
 
       Osuuskauppa Hämeenmaa 

Hämeenmaa – 150 000 asiakkaansa omistama paikallinen yritys 
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on 
alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 2700 kanta- ja päijäthämäläistä. Osuuskaupan omistavat 
sen asiakkaat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 150 000. Edullisten ja luotettavien 
kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Myös 
tuloksensa Hämeenmaa käyttää omistajiensa palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen. 
 

 
 
 
Tervetuloa syksyn 2016 Kannustajat-ohjelmaan!  
 
 
Kannustajat-ohjelmassa pallo on Hämeenmaan omistajilla  
Kannustajissa osuuskaupan omistajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan Hämeenmaan 
sponsorointitoimintaan. Kunkin asiakasomistajatalouden pääjäsen voi käydä syyskuun aikana Omalla 
S-kanavalla kannustamassa eli antamassa äänensä yhdelle ohjelmassa mukana olevalle toimijalle. 
Äänestysajan päätyttyä jaamme 25 000 euron potin seurojen keräämien kannustajien suhteessa.  
 
Näin voitte ohjeistaa seurojenne aktiiveja liittymään teidän Kannustajaksenne: 
1. S-kanavalle kirjaudutaan osuuskaupan verkkosivujen (hameenmaa.fi) oikeasta yläkulmasta. 
Huom! S-kanavalle voi siirtyä myös suoraan S-Pankin verkkopankista. 
2. Osuuskaupan verkkosivuilla kirjautuminen tapahtuu S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai S-
tunnuksella. Jos S-tunnusta ei vielä ole, sen voi luoda klikkaamalla kohtaa: Luo uusi S-tunnus.  
3. Valitaan ylävalikosta OMA S-KANAVA.  
4. Valitaan OSALLISTU JA VAIKUTA  
5. Valitaan LIITY KANNUSTAJAKSI  
6. Valitaan tuettava seura ja klikataan "Päivitä tiedot" -painiketta.  
Huom! Äänestää voi vain S-kanavalla. Vain talouden pääjäsen voi äänestää. 
 
Yksikin ääni vaikuttaa  
Tuki jaetaan suhteessa annettuihin ääniin, joten yksikin ääni vaikuttaa. Seurojen toiminnassa 
mukana olevien kannattaa aktivoida mahdollisimman moni vanhempi, isovanhempi, kummi, naapuri 
ja serkku äänestämään. Tasapuolisuuden vuoksi olemme linjanneet, että jokainen seura saa tukea 
vähintään 500 euroa ja enimmillään 4000 euroa. Näin voimme taata jokaiselle mukana olevalle 
seuralle mahdollisuuden tukeen. Tuki maksetaan seurojen tileille lokakuun aikana.  
 
Älä unohda markkinointia! 
Omaa seuraanne saa ja kannattaa markkinoida! Tämän ohjeen sisältäneen sähköpostin liitteenä 
saatte käyttöönne Kannustajat-logon. Somessa suosittelemme, että käytätte aihetunnistetta eli 
hashtagia #kannustajat. Halutessanne voitte lisätä tunnisteeksi myös #Hämeenmaa. 
 
Hämeenmaan löydätte sosiaalisesta mediasta seuraavilta tileiltä: 
Twitter @hameenmaa https://twitter.com/Hameenmaa  
Instagram @hameenmaa https://twitter.com/Hameenmaa  
Facebook Osuuskauppa Hämeenmaa https://www.facebook.com/hameenmaa  
LinkedIn  
Osuuskauppa Hämeenmaa https://www.linkedin.com/company/osuuskauppa-h%C3%A4meenmaa  
 
Viestimme Kannustajat-ohjelmasta sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme (hameenmaa.fi). 
Kannattaa siis seurata Hämeenmaata ja jakaa päivityksiä.  
Lisätietoja viestintäasioissa saatte viestintäpäällikkö Jenni Hoikkaselta (jenni.hoikkanen@sok.fi) 
 


