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Arvoisat yhtiökokousedustajat

Sanomme usein, että meidän on elettävä ajassamme. Tämä tarkoitta media-alalla mm.
sitä, että nyt todennäköisesti pitkään jatkuvassa murrosvaiheessa, jolloin sähköinen vies-
tintä lisääntyy ja ottaa osan myös painetun tiedotusvälineen roolista, meidän on osattava
oikein kehittää näitä molempia sektoreita kulutustavan muutoksen mukaisesti. Samoin lu-
kijakunnan käyttäytyminen eri ikäluokissa muuttuu ja asenteet tiedon saantiin, myös sii-
hen, onko se maksullista ja kannattaako siitä maksaa, muuttuu. Yhteiskuntarakenteen
muutoksen myötä taajamien ja harvaan asutun maaseudun välinen ero kasvaa, myös ja-
kelukustannusten välinen ero suurenee. Tässä on vain muutamia esimerkkejä. Sopii nyt
tietysti kysyä, tajuammeko riittävästi mitä nämä muutokset lehtitaloille merkitsevät. Sen voi
sanoa, ettei ainakaan tumput suorana tilannetta seurata. On tehty toimitusten merkittäviä
uudelleenjärjestelyjä, on tehty uudistuksia lehden sisältöön ja ulkoasuun, painoja on järjes-
telty, on rakennettu yhteisesti omistettuja yhtiöitä tehtäviin, joissa yhteistyöllä saavutetaan
etuja, nyt tehdään monella tavalla yhteistyötä osaamisen lisäämiseksi ja kustannusten
säästämiseksi jne.

Lehtien levikkien hitaasti laskiessa on tuottavuutta kyetty parantamaan monilla sektoreilla
ja kustannusten nousu on kyetty hillitsemään, henkilömäärä yrityksessä on jatkuvasti las-
kenut.

Näitä kaikkia edellä olevia asioita on Ilkka-Yhtymässä viime vuosina tehty. Mutta nämä
eivät riitä yrityksen kasvuun, vaan meillä, niin kuin lähes kaikissa lehtitaloissa painitaan
sen eteen, että liikevaihto saadaan pysymään edes entisellä tasolla. Jokainen ymmärtää,
että kannattavuuden säilyttäminen on silloin iso haaste, tuottavuuden kehittäminen loput-
tomasti näillä edellytyksillä on vaikeaa.

Menneisyydessä Ilkka-Yhtymä tutki monia teitä kasvun saavuttamiseksi: yritysostoja, toi-
mialan laajentamista jne. Tällä tiellä ei löydetty mahdollisuuksia, jotka olisivat ilman suurta
riskiä avanneet tietä eteenpäin. Maakunnallisen lehtitalon mahdollisuudet tällaisiin siirtoihin
ovat hyvin rajalliset. Tältä pohjalta syntyi päätös lähteä Alma Media omistukseen mukaan.
Olihan harvinaista, että näinkin suuressa yhtiöstä tarjoutui mahdollisuus ostaa suuria osa-
ke-eriä päivän pörssihintaan verrattuna kohtuullisella hinnalla.  Koimme, että tämän toimi-
alan tunnemme, samoin pidimme riskinottoamme, vaikkakin se oli suuri, kuitenkin hallitta-
vana. Uskoimme, että mukaanmeno valtakunnallisesti toimivaan suureen mediataloon tuo
meille sellaisia mahdollisuuksia, joihin emme yksin kykene. Samoin mahdollisissa alan
rakennejärjestelyissä koemme, että emme halua siinä olla pinon pohjimmaisena, vaan
mieluummin yhtenä rakentavana osapuolena.



Aika tietysti näyttää, miten Alma Media pystyy luomaan sellaista liiketoimintaa, mihin mei-
dän omat kyntemme eivät kykenisi. Tällä hetkellä Almalla on siihen hyvät edellytykset sekä
vahvan taloudellisen kykynsä, että myös osaamisensa puolesta. Vahva tuloksenteko- ja
osingonmaksukyky tukee tietysti nyt Ilkan osakeomistajien etua. Alma Media nykyinen
toiminta mahdollistaa Ilkka-Yhtymälle hyvän tuloksen eli osuutemme nykyisellään vähin-
tään kaksinkertaistaa Ilkka-Yhtymän itse tekemän tuloksen. Myös osingonmaksukyky on
hyvä. Mutta suurin haaste on Almallakin, niin kuin kaikilla lehtitaloilla, kannattavan kasvun
löytäminen.

Alma Median hallitus järjestäytyi pari viikkoa sitten ja siinä on nyt kaksi Ilkka-Yhtymän
edustajaa, Timo Aukia yhtenä jäsenenä ja allekirjoittaja nyt uutena puheenjohtajana. Siten
katseet entistä enemmän kohdistuvat tulevaisuuden suhteen myös Ilkka-Yhtymään.

--

Tämän päivän kokouksessa meillä on yhtiöjärjestyksen muutosesitys, jossa on muutamia
muutoksia, osin meistä, osin osakeyhtiölaista johtuvina. Haluaisimme nostaa hallituksen
määrän nykyisestä maksimista viidestä kuuteen. Yksi vahva perustelu on mm. siinä, että
kokemuksesta tiedän, että tulevaisuudessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Alma Median
hallituksessa mukana olevat joutuvat jääväämään itsensä päätöksenteossa Ilkka-Yhtymän
hallituksessa. Silloin kolme jäsentä siihen on liian vähän. Lisäksi pyrimme täydentämään
hallitusta henkilöllä, jolla on vahvaa liike-elämän kokemusta.
Toinen muutos on, että esitämme ikäpykälän poistoa. Ihmisten eliniän ja elinvoimaisuuden
lisääntymisen myötä ikäpykälää useimmissa pörssiyhtiöissä ei enää ole. Tilalle on tullut
se, että nimitysvaliokunnan rooli on kasvanut yhä tärkeämmäksi esittämään yhtiön hallin-
toon tulevia henkilöitä ja heidän rooliaan. Minä itse täytän ensi vuoden helmikuussa nyt
olevan ikärajan 68 vuotta. Korostan, että aloite tälle muutosesitykselle ei ole missään ta-
pauksessa minulta. Jos nyt esitetty muutos hyväksytään ja vastaavasti hallintoneuvosto
sen suo, voisin olla mukana tästä vielä kaksi vuotta, vuoden 2013 kevääseen. Tämä lähin-
nä siksi, että silloin kokisin, että voisin olla, jälleen jos valitsijat niin päättävät, Alma Median
puheenjohtajana kaksi vuotta eli myös vuoden 2013 kevääseen. Mutta nämä ovat toisar-
voisia syitä ikäpykälän poistamiseen, siihen pitää olla laajemmat syyt.

Arvoisat osakeomistajat. Ilkka-Yhtymällä oli laman jälkeen takanaan kohtuullisen hyvä
vuosi. Siihen pyrimme myös tänä vuonna. Toimitusjohtaja tulee esityksessään käymään
läpi tarkemmin viime vuoden tapahtumia ja lukuja. Olette tervetulleita Ilkka-Yhtymä Oyj:n
yhtiökokoukseen.


