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Arvoisat Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiön osakkaat ja muut tässä kokouksessa mukana olevat.
Minun nimeni on Seppo Paatelainen ja toimin yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Puhumme meneillään olevasta media-alan murroksesta.  Tietynlaisesta murroksesta voidaan
puhua, mutta samaan aikaan voidaan sanoa, että tällä hetkellä murros globalisaation edetessä
koskee  käytännössä kaikkia toimialoja. Tyypillistä on tiedon ja tuotteiden vapaa liikkuminen
ja kansallisrajojen poistuminen, mikä tuotantoyhtiöissä johtaa tuotteiden valmistuksen
hakeutumiseen valmistuksen kannalta edullisimmille alueille maailmassa. Tämä muutoshan
on tapahtunut lyhyessä ajassa ja on johtanut myös suomalaisilla yrityksillä kaikilla
toimialoilla suuriin muutoksiin.  Media-ala on mukana  yhtenä alana tässä rajussa
muutoksessa, mutta täällä muutos johtuu lähinnä sähköisen tiedonsiirron yleistymisestä.
Sähköinen tiedonsiirto mahdollistaa tiedon olemisen samanaikaisesti kaikkialla ja tämä on
murtanut oleellisesti koko tiedonvälityksen ja vaikuttanut myös painettuun
tiedonvälitykseen. Lehtiä luetaan entisessä tai entistä laajemmassa mitassa, mutta niitä
luetaan painetun muodon lisäksi sähköisesti. Lehden toimituksellinen tarve on vähintään yhtä
tärkeää kuin aikaisemminkin, mutta em. syystä johtuen lehtitilausten määrä asteittain
vähenee ja tämä nakertaa tilaustuloja lehtitaloilta.
Sähköisessä lukemisessa on se ongelma, paitsi että siitä on vaikea saada korvausta, se, että se
valitettavasti helposti johtaa ns. näennäislukemiseen. Monelle riittää, kun hän lukee
uutisotsikot ja lyhyet referaatit uutisista, mutta asioiden taustoihin tutustuminen ja koko
artikkeleiden laajuus jää kokematta. Nopea elämänrytmi voi helposti johtaa tällaiseen
elämäntapaan. Tiedon saanti pintapuolistuu ja asioiden syvällisyys jää puuttumaan.

Lehtitalot,  Ilkka-Yhtymä mukaan lukien, pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen.
Äärimmäisen tärkeää on, että lehden toimituksellinen sisältö on entistä laadukkaampaa ja
että lehti sisältää asioita ja artikkeleita ihmisiä kiinnostavilta  eri elämänalueilta.
Kun  emme voi, luonnollisesti, lisätä merkittävästi lehden toimituksellisia kustannuksia,
olemme hyvin laajasti lisänneet yhteistyötä eri lehtitalojen välillä. Toimitusten välillä on
yhteistyötä, samaan aikaan kun kuitenkin vallitsee kilpailu niin tilaus- kuin
ilmoitussektoreilla, lehtitalojen ja tietysti sähköisten välineiden välillä.

Ilkka-Yhtymä panostaa vahvasti sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä tapahtuu joko
omasta toimesta, yhteistyössä tiettyjen maakuntalehtitalojen kanssa Arena Partners-
kumppanuuden puitteissa tai sitten osakkuusyhtiömme Alma Media Oyj:n kanssa. Kaikissa
näissä on omat kehitysalueensa ja –tavoitteensa. Sähköinen liiketoiminta vaatii
uudentyyppisiä resursseja, se vaatii suuriakin panostuksia ja on usein kansainvälistä
toimintaa. Tällöin Ilkka-Yhtymän tapaisen yrityksen kannattaa etsiä sopivat
yhteistyökumppanit tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoite luonnollisesti on, että Ilkka-Yhtymä
on tulevaisuudessakin hyvin kannattava, kasvava ja monipuolinen mediatalo, joka sopeuttaa
toimintojaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden mukaan ja että se on myös tulevaisuudessa
mukana lukijoidensa ja asiakkaidensa arjessa ja askareissa.
Korostan kuitenkin, että painettu lehti voi edelleen hyvin ja Ilkka-Yhtymän painetuilla lehdillä
on vahva ja sitoutunut tilaajakunta. Heille me haluamme tarjota parhaan mahdollisen
tiedonvälityksen myös tulevaisuudessa. Painettu lehti on edelleen vahva, eikä ole häipymässä
minnekkään.
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Ilkka-Yhtymä toteutti kolmella eri osakekaupalla kolmen vuoden aikana Alma Media Oyj:n
osakkeiden oston ja on nyt yhtiön suurin osakas yli 29%:n omistusosuudella. Tuloksellisesti
se on merkinnyt, että osakkuusyhtiö Alma Media antaa meille tulosta suurin piirtein saman
määrän, mitä Ilkka-Yhtymän oma liiketoiminta tuo. Ostoon tarvitsimme luonnollisesti lainaa
ja sen lyhennys merkitsee kassavirtaisesti sitä, että koko yhtymän tulosta emme maksa
osinkona osakkeenomistajille, mutta meidän tulee kuitenkin  olla hyvin kilpailukyinen
parhaiden pörssiyhtiöiden osingon maksun kanssa.

Alma Medialla on laaja painettu lehdistö, suurimpina Aamulehti, Kauppalehti, Iltalehti,
Satakunnan Kansa, pohjoisen lehdet jne. Sanomien jälkeen suurimpana lehtitalona Alma
Medialla on resursseja panostaa liiketoimintojen kehittämiseen ja myös sähköiseen
liiketoimintaa meitä enemmän. Esimerkkinä tästä on, että Iltalehden sähköisen puolen
ilmoitustulot ovat jo suuremmat, mitä painetusta tulee  ilmoitustuloja. Tai että Alma Median
liikevaihdosta lähes kaksikymmentä prosenttia viime vuonna oli sähköistä, josta  osa oli
kansainvälistä. Tämä osuus kasvaa edelleen alkuvuodesta toteutetun yrityskaupan myötä. On
selvää, että myös sähköisellä puolella kilpailu on kovaa ja edellyttää kilpailijoita
onnistuneempaa tuotekehitystä, markkinointia ja liiketoiminnan suunnittelua. Alma Medialla
on tuotteita sekä yritys- että yksityisasiakkaille ja tosiaankin liiketoiminnan laajentamista
eivät rajoita pysyminen vain Suomen rajojen sisällä.

Arvoisat osakkeenomistajat. Ilkka Yhtymällä on hyvä toimintavuosi takanaan. Hallituksen ja
johdon tehtävä on kyetä löytämään keinot myös tulevaisuuden toiminnan ja kannattavuuden
kehittämiseen, mikä muuttuu, niin kuin kaikilla toisillakin toimialoilla, entistä
haasteellisemmaksi.

Ilkka-Yhtymä ja Ilkka lehti kokee merkittävän menetyksen, kun päätoimittajamme Matti
Kalliokoski siirtyy meiltä Helsingin Sanomien palvelukseen tärkeälle ja vaativalle
pääkirjoitustoimituksesta vastaavan johtajan vakanssille. Voimme tietysti olla ylpeitä siitä,
että Ilkka on saanut pitää päätoimittajana henkilöä, jonka myös valtakunnan ykköslehti
haluaa itselleen vastuulliseen tehtävään. Matti jättää lähdöllään isot saappaat täytettäväksi.
Kiitos Matti näistä vuosista, mitä Ilkalle ja tälle maakunnalle annoit.

Lopuksi haluan esitellä Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet.
- Hallituksen varapuheenjohtajana toimii KTM Timo Aukia, Timo Aukia Oy:n toimitusjohtaja
- KTM ja OTK Esa Lager. Esa toimii Outokumpu Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana, syntyjään
kantaseinäjokisia
- KTM Sari Mutka, Sari toimii Uudenmaan ELY-keskuksessa kehittämispäällikkönä.
- OTK, varatuomari Tapio Savola Lappajärveltä. Tapiolla on oma asianajotoimisto.
- KTT, Professori Riitta Viitala Vaasasta. Riitta toimii professorina Vaasan Yliopistossa.

Tilintarkastajana on toiminut KHT Tomi Englund Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisöstä.

Vielä kerran, tervetuloa Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokoukseen.


