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KONSERNIN ESITTELY
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat viestintäalan konsernin, jonka päätoimi-
paikkana on Joensuu. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta ja osake-
omistuksista sekä kiinteistöjen hallinnasta ja vuokrauksesta.

Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä 
kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä 
Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lisäksi konsernin lehtitoimialaan kuuluvat 
sähköistä liiketoimintaa harjoittava Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy sekä konsernin lehtiin ilmoituksia 
valmistava Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy.

Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluvat PunaMusta Oy, Nurmeksen Kirjapaino Oy ja Helsingissä 
toimiva tarrapaino Paperityö Oy. Vuoden 2006 alusta konsernin painokapasiteetti kasvoi, kun PunaMusta 
Oy osti Iisalmessa toimivien IS-Print Oy:n ja IS-Postpress Oy:n liiketoiminnat. Liiketoimintakaupan myötä 
PunaMusta Oy:llä on tuotantolaitos Joensuun lisäksi myös Iisalmessa.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
titoimialalla aloitti toimintansa kaksi 
uutta Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
sataprosenttisesti omistamaa yhtiötä: 
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy ja 
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy. 

Konsernin lehtitoimialan muodostivat 
vuonna 2005 Karjalaista kustantava Sa-
nomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä 
kustantavat Keski-Karjalan Kustannus 
Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat 
Oy ja Nurmeksen Kirjapaino Oy:n kus-
tantama Ylä-Karjala -lehti sekä Karjalan 
Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia 
Viestintä Oy. Vuonna 2005 toimintansa 
aloittaneista yhtiöistä Pohjois-Karjalan 
Uudet Mediat Oy harjoittaa sähköistä 
liiketoimintaa ja Pohjois-Karjalan Ilmoi-
tusvalmistus Oy valmistaa ilmoituksia 
konsernin lehtiin. Lehtitoimialaa johtaa 
Karjalaisen vastaava päätoimittaja Pekka 
Mervola. 

Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimi-
alaan kuuluivat vuonna 2005 Puna-
Musta Oy:n lisäksi Helsingissä toimiva 
tarrapaino Paperityö Oy ja Nurmeksen 
Kirjapaino Oy:n kirjapainotoiminta. Toi-
mialajohtajana toimii PunaMusta Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Avellan. 

Emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto- ja 
tietohallintopalvelut, omistaa kiinteistö-
jä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 20-
prosenttinen osakkuusyhtiö Arnedo Oy 
purettiin vuonna 2005. Sanomalehti Kar-
jalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen 
Media Oy:ssä 20 prosentin osuudella. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konser-
nissa siirryttiin kansainväliseen tilinpää-
töskäytäntöön (IFRS) 1.1.2005 lukien. 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n si-
säpiirirekisteri päivitettiin vastaamaan 
syksyllä 2005 voimaan tulleita uusia 
sisäpiirirekisterien ylläpitovelvollisuutta 
koskevia säännöksiä. Uusien säännösten 
mukaisesti julkisen sisäpiirirekisterin 

GRAAFISELLA TOIMIALALLA
TILANNE ENNALLAAN

Taloudellinen kehitys maassamme vuon-
na 2005 oli edelleen vaisuhkoa. Brut-
tokansantuotteen kasvu jäi Suomessa 
noin puoleentoista prosenttiin, joka oli 
keskimääräistä tasoa EU:ssakin. Graafi -
seen teollisuuteen heijastui jonkin ver-
ran paperiteollisuuden tuotantoseisokki, 
merkittäviä haittoja ei kuitenkaan asiak-
kaille aiheutunut. Sanomalehtien levikit 
jatkoivat laskuaan, sanomalehti-ilmoit-
telu kasvoi valtakunnallisesti edellisvuo-
desta vajaat kaksi prosenttia.

Pohjois-Karjalassa talouskasvu on jo 
useana vuonna ollut muuta maata hie-
man parempaa. Talouden kasvusta huo-
limatta maakunnan asukasmäärä on 
vähentynyt. Maakunnan asukasluku oli 
vuoden 2005 lopussa 168 298 henkeä, 
joka on noin 300 henkeä vähemmän kuin 
edellisvuonna. Vuonna 2005 työttömyys 
laski Pohjois-Karjalassa, työttömiä työn-
hakijoita oli vuoden 2005 lopussa noin 
13 000, noin tuhat vähemmän kuin edel-
lisvuonna. 

Alkaneena vuonna Pohjois-Karjalan ylle 
on kerääntynyt mustia pilviä, mutta työt-
tömyyden ennakoidaan kuitenkin laske-
van edelleen.

Graafi sen alan kilpailutilanteessa ei ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia vuon-
na 2005. Hintakilpailu oli aikaisempien 
vuosien tapaan kireää ylikapasiteetista 
johtuen. Sanomalehtitoimialalla ei val-
takunnallisesti tapahtunut merkittäviä 
muutoksia, ainoastaan kaupunkilehtien 
kilpailutilanne kiristyi. Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino –konsernissa vuosi 2005 oli 
kuitenkin myönteinen.

MUUTOKSIA POHJOIS-
KARJALAN KIRJAPAINO
 –KONSERNIN RAKENTEESSA

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
rakenne muuttui vuonna 2005, kun leh-
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tiedot tullaan päivittämään yhtiön inter-
net-sivuille 30.6.2006 mennessä. Lisäksi 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj sovel-
taa toiminnassaan suositusta listayhtiöi-
den hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 
(Corporate Governance).

KONSERNISSA KASVUN VUOSI

Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 
64,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 
edellisvuodesta 2,8 prosenttia. Liikevaih-
don kasvu johtui kirja- ja tarrapainot 
–toimialan liikevaihdon kasvusta. Lehti-
toimialan liikevaihto säilyi lähes ennal-
laan. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 
1,0 miljoonaa euroa, 0,7 miljoonaa euroa 
vuonna 2004.

Konsernin tilikauden kulut olivat 58,4 
miljoonaa euroa, edellisvuonna kulut 
olivat 57,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 
kuluihin sisältyvät poistot olivat 4,2 
miljoonaa euroa ja 4,0 miljoonaa euroa 
vuonna 2004. Konsernin kulurakentees-
sa ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

Konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 
7,4 miljoonaa euroa eli 11,4 prosenttia 
liikevaihdosta. Edellisvuoden luvut oli-
vat 6,4 miljoonaa euroa ja 10,2 prosent-
tia. 

Nettorahoitustuotot olivat 1,8 miljoonaa 
euroa, 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2004. 
Nettorahoitustuottoihin sisältyvä arvo-
paperikaupan nettotulos oli 1,9 miljoo-
naa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,3 
miljoonaa euroa. Merkittävä osa arvopa-
perikaupan tuloksesta on arvon nousua. 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 
edellisenä vuonna 1,5 miljoonaa euroa. 
Konsernilla ei ollut vuonna 2005 osuuk-
sia osakkuusyritysten tuloksesta, koska 
osakkuusyhtiö Arnedo Oy purettiin ku-
luneen vuoden aikana. 

Välittömät verot olivat 2,3 miljoonaa eu-
roa. Konsernin tilikauden voitto oli 6,9 
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos 
vuonna 2005 oli 10,94 euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman 
kokonaismäärä oli 7,6 miljoonaa euroa, 
edellisen vuoden vastaava luku oli 9,5 
miljoonaa euroa. Taseen korottomien 
velkojen määrä ilman laskennallista ve-
rovelkaa oli 7,9 miljoonaa euroa. Vuon-
na 2004 korottomia velkoja oli 8,5 mil-
joonaa euroa.  

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto 
nousi edellisvuoden 26,5 prosentista 26,9 
prosenttiin. Omavaraisuusaste oli 59,9 
prosenttia, kun edellisen tilinpäätöksen 
vastaava arvo oli 56,0 prosenttia.

Vuoden 2005 aikana konsernin palveluk-
sessa oli keskimäärin 384 henkilöä ja  
konsernin henkilöstökulut olivat 17,4 
miljoonaa euroa. 

VUODEN 2006 NÄKYMÄT

Graafi sella toimialalla ei odoteta tapah-
tuvan merkittäviä muutoksia ja kilpailu-
tilanne  jatkuu edelleen kireänä. Poh-
jois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
kirja- ja tarrapainot –toimialalla vuoden 
2006 investointien kokonaismäärän ar-
vioidaan nousevan noin kuuteen miljoo-
naan euroon.

Lehtitoimialan liikevaihdon odotetaan 
vuonna 2006 pysyvän vuoden 2005 ta-
solla. Kannattavuus säilynee lähes en-
nallaan. 

Konsernin kannattavuuden odotetaan 
pysyvän lähes vuoden 2005 tasolla, ellei 
toimialojen markkinatilanteessa tapahdu 
olennaisia muutoksia. Myös arvopaperi-
salkun arvon muutokset vaikuttavat kon-
sernin tulokseen.

Syyskuussa 2005 julkistetun liiketoimin-
takaupan myötä Iisalmessa toimineiden 
IS-Print Oy:n ja IS-Postpress Oy:n lii-
ketoiminnat siirtyivät PunaMusta Oy:lle 
1.1.2006. Kirjapainotoiminta Iisalmessa 
jatkuu, hallinto siirtyy kevään 2006 aika-
na hoidettavaksi Joensuussa. 

Nurmeksen Kirjapaino Oy jakautui 
1.3.2006 kahdeksi yhtiöksi: paikallisleh-
ti Ylä-Karjalaa kustantavaksi Ylä-Karja-
la Oy:ksi ja kirjapainotoimintaa harjoit-
tavaksi Nurmeksen Kirjapaino Oy:ksi.  

Kiitän asiakkaita, yhteistyökumppaneita, 
omistajia sekä konsernin henkilökuntaa
hyvästä ja tuloksekkaasta vuodesta 2005.

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja
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LEHTITOIMIALA
LEHTITOIMIALA EI KASVA MUTTA 
KEHITTYY. KARJALAISELLE 
KANSAINVÄLISTÄ MENESTYSTÄ.

Vuonna 2005 sanomalehtitoimialalla ke-
hitettiin toimintatapoja ja luotiin pohjaa 
tuleville vuosille. Lehtitoimialan ulkoi-
nen liikevaihto säilyi toimintavuonna 
ennallaan, koska ilmoitusmyynti laski 
lähes jokaisessa lehdessä toimintavuo-
den aikana. Vuonna 2004 konsernin 
kolme suurinta tilattavaa sanomalehteä 
viettivät juhlavuotta. Karjalaisen 130-
vuotisjuhlat ja siihen liittynyt juhlanu-
mero tuottivat hyvin. Samoin Lieksan 
Lehden (50 vuotta) ja Ylä-Karjalan (75 
vuotta) juhlanumerot olivat tärkeitä leh-
dille. Lisäksi kunnallis- ja eurovaalit 
lisäsivät lehtitoimialan tuloja vuonna 
2004.

Lehtitoimialan kannattavuus pysyi hy-
vällä tasolla. Lehtitoimialan liikevoit-
toprosentti oli 18,0 (edellisenä vuonna 
19,8 prosenttia). Karjalaisen, Lieksan 
Lehden ja Ylä-Karjalan tulos oli edelleen 
hyvällä tasolla. Parikkalan Sanomien ja 
Pogostan Sanomien tulos oli kohtuulli-
nen ja Karjalan Heilin välttävä. Lehtien 
levikkikehitys oli myönteistä. Karjalai-
sen levikki nousi jälleen, nyt 36 kappa-
letta. Lieksan Lehti (8 kpl) ja Parikkalan 
Sanomat onnistuivat kääntämään vuosia 
laskeneen levikin nousuun. Vain Pogos-
tan Sanomien (-111 kpl) ja Ylä-Karjalan 
(-41 kpl) levikki laski toimintavuonna.

Konsernin lehtitoimialaan kuuluivat 
vuonna 2005 Sanomalehti Karjalainen 
Oy, Lieksan Lehti Oy, Nurmeksen Kir-
japaino Oy:n julkaisema Ylä-Karjala 
-lehti, Pogostan Sanomat Oy, Keski-
Karjalan Kustannus ja Karelia Viestintä 
Oy. Karjalainen on lehtitoimialan suurin 
lehti. Sen levikki on 47 288 kappaletta 
ja lukijamäärä 125 000. Karjalainen on 
maan 10. luetuin seitsenpäiväinen sano-
malehti. Lieksan Lehti ilmestyy kolme 
kertaa viikossa. Sen levikki on 6 430 
kappaletta. Ylä-Karjala -lehti on myös 
kolmipäiväinen (levikki 5 353 kpl). Po-

gostan Sanomat (5 767 kpl) ja Parikkalan 
Sanomat (4 273 kpl) ovat kaksipäiväisiä. 
Karjalan Heili on kaksi kertaa viikossa 
ilmestyvä kaupunkilehti. Sen jakelu on 
Joensuun seudulla  43 042 kpl. Konser-
nin lehtitoimiala työllistää 182 henkilöä.

Maaliskuun alussa 2006 Nurmeksen Kir-
japaino Oy jakautui kahdeksi yhtiöksi, 
konsernin kirja- ja tarrapainot –toimi-
alaan kuuluvaksi Nurmeksen Kirjapai-
no Oy:ksi ja lehtitoimialaan kuuluvaksi 
Ylä-Karjala Oy:ksi.

Maaliskuun alussa 2005 lehtien ilmoi-
tusvalmistus yhtiöitettiin. Pohjois-Karja-
lan Ilmoitusvalmistus Oy:öön siirtyi 25 
ihmistä. Henkilömäärä on laskenut 19 
henkilöön 15.3.2006. Emoyhtiö Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj:n 100-prosentti-
sesti omistama yhtiö pyrkii tehostamaan 
lehtien ilmoitusvalmistusta. Samalla ta-
sataan myös eri toimipisteiden hetkelli-
siä kuormitushuippuja. Ilmoitusvalmis-
tus tekee myös konsernin ulkopuolelle 
ilmoitusten ja lehtien taittotyötä. Ilmoi-
tusvalmistusyhtiön tarkoituksena on las-
kea lehtien ilmoitusvalmistuksen milli-
hintaa joka vuosi vuosina 2006–2009. 
Yhtiötä johtaa ja kehittää graafi sen tek-
niikan insinööri, toimitusjohtaja Teemu 
Okkonen.

Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy tuot-
taa Joensuun paikallistelevisiokanavaa 
(Susiraja-tv). Lisäksi yhtiö vastaa Kar-
jalaisen sähköisten palvelujen tuottami-
sesta ja kehittämisestä. Yhtiö perustettiin 
vuoden 2005 alussa. Sen ensimmäisen 
vuoden toiminta oli tappiollista.

Karjalainen käynnisti jo 2003 tehdyn ul-
koasu-uudistuksen yhteydessä toimituk-
sen työtapojen kehityshankkeen. Sen ta-
voitteena on ollut vähentää uutissivujen 
taittamiseen kuluvaa aikaa ja toisaalta 
parantaa näyttäviksi haluttujen sivujen 
taittoa. Vuonna 2003 perustettiinkin vi-
suaalinen toimitus. Sen esimiehenä on 
alusta saakka toiminut lehden valoku-
vaajana työskennellyt Kimmo Penttinen 
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(Bachellor of Arts, kuvajournalismin 
erikoistumisopinnot, Muotoiluinstituut-
ti, AMK). Visuaalisessa toimituksessa 
työskentelee esimiehen lisäksi kaksi 
graafi kkoa, kuvatoimittaja, viisi valoku-
vaajaa ja kolme taittajaa. Osasto vastaa 
lehden näyttävimpien sivujen taitosta ja 
kuvittamisesta sekä koko lehden kuva-, 
kuvitus- ja grafi ikkatuotannosta.

Visuaalisen toimituksen työn jälki on 
saanut viime vuosina laajaa kansallista 
ja kansainvälistä huomiota. Vuonna 2005 
visuaalisen toimituksen tekemiä Karja-
laisen sivuja palkittiin pohjoismaisessa, 
eurooppalaisessa ja koko maailman leh-
distön ulkoasukilpailuissa. Pohjoismai-
sesta ulkoasukilpailusta tuli pronssia ja 
kunniamaininta. Eurooppalaisesta kilpai-
lusta lehti sai kaksi kunniamainintaa. Ja 
Society of Newsdesignin maailman suu-
rimmasta kilpailusta tuli kunniamaininta. 
Kilpailuun oli lähetetty yli 17 000 sivua 
eri puolilta maailmaa.

Uutissivujen taittotyöhön kuluvan ajan 
vähentämiseksi Karjalainen on yhdessä 
ohjelmistotoimittaja Anygraafi n kans-
sa kehittänyt ennakoivan taiton järjes-
telmää. Työskentelytavan idea on, että 
lehden sivuja suunnitellaan etukäteen 
jo ennen kuin jutut valmistuvat. Näin 
toimittajat kirjoittavat jutut suoraan an-
nettuun tilaan. Tällöin juttujen, kuvien ja 
muiden kuvituselementtien sovittamis-
työhön ei iltaisin kulu entiseen tapaan ai-
kaa. Työtapa parantaa myös lehden laa-
tua, sillä kirjoittava toimittaja tekee jutun 
suoraan oikean mittaiseksi, jolloin ly-
hentämisessä tapahtuneet asia- ja kirjoi-
tusvirheet vähenevät. Työtapa parantaa 
myös lehden otsikointia, kun kirjoittava 
toimittaja voi tehdä otsikon suoraan tait-
toon. Ennakoiva taitto otettiin käyttöön 
joulukuun puolivälissä kolmella osastol-
la. Joensuun seutu, talous ja urheilu ovat 
hakeneet kokemuksia työtavasta. Myös 
uutistoimitus on kevään 2006 aikana 
testannut työtapaa. Ennakoivan taiton 
systeemin kehittämisessä ja luomisessa 
on keskeinen henkilö ollut Karjalaisen 
uutistuottaja Sari Vanninen. Hänen luo-
mansa työtapa on herättänyt huomiota 
muun muassa ruotsalaisessa lehdistössä.

Karjalainen päättää kevään 2006 aikana, 
siirtyykö lehti kokonaan ennakoivaan 
taittoon uutissivuillaan. Ensi vuonna toi-
mintatapaa saatetaan levittää myös kon-

sernin paikallislehtiin ja kaupunkilehti 
Karjalan Heiliin.

Karjalaisen kansainvälistä ulkoasu-
menestystä täydensi myös Karjalaisen 
esittely-dvd:n menestys, Oman elämäsi 
Karjalainen -dvd palkittiin New Yorkis-
sa maailman suurimmassa yrityseloku-
vien kilpailussa pronssilla ja Berliinissä 
vastaavassa eurooppalaisessa kilpailussa 
kullalla. Karjalaisen mainospäällikkö 
Matti Nevalainen oli luomassa sanoma-
lehden roolista yhteiskunnassa kertovan 
esittely-dvd:n sisältöä ja perusfi losofi aa.

PAIKALLISLEHDILLÄ TASAISTA, 
KARJALAN HEILI JUHLI

Paikallislehtien vuosi oli liiketoiminnal-
lisesti tasainen. 

Ylä-Karjala -lehden vuosi oli taloudel-
lisesti hyvä. Vuoden 2004 lopulla to-
teutettu lehtiuudistus saavutti lukijoiden 
suosion. Lehden sivukoko pienennettiin 
broadsheet-koosta tabloidiksi. Myös il-
moitusmyynti pysyi hyvällä tasolla. Ylä-
Karjala -lehden päätoimittajana toimii 
Pertti Meriläinen.

Lieksan Lehden tulostahti pysyi erin-
omaisena, vaikka liikevaihto hieman las-
ki. Konsernin paikallislehtien yhteisen 
levikkikampanjoinnin teho oli Lieksassa 
hyvä. Lehden levikki nousi, ja näin tait-
tui vuosia jatkunut levikin lasku.

Parikkalan Sanomien toiminta-alueen 
suurin muutos oli alueen kuntien Parik-
kalan, Saaren ja Uukuniemen kuntaliitos 
vuoden alussa. Se ei vaikuttanut suora-
naisesti lehden toimintaan. Parikkalan 
Sanomien levikki nousi, vaikka ilmesty-
misalueen väestön väheneminen jatkui.

Pogostan Sanomat sopeutui kuluneena 
vuonna Tuupovaaran liittymiseen Joen-
suun kaupunkiin. Kuntaliitos vähensi 
julkisen sektorin ilmoittelua lehdessä. 
Tuupovaara on lehden toinen päälevikki-
kunta Ilomantsin ohella. Lehden ilmesty-
misalueen suurimmat yritykset laajensi-
vat toimintaansa, ja teollisia työpaikkoja 
syntyi enemmän kuin muissa maakunnan 
kunnissa. 

Karjalan Heili täytti 35 vuotta lokakuus-
sa 2005. Juhlaa vietettiin kreikkalaisissa 
tunnelmissa kaupunginteatterin Zorbas-

esityksessä ja pääjuhlassa Joensuun PT-
talolla. Liiketoiminnallisesti vuosi oli 
lehdelle kireä. Mainonnan valtakunnal-
linen ketjuuntuminen heikensi Karjalan 
Heilin ilmoitusmyyntiä.

KOLMEN LEHDEN YHTEISTYÖ 
TIIVISTYY

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin 
liikevaihdosta tulee lehtitoimialalta 38 
prosenttia. Lehtitoimialan liikevoitto oli 
4,5 miljoonaa euroa, kun se edellisenä 
vuonna oli 4,8 miljoonaa euroa.

Mediamainonta kasvoi toista vuotta pe-
räkkäin. Mainonta lisääntyi sanoma- ja 
kaupunkilehdissä 1,7 prosenttia. Konser-
nin lehtitoimialan ilmoitustulot laskivat.

Edellisenä vuonna konsernin lehtitoimi-
alan ilmoitusmyynti kasvoi 7,9 prosent-
tia. Karjalaisella vuosien 2003 ja 2004 il-
moitusmyyntikasvut olivat huikean kovia 
(9,9 % ja 11,5 %). Vuonna 2005 ilmoi-
tusmyynnin kasvu katkesi Karjalaisessa 
(laskua 3,5 prosenttia). Myös vuoden 
2006 kasvun ennakoidaan olevan vaisua. 
Vuonna 2007 ja 2008 Karjalainen odottaa 
jälleen hyvää ilmoitusmyynnin kasvua, 
sillä Joensuun keskustan suuri kauppa-
keskus aukeaa 2007. Halonen-Carlsonin 
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rakennusvaiheessa oleva muotitavaratalo 
keskustassa aukeaa niin ikään vuonna 
2007. Myös kaupungin reunoilla oleville 
market-alueille on tulossa merkittävästi 
kaupan uusperustantaa.

Lehtitoimialan kannalta Pohjois-Karja-
lan maakunnan menestyminen on ensi-
arvoisen tärkeää. Työpaikkakehitys on 
ollut hyvää Joensuun seudulla, mutta 
maakunnan reuna-alueilla tilanne on 
heikko. Silti koko maakunnan taloudelli-
nen kehitys on 2000-luvulla ollut myön-
teistä. Varsinkin Joensuun seutu on kas-
vanut ripeästi. Vuonna 2005 maakuntaan 
syntyi 600 uutta teollista työpaikkaa. 
Maakunnan väestöstä neljännes työsken-
telee teollisissa työpaikoissa. Varsinkin 
metalli-, kivi- ja muoviteollisuus ovat 
kasvaneet maakunnassa. Abloyn, John 
Deeren, Mantsisen, Tulikiven, Nunna-
uunin ja Perloksen kaltaisten yritysten 
menestys on maakunnalle tärkeää. Perlos 
ilmoitti vuoden 2005 lopulla tavoittele-
vansa 600 ihmisen vähennystä yt-neu-
votteluin Suomesta. Perloksen palveluk-
sessa on Suomessa 3 000 ihmistä, heistä 
2 000 Joensuun seudulla.

Lehtitoimialan tulevaisuudennäkymät 
ovat toiminnan tehostumisen ja Joensuun 

seudun tulevien kasvunäkymien ansiosta 
myönteiset. Tulevaisuuden kehitystä voi 
kuitenkin heikentää jakelukustannusten 
nousu, jos Posti ei pysty tehostamaan toi-
mintaansa samaan aikaan kun kirjeposti 
mahdollisesti vähenee. Myös paperin 
hinnan kehitys on lehtien kannalta tär-
keää. Sanomalehtien ilmoitusvolyymin 
merkitys on lehtitoimialalle keskeistä.

Karjalainen on tiivistämässä toimituk-
sellista yhteistyötä Keskisuomalaisen 
ja Savon Sanomien kanssa. Kolmella 
lehdellä on jo nykyisin paljon juttu- ja 
sivuvaihtoa. Vuoden 2006 aikana ta-
loudessa, urheilussa, visuaalisessa ja 
lehden kakkoskannessa lisätään yhteis-
työtä. Yhteistyöllä on tarkoitus paran-
taa lehtien laatua ja saada aikaan kus-
tannussäästöjä. Jyväskylässä ryhdytään 
tekemään lehtien välistä talouden toista 
sivua eli niin sanottua pörssisivua. Kuo-
piossa otetaan vastuu urheiluosastoista. 
Karjalaisen visuaalinen toimitus ryhtyy 
tekemään grafi ikkaa ja kuvituksia kaik-
kiin kolmeen lehteen. Lehtien kakkos-
kansien (Karjalaisessa &…-osio) ulko-
asu- ja tuotantovastuu tulee Karjalaisen 
toimitukseen. Kolmen lehden yhteistyön 
lisäksi Karjalainen on mukana Väli-Suo-
men lehtien yhteistyössä ja Arena Part-

nersin sähköisten palvelujen yhteistyös-
sä. Yhteistyö mahdollistaa Karjalaiselle 
resurssien keskittämisen paikalliseen uu-
tishankintaan ja lehden jatkuvan sisällöl-
lisen parantamisen. Vahvan maakunnal-
lisen sisällön ansiosta levikkikehityksen 
odotetaan myös tulevina vuosina olevan 
myönteistä.

Karjalainen palkittiin Itä-Suomen läänin 
toimittajapalkinnolla YK:n kansainvä-
lisen lukutaidon päivän (8.9.) kunniaksi 
ilmestyneestä nuorisonumerosta. Leh-
den juttuaiheet olivat nuorten valitsemia, 
ja kuvissa ei esiintynyt yli 30-vuotiaita 
henkilöitä.

Karjalaisen Lieksan aluetoimittaja Erkki 
Havu ja Nurmeksen edesmennyt aluetoi-
mittaja Veijo Honkanen palkittiin kesä-
kuussa 2005 Suomen vuoden 2004 erä-
journalisteina.

Pekka Mervola
vastaava päätoimittaja,
toimialajohtaja
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Höylääminen yleistyy, mutta edelleen kolme viidestä miehestä ajaa partansa koneella.
Suomalaismiesten partakarva on pehmeämpi ja ohuempi kuin eteläeurooppalaisten.

Oikealla tekniikalla 
vähemmän verta

Karjalainen testasi Suomen
kaupoissa yleisimmin myyty-

jä partahöylämalleja selvit-
tääkseen niin tuotteiden

ajojälkeä kuin hinta–
laatusuhdettakin.

Tulos oli se, että
markkinajohtaja
Gillettelle on

vaikea löytää haastajaa. Gilletten Mach3 -sarjan
eri versiot ovat ajojäljeltään ja -asennoltaan pa-
rempia kuin muut kolmiteräiset kilpailijansa, ku-
ten Pirkka, Daily ja Bic. 

Gilletten markkinoille tuomilla Mach3-sarjan
eri versioilla ei ole keskenään mainittavia eroja.
Ensimmäisenä markkinoille tulleella Mach3:lla
saa leukansa aivan yhtä sileäksi kuin uudem-
milla Turbolla tai Powerilla. Power-mallin var-

teen on kiinnitetty pieni paristo, ja nappia pai-
namalla höylän saa tärisemään. Powerin täri-
nällä ei ajojäljen kannalta ole merkitystä. Niin-
pä hinta–laatusuhteeltaan paras partahöylä on
Mach3-perusmalli.

Kauppojen omat merkit ovat hankintahin-
naltaan halvempia kuin markkinajohtaja, mut-
ta vuosikulutuksen erot tasoittuvat, kun heik-
kokestoisempia teriä pitää uusia useammin.
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Teija Laurinolli (013) 255 2317

Sähköposti teija.laurinolli@karjalainen.fi  Fax (013) 255 2363
Sivu julkaistaan joka kolmas tiistai

JOENSUU

Petri Vähä

Verrattuna erityisesti Etelä-
Eurooppaan suomalaismiesten
partakarva on keskimäärin
pehmeämpi ja ohuempi. Suo-

malainen ajaakin partansa yleensä
harvemmin, eikä välttämättä tarvit-
se ajoon yhtä tehokkaita välineitä
kuin eteläeurooppalainen mies,
Gilletten tuotepäällikkö Susan
Korhonen vertaa karvoitusten
eroja. Gillette on käsikäyttöis-
ten partahöylien
markkinajohtaja Suomessa.

Eteläeurooppalaisia
miehiä pehmeämmän
sänkensä suomalainen
silottelee yleensä sähkö-
käyttöisellä partako-
neella.

– Kolme viidestä
suomalaismiehestä
ajaa partansa
sähkökäyttöisellä
koneella, parta-
koneiden mark-
kinajohtajan
Philipsin
tuotemark-
kinointi-
päällikkö
Antti
Paussu
kertoo.

Märkäajo yleistyy
Suomalaiset alan ammattilaiset sanovat, että
märkäajon yleistyminen on tämän hetken
trendi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
ajaminen käsikäyttöisellä partahöylällä on
yhä yleisempää, varsinkin nuoret höyläävät
leukaperiään. Vielä vuonna 2000 kaksi kol-
mesta eli noin 67 prosenttia miehistä käytti
sähkökonetta, nykyään kolme viidestä eli 61
prosenttia käyttää sähkö- tai paristokäyttöisiä
parranajokoneita eli niin sanottua kuiva-ajoa.
Pohjoismaissa tuo suhde on päinvastainen, ja
sähkökoneella ajavat ovat Keski- ja Etelä-
Euroopassa vähemmistö.

– Suomen ja Etelä-Euroopan parranajokult-
tuurien erot ovat osa isompaa kokonaisuutta.
Suomalainen mies käyttää yleisesti ottaen
muutenkin vähemmän aikaa itsensä hoitami-
seen. Partansa ajaa nopeammin sähkökoneel-
la kuin höylällä, Paussu selittää eroja.

Susan Korhosen mukaan ajotapojen eroja
selittää se, että pehmeäpartaisille suomalais-
miehille riittää sähkökoneiden ajojälki.

Niin parranajotavan valinta kuin miesten
parrankasvukin on yksilöllistä. Joillakin parta
kasvaa nopeammin, toisilla taas hitaammin.
Leuasta esiin puskeva sänki on toisilla kovaa,
toisilla pehmeämpää. Höylän jälkeä pidetään
tarkempana ja sähkökonetta hyvänä herk-
käihoisille, maahantuojat toteavat, vaikkakin
sanovat tuotekehittelyn hälventäneen eroja.

Sähkökäyttöiset koneet eivät sovi kovapar-
taisille miehille, jotka kaipaavat tarkempaa
ajojälkeä. Parhaatkin sähkökoneet jättävät
yleensä jälkeensä sängen, joka voi pahimmassa
tapauksessa pukata näkyviin jo iltapäivällä.

Koneajajat ahkerampia
Kumpi ajotavoista sitten tulee halvemmaksi?

Jos höylääjä käyttää partavaahtoa tai -
geeliä, kuten kolme neljästä partahöylän
käyttäjästä tekee, niin kuiva-ajo on usein
pidemmän päälle halvempaa. Ajotapojen
hintaeroja voi viitteellisesti hahmotella val-
mistajien antamien keskiarvojen perusteella.
Suomen myydyin partahöylä, Gillette Mach
3, maksaa kuluttajalle keskimäärin 9 euroa.
Mies vaihtaa höyläänsä terän keskimäärin
21 kertaa vuodessa, koska yksi terä säilyy
terävänä keskimäärin 11–14 ajokertaa. Myy-
dyin vaihtoteräpaketti on Gillette Mach 3:n
neljän terän satsi, joka maksaa 9 euroa.
Näitä tarvitaan siis vuodessa 5 pakettia. Eli
höylä ja vuoden teräsatsi maksaa noin 54
euroa. Lisäksi laskua kasvattaa partavaahto-
jen tai -geelien hinta.

Gilletten tietojen mukaan mies kuluttaa
keskimäärin noin 12 partavaahtopulloa
vuodessa. Myydyimmän vaahdon suositus-
hinta on 2,95 euroa, joten vuodessa vaahtoi-
hin menee noin 35 euroa. Geeli on vaahtoa
riittoisampi, ja sitä mies kuluttaa noin 6–7
pulloa vuodessa. Partageelejä mies siis ostaa
vuodessa noin 17 eurolla.

Jos mies käyttää märkäajoon partavaahtoa,
niin ensimmäisenä vuonna keskikustannus
on noin 89 euroa. Toisena vuonna lasku
pienenee 9 euron verran, koska partahöylää
ei enää tarvitse ostaa. Partageelin käyttäjällä
ensimmäisen vuoden kustannukset ovat noin
71 euroa, ja toisena vuonna kustannus on
noin 62 euroa. Sähkökäyttöisen koneen
hinta tulee näillä hinnoilla höylättyä parissa

vuodessa, koska myydyimpien sähkökonei-
den keskihinta on 120 euroa.

Höyläajon vuosikustannus jää pienem-
mäksi, jos ajaa partansa Gilletteä halvemmil-
la Pirkan tai vaikka Dailyn tuotteilla. Tällöin
vuosikustannus on ensimmäisenä vuotena
noin 50 euroa ja seuraavina vuosina noin 45
euroa. Näillä hinnoilla sähkökoneen hinta
tulee höylättyä noin 3 vuodessa. Viitteellises-
sä laskelmassa on otettu huomioon se, että
Karjalaisen käyttötestin perusteella halvem-
pien merkkien terät eivät kestä yhtä pitkään
kuin Gilletten tuotteet.

Tuotemarkkinointipäällikkö Paussun
mukaan suomalaismies ostaa uuden sähkö-
koneen 6–7 vuoden välein.

– Syitä on monia. Koneen akku voi väsyä
tuossa ajassa. Kun uusien terien ostaminen
tulee ajankohtaiseksi, niin moni ostaa suo-
raan uuden partakoneen. Joillekin vain tulee
halu ostaa uudempaa tekniikkaa tarjoava
tuote.

Partaansa käsikäyttöisellä höylällä siistivä mies
voi tulla huomaamattaan siepatuksi. Ja näin se
käy. Mies ostaa parranajolaitteensa pakkaukses-
sa, jossa on itse höylän lisäksi joitakin vaihtote-
riä. Joskus laatikossa on vielä mukana esimer-
kiksi partavaahtoa, ja edullisimmillaan pakkaus
maksaa vähemmän kuin paketti uusia kysei-
seen partahöylään sopivia vaihtoteriä.

Vastaava hinnoittelu on tuttu esimerkiksi
tulostimista: 70 euron tulostimen muste-
suihkupatruuna voi erikseen ostettuna
maksaa halvimmillaankin 10–20 euroa.
Tällaista aggressiivista hinnoittelumallia
kutsutaan nimellä captive pricing, joka
vapaasti suomennettuna tarkoittaa

vanginsieppaushinnoittelua. Idea-
na on se, että parranajo ei onnistu
pelkällä varrella eikä tulostin ei tu-
losta ilman mustetta. Edullinen
laite ohjaa asiakkaan ostamaan
siihen kuuluvia osia, joiden hin-
ta suhteessa laitteen hintaan ei

ole halpa. Sveitsiläisen laskelman mukaan 200
mustavalkoista ja 100 värillistä sivua kuukau-
dessa tulostava henkilö maksaa keskivertotulos-
timen eliniän aikana laitteen alkuperäisen osto-
hinnan lisäksi yli 1 600 euroa laitteen käyttö-
kustannuksia.

– Niin partakoneenterien kuin mustesuihku-
patruunoiden hinnoittelustakin tulee meille vuo-
sittain kyselyjä. Kuluttajavirastolla ei ole mah-
dollisuutta puuttua tuotteiden hinnoitteluun,
koska yritykset luonnollisesti saavat hinnoitella
tuotteet haluamallaan tavalla. Kuluttajan on
vain itsensä oltava tarkkana ja mietittävä mitä
tuote maksaa, Kuluttajaviraston tiedottaja Lau-
ra Salmi toteaa.

– Tarjoamalla houkuttelevaan hintaan kokei-
lupakkauksia, jotka sisältävät sekä partakoneen
että vaahdokkeen, halutaan kannustaa miehiä
kokeilemaan ja käyttämään vaahdoketta par-
ranajossa, Gilletten tuotepäällikkö Susan Kor-
honen valottaa käytäntöä.

Tuoteryhmäpäällikkö Kirsi Mahlamäki S-

ryhmästä sanoo suoraan, että hinta on mainos.
– Erikoiskampanja saa kuluttajan kokeile-

maan tuotetta. Tämä on osin harhauttavaa, kos-
ka esimerkiksi partakoneen terien todellinen hin-
ta on eri. Mieluummin pitäisimme tuotteella ai-
na saman hinnan.

Suomen partahöyläbisneksessä pyörivät isot
summat. Markkinaosuusmittauksia tekevän AC
Nielsenin mukaan partahöyliä ja niiden vaihto-
teriä myydään vuodessa 13,7 miljoonan euron
arvosta. Partahöylissä Gillette Groupin osuus eu-
romääräisestä vuosimyynnistä on 90 prosenttia
arvosta ja 80 prosenttia kappalemääräisestä
myynnistä. Lopun markkinoista jakavat kaup-
pojen omat merkit: Pirkka 5,3 prosenttia arvos-
ta ja 9,9 prosenttia kappaleista, Daily 4,6 pro-
senttia arvosta ja 10,4 prosenttia kappaleista.
– Aiemmin Gillettellä oli lähes monopoli. S-ryh-
mä toi Daily-partahöylät markkinoille vuonna
2003. Kasvuluvut ovat olleet hyviä, viime vuon-
na kasvu oli lähes 40 prosenttia, tuoteryhmä-
päällikkö Mahlamäki sanoo.

Valmistaja sieppaa asiakkaan
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loksena on musiikkia, jossa hallitseva element-

ti on ilo ajaa sill’ lai.

FAKTA: VANHEMMAT AJAVAT
USEAMMIN
● Lähes 90 prosenttia suomalaismiehestä käyttää
vain yhtä parranajotapaa.
● Noin 92 prosenttia suomalaismiehistä on ajanut
partansa viimeisen 7 päivän aikana.
● Suomalaismiehet ajavat partansa keskimäärin 4,2
kertaa viikossa. Vanhemmat miehet ajavat nuoria
useammin, ja kuiva-ajajat useammin kuin märkäaja-
jat.
Lähde: Gillette Group Finland Oy

Katrina, öljy ja
matkan hinta
Valmismatkat: Hirmumyrsky
Katrina leikkasi öljyntuotantoa ja
nosti polttoaineiden hintoja.
Voiko matkanjärjestäjä tällä
perusteella korottaa jo maksettu-
jen matkojen hintaa?

Kuluttajavirasto ei anna yksise-
litteista vastausta. Odottamaton ja
merkittävä polttoainekulujen
nousu on kustannusmuutos,
johon matkanjärjestäjä ei voi
vaikuttaa tai jota se ei voi ottaa
ennalta huomioon. Valmismatka-
lain mukaan hintaa saa silloin
korottaa. Jälkikäteen järjestäjä saa
korottaa hintaa vain, jos se sitou-
tuu vastaavalla perusteella myös
alennuksiin. Yllättävän katastrofin
vaikutukset näet ovat todennäköi-
sesti väliaikaisia.

Kuluttajavirasto muistuttaa, että
hintaa saa korottaa vain kustan-
nusten nousun verran. Matkan
alkamispäivää edeltävien 21
vuorokauden aikana korotusta ei
enää saa tehdä. Toisaalta tuon
kolmiviikkoisen aikana matkan-
järjestäjällä ei ole velvollisuutta
myöskään antaa alennuksia.

Jos matkan hintaa on korotettu
yli kymmenellä prosentilla, mat-
kustajalla on oikeus purkaa sopi-
mus. Purkamisesta on ilmoitettava
matkanjärjestäjälle viikon kulues-
sa siitä, kun matkustaja saa tiedon
hinnankorotuksesta. Matkanjär-
jestäjän puolestaan on viivyttele-
mättä palautettava matkustajan
maksusuoritukset kokonaan.

Kuluttajalla on oikeus vaatia
matkanjärjestäjältä selvitystä
hinnan korottamisen perusteista.
Matkustaja voi halutessaan tehdä
päätöksestä valituksen. Teija
Laurinolli
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Naturex-tuotteita
tulee ja tulee ja...
Markkinointi: Suomen Kuluttaja-
liitto on saanut kesän ja alkusyk-
syn aikana lukuisia yhteydenotto-
ja Naturex-tuotteiden markki-
noinnista.

Kuluttajille on tarjottu puheli-
mitse koekäyttöön – ilman sitou-
tumista tilaamiseen – muun muas-
sa omenaviinietikkakapseleita.
Tutustumiserän jälkeen kapseleita
on kuitenkin lähetetty asiakkaille
useita pakkauksia huolimatta
kirjallisista ja suullisista peruutuk-
sista. Osa on saanut tuotteita
ilman minkäänlaista tilausta, eikä
tuotteiden lähettämistä ole saanut
millään loppumaan.

Kuten kuvioon kuuluu, myös
tilaamattomista lähetyksistä on
laskutettu. Maksamattomat laskut
on sujuvasti siirretty suoraan
perintätoimistolle perittäviksi.

Kuluttajansuojalaki nimenomai-
sesti kieltää tällaisen toiminnan.
Ilman tilausta toimitettuja tuottei-
ta ei tarvitse maksaa tai palauttaa.

Jos taas tilaus on tehty puhelin-
markkinoinnin perusteella, kysy-
mys on etämyynnistä. Silloin
kuluttajalla on 14 päivän palautus-
oikeus ja oikeus peruuttaa kaup-
pa. Teija Laurinolli

Henkilöllisyys olisi
pitänyt tarkistaa
Luottokortit: Espanjassa lomaillut
suomalaisturisti sai sairauskoh-
tauksen ja joutui sairaalaan. Kol-
meviikkoisen hoidon jälkeen hän
huomasi, että sairaalassa olon
aikana hänen MasterCard-luotto-
korttinsa oli varastettu. Kortilla oli
tehty pienempiä ostoja sekä yksi
3 000 euron kertaostos.

Myyjäliike oli tarkistanut puhe-
linsoitolla, oliko korttia ilmoitettu
varastetuksi. Vaikka kortin ja
ostokuittien allekirjoitukset poik-
kesivat selvästi toisistaan, myyjä ei
tarkistanut käyttäjän henkilöyttä.

Pankin mukaan asiakas oli
huolimaton, koska hän ei ilmoit-
tanut kortin varastamisesta. Siksi
se katsoi, että vahingot jäävät
asiakkaan maksettaviksi.

Helsingin käräjäoikeus on nyt
kuitenkin velvoittanut Nordea-
pankin korvaamaan vahingon
kuluttajalle. Asiakasta avusti
kuluttaja-asiamies, joka haki
tuomioistuimelta ratkaisua siihen,
millaisissa tilanteissa myyjäliik-
keen pitää tarkistaa ostajan henki-
löllisyys. Kuluttajansuojalaki näet
edellyttää, että myyjä varmistaa
riittävän huolellisesti, että kortin
haltijalla on oikeus korttia käyt-
tää. Käräjäoikeuden mukaan
tarkistussoitto ei riittänyt täyttä-
mään huolellisuusvelvoitetta,
koska ostosten määrä oli suuri ja
allekirjoitusten ero selvä.

Nordea on valittanut päätökses-
tä hovioikeudelle, kertoo Kulutta-
jansuoja-lehti. Teija Laurinolli

Partahaiventen poisjyystäminen on puuhaa,
jossa kaulan ja kasvojen iho ärsyyntyy hel-
posti. Erilaisilla internet-sivuilla on runsaas-
ti ihotautilääkäreiden neuvoja, joiden avul-
la herkkäihoinenkin mies saa sänkensä si-
loteltua käsikäyttöisellä partakoneella
mahdollisimman pienin vaurioin. Ohes-
sa lyhyt tiivistelmä neuvoista, joita on
otettu esimerkiksi Yliopiston apteekin
nettisivuilta.

– Pese aluksi kasvot mahdolli-
simman kuumalla vedellä. Jos si-
nulla on erittäin kova ja jäykkä
parta, ota pieni pyyhe ja kastele
se kuumalla vedellä kauttaal-
taan. Purista liiat vedet pois ja
paina kostea pyyhe parran
päälle. Pidä sitä siinä muu-
tama minuutti. Toimenpi-
de avaa ihohuokosia ja
pehmittää partaa. 

– Levitä partavaahto
kasvoille ja kaulalle.
Anna partavaahdon
vaikuttaa viitisen
minuuttia, jotta
partakarvat peh-

menisivät. Odotellessasi voit pestä vaikka
hampaat. Partavaahto helpottaa parranajoa
pehmentämällä karvaa ja nostamalla sängen
pystyyn.

– Suositeltava järjestys parranajoon: vasem-
malta ja oikealta puolelta pulisongit, poski,
leukaluu ja kaula. Viimeiseksi ajetaan edestä
huulen ylä- ja alapuolelta. Näin vaahto ehtii
vaikuttaa hankalammin ajettavilla alueilla kau-
emmin.

– Aja parta kasvoilta alaspäin suuntautuvil-
la vedoilla. Kokeile venyttää ihoa vapaalla kä-
dellä ajokohdan läheltä. Se helpottaa karvan
leikkaamista. 

– Aja parta kaulasta ylöspäin suuntautuvil-
la vedoilla.

– Jos iho on ärsyyntynyt ajon jälkeen, levitä
sille joko kosteus- tai hydrokortisonivoidetta.

– Huuhtele parranajokone huolellisesti käy-
tön jälkeen kuumalla vedellä ja laita se kaap-
piin kuivumaan. Suihkuun tai altaaseen jäte-
tyt puhdistamattomat terät ovat bakteerimag-
neetteja, joilla ajettaessa iho ärsyyntyy hel-
pommin.

– Ihotautilääkärien mukaan kasvot ja kaula
olisi hyvä kuoria kuorintavoiteella kerran kah-
dessa viikossa ennen parranajoa.

Ohut sänki sileäksi

Myydyin on laadukkain
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Travoltalla on
hillitty käsitys
viileästä menosta
John Travolta nähdään pää-osassa tuoreessa leffassa nimel-tä Be Cool. Niinpä on luonte-vaa, että staralta tiedusteltiinhänen käsitystään coolista.Travoltan tulkinta tyylikkäänviileästä käytöksestä on per-soonallinen.
– Minä ja vaimo (Kelly Pres-ton) lähdimme kotoa, suuko-timme lapsille hyvästit, menim-me takapihalle ja lensimmeyksityiskoneella tänne Lontoo-seen. Se on aika coolia, jenkki-tähti makusteli.

Kelly Prestonin mielestäTravolta sopii hyvin esittämäänpokerinaamaisen tyylikkäitärooleja.
– Hän vain syntyi coolina.Tosin hän voi olla myös hiemanhölmö, puoliso linjasi.Be Cool -leffassa seikkaileeElmore Leonardin luomadekkarihahmo Chili Palmer.Tuore filmi on jatko-osa vuo-den 1995 gangsterikomedialleGet Shorty – hyvä patkä.Uutuusleffassa Travoltanäyttelee Uma Thurmaninkanssa. Kaksikko on kunnos-tautunut yhdessä ennenkin:heidän tanssikohtauksensaQuentin Tarantinon PulpFictionissa on saanut klassikonmaineen.

– Travolta on paras tanssi-partneri, kehaisee Thurman.Be Cool saapuu Suomessavalkokankaille 8. huhtikuuta.STT, AFP

Jamiroquain
albumi ilmestyy
kesällä
Lähes 20 miljoonaa albumiaanmyynyt Jamiroquai julkaiseeuuden pitkäsoiton kesällä.Brittiyhtyeen uutukaisennimeksi tulee Dynamite ja sejulkaistaan 22. kesäkuuta.Jamiroquai tunnetaan par-haiten levyistään TravellingWithout Moving sekä FunkOdyssey, jotka ovat olleetmenestyksiä ympäri maailmaa.Yhtyeen suurimpia hittejä ovatSuomessakin tutut VirtualInsanity, Space Cowboy jaCosmic Girl.
Dynamite on Jamiroquainkuudes studioalbumi. Albuminensimmäiseksi singleksi napat-tiin raita Feels Just Like ItShould, joka on bändin keula-kuvan Jay Kayn käsialaa.Jamiroquain esiintyi PoriJazzissa 2 vuotta sitten.  STT

Intialaiset pääseväthalvimmalla lipuilla
leffaan 
Elokuvissakäynti on intialaisillesuhteellisesti halvempaa kuinmonien muiden maiden asuk-kaille, käy ilmi kansainvälisestävertailututkimuksesta.Intialaisen keskivertopalkan-saajan täytyy työskennellä vain16 minuuttia ansaitakseenkeskimääräisen elokuvalipunhinnan verran, kun taas esi-merkiksi bulgarialaisen keski-vertokansalaisen pitää paiskiatöitä peräti 123 minuuttia.Yhdysvalloissa leffalipuneteen pitää tehdä hommia 24minuuttia, Britanniassa 35minuuttia ja Japanissa 48minuuttia.

MarkkinatutkimusyhtiöScreen Digestin mukaan tutki-musmaissa pitää keskimäärintehdä töitä 57 minuuttia eloku-valipun ansaitsemiseksi. Saksassa, Ranskassa, Espan-jassa, Belgiassa ja Irlannissaelokuvissakäynti vaatii keski-määräistä vähemmän työnte-koa, kun taas Venäjällä, Puo-lassa, Unkarissa, Italiassa jaMeksikossa työminuuttejavaaditaan keskimääräistäenemmän. STT, Reuters

Kristiina Viitanen

P osket helahtavat punaiseksi, sydänhakkaa ja sanat juuttuvat kurkkuun.Jännittää niin pirusti! Jännittäminen onujouden tavallisin ja näkyvin oire. Se on kuitenkin ujouden laajasta ilmiöstävain pieni pilkahdus, jäävuoren huippu, jonkakanssa suurin osa pystyy elämään.Jokaisessa meistä on ujoutta jollain tasolla.Ujous on syvällä sielun sopukoissa, josta sekumpuaa esille eri tilanteissa eri tavoin. Suurinosa ihmisistä jännittää tuntemattomia ihmisiä,vastakkaista sukupuolta ja auktoriteetteja. 
Nöyryytyksen pelkoon ujouden ydin
Ujous liittyy ennen muuta vuorovaikutukseen.Nöyryytys, häpeä ja mokaaminen ovat pahin-ta, mitä moni pelkää itselleen tapahtuvan.Ujon perustehtävä on niiden karttaminen.Toiset tekevät sen vetäytymällä uhkaavistatilanteista; toiset pakenevat kehittämänsäluonneroolin taakse, jossa ujous on kitketty japiilotettu vahvan suojamuurin kätköihin.Nyky-yhteiskunnassa ihaillaan rohkeita japiinkovia ihmisiä. Psykiatrian erikoislääkärinJuhani Mattilan mukaan harvassa ovat aikui-set, jotka tunnustavat olevansa ujoja. Ujousnähdään heikkoutena, joka pitää häivyttää:keinolla millä hyvänsä.

– Ujouden tunteet ovat kuin myrkkyä, jokaneutraloidaan vastamyrkyllä. Syntyy rohkearoolihahmo, jonka sisälle sielu jää vankilaan.Ujous häviää näköpiiristä, muttei se minne-kään oikeasti poistu. Hyvällä harjoittelullapääsee pitkälle itsensä karaisussa – kauaksiomasta sisimmästään, Mattila huomauttaa.”Aamulla en herätessä oikeasti herääkään,en ole päivässä enkä yössä. Olen valon japimeyden välillä hämärässä koko elämäni.Vain joskus olen aidosti hereillä ja spontaani.”Tervettä ujouttaei pidä peittää väkisinIlman ujoutta ei olisi herkkyyttä. Ujostuminenon merkki siitä, että sielu on elossa. Ujoudessaon paljon hyvää, jonka peittäminen saa aikaankaksinverroin pahaa.Miksi ujous sitten pitää peittää? Herkkyyson hyvästä, mutta milloin se muuttuu negatii-viseksi? Miksi ihmiselle on niin vaikeaa ollaujo?
Mattilan mukaan ujous on liiallista silloin,kun se alkaa rajoittaa ja kapeuttaa ihmisenelämää; kun ihminen pelkää, alkaa piiloutuatai kehittää itselleen epäaidon luonneroolin.– Kynnys kestää ujoutta on yksilöllinen.Mitä enemmän on häpeällisiä nöyryytyksentunteita takanaan, sitä todennäköisemminmuuri ympärillä vahvistuu. Ujous on ennenmuuta suojakuori, joka usein estää kaiken

hyvänkin pääsemästä sisään, Mattila sanoo.”Tuntuu hirveältä, kun kaikki katsovatminua ja kaikki nauravat minulle. Siltäminusta tuntuu.”
Ujous estää olemastaoma aito itsensä
Mattila on toiminut yli kolme vuosikymmentäpotilastyötä tekevänä psykiatrina. Pitkä koke-mus ihmisten auttamisesta avasi hänen silmän-sä monien ongelmien perussyystä, joka onjuuri ujous. Se rajoittaa ihmistä olemasta omaitsensä. Ja jos ihminen vain suorittaa rooliaan,ei hän voi olla kovin onnellinenkaan.– Suojamuuri pitää uhkat ulkona, muttasamalla se sulkee sisälleen ja eristää yksinäi-syyteen. Ujostelematon ihminen voi vaikuttaaihailtavalta, mutta useimmiten sellaista pide-tään epämiellyttävänä: ronskina, brutaalina jahärskinä. Toisen ylirohkeus saa muut pelkää-mään, koska kukaan ei luonnostaan ole sellai-nen.
– Ujostelemattomalta ihmiseltä puuttuuherkkyys ja häpeän taju sekä kyky kaipuuseenja läheisyyteen. Hän on sisäisesti niukka jakaru, Mattila luonnehtii.”Hyvät tunteet ovat vaarallisia, ne sitovat.Menettäisin ihanan vapauteni ja joutuisinverkkoon riippuvaiseksi.”

Jatkuu seuraavalla sivulla

...&

Ujostuttaa!
Ujo ihminen piiloutuu luonneroolien taakse peittääkseenherkkyytensä. Suojamuuri pitää uhkat  ulkona mutta sulkee
ihmisen henkiseen yksinäisyyteen. Ujous imee intohimon 
niin riidasta kuin rakkaudestakin.
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Viranomaiset
ampuivat olut-
mainoksen hyllylle
Lontoo. Brittiläiset sensuurivi-
ranomaiset ovat hyllyttäneet
Ruddles-oluen mainoksen.
”Pelottavaksi” luonnehditussa
mainoksessa kaksipiippuinen
haulikko osoittaa lehden sivul-
ta suoraan kohti lukijan naa-
maa.

Haulikko sojottaa estoitta
kahden pubijakkaran välistä ja
mainosteksti uhkaa: ”Anteeksi,
mutta taidatte istua minun
paikallani.” Mainoksesta valit-
taneet näkivät sen olevan
loukkaava mainoksen sisältä-
män ampuma-aseella uhkaami-
sen takia.

Ruddles-oluen valmistaja
luonnehtii mainosta yritykseksi
vedota huumoria ymmärtäviin
miespuolisiin oluenlatkijoihin.
Mainostusta valvova viran-
omaistaho ei pitänyt mainosta
epäsosiaaliseen käyttäytymi-
seen yllyttävänä, mutta uhkaa-
vana ja loukkaavana kuitenkin.
Se riitti nostamaan Ruddles-
oluen mainoksen hyllylle.  
STT, Reuters

Osaman velipuoli
sai oikeuden
sukunimeensä
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Lontooseen
.

Jukka ja kunniakirja.

Tuomasta ja Jukkaa valokuvataanManchesterissa.

Tarja ennen esiintymistä

A
storiassa.

Buenos Airesissa ja joskus Kuusankoskella,
Emppu Vuorinen Keravalla, Marco HietalaHelsingissä ja Jukka Nevalainen JoensuunKarsikossa.

Englannin kiertue on osa laajempaa Euroo-
pan kiertuetta. Kolmen viikon kiertue maistuu
bändille muutaman huilikuukauden jälkeen,
vaikka...

– Omalla tavallaan tämä kiertäminen onstressaavaa hommaa. Koko ajan on kysymyk-
sessä isot panokset ja bändissä on viisi hyvin
erilaista ihmistä. Kaikilla omat näkemyksensä
ja omat tarpeensa. Sitten vielä mukana kulke-
valla tekniikkaryhmällä omat näkemyksensä.

Niin kiireinen ei kiertue kuitenkaan ole,etteikö kosketinsoittaja Holopainen ehtisikäydä kiertueella muuallakin kuin vain lavalla
soittamassa ja hotellihuoneessa nukkumassa.
Joskus jopa shoppailemassa.– Useimmiten vietän aikaa hotellihuoneessa,
sillä yksinolon puute on kiertueella häiritsevin.
Tilaan huonepalvelusta kaikkea kivaa ja katse-
len telkkaria.

Nightwishilla on faneja ympäri maailman.
Englannissakin yhtye tunnistetaan kadulla.

Tuomas Holopainen on tähti, haluaa hän sitä
tai ei.

– En haaveillut tähteydestä, siksi se ei oleminulle todeksi tullut unelma. Tähän on kasva-
nut sisään. Vähän olen joskus itsekin ihmetel-
lyt, mihin sitä on joutunut.Laulaja Tarja Turuselle tähteys ei aina kovin
ruusuista ole.

– Saatan kesken esityksen ajatella, ettäyleisön joukossa on joku bimbo, joka ampuu.
Aina on omat riskinsä tällaisella naamalla. Mä
olen hirmu säikky nykyään. Mä en tykkää, että
ihmiset tulevat koskettelemaan noin vaan.Onneksi mulla on täällä ympärillä ihmisiä,jotka turvaavat olemiseni, Tarja Turunen tote-

aa.
Esiintymisestä Tarja Turunen edelleennauttii. Ne ovat muuten puuduttavan kiertä-

misen helmiä. Tuomas Holopaiselle menestys
on tuonut jo jonkin verran mammonaakin.
Hän on ostanut asunnon kotiseudulta Kiteel-
tä ja kolme Helsingistä.– Velaksi, hän huomauttaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Satoja metrejä pitkiä jonoja jo tunteja ennen konserttia. Lipputrokareita Lontoon ja

Manchesterin keikkapaikkojen ulkopuolella. Nightwishille ojennetaan Englannin

kiertueen päätteeksi kehystetyt kunniakirjat loppuunmyydyistä konserteista.

Loppuunmyyty!

MANCHESTER/LONTOO

Hannu Jarva

V
ielä muutama vuosi sitten kukaan ei

uskonut suomalaisen rockin menestyk-

seen ulkomailla. Nyt suomalainen

rokkari kulkee liian innokkaita faneja

vältellessään naamioituneena, kasvot peitetty-

nä jopa rockin mahtimaassa Englannissa, jossa

yleisö on kyllästetty maailman tähdillä.

Kiteeläinen Nightwish kiersi Englannissa yli

2 000 ihmisen konserttipaikoissa. Listalla oli

Birmingham, Skotlannin Glasgow, Manchester

ja kaksi kertaa Lontoo. Kaikki paikat olivat

loppuunmyytyjä jo useita viikkoja ennen esiin-

tymistä.
– Lontooseen meille tarjottiin jo kolmatta

keikkaa, mutta se ei sopinut aikatauluun.

Nähtävästi seuraavalla kerralla soitetaan Eng-

lannissa suuremmissa saleissa, Nightwishin

musiikintekijä Tuomas Holopainen sanoo.

Kun Nightwishin Once -albumi keväällä

ilmestyi Tuomas Holopainen haaveili ottavan-

sa vielä joskus Englannin haltuunsa. Silloin

hän vain haaveili, koska piti sitä täysin mah-

dottomana. Nyt haave suuresta menestyksestä

on lähellä. Uusinta levyä on myyty Englannis-

sakin yli 40 000 kappaletta.

– Ollaan me täällä ainakin hyvällä alulla.

Tämä on ehdottomasti Euroopan hankalin

markkinamaa tällaiselle musiikille. Varsinkin,

jos ei ole englantilainen, Tuomas Holopainen

toteaa.
Myös mediaväki pyörii suomalaisyhtyeen

ympärillä. Salamavaloja, vierailuja BBC:ssä

sekä promotilaisuuksia.
Englannissa Nightwish on esiintynyt täysille

saleille, vaikka pommit eivät olekaan paukku-

neet. Pyrotekniikka on Englannin kiertueella

pitänyt jättää turvallisuussyistä pois. Paperisilp-

puakaan ei voi ampua ilmoille Englannin

tolkuttoman kalliiden siivouskustannusten

takia. Manchesterissa vesiverhon käyttö sen-

tään sallitaan. Ulkoiset kulissit hoituvat nyt

vain valoilla.
– Ei se pyrotekniikan puuttuminen niin

hirveästi ole haitannut. Tietysti niitä pommeja

jää aina vaistomaisesti odottamaan, kun niihin

on itse tottunut, Holopainen sanoo.

Nightwish kokoontuu yhteen nykyisin vain

lähinnä kiertueilla ja levytyksissä. Tuomas

Holopainen asuu Kiteellä, Tarja Turunen

Geneve. Terroristipäällikkö
Osama bin Ladenin Geneves-
sä asuva velipuoli Yeslam bin
Ladin on saanut Sveitsin viran-
omaisilta oikeuden käyttää
sukunimeään tuotemerkkinä.

Viranomaiset kielsivät elo-
kuussa 2001 rekisteröidyn bin
Ladin -tuotemerkin käytön
saman vuoden syyskuun terro-
risti-iskujen jälkeen, koska
pitivät sitä tuolloin moraalisesti
arveluttavana.

Sittemmin Sveitsin viran-
omaiset ovat lieventäneet
kantaansa. Parfyymibisnekses-
sä toimiva bin Ladin ei kuiten-
kaan aio lanseerata tuotteita
sukunimellään.

– En aio toistaiseksi käyttää
bin Ladin -merkkiä kaupallisiin
tarkoituksiin, mutta halusin
rekisteröinnin avulla estää sen,
että kukaan muu pystyisi käyt-
tämään sitä huonoihin tarkoi-
tuksiin, bin Ladin kertoo.

Yeslam bin Ladin on asustel-
lut Genevessä jo parikymmentä
vuotta. Hän toistuvasti tuomin-
nut syyskuun 2001 terrori-
iskut. Hänen tarkoituksenaan
on tänä vuonna tuoda markki-
noille Yeslam-niminen parfyy-
mi. STT, Reuters

Busto Arsizio, Italia. Italialaisen
raskaan rockin yhtyeen Beasts
Of Satanin, suomeksi Saatanan
pedot, pomo Andrea Volpe sai
tiistaina 30 vuoden vankeus-
tuomion bändinsä laulusolistin
ja kahden naisen murhaamises-
ta.

Eräs Volpen apureista, Pietro
”haudankaivaja” Guerrieri,
tuomittiin 16 vuoden vankeus-
rangaistukseen.

Volpe teki murhat vuonna
1998. Volpe ja hänen kulttito-
verinsa olivat alkaneet epäillä
Lina Marinon tyttären Chiara
Marinon olevan Neitsyt Maria.
Volpe ja kumppanit puukotti-
vat hänet täyden kuun aikana
pidetyn seremonian yhteydessä
kuoliaaksi. Paikalla ollut Beasts
Of Satanin laulusolisti Fabio
Tollis seurusteli Chiara Mari-
non kanssa ja yritti estää veri-
työn. Tollis lyötiin kuoliaaksi
vasaralla.

Kolmas Volpen murhaama
henkilö oli hänen tyttöystävän-
sä. Volpe ampui suhteen jo
päätyttyä Mariangela Pezzot-
taa suuhun ja silpoi hänen
ruumiinsa.
STT, Reuters

Satanistibändin
kitaristille kova
tuomio

Jan Carlsson ja fanimyymälä.
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Heli Nordström

Useat naiset ja lapset hakevat kuukausittain
apua Joensuun turvakodista. Siilaisella toi-

miva turvakoti pystyy tarjoamaan suojaa yh-

tä aikaa vain kolmelle eri perheelle. Turva-

koti on tarkoitettu perheväkivallan kohteik-

si joutuneille naisille ja lapsille.
– Turvakodissa on kolme asukashuonetta

ja yhteiset tilat. Turvakoti on jatkuvassa käy-

tössä. Asiakasmäärät tosin vaihtelevat. On
aikoja, jolloin kaikki huoneet ovat käytössä.

Yleensä turvakodissa asustaa jatkuvasti vä-

hintään yksi perhe, Joensuun turvakodin
vastaava ohjaaja Anja Leskinen toteaa.

Hyvin moni nainen hakee turvaa viime ti-

passa, vasta sitten kun naama on verillä ja

keho täynnä mustelmia. Vierailuja turvako-

dissa saattaa kertyä useita ennen kuin nai-

nen pystyy tekemään pesäeron asuinkump-

paniinsa.
– Ehkä joku nuorempi nainen, jolla on tie-

toa perheväkivallasta pystyy tekemään en-

simmäisellä kerralla sen lopullisen ratkai-

sunsa. Monesti nainen kuitenkin lähtee tur-

vakodista takaisin kotiin palatakseen pian
uudelleen. Näin voi käydä jopa kolme neljä

kertaa, ennen kuin uskalletaan ja ollaan val-

miita. Monta kertaa perheväkivallan uhrit

vähättelevät tapahtunutta: eihän tässä mi-

tään ja minun vikanihan se oli kun mies hak-

kasi. Nainen ottaa tapahtuneesta usein syyn
itselleen. Onkohan meidät naiset kasvatettu
sellaisiksi, Leskinen pohtii.Leskisen mielestä perheväkivaltaan pitäi-

si puuttua heti kun sellaista havaitsee, ha-

kattiinpa naista sukulaisperheessä tai naa-

purissa.
– Koska kysymys on niin vaikeasta asias-

ta, monet haluavat sulkea silmänsä. Mutta

perheväkivaltaan pitäisi uskaltaa puuttua.

Uhrille voisi yrittää puhua ja tuoda esille

mahdollisuuksia. Tekijänkin kanssa voi yrit-

tää keskustella, jos siihen vain löytyy tar-

peeksi rohkeutta.Leskisen mielestä ihmisten tietoisuus per-

heväkivallasta on lisääntynyt valtavasti ver-

rattuna esimerkiksi kymmenen vuoden ta-

kaiseen tilanteeseen. Tieto ei kuitenkaan ta-

voita kaikkia. Vielä on naisia, jotka luulevat

nyrkiniskujen kuuluvan jokaiseen parisuh-

teeseen.
– Perheväkivallasta pitäisi puhua ja pitää

asiaa jatkuvasti esillä, ettei se pääse unohtu-

maan. Monet naiset ovat kertoneet minulle

kuvitelleensa, että väkivaltaa on normaalia

ja se kuuluu jokaiseen perheeseen.Häilyvä rajaPerheväkivaltaa on kahdenlaista: fyysistä se-

kä psyykkistä. Ne ovat yhtä julmia, mutta

toinen toista vaikeammin tunnistettavissa.

Leskisen mukaan on vaikeaa vetää rajaa sii-

hen, mikä on fyysistä ja mikä henkistä väki-

valtaa.
– Henkistä väkivaltaa ei pystytä näkyväs-

ti tunnistamaan. Se on naisen kertomisen va-

rassa. Me lähdemme aina siitä, että uskom-

me asiakasta, se kuuluu työmme perusasioi-

hin. Henkistä väkivaltaa on paljon eikä se

näy muuten kuin sen kohteeksi joutuneen
ihmisen mielentilan järkkymisenä. Jos ih-

mistä ahdistetaan henkisesti, siitä tulee toki

fyysisiäkin oireita ja jos ihmistä hakataan, se

aiheuttaa samalla henkisiä oireita. Molem-

mat väkivallan muodot ovat seurauksiltaan
yhtä kamalia. Ne jättävät uhriin pahoja vam-

moja, joista tervehtyminen vie pitkän ajan.

Moni nainen on sanonut, että mustelmat pa-

ranevat, mutta se minkä se jättää sieluun, ei

parane koskaan. Alkoholi on aine, joka nostaa monen pa-

hoinpitelijän kohdalla aggressiivisuuden
esiin. Myös mustasukkaisuus lietsoo hen-

kistä väkivaltaa.– Henkinen väkivalta voi esiintyä muun
muassa alituisena mollaamisena ja haukku-

misena, vahtimisena, kaikenlaisena yhtey-

denottojen rajoittamisena omaisiin ja ystä-

viin, vaatteiden repimisenä tai polttamisena,

liikkumisen rajoittamisena. Joskus jopa ros-

kapussin viemisestä saattaa tulla sanomista,

jos matkalla on mustasukkaisen miehen
mielestä viivytty liian kauan. Mustasukkai-

nen mies ei salli vaimonsa hymyilevän tai

puhuvan esimerkiksi kaupassa miesmyyjäl-

le.
Tiedon levittäminen ja perheväkivallasta

puhuminen ovat keinoja, joilla siihen voi-

daan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Töitä

perheväkivallan vähentämiseksi on tehtävä

paljon.
– Töitä pitäisi jaksaa tehdä useammalla ta-

solla. Jotta perheväkivalta saataisiin kitke-

tyksi, töiden tekeminen olisi aloitettava jo

päiväkodeista ja kouluista. Kaikki mahdol-

liset tahot on valjastettava ennaltaehkäise-

vän työn tekemiseen.
Tukea ja turvaaTurvakoti on monesti naiselle ainoa paikka,

josta hän voi hakea itselleen ja lapsilleen tur-

vaa pahoinpitelevää miestään vastaan. Kun
asiakas saapuu turvakodin suojiin, hänelle

tehdään ensimmäiseksi tulohaastattelu.
– Kyselemme mitä on tapahtunut. Var-

mistamme myös fyysiset olosuhteet ja huo-

lehdimme, että asiakas saa ruokaa. Lisäksi

varmistamme onko heillä muun muassa mu-

kanaan vaatteita. Useinhan pahoinpitelyn

uhri ei ehdi ottaa mukaansa mitään.
Jos pahoinpitely on ollut fyysistä, turva-

kodin työntekijät suosittelevat asiakkaalleen
lääkärissä käyntiä.– Menemme mukaan tueksi, sillä tilanne

voi asiakkaalle olla hyvin pelottava.
Väkivallan uhriksi joutunutta kehotetaan

lisäksi tekemään rikosilmoitus, koska pa-

hoinpitely on aina rikos. Kaikki eivät kui-

tenkaan halua sekoittaa asiaan poliisia.
– Rikosilmoituksen tekeminen riippuu sii-

tä, missä vaiheessa elämäntilanne on. Kes-

kustelemme asiakkaan kanssa ja olemme

fyysisesti sekä henkisesti tukena. Mietimme

vaihtoehtoja, miten tilanteesta selviydytään
eteenpäin. Eteenpäin pääseminen on tärke-

ää. Yhtä tärkeää on lasten turvallisuudesta

ja tulevaisuudesta huolehtiminen.
Keskusteluja käydään myös väkivallan te-

kijän kanssa, mikäli hän on yhteistyökykyi-

nen.
– Turvakodissa on kaksi mies- ja kaksi

naistyöntekijää. Juuri miesten tehtävänä on
ottaa yhteyttä väkivallan tekijään, koska te-

kijätkin ovat yleensä miehiä. On yksilöllistä,

kuinka mies ottaa vastaan työskentelytar-

jouksen. Se riippuu muun muassa siitä, on-

ko hän tajunnut ongelmansa. Jos vaimo
päättää, että yhteiselo voi kaikesta huoli-

matta jatkua, yhteisneuvotteluja käydään
turvakodin tiloissa. Keskustelemme myös

lasten tapaamisista ja heidän tulevaisuu-

teensa liittyvistä asioista.Jos perheväkivalta sivuaa edes jollakin ta-

paa lapsia, kuvioihin mukaan astuvat niin
lastensuojelutyö kuin sosiaalityökin. Tätä on
äitien aivan turha pelätä etukäteen.

– Joitakin huolettaa se, että me teemme

lastensuojeluilmoituksen. Sitä ei kannata pe-

lätä, koska se on vain yksi auttamistoimen-

pide eikä se suinkaan automaattisesti tar-

koita sitä, että lapsi otetaan huostaan. Jos vä-

kivalta perheessä jatkuu, se traumatisoi las-

ta ja siitä voi aiheutua lapselle myöhemmin
pahoja ongelmia ja seurauksia. Moni lapse-

na perheväkivaltaa kokenut aikuinen on
kertonut, että lapsuudessa koetut asiat kos-

tautuvat omassa parisuhteessa.
Jos vanhemmat päättävät yhteisissä kes-

kusteluissa jatkaa elämäänsä erillään, turva-

kodin työntekijät auttavat tapaamis- ja huol-

tosopimusten teossa.– Kaikki valvotut tapaamiset järjestetään
turvakodissa.
Rankkoja tarinoitaAnja Leskinen on auttanut perheväkivallan

uhreja jo yli 20 vuoden ajan.– Turvakoti perustettiin Joensuuhun vuon-

na 1982. Alussa teimme lastenhoitotyötä ja

siinä sivussa hoidimme turvakotia. 1990-lu-

vun alkupuolella turvakotitoimintaa kehi-

tettiin vahvemmin.Turvakodin vastaava ohjaaja on työ-

vuosiensa aikana nähnyt ja kuullut kaiken-

laista. Tarinat ovat usein hyvin rankkoja. Mi-

ten jaksat kantaa sisälläsi ihmisten tuskan ja

ahdistuksen?– Olen viime aikoina usein pohtinut jak-

samistani. Kun asiakkaaksi tulee oikein pa-

hasti hakattu nainen, niin koen itsekin sen
fyysisen kivun. Se myös pistää vihaksi, jos-

kus tuntuu siltä, että hitto kun menen ja hir-

tän pahoinpitelijän. Mutta sitä oppii joten-

kin pitämään asiat oikeissa lokeroissaan.

Asiakkaiden kiitollinen palaute on varmaan
se, joka auttaa minua työssäni kestämään ja

pääsemään seuraavaan päivään. Myös hyvät

työystävät auttavat jaksamaan, Anja Leski-

nen toteaa.

Jatkoa edelliseltä sivulta.
Avioerollaan Leena haluaa suojella

itsensä lisäksi pieniä viattomia lapsiaan.
Kun Leena itse oli pieni, joutui hän usein
katsomaan vierestä kuinka hänen isänsä
hakkasi äitiä. Samaa kohtaloa hän ei lap-
silleen halua.– En halua, että minun lapseni joutuvat

näkemään minkäänlaista väkivaltaa koto-
na.

Todellista pelkoaLeena sanoo pelkäävänsä kotiin menemis-
tä. Sinne hän ei aio kuitenkaan vielä pala-
ta. Hän asuu ensin viikon turvakodissa ja
sen jälkeen muutamia päiviä sukulaisten ja
tuttavien luona. Hän myös hakee turvak-
seen lähestymiskieltoa.– Asunto on nimissäni ja vaikka mieheni

ei enää siellä asukaan, kotiin meneminen
pelottaa. Oloni on turvaton. Pelkään hen-
keni puolesta, sillä tiedän mihin kaikkeen
mieheni pystyy. Hän on erityisen aggressii-
vinen humalassa ja saattaa pyrkiä sisään
asuntoon ja tehdä meille vaikka mitä...
Olen pohtinut sitäkin vaihtoehtoa, että

luopuisin asunnostani ja muuttaisin paik-
kakuntaa, mutta turvakodin työtekijä
kannusti minua pitämään pintani sekä
asuntoni, Leena pelkää.Vaikeuksienkin keskellä Leena uskoo,

että hänen elämänsä alkaa pikku hiljaa
järjestyä. Pian poissa ovat pelon het-
ket, samoin kuin jatkuva sanojen ja
tekojen tarkkaileminen. Kohta
kodissa raikaa lasten iloinen nauru.

– Jaksan ja uskon, että minun ja
lasteni elämä on menossa parem-
paan suuntaan, kun mieheni ei
ole kotona ahdistamassa. Toi-
vottavasti hän uskoo, että olen
tosissani ja tajuaa olla häiritse-
mättä. En vihaa miestäni,mutta haluan hänen kanta-van vastuun teoistaan.Mieheni ei välitä hoitaalapsia ja jos hän osoittaavähäistäkin kiinnostustalapsiaan kohtaan, hänsaa tavata heitä val-votuissa tiloissa,Leena sanoo.

Pelkään henkeni puolesta, sillätiedän mihin kaikkeen miehenipystyy.

Jyrki Piispa ei kaipaa tolkuttomien paskanpuheiden ja kampituksen kaupunkiin

Suonna Kononen
Mitä kuuluu, Jyrki Piispa?– Eipä ihmeempiä. Normaaleja

hanttihommia ja kulttuurihar-
rastusta. Etsin säällistä kustan-
tajaa uudelle kirjalleni.Mitäs uusi kirja käsittelee?– Tämä on tämä valehtelu-aihe,

jota olen kotvasen aikaa työstä-
nyt.
Usea muistanee sinut takavuosil-
ta ”laiskuustutkijana”. Olet nyt
sitten ottanut toisen ison teeman

työn alle.
– Kyllä. Laiskuudessa ja valeh-
telussa on samanlaisia piirteitä,
ovat olemassaolevia asioita,joita harva uskaltaa myöntää

harrastavansa.Annapa laiskalle toimittajalle tii-
vistelmä suomalaisesta valehte-
lusta, vai voiko sellaista antaa?
– Valehtelu on puheen ominai-
suus. Valheet voi jakaa kar-keasti valkoisiin, ”hyviin”valheisiin, ja sitten vähän syn-

kempiin, vähemmän suositelta-
viin, joilla enemmän vain sot-
ketaan asioita.Lähdit vuonna 2002 Joensuusta

Helsinkiin. Onko se kaupunki
näyttänyt lempeitääidinkasvojaan?– Mikäs tässä. Kai tämä onsuomalaisen mittapuunmukaan oikea kaupunki.Tämä on paikka, jossa mulla

on kämppä, ei sen kummem-
paa.
Taannoisessa lähtiäishaastatte-
lussasi Karjalaisessa ilkuit tätä
karjalanpiirakanmuotoistenurheiluhallien kaupunkia. Oletko

kuullut Joensuu Areenan raken-
nusvaiheen kosteusongelmista ja
teipillä paikkailluistakattopalkeista?

– Tekevälle sattuu sitä enem-
män, mitä vähemmän tekemis-
tä mietitään. Joensuussa höl-
möily osataan.Olet kotoisin Mikkelistä. Miten

nyt ajattelet näistä menneistä Jo-
ensuun vuosistasi?– Ei ole ollut ikävä. Kun olen

tavannut vanhoja tuttuja Joen-
suun ajoilta, sellaisia jotkaitsekin ovat muuttaneet poiskaupungista, niin yleensäkaikki ovat helpottuneita siitä,

että onneksi ei enää tarvitseolla siellä. – En tunne mitään vetoa Joen-
suuhun.

No mitkä nämä Joensuun henki-
sen ilmaston huonoimmat puolet
sitten ovat?– Tolkuttomat paskapuheet ja

kampituksen meininki. Terve-
päisyys on tietyissä ympyröissä
kortilla.
Etkös nyt näe vain hieman eri
kulmasta tätä ns.pohjoiskarjalaista vittuilumenta-

liteettia, jossa kuuluu olla ylpeä
nokkelasta ilkeilystä ja lievästä
hankaluudesta?– Ylpeä, niin... Minä en jaksa-

nut sitä, että sympaattisestaalkuasetelmasta illanistujaisis-
sa tai ties missä tikanheitossa

päädytään aina siihen, ettäammutaan kaikkea liikkuvaa.
Muka täysipäiset ihmiset sot-
kevat työkseen muiden ihmis-
ten asioita. Siinä nyt ei olemitään järkeä. Suomessa onvain viisi miljoonaa ihmistä.

Muitten ihmisten asioidensotkemiseen kuluvan energian
voisi käyttää siihen, että toimit-
taisiin muitten ihmisten hyväk-
si. Se olisi aikaihmistenmeininkiä.

Mitä kuuluu? -juttusarjassahaastatellaan entisiä pohjois-
karjalaisia.

MITÄ KUULUU?

Jyrki Piispa nousi Helsingin-
junaan toissavuonna. KUVA: JOUNI

TURUNEN

”En jaksanut sitä, ettäsympaattisesta alku-asetelmasta illanistu-jaisissa tai ties missätikanheitossa päädy-tään aina siihen, ettäammutaan kaikkealiikkuvaa.”

Perheväkivallan uhrit usein vähättelevät tapahtunutta
PIIRROKSET: MARIA SOFIA MIETTINEN
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PYHÄSELKÄ

Terhi Karttunen

H
uoneessa on kolme naista. Kaksi

istuu rennosti jakkaroilla. Kolmas

makaa vuoteella, siinä asennossa,

johon avustaja on hänet asettanut.

Toimittaja, 30, ja kuvaaja, 25, ovat eläneet

hyvin erilaista elämää kuin Marika, 28.

Siinä missä me olemme opiskelleet, pääs-

seet töihin, seurustelleet, huvitelleet, harras-

taneet, jumpanneet, meikanneet ja ostelleet

vaatteita – mitä kaikkea nyt tavalliseen

nuoren naisen elämään kuulukaan – on

Marika kamppaillut kehonsa kanssa.

Marika ei mieti, mitä sai tänään töissä

aikaiseksi tai mitä panisi illalla päälleen.

Hän miettii sitä, että ei pysty enää istu-

maan. Hän ei iloitse illanvietoista tai mat-

kustelusta, hän iloitsee siitä, että tuskalliset

pakkoliikkeet ovat lievittyneet.

Hän iloitsee siitä, että elämä jatkuu.

Helppoa ja
vaikeaa
On yhtä aikaa vaikeaa ja helppoa kohdata

Marika.
Vaikeaa siksi, että Marikasta näkee heti,

mitä hän on menettänyt: fyysisen vapau-

den, liikuntakyvyn ja niiden myötä monta

mahdollisuutta. Vaikeaa myös siksi, että

tietää, että Marikaan sattuu.

Helppoa siksi, että Marika on se joka hän

on. Hän on avoin, rohkea, reipas, ja ennen

kaikkea: rakastava. Marikan kanssa on

helppo puhua. Hän ei karttele kipeitä

aiheita, mutta ei myöskään surkuttele

itseään. Hän kuulostaa niin... vapaalta.

Oikeastaan kaikkein vaikeinta on kuvi-

tella itsensä Marikan asemaan ja vastata

kysymykseen: miltä minä kuulostaisin, jos

olisin hän?
Kun haastattelu on tehty, toimittaja ja

kuvaaja kävelevät omin jaloin ulos ja ajavat

autolla toimitukseen. Illalla he menevät

jumppaan.

Marika ei mene jumppaan. Hän jää

makaamaan samaan huoneeseen, samaan

vuoteeseen, samaan asentoon.

Illalla hän lähettää tekstiviestin: Siunaus-

ta teille, toivoo Marika.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Siunausta teille,  

Oikeastaan kaikkein vaikeinta

on kuvitella itsensä Marikan

asemaan ja vastata kysymyk-

seen: miltä minä kuulostaisin,

jos olisin hän?

Marika Pakarinen on sairastanut liikuntakyvyn vievää neurologista sairautta 20 vuotta. KUVA: JOHANNA KOKKOLA
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toivoo Marika

Prinssi William
nauttii poika-
miespäivistään

Britannian kruununperimysjär-

jestyksessä toisena oleva prinssi

William ei aio pitää kiirettä

avioliiton satamaan purjehtimi-

sessa. Brittilehti Sunin haastat-

teleman Williamin mukaan

siviilisäädyn vaihtaminen on

ajankohtaista vasta aikaisin-

taan kuuden vuoden kuluttua.

– Herranen aika, olen vasta

22-vuotias ja liian nuori mene-

mään naimisiin. En aio avioitua

kuin vasta 28- tai 30-vuotiaana,

prinssi vastasi tiedusteluun

hänen ja Kate Middletonin

suhteesta. Ilmeisesti jo pitkään

yhdessä viihtynyt pariskunta on

viime aikoina bongattu muun

muassa laskettelemasta Sveit-

sin Alpeilla.

Haastattelussa William

viittasi myös pikkuveljeensä

prinssi Harryyn.

– Hän on hieno kaveri. Kuva,

joka ihmisillä on hänestä, ei

vastaa ollenkaan todellisuutta,

prinssi sanoi.

Prinssi Williamin mukaan

Harry on muun muassa ollut

hyvin hämmentynyt kohusta,

joka syntyi prinssin esiinnyttyä

natsiunivormussa naamiaisissa.

Haastattelussa prinssi Wil-

liam myös kiitti Britannian

tiedotusvälineitä siitä, että ne

kunnioittivat prinssin yksityi-

syyttä hänen opiskellessaan

yliopistossa Skotlannissa. 

STT, AFP

Liian
onnistunut
kampanja
Neljä miespuolista valokuva-

mallia on nostanut oikeusjutun

kuvista, joissa he esiintyivät

New Yorkissa. Kotiväkivaltaa

vastustavan kampanjan kuvat

näyttävät onnistuneen liiankin

hyvin: mallimiesten mielestä ne

leimasivat heidät vaimonpieksi-

jöiksi. Nelikko suostui posee-

raamaan kampanjan kuvissa

sillä ehdolla, että kuvat ovat

esillä viisi viikkoa New Yorkin

busseissa ja metrossa. Kuvia

levitettiin myös muualle kau-

pungissa. Lisäksi kuvat olivat

esillä Isossa Omenassa varsin

pitkään.
Miesmallit vaativat menete-

tystä maineestaan kukin mil-

joonan dollarin (775 000

euron) korvauksia. 

STT, Reuters

Diego Maradona

rakastaa
presidenttiä
Argentiinalainen jalkapallole-

genda Diego Maradona on

ilmoittanut olevansa rakastu-

nut Venezuelan presidenttiin

Hugo Chaveziin. Maradona

pitää presidentissä erityisen

paljon tämän vasemmalle

kallistuvasta politikoinnista.

– Pidän toki naisista, mutta

Chavezia minä rakastan, Mara-

dona kertoi median edustajille

lounastettuaan Chavezin kans-

sa presidentin palatsissa. Lou-

naan päätteeksi presidentti ja

MM-kultaa vuonna 1986

voittaneen joukkueen kapteeni

syleilivät ja halasivat toisiaan.

Diego Maradona, jota pide-

tään yhtenä kaikkien aikojen

parhaista tai peräti kaikkien

aikojen parhaana jalkapalloili-

jana, ihailee suuresti myös

Kuuban pomomiestä Fidel

Castroa.
Runsaasti ylipainoiseksi

turvonnut Maradona piipahti

hiljattain Kolumbiassa vatsa-

operaatiossa tavoitteenaan

painonsa pudottaminen. Vene-

zuelassa hän hoitaa jalkapallo-

lähettilään virkaa. Maradona

suoritti perjantaina Etelä-

Amerikan alle 17-vuotiaiden

mestaruusturnauksen avaus-

potkun. STT, Reuters

Ruma
ankanpoikanen

lumoaa
SIVU 18

Kalaa on
noussut
pilkillä
SIVU 16

Lauantaina tammikuun 17. päivänä 2004  |  11

Kimmo Nevalainen esimies (013) 255 2316  Hannu Jarva (013) 255 2320  Terhi Karttunen (013) 255 2338  Suonna Kononen (013) 255 2396  Heli Nordström (013) 255 2348  Juhani Rännäli (013) 255 2324  Ritva Väisänen (013) 255 2319

Sähköposti kulttuuri@karjalainen.fi, etunimi.sukunimi@karjalainen.fi  Fax (013) 255 2363...& Shakkia
Liigapiste
tyydytti
JoeSK:a
SIVU 14

Päivästä päivään
Nightwishin
levynjulkistus-

keikka Kiteellä
SIVU 14

Heli Nordström

K
olmekymppisen Leenan perhehel-

vetti alkoi vuosia sitten heti naimi-

siin menon jälkeen. Leenan

mukaan hänen miehensä luuli

papin aamenen tarkoittavan sitä, että

aviomies saa tehdä vaimolleen mitä halu-

aa, hakata ja rajoittaa menemisiä. Liiton

alkuajat olivat kaikkein pahimpia. Ei

kulunut päivääkään ilman umpeen muu-

rautuneita silmiä, haljenneita huulia tai

mustelmia.
– Alkuun saatoin saada turpiini päivit-

täin. Nyt mieheni lähinnä hakkaa olles-

saan humalassa. Pieksämisen tilalle on

tullut henkinen väkivalta. Hän pelottelee,

haukkuu ja kahlitsee minua. Olen sen

verran itsenäinen ihminen, että haluan

kuitenkin määrätä itse tekemisistäni ja

sanomisistani, kahden pienen lapsen äiti

sanoo.

Leena on joutunut lastensa kanssa usein

pakenemaan miestään turvakodin suojiin,

viimeksi pari viikkoa sitten. 

Visiittejä turvakodissa on yhdessäolo-

vuosien aikana kertynyt jo puolenkym-

mentä. 
Nyt Leena aikoo lopettaa suhteen, koska

hän ei yksinkertaisesti jaksa enää.

– Mieheni on monta kertaa luvannut

parantaa tapansa. Hän on myös ollut

hoidossa, mutta ei siitä ole ollut apua.

Tähän saakka olen elättänyt toiveita, että

voisimme jatkaa yhteiseloa, mutta ei siitä

tule mitään. Koska koira ei näköjään

karvoistaan mihinkään pääse, niin sitten

on parasta erota. Toivottavasti mieheni

tajuaa nyt tämän, Leena huokaa.

Masennus iskee

Väkivaltaisen miehen kanssa eläminen on

vaikuttanut Leenan mielenterveyteen.

Omasta, turvalliseksi luullusta kodista

lähteminen on ollut hirvittävä kokemus.

– Muistan vieläkin ensimmäisen kerran,

kun jouduin lähtemään pakoon. Se oli

kauhean traumaattista aikaa, pelotti ja

itketti. Nyt olen tottunut jatkuvaan lähte-

miseen. Tunnen itseni hyvin väsyneeksi,

tyhjäksi ja masentuneeksi. Henkinen

puoleni on romahtamaisillaan, Leena

kuvailee tämänhetkistä olotilaansa.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Nyrkiniskut ja henkinen mollaaminen ovat kuuluneet

Leenan arkipäivään jo usean vuoden ajan. Nyt hän on

saanut niistä tarpeekseen.

Leena pelkää
henkensä
puolesta
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Pamela Tola
Skenen
pääosassa
Joensuusta kotoisin oleva

Pamela Tola esittää pääosaa

parhaillaan TV1-kanavalla

pyörivässä kaksiosaisessa

Kotikatsomo-draamasarjassa

Skene. Tolan roolihahmo on

19-vuotias Ella, joka on muut-

tanut pikkukaupungista Hel-

sinkiin opiskelemaan ja tutus-

tuu villiin opiskelijaelämään ja

sen myötä huumeisiin.

22-vuotias Pamela Tola

opiskelee teatterikorkeakoulus-

sa toista vuotta. Joensuulaisille

hän on tuttu muun muassa

nuorisoteatteri Flopista. 

Terhi Karttunen

Hannu Kapanen
mainostaa
Hartolaa
Loma-asuntomessut: Vaikka

jääkiekkoilijalegenda Hannu

Kapanen on tehnyt itsensä

tunnetuksi vuosien saatossa

karjalaisena, savolaisena ja

jopa helsinkiläisenä, Helsingin

Messukeskuksessa hän oli niin

hartolalainen, että karjalaista

ihan hirvitti.
Hannu Kapanen oli matka-

messuilla Hartolan ensi kesän

loma-asuntomessujen johtava-

na mannekiinina.

Hartolalla oli oma syynsä

pyytää Kapasta mainostamaan

messujaan. Onhan hänellä

itsellään, samoin kuin hänen

pojillaan Samilla ja Kimmolla

mökit vieri vieressä Hartolan

Lepsalassa. Oikein hyvä mök-

kiyhteisö.
Onko Hannu Kapanen siis

unohtanut kokonaan tämän

synnyinseutunsa Pohjois-

Karjalan?
– En suinkaan. Mie olen aina

Karjalan poika, hän totesi.

Hannu Jarva

Ensi kesänä
vaelletaan
kirjan kera
Vaellusreitit: Pohjois-Karjalan

vaellusreitit on kartoitettu ja

kirjoitettu. Enää puuttuu se

kirja. Sekin on valmis huhti-

kuussa.
Kirjan tekijät, joensuulaiset

toimittajat Katri Vuorjoki ja

Pekka Virtamo kävivät esittele-

mässä kohta ilmestyvää kir-

jaansa Helsingin Messukeskuk-

sessa Matka 2004 -messuilla

kirjan kustantajan, Edita Pub-

lishing Oy:n messuosastolla.

Kirjassa on käyty läpi noin

30 vaellusreittiä maakunnassa

ja sen lähituntumassa. Mukana

on myös perhematkailijoille

sopivia melonta- ja maastopyö-

räreittejä.
Kirja tulee tarpeeseen. Sen

saattoivat havaita myös teok-

sen kirjoittajat pääkaupungin

vierailullaan. Vaikka kirja ei

vielä ole ihan ilmestynytkään,

kysyntä messuilla oli hyvä.

– Melkoisen määrän ehdim-

me jo ottaa tilauksia vastaan,

Katri Vuorjoki kertoi messu-

keskuksessa. Hannu Jarva.

Katri Vuorjoki ja Pekka Virtamo

messusivat Helsingissä. KUVA:

MAURI RATILAINEN.
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JOENSUU

Kristiina Viitanen

J
os hampaissa on pienen

pieni reikä, koko suu tun-

tuu olevan kokonaisvaltai-

sen vihlonnan kourissa. Jos

elämässä on pieneltä näyttävä

mitätön arkiharmi, saattaa se

laittaa koko mielen apeaksi ja

elämän kapeaksi. 

Pieni harmi muuttuu psyykkeen

suurennuslasin alla herkästi suu-

reksi. Ajatukset voivat mennä

lukkoon ja tunteisiin jäädä kouk-

kuun. Tunnekoukku on psykologi

Tony Dunderteltin mukaan

epidemiaksi asti levinnyt nykyajan

ilmiö, joka takaa huonon elämän-

laadun, negatiivisen asenteen ja

alakuloisen vireen – ja työtä

mielenterveystoimistoille.

– Tunteet ilmoittavat, mistä

pidämme ja mistä emme pidä.

Tunne herättää meidät toimimaan

tietyllä tavalla. Esimerkiksi surun

tunne ilmoittaa, että on aika

pysähtyä ja kokea tyhjyyttä ja

pahaa oloa. Kun sitä on kestänyt

riittävästi, tulee toinen tunne, joka

vie eteenpäin ja muihin tunnel-

miin. Näin siis silloin, kun tunteet

toimivat terveellä tavalla, Dunder-

felt muistuttaa.

Tunne voi jumittua myös pai-

koilleen. Tunnekoukku on juuri

sitä. Silloin ajatukset ovat lukossa

yhden asian ympärillä, jolloin

kaikki muu ympärillä oleva hyvä

unohtuu.

– Tunteisiin jumittuminen voi

tuntua turvalliselta. On helpom-

paa roikkua menneisyydessä ja

toimia, kuten on tottunut teke-

mään. Tunnekoukussa oleva

ihminen usein tiedostaa tilansa,

mutta hän ei pääse siitä irti. Toi-

nen minä tietää, että elämän on

jatkuttava, kun toinen minä halu-

aa pitää kiinni pettymyksen ja

vihan tunteista. 

– Tunteet tekevät ihmisestä

yksilöllisen. Jos negatiivisissa

tunteissa kieriskely on ollut osa

ihmisen persoonaa, siitä on uska-

liasta luopua, Dunderfelt peruste-

lee.

Turvallisuuden tunne

pitää otteessaan

Tunnekoukussa voi olla turvallis-

ta, mutta ei siellä kivaakaan ole.

Yhteen tunteeseen tarrautuminen

ei voi antaa sitä, mitä elämä on

tarkoittanut. Tahallaan ja tietoi-

sesti moni tuskin tunnekoukkuun

takertuu. Tony Dunderteltin

mukaan siihen ajaudutaan enem-

män tai vähemmän automaatti-

sesti, huomaamattamme.

– Kehomme aineenvaihdunta-

kin toimii automaattisesti ilman,

että sitä pitäisi erikseen ajatella.

Myös tunnetoiminta voi muuttua

automaattiseksi vahingossa. Sama

ajatus tai tunne alkaa pyöriä

päässä päivästä toiseen niin

kauan, että siitä tulee turvallinen

tapa. 
Tunnekoukku voi pitää ottees-

saan, vaikka negatiivisia tunteita

aiheuttanut tilanne olisi jo ohikin.

Esimerkiksi inhottava pomo on

saattanut häiritä työssä viihtymis-

tä niin paljon, että työntekijän on

täytynyt vaihtaa työpaikkaa.

Uudessa elämässä kaikki on

hyvin, mutta silti vanha pomo

pysyy puheenaiheissa ja ajatuk-

sissa kuukausiakin muuton jäl-

keen.
– Muutto entisestä paikasta

uuteen ei ehkä ollut kivaa, mutta

lähtö oli kuitenkin pienempi paha

kuin jääminen. Lähdön syyn

pitäminen tunteissa on tapa

perustella itselle muuttoa ja kai-

ken vanhan hyvänkin jättämistä

taakseen. Uusi elämä voi aiheut-

taa tyhjyyden ja epävarmuuden

tunteita, mutta entisessä negatiii-

visessa tunnekoukussa roikkumi-

nen pitää yllä ainakin tuttuuden ja

turvallisuuden tunnetta, Dunder-

felt selittää.

Jos tunnekoukku pitää ihmistä

otteessaan pitkään, ei depressiolta

voi välttyä. Koukku sitoo kaiken

hyvän energian, jolloin elämään

mahtuu enää vain pelkoa, petty-

myksiä, epätoivoa ja innottomuut-

ta. 
– Avaamaton tunnesolmu ajaa

ihmistä alakulon kautta addiktioi-

hin: pahaa oloa turrutetaan aineil-

la. Tunnekoukku on ottanut

ihmisestä ylivallan ja vapaa mah-

dollisuus ajatella ja tuntea on

alkanut heiketä.

Irtotietoa, roskaruokaa

ja vetelää laiskottelua

Dunderfeltin mukaan tunnekouk-

kujen yleistyminen epidemiaksi

on suoraa seurausta tämän hetken

elämänmallista. Joka tuutista

tunkeutuva pinnallinen irtotieto

on yksi syy.

– Irtotieto ei tyydytä ihmisten

luonnollista syvällisen ajattelun ja

ymmärtämisen tarvetta. Ihminen

intuitiiviisesti tuntee, että hänestä

on enempään kuin vain nippelitie-

don omaksumiseen. Ajan puute ja

kiire vaikuttavat, ettei tiedon

alkuperään ehditä syventyä. Se

johtaa tyytymättömyyteen.

Liikunnan puute on ongelma,

josta ei pääse pakoon edes tunne-

koukkuja käsiteltäessä. Dunder-

felt muistuttaa kehon ja mielen

yhteispelistä. Jos toinen ei toimi,

on toisellakin hankalaa. Samaan

pakettiin kuuluu terveellinen

ruokavalio.

– Jos kehoa ei käytetä, sen

toiminta laiskistuu. Laiskalla

keholla ei ole enää energiaa pyris-

tellä irti tunnekoukuista. On

helpompaa kieriä totutuissa aja-

tuskuvioissa, vaikka ne imevätkin

elämästä kaiken innon ja haus-

kuuden.
– Tyhjän irtotiedon ylivalta ja

kehon alikäyttö johtavat sisäiseen

voimattomuuteen, joka voi edetä

päihteiden väärinkäyttöön.

Hyväksyvä läsnäolo

vapauttaa tunteet

Tunnekoukussa roikkuminen voi

tuntua väistämättömältä. Sen

käsityksen voi erheellisesti hyväk-

syä, jos pakoreitistä ei ole tietoa.

Dunderfelt tietää, kuinka kou-

kusta voi vapautua. Hänen tänään

julkaistu kirja Irti tunnekoukuista

on ensimmäinen suomalaisen

tekemä teos maailmalla tästä

aiheesta. 

Koukuista irtautuminen on

hänen mukaansa yksinkertaista:

alat vain käsitellä tietoisuutesi

vapautta.

– Toistaiseksi ihmisillä on ollut

kaksi keinoa irtautua huonoista

fiiliksistä. Toinen on sen purkami-

nen ulospäin: halkojen hakkaami-

nen, huutaminen tai loputon

keskustelu. Toinen konsti on

painaa negatiivinen tunne alas ja

kieltää se. Nämä molemmat

keinot vain vahvistavat huonoa

oloa. Niistä saa hetkittäistä helpo-

tusta, mutta oikeasti ne vain

lisäävät vaikeuksia.

Hyväksyvä läsnäolo on Tony

Dunderteltin taikasana uuteen,

vapaaseen elämään ilman kouk-

kuja. Se edellyttää lyhyttä hetkeä,

jolloin ei tehdä mitään muuta

kuin ollaan ja kuunnellaan omaa

oloa.
Hyväksyvää läsnäoloa voi

harjoitella. Sen ensimmäinen

vaihe on kehoon ankkuroitumi-

nen.
– Nauti kehosi elävyydestä.

Tunne se sisältäpäin ja huomaa,

kuinka rauhoitut. Pelkästään

kehoon ankkuroituminen antaa

energiaa irtautua tunnekoukuista,

Dunderfelt ohjaa.

Nauti huolestumisesta

ja se katoaa!

Kehon ankkuroinnin jälkeen

seuraa tunteen läsnäolon hyväk-

syminen. Huono tunne on opittu

torjumaan tai purkamaan. Dun-

derfelt toivottaa huonon tunteen

tervetulleeksi.

– Anna tunteen vallata itsesi.

Nauti huolestumisesta ja jännitty-

neestä fiiliksestä. Älä tee mitään,

anna tunteen vain liikkua. Pian

huomaat, kuinka tunne haihtuu ja

hälvenee ja psyykkinen energia

irrottautuu tunnekoukusta.

Seuraavaksi Dunderfelt kehot-

taa harjoittelijaa sanomaan itsel-

leen, mitä haluaa tehdä ja mitä

tahtoo olla.

– Voin sanoa itselleni, että

tahdon pysyä rauhallisena seuraa-

vassa kokouksessa tai annan

itselleni anteeksi, etten ole niin

täydellinen kuin haluaisin olla.

Kiinnitän huomioni johonkin

kauniiseen asiaan tai hymyyn.

Huomaan, kuinka tunnekoukuis-

ta vapautunut energia alkaa koh-

distua siihen, johon tahdon suoda

aikaani, Dunderfelt kuvailee.

Dunderfeltin mukaan tunne-

koukuista vapauttavaa harjoitte-

lua voi tehdä koska tahansa ja

milloin hyvänsä.

– Jos on tapana aloittaa uusi

päivä valmiiksi kiukkuisena, ehkä

sopivin aika harjoittelulle olisi

aamun rauhallinen hetki ennen

sängystä nousua.  Varttikin

aamussa tekee ihmeitä, sanoo

Dundertelt omiin kokemuksiinsa

vedoten.

Koukusta vapautuu 

pirteämpi persoona

Tunnekoukuista irtautuneen

ihmisen niin sanottu ydinminä on

vahvoilla. Hän pystyy ohjaamaan

elämäänsä itsenäisesti ja sietää

vahvemmin eteen tulevia vastoin-

käymisiä.

– Menneisyyden minä ja nyt-

hetken minä voivat olla ristiriidas-

sa, mutta kun totutulle tavalle ja

ahdistavalle tunnekoululle panee

vastaan, vapautuu sisäistä voima-

varaa ja energisyyttä, mikä näkyy

hyväntuulisuutena ja pirteytenä,

jonka varmasti muutkin huomaa-

vat.
Kun lukitut tunteet ovat avautu-

neet, et ehkä pillastu enää kuten

ennen. Se ennen niin tyhmältä

tuntunut tyyppikin ei ehkä tunnu

enää niin tyhmältä, Dunderfelt

vakuuttaa.

Psykologi Tony Dunderteltiltä

ilmestyy tänään kirja Irti tunne-

koukuista (Dialogia).

Pakokuningas

karkasi taas

vankilasta 
Italian legendaarinen ”pakoku-

ningas” Max Leitner on karan-

nut jo neljännen kerran vanki-

lasta. Tällä kertaa hän otti

seurakseen mafiayhteyksistään

tunnetun asekauppiaan.

Kun vartijat menivät tarkas-

tamaan miesten sellejä, miehiä

ei enää yllättäen paikalla näky-

nytkään. He olivat tehneet

sänkyihinsä kauniit mytyt

esittämään itseään, jotta kaikki

näyttäisi pikasilmäyksellä

olevan kunnossa.

Poliisin mielestä Leitner on

tällä kertaa saanut pakoonsa

ulkopuolista apua. Poliisin

mukaan ei muuten ole selitettä-

vissä, että pako on sujunut niin

helposti.
Vankilaviranomaiset eivät

suostu kertomaan, miten Leit-

ner tällä kertaa pakotemppun-

sa teki. Rutiini hänellä ainakin

riittää, sillä Leitner on istunut

ja paennut myös itävaltalaisesta

vankilasta.

– Itävallan vankilat ovat kuin

suoraan keskiajalta. Italialai-

sessa vankilassa on parempi

olla, on Leitner joskus toden-

nut. STT, Reuters

Morsiankandidaat-

ti hakee sulhoa

mainostaululla

Nettitreffailuun ja sitoutumis-

kammoisiin miehiin kyllästynyt

kiinatar päätti hakea aviomies-

tä näyttävällä ilmoituksella.

Australian Sidneyssä asuva

Helen Zhou vuokrasi etsintä-

kuulutukselleen elokuvateatte-

rin edustan mainostaulun

5 000 Australian dollarilla eli

vajaalla 3 000 eurolla.

Sopivan sulhon tulisi olla alle

45-vuotias, kaukasialaista

syntyperää, huumorintajuinen

ja tupakoimaton. Alkoholikaan

ei saisi siipalle maistua, ja

taskun pohjilta pitäisi löytyä

tarpeeksi kahisevaa.

– En ole turhan tarkka.

Haluan perinteisen kunnon

miehen, en sellaista joka tuhlaa

kaikki rahansa ja viis veisaa

tulevaisuudesta, Zhou määrit-

telee.
Itseään neito kuvailee ilmoi-

tuksessaan kauniiksi ja älyk-

kääksi naiseksi, joka haluaa

unelmaperheen ihannekump-

panin kanssa. Zhoun rakkau-

den etsintä on toistaiseksi

tuottanut vain joitakin vastauk-

sia.
STT, Reuters

Todellisia pelinaisia

kentällä
Guatemalassa

Jalkapallotuloksia Guatemalas-

ta: prostituoidut hävisivät

naispoliiseille maalein 3–1.

Parempien työolojensa puo-

lesta jalkapallon keinoin kam-

panjoiva prostituoitujen futis-

joukkue ei ole luovuttanut,

vaikka tappioputki on jatkunut

pitkään ja mimmit suljettiin

amatööriliigan ulkopuolelle

liian railakkaan kielenkäytön

vuoksi.
Punaisten lyhtyjen alueelta

koottu mimmijoukkue kam-

panjoi mm. paremman palkan

puolesta. Prostituoiduille mak-

setaan Guatemalassa kertapal-

velusta noin kaksi euroa. 

– Nyt, kun kasvomme ovat

tunnetut, saamme paljon enem-

män huomioita ihmisiltä. Ihmi-

set tulevat rohkaisemaan meitä

ja kertomaan, että teemme

hyvää työtä, kertoi Valeria, 27,

joka saattoi pallon pesään

jepareita vastaan pelatussa

matsissa. 

– On hyvä tuntea yhtenäisyy-

den voima. Kun työskentelem-

me, olemme eristyksissä huo-

neissamme, totesi puolestaan

puolustaja Beatriz, 37. STT,

Reuters

FAKTA: KOUKUSTA PÄÄSEE IRTI

● Ankkuroidu kehoon: tunne peffa

tuolissasi, lämpö käsissäsi ja hengitä

syvään. 
● Älä ajattele, älä spekuloi. Nauti kehon

elävyydestä ja tunnista tunne. Anna

sen liikkua tai haihtua. Nauti huolestu-

misesta tai jännityksestä. Ota arkihar-

mit vastaan. 

● Kiinnitä huomiosi kauniisiin ja mieli-

hyvää tuottaviin asioihin. Huomaa,

kuinka tunnekoukuista vapautuva

energia alkaa kohdistua siihen, johon

haluat suoda aikaasi.

● Kerro itsellesi, mitä haluat olla ja

tehdä.
● Harjoittele, harjoittele, harjoittele.

Tunteisiin jää

koukkuun, jos niistä

pidetään kiinni.

Tunnekoukun

orjuudesta voi

vapautua. 

Tunteen kieltäminen

tai vatvominen eivät

auta. Vain hyväksytty

tunne katoaa 

– sitten kun se on

tehnyt tehtävänsä.

Tunteen     koukussa

Menot
Erkki Räsänen

keikalla
Huvitörmällä

SIVU 21

Kulttuuri

Tero Niemi ja Anne

Salminen julkaisivat

esikoisromaaninsa

SIVU 23
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KIRJA- JA TARRAPAINOT -TOIMIALA

MARKKINATILANTEESSA 
EI VIELÄ POSITIIVISTA 
MUUTOSTA

Kotimaan teollisuustuotannon volyymi-
indeksi laski vuoden 2005 aikana koko 
teollisuuden osalta 2,5 % ja graafi ses-
sa teollisuudessa indeksi laski lievästi 
edellisestä vuodesta. Paperiteollisuuden 
seisokit kesällä pienensivät teollisuuden 
kokonaistuotantoa, mutta onneksi koti-
maassa painot pystyivät palvelemaan asi-
akkaansa kohtuullisesti paperin toimitus-
vaikeuksista huolimatta. Painotuotteiden 
vienti puolestaan supistui tullihallituk-
sen tilastojen mukaan tammi-lokakuussa 
arvoltaan kaksi prosenttia edellisvuodes-
ta ja suurimmista kauppakumppaneista 
vain vienti Ruotsiin kasvoi merkittävästi. 
Painotuotteiden viennin kokonaisarvoksi 
vuoden aikana muodostui noin 280 mil-
joonaa euroa ja vastaavasti painotuot-
teiden tuonti supistui arvoltaan kolme 
prosenttia ja jäi noin 180 miljoonaan 
euroon.

Positiivisina asioina voidaan mainita 
mainonnan määrän ja arvon kasvu vuon-
na 2005. Viennin kannalta oli positiivis-
ta, että euro heikkeni vuoden mittaan 
dollariin nähden.  

Odotuksista huolimatta isot toimialajär-
jestelyt jäivät vielä toteutumatta.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino – konser-
nin kirja- ja tarrapainot –toimialan muo-
dostivat vuonna 2005 PunaMusta Oy, 
Paperityö Oy ja Nurmeksen Kirjapaino 
Oy:n kirjapainotoiminta. Vuonna 2005 
toimialan ulkoinen liikevaihto oli 40,3 
miljoonaa euroa, vuonna 2004 vastaava 
luku oli 38,5 miljoonaa euroa. Konsernin 
liikevaihdosta 62 prosenttia tulee kirja- 
ja tarrapainot –toimialalta.

Kirja- ja tarrapainot –toimiala työllistää 
yhteensä 179 henkilöä. Toimialajohtaja-
na toimii PunaMusta Oy:n toimitusjohta-
ja Jari Avellan. 

PUNAMUSTA OY:SSÄ 
TOIMINNAN TEHOSTAMISEN 
VUOSI

PunaMusta Oy:n liikevaihto vuonna 
2005 oli 35,9 miljoonaa euroa, missä 
kasvua edellisvuoteen oli reilut 5 pro-
senttia. Kasvu aiheutui pääosin kotimaan 
heatset-myynnistä, sen sijaan vienti Ve-
näjälle jäi hieman tavoitteista.  Liiketoi-
minnan tulos ennen satunnaiseriä, tilin-
päätössiirtoja ja veroja oli 1,8 miljoonaa 
euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku 
oli 1,0 miljoonaa euroa. 

Tulosparannus saavutettiin toimintaa te-
hostamalla, hintataso ei vuoden aikana 
parantunut merkittävästi. Tuotannolli-
sesti vuosi oli tavoitteiden mukainen eli 
tuotannon tehostamistoimet onnistuivat, 
käyttöasteet olivat korkealla ja uudet 
investoinnit saatiin nopeasti tuotanto-
käyttöön. Henkilökunnan koulutusta jat-
kettiin tavoitteena saada uusia koneen-
hoitajia tuotanto-osastolle. 

Vuoden 2005 merkittävin investointi 
oli Man Roland-arkkikone. Syyskuus-
sa 2005 julkistettiin IS-Print Oy:n sekä 
IS-Postpress Oy:n liiketoimintojen osta-
minen vuoden 2006 alusta osaksi Puna-
Musta Oy:tä. Kaupan myötä konsernin 
painokapasiteetti täydentyi mm. yhdellä 
16-sivuisella heatset-painokoneella, jon-
ka sijoituspaikaksi jää edelleen Iisalmi. 
Iisalmen toimipisteen hallinto puretaan 
kevään 2006 aikana. 
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PAPERITYÖ OY PARANSI 
HIEMAN

Helsingissä sijaitseva Paperityö Oy on 
erikoistunut pienrullatuotteisiin, kuten 
monivärisiin tarroihin, etiketteihin ja 
kääreisiin. Paperityö Oy:n asiakkaiden 
päätoimialat ovat elintarviketeollisuus, 
paperinjalostus, teknokemia ja logistiik-
ka.

Paperityö Oy:n liikevaihto vuonna 2005 
oli 8,5 miljoonaa euroa, missä vähennys-
tä edellisvuoteen oli noin kolme prosent-
tia. Sen sijaan tulos ennen satunnaiseriä, 
tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi 1,1 
miljoonaan euroon edellisvuoden 0,8 
miljoonasta eurosta. Tulosta paransivat 
edellisvuonna toteutetut koko toimintaa 
koskeneet tehostamistoimenpiteet. Vuo-
den 2005 aikana ei tehty merkittäviä in-
vestointeja. Vuonna 2006 Paperityö Oy 
täyttää 85 vuotta.

NURMEKSEN KIRJAPAINON 
HYVÄ TULOSTASO SÄILYI

Nurmeksen Kirjapaino Oy:n kirjapaino-
toiminta kuului vuonna 2005 konsernin 
kirja- ja tarrapainot –toimialaan, paikal-
lislehti Ylä-Karjala kuului puolestaan 
konsernin lehtitoimialaan. Maaliskuun 
alussa 2006 Nurmeksen Kirjapaino Oy 
jakautui kahdeksi yhtiöksi, konsernin 
kirja- ja tarrapainot –toimialaan kuulu-
vaksi Nurmeksen Kirjapaino Oy:ksi ja 
lehtitoimialaan kuuluvaksi Ylä-Karjala 
Oy:ksi. 

Nurmeksen Kirjapainon myynti pysyi 
lähes edellisvuoden tasolla ja myynnil-
linen yhteistyö PunaMusta Oy:n kanssa 
toimi hyvin. Alan yleisistä vaikeuksis-
ta huolimatta kirjapainotoiminta pys-
tyi hintakilpailusta huolimatta hyvään 
tulostasoon vuonna 2005 ja tuotannon 
kuormitusaste oli koko vuoden varsin 
hyvä. Tärkein investointi oli uusi Polar-
leikkuri, jonka myötä kalustoa edelleen 
uudistettiin. Syksyllä 2005 tuotantotiloja 
järjesteltiin uudelleen seuraavia laitein-
vestointeja varten. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2006

Kilpailutilanteessa ei graafi sella alalla 
todennäköisesti tule tapahtumaan mer-
kittäviä muutoksia vuonna 2006. Hin-

takilpailu tulee olemaan edelleen kireää 
ylikapasiteetista johtuen ja myös EK:n 
joulukuussa 2005 tekemän suhdannetie-
dustelun mukaan tuotantokapasiteettia 
on edelleen paljon vajaakäytössä. Lähi-
tulevaisuuden suhdanneodotukset ovat 
edelleen vaisut.

Merkittävä haaste PunaMusta Oy:lle 
tulee olemaan Iisalmen yksikön sulaut-
taminen osaksi toimintaansa ja kapasi-
teetin sekä erikoisosaamisen onnistunut 
hyödyntäminen molemmissa yksiköissä. 
Myynnillistä ja tuotannollista yhteistyötä 
eri yksiköiden välillä kehitetään edelleen 
ja asiakkaille pyritään tarjoamaan entistä 
laajempi tuotevalikoima.

Joensuun yksikössä toimintaa tehostetaan 
kuluvana vuonna edelleen ja Joensuun 
yksikön tuotantomäärät kasvavat hieman 
edellisvuodesta. Iisalmen yksikössä käy-
tiin syksyllä 2005 yt-neuvottelut, joiden 

seurauksena kannattavuustasoon saadaan 
selvä parannus jälkimmäisellä vuosipuo-
liskolla.

Paperityö Oy:hyn asennetaan kevään 
2006 aikana uusi painokone, jolla mah-
dollistetaan nopeammat läpimenoajat ja 
suurempi hetkellinen kapasiteetti.

Toimialan liikevaihto tulee kasvamaan 
IS-Print Oy:n ja IS-Postpress Oy:n liike-
toimintakauppojen myötä. Kokonaistu-
loksen odotetaan säilyvän edellisvuoden 
tasolla.

Vuoden 2006 aikana kartoitetaan eri toi-
mintavaihtoehdot, joilla taataan kilpailu-
kyky ja markkina-asema myös tulevai-
suudessa.    

Jari Avellan 
toimialajohtaja
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Konsernin palveluksessa oli vuoden 2005 aikana keskimäärin 
384 henkilöä (joista osa-aikaisia oli 39 henkilöä) ja vuoden 
2005 lopussa 382 henkilöä (joista osa-aikaisia oli 37). Kon-
sernin suurimmat työnantajat ovat PunaMusta Oy ja Sanoma-
lehti Karjalainen Oy. 

Konsernin henkilöstökulut vuonna 2005 olivat 17,4 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2004 henkilöstökulut olivat 17,2 miljoonaa eu-
roa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 26,9 prosenttia 
ja vastaavasti edellisvuonna 27,3 prosenttia. 

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja virkistyksestä Joen-
suussa huolehtii vapaa-aikatoimikunta, jonka järjestämään 
toimintaan on mahdollisuus osallistua jokaisella työnteki-
jällä. Henkilökunnalle on tarjolla monipuolisesti sekä hen-
kisen että fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja paranta-
miseen tähtäävää toimintaa. Henkilökunnalla on mahdol-
lisuus nauttia mm. teatterista ja elokuvista sekä harrastaa 
posliinin maalausta tai monipuolisesti eri liikuntalajeja 
(mm. uinti, spinning, keilailu, sähly, kuntosali, aerobic). 
Lisäksi vapaa-aikatoimikunta on järjestänyt yhteisiä matkoja 
ja retkiä. Yhteinen talvipäivä vietettiin maaliskuussa 2005 
Tahkolla ja marraskuussa vapaa-aikatoimikunta järjesti hoh-
tokeilailutapahtuman.
 
Tammikuiseen henkilöstöjuhlaan osallistui yli 200 kon-
sernin työntekijää, vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa 
muistetaan konsernia pitkään palvelleita sekä vietetään iltaa 
hyvän ruuan ja musiikin parissa.

 Suurin osa työkykyä ylläpitävästä toiminnasta on liikuntaa 
ja virkistystä, mutta konsernissa on lähdetty edistämään 
työhyvinvointia myös laaja-alaisemmin. Tarkoituksena on 
parantaa sekä    työympäristöä että ammatillista osaamista 
erilaisin toimenpitein. Esimerkkeinä näistä ovat mm. kou-
lutus- ja osaamistarvekartoitukset, työilmapiirimittaukset 
sekä erilaiset tyky-päivät. Vuoden 2005 aikana toteutettiin 
jälleen useamman vuoden tauon jälkeen Aslak-kuntoutus. 
Yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston kanssa on käynnis-
tetty painoviestinnän perustutkintokoulutus oppisopimus
k

-
oulutuksena. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n ja Joensuun Yliopiston 
yhteistyönä on valmistunut tasa-arvosuunnitelma, joka kos-
kee niitä konsernin yhtiöitä, joissa on yli 30 työntekijää. 

Jatkossa suunnitelmaa täydennetään niin, että se kattaa kaikki
konsernin yhtiöt.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö jakaa vuosittain apu-
rahoja Kosti Aaltosen rahastosta konsernin henkilökunnan 
ammattitaidon edistämiseen ja ylläpitoon. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa on rakennettu ja 
kehitetty yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Kon-
sernin henkilöstöä on mm. edustettuna maakunnallisissa 
koulutukseen ja näyttötutkintojen kehittämiseen tähtäävissä 
työryhmissä. Konsernin eri yhtiöissä on ollut vuoden 2005 
aikana useita työharjoittelijoita, työssäoppijoita ja opin-
näytetyön laatijoita mm. Pohjois-Karjalan ammattikorkea-
koulusta ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän oppilai-
toksista. Yhteistyötä on kehitetty aktiivisesti myös Joensuun 
yliopiston kanssa. 

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilökunta yhtiöittäin 31.12.2005,  
yhteensä 382 henkilöä 
 
emoyhtiö 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 21
 
lehtitoimiala yhteensä 182
Sanomalehti Karjalainen Oy 121
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy 21
Nurmeksen Kirjapaino Oy, Ylä-Karjala 9
Karelia Viestintä Oy 9
Lieksan Lehti Oy 8
Pogostan Sanomat Oy 6
Keski-Karjalan Kustannus Oy 5
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy 3
 
kirja- ja tarrapainot -toimiala yhteensä 179
PunaMusta Oy 126
Paperityö Oy 47
Nurmeksen Kirjapaino Oy 6
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vakavarainen ja kannattava

kehittyvä ja innovatiivinen

henkilöstöstään huolehtiva

vahva maakunnallinen ja valtakunnallinen vaikuttaja 

kasvuhakuinen

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni

VISIO

VAHVASTI MAAKUNNALLINEN 
VALTAKUNNALLISESTI VAIKUTTAVA
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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO –KONSERNI 
Toimintakertomus

Tilikausi 1.1. – 31.12.2005

Konsernin rakenne ja hallinto

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin emoyhtiö on Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj.  Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen 
hallinto- ja tietohallintopalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä har-
joittaa arvopaperikauppaa. 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa pu-
heenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen, vara-
puheenjohtajana kauppaneuvos Väinö H. Broman ja varsinaisi-
na jäseninä toimitusjohtaja Jyrki Laakkonen, professori Paavo 
Pelkonen, toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen 
ja Reetta Laakkonen. Hallituksen jäsen Reino Laakkonen me-
nehtyi kesäkuussa 2005.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n  
toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Konsernin lehtitoimialan muodostivat vuonna 2005 Karjalaista 
kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustan-
tavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogos-
tan Sanomat Oy ja Nurmeksen Kirjapaino Oy:n kustantama 
Ylä-Karjala -lehti sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustan-
tava Karelia Viestintä Oy. Vuonna  2005 toimintansa aloittivat 
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy, joka harjoittaa sähköistä 
liiketoimintaa ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka 
valmistaa ilmoituksia konsernin lehtiin. Lehtitoimialaa johtaa 
Karjalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola. 

Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluivat vuonna 
2005 PunaMusta Oy, Helsingissä toimiva tarrapaino Paperityö 
Oy ja Nurmeksen Kirjapaino Oy:n kirjapainotoiminta. Toimi-
alajohtajana toimii PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avel-
lan. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 20-prosenttinen osakkuus-
yhtiö Arnedo Oy purettiin vuonna 2005. Sanomalehti Karjalai-
nen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 20 prosentin 
osuudella. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n sisäpiirirekisteri päivitet-
tiin vastaamaan syksyllä 2005 voimaan tulleita uusia sisäpiiri-
rekisterien ylläpitovelvollisuutta koskevia säännöksiä. Lisäksi 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj soveltaa toiminnassaan HEX 
Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohja-
usjärjestelmistä (Corporate Governance).

Siirtyminen IAS/IFRS -raportointiin

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konserni siirtyi 1.1.2005 alka-
neella tilikaudella suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) 
kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaiseen raportointiin 
(IFRS) konsernitilinpäätöksessään. 

Konsernin talous

Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 64,7 miljoonaa euroa. 
Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,8 prosenttia. Liikevaih-
don kasvu johtui kirja- ja tarrapainot –toimialan liikevaihdon 
kasvusta. Lehtitoimialan liikevaihto säilyi ennallaan. Liiketoi-
minnan muut tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa 
euroa vuonna 2004). 

Konsernin tilikauden kulut olivat 58,4 miljoonaa euroa (57,3 
miljoonaa euroa vuonna 2004). Tilikauden kuluihin sisälty-
vät poistot olivat 4,2 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa). 
Konsernin kulurakenteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia.
Konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa eli 
11,4 prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuoden luvut olivat 6,4 
miljoonaa euroa ja 10,2 prosenttia. Nettorahoitustuotot olivat 
1,8 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2004). Net-
torahoitustuottoihin sisältyvä arvopaperikaupan nettotulos oli 
1,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,3 miljoonaa 
euroa. Merkittävä osa arvopaperikaupan tuloksesta on arvon 
nousua. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli edellisenä 
vuonna 1,5 miljoonaa euroa. Konsernilla ei ollut vuonna 2005 
osuuksia osakkuusyritysten tuloksesta, koska osakkuusyhtiö 
Arnedo Oy purettiin kuluneen vuoden aikana. Välittömät verot 
olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Konsernin 
tilikauden voitto oli 6,9 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa). 
Osakekohtainen tulos oli 10,94 euroa (11,10 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 7,6 
miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 9,5 mil-
joonaa euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman las-
kennallista verovelkaa oli 7,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 
korottomia velkoja oli 8,5 miljoonaa euroa.  

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto nousi edellisvuoden 26,5 
prosentista 26,9 prosenttiin.   
  

Kirja- ja tarrapainot -toimiala

Graafi sen alan kilpailutilanteessa ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia vuonna 2005. Hintakilpailu oli aikaisempien vuosi-
en tapaan kireää ylikapasiteetista johtuen.  

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa vuosi 2005 oli kui-
tenkin myönteinen. Kirja- ja tarrapainot –toimialan ulkoinen 
liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa, vuonna 2004 liikevaihto 
oli 38,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui kotimaan 
myynnin kasvusta. Kirja- ja tarrapainot  –segmentin kannatta-
vuus parani huomattavasti edellisestä vuodesta toiminnan te-
hostamisen ansiosta. Liikevoittoa kertyi 3,1 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2004 liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa.  

Lehtitoimiala

Sanomalehtitoimialalla ei valtakunnallisesti tapahtunut merkit-
täviä muutoksia, ainoastaan kaupunkilehtien kilpailutilanne ki-
ristyi. Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin lehtitoimialalla 

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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ilmoitusmyynti laski kahden edellisen vuoden vahvan kehityk-
sen jälkeen. 

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa eli 
sama kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa, 
kun se edellisenä vuonna oli 4,8 miljoonaa euroa. Liikevoittoa 
laskivat ilmoitusmyynnin heikkeneminen ja lehtitoimialalla 
tehdyt panostukset uusiin yhtiöihin. Pohjois-Karjalan Uudet 
Mediat Oy kehittää konsernin lehdille sähköisiä palveluja. 

 

Investoinnit ja rahoitus

Investointien kokonaismäärä oli 1,5 miljoonaa euroa eli 2,3 
prosenttia liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavat luvut 
olivat 3,9 miljoonaa euroa eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta. 
Arnedo Oy:n omistuksesta luopuminen realisoi 2,8 miljoonaa 
euroa.

Huhtikuussa 2005 jaettiin osinkoa 6,3 miljoonaa euroa. Kon-
sernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,8 miljoonaa euroa 
(1,8 miljoonaa euroa vuonna 2004). Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat rahoitusvarat olivat 7,7 miljoonaa euroa 
(vuotta aiemmin 4,2 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavir-
ta supistui 6,7 miljoonaan euroon (9,6 miljoonaa euroa vuonna 
2004) käyttöpääoman kasvun johdosta.

Omavaraisuusaste oli 59,9 prosenttia, kun edellisen tilinpää-
töksen vastaava arvo oli 56,0 prosenttia.

     

Henkilöstö

Konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin 384 
henkilöä (389 vuonna 2004), josta osa-aikaisia 39 (39 vuon-

na 2004). Konsernin henkilöstökulut vuonna 2005 olivat 17,4 
miljoonaa euroa. Vuoden 2004 henkilöstökulut olivat 17,2 mil-
joonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2006 

Graafi sella toimialalla ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muu-
toksia ja kilpailutilanne jatkuu edelleen kireänä. Pohjois-Kar-
jalan Kirjapaino –konsernin kirja- ja tarrapainot –toimialalla 
vuoden 2006 investointien kokonaismäärän arvioidaan nouse-
van noin kuuteen miljoonaan euroon. Paperityö Oy:hyn asen-
netaan kevään aikana uusi painokone. PunaMusta Oy on os-
tanut Iisalmessa toimivien IS-Print Oy:n ja IS-Postpress Oy:n 
kirjapainoliiketoiminnan vuoden 2006 alussa. Investoinneillaan 
PunaMusta Oy ja Paperityö Oy pyrkivät vahvistamaan markki-
na-asemaansa. Vuonna 2006 odotetaan kirja- ja tarrapainot –toi-
mialan kannattavuuden säilyvän lähes edellisvuoden kaltaisena.

Lehtitoimialan liikevaihdon odotetaan vuonna 2006 pysyvän 
vuoden 2005 tasolla. Kannattavuus säilynee lähes ennallaan. 

Konsernin kannattavuuden odotetaan pysyvän lähes vuoden 
2005 tasolla, ellei toimialojen markkinatilanteessa tapahdu 
olennaisia muutoksia. Myös arvopaperisalkun arvon muutok-

set vaikuttavat konsernin tulokseen.

Voitonjako

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökoko-
ukselle jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa osakkeelle, yhteensä 
1.877.604,00 euroa.

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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1 000 euroa

Liitetieto 2005 2004

1 64.671 62.908
3 973 734

106 13
48 22

-29.120 -28.671
6 -17.379 -17.163
5 -4.166 -4.027
4 -7.697 -7.369
1 7.436 6.447
7 1.767 1.052

1.542
9.203 9.041

8 -2.345 -2.084
6.858 6.957

Emoyhtiön omistajille 6.848 6.948
Vähemmistölle 10 9

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta  
laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 9 10,94 11,10

Jakautuminen

VOITTO ENNEN VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot (netto)
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

Valmistus omaan käyttöön
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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11 24.472 27.130
2, 10 10

10 373 452
Sijoituskiinteistöt 11 215 260

12 17 4.406
13 420 421

164 164
25.671 32.833

15 2.556 2.309
16 6.995 5.334

513 616
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 17 7.665 4.247

18 1.831 1.783
19.560 14.289

45.231 47.122

Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

VARAT YHTEENSÄ

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Muut saamiset

Osuudet osakkuusyrityksissä
Myytävissä olevat sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet

Liitetieto 2005 2004
1 000 euroa

19 1.053 1.053
19 7.668 7.668

17.642 17.018
26.363 25.739

26 25
26.389 25.764

14 3.356 3.324
20 2.215 4.619

5.571 7.943

21 2.697 3.228
21 5.160 5.258
20 5.414 4.929

13.271 13.415

45.231 47.122OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset velat  yhteensä

Lyhytaikaiset velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus
Oma pääoma yhteensä

Pitkäaikaiset velat

Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Kertyneet voittovarat

OMA PÄÄOMA JA VELAT

VARAT 
1000 euroa

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS

KONSERNITASE (IFRS)                                Liitetieto                             2005                                        2004                          
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Liikevoitto 7.436 6.447
Oikaisut liikevoittoon:
Suunnitelman mukaiset poistot 4.166 4.027
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja –tappiot 1.584
Muut oikaisut -1.784 -294
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 11.402 10.180

Käyttöpääoman muutos:
Liikesaamisten lisäykset(-) / vähennykset(+) -1.558 -398
Vaihto-omaisuuden lisäykset(-) / vähennykset(+) -247 209
Lyhytaikaisten velkojen lisäkset(+) / vähennykset(-) -694 1.583
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2.499 1.394

Saadut osingot 260 471
Maksetut korot liiketoiminnasta -245 -319
Saadut korot liiketoiminnasta 128 62
Maksetut välittömät verot liiketoiminnasta -2.318 -2.139

6.728 9.649

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1.450 -3.866
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 55 175
Investoinnit muihin sijoituksiin -70
Muiden sijoitusten myynnit 2.827 8
Saadut korot investoinneista -1
Saadut osingot investoinneista 8 446

1.439 -3.307

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) 800 -145
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1.400
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2.717 -3.324
Emoyhtiön osakkeenomistajille jaetut osingot ja muu voitonj -6.259 -4.694
Vähemmistölle maksetut osingot -8 -9
Saadut ja maksetut ennakkomaksut 65 -94

-8.119 -6.866

48 -524
48 -524

1.783 2.307
1.831 1.783

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Rahavarat tilikauden lopussa

Rahoituksen rahavirta

Rahoituslaskelman mukainen rahavarojen muutos
Rahavarojen nettolisäys (+)/ -vähennys (-)

Rahavarat tilikauden alussa

1 000 euroa
Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta

20042005

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

voitonjako
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KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1 000 euroa

Emoyhtiön

osakkeen-

omistajille

Osake- Yli- Muut Kertyneet kuuluva Vähemmistö-

pääoma kurssirahasto rahastot voittovarat oma pääoma osuus Yhteensä

Oma pääoma IFRS 1.1.2005 1.053 7.668 17.018 25.739 25 25.764

Tilikauden voitto 6.848 6.848 10 6.858

Osingonjako -6.259 -6.259 -8 -6.267

Muut muutokset 35 35 -1 34

Oma pääoma IFRS 31.12.2005 1.053 7.668 17.642 26.363 26 26.389

Oma pääoma FAS 1.1.2004 1.053 7.668 15 14.468 23.204 23.204

IFRS:ään siirtymisen vaikutus -15 -112 -127 28 -99

Oma pääoma IFRS 1.1.2004 1.053 7.668 14.356 23.077 28 23.105

Tilikauden voitto 6.948 6.948 9 6.957

Osingonjako -4.694 -4.694 -9 -4.703

Muut muutokset 408 408 -3 405

Oma pääoma IFRS 31.12.2004 1.053 7.668 17.018 25.739 25 25.764
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin tilinpäätös on 
laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (Internatio-
nal Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti so-
veltaen standardeja, jotka on hyväksytty EU:ssa ja jotka 
ovat voimassa tilinpäätöksen laatimishetkellä 31.12.2005. 
Konsernin siirtymäpäivä IFRS:ään oli 1.1.2004. 

IFRS:ään siirryttäessä on sovellettu Ensimmäinen IFRS-
standardien käyttöönotto -standardia (IFRS 1) ja siihen 
sisältyviä helpotuksia liikearvojen hankintamenojen osal-
ta, jotka vastaavat avaavassa IFRS-taseessa suomalaisen 
tilinpäätöskäytännön mukaisesti laskettuja tasearvoja. 
Avaavan taseen liikearvoon on kohdistettu arvonalen-
tuminen IAS 36 –standardin arvonalentumistarkastelun 
johdosta.

Konsernitilinpäätöksen tiedot perustuvat alkuperäisiin 
hankintamenoihin lukuunottamatta käypään arvoon tu-
losvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja sekä myytävis-
sä olevia sijoituksia, jotka on arvostettu käypään arvoon. 

Tilinpäätöstä laadittaessa yhtiön johto on joutunut teke-
mään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka 
vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettyihin eriin. Toteumat 
voivat poiketa näistä arvioista. Arviot liittyvät pääosin 
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalen-
tumistestaukseen sekä epäkurantin vaihto-omaisuuden 
määrään. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilin-
päätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa.  

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n ja kaikki sen suoraan tai välillisesti omistamat  yri-
tykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta 
syntyy, kun konserni omistaa yli puolet yrityksen ääni-
vallasta tai sillä on oikeus määrätä yrityksen talouden ja 
liiketoiminnan periaatteista. Keskinäinen osakkeenomis-
tus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut 
tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä het-
kestä, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut 
tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 
Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja ve-
lat, voitonjako ja realisoitumattomat sisäiset katteet eli-
minoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Konsernin 
tilikauden voitto jaetaan emoyhtiön osakkeenomistajille 
ja vähemmistölle kuuluviin osuuksiin. Vähemmistölle 
kuuluva oman pääoman osuus sisältyy konsernin omaan 
pääomaan ja se eritellään oman pääoman muutoslaskel-
massa.

Osakkuusyritykset, joista konserni omistaa yleensä 20 
-50 % äänivallasta tai joissa konsernilla on huomatta-
va vaikutusvalta, yhdistellään konsernitilinpäätökseen 
pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus 
osakkuusyrityksen tappioista ylittää kirjanpitoarvon, ei 
niitä yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuus-
yrityksen velvoitteiden täyttämiseen. 

Ulkomaanrahan määräiset erät

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin 
toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset 
erät kirjataan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin. Tilin-
päätöspäivänä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset 
monetaariset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen ti-
linpäätöspäivän kursseja.

Ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurs-
siin. Ulkomaanrahan määräisten erien muuntamisesta 
syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. 
Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vas-
taaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten 
lainojen ja saamisten kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet arvostetaan poistoilla ja ar-
vonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankinta-
menoon. Hyödykkeistä tehdään suunnitelman mukaiset 
tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kulues-
sa. Maa-alueista ei kirjata poistoja. Hyödykkeiden talou-
dellista vaikutusaikaa tarkastetaan jokaisessa tilinpäätök-
sessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen 
hyödyn odotuksissa tapahtuvia muutoksia. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset 
Rakennusten irtaimet ainesosat                 
Väestönsuojat                                            
Painon ja postituksen koneet                    
Muut koneet ja kalusto                       
Aineettomat oikeudet 
Muut pitkävaikutteiset menot         

Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tilikauden kuluksi. 
Perusparannusinvestoinnit aktivoidaan, mikäli ne tuotta-
vat vastaista taloudellista hyötyä. Aineellisten hyödyk-
keiden luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan 
tuloslaskelmaan.

40 vuotta
10 vuotta
15 vuotta
10 vuotta
  5 vuotta
  5 vuotta

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää 
hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden 
arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja arvonalentu-
misilla. Käypä arvo määritetään ulkopuolisen kiinteistö-
arvioijan tekemän arvion perusteella ja ilmoitetaan kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet koostuvat pääsääntöisesti atk-
ohjelmistojen lisensseistä. Hankitut aineettomat hyödyk-
keet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähen-
nettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeistä 
tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan 
kuluessa, yleensä viidessä vuodessa. Liikearvo vastaa sitä 
osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 
1.1.2004 jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden 
käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Liikearvoista ei 
kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuo-
sittain mahdollisen arvonalentumisen varalta.

Vieraan pääoman menot 

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, 
jonka aikana ne ovat syntyneet. Vieraan pääoman meno-
jen jaksottamisessa on käytetty efektiivisen koron mene-
telmää.

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viit-
teitä jonkin omaisuuserän arvonalentumisesta. Jos viit-
teitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvosta, ra-
jattoman taloudellisen vaikutusajan omaavasta aineetto-
masta hyödykkeestä sekä keskeneräisestä aineettomasta 
hyödykkeestä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta 
viitteitä. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on nettomyyntihinta tai 
sitä korkeampi käyttöarvo, joka saadaan diskonttaamalla 
omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön vastaiset 
rahavirrat nykyarvoon. 

Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan, jos 
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 
peruutetaan, jos olosuhteissa tapahtuu muutos, ja kerry-

tettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon. Ar-
vonalentumistappiota ei peruuteta enempää kuin mikä 
hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumis-
tappiota. 

Liikearvolle on tehty siirtymästandardin (IFRS 1) edel-
lyttämä arvonalentumistesti IAS 36:a soveltaen IFRS-
siirtymä-päivänä 1.1.2004. Syntynyt arvonalentumistap-
pio on kirjattu IFRS-avaavassa taseessa suoraan omaan 
pääomaan. 

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset ris-
kit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina 
vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perus-
teella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskel-
maan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Konsernilla ei ole rahoitusleasingsopimuksilla vuokrat-
tuja hyödykkeitä. 

Konserni vuokralle antajana

Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle anne-
tut hyödykkeet sisältyvät taseessa aineellisiin hyödyk-
keisiin ja sijoituskiinteistöihin. Niistä tehdään poistot 
taloudellisena vaikutusaikana. Konsernin saamat vuok-
ratuotot koostuvat pääsääntöisesti liike- ja asuinhuoneis-
tojen vuokratuotoista. Vuokratuotot kirjataan tuloslaskel-
maan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konsernilla ei ole 
rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annettuja hyödyk-
keitä. 

Työsuhde-etuudet 

Eläkevastuut

Konserniyhtiöillä on lakisääteinen TEL-eläkevakuutus 
sekä vapaaehtoisia lisäeläkkeitä Suomessa ja ne on jär-
jestetty eläkevakuutusyhtiön kautta. Eläkejärjestelyt kä-
sitellään maksupohjaisena, jolloin niihin tehdyt suorituk-
set kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus 
koskee. 

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä al-
haisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno mää-
ritetään FIFO-menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräis-

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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ten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, 
välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista 
välittömistä menoista sekä asianmukaisesta osuudes-
ta valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista. 
Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa 
saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioi-
dut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja 
myynnistä johtuvat menot. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin rahoitusvarat ja 
–velat on luokiteltu IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaa-
minen ja arvostaminen –standardin mukaisesti seuraaviin 
ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset, myytävissä olevat 
sijoitukset sekä muut velat. Luokittelu tapahtuu rahoitus-
varan tai –velan hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne 
luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

Transaktiomenot kirjataan rahoitusvarojen alkuperäiseen 
kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei ole arvos-
tettu käypään arvoon tuloksen kautta. Rahoitusinstru-
menttien kirjaus taseeseen tapahtuu kaupantekopäivänä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus-
varat on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa, pääasi-
allisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkina-
hintojen muutoksista. Ryhmän erät ovat pääsääntöisesti 
markkinoilla noteerattuja osakkeita. Ryhmän erät on ar-
vostettu käypään arvoon ja kaikkien ryhmän sijoitusten 
käypä arvo on määritetty toimivilla markkinoilla julkais-
tujen hintanoteerausten pohjalta, joka on tilinpäätöspäi-
vän ostonoteeraus. 

Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumatto-
mat arvostusvoitot ja -tappiot että realisoituneet myynti-
voitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, 
jonka aikana ne syntyvät.

Taseen pitkäaikaisiin varoihin kuuluvat Myytävissä ole-
vat sijoitukset sisältävät pääsääntöisesti listaamattomien 
yhtiöiden osakkeita, jotka arvostetaan käypään arvoon ja 
käyvän arvon arvostustulos kirjataan omaan pääomaan 
rahastoon. Jos osakkeiden käypiä arvoja ei voida luotet-
tavasti määritellä, ne on arvostettu hankintamenoon vä-
hennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla. 

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuu-
lumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat 
kiinteät ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä 
yhtiö pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän ryh-
mään sisältyvät konsernin pitkä- ja lyhytaikaiset laina-

saamiset sekä myyntisaamiset ja ne arvostetaan jaksotet-
tuun hankintamenoon. 

Rahavaroihin sisältyvät käteinen raha, pankkitalletukset, 
joiden maturiteetti on lyhyt (noin alle 3 kk) sekä pank-
kitilien varat. Rahavarat arvostetaan käypään arvoon ja 
arvostustulos kirjataan tuloslaskelmaan. 

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun 
vastikkeen perusteella käypään arvoon. Transaktiomenot 
on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpi-
toarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan 
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankinta-
menoon. Käytössä olevat pankkitilien limiitit kuuluvat 
lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.  

Varaukset

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikai-
semman tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeu-
dellinen tai tosiasiallinen velvoite ja maksuvelvoitteen 
toteutuminen on todennäköistä ja sen suuruus voidaan 
luotettavasti määritellä.

Tuloverot

Konsernin verot sisältävät konserniyhtiöiden tilikauden 
tulokseen perustuvat verot, aikaisempiin tilikausiin koh-
distuvat veronoikaisut sekä laskennallisen verosaamisen 
ja verovelan muutoksen.

Laskennallinen vero lasketaan kaikista kirjanpitoarvon ja 
verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista. Konserniyh-
tiöiden vahvistetuista verotuksellisista tappioista laske-
taan verosaaminen vain siihen määrään asti kuin niitä 
arvioidaan voitavan tulevaisuudessa hyödyntää. 

Myynnin tuloutus 

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden 
omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siir-
tyneet ostajalle. Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelu 
on suoritettu.

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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1. Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti.
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit 
perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin.

Segmenttien välinen hinnoittelu on markkinaperusteinen.

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat 
järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä 
sekä koko konsernille yhteisiä eriä. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja 
aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä, joita käytetään useammalla kuin yhdellä kaudella.

Liiketoimintasegmentit
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat:
     Lehtitoimiala: sanomalehtien kustantaminen
     Kirja- ja tarrapainot: painotoiminta
Muut toiminnot pitävät sisällään emoyhtiötoiminnot, arvopaperikaupan ja kiinteistöjen vuokraustoiminnan.

Maantieteelliset segmentit
Konsernin toissijainen segmenttiraportointimuoto on maantieteellisten segmenttien mukainen asiakkaan 
maantieteellisen sijainnin mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat: 
Suomi, Muu Eurooppa, Venäjä ja muut maat.

Liiketoimintasegmentit Lehti- Kirja- ja Muut Konserni- Konserni
1 000 euroa               2005 toimiala tarrapainot toiminnot erät
Tulostiedot
Myynti konsernin ulkopuolelle
   Tavaramyynti 24.325 40.333 64.658
   Palveluiden myynti 13 13
Myynti konsernin ulkopuolelle yhteensä 24.325 40.333 13 64.671
Konsernin sisäinen myynti 835 5.114 930 -6.879 0
Liikevaihto yhteensä 25.160 45.447 943 -6.879 64.671
Liikevoitto 4.527 3.102 1.391 -1.584 7.436
Rahoituskulut/-tuotot 1.767
Voitto ennen tuloveroja 9.203
Tuloverot -2.345
Tilikauden voitto 6.858

Muut tiedot
Segmentin varat 6.199 26.800 15.016 -5.863 42.152
Osuudet osakkuusyrityksissä 17 17
Kohdistamattomat varat 3.062
Varat yhteensä 45.231

Segmentin velat 1.925 6.303 1.348 -5.863 3.713
Kohdistamattomat velat 15.129
Velat yhteensä 18.842
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Lehti- Kirja- ja Muut Konserni- Konserni
1 000 euroa               2004 toimiala tarrapainot toiminnot erät
Tulostiedot
Myynti konsernin ulkopuolelle
   Tavaramyynti 24.355 38.553 62.908
   Palveluiden myynti
Myynti konsernin ulkopuolelle yhteensä 24.355 38.553 62.908
Konsernin sisäinen myynti 31 5.124 875 -6.030 0
Liikevaihto yhteensä 24.386 43.677 875 -6.030 62.908
Segmentin liikevoitto 4.806 2.181 -540 6.447
Rahoituskulut/-tuotot 1.052
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1.542
Voitto ennen tuloveroja 9.041
Tuloverot -2.084
Tilikauden voitto 6.957

Muut tiedot
Segmentin varat 5.506 24.004 11.395 -6.370 34.535
Osuudet osakkuusyrityksissä 17 2.826 2.843
Kohdistamattomat varat 9.744
Varat yhteensä 47.122

Segmentin velat 2.484 5.569 2.443 -6.370 4.126
Kohdistamattomat velat 17.232
Velat yhteensä 21.358

Investoinnit 205 3.342 310 3.857
Poistot 340 3.106 581 4.027

Maantieteelliset segmentit

1 000 euroa               2005 Suomi     Muu Venäjä Muut
Eurooppa maat Konserni

Liikevaihto 55.332 5.509 3.830 64.671

1 000 euroa               2004 Suomi Muu Venäjä Muut
Eurooppa maat Konserni

Liikevaihto 52.480 5.730 4.695 3 62.908

Lähes kaikki segmenttien varat sijaitsevat Suomessa

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 
2005 2004

Lehtitoimiala 186 184
Kirja- ja tarrapainot –toimiala 177 184
Muut toiminnot 21 21
Yhteensä 384 389

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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2. Hankitut liiketoiminnot

Konserni on ostanut 1.1.2006 Iisalmessa toimivien IS-Print Oy:n ja IS-PostPress Oy:n koko kirjapainoliiketoiminnan. 
Liiketoiminta ja yhtiöiden koko henkilökunta siirtyi konserniin 1.1.2006.

Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat velat ja varat:
1 000 euroa Kirjanpitoarvot Käypä arvo
Aineelliset hyödykkeet 3.133 3.750
Tilauskanta 200
Vaihto-omaisuus 343
Siirtovelat (lomapalkkavelka) -210
Osamaksuvelat -1.172 -1.172
Nettovarat 2.911

Hankintameno ja rahana maksettu kauppahinta 2.911

Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin ostettiin sisällöntuotantotoimintaa harjoittaneen Lab42 Oy:n liiketoiminta.
Hankintameno oli 100 000 euroa, aineellisia hyödykkeitä kirjattiin 90 000 euroa ja liikearvoa 10 000 euroa 
uudelle Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiölle Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy:lle.

3. Liiketoiminnan muut tuotot
1 000 euroa 2005 2004
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 313 287
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
myyntivoitot 36 9
Muut 624 438
Yhteensä 973 734

4. Liiketoiminnan muut kulut
1 000 euroa 2005 2004
Sijoituskiinteistöjen hoitokulut 160 147
Henkilösivukulut 390 403
Toimitilakulut 2.306 1.991
Tuotantokoneiden kulut 235 198
Toimitukselliset kulut 176 183
Tiedonsiirto-,atk-, konttorikulut 986 880
Autokulut 166 164
Vakuutukset 74 76
Matkustus-,edustus-, ja neuvottelukulut 866 896
Mainonnan ja markkinoinnin kulut 1.916 1.978
Muut kulut 422 453
Yhteensä 7.697 7.369

5. Poistot ja arvonalentumiset
1 000 euroa 2005 2004
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet
       Aineettomat oikeudet 137 124

Aineelliset hyödykkeet
       Rakennukset 672 682
       Koneet ja kalusto 3.357 3.221
Yhteensä 4.029 3.903
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6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
1 000 euroa 2005 2004
Palkat 13.955 13.808
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 2.274 2.239
Muut henkilösivukulut 1.150 1.116
Yhteensä 17.379 17.163

Segmenttikohtaiset henkilöstömäärät esitetään liitetiedossa 1. Segmentti-informaatio
Johdon työsuhde-etuudet esitetään kohdassa 24. Lähipiiritapahtumat.

7.  Rahoituskulut netto
1 000 euroa 2005 2004
Arvopapereiden ostot -4.133 -316
Arvopapereiden myynnit 2.332
Saadut osingot 260 664
Arvopapereiden arvonnousu 3.419 951
Korkotuotot 128 62
Osingot 6 10
Rahoituslainojen korot -245 -319
Netto

Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssitappioita 4 231,90 euroa v. 2005 ja 136 921,93 euroa v. 2004.

8. Tuloverot
1 000 euroa 2005 2004
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 2.321 2.138
Edellisten tilikausien verot -3
Poistoeron muutos/laskennallinen vero -283 -200
IFRS- ja muut arvostuserät 310 146
Yhteensä 2.345 2.084

Tulos ennen veroja 9.203 9.041

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 2.393 2.621
Verovapaat tulot -98 -523
Vähennyskelvottomat kulut 23 40
Poistoeron muutos/laskennallinen verovelka -283 -200
IFRS- ja muut arvostuserät 310 146
Verot tuloslaskelmassa 2.345 2.084

9. Osakekohtainen tulos
1 000 euroa 2005 2004
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 6.848 6.948
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana 625.868 625.868
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake) 10,94 11,10
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (EUR/osake) . 10,94 11,10

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Ulkona olevat osakkeet eivät sisällä omia osakkeita. Laimennus-
vaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan
huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava 
vaikututus. Konsernilla ei ole laimentavia kantaosakkeiden määrää lisääviä osaketekijöitä.
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10. Aineettomat hyödykkeet
1 000 euroa

Konserni A i n e e t t o m a t    h y ö d y k k e e t
Aineettomat

Aineettomat hyödykkeet
oikeudet Liikearvo yhteensä

Hankintameno 1.1.2005 1.119 1.119
Lisäykset 58 10 68
Hankintameno 31.12.2005 1.177 10 1.187

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2005 -667 -667
Tilikauden poisto -137 -137
Kertyneet poistot 31.12.2005 -804 -804

Kirjanpitoarvo 1.1.2005 452 452
Kirjanpitoarvo31.12.2005 373 10 383

Konserni A i n e e t t o m a t    h y ö d y k k e e t
Aineettomat

Aineettomat hyödykkeet
oikeudet Liikearvo yhteensä

Hankintameno 1.1.2004 1.007 1.007
Lisäykset 121 121
Vähennykset -9 -9
Hankintameno 31.12.2004 1.119 1.119

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2004 -552 -552

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 9 9
Tilikauden poisto -124 -124
Kertyneet poistot 31.12.2004 -667 -667

Kirjanpitoarvo 1.1.2004 455 455
Kirjanpitoarvo 31.12.2004 452 452
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11. Aineelliset hyödykkeet
1 000 euroa

KÄYTTÖOMAISUUS

Konserni A    i    n    e    e    l    l    i    s    e    t        h    y    ö    d    y    k    k    e    e    t
Maa-alueet Muut Koneet ja Muut Ennakko- Aineelliset

rakennukset kalusto aineelliset maksut ja hyödykkeet 
hyödykkeet keskeneräiset yhteensä

hankinnat
Hankintameno 1.1.2005 313 24 170 50 865 121 954 76 423
Lisäykset 229 1 626 471 2 326
Vähennykset -54 -1 062 -954 -2 070
Hankintameno 31.12.2005 313 24 345 51 429 121 471 76 679

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2005 -11 626 -37 667 -49 293

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 109 1 006 1 115
Tilikauden poisto -672 -3 357 -4 029
Kertyneet poistot 31.12.2005 -12 189 -40 018 -52 207

Kirjanpitoarvo 1.1.2005 313 12 544 13 198 121 954 27 130
Kirjanpitoarvo 31.12.2005 313 12 156 11 411 121 471 24 472

Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo
1.1.2005 12 878
31.12.2005 10 929

Konserni A    i    n    e    e    l    l    i    s    e    t        h    y    ö    d    y    k    k    e    e    t
Maa-alueet Muut Koneet ja Muut Ennakko- Aineelliset

rakennukset kalusto aineelliset maksut ja hyödykkeet 
hyödykkeet keskeneräiset yhteensä

hankinnat
Hankintameno 1.1.2004 210 24 474 48 605 115 78 73 482
Lisäykset 134 2 725 6 954 3 819
Vähennykset -5 -464 -78 -547
Siirrot erien välillä 103 -433 0 -330
Hankintameno 31.12.2004 313 24 170 50 866 121 954 76 424

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2004 -11 322 -34 742 -46 064
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 378 296 674
Tilikauden poisto -682 -3 221 -3 903
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2004 -11 626 -37 667 -49 293

Kirjanpitoarvo 1.1.2004 210 13 152 13 863 115 78 27 418
Kirjanpitoarvo 31.12.2004 313 12 544 13 198 121 954 27 130

Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo
1.1.2004 13.383
31.12.2004 12.878

Sijoituskiinteistöt
                                                   

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa  
Lisäykset     
Poistot
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa    
     
Sijoituskiinteistön käypä arvo on 3,0 miljoonaa euroa.     
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12. Osuudet osakkuusyrityksissä
1 000 euroa 2005 2004

Tilikauden alussa 4.406 2.842
Osuus kauden tuloksesta 1.550
Lisäykset 493
Vähennykset -4.389 -479
Tilikauden lopussa 17 4.406

Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio:

Varat Velat Liikevaihto Voitto/tappio Omistusosuus
2005

paikka
%

Väli-Suomen Media Oy Jyväskylä 251 173 859 2 20

2004
Arnedo Oy Helsinki 21.946 7.750 20
Väli-Suomen Media Oy Jyväskylä 224 148 855 -4 20
Yhteensä 22.170 148 855 7.746

Arnedo Oy on purettu tilikauden 2005 aikana. Vuoden 2005 konsernitilinpäätöksessä purkutulos on käsitelty siten,
että konsernin omaan pääomaan kertynyt osakkuusyhtiön voitto on eliminoitu emoyhtiön saamaa jako-osuutta vastaan.

13. Myytävissä olevat sijoitukset

Myytävissä olevat sijoitukset 419 557,48 euroa 2005 ja 421 201,51euroa 2004 koostuvat listautumattomien yhtiöiden
osakkeista, joiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Täten listaamattomat osakkeet on 
arvostettu hankintamenoon.

1 000 euroa

2005 2004
Hankintameno tilikauden alussa 421 Hankintameno tilikauden alussa 429
Vähennykset -1 Vähennykset -8
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 420 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 421

14. Laskennalliset verosaamiset ja –velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2005 aikana:
1 000 euroa

2005 2004
Poistoerot ja muut vapaaehtoiset varaukset 2.793 3.077
Osakkeiden arvostuserot 566 252
Konserniyhdistelyn ja eliminointien vaikutukset
Muut veronalaiset tilapäiset erot -3 -5
Laskennallinen verovelka yhteensä 3.356 3.324

15. Vaihto-omaisuus
1 000 euroa 2005 2004
Aineet ja tarvikkeet 1.632 1.446
Keskeneräiset tuotteet 590 430
Valmiit tuotteet/tavarat 188 241
Ennakkomaksut 146 192
Yhteensä 2.556 2.309

Koti
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16. Myyntisaamiset ja muut saamiset
1 000 euroa 2005 2004
Pitkäaikaiset saamiset
Palautumiskelpoiset liittymismaksut 164 164

Lyhytaikaiset  saamiset

Myyntisaamiset 6.995 5.334
Muut saamiset 4 4
Siirtosaamiset 509 612
Yhteensä 7.508 5.950

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät:
Arvonlisäverosaamiset 213 509
Menoennakot 105 54
Tulojäämät 191 49
Yhteensä 509 612

Laina- ja myyntisaamisten käypä arvo ei merkittävästi  poikkea kirjanpitoarvosta.

17. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
1 000 euroa

2005 2004
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset 7.665 4.247

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sijoitukset koostuvat listattujen yhtiöiden osakkeista.

18. Rahavarat
1 000 euroa

2005 2004
Käteinen raha ja pankkitilit 1.831 1.783

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
1000 euroa

Osakkeiden Osake- Ylikurssi- Yhteensä
 lukumäärä pääoma rahasto

1.1.2004 625.868 1.053 7.668 8.721
31.12.2004 625.868 1.053 7.668 8.721
31.12.2005 625.868 1.053 7.668 8.721

Osakepääoma osakelajeittain: 2005 2004
Kpl EUR Kpl EUR

K-sarja 250.085 421 250.085 421
A-sarja 375.783 632 375.783 632

625.868 1.053 625.868 1.053

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

A-sarjan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin I-listalla.

K-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukainen lunastuslauseke. K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa
20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla yksi ääni. Molempien osakesarjojen osakkeella on samat osinko-oikeudet.

Ylikurssirahasto on muodostettu vuoden 1987 osakeannin yhteydessä. 

per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 1,0  euroa (1,0 euroa vuonna 2004). 
Osakkeiden enimmäismäärä on 0,6 miljoonaa (0,6 miljoonaa vuonna 2004). Osakkeiden nimellisarvo on 1,68 euroa

miljoonaa   miljoonaa
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Osingot

Hallitus on esittänyt jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa /kpl eli yhteensä 1 877 604,00 euroa.
Konsernin jakokelpoiset varat ovat 8 890 129,78 euroa ja emoyhtiön 10 321 736,86 euroa.

20. Korolliset velat
1 000 euroa

Pitkäaikaiset 2005 2004

Pankkilainat 2.215 4.619

Lyhytaikaiset 2005 2004

Pankkilainat 3.300 2.500
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 2.114 2.429

5.414 4.929

Pitkäaikaiset velat erääntyvät seuraavasti:
2005 2004

2005 2.718
2006 2.114 2.114
2007 1.319 1.319
2008 686 686
2009 210 210
Yhteensä 4.329

Konsernin kaikki korolliset velat ovat euromääräisiä. Lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on pitkäaikaisten lainojen
seuraavan vuoden lyhennysten lisäksi kirjattu käytetty pankkilimiitti. Korollisten velkojen efektiivisten korkokantojen
painotetut keskiarvot 31.12.2005 olivat vaihteluvälillä 2,2 - 3,2.

21. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat
1 000 euroa
Lyhytaikaiset 2005 2004

Ostovelat 2.697 3.228
Saadut ennakot 1.198 1.133
Muut velat 1.017 897
Siirtovelat 2.945 3.228
Yhteensä 7.857 8.486

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkajaksotukset 238 324
Lomapalkkajaksotukset ja sosiaalikulut 1.858 1.803
Verot 417 449
Tel-jaksotukset 127 117
Korot 21 34
Ennakkolaskut 158 274
Muut siirtovelat 126 227
Yhteensä 2.945 3.228

Velkojen lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät merkittävästi poikkea käyvistä arvoista.

7.048
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22. Rahoitusriskien hallinta 

Konsernin riskienhallintavastuut noudattavat normaaleja liiketoimintavastuita. Liiketoimintayksiköt arvioivat 
säännöllisesti oman toimintansa keskeisimpiä riskejä ja raportoivat niistä sekä suunnitelmistaan konsernin johdolle.

Markkinariski
Konserni altistuu jossain määrin valuuttakurssimuutosten aiheuttamalle valuuttariskille. Merkittävä osa
konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Laskutusvaluuttana käytetään lisäksi USD, NOK, DKK,
SEK. Konsernilla ei ole ulkomaanvaluutan määräisiä velkoja. Suojauslaskentaa ei ole ollut käytössä 
tilikaudella 2005, mutta tilikaudella 2006 on tehty valuuttasuojaustransaktioita.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille.
Konsernin korolliset nettovelat olivat noin 5,8 milj. euroa.

Sijoitustoiminnassa osakkeiden hintariskiä on pyritty suojaamaan hajauttamalla osakesijoitukset eri
yhtiöiden ja eri toimialojen osakkeisiin.

Luottoriski
Vastuu kaupalliseen toimintaan liittyvistä luottoriskeistä on ensisijaisesti maantieteellisillä alueilla.
Luottoriskin minimoimiseksi pyritään saamaan joko turvaava vakuus tai ennakkomaksu asiakkaan 
luottokelpoisuuden niin edellyttäessä. Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, 
koska sillä on laaja asiakaskunta ja se pyrkii luotottamaan vain hyvät luottotiedot omaavia yrityksiä. 
Tilikauden aikana kirjattujen luottotappioiden määrä ei ole ollut merkittävä.

Maksuvalmiusriski
Konsernin hyvä maksuvalmius eri markkinaoloissa pyritään varmistamaan riittävillä kassavaroilla ja 
luottoliimiteillä. Maksuvalmiusriskiä seurataan konsernin kassavirtaennusteisiin pohjautuvien raporttien
avulla. Konsernin kassavarat olivat 1,8 milj. euroa ja korollinen nettovelka 5,8 milj. euroa 31.12.2005.

23. Vastuusitoumukset
1 000 euroa
Annetut pantit ja vastuusitoumukset 2005 2004

Omasta velasta
Pantatut osakkeet 1.999 1.999
Panttina olevat hankitut koneet 2.517 4.386
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 13.922 13.922
Yhteensä 18.438 20.307

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

Konsernin lainat vakuuslajeittain 2005 2004

Vakuuslaji
Kiinteistökiinnitys 4.743 4.688
Takaus 369 474
Osamaksurahoitus 2.517 4.386
Yhteensä 7.629 9.548

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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Leasingvastuut 2005 2004

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 130 48
2-5 vuoden kuluessa maksettavat 172 28
Myöhemmin maksettavat 
Yhteensä 302 76

Vuokravastuut 2005 2004

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 52 52
2-5 vuoden kuluessa maksettavat 210 206
Myöhemmin maksettavat 532 585
Yhteensä 794 843

Muut taloudelliset vastuut
Nurmeksen Sanomat Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen osuus (yhtiöllä ei ole toimintaa,varoja eikä velkoja).

Rakennuttajan vastuu: Asunto Oy Joensuun Omenapiha

24. Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj, tytäryhtiöt, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen jäsenet, konsernin 
 johtoryhmän jäsenet ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet.

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:
Kotipaikka Omistus- Äänivalta-

osuus % osuus %
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (emoyhtiö) Joensuu
Sanomalehti Karjalainen Oy Joensuu 100,0 100,0
PunaMusta Oy Joensuu 100,0 100,0
Keski-Karjalan Kustannus Oy Parikkala 91,0 91,0
Lieksan Lehti Oy Lieksa 97,0 97,0
Nurmeksen Kirjapaino Oy Nurmes 100,0 100,0
Pogostan Sanomat Oy Ilomantsi 100,0 100,0
Karelia Viestintä Oy Joensuu 100,0 100,0
Paperityö Oy Helsinki 100,0 100,0
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy Joensuu 100,0 100,0
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy Joensuu 100,0 100,0

Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä on esitetty kohdassa 12. Osuudet osakkuusyrityksissä

Lähipiiriliiketoimet

Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa.

Johdon työsuhde-etuudet
1 000 euroa 2005 2004
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 506 438

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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Palkat ja palkkiot
1 000 euroa 2005 2004

Toimitusjohtaja 91 80

Hallituksen jäsenet
Laakkonen Yrjö 20 20
Laakkonen Reino 5 10
Laakkonen Jyrki 10 10
Laakkonen Reetta 10 10
Laakkonen Hannu 10 10
Mäkihonko Juha 10 10
Broman Väinö 20 20
Pelkonen Paavo 10 10
Yhteensä 95 100

Hallituksen jäsen Reino Laakkonen menehtyi kesäkuussa 2005.
Konsernissa ei ole sovittu lakisääteistä eläketurvaa olennaisesti paremmista eläke-etuuksista.

Konserniin kuuluva PunaMusta Oy on ostanut Iisalmessa toimivien IS-Print Oy:n ja IS-Postpress Oy:n
kirjapainoliiketoiminnan. Liiketoimintakaupasta on kerrottu liitetietojen kohdassa 2. Hankitut liiketoimet.

Nurmeksen Kirjapaino Oy jakautui 1.3.2006 kahdeksi yhtiöksi: paikallislehti Ylä-Karjalaa kustantavaksi 
Ylä-Karjala Oy:ksi ja kirjapainotoimintaa harjoittavaksi Nurmeksen Kirjapaino Oy:ksi. 

26. Siirtyminen IFRS-raportointiin

25. Tilinpäätöspäivän j lkeiset tapahtumatä

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni siirtyi 1.1.2005 alkaneella tilikaudella suomalaisesta 
tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaiseen raportointiin (IFRS).

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin merkittävimmät vaikutukset IFRS-raportointiin siirryttäessä ovat
arvopaperikaupan tuloksen esittäminen rahoitustuotoissa ja -kuluissa sekä vaihto-omaisuusosakkeiden arvostaminen 
 käypään arvoon. Lisäksi segmenttiraportointi antaa lisäinformaatiota liiketoiminta-alueista. 

IFRS-siirtymisen vaikutus konsernin omaan pääomaan on vähäinen.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty täsmäytyslaskelmat siirryttäessä FAS-raportoinnista IFRS-raportointiin.

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA JA TASE 1.1.2004
1 000 euroa

Oma pääoma FAS 31.12.2003 23.204
IAS 38 Aktivoidut markkinointimenot -22
IAS 36 Liikearvon arvonalentuminen -101

-290
IAS 39 Rahoitusvarojen arvostus käypään 393
IAS 12 Laskennallinen verovelka -107
IAS 1 Vähemmistöosuus 28
Oma pääoma IFRS 1.1.2004 23.105

IAS 16 Aineellisten hyödykkeiden arvonkorotus
arvoon
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TASE 1.1.2004 viite FAS IFRS:ään IFRS
1 000 euroa 31.12.2003 siirtymisen  1.1.2004

vaikutus
Varat
Pitkäaikaiset varat
Konserniliikearvo 1 101 -101

2 827 -371 456
Sijoituskiinteistöt 3 305 305

4 27.756 -339 27.417
Osuudet osakkuusyrityksissä 3.301 3.301
Muut osakkeet ja osuudet 5 429 -429

5 429 429
Pitkäaikaiset saamiset 6 93 93
Pitkäaikaiset varat yhteensä 32.414 -413 32.001

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7 5.229 -2.710 2.519
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5.552 5.552
Lainasaamiset 8 20 -20
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 7 3.103 3.103
Rahavarat 7 2.287 20 2.307
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13.088 393 13.481
Varat yhteensä 45.502 -20 45.482

viite FAS IFRS:ään IFRS
31.12.2003 siirtymisen  1.1.2004

vaikutus
Oma pääoma
Osakepääoma 1.053 1.053
Ylikurssirahasto 7.668 7.668

9 15 -15
Kertyneet voittovarat 10 14.469 -113 14.356
Vähemmistön osuus 28 0 28
Oma pääoma yhteensä 23.233 -128 23.105

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 11 3.655 108 3.763
Korolliset velat 5.787 5.787

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 5.770 5.770
Saadut ennakot 1.228 1.228
Korolliset velat 5.829 5.829

Velat yhteensä 22.269 108 22.377

Oma pääoma ja velat yhteensä 45.502 -20 45.482

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset omaisuus hyödykkeet

Myytävissä olevat sijoitukset

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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1. Liikearvo
FAS:n mukaisessa taseessa konserniliikearvo on muodostunut hankintahinnan ja tytäryhtiön hankintahetken
oman pääoman erotuksena. FAS:ssa konserniliikearvosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot.
 Avaavassa taseessa liikearvot säilyvät muuttumattomina IFRS 1 Siirtymästandardin salliman helpotuksen mukaisesti.
 Liikearvojen sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistarkastelu on tehty siirtymätaseessa
 IAS 36 standardin mukaisesti.  Liikearvoon on kohdistettu avaavassa taseessa arvonalentuminen.

2. Muut aineettomat hyödykkeet
Tase-erien uudelleenryhmittely IFRS-standardien esittämistavan mukaiseksi. Muut pitkävaikutteiset menot on siirretty

Lisäksi FAS-taseessa aktivoidut mainonnan ja myynnin edistämistoimenpiteiden kulut on oikaistu pois
taseesta IAS 38:n edellyttämällä tavalla.

3. Sijoituskiinteistöt
Tase-erien uudelleenryhmittely IFRS-standardien esittämistavan mukaiseksi. Aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä on siirretty sijoituskiinteistöiksi luokitellut kiinteistöt  sijoituskiinteistöjen ryhmään. 
Taseessa sijoituskiinteistöt arvostetaan hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja arvonalentumisilla. 
Taseessa olevien sijoituskiinteistöjen käypä arvo on 3,0 miljoonaa euroa.

4. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Tase-erien uudelleenryhmittely IFRS -standardien esittämistavan mukaiseksi. 
Aineettomista hyödykkeistä on siirretty muita pitkävaikutteisia menoja rakennusten ryhmään sekä 
maa-alueisiin. Lisäksi on purettu FAS:n mukaisia arvonkorotuksia maa-alueista ja rakennuksista. 

5. Myytävissä olevat sijoitukset
Tase-erien uudelleenryhmittely ja arvostus IFRS-standardien esittämistavan mukaiseksi. FAS:n käyttöomaisuusosakkeet 
siirretään esitettäväksi myytävissä olevissa sijoituksissa. FAS:n mukaan  käyttöomaisuusosakkeet on arvostettu
hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 1.1.2004 alkaen käyttöomaisuusosakkeet on  IAS 39:n

 mukaisesti arvostettu käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet on kuitenkin arvostettu hankintamenoon.

6. Pitkäaikaiset saamiset
Tase-erien uudelleenryhmittely ja arvostus IFRS-standardien esittämistavan mukaiseksi. 
Muista aineettomista hyödykkeistä siirretään saamisia pitkäaikaisiin saamisiin.

7. Vaihto-omaisuus 
Tase-erien uudelleenryhmittely ja arvostus IFRS-standardien esittämistavan mukaiseksi. FAS:n 
vaihto-omaisuusarvopaperit siirretään IFRS-taseessa erään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat. FAS:n mukaan vaihto-omaisuusosakkeet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon.

 1.1.2004 alkaen ko. osakkeet on arvostettu IAS 39:n mukaisesti käypään arvoon. 

8. Lainasaamiset
Tase-erien uudelleenryhmittely IFRS-standardien esittämistavan mukaiseksi. FAS-taseessa lainasaamisissa 
olevat lyhytaikaiset sijoitukset esitetään IFRS-taseessa erässä rahavarat (IAS 39).

9. Käyvän arvon rahasto
Maa-alueista ja rakennuksista tehtyjen FAS:n mukaisten arvonkorotusten purkaminen arvonkorotusrahastosta. 

IFRS-taseessa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ryhmään (IAS 16) sekä sijoituskiinteistöihin (IAS 40). 

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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10. Kertyneet voittovarat
Kertyneisiin voittovaroihin tehdyt oikaisut IFRS:ään siirtymisestä 1.1.2004:
1 000 euroa
IAS 38 Aktivoidut markkinointimenot -22
IFRS 1 Liikearvon arvonalentuminen -101

-275
393

IAS 12 Laskennallinen verovelka
Yhteensä

11. Laskennallinen verovelka
IFRS säännösten mukaan laskennalliset verot kaikista väliaikaisista eroista tulee huomioida kirjanpitoarvon ja 
verotuksellisen arvon välillä. IAS 12 standardi käsittelee laskennallisiin veroihin liittyviä periaatteita. 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa suurimmat väliaikaiset erot syntyvät kaupankäyntitarkoituksessa olevien

 sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta. 

Eläkejärjestelyt
Siirtyminen IFRS -standardien noudattamiseen ei aiheuta muutosta eläkejärjestelyiden johdosta konsernitaseeseen
 kirjatun eläkevelan määrässä.

Konserniyhtiöidemme eläkejärjestelyt on hoidettu vakuutusyhtiöissä. Suomen nykyisen TEL-vakuutuksen 
työkyvyttömyyseläkettä koskevan eläkevelan kirjausmenettelyn on tulkittu käytännössä vastaavan nykyistä
kirjanpitokäytäntöä FAS:ssa. Työkyvyttömyyseläke on IAS 19:n mukainen muu pitkäaikainen työsuhde-etuus.
Työkyvyttömyyseläkkeen osalta ns. velvoitteen synnyttävä tapahtuma on työkyvyttömyystapahtuma. 
Kulu- ja velkakirjaukset tehdään, kun tällainen tapahtuma on sattunut.

IFRS-VERTAILUTIEDOT TILIKAUDELTA 2004

IFRS-standardien käyttöönoton vaikutuksia konsernin tulokseen ja omaan pääomaan

IFRS-standardien soveltaminen vaikuttaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin vuoden 2004 tulokseen
 0,4 miljoonaa euroa.  Suurimmat erot tulokseen tulevat IAS 39:n mukaisista käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattujen  rahoitusvarojen arvostuksista sekä arvopaperikaupan esittämisen muutoksesta tuloslaskelmassa. 

Arvopaperikauppa on käsitelty FAS:n mukaisessa konsernituloslaskelmassa liikevaihdossa ja  ostoissa 
arvostettuna hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. IFRS:n mukaisessa konsernituloslaskelmassa
arvopaperikaupan nettotulos on siirretty liikevaihdosta ja ostoista rahoitustuottojen ja kulujen ryhmään ja arvostus
tapahtuu IAS 39:n mukaan käypään arvoon tuloslaskelman kautta.

Segmentti-informaatio tulee poikkeamaan FAS:n mukaan julkaistuista toimiala-kohtaisista liikevaihdoista ja
liikevoitoista. Uudistunut segmenttijako perustuu IAS 14:n mukaiseen segmenttien esittämiseen. Arvopaperikaupan
käsittelystä IAS 39:n mukaisesti johtuen arvopaperikaupan tulos esitetään nettona rahoitustuotoissa ja -kuluissa.

Lehtitoimiala, Kirja- ja tarrapainot -toimiala. Muut toiminnot sisältää emoyhtiötoiminnot sekä kiinteistöjen vuokraus-
toiminnan. Toissijaisena segmenttinä on maantieteellinen segmenttijako, joka on: Suomi, Muu Eurooppa, Venäjä
 ja muut maat.

IAS 16 Aineellisten hyödykkeiden 
IAS 39 Rahoitusvarojen arvostus käypään 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa ensisijaiseksi segmenttijaoksi on määritelty liiketoimintasegmentit, jotka ovat 

-113
-108

arvonkorotukset
arvoon

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS



44.

OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA JA TASE 31.12.2004
1 000 euroa 31.12.2004 1.1.2004

Oma pääoma FAS:n mukaan 25.035 23.204
IAS 38 Aktivoidut markkinointimenot -17 -22
IAS 36 Liikearvon arvonalentuminen -101 -101
IAS 16 Aineellisten hyödykkeiden arvonkorotus -289
IAS Rahoitusvarojen arvostus käypään arvoon 969 393
IAS 12 Laskennallinen verovelka
IAS 1 Vähemmistöosuus 25
Oma pääoma IFRS:n mukaan 25.764 23.105

KONSERNIN TASE 31.12.2004 viite FAS IFRS:ään IFRS
1 000 euroa 31.12.2004 siirtymisen  31.12.2004

vaikutus
Varat
Pitkäaikaiset varat
Konserniliikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet 2 543 -91 452
Sijoituskiinteistöt 3 260 260
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 27.317 -187 27.130
Osuudet osakkuusyrityksissä 4.406 4.406
Muut osakkeet ja osuudet 5 421 -421
Myytävissä olevat sijoitukset 5 421 421
Pitkäaikaiset saamiset 164 164
Pitkäaikaiset varat yhteensä 32.851 -18 32.833

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7 5.586 -3.277 2.309
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5.950 5.950
Lainasaamiset 8 10 -10
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvarat 7 4.247 4.247
Rahavarat 8 1.773 10 1.783
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13.319 970 14.289

Varat yhteensä 46.170 952 47.122

-147 -10
28
8
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viite FAS IFRS:ään IFRS
31.12.2004 siirtymisen  31.12.2004

vaikutus
Oma pääoma
Osakepääoma 1.053 1.053
Ylikurssirahasto 7.668 7.668
Kertyneet voittovarat 10 9.881 189 10.070
Tilikauden tulos 6.433 515 6.948
Vähemmistön osuus 24 1 25
Oma pääoma yhteensä 25.059 705 25.764

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 11 3.077 247 3.324
Korolliset velat 4.619 4.619

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8.486 8.486
Korolliset velat 4.929 4.929

Velat yhteensä 21.111 247 21.358

Oma pääoma ja velat yhteensä 46.170 952 47.122

Oma pääoma ja velat 
1 000 euroa

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1 - 31.12.2004
1 000 euroa FAS IFRS:ään IFRS

1-12/2004 siirtymisen 1-12/2004
vaikutus

Liikevaihto 63.571 62.908
Liiketoiminnan muut tuotot 734 734
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos 13 13
Valmistus omaan käyttöön 22 22
Materiaalit ja palvelut 28.421 28.671
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 17.163 17.163
Poistot 4.132 4.027
Liiketoiminnan muut kulut 7.347 22 7.369
Liikevoitto 7.277 6.447
Arvopaperikaupan nettotulos 1.298
Rahoituskulut (netto) -246 -246
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Voitto ennen veroja
Tuloverot -2.131 47 -2.084
Tilikauden voitto 6.441

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 6.433
Vähemmistölle 8

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), 
jatkuvat toiminnot 10,28

9.04
1.54

10,11

6.948
9

1.54
8.572

2 2
1

7

-663

-10

250

5

- 30
1.298

8

51 6.956
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TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA JA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004
1 000 euroa 1-12/2004

Tilikauden voitto FAS 6.441
IFRS:ään siirtymisen vaikutus
IAS 36 Liikearvon arvonalentuminen 101
IAS 38 Aktivoidut markkinointimenot
IAS 39 Arvopaperikauppa 578
IAS 12 Laskennallisten verojen vaikutus -147
Tilikauden voitto IFRS 7

-1

6.95

6
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27. Viiden vuoden lukusarjat

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

FAS FAS FAS FAS IFRS IFRS
 2001 2002 2003 2004 2004 2005

Liikevaihto Milj. euroa 53,3 49,0 56,1 63,6 62,9 64,7
muutos edell. vuoteen % -5,8 -8,1 14,4 13,4 12,1 2,8
Liikevoitto Milj. euroa 2,3 2,7 5,9 7,3 6,4 7,4
osuus %/liikevaihto % 4,3 5,5 10,6 11,5 10,2 11,4
Tulos ennen sat. eriä Milj. euroa 1,7 2,9 6,0 8,6 9,0 9,2
osuus %/liikevaihto % 3,2 6,0 10,8 13,5 14,3 14,2
Tulos ennen veroja Milj. euroa 1,7 2,9 6,0 8,6 9,0 9,2
osuus %/liikevaihto % 3,2 6,0 10,8 13,5 14,3 14,2
Bruttoinvestoinnit Milj. euroa 1,7 2,5 3,5 3,9 3,9 1,5
osuus %/liikevaihto % 3,1 5,1 6,2 6,1 6,3 2,3
Henkilöstö keskimäärin 451 433 411 389 389 384
Tutkimus- ja kehitysmenojen määrä on vähäinen.

Sijoitetun pääoman tuotto % 6,4 % 9,5 % 18,4 % 25,4 % 26,5 % 26,9 %
Oman pääoman tuotto % 5,8 % 10,5 % 19,4 % 26,7 % 28,5 % 26,3 %
Omavaraisuusaste % 45,5 % 50,0 % 52,5 % 55,6 % 56,0 % 59,9 %
Gearing % 65,6 % 47,4 % 40,2 % 31,0 % 30,1 % 22,0 %

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake € 1,98 3,60 6,99 10,28 10,94
Osinko/osake € 2,50 5,00 7,50 10,00 10,00 3,00
Oma pääoma/osake € 33,84 35,09 37,03 39,96 42,48

Osinko/tulos % 126,4 % 139,0 % 107,4 % 97,3 %
Efektiivinen osinkotuotto % 2,8 % 5,9 % 9,1 % 10,7 %
Hinta/voitto-suhde  (P/E-luku) 45,49 23,64 11,81 9,07 9,07 16,45

Osakkeen kaupank.kurssi € 90,00 85,02 82,49 93,21 179,99
Osakekannan markkina-arvo *) Me 53,2 51,6 58,3 58,3 112,60
A-osakkeen vuosivaihto kpl 995 734 591 3283 3283 3780
Osakkeiden oik. määrä 31.12. 625868 625868 625868 625868 625868 625868

 *)  K-sarjan osakkeet on arvostettu samaan arvoon kuin A-sarja.
,00 €/osake vuodelta 2005 on hallituksen esitys.

56,3
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 %
 %

**) Osingonjako 

**)

93,21
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27. Viiden vuoden lukusarjat

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

FAS FAS FAS FAS IFRS IFRS
 2001 2002 2003 2004 2004 2005

Liikevaihto Milj. euroa 53,3 49,0 56,1 63,6 62,9 64,7
muutos edell. vuoteen % -5,8 -8,1 14,4 13,4 12,1 2,8
Liikevoitto Milj. euroa 2,3 2,7 5,9 7,3 6,4 7,4
osuus %/liikevaihto % 4,3 5,5 10,6 11,5 10,2 11,4
Tulos ennen sat. eriä Milj. euroa 1,7 2,9 6,0 8,6 9,0 9,2
osuus %/liikevaihto % 3,2 6,0 10,8 13,5 14,3 14,2
Tulos ennen veroja Milj. euroa 1,7 2,9 6,0 8,6 9,0 9,2
osuus %/liikevaihto % 3,2 6,0 10,8 13,5 14,3 14,2
Bruttoinvestoinnit Milj. euroa 1,7 2,5 3,5 3,9 3,9 1,5
osuus %/liikevaihto % 3,1 5,1 6,2 6,1 6,3 2,3
Henkilöstö keskimäärin 451 433 411 389 389 384
Tutkimus- ja kehitysmenojen määrä on vähäinen.

Sijoitetun pääoman tuotto % 6,4 % 9,5 % 18,4 % 25,4 % 26,5 % 26,9 %
Oman pääoman tuotto % 5,8 % 10,5 % 19,4 % 26,7 % 28,5 % 26,3 %
Omavaraisuusaste % 45,5 % 50,0 % 52,5 % 55,6 % 56,0 % 59,9 %
Gearing % 65,6 % 47,4 % 40,2 % 31,0 % 30,1 % 22,0 %

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake € 1,98 3,60 6,99 10,28 10,94
Osinko/osake € 2,50 5,00 7,50 10,00 10,00 3,00
Oma pääoma/osake € 33,84 35,09 37,03 39,96 42,48

Osinko/tulos % 126,4 % 139,0 % 107,4 % 97,3 %
Efektiivinen osinkotuotto % 2,8 % 5,9 % 9,1 % 10,7 %
Hinta/voitto-suhde  (P/E-luku) 45,49 23,64 11,81 9,07 9,07 16,45

Osakkeen kaupank.kurssi € 90,00 85,02 82,49 93,21 179,99
Osakekannan markkina-arvo *) Me 53,2 51,6 58,3 58,3 112,60
A-osakkeen vuosivaihto kpl 995 734 591 3283 3283 3780
Osakkeiden oik. määrä 31.12. 625868 625868 625868 625868 625868 625868

56,3

 %
 %

**)

93,21

297,3 % 7,

41,08

4

11,10

1,10,7 % 7 



48.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100x Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut
Taseen loppusumma - korottomat velat (sis. verovelan)
(keskiarvo kahden peräkkäisen vuoden taseista)

Oman pääoman tuotto, % 100x Tulos ennen veroja - välittömät verot - verovelan muutos
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus
(keskiarvo kahden peräkkäisen vuoden taseista)

Omavaraisuusaste, % 100x Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +  vähemmistöosuus 
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Gearing, % 100x Korolliset velat - rahavarat
(nettovelkaantumisaste) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
Osakkeiden oikaistu keskimääräinen kappalemäärä

Osinko/osake Tilikauden osinko
Osakkeiden oikaistu kappalemäärä

Oma pääoma/osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - vähemmistöosuus
Osakkeiden oikaistu kappalemäärä

Osinko/tulos, % 100x Osinko/osake
Tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto, % 100x Osinko/osake
Osakkeen kurssi

Hinta/voitto-suhde Osakkeen kurssi vuoden lopussa
(P/E-luku), % Tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x osakkeen kurssi

28. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista

Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista ovat luettavissa emoyhtiön 
tilinpäätöksen liitetiedoista.

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Toimintakertomus 

Tilikausi 1.1.-31.12.2005

Yleistä

Taloudellinen kehitys Suomessa vuonna 2005 oli edelleen 
heikkoa. Bruttokansantuotteen kasvu jäi Suomessa noin puo-
leentoista prosenttiin, joka oli keskimääräistä tasoa EU:ssakin. 
Graafi seen teollisuuteen heijastui jonkin verran paperiteolli-
suuden tuotantoseisokki, merkittäviä haittoja ei kuitenkaan 
asiakkaille aiheutunut. Sanomalehtien levikit jatkoivat lasku-
aan, sanomalehti-ilmoittelu kasvoi valtakunnallisesti edellis-
vuodesta vajaat kaksi prosenttia.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on Pohjois-Karjalan Kirjapai-
no –konsernin emoyhtiö. Yhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallin-
to- ja tietohallintopalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa 
arvopaperikauppaa.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n A-sar-
jan osake on noteerattu Helsingin Pörssin I-listalla, suurin yk-
sittäinen osakkeenomistaja on Veljekset Laakkonen Oy, joka 
omistaa yhtiön osakkeista noin 35 prosenttia ja äänivallasta 
noin 31 prosenttia.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernista on laadittu erillinen 
toimintakertomus.

Toiminnallinen kehitys

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n liikevaihto koostuu hallin-
topalveluiden myynnistä ja arvopaperikaupasta. Liikevaihtoa 
vuonna 2005 kertyi 3,5 miljoonaa euroa, edellisvuonna yhtiön 
liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan liike-
vaihto oli 2,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 
0,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,2 
miljoonaa euroa, edellisvuonna 1,6 miljoonaa euroa. Liiketoi-
minnan muut tuotot ovat pääsääntöisesti vuokratuottoja, mutta 
vuonna 2005 liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy myös 
1,5 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö Arnedo Oy:n purkamisesta 
saatuja käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoittoja.  Arvopa-
perikaupan liikevoitto vuonna 2005 oli 0,6 miljoonaa euroa, 
kun se vuotta aiemmin oli 0,9 miljoonaa euroa Liiketoimin-
nan tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 
2,1 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 1,1 
miljoonaa euroa. 

Emoyhtiö sai konserniavustusta tytäryhtiöiltään vuonna 2005 
yhteensä 8,3 miljoonaa euroa, edellisvuonna 7,2 miljoonaa eu-
roa. Emoyhtiö antoi konserniavustusta vuonna 2005 tytäryhti-
öilleen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa, edellisvuonna konserni-
avustuksia ei annettu.

Yhtiön arvopaperisalkun arvo vuoden 2005 lopussa oli 5,5 mil-
joonaa euroa, edellisvuonna 3,3 miljoonaa euroa.

Organisaatio

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii 
Raimo Puustinen. Yhtiön palveluksessa on 21 henkilöä.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa pu-
heenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen, vara-
puheenjohtajana kauppaneuvos Väinö H. Broman ja varsinaisi-
na jäseninä toimitusjohtaja Jyrki Laakkonen, professori Paavo 
Pelkonen, toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen 
ja Reetta Laakkonen. Hallituksen jäsen Reino Laakkonen me-
nehtyi kesäkuussa 2005.  
 

Tilintarkastus

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii Ernst & Young 
Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero 
Huusko. 

Voitonjako

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökoko-
ukselle jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa osakkeelle, yhteensä 
1.877.604,00 euroa.

Näkymät vuodelle 2006

Graafi sella toimialalla ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muu-
toksia ja kilpailutilanne jatkuu edelleen kireänä. Pohjois-Kar-
jalan Kirjapaino –konsernin kirja- ja tarrapainot –toimialalla 
vuoden 2006 investointien kokonaismäärän arvioidaan nouse-
van noin kuuteen miljoonaan euroon. Paperityö Oy:hyn asen-
netaan kevään aikana uusi painokone. PunaMusta Oy on os-
tanut Iisalmessa toimivien IS-Print Oy:n ja IS-Postpress Oy:n 
kirjapainoliiketoiminnan vuoden 2006 alussa. Investoinneillaan 
PunaMusta Oy ja Paperityö Oy pyrkivät vahvistamaan markki-
na-asemaansa. Vuonna 2006 odotetaan kirja- ja tarrapainot –toi-
mialan kannattavuuden säilyvän lähes edellisvuoden kaltaisena.

Lehtitoimialan liikevaihdon odotetaan vuonna 2006 pysyvän 
vuoden 2005 tasolla. Kannattavuus säilynee lähes ennallaan. 

Konsernin kannattavuuden odotetaan pysyvän lähes vuoden 
2005 tasolla, ellei toimialojen markkinatilanteessa tapahdu 
olennaisia muutoksia. Myös arvopaperisalkun arvon muutok-
set vaikuttavat konsernin tulokseen.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

1000 euroa 1.1.-31.12.2005

LIIKEVAIHTO 3 535

Liiketoiminnan muut tuotot 3 214

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 4 133 316
Varastojen lisäys (-) tai
vähennys (+) -2 212 -1 921 -566

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 828 798
Henkilösivukulut

Eläkekulut 48 106
Muut henkilösivukulut 61 -937 55

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -583

Liiketoiminnan muut kulut -1 234
LIIKEVOITTO/TAPPIO 2 074
Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot osuuksista
Saman konsernin yrityksissä 245 368
Omistusyhteysyrityksissä 615

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta 5 7

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 6
Muilta 5

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -48 -73
Muille -102 111 -164

VOITTO/TAPPIO ENNEN
SATUNNAISERIÄ 2 185
Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 8 324 7 216
Satunnaiset kulut -106 8 218

VOITTO ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 10 403
Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (-) tai
vähennys (+) 112

Tuloverot -2 194

TILIKAUDEN VOITTO 8 321

1.1.-31.12.2004

1 538

1 589

250

-959

-585
-1 442

391

753

1 144

7 216

8 360

125

-2 469

6 016

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

(FAS)
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EMOYHTIÖN TASE

1000 euroa 31.12.2005

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 83 110
Muut pitkävaikutteiset menot 21 104 31

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 155 155
Rakennukset ja rakennelmat 8 710 9 062
Koneet ja kalusto 264 183
Muut aineelliset hyödykkeet 120 120
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat 48 9 297 58

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin
yrityksissä 8 373 8 365
Saamiset saman konsernin
yrityksiltä 1 815 365
Osuudet omistusyhteys-
yrityksissä 2 825
Muut osakkeet ja osuudet 326 327
Muut saamiset 56 10 570 56

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Pörssiosakkeet 5 489
Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 35
Saamiset saman konsernin
yrityksiltä 4 349 4 052
Muut saamiset 3 2
Siirtosaamiset 69 4 456 48

Rahat ja pankkisaamiset 54

Vastaavaa yhteensä 29 970

31.12.2004

141

9 578

11 938

3 277

4 102
36

29 072

EMOYHTIÖN TASE

1000 euroa 31.12.2005

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1 053 1 053
Ylikurssirahasto 7 668 7 668
Edellisten tilikausien voitto 2 001 2 244
Tilikauden voitto 8 321 19 043 6 016

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 4 414

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 788
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 3 826 3 208
Saadut ennakot 23 36
Ostovelat 162 286
Velat saman konsernin
yrityksille 964 2 041
Muut velat 222 156
Siirtovelat 528 5 725 524

Vastattavaa yhteensä 29 970

31.12.2004

16 981

4 526

1 314

6 251

29 072

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

(FAS)
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

1000 euroa 2005

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio)ennen satunnaisia eriä 2 185
Oikaisut:
    Suunnitelman mukaiset poistot + 583
    Rahoitustuotot ja -kulut -111
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia = 2 657

Käyttöpääoman muutos
     Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos
     lisäys (-)/  vähennys (+) -354

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /vähennys (+) -2 212
     Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys (-) -1 131
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja = -3 697

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista(-)  - -150
Saadut korot liiketoiminnasta  + 11
Maksetut välittömät verot  - -2 194
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 333
Liiketoiminnan rahavirta   (A) = -3 373

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  - -289
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  + 23
Myönnetyt lainat  - -2 015
Investoinnit muihin sijoituksiin  - -8
Lainasaamisten takaisinmaksut  + 565
Luovutustulot muista sijoituksista  + 2 827
Saadut osingot investoinneista  + 250
Investointien rahavirta: (B)   = 1 353

Lyhytaikaisten lainojen nostot  + 10 891
 - -10 091

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - -708
Saadut ja maksetut ennakkomaksut  +/- -13
Maksetut osingot ja muu voitonjako  - -6 259
Saadut ja annetut konserniavustukset  +/- 8 218
Rahoituksen rahavirta: (C)  = 2 038

Rahavarojen muutos A+B+C  lisäys(+)/vähennys(-) 18

Rahavarat  tilikauden alussa 36
Rahavarat  tilikauden lopussa 54

Lyhytaikaisten lainojen takaisin maksut

2004

1 144

585
-753
976

-1 115
-566

1 217
-464

-237

-2 469
-2 706
-2 194

-315

-8
875

990
1 542

10 900
-11 044
-1 697

4
-4 694
7 216

685

33

3
36

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

(FAS)
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,

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu aineiden, tavaroiden ja valmisteiden osalta muuttuvaan hankinta-
menoon ja arvopaperit hankintamenoon tai tilinpäätöspäivän pörssikurssiin, mikäli se on alempi.
Emoyhtiön vaihto-omaisuuteen sisältyvien arvopapereiden markkina-arvo 31.12.2005 oli 7,7
miljoonaa euroa (kirjanpitoarvo 5,5 miljoonaa euroa).

Käyttöomaisuuden arvostus

Tilinpäätös on laadittu suunnitelman mukaisin poistoin, jotka perustuvat alkuperäiseen hankinta-
menoon ja käyttöomaisuushyödykkeen taloudelliseen pitoaikaan. Suunnitelman mukaisten ja
kirjattujen poistojen erotus esitetään tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtona. Kertynyt poistoero
esitetään taseen vastattavaa puolella yhtenä eränä.

Poistoajat ovat seuraavat:
Rakennukset ja rakennelmat 40 vuotta
Rakennusten irtaimet ainesosat 10 vuotta
Väestönsuojat 15 vuotta
Painon ja postituksen koneet 10 vuotta
Muut koneet ja kalusto 5 vuotta
Aineettomat oikeudet 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta
Liikearvo 5 vuotta

Ulkomaanrahamääräiset erät

Ulkomaanrahamääräiset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja.
Kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan.

Eläkevastuut

perusteisesti.
Konsernin eläkevastuu on pääsääntöisesti katettu TEL-vakuutuksella ja menot on käsitelty suorite-

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

LIITETIEDOT

1. Jako toimialoittain ja markkina-alueittain
1 000 euroa 2005

Muu toiminta 943
Arvopaperikauppa 2 592
Yhteensä 3 535

Maantieteellinen jakauma:
Kotimaa 3 535

2. Liiketoiminnan muut tuotot
1 000 euroa 2005

Kiinteistötoiminnan vuokratuotot 1 613
Sijoitusten ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 589
Lisenssien myynti 1
Yhteensä

3. Henkilöstökulut ja henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
1 000 euroa 2005

Palkat 828
Eläkekulut 48
Muut henkilöstökulut 61
Yhteensä 937

Luontoisedut verotusarvo 12
Yhteensä 949

Palkat ja korvaukset tilikauden aikana
toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille 176

Luontoisedut 11

Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana ollut vakinainen henkilökunta:

Toimihenkilöt 21

2
3 214

2004

875
663

1 538

1 538

2004

1 589

1 589

2004

798
106

55
959

11
970

171

9

21

4. Poistot
1 000 euroa 2005

Suunnitelman mukaan
Rakennukset 468
Koneet ja kalusto 75
Aineettomat oikeudet 30
Muut pitkävaikutteiset menot 10

583
Poistoeron muutos
Rakennukset -130
Koneet ja kalusto 26
Aineettomat oikeudet -3
Muut pitkävaikutteiset menot -5

-112

479
78
18
10

585

-139
7

12
-5

-125

2004
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5. Liiketoiminnan muut kulut
1 000 euroa 2005

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut 160
Henkilösivukulut 77
Toimitilakulut 454
Tiedonsiirto-,atk-, konttorikulut 266
Autokulut 24
Vakuutukset 3
Matkustus-,edustus-, ja neuvottelukulut 68
Mainonnan ja markkinoinnin kulut 31
Muut kulut 151
Yhteensä 1 234

6. Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut
1 000 euroa 2005

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 245
Osinkojen yhtiöveronhyvitystuotot

245

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
pitkäaikaisista sijoituksista 6

Korkokulut ja muut rahoituskulut
saman konsernin yrityksille 48

7. Satunnaiset tuotot ja kulut
1 000 euroa

Konserniavustukset, saadut 8 324
Konserniavustukset, annetut -106

8 218

8. Tuloverot
1 000 euroa

Tuloverot satunnaisista eristä 2 137

200

2005

5

2004

147
77

758
249

24
3

70
25
89

1 442

2004

262
106
368

73

2004

7 216

7 216

2004

2 093

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 57
2 194

376
2 469

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS
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9. Käyttöomaisuus

1 000 euroa

Emoyhtiö Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Koneet ja Muut Ennakko- Yhteensä

oikeudet vaikutteiset kalusto aineelliset maksut ja 
menot hyödykkeet keskener.

hankinnat

Hankintameno 1.1.2005 253 518 771 155 16 916 1 864 120 58 19 113
Lisäykset 4 4 115 180 48 343
Vähennykset -34 -34 -54 -71 -58 -183
Hankintameno 31.12.2005 257 484 741 155 16 977 1 973 120 48 19 273

Kertyneet poistot ja

arvonalennukset 1.1.2005 -144 -487 -631 -7 854 -1 682 -9 536
Vähennysten ja siirtojen

kertyneet poistot 34 34 55 48 103
Tilikauden poisto -30 -10 -40 -468 -75 -543

Kertyneet poistot 31.12.2005 -174 -463 -637 -8 267 -1 709 -9 976

Kirjanpitoarvo 31.12.2005 83 21 104 155 8 710 264 120 48 9 297

Kirjanpitoarvo 31.12.2004 110 31 141 155 9 062 183 120 58 9 578

Tuotannon koneiden ja

laitteiden kirjanpitoarvo

31.12.2005 39

31.12.2004 33

Sijoitukset

Osakkeet Osakkeet Osakkeet Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä

Konserni- Omistus- Muut Konserni- Omistus- Muut

yritykset yhteys- yritykset yhteys-

yritykset yritykset

Hankintameno 1.1.2005 8 365 2 825 327 365 56 11 938
Lisäykset 8 1 450 1 458
Vähennykset -2 825 -1 -2 826
Siirrot erien välillä

Hankintameno 31.12.2005 8 373 326 1 815 56 10 570

Kirjanpitoarvo

31.12.2005 8 373 326 1 815 56 10 570

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS
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10. Emoyhtiön omistamat osakkeet konserniyrityksissä

Konserniyritysosakkeet Omistus-  Ääni- 
osuus%   valta%

Lieksan Lehti Oy   97.0          97.0
Keski-Karjalan Kustannus Oy   91.0          91.0
Nurmeksen Kirjapaino Oy 100.0        100.0
Pogostan Sanomat Oy 100.0        100.0
Paperityö Oy 100.0        100.0
Karelia Viestintä Oy 100.0        100.0
Sanomalehti Karjalainen Oy 100.0        100.0
PunaMusta Oy 100.0        100.0
Pohjois-Karjalan Uudet  Mediat Oy 100.0        100.0
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy 100.0        100.0

11. Pitkäaikaiset sijoitukset konserniyrityksiin

1 000 euroa 2005

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Pysyvät vastaavat
Paperityö Oy 215
PunaMusta Oy 1 370
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy 175
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy 55

1 815

12. Konsernisaamiset ja -velat

1 000 euroa 2005

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

Vaihtuvat vastaavat

Myyntisaamiset 41
Siirtosaamiset 4 308

4 349

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille

Vieras pääoma, lyhytaikainen
Ostovelat 42
Muut lyhytaikaiset velat 780
Siirtovelat 142

964

2004

365

365

2004

78
3 974
4 052

-1
2 000

42
2 041

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS
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11. Pitkäaikaiset sijoitukset konserniyrityksiin

1 000 euroa 2005

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Pysyvät vastaavat
Paperityö Oy 215
PunaMusta Oy 1 370
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy 175
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy 55

1 815

12. Konsernisaamiset ja -velat

1 000 euroa 2005

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

Vaihtuvat vastaavat

Myyntisaamiset 41
Siirtosaamiset 4 308

4 349

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille

Vieras pääoma, lyhytaikainen
Ostovelat 42
Muut lyhytaikaiset velat 780
Siirtovelat 142

964

13. Siirtosaamiset ja siirtovelat

Siirtosaamisten olennaisimmat erät ovat konserniavustukset 4,2 miljoonaa euroa.

Siirtovelkojen olennaisin erä on verovelka vuodelta 2005   0,4 miljoonaa euroa.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

14. Oma pääoma

1 000 euroa 2005

Osakepääoma 1.1. 1 053
Osakepääoma 31.12. 1 053

Ylikurssirahasto 1.1. 7 668
Ylikurssirahasto 31.12. 7 668

Arvonkorotusrahasto 1.1.
Arvonkorotusrahasto 31.12.

8 721

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 8 260
Osingonjako -6 259
Arvonkorotusten purku

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 2 001

Tilikauden voitto 8 321

10 322

Oma pääoma yhteensä 19 043

Laskelma jakokelpoisista varoista

Voitto edellisiltä tilikausilta 2 001
Tilikauden voitto 8 321

10 322

15. Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain

2005

Kpl 1 000 � Kpl
K-sarja (20 ääntä/osake) 250 085 421 250 085
A-sarja (1 ääni/osake) 375 783 632 375 783

625 868 1 053 625 868

16. Annetut pantit ja vastuusitoumukset

1 000 euroa 2005

Omasta velasta
Pantatut osakkeet 1 999
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 11 115

13 114

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
Takaukset 369

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

2004

1 053
1 053

7 668
7 668

15

8 721

7 212
-4 694

-274
2 244

6 016

8 260

16 981

2 244
6 016
8 260

2004

1 000 �
421
632

1 053

2004

1 999

11 115
13 114

474
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Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin 11 115

13 114
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2004

1 053
1 053

7 668
7 668

15

8 721

7 212
-4 694

-274
2 244

6 016

8 260

16 981

2 244
6 016
8 260

2004

1 000 �
421
632

1 053

2004

1 999

11 115
13 114

474
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Leasingvastuut:

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 12
Myöhemmin maksettavat 18
Yhteensä 30

Vuokravastuut:

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 13
Myöhemmin maksettavat 188
Yhteensä 201

Muut taloudelliset vastuut

Rakennuttajan vastuu: Asunto Oy Joensuun Omenapiha

17. Muut

Konsernilla ei ole ollut merkittäviä tuotekehitysmenoja.

Hallituksen antivaltuutusta ja johdon osapalkkioita ei ole, eikä myöskään johdannaissopimuksista
aiheutuvia vastuita.

Nurmeksen Sanomat Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen osuus (yhtiöllä ei ole toimintaa,varoja eikä velkoja).

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

5

5

12
198
210

Nurmeksen Sanomat Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen osuus (yhtiöllä ei ole toimintaa,varoja eikä velkoja).

Hallituksen antivaltuutusta ja johdon osapalkkioita ei ole, eikä myöskään johdannaissopimuksista
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Yhtiön hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 8 890 129,78 euroa.

Yhtiön hallitus esittää, että

tilikauden voitto

sekä edellisten tilikausien muut vapaat pääomat

yhteensä

käytetään seuraavalla tavalla:

osinkoa jaetaan 3,00 euroa jokaiselle ulkona olevalle

osakkeelle 625.868 kappaleelle eli yhteensä

hallituksen käytettäväksi jätetään 

voitto- ja tappiotilille jätetään

yhteensä

Euroa (�)

8 320 515,14

2 001 221,72

10 321 736,86

1 877 604,00

17 000,00

8 427 132,86

10 321 736,86

YHTIÖN HALLITUKSEN ESITYS 
VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
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ALLEKIRJOITUKSET

Joensuussa maaliskuun 17. päivänä 2006

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Yrjö Laakkonen Jyrki Laakkonen Väinö H. Broman

Hannu Laakkonen Reetta Laakkonen Juha Mäkihonko

Paavo Pelkonen Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaan.

Suoritetusta tarkastuksesta olemme tänään antaneet tilintarkastuskertomuksen.

Joensuussa maaliskuun 21. päivänä 2006

ERNST & YOUNG OY

KHT-yhteisö

Eero Huusko

KHT

ALLEKIRJOITUKSET
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuk-
sen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2005. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen 
sekä Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja 
emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetie-
dot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyh-
tiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa 
sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallin-
non tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmu-
kaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu konser-
nitilinpäätös antaa näiden standardien ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännös-
ten ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emo-
yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden sään-
nösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa 
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen 
käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Joensuussa 21. maaliskuuta 2006

ERNST & YOUNG OY
KHT-yhteisö

Eero Huusko
KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2005
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Osakepääoman rakenne

Yhtiön osakepääoma on 1 052 634,41 euroa. Osakkeita on 625 868 kappaletta. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 19.9.1998.

osakkeiden osakepää- ääni- osuus

lukumäärä omasta % määrä äänistä %

K-osakkeet 250 085 40,00 5 001 700 93,00

A-osakkeet 375 783 60,00 375 783 7,00

Yhteensä 625 868 100,00 5 377 483 100,00

A-sarjan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin I-listalla. 

K-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15. §:n mukainen lunastuslauseke.

Osakkeen nimellisarvo on 1,68 euroa. K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja

A-sarjan osakkeilla yksi ääni. Molempien osakesarjojen osakkeella on samat osinko-oikeudet.

osakkeiden

omistajien kokonais-

osakkeiden määrä lukumäärä % määrä % äänimäärä

1 - 10 154 25,50 1 046 0,17 6 309

11 - 50 235 38,91 6 966 1,11 66 018

51 - 100 82 13,58 6 294 1,01 55 371

101 - 500 92 15,23 20 828 3,33 221 069

501 - 1 000 18 2,98 12 136 1,94 160 279

1 001 - 5 000 13 2,15 27 522 4,40 353 676

5 001 - 10 000 1 0,17 9 988 1,60 108 693

10 001 - 50 000 6 0,99 110 248 17,62 830 044

50 001 - 100 000 1 0,17 87 711 14,01 758 126

100 001 - 500 000 2 0,33 341 110 54,50 2 794 048

604 100,00 623 849 99,68 5 353 633

Odotusluettelolla 59 0,01 1 180

Yhteistilillä 1 960 0,31 22 670

625 868 100,00 5 377 483Liikkeeseenlaskettu määrä

Yhteensä

%

0,12

1,23

1,03

4,11

2,98

6,58

2,02

15,44

14,10

51,96

99,56

0,02

0,42

100,00

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

OSAKE- JA ÄÄNIMÄÄRÄT

OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2005
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Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 30,5 % osakkeista ja 28,8 % äänivallasta.

omistajien osakkeiden ääni-

lukumäärä % määrä % määrä

Yritykset 25 4,14 225 014 35,95 1 690 085

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4 0,66 867 0,13 6 263

Julkisyhteisöt 1 0,17 209 0,03 3 325

Kotitaloudet 562 93,05 384 415 61,42 3 522 759

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 9 1,49 3 306 0,53 21 774

Euroopan Unioni 3 0,50 10 038 1,61 109 427

Yhteensä 604 100,00 623 849 99,68 5 353 633

Odotusluettelolla 8 59 0,01 1 180

Yhteistilillä 1 960 0,31 22 670

625 868 100,00 5 377 483

joista hallintarekisteröityjä 50 0,01

Liikkeelle laskettu määrä, 

%

31,43

0,12

0,06

65,51

0,41

2,04

99,56

0,02

0,42

100,00

arvo- osakkeiden

osuuslaji lukumäärä % Äänimäärä  %

1. Veljekset Laakkonen Oy A-sarja 143 692 38,24 143 692 38,24

K-sarja 75 801 30,31 1 516 020 30,31

219 493 35,07 1 659 712 30,86

2. Laakkonen Yrjö A-sarja 68 316 18,18 68 316 18,18

K-sarja 53 311 21,32 1 066 220 21,32

121 627 19,43 1 134 536 21,10

3. Reino Laakkosen kuolinpesä A-sarja 52 426 13,95 52 426 13,95

K-sarja 35 285 14,11 705 700 14,11

87 711 14,01 758 126 14,10

4. Laakkonen Hannu A-sarja 18 877 5,02 18 877 5,02

K-sarja 8 630 3,45 172 600 3,45

27 507 4,40 191 477 3,56

5. Laakkonen Jyrki A-sarja 17 031 4,53 17 031 4,53

K-sarja 5 527 2,21 110 540 2,21

22 558 3,60 127 571 2,37

6. Laakkonen-Mäkihonko Päivi A-sarja 16 237 4,32 16 237 4,32

K-sarja 3 598 1,44 71 960 1,44

19 835 3,17 88 197 1,64

7. Laakkonen Reetta A-sarja 14 735 3,92 14 735 3,92

K-sarja 2 894 1,16 57 880 1,16

17 629 2,82 72 615 1,35

8. Laakkonen Outi A-sarja 4 034 1,07 4 034 1,07

K-sarja 8 228 3,29 164 560 3,29

12 262 1,96 168 594 3,14

9. Laakkonen Kaarina A-sarja 1 450 0,39 1 450 0,39

K-sarja 9 007 3,60 180 140 3,60

11 257 1,80 182 390 3,39

10. Laakkonen Erkki A-sarja 4 793 1,28 4 793 1,28

K-sarja 5 195 2,08 103 900 2,08

9 988 1,60 108 693 2,02

SEKTORIJAKAUTUMA 31.12.2005

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2005
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SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (”yh-
tiö”) on suomalainen osakeyhtiö, jonka 
päätöksenteossa ja hallinnossa noudate-
taan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön 
yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerat-
tuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä. 
Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 
noudattaa toiminnassaan HEX Oyj:n, 
Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja 
Työnantajain Keskusliiton joulukuussa 
2003 julkistettua suositusta listayhtiöi-
den hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 
(Corporate Governance) tässä esitetyllä 
tavalla sekä sisäpiiriohjetta.
 

KONSERNIRAKENNE
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapai-
no Oyj. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu 
konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta 
ja osakeomistuksista sekä kiinteistöjen 
hallinnasta ja vuokrauksesta. 

Yhtiön lehtitoimialan muodostavat Poh-
jois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhti-
öt Sanomalehti Karjalainen Oy, Lieksan 
Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Keski-
Karjalan Kustannus Oy, Karelia Viestin-
tä Oy, Pohjois-Karjalan Uudet Mediat 
Oy, Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus 
Oy ja Ylä-Karjala Oy. 

Yhtiön kirja- ja tarrapainot –toimialan 
muodostavat Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n tytäryhtiöt PunaMusta Oy, Paperi-
työ Oy ja Nurmeksen Kirjapaino Oy.
 

YHTIÖKOKOUS
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsi-
nainen yhtiökokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä huhti-
kuun loppuun mennessä. Yhtiökokous 
päättää vuosittain sille osakeyhtiölain 
ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista 
asioista, kuten tilinpäätöksen vahvista-

misesta, vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-
jalle, voitonjaosta, hallituksen jäsenten 
palkkioista sekä hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien valinnasta sekä heille 
maksettavista palkkioista. 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n yhtiö-
järjestyksen mukaan kutsu yhtiökokouk-
seen on toimitettava osakkeenomistajille 
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoi-
tuksella, joka julkaistaan sanomalehti 
Karjalaisessa tai hallituksen määräämäs-
sä muussa Joensuussa ilmestyvässä sa-
nomalehdessä. Lisäksi Arvopaperikes-
kuksen sääntöjen mukaan kutsun voi 
julkaista aikaisintaan kaksi kuukautta ja 
viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouk-
sen täsmäytyspäivää eli 17 päivää ennen 
yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on Sa-
nomalehti Karjalaisessa julkaistavan ko-
kouskutsuilmoituksen lisäksi luettavissa 
myös yhtiön internet-sivuilta.

POHJOIS-KARJALAN
KIRJAPAINO OYJ:N HALLITUS
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hal-
linnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä huolehtii hallitus, johon 
kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) 
varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet 
valitaan yhtiön varsinaisessa yhtiökoko-
uksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi 
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiö-
järjestyksessä ei ole asetettu hallituksen 
jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten 
toimikausien lukumäärää eikä muulla-
kaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen 
päätösvaltaa hallituksen jäsenten valin-
nassa. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n var-
sinainen yhtiökokous 8.4.2005 päätti 
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 
kahdeksan. Yhtiön hallituksen jäseniksi 

HALLINNOINTIPERIAATTEET - CORPORATE GOVERNANCE
1.3.2006
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valittiin Yrjö Laakkonen, Reino Laakko-
nen, Jyrki Laakkonen, Hannu Laakko-
nen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihon-
ko, Paavo Pelkonen ja Väinö H. Broman. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
Yrjö Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi 
Väinö H. Broman. Reino Laakkonen me-
nehtyi kesällä 2005.

Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoon-
pano perustuvat vahvaan omistajaoh-
jaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu 
suurelta osin pääomistajista. Yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeenomistajista riip-
pumattomia hallituksen jäseniä ovat Paa-
vo Pelkonen ja Väinö H. Broman.

Yhtiön tärkeimmissä liiketoimintaa har-
joittavissa tytäryhtiöissä (Sanomalehti 
Karjalainen Oy, PunaMusta Oy ja Pape-
rityö Oy) toimii hallituksen puheenjohta-
jana Yrjö Laakkonen ja varapuheenjohta-
jana Jyrki Laakkonen. Näiden yhtiöiden 
hallitukset koostuvat muutoin pääosin 
yhtiön johtoryhmän jäsenistä.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
JA VASTUU
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä. Hallituksen tehtävät määräytyvät 
osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä 
hallitukselle määritellyistä tehtävistä. 
Kaikki yhtiön ja sen tytäryhtiöiden lii-
ketoiminnan kannalta merkittävät asiat 
käsitellään yhtiön hallituksessa. Halli-
tuksen kokouksessa käsiteltäviä asioita 
ovat muun muassa
- yhtiön strategisten suuntaviivojen mää-
rittely 
- vuotuisen toimintasuunnitelman ja bud-
jetin käsittely ja hyväksyminen
- osavuosikatsausten, konsernitilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen käsittely 
ja hyväksyminen
- strategisesti tai taloudellisesti merkittä-
vistä investoinneista ja omaisuuden han-
kinnasta ja myynneistä päättäminen
- rahoitukseen liittyvistä vastuusitou-
muksista päättäminen
 - arvopaperikaupan laajuudesta päättä-
minen
- konsernin riskienhallinta- ja raportoin-
timenettelyn seuraaminen
- henkilöstön palkitsemisen periaatteista 
päättäminen
- yhtiön toimitusjohtajan ja muun joh-
don nimittäminen ja päättäminen heidän 

palkkaeduistaan 
 - tapaa yhtiön tilintarkastajan vähintään 
kerran vuodessa
 - valmistelee ehdotukset yhtiökokouk-
selle

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä emo-
yhtiön toimitusjohtaja, lehtitoimialan 
sekä kirja- ja tarrapainot -toimialan joh-
tajat sekä konsernin talousjohtaja, jotka 
esittelevät kukin toimialaansa ja toimin-
taympäristöään koskevat asiat. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toi-
mitusjohtaja valmistelevat hallituksen 
kokoukset ja työjärjestyksen. Hallitus 
arvioi puheenjohtajansa johdolla työs-
kentelytapojaan kerran vuodessa.

KOKOUSKÄYTÄNTÖ 
JA PÄÄTÖKSENTEKO
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n halli-
tus kokoontuu keskimäärin kuusi kertaa 
vuodessa. Vuonna 2005 hallitus kokoon-
tui kuusi kertaa. Hallituksen jäsenten 
osallistumisprosentti hallituksen koko-
uksiin on ollut 93 prosenttia.
 

VALIOKUNNAT
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä ei 
ole erillisiä valiokuntia. Yhtiön konser-
nirakenne ja koko huomioon ottaen yh-
tiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeel-
lisina.

TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiön toimitusjohtajan nimittää halli-
tus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön opera-
tiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä 
sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mu-
kaisesti yhteistyössä toimialajohtajien 
kanssa. Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 
vuodesta 2000 lähtien Raimo Puustinen, 
joka toimii myös Veljekset Laakkonen 
Oy:n rahoitusjohtajana. Pohjois-Karja-
lan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajan 
tehtävästä Raimo Puustisen rahapalkka 
luontaisetuineen vuonna 2005 oli 91 106 
euroa.  Toimitusjohtajan kanssa ei ole 
sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä eikä 
lakisääteistä eläketurvaa paremmista 
eläke-etuuksista.
 

JOHTORYHMÄ
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
liiketoiminta on jaettu edellä kerrotun 
konsernirakenteen mukaisesti vastuu-
alueisiin, joiden vastuuhenkilöt muo-
dostavat yhtiön johtoryhmän. Yhtiön 
johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja 
Raimo Puustinen, lehtitoimialan johtaja 
ja Sanomalehti Karjalainen Oy:n toimi-
tusjohtaja, vastaava päätoimittaja Pekka 
Mervola, kirja- ja tarrapainot –toimialan 
johtaja ja PunaMusta Oy:n toimitusjoh-
taja Jari Avellan, tekninen johtaja Lasse 
Miettinen ja talousjohtaja Marjut Kurvi-
nen. Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten 
päätösten puitteissa yhtiön johtoryhmän 
jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja val-
vovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön 
liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhal-
lintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, 
riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, so-
pimuksia, markkinointia ja viestintää. 
Johtoryhmän jäsenistä kukaan ei omista 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osak-
keita.
 

PALKKIOT JA MUUT 
ETUISUUDET
Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään 
vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiöko-
kous 8.4.2005 päätti, että hallituksen pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuo-
sipalkkio on 20 000 euroa ja hallituksen 
jäsenen vuosipalkkio on 10 000 euroa.

Yhtiössä ei ole käytössä osake- eikä osa-
kejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. 
Yhtiössä ei ole vakiintuneita johdon ja 
henkilökunnan palkitsemiskäytäntöjä.

TILINTARKASTUS
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n yh-
tiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kak-
si varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä 
kaksi varamiestä. Yhtiössä voi olla vain 
yksi tilintarkastaja, jos täksi valitaan 
KHT-yhteisö. Tilintarkastajat valitaan ti-
likaudeksi kerrallaan. Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj:n varsinaisena tilintarkas-
tajana toimii KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Eero Huusko. Pohjois-Karjalan Kir-
japaino -konserni maksoi vuonna 2005 
Ernst & Young Oy:lle palkkioita yhteensä 
73 985,21, josta 48 704,58 euroa perus-
tui tilintarkastukseen ja 25 280,63 euroa 
muihin Ernst Young Oy:ltä hankittuihin 
palveluihin.
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Tilintarkastaja vastaa lakisääteisestä ti-
lintarkastuksesta kaikissa konserniyhti-
öissä. Yhtiön hallitus tapaa tilintarkas-
tajan vähintään kerran vuodessa, yleensä 
hallituksen tilinpäätöskokouksessa. Hal-
lituksen puheenjohtaja tapaa tilintarkas-
tajaa useammin vuoden aikana.
 

RAPORTOINTI
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n talou-
dellisten tavoitteiden toteutumista seura-
taan koko konsernin kattavalla taloudel-
lisella raportoinnilla. Raportointi käsittää 
yhtiökohtaisten raporttien lisäksi sekä 
liiketoiminta-alueiden että konsernita-
son raportoinnin. Konsernin tulosraportit 
laaditaan kuukausittain. Rahoitusasemaa 
ja arvopaperisalkkua seurataan tarpeen 
mukaan päivittäin. 

SISÄINEN VALVONTA JA 
RISKIEN HALLINTA
Konsernirakenteen mukaisesti konser-
nin taloushallinto ja rahoitus hoidetaan 
pääosin emoyhtiössä ja liiketoiminnat 
omissa yhtiöissään. Siten emoyhtiön 
toimitusjohtaja toteuttaa keskeisesti 
konsernin sisäistä valvontaa ja riskien 
hallintaa emoyhtiön organisaation ja yh-
tiöiden tietojärjestelmien sekä raportoin-
nin avulla. Tärkeimpien liiketoimintaa 
harjoittavien tytäryhtiöiden hallituksia 
johtaa Yrjö Laakkonen, joten omistaja-
ohjaus ja –valvonta ulottuvat yhtiön lii-
ketoimintoihin saakka.

Yhtiön riskien hallintaan kuuluu eri toi-
mintoihin liittyviä käytäntöjä sekä ohjei-
ta, joiden noudattamista seurataan. Eril-
listä sisäisen tarkastuksen organisaatiota 
ei ole katsottu tarpeelliseksi.
 

SISÄPIIRIHALLINTO
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n sisä-
piiriohjeistus noudattaa Helsingin Pörs-
sin sisäpiiriohjetta. Yhtiön julkiseen 
sisäpiirirekisteriin kuuluvat hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkas-
taja sekä lehtitoimialan johtaja, kirja-
painotoimialan johtaja, talousjohtaja ja 
hallituksen sihteeri. Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj:n sisäpiiriläiset eivät si-
säpiiriohjeen mukaan saa käydä kauppaa 
yhtiön osakkeilla 21 päivää ennen yhtiön 
osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedot-
teen julkaisemista. 

Sisäpiirirekisteriä pidetään yhtiössä, re-
kisterin ylläpitämisestä vastaa yhtiön 
osakeasioista vastaava henkilö. 

POHJOIS-KARJALAN
KIRJAPAINO OYJ:N K-SARJAN 
OSAKKEITA KOSKEVA 
LUNASTUSLAUSEKE
Yhtiön K-sarjan osakkeita koskee lunastus-
lauseke. Jos K-sarjan osake siirtyy muulle 
kuin entiselle K-sarjan osakkeenomistajalle, 
on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä 
hallitukselle ja K-sarjan osakkeen omistajal-
la on oikeus lunastaa osake Pohjois-Karja-
lan Kirjapaino Oyj:n yhtiöjärjestyksestä 
ilmenevin ehdoin. Yhtiön tiedossa ei ole 
osakassopimuksia yhtiön äänivallan käytös-
tä tai osakkeiden luovutusrajoituksista.



YHTIÖN HALLINTO
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus:
kuvassa vasemmalta Paavo Pelkonen, Yrjö Laakkonen,
Väinä H. Broman, Jyrki Laakkonen, Juha Mäkihonko
ja Reetta Laakkonen. Kuvasta puuttuu Hannu Laakkonen.
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KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Raimo Puustinen s. 1957, yo-merkonomi
Yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2000. 
Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n osakkeita

Jari Avellan s. 1968, DI, KTM
yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, 
toimialajohtaja, kirja- ja tarrapainot 
-toimiala, PunaMusta Oy:n toimitusjohta-
ja. Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n osakkeita

Pekka Mervola s. 1965, fi l. tri.
yhtiön palveluksessa vuodesta 2001, 
toimialajohtaja, lehtitoimiala, Sanomalehti 
Karjalaisen vastaava päätoimittaja.
Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n osakkeita

Lasse Miettinen s. 1954, teknikko
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1987,
tekninen johtaja. Ei omista Pohjois-Karja-
lan Kirjapaino Oyj:n osakkeita

Marjut Kurvinen s. 1965, KTM
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001,
talousjohtaja. Ei omista Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj:n osakkeita

HALLITUS 

Yrjö Laakkonen s. 1943
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1986, 
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1989, 
hallituksen puheenjohtaja, Veljekset Laak-
konen Oy. Omistaa Pohjois-Karjalan Kir-
japaino Oyj:n A-sarjan osakkeita 68 316 
kpl ja K-sarjan osakkeita 53 311 kpl

Väinö H. Broman s. 1932
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1991, hal-
lituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2002, 
kauppaneuvos, hallituksen puheenjohtaja, 
Broman Group Oy. Omistaa Pohjois-Kar-
jalan Kirjapaino Oyj:n A-sarjan osakkeita 
691 kpl ja K-sarjan osakkeita 692 kpl
 
Jyrki Laakkonen s. 1966
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1989, 
toimitusjohtaja, Veljekset Laakkonen Oy. 
Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
A-sarjan osakkeita 17 031 kpl ja K-sarjan 
osakkeita 5 527 kpl

Paavo Pelkonen s. 1948
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1991,
professori, Joensuun yliopisto, Metsätie-
teellinen tiedekunta. Ei omista Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita

Hannu Laakkonen s. 1969
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1996. 
Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
A-sarjan osakkeita 18 877 kpl ja K-sarjan 
osakkeita 8 630 kpl

Reetta Laakkonen s. 1968
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2001. 
Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
A-sarjan osakkeita 14 735 kpl ja K-sarjan 
osakkeita 2 894 kpl

Juha Mäkihonko s. 1960
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2003, 
toimitusjohtaja, Fortia Oy. Omistaa Poh-
jois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n K-sarjan 
osakkeita 400 kpl

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin johtoryhmä: kuvassa vasemmalta Jari Avellan, Pekka Mervola, Marjut Kurvinen, 
Raimo Puustinen ja Lasse Miettinen.
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Kosti Aaltosen tie 9, PL 99, 80141 JOENSUU
puh. (013) 2551, fax (013) 255 2226

www.pkkoyj.com

LEHTITOIMIALA:

SANOMALEHTI KARJALAINEN OY
Kosti Aaltosen tie 9, PL 99, 80141 JOENSUU
puh. (013) 2551, fax (013) 255 2315
www.karjalainen.fi 

KARELIA VIESTINTÄ OY
Karjalan Heili
Kirkkokatu 27, 80100 JOENSUU
puh. (013) 120 235, fax (013) 123 204
www.karjalanheili.fi  

KESKI-KARJALAN KUSTANNUS OY
Parikkalan Sanomat
Parikkalantie 18, 59100 PARIKKALA
puh. (05) 430 001, fax (05) 430 083
www.parikkalansanomat.fi 

LIEKSAN LEHTI OY
Lieksan Lehti
Siltakatu 1, 81700 LIEKSA
puh. (013) 255 3730, fax (013) 255 3737 
www.lieksanlehti.fi 

POGOSTAN SANOMAT OY
Pogostan Sanomat
Kauppatie 29, 82900 ILOMANTSI
puh. (013) 255 3760, fax (013) 255 3766

YLÄ-KARJALA OY
Ylä-Karjala
Pappilansuora 15, PL 5, 75501 NURMES
puh. (013) 255 3700, fax (013) 255 3712
www.ylakarjala.com 

POHJOIS-KARJALAN UUDET MEDIAT OY
Kosti Aaltosen tie 9, PL 99, 80141 JOENSUU
puh. (013) 2551, fax (013) 255 2363

POHJOIS-KARJALAN ILMOITUSVALMISTUS OY
Kosti Aaltosen tie 9, PL 99, 80141 JOENSUU
puh. (013) 2551, fax (013) 255 2426

KIRJA- JA TARRAPAINOT –TOIMIALA:

PUNAMUSTA OY
Kosti Aaltosen tie 9, PL 99, 80141 JOENSUU
puh. (013) 255 200, fax (013) 255 2550

Sirrikuja 2, 00940 HELSINKI
puh. (09) 3424 0170, fax (09) 3424 0199

Kilpivirrantie 7, 74120 IISALMI
puh. (017) 83 531, fax (017) 835 3403

www.punamusta.com

PAPERITYÖ OY
Sirrikuja 2, 00940 HELSINKI
puh. (09) 3424 010, fax (09) 3424 0166
www.paperityo.fi 

NURMEKSEN KIRJAPAINO OY
Pappilansuora 15, PL 5, 75501 NURMES
puh. (013) 255 3721, fax (013) 255 3710  
www.nurmeksenkp.fi  

YHTEYSTIEDOT 

 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj








