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        YHTEYSTIEDOT

Aineistot osoitteeseen aineistot@pkank.fi 
Keskiviikon lehteen maanantaina klo 10.00 mennessä. 
Seurat/yhdistysilmoitukset maanantaihin klo 16.00 mennessä,
osoitteeseen myynti@pkank.fi.
Ilmoitusvaraukset osoitteeseen myynti@pkank.fi 

Valmiit PDF-aineistot sanomalehtiasetuksin
Painomenetelmä: offset, prosessivärit (CMYK-värit)
Lehden koko: tabloid, palstojen lukumäärä 6 
Sivun painopinta-ala: leveys 255,2 mm, korkeus 370 mm 

Painopaikka Lehtisepät Oy 

 

           YHTEISTYÖSSÄ                                                                                                                                             LEHDEN  VASTUUT

Kaupunkilehti Ankkurin sekä Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakson  vastuu 
ilmoituksessa olleista virheistä rajoittuu uuteen ilmoitukseen. Puhelimitse 
annetuista ilmoituksista vastuu virheistä on ilmoittajan. Lehti toimitetaan 
force majeure -varauksin. Lehti ei vastaa käyttämiensä jakeluyhtiöiden osalta 
mahdollisten jakeluhäiriöiden ilmoittajille aiheuttamista seuraamuksista. 
Lehti ei vastaa koronapandemian tai energiakriisin hoitoon liittyvien velvoit-
tavien poikkeuslaki- tai velvoittavien viranomaismääräysten aiheuttamista 
seuraamuksista.

Kustantajan yhteystiedot: toimitusjohtaja Petri Piipari 041 535 4430

Pohjoinen osapainos   
Kouvola 18 280 
Kuusankoski 10 390     
Anjalankoski 7 036   
Valkeala  5 880   
Elimäki 4 117   
Jaala 797
Yhteensä 46 500 kpl

 
 

         PK & ANK KESKIVIIKKOISIN          

• Kaupunkilehdet PK & Ankkuri jaetaan keskiviikkoisin kahtena osapainoksena 
(E ja P) Kymenlaaksoon. 

• Eteläisen osapainoksen (kaupunkilehti Ankkuri) kustantajana on  
Poiju Julkaisut Oy (y-tunnus 0722053-2), ISSN 2737-1506.
 
• Pohjoisen osapainoksen (kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso) kustantaja on 
Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy (y-tunnus 0576765-7), ISSN 2737-1522. 

• Yhdessä lehdet muodostavat keskiviikkoisen markkinointipaketin, jonka 
 jakelumäärä on 92 100  kpl (suurjakelut 102 000 kpl). Keskiviikon lehdissä on  
sekä maakunnallista että seutukunnallisesti räätälöityä journalistista sisältöä  
ja ilmoittelua. 

• Lehtien sähköiset näköispainokset ovat luettavissa veloituksetta osoitteessa 
pkank.fi. 

• ANK (verkkojulkaisu)      ISSN 2737-1514
• PK (verkkojulkaisu)         ISSN 2737-1530

          AINEISTOT

Kustantajayhtiöt

Poiju Julkaisut Oy (Kaupunkilehti Ankkuri) PL 238, 48101 Kotka 
Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso Oy (PK) PL 140, 48101 Kotka
Toimitusjohtaja Petri Piipari, 041-535 4430, petri.piipari@pkank.fi

Toimiston käyntiosoite  Kymenlaaksonkatu 4, 48100 Kotka (vain ajanvarauksella)
Toimituksen sähköposti  toimitus@pkank.fi 
Myynnin sähköposti  myynti@pkank.fi
Henkilöiden sähköpostit etunimi.sukunimi@pkank.fi
Puhelinpalvelu  (05) 210 4400 (palvelee ma-to klo 9.00-16.00)
Lehtien verkkopalvelu  pkank.fi

Telinejakelu pohjoinen
S-Mar ket Eli mä ki 
K-Su pe rmar ket Yk kös to ri In ke roi nen  
ABC An ja lan kos ki
K-Su per mar ket Myl ly to ri Myl ly kos ki 
S-Mar ket Tor ni on mä ki 
ABC Ko ria 
K-Su per mar ket Kos ki tuu li 
ABC Val ke a la 
Kaup pa kes kus Han sa 
Kaup pa kes kus Ve tu ri 
S-Mar ket Jaa la 
ABC Ut ti 

 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Telinejakelu eteläinen
Pris ma 
K-Su per mar ket Hy vä tuu li 
K-Mar ket Kar hu la 
ABC Ami raa li 
Ci ty mar ket 
K-Su per mar ket Ka nuu na

Eteläinen osapainos

Hamina                        11 517
Kotka                            29 959
Miehikkälä                        385
Virolahti                          1 124
Pyhtää                             2 615 
Yhteensä 45 600 kpl

pkank.fi 

Keskiviikkoisin PK & ANK yhteensä 92 100 kpl

Suurnumerot 102 000 kpl,  
8.2. 8.3. 19.4. 10.5. 7.6. 13.9. 11.10. ja 22.11.  
Suurnumeroissa jakelu myös Loviisa, Iitti ja Lapinjärvi. 

pkank.fi 24/7 verkossa 

Toimitus:
vastaava päätoimittaja Teija Piipari           0400 443 409
toimitussihteeri  Veli-Pekka Kelloniemi                        044 768 9720

Mediamyynti:
markkinointijohtaja Piia Akkanen    044 776 0199
markkinointipäällikkö Kati Kilpeläinen                         050 409 9571

Mainosvalmistus:
järjestelmäpäällikkö Kari Maja    041 545 0362           



MODUULIKOKOMALLIT
HINNAT 2023

255,2 x 370 mm

1 / 1

125,6 x 370 mm

1 / 2

255,2 x 180 mm

1 / 2

125,6 x 180 mm

1 / 4

168,8 x 134 mm

1 / 4

255,2 x 88 mm 125,6 x 112 mm255,2 x 55 mm 125,6 x 150 mm 125,6 x 88 mm

1 / 8

82,4 x 180 mm 82,4 x 88 mm125,6 x 55 mm 82,4 x 55 mm82,4 x 134 mm

1 / 8

SUOSITUIMMAT MODUULIT

       ILMOITUSHINNAT €/pmm + alv                                                                                                                            

      PALSTALEVEYDET

Tekstissä      1,90 €/pmm PK & Ankkuri, koko painos 93 600 kpl
Tekstissä                                            1,65 €/pmm/osapainokset PK tai ANK tai Viikonvaihde ANK 
Takasivulla                                          1,85 €/pmm/osapainokset PK tai ANK tai Viikonvaihde ANK 
Etusivulla                                              2,10 €/pmm/osapainokset PK tai ANK tai Viikonvaihde ANK
Kysy myynnistä moduulihintaiset koot. 

Järjestöilmoitukset alkaen             0,79 €/pmm/PK & Ankkuri (verkon ilmoitustyökalulla 0,49 €/pmm)

Laskutuslisä                                         6,00 €/lasku, maksuehto14 pv netto
 

Valmistusmaksu   koon mukaan 15 €/25 €/35 €/45 €/90 € + alv
    
 

4 palstaa  168,8 mm
5 palstaa  212 mm
6 palstaa  255,2 mm 
Etusivun koko 1/1-sivu 255,5 mm x 305 mm

 

1 palsta      39,2 mm
2 palstaa    82,4 mm
3 palstaa  125,6 mm
Keskiaukema: 525 mm

Kysy lisää mediamyynnistä 05 210 4400!
 

• Liitteet ja kausijulkaisut 
• Asuntosivut
• Autosivut kerran kuukaudessa
• Tarinallinen natiivimainonta 

 
 

• Järjestöpalsta-, rivi- ja kuolinilmoitukset  
edullisimmin verkossa!

• pkank.fi/jätä ilmoitus,  
y-tunnuksella saat tulostettua myös laskun! 



MODUULIKOKOMALLIT
HINNAT 2023

MEDIATIEDOT VERKKO JA MOBIILI 2023
 
MAINOSPAIKAT PÖYTÄKONEILLA, TABLETEILLA SEKÄ MOBIILISSA. 
Hintoihin lisätään alv 24 %.  Hinnat ovat per viikko. 
Kysy muita hintoja myynnistämme. Hinnat ovat voimassa 1.1.-31.12.2023.  
Hinnat eivät sisällä mahdollisia valmistuskuluja. 
Verkkomainoksen valmistuskulu 10-30 € + alv, veloitus koon mukaan. 

Läpilyönti 720 x 1040 px 200 € Paraati 980 x 400 px 95 € Panoraama  980 x 120 px 80 €

Jättibanneri  728 x 90 px 65 € Jättiboksi 468 x 400 px  45 € Boksi 300 x 250 px 30 € (3 kpl)

Pidennetty suurtaulu 160 x 600 px 85 € Suurtaulu 140 x 350 px 65 € Painike 150 x 150 px 35 € 

Mobiiliparaati 300 x 300 px 95 € Mobiilipanorama 300 x 150 px 75 € Kalapuikko 300 x 75 px 45 € 

Kysy lisää mediamyynnistä 05 210 4400!
 

• Liitteet ja kausijulkaisut 
• Asuntosivut
• Autosivut kerran kuukaudessa
• Tarinallinen natiivimainonta 

 
 

• Järjestöpalsta-, rivi- ja kuolinilmoitukset  
edullisimmin verkossa!

• pkank.fi/jätä ilmoitus,  
y-tunnuksella saat tulostettua myös laskun! 

    Mobiiliboksi 300 x 250 px 85 € 



KOKONAISTAVOITTAVUUS 
(PRINTTI+DIGI):

ANK Eteläinen 52 000 kpl 
PK Pohjoinen 51 000 kpl

ESIMERKIKSI

VERKKO JA MOBIILI
 Boksi 300 x 250 px    30 € + alv / viikko

VERKKO
 Paraatipaikka 980 x 400 px    95 € + alv / viikko

Mahdolliset valmistuskulut lisätään hintaan.

Kysy lisää myynnistä!

Tietoa Kymenlaakson painettujen lehtien 
tavoittavuudesta (KMT 2022):

Ankkuri & PK -lehtipaketti 79 000 lukijaa (netto) 
(PK 48 000 lukijaa / Ankkuri 49 000 lukijaa)

Kasvua vuodesta 2021: 
PK 2,1% ja Ankkuri 4,3%

JAKELU YHTEENSÄ 92 100 KPL

KAUPUNKILEHTI 
PK & ANKKURIN 

TAVOITTAVUUS

MAINOSPAIKAT
VERKKOON JA 

MOBIILIIN

NATIIVIMAINONTA

pkank.fi 
nettisivuston 
kävijämäärä 

n. 25 000/kk

Näköislehden 
lukijamäärä 

n. 15 000/kk
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Kerro itsestäsi tai yrityksestäsi laajemmin mainosartikkelin muodossa.
Saat halutessasi kauttamme myös sisällöntuotannon artikkeliin.

Kysy lisää myynnistä!

myynti@pkank.fi  ||  05 210 4400

KOKO SIVU 
PK + ANKKURI

1450 €
PK tai ANKKURI 

950 €

1/2 SIVU 
PK + ANKKURI

900 €
PK tai ANKKURI 

720 €

(Hintoihin lisätään alv. 24%) (Hintoihin lisätään alv. 24%)

MERKKIMÄÄRÄ VAIHTELEVASTI MERKKIMÄÄRÄ n. 2400

Haminalainen Ole Hyvä Luonnontuote 
Oy on tänä vuonna 16 vuotta täyttävä eko-
logisten ja kotimaisten pesuaineiden tekijä. 
Oravasalmen Huvilat taas vuokraa Valkea-
lassa, Repoveden kansallispuiston kupees-
sa tasokkaita vuokramökkejä ja savusaunaa. 
Yrityksille on yhteistä kiinnostus digitaalisten 
palveluiden kehittämiseen. 

”Netti on meille olemassa olemisen ehto ja 
käyntikortti”, sanoo yrittäjä Elli Unger Ole 
Hyvä Luonnontuotteesta. ”Noin kymmenes-
osa liikevaihdosta kertyy kuluttaja-asiakkai-
den verkkokauppaostoksista. Lisäksi meillä 
on verkkokauppa jälleenmyyjille, sitä kautta 
tulee noin viidesosa tilauksista. Toki suurin 
osa myynnistä tapahtuu isompien jälleen-
myyjien kautta.” 

Koronapandemia on kaksinkertaistanut Ellin 
yrityksen verkkomyynnin. Se sopii hyvin hä-
nen perussanomaansa, eli ympäristön sääs-
tämiseen:
”Verkosta on helpompi ostaa isompia määriä. 
Silloin saa tuotteet lähimpään kauppaan tai 
jopa suoraan kotiovelle. Monet tekevät koko 
vuoden ostoksensa kerralla.”

Uusia työkaluja nettisivuille

Markkinointivastaava Milla Horppu Orava-
salmen Huviloista pitää hänkin nettiä mer-
kittävimpänä tapana saavuttaa asiakkaat. 
Yrityksen palvelut löydetään yleisimmin ha-
kusanoilla vuokramökki, mökki, majoitus tai 
Repovesi. 

”Viime vuonna panostimme enemmän mark-
kinointiin. Korona lisäsi kotimaan matkailua, 
joten 2020 oli meille tähän mennessä paras 
vuosi. Viestintää on mietittävä koko ajan, ja 
sen on oltava sopusoinnussa viranomaisten 
koronaviestinnän kanssa.”

Oravasalmen Huviloiden verkkosivut uusit-
tiin vuonna 2018. Silloin niille tuli muun mu-

assa aikaa säästävä vuokrauskalenteri. Kun 
asiakas tekee mökkivarauksen, hän saa heti 
tiedot laskun maksamista varten. Näin sääs-
tytään turhalta sähköpostiviestien lähettämi-
seltä, ja varaus vahvistuu saman tien. 

Tänä keväänä Oravasalmen Huviloiden ko-
tisivut vaihdetaan uudelle alustalle. Jatkossa 
asiakas voi maksaa majoituksensa suoraan 
verkossa tai pankkikortilla. Kesällä tulee käyt-
töön myös kansainvälinen Trip Advisor -mat-
kailusivusto. Siihen kirjautuneet käyttäjät voi-
vat lähettää vaikkapa kuvia ja arvioita matka-
kohteestaan. Uusien sivujen sisältö on myös 
aikaisempaa helpommin päivitettävissä.

Elli Ungerilla on viestintäalan taustaa, joten 
hän pitää nettisivujensa päivittämisestä. Kaik-
keen ei silti voi revetä, osan nettinäkymisestä 
hän on ulkoistanut toisiin käsiin. 
”Instagramiin ja Facebookiin pitää tulla uutta 
sisältöä vähintään kerran viikossa. Järjestel-
missä on aina uutta opiskeltavaa. Se ärsyttää, 
ja syö aikaa ja resursseja.”

Asiakaskirje toimii edelleen

Sähköpostitse lähetettävä ajankohtainen 
asiakaskirje kuuluu kummankin yrityksen 
viestintään. Ole Hyvä Luonnontuote näkyy 
kirjeitse viisi kertaa vuodessa. Nyt huhtikuus-
sa lähtevän kirjeen teemana on – kuinka ol-
lakaan - kevätsiivous. Oravasalmen Huviloi-
den kirje on tähän saakka tavoittanut enti-
set ja potentiaaliset asiakkaat neljä kertaa 
vuodessa. 

”Uusille nettisivuille tulee automatisoitua säh-
köpostiviestintää mökin varanneille”, Milla 
Horppu kertoo. ”Vaikka sähköinen viestintä 
on tärkeää, me haluamme silti saada myös 
henkilökohtaista kontaktia asiakkaisiimme. 
Somessa haluamme panostaa tunnelman 
ja mökkifiiliksen luomiseen. Meillä on jo You 
Tubessa muutama video, ja kesällä teemme 
niitä lisää.”

Yrittäjä: 
Netti palvelee ja 
luo tunnelmaa

KUVA: JULIA DEGERT

KUVAT: TAVATON MEDIA

Digillä pintaan!
Digillä pintaan! -valmennusohjelma on kevään 
aikana antanut käytännön vinkkejä ja sparrausta 
kymenlaaksolaisten yrityksen digimarkkinointiin ja -myyntiin. 

Valmennusohjelman ovat tuottaneet yhdessä Kymenlaakson 
matkailun digiloikka ja Yrittäjän tukiverkko -hankkeet. 
Niitä toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu, Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy 
sekä Kouvolan kaupunki. 

Tutustu hankkeisiin 
verkossa:

xamk.fi/tukiverkko
xamk.fi/digiloikka

Netissä hyvä kello kuuluu kauas. Elli Unger tekee 
yhteistyötä eräiden somettajien kanssa. Kun joku 
heistä ottaa erityisen hyvän kuvan yrityksen tuotteista, 
Elli saattaa ostaa sen yrityksen omaan käyttöön. 

Hyvä still-kuva ja video kertovat paikasta, luoden 
tunnelmaa ja mökkifiilistä. Oravasalmen Huvilat 
hyödyntää niitä taitavasti omissa somekanavissaan. 

MAINOS

MAINOS


