
Suomen papeille.

Aina siitä lähtien kun Pellervo-Seura alkoi toimintansa,
on se ilokseen saanut nähdä useiden maan papeista antavan
lämpimin sydämin apuaan työssä sen tarkoitusperän toteutta-
miseksi. Monelle papille on tämä avustaminen vain ollut aikai-
semman, siunauksellisen työn jatkona, työn, jota he ovat teh-
neet jossakin maanviljelys- tai maamiesseurassa, osuusmeijerissä

j . n. e. Monen lienee myöskin vallannut se yleinen herätys,
joka viime vuosina on kulkenut kautta maan, kehottaen hartaa-
seen, isänmaalliseen työhön meidän kansamme aseman paran-
tamiseksi myöskin taloudellisella alalla.

Sen lentokirjasen tarkotuksena, jonka Pellervo Seuran
Johtokunta täten rohkenee lähettää maan kaikille papeille, on
lähinnä kääntää heidän huomiotaan erääseen erittäin tärkeään
osuustoiminnan puoleen, nimittäin osuuskassoihin, sekä huo-
mauttaa nimenomaan, kuinka tarmokkaasti papit useissa muissa
maissa ovat työskennelleet juuri tämän osuustoiminnan haaran
parhaaksi. Vakuutettuna siitä, että tämä vetoaminen Suomen
pappeihin ei ole oleva turha, rohkenee Johtokunta samalla toi-
voa, etteivät vain useat, vaan useimmat heistä tulevat yhtymään
Seuran pyrintöihin yleensä. Seuran tarkoitusperä on niin
suuri ja monipuolinen, ja maa on niin laaja, ettei Seura voi
suorittaa tehtäväänsä ilman valistuneen, isänmaansa parasta
harrastavan yleisön myötätuntoisuuita ja kannatusta.



Me rohkenemme toivoa, että yhä useammat maan papeista
tahtovat tarjona olevan kirjallisuuden kautta (jokaisen kirkon-
kylän kansankirjastossa on useita Seuran julkaisuja, toimis-
tosta saadaan sellaisia alennetusta, hinnasta) oppia tuntemaan
osuusaatteen ja ne eri alat, joilla osuustoiminta on tähän saakka,
elämässä toteutettu.

Me rohkenemme toivoa, että yhä useammat papit tahto-
vat antaa apuaajn työssä tiedon levittämiseksi tästä toiminnasta
etenkin Seuran aikakauslehden kautta, joka, vaikkakin se on
saanut yleistä tunnustusta huokeana ja hyvänä maanviljelys-
kysymyksiä selittelevänä lukemisena, on vielä täysin tuntema-
ton useissa osissa maatamme.

Me rohkenemme myöskin toivoa, että moni kitkenee aineel-
lisesti kannaiiqmäan Seuraa, ainakin yhtymällä sen jäseneksi.
Jäsenmaksu on 5 markkaa vuodelta (20 markkaa viitenä vuo-
tena tai 100 markkaa kerta kaikkiaan); jäsen saa Seuran
Vuosikirjan ja aikakauslehden.

Me rohkenemme lopuksi toivoa, että moni on tunteva
itsensä kehotetuksi asettamaan mieskohtaisen sipistyksensä, ja
kykynsä aatteen palvelukseen, missä rahvaan henkiset ja siveel-
liset varat eivät riitä, kun se jotakin osuusyritystä perustettaessa
tarvitsee apua toimeentulonsa helpottamiseksi.
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