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Arvoisat Hannes Gebhardin sukulaiset, hyvä osuustoiminta väki 

Tänään on tasan 150 vuotta Hannes Gebhardin syntymästä.  Juuri tänä varsinaisena syntymäpäivänä 

olemme kokoontuneet tänne kunnioittamaan tätä osuustoiminnan suurmiestä ja muistelemaan hänen 

uraansa sekä hänen tekemäänsä työtä osuustoiminnan, talouselämän, suomalaisen maatalouden ja  

koko yhteiskunnan hyväksi. 

Hannes Gebhard syntyi Kemijärvellä, asui Kajaanissa, opiskeli Oulussa ja Helsingissä sekä teki useita 

matkoja Saksaan ja muihin Euroopan maihin. Tämän laaja-alaisen Suomen tuntemuksensa takia hän näki 

maaseudun olot ja tiesi ne tarpeet, mitä viljelijöillä oli elinkeinonsa ja toimeentulonsa parantamiseksi. 

Ulkomaan matkoiltaan, etenkin Saksasta, hän löysi ne osuustoiminnan antamat mahdollisuudet sekä 

ideologian, mitä osuustoiminta tarjosi. Hän tiesi, että osuustoiminta on juuri se, mikä sopii Suomen 

viljelijöille ja suomalaiseen maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan. 

Yhdessä yrittäen, tasavertaisesti niin voitot kuin riskit jakaen, markkinavoimaa hakien ja uutta elinkeinoa 

luoden ja kasvattaen, ovat suomalaiset osuustoimintayritykset toimineet jo yli 100 vuotta.  Hannes 

Gebhardin osuustoiminta aatteet ja toimintatavat ovat olleet vahvasti läsnä yritysten toiminnassa. 

Eli jotain ylivertaista ja ainutlaatuista osuustoiminnassa on, koska se on kantanut yli vuosisadan ja 

vahvasti tulee kantamaan pitkälle tulevaisuuteen. Kun mietimme vaikka Valion merkitystä Suomen 

maidontuottajille ja kuluttajillekin tai LähiTapiolan uudistumiskykyä nykyiseen markkinatilanteeseen, 

voimme todeta, että osuustoiminta toimintatavoiltaan on yritysmuoto, mikä pärjää niin Suomessa kuin 

maailmanlaajuisesti. 

Hannes Gebhard ei olisi yksin saanut osuustoiminta-aatetta Suomeen näin laajasti levitettyä. Onneksi 

hänellä oli tukenaan ja apunaan vaimonsa Hedvig. Hänen toimintanansa miehensä rinnalla oli 

korvaamatonta. Samoin Hannes löysi tuekseen monta samanmielistä suomalaisvaikuttajaa, joiden 

kanssa hän pystyi osuustoimintatavan juurruttamaan Suomen yhteiskuntaan. Pellervo-Seuran 

perustaminen vuonna 1899 oli merkittävä edistysaskel osuustoiminnan aseman vakiinnuttamiseksi. 

Hannes Gebhard oli myös Pellervo-seuran pitkäaikainen toimitusjohtaja.  Tänä päivänä Pellervolla on 

edelleen vahva rooli osuustoimintayritysten kattojärjestönä edistäen osuustoiminnan tunnettavuutta, 

tutkimusta ja koulutusta.  Tänä päivänäkin tarvitaan tietoa ja tiedotusta niin yhteiskunnan päättäjille, 



kouluihin ja yliopistoihin kuin osuustoiminnan hallinto- ja toimihenkilöille.  Hannes Gebhardin aloittama 

työ Pellervo-seurassa jatkuu. 

Osuustoiminta ajatus kiteytyy hyvin historian professori Markku Kuisman sanoihin: ” Pysyvin ja tärkein 

osuustoiminnan anti on yhteisen yrittämisen idea, joka hylkää passiivisen julkisen avun odottamisen ja 

vaatimisen sekä yksilön hautautumisen yksin omaan surkeuteensa. Sen sijaan se nostaa etualalle 

aktiivisen, omatoimisen ongelmaratkaisun. Kaiken tämän se tekee tasaveroisen yhteistyön voiman 

tajuten ja sitä hyödyntäen.” 

Tuossa osuustoiminta-ajatuksessa on juuri se toiminnan perusta, mikä tekee taloudellisen, sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen merkityksessä vuoksi juuri osuustoiminnasta aivan ylivertaisen toimintamallin. Tästä 

meillä on suuri kiittäminen Hannes Gebhardia, Suomen suurta osuustoimintavaikuttajaa. Kiitos! 

Patsaan on veistänyt Felix Nylund. Sen äärelle osuustoimintaväki on lukuisia kertoja laskenut kukkia 

vuosijuhlien ja muiden yhteistoiminnan tapahtumien kunniaksi. Soihtu kädessä on tavallaan tämän 

vuoden symboli, joka näkyy Pellervon Päivän kutsussakin. Se kuvastaa aatteen paloa, jota aina tarvitaan. 

Pyydän POP Pankkiliitto osk:n toimitusjohtaja laskemaan kanssani seppele. 

 

 

 


