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TERVETULOA  PELLERVON PÄIVÄÄN! 
 
Tämä vuosi on suomalaiselle osuustoiminnalle merkkivuosi . Osuustoiminta-aatteen 
isän, Hannes Gebhardin syntymästä kuluneeksi 150 vuotta  ja syksyllä Pellervo-
Seuran  ja Pellervo-lehden perustamisestakin on vierähtänyt 115 vuotta. 
 
Se on pitkä aika; siihen mahtuu enemmän kuin koko itsenäisen Suomen historiaan. 
Siksipä Pellervon Päivän teemana on ”Sydäntä, päätä ja kättä, Hannes Gebhard 150 
vuotta”. Aatetta, ideoita ja tekeviä käsiä on tarvittu kaikkina vuosina. 
 
Pellervo-lehti on kulkenut 115 vuotta suomalaisten elämässä ja työssä mukana. 
Lehti on minulle tietysti läheinen asia ”jo toimenkin puolesta”. Se, että Pellervo-lehti 
on kestänyt kaikki tuulet ja tuiskut vuosikymmenten varrella, on vaatinut isoja ja 
rohkeita muutoksia. Yksi suurimmista on Pellervo-lehden jako Kodin Pellervoon ja 
Maatilan Pellervoon 90-luvun lopulla. Se oli viisas päätös ja heijasti tuon ajan 
muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. 
 
Senkin jälkeen on lehtien linjaa tarkistettu ja yksi iso uudistus tehtiin tämän vuoden 
alussa, kun Pellervo-Seuran julkaisutoiminta yhtiöitettiin Pellervo-Media 
Osakeyhtiöön. Muutos on vastaus ajan haasteisiin. Sanoma- ja aikakauslehdillä ei 
mene nyky-Suomessa hyvin; sähköinen viestintä valtaa alaa painetulta sanalta, isot 
kustantajat ovat yt-neuvottelujen kierteessä ja levikit laskevat. 
 
Poikkeuksiakin on: yksi harvoista menestyjistä on Kodin Pellervo. Sen levikki kasvoi 
juuri valmistuneen levikintarkistuksen mukaan 6,2 prosenttia yli 38 300:aan. 
Maatilan Pellervon levikki laski jonkin verran, mutta pudotus oli ”siedettävä”, kun 
taustalla on maatalouden vahva rakennemuutos. 
 
Julkaisutoiminnan yhtiöittäminen antaa uusia mahdollisuuksia lehtien markkinoinnin 
kehittämiseen. Kodin Pellervo on nyt ensimmäistä kertaa pitkän historiansa aikana 
irtomyynnissä. Kokemuksia on vasta yhdestä numerosta ja parista viikosta, mutta 
ensimmäiset tiedot ovat ihan mukavia: ensimmäisen 10 myyntipäivän aikana Kodin 
Pellervoa myytiin lehtipisteissä yli 1 600 kappaletta. Se on meille lehden tekijöille 
rohkaiseva luku. Uskomme, että Kodin Pellervon ihmisläheinen ja kilpailijoista 
poikkeava linja antaa sille mahdollisuudet jatkuvaan kasvuun. 
 



Meillä Savossa on tapana sanoa, että ”kyllä näellä evväellä piäsöö etteen päen”. 
Tämä on tarkoituksena. 
 
Pellervon päivällä on tänä vuonna historiallinen teema, joten katsotaan, mitä tuolla 
Savossa tapahtui runsaat sata vuotta sitten ja miten siihen liittyivät 
osuustoiminnallinen yrittäminen ja Pellervo-lehti. 
Taustaksi voin sanoa, että lehtien pääkirjoituksiahan ei juuri kukaan lue, mutta nyt 
kun on tilaisuus, voin pakottaa teidät kuuntelemaan, mitä kirjoitin Maatilan 
Pellervon pääkirjoituksessa viisi vuotta takaperin, kun lehti täytti 110 vuotta. 
 
Samana vuonna, kun Pellervo-lehden ensimmäinen numero ilmestyi, isäni isoisä 
Hermanni osti maatilan Rautalammin pitäjän länsikulmilta, isoisäni Paavali lähti 
samoihin aikoihin kolmivuotiseen palvelukseen Venäjän tsaarin armeijaan. 
Tarinan mukaan – jossa saattaa olla osa totta – vanha-Hermanni sai Pellervosta 
virikkeen koota kylän isännät ja torpparit yhteen osuuskassan perustamista varten 
syksyllä 1903. Seuraavan vuoden alkupuolella kassa perustettiin ja talolliset ja 
torpparit saivat sieltä lainaa maataloustuotantonsa kehittämiseen. 
 
Näin silloin – ja kuten arvata saattaa – osuuspankki toimii paikkakunnalla 
edelleenkin. 
 
Mutta palataan tähän aikaan. Olemme aloittamassa Pellervon Päivän 
talousseminaaria ja eikä se tunnu miltään ilman Pellervon Taloustutkimuksen 
synkkiä ennusteita. Ryhdytään pian kuuntelemaan, onko toimitusjohtaja Pasi Holm 
saanut talouskatsaukseensa yhtään valoisampia näkymiä. 
 
Talouskatsauksen jälkeen Pellervo-Seuran lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen 
selvittää, miten uusi osuustoimintalaki on otettu vastaan ja mitä uutta asiassa on 
tapahtunut vuodenvaihteen jälkeen. 
 
Tämän jälkeen ohjelmassa seuraa pieni tauko ja Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 
alkaa tässä samassa tilassa klo 11.00 . Lounasta tarjotaan klo 12.00. 
Pellervon Päivän seminaari alkaa lounaan jälkeen täällä klo 13.00. 
 
TOIVOTAN KAIKILLE OSALLISTUJILLE ANTOISAA JA MUUTENKIN MUKAVAA 
PELLERVON PÄIVÄÄ! 
 
Kiitos 


