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   Puhe 9.4.2014 

 

 

 

Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 2014 

Vanha ylioppilastalo, Helsinki 

 

Valtuuskunnan puheenjohtaja 

maanviljelysneuvos Timo Komulainen 

 

Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä  

Hannes Gebhard 150 -juhlavuonna 

 

 

Hyvät vuosikokousedustajat, hyvä osuustoimintaväki 

 

Taloustieteilijä, agraarireformisti ja suomalaisen osuustoiminnan 

perustaja, professori Hannes Gebhardin syntymästä tuli 150 vuotta eilen 

8.4.2014. Kävimme eilen Gebhardien sukuhaudalla Hietaniemen 

hautausmaalla kunnioittamassa Hannes ja hänen vaimonsa Hedvig 

Gebhardin elämäntyötä.  

 

Hannes Gebhard toimi laajasti yhteiskunnassa, mutta erityisen paljon 

osuustoiminnassa. Hän vaikutti mm. Pellervo-Seura ry:n ja Pellervo-

lehden perustamiseen 1899, ensimmäisen osuustoimintalain syntyyn 

1901 ja monien yritysten perustamiseen. Gebhard oli taloushistorioitsija, 

kansantaloustieteilijä ja Helsingin yliopiston professori. Laajemmin 

kuulemme elämäntyöstä iltapäiväseminaarissamme.  
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Hannes Gebhard 150  -juhlavuoden kunniaksi Pellervo-Seura myöntää 

tunnustuksia osuustoiminnan eteen tehdystä työstä. Tunnustuksen 

saajille on yhteistä, että he ovat vieneet tavalla tai toisella työskennelleet 

Gebhardin jalanjäljillä osuustoiminnan hyväksi. 

 

Pyydän tunnustuksen saajaa saapumaan lavalle sitten kun nimi 

mainitaan. Pyydän myös jäämään mitalin saamisen jälkeen 

suosionosoituksia ja kuvausta varten. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta, Metsäliitto Osuuskunta 

Osuustoiminnan I luokan ansiomitali 

Martti Asunta on toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti 

osuustoiminnan hyväksi osuustoimintayritysten ja -järjestöjen 

hallintohenkilönä niin Metsä Groupissa, Pellervo-Seurassa 

kuin Osuustoiminnan neuvottelukunnassa.  

 

Martin kovissa koitoksissa punnittu luonteen lujuus, rakentava 

ote, sosiaaliset taidot ottaa ihmiset mukaan ovat 

merkityksellisiä ja tulosta tuottavia. Laaja verkosto, 

metsämiehen sielu, tupailtauskottavuus hyvine 

esiintymistaitoineen täytyy olla osin luontaista. Hyvä 

yleissivistys sopii osuustoimintamiehelle loistavasti. 

 

Toimitusjohtaja Pasi Holm, Pellervon Taloustutkimus 

Pronssinen Gebhard -mitali 

Pasi Holm on tehnyt merkittävää työtä Pellervon 

taloustutkimuksen johdossa taloustutkijana ja 

yhteiskunnallisena keskustelijana. 
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Päätoimittaja Anna-Liisa Huhtala-Fiskars, Pellervo-Media Oy 

Osuustoiminnan ansiomitali 

Anna-Liisa Huhtala-Fiskars on kehittänyt menestyksellisesti 

Kodin Pellervoa omalinjaisena ja lukijoiden suosimana 

aikakauslehtenä.  

 

                                                           

Toimialajohtaja, Metsä Wood Esa Kaikkonen, Metsä Group 

Pronssinen Gebhard-mitali 

Esa Kaikkonen on kunnostautunut liikkeenjohtotehtävien 

lisäksi uuden osuuskuntalain valmistelussa. 

 

Esa Kaikkonen ei päässyt paikalle. Luovutamme mitalin 

myöhemmin. 

 

Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen, Pellervo-Seura ry 

Hopeinen Gebhard-mitali 

Anne Kontkanen on toiminut ansiokkaasti osuuskuntien 

lakiasioiden, uuden osuuskuntalain valmistelun ja sen 

neuvonnan parissa. 

 

Professori Markku Kuisma, Helsingin yliopisto 

Kultainen Gebhard-mitali 

Markku Kuisma on kahden vuosikymmenen aikana edistänyt 

merkittävästi osuustoimintaa koskevaa historiantutkimusta ja 

keskustelua kirjoittajana, organisaattorina ja asiantuntijana.  
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Hän on ollut tai on mm. pellervolaisen osuustoiminnan, 

metsäteollisuuden ja Metsäliiton, MTK:n ja HOK-Elannon 

historiahankkeissa. Vast´ikään hänen oppilaansa väitteli 

osuustoiminnasta ja muutoinkin hänen oppilaansa on ollut 

monessa mukana osuustoiminnan saralla.  

 

Vastaava päätoimittaja Teemu Pakarinen, Pellervo-Media Oy 

Osuustoiminnan ansiomitali 

Teemu Pakarinen on kokenut pitkän linjan journalisti, joka on 

johtanut menestyksellisesti Pellervo-lehtien uudistumista. 

 

Toimitusjohtaja Perttu Puro, Osuuskunta Tradeka-yhtymä 

Pronssinen Gebhard-mitali 

Perttu Puro on kunnostautunut liikkeenjohtotehtävien lisäksi 

kahden viimeisen osuuskuntalain valmistelussa. 

 

Lakimies Helena Raininko, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 

Pronssinen Gebhard-mitali 

Helena Raininko on SOK:n lakimiestehtävien ohella toiminut 

ansiokkaasti uuden osuuskuntalain valmistelussa. 

 

Taloustieteiden kandidaatti Juha Kuisma, Lempäälä 

Osuustoiminnan ansiomitali   

Juha Kuisma on verkostotalouden asiantuntija, joka monessa 

eri yhteiskunnallisessa roolissaan on edesauttanut 

osuustoimintaa koskevaa ajattelutyötä. 

 

Muistamme hänet vaikkapa ahkerana kirjoittajana, kylien 

liiketoiminta-asiamiehenä, pääministerin talouspoliittisena 
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neuvonantajana, maatalousmuseon johtajana ja myös 

Pellervon Päivien puhujana. 

 

Suuri kiitos Pellervon puolesta teille jokaiselle ansiokkaasta 

työpanoksestanne osuustoiminnan hyväksi. 

 

Antakaamme raikuvat suosionosoitukset vielä kaikille mitalisteille 

yhteisesti. 

 

Pyydän teitä nyt asettumaan kuvaan kuvaajan antamien ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Tämän jälkeen on aika nauttia lounas. Jatkamme klo 13.00 tässä 

samassa tilassa. 

 

Kiitos osallistumisesta!  

 
 


