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Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n yleiskokous Meksikon  
Cancunissa 14.-18.11.2011 
 
 
Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n yleiskokousta Meksikon Cancunissa 14.-
18.11.2011 sävytti valmistautuminen YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 läpi-
vientiin kaikkialla maailmassa. Tilaisuudessa luotiin yhteistä henkeä ja pohdittiin nykyaikaisia 
menetelmiä osuustoiminnan edistämiseen vuonna 2012 ja sitä seuraavan osuustoiminnan 
kehityksen vuosikymmenen läpivientiin.  
 
Teemavuosi avattiin virallisesti YK:n päämajassa New Yorkissa 31.10.2011, missä Suomen 
puheenvuoron piti Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Otto Mikkonen. Hän toi 
esille mm. Suomen oppilaitoksissa menestystä saavuttaneen opetusmenetelmän valmentaa 
opiskelijoita yrityselämään osuuskunnan avulla.  
 
New Yorkin tilaisuuteen palattiin vielä Cancunissakin, kun ICA:n yhdysvaltalainen pääsihteeri 
Charles Gould kertoi olleen hienon hetken, kun ICA:n puheenjohtaja Green puhui väkevästi 
YK:n yleiskokouksessa. Tämä antoi mahdollisuuden tuoda esiin osuustoimintaviestiä valtion-
johtajille eri puolilta maailmaa. Samalla avattiin myös osuustoiminnan kehityksen vuosikym-
men. Tavoitteena on saavuttaa asema nopeimmin kasvavana yritysmallina maailmassa vuo-
sikymmenen lopulla. On lisättävä yleistä tietämystä, että osuustoiminta on menestyksekäs 
yritysmalli.  
 
Cancunin tilaisuus oli osuustoimintavuoden kansainvälinen avaus maailman osuustoiminta-
johtajille.   
 
Green kannusti kaikkia toimimaan 
 
ICA:n puheenjohtaja, britti Dame Pauline Green kertoi, että yli 2100 ihmistä kerännyt Cancu-
nin yleiskokous oli osallistujamäärältään suurin koskaan järjestetty ICA:n yleiskokous.  
 
Lama on iskenyt erityisesti nuoriin. Osa nuorista on turhautuneita ja vihaisia. He käyttävät 
sosiaalista mediaa löytääkseen toisia samanhenkisiä. Kaikkiin maailman ongelmiin osuus-
toiminnalla ei ole vastausta, mutta sillä on malli viedä asioita eteenpäin. Sen erilaisuus pe-
rustuu siihen, että sen fokus on tehokas jäsenpalvelu, ei voitonmaksimointi.  
 
ICA:n yhdessä tutkijoiden kanssa laatiman maailman suurimpien osuuskuntien Global 300 –
listan mukaan 300 suurinta osuustoimintayritystä edustavat 1.600 miljardin US Dollarin ko-
koista liikevaihtoa. Se on samaa kokoluokkaa Kanadan talouden kanssa. Osuuskuntien jä-
senenä on noin miljardi ihmistä. Se työllistää 100 miljoonaa ihmistä eli enemmän kuin moni-
kansalliset yritykset. Osuustoiminta koskettaa suoraan tai välillisesti puolta maailman ihmisis-
tä.  
 
Green kysyi, kuka tuntee nämä tilastot. Osuustoiminnan merkitys täytyy viestiä kaikkiin yh-
teiskuntiin. ICA pyytää kaikkia maailman osuuskuntia käyttämään YK:n kansainvälisen 
osuustoimintavuoden logoa kaikkialla viestinnässään. Green kannusti, että jos teemme työn 
hyvin, saamme hyvät teemavuoden. Mutta se ei vielä riitä, vaan osuustoiminnan profiili ja 
näkyvyys täytyy saada pysyvästi nousuun. Kansainvälinen osuustoimintavuosi aloittaa 
osuustoiminnan vuosikymmenen.  
 



Nopeimmin kasvavaksi yritysmalliksi vuosikymmenessä 
 
Pääsihteeri Charles Gould kertoi, että monet ihmiset ovat pettyneitä maailman johtajiin, mikä 
on synnyttänyt levottomuuksiakin. Ihmiset odottavat yritystoimintaa, joka on kestävää. ”Meillä 
on tarjolla se malli. Meidän täytyy kertoa tarina yritysmallistamme, joka on innovatiivinen, 
kehittyvä, menestyvä ja arvopohjainen ja mikä on jo olemassa. On kasvatettava yleistä tietoa 
ja ymmärrystä osuustoimintaa kohtaan.” Gould kehottaa kaikkialla käyttämään kansainväli-
sen osuustoimintavuoden tunnuksia ja nostamaan teemavuosi esiin kaikin tavoin. Liikaa ei 
voi asiaa tuoda esiin. Pääviesti tiivistyy neljään kohtaan: 

1) osuustoiminta menestyvää liiketoimintaa 
2) osuustoiminta on arvopohjaista yritystoimintaa 
3) osuuskunnat ovat innovatiivisia ja 
4) osuuskunnat ovat jäsentensä ohjauksessa. 

 
Osuustoiminnan tehtävänä on kertoa tarina, kertoa siitä, mitä ne tekevät ja saavat aikaan, 
sen miten osuustoiminnan arvot ja periaatteet ovat totta käytännön elämässä. ICA on perus-
tanut nettisivut osoitteeseen www.stories.coop, johon kootaan osuustoiminnan tarinat ympäri 
maailmaa.  
 
Gould kertoi Global300-istunnossa, että ICA:n ja tutkijoiden yhdessä laatima listaus maail-
man suurimmista osuuskunnista Global300 on yksi väline siinä, että osuustoiminta tehdään 
näkyväksi. Se on vakavasti otettava yritysmalli, joka tulee ottaa tosissaan joka puolella maa-
ilmaa. Listaus osittaa, että todella suuriakin osuuskuntia on olemassa eri puolilla maailmaa ja 
niitä on monilla toimialoilla. Mutta koko ei ole ainoa menestystekijä. Osuuskuntia on kaiken 
kokoisia. Gould kehoitti kaikkia maailman osuuskuntia, suuria ja pieniä, ketomaan oman ta-
rinansa. ”Kertokaa se, mikä on menestyksen salaisuus, miten arvopohjainen yritys menestyy, 
miten arvoja sovelletaan arkipäiväisessä toiminnassa.” 
 
YK ja ILO kannustavat eteenpäin 
 
YK:n pääsihteeri, eteläkorealainen Ban Ki Moon totesi videolla, että osuustoiminta vähentää 
köyhyyttä ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Osuustoiminnan merkitys on kasvanut kan-
sainvälisen talouskriisin aikana. Jäsenvetoista osuuskuntamallia pitää vahvistaa kaikkialla 
maailmassa. Silloin voimme rakentaa parempaa maailmaa kaikille, totesi Ban Ki Moon.  
 
Kansainvälisen työjärjestön espanjalainen pääsihteeri Juan Somavia totesi niin ikään video-
tervehdyksessään, että osuustoiminta on arvopohjaisena yritysmallina sitä, mitä maailma 
tarvitsee. Se tuo työtä, palveluja ja toivoa ihmisille. Osuustoiminta kuuluu kaikille sellaisille 
tiekartoille, joissa haetaan ratkaisuja ihmiskunnan ongelmiin. Osuustoiminnalla on haasteita-
kin, mutta sen edustamat arvot ja periaatteet ovat yhä merkityksellisempiä. Talouden kehitys 
on epäselvää. Köyhyys on uhka hyvinvoinnille. Liian monet ihmiset kokevat, että he ovat ke-
hityksen ulkopuolella. Työttömyys on laajaa; säällistä työtä tarvitsevat kaikki. Kaikille ihmisille 
kuuluvien finanssipalvelujen järjestämisessä on vielä paljon tehtävää. Osuuskunnille on pal-
jon mahdollisuuksia.  
 
Sosiaalinen media kokoaa ihmisten äänen 
 
Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman vuoden 2008 vaalikamppailun aikainen sosiaalisen 
median johtaja Sam Graham-Felsen katsoi, että osuustoiminnalla on potentiaalia, koska ih-
misillä on tahto muutokseen. Mutta kuinka organisoidaan tavallisten ihmisten ääni ja toiminta 
yhteen? Tässä sosiaalinen media on nykyään ratkaisevaa. Tämä on jo nyt näkynyt suuresti 
maailman tapahtumissa.  
 
Barack Obaman lähtökohdat vaalikamppailussa ei ollut hyvät. Mustalla demokraatilla oli pal-
jon vähemmän voimavaroja käytössä kuin taloudellisesti voimakkaita tukijoita keräävillä re-



publikaaniehdokkailla. Vaalitaistelussa oli selvä Raamatusta tuttu Daavid ja Goljat –
asetelma. Sosiaalinen media oli paljolti se, mikä käänsi voimavaralaskelmat päälaelleen. 
Obama kääntyi, kuten hänellä oli ollut aina tapana, tavallisen kansan puoleen ja sankareiksi 
nostettiin muutosta haluavat ihmiset. Sankari ei ollut niinkään Barack Obama, vaan häntä 
kannattavat muutosta haluavat ihmiset. Heidän kannatuksensa ohjattiin Obaman taakse.  
 
Sama oli näkyvissä Lähi-Idän kansannousuissa, sillä sosiaalisen median avulla tavalliset ih-
miset organisoituivat yhdessä toimivaksi poliittiseksi voimaksi, joka kaatoi hallituksia. Tavalli-
set ihmiset olivat vallankumouksen sankareita. Ei ollut vain johtavia, vaan oli kansanliike. 
Tämä tulee nostaa esiin, korosti Graham-Felsen. Vanhalla traditionaalisella medialla (TV, 
posti, tiedotteet, yksisuuntainen kommunikaatio), jossa keskiössä on mediaväki, kerätään 
yksittäisiä ääniä, mutta uudella medialla (reaaliaikaiset videot, sähköposti, blogit, kaksisuun-
tainen keskustelu) rakennettaan kansanliikettä. Tässä keskiössä on ihminen ja sen tarkoitus 
on voimistaa ihmisiä. 
 
Graham-Felsen sanoi, että tukijoita on kohdeltava kuin korkea-arvoista henkilökuntaa. Ihmi-
set eivät ole robotteja tai koiria. Kritiikkiä ei pidä vaimentaa hiljaiseksi. Se leviää ja voimistuu 
joka tapauksessa uudessa mediassa. Ihmiset arvostavat, kun heidän mielipiteet otetaan to-
sissaan. Kritiikkiin pitää vastata ja vastaukset perustella. Uuden median kohdalla ei voida 
enää puhua vain nuorten liikkeestä, vaan eniten facebookissa kasvaa yli 52-vuotiaiden ryh-
mä.    
 
Raikuvimmat ablodit Sam Graham-Felsen sai, kun hän ilmoitti jo siirtäneensä rahansa liike-
pankista osuustoiminnalliseen pankkiin (Credit Union). Hän ilmoitti olevansa myös asunto-
osuuskunnan ja ruokaosuuskunnan jäsen. Barack Obaman tiedettiin myös olevan osuuskun-
nan jäsen. 
 
Sam Graham-Felsen esityksen ilmiselvänä tavoitteena oli osoittaa, että uuden sosiaalisen 
median avulla myös osuustoiminnalla on mahdollisuus saada aikaan jotain uutta. Tavalliset 
ihmiset saadaan ennennäkemättömällä tavalla yhteen tekemään asioita. Miten osuustoiminta 
ottaa uuden median mahdollisuudet lopulta huomioon, sen aika näyttää.  
      
Tarinoilla yhdistetään ihmisiä ja saadaan toimintaa aikaiseksi 
 
Pääsihteeri Charles Gould kehoitti osuustoimintaa viestimään oman tarinansa. Mutta mikä on 
tarina, miten sitä käytettään viestinnässä? Siitä tuli kertomaan CNN:n uutisankkuri Philippe 
Cousteau Jr., joka tunnettaan myös legendaarisen valtameritutkijan Jacques-Yves Couste-
aun pojanpoikana.  
 
Cousteau saavutti heti yleisön sympatiat ja voimakkaat suosionosoitukset kertomalla olevan-
sa monen osuuskunnan jäsen. Hänkin oli muuttanut rahansa osuustoiminnallisen Credit 
Unioniin. Cousteau julisti, että ”minä olen yksi teistä” eli hänkin tunnisti olevansa osuustoi-
mintaväkeä.  
 
Ihmiskunnalla on ainutlaatuisia ongelmia edessään ja osuustoiminta voi ratkaista niitä. Hän 
avaa sitä kuinka tarina yhdistää ihmiset, rakentaa siltoja ihmisten välillä ja saavat heidät tie-
dostamaan ja toimimaan.   
 
Ongelmat ovat taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja väestönkasvuun liittyviä. Kaikkialle 
maapallolle leviämässä oleva länsimainen elämäntapa perustuu kulutukseen, mutta voima-
varat eivät tule riittämään nykyiseen menoon. Ihmisen toiminta näkyy jo nyt kaikkialla maail-
massa, myös merenpohjissa ja planeetan ekologisessa tasapainossa. Nykyinen status quo 
tulee muuttumaan. Ihminen ei voi enää elää luomakunnan kustannuksella. Muutos pitää läh-
teä ihmisestä. Pitää hakea kestävän kehityksen tie. 
 



Cousteau kertoi tarinan isoisästään. Jacques havaitsi jo nuorena vedenalaisen maailman 
kauneuden, jota hän ryhtyi tuomaan esille suurelle yleisölle. Myöhemmin 1960-luvulla, kun 
maailman ekologisen tasapainon järkkyminen näkyi jo merien kasveissa ja eläimissä, tarina 
hivuttautui kohti merten pelastamisen missiota. Hän toi meret ihmisten lähelle ja osallistutti 
ihmiset osaksi tarinaa. Ihmiset olivat näin itse havaitsemassa epäkohtia ja olivat valmiit toi-
mimaan asioiden parantamiseksi.  
 
Cousteau sanoi, että nuoret ovat nykyään tietoisempia kuin mikään muu sukupolvi ennen 
heitä. Hän myös uskoo, että nuoret ovat valmiit uuteen ajatteluun. Tämä heijastuu niin kulut-
tajakäyttäytymiseen kuin poliittiseen käyttäytymiseen. Nuoret sukupolvet uskovat toivoon 
”hope”, ei ylistämiseen ”hype”. Tässä on Cousteaun mukaan myös osuustoiminnan mahdolli-
suus. Hän pyysi pohtimaan, että miten nuoret voisivat jakaa osuustoiminnan arvot. Hän ke-
hotti ottamaan ihmiset mukaan ja tekemään heistä osallisia.  
 
Naiset ovat maailman paras investointi. Heille pitää antaa mahdollisuus kouluttautua ja osal-
listua. Osuuskunnassa myös naisilla on yksi ääni. Naiset ovat partnereita, tuottajia, kumppa-
neita eli osallisia. Tämä on Cousteaun mukaan hieno tarina. Naiset ovat suuri voima maail-
man rakentamiseksi kestäväksi. Ei ole kestävää kehitystä ilman sosiaalisesti kestävää kehi-
tystä. 
 
Pulma on, että emme tiedä tarpeeksi. Yhä tärkeämpi on tietää, mitä maailmassa tapahtuu, 
mm. ilmastonmuutoksessa. Luonnon tasapaino tarkoittaa myös ihmisen tasapainoa. 
 
Cousteau kertoi tarinan myös pohjoisen napajään ohenemisesta. Siitä kuinka hänen kuvaus-
ryhmänsä reportaasit ovat nostaneet esiin ja yleiseen tietoisuuteen sen valtavan muutoksen, 
joka on koko ajan tapahtumassa. 
 
Cousteau kehoitti kertomaan tarinan siitä hienosta kehityspolusta, jota osuustoiminta edus-
taa. Teknologia on aina vain keino, kertokaa ihmisten välisistä kontakteista ja siteistä. ”Ker-
tokaa kuinka teidän työ muuttaa maailmaa. Tarina on avain. Maailma tarvitsee toivoa. Vah-
vistakaan naisia, lapsia, nuoria, yhteisöjä. Kertokaa, että voimme tehdä asiat yhdessä. Tilas-
tot ja luvut ovat aina tärkeitä, mutta ne eivät ole ”se juttu”. Kyse on aina ihmisestä. Ja ihmi-
nen tarvitsee toivoa. Kertokaa tarina siitä, kuinka osuustoiminta välittää yhteisöstä.” Sen 
myös Cousteau haluaa kuulla. ”Osuustoiminta on jo nyt se malli, jota maailma on etsimässä!” 
  
Cousteau kehoitti rakentamaan kumppanuuksia osuustoiminnan ulkopuolelle, koska kaikkia 
ei voi tehdä itse. Vain liittoutumalla voi saavuttaa suuret yleisöt. Pitää rakentaa dialogia, lisä-
tä luottamusta ja toimia yhdessä. Pitää kertoa osuustoiminnan tarina.    
 
Presidentti Felipe Calderon antaa tukensa osuustoiminnalle 
 
Konferenssin viimeisenä päivänä paikalle tuli tiukkojen turvajärjestelyjen saattamana myös 
Meksikon valtionpäämies. Green kertasi Meksikon presidentin Felipe Calderonille, että Mek-
sikon kokous on kaikkien aikojen suurin ICA:n yleiskokous. Paikalla oli 2000 ihmistä 78 
maasta. He edustavat noin miljardia osuuskuntien jäsentä. YK:n Kasainvälisen osuustoimin-
tavuoden 2012 virallinen avaus oli YK:n päämajassa New Yorkissa 31.10.2011. Tällainen 
tapahtuu korkeintaan kerran sukupolvessa, yhdessä teemme läpimurron maailmanlaajuisesti 
tunnetuksi yritysmalliksi.  
 
Green julisti, että osuustoiminta ei ole vain vaihtoehto, se on parempi yritysmalli. Se on siu-
naukseksi ihmiskunnalle. Kansainvälisestä osuustoimintavuodesta alkaa osuustoiminnan 
kasvun ja kehityksen vuosikymmen. Yksin 300 suurimman osuuskunnan liikevaihto on 1.600 
miljardia US Dollaria. Se vastaa Kanadan taloutta. Osuustoiminta on jäsenten omistusta ja 
se perustuu arvoihin. Osuustoiminta työllistää noin 100 miljoonaa ihmistä eli enemmän kuin 
monikansalliset yritykset yhteensä. Osuustoiminta on paikallisia ihmisiä varten ja heidän 



omistuksessaan. ”Mutta tätä ei tiedetä”. ”Emme voi luottaa enää yhteen hallitsevaan talou-
den malliin. Se on nähty viimeistään kuluneen neljän vuoden aikana”. Green pyysi Caldero-
nin luomaan maailman johtajien tapaamisissa painetta valtionjohtoihin, jotta nämä loisivat 
hyvät olosuhteet osuustoiminnan kehitykselle. 
 
ICA Amerikan puheenjohtaja, meksikolainen Ramon Imperial Zuniga kertoi, että Meksikon 
osuustoiminta on 170 vuotta vanhaa. Liike alkoi keskinäisyydestä.  
 
Hän vetosi Calderoniin, että osuustoiminnan edistämiseksi tarvitaan lainsäädännöllinen raa-
mi ja hallituksen toimenpiteitä. Edelleenkään hallituksen virkamiehet eivät ota riittävän tosis-
saan osuuskuntamallia. Hän vetosi Calderoniin, että YK:n kansainvälinen osuustoimintavuosi 
2012 otetaan tosissaan myös Meksikossa. Zuniga pyysi Calderonia mukaan kannustamaan 
koko Meksikon osuustoimintaa. Hän pyysi auttamaan lainsäädännön kehityksessä, jotta 
Meksikon osuustoiminta pysyy kansainvälisen kehityksen tahdissa. Tarvitaan jopa kokonaan 
uusi osuuskuntalaki. Osuustoiminta tulee saada mukaan kaikkeen taloudelliseen toimintaan. 
Osuustoiminta ei kuitenkaan tarvitse mitään lahjoja, vaan se tarvitsee tunnustuksen yritys-
mallina ja siitä seuraavan sille sopivan sääntelyn ja muut toiminta- ja kehitysedellytykset. Zu-
niga sanoi, että kansainvälinen talouskriisi on arvojen puutteen kriisi. Osuustoiminta ei ole 
osa ongelmaa, vaan se on osa ratkaisua. Osuustoiminta tarjoaa ratkaisuja useimmille maa-
ilman ongelmille. Se ei ole kuitenkaan taikalaatikko, jolla ratkaistaan kaikki ongelmat. 
 
Teatraalisen esiintymisen hyvin hallitseva Calderon vastasi puhujille, että Meksikossa jae-
taan osuustoiminnan arvot ihmisten taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. 
Meksikossa on osuuskuntia niin maataloudessa, finanssialalla kuin myös lukuisia pienosuus-
kuntia. Calderon muistutti, että osuustoiminta ei edusta vain talousarvoja vaan myös sosiaa-
lisia arvoja. Se on tärkeää, koska se saattaa ihmiset yhteen tekemään asioita. Osuustoiminta 
rakentaa taloudellista ja sosiaalista humanismia. Osuustoiminta vetoaa eettiseen puoleen 
ihmisessä. Myös ne, jotka ovat tavallaan yhteiskunnan ulkopuolella, pääsevät mukaan talou-
den toimintaan. Miljoonat ovat parantaneet asemaansa ja nousseet pois köyhyydestä. 
Osuustoiminta on vastuullista osallistumista kaikilta meksikolaisilta. 
 
Calderon lupasi tulla mukaan YK:n Kansainväliseen osuustoimintavuoteen 2012. Hän lähetti 
parhaat terveiset YK:n pääsihteerille ja koko osuustoimintaväelle ympäri maailmaa. Hän ot-
taa osuustoiminnan Meksikon hallituksen asialistalle siten, kun Zuniga ehdotti: ”Me juhlimme 
– pidämme Meksikossa juhlista”. Calderon lupasi tarttua myös asioihin. Hän päätti, että jos 
hallitus ja osuustoiminta ymmärtävät toisiaan, voidaan kehittää kaikkien ihmisten hyvinvoin-
tia. 
 
Henkilövalintoja 
 
Yhteysjohtaja Anne Santamäki valittiin jatkamaan ICA:n sektoriorganisaationa toimivan Kan-
sainvälisen kuluttajaosuustoiminnan liiton (Consumer Co-operatives Worldwide, CCW) pu-
heejohtajana. 
 
Kansainvälisen osuustoimintaliiton hallitukseen valittiin uusina iranilainen Albolhassan Khalili, 
joka työslentelee tuotajaosuustoiminnan parissa ja puolalainen Janusz Paszkowski, jonka 
erikoisalaa ovat työosuuskunnat.  


