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Pellervon hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta Pellervon Päivässä 2013:
OSUUSKUNNAT PARANTAVAT VILJELIJÖIDEN ASEMAA RUOKAKETJUSSA
”Viljelijät ovat järjestäytymisellään tuottajaosuuskuntiin merkittävästi parantaneet
neuvotteluvoimaansa ruokaketjussa. Tämä on keskeinen havainto, joka
tuottajaosuuskuntien parissa vaikuttavien hallintoihmisten on syvästi tiedostettava”,
totesi metsäneuvos Martti Asunta keskiviikkona Helsingissä.
Hän jatkoi, että vaikeina aikoina osuuskuntien sisään voi syntyä eriseuraisuutta, jotka
pahimmillaan voivat johtaa rivien hajoamiseen - ”tähän meillä ei ole varaa”.
Pellervon Päivässä 2013 puhunut Asunta uskoi, että osuustoiminnan saavutukset ovat
hallinnossa syvällä oleville ilmeisen selvät. Uudelle, nuoremmalle jäsenkunnalle eivät
ehkä niinkään.
Asunta kannattaa niitä ajatuksia, joissa puhutaan osuustoiminta-brändin rakentamisesta
ja vahvistamisesta: ”Vaikka siinä tarvitaan nykyaikaisen markkinoinnin keinoja, kaiken
pohjalla pitää luonnollisesti olla aidot kilpailuedut, joita voimme tarjota
omistajajäsenillemme tehokkaan toiminnan, oikea-aikaisten investointien ja
innovaatioiden kautta.”
Osuuskunnan menestys riippuu Asunnan mukaan hyvin pitkälle tavasta organisoitua
tuloksekkaasti; muun muassa hallinnon kyvystä valita hyvät ja asiantuntevat hallituksen
ja hallintoneuvostojen jäsenet. Tämä luo edellytyksiä myös huippuluokan
ammattijohdon ja motivoituneen henkilöstön saamiseksi osuuskuntiin. ”Ison
liiketoiminnan parissa työskentelevien osuuskuntien pitää olla hyvin houkuttelevia
työmarkkinoilla. Tässä nykyaikainen, hyvä työnantajakuva on ensiarvoisen tärkeää. Se
on keskeinen osa nykyaikaista osuustoimintaa”.
Pellervo-Seuran 10.4.2013 pidetty vuosikokous teki seuraavat valinnat järjestön 24jäseniseen valtuuskuntaan toimikaudeksi 2013-2016:
Seuraavat erovuorossa olleet jäsenet valittiin uudestaan:
Kauppa:
Risto Alanko, toimitusjohtaja, Juuka

Finanssiala:
kunnallisneuvos, asianajaja Pauliina Haijanen, Laitila
kunnallisneuvos, agrologi Tero Mölsä, Orimattila
rehtori Jussi Vimpari, Oulu
Elintarvikeala:
maanviljelijä Olli Palmu, Karkkila
maanviljelijä Pentti Suokannas, Askola
Uusosuustoiminta:
pääsihteeri, fil.tri Pekka Pättiniemi, Helsinki
Uusina valtuuskuntaan valittiin:
Finanssisektoria edustava maa- ja metsätalousyrittäjä Seppo
Kietäväinen, Juva sekä elintarvikesektoria edustava maidontuottaja
Katariina Lampela, Tervola.
Lisäksi valtuuskunnasta eronneen Kari Piiroisen tilalle hänen jäljellä olevaksi
toimikaudekseen valittiin maanviljelijä Jarmo Juutinen Vieremältä. Hänen toimikautensa
päättyy 2014 pidettävään vuosikokoukseen. Juutinen edustaa elintarvikealaa.
Valinnat astuivat voimaan heti.
Osuustoiminnan yhteistyöjärjestönä toimivan Pellervo-Seuran valtuuskunnan jäsenet
edustavat osuuspankkeja, osuusmeijereitä, osuustoiminnallista päivittäistavarakauppaa,
osuustoiminnallisia lihataloja, LähiTapiola-ryhmää, Metsäliittoa, Finlands Svenska
Andelsförbundia, kotieläinjalostusryhmää, Munakuntaa ja pienosuustoimintaa.
Pellervoon kuuluu vähän yli 300 osuustoiminnallista yritystä ja muuta yhteisöä.
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