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Pellervo-Seura ry
■ Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen
palvelu-, yhteistoiminta- ja etujärjestö, jonka tarkoituksena on osuustoiminnan arvojen ja
periaatteiden esiintuominen ja jäsenyhteisöjen toimintaedellytysten parantaminen. Pellervo edistää
osuustoiminnan tunnettuutta ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittymistä.
Pellervo-Seura on Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n jäsen. ICA edustaa noin 800 miljoonaa osuuskunnan jäsentä eri puolilla maailmaa.
Pellervo-Seura on myös EU:n maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan jäsen.
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osuuspankkia ja POP Pankkiliitto osk
vakuutusyhtiötä
osuusmeijeriä ja Valio Oy
maaseutukeskusta ja maamies- ja kotitalousseuraa
yhteistoimintakerhoa ja ammatillista oppilaitosta
puhelinosuuskuntaa
saha-, kone- ja myllyosuuskuntaa
lihantuottajien osuuskuntaa
sähköosuuskuntaa
osuuskauppaa
Metsäliitto Osuuskunta
Munakunta
Faba osk
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.
Finlands Svenska Andelsförbund r.f. (jonka oma jäsenmäärä on 34)
Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland ry (jonka oma jäsenmäärä on 46)

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja saapuu
YK:n Kansainvälisen
osuustoimintavuoden
pääjuhlaan Finlandiatalolle 21.3.2012. Vastaanottamassa vasemmalta
Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu, hallituksen puheenjohtaja
Martti Asunta ja valtuuskunnan puheenjohtaja Tauno Uitto.

Osuustoiminta Suomessa
■ Osuustoiminta on monipuolista ja kehittyvää talouselämän eri toimialoilla. Suomalaisen osuustoiminnan piiriin kuuluvien yritysten jäsenyyksien yhteismäärä on noin seitsemän miljoonaa.
Osuuskuntien jäsenyyksien määrä on noin neljä miljoonaa ja niihin rinnastettavien keskinäisten
henki- ja vahinkovakuuttajien omistaja-asiakkuuksien määrä noin kolme miljoonaa.
Suomi on maailman vahvin osuustoimintamaa, kun osuustoiminnan jäsenmäärät ja liikevaihdot suhteutetaan kansantalouden kokoon ja väestön määrään.

YK:n kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 avasi osuustoiminnan
vuosikymmenen
Yhdistyneet Kansakunnat oli nimennyt vuoden 2012 kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi. YK
katsoi, että osuustoiminnalla on tärkeä merkitys yhteiskuntien taloudellis-sosiaaliselle kehitykselle.
Vuoden tavoitteena oli lisätä osuustoiminnan tunnettuutta, rohkaista ihmisiä toimimaan osuuskunnissa ja kannustaa hallituksia rakentamaan suotuisa toimintaympäristö osuustoimintayritysten
perustamiselle ja kehittymiselle.
Samalla avattiin myös osuustoiminnan kehityksen vuosikymmen vuoteen 2020 saakka. Tavoitteena on saavuttaa osuustoiminnalle asema nopeimmin kasvavana yritysmallina maailmassa vuosikymmenen lopulla.
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Rohkaiseva merkkivuosi
■ Vuosi 2012 jää historiaan osuustoiminnan kansainvälisenä merkkivuotena. YK:n julistama ensimmäinen kansainvälinen osuustoimintavuosi antoi vahvat
puitteet osuustoimintaliikkeen toiminnalle koko maailmassa. Juhlavuoden aikana
järjestettiin monia tilaisuuksia ja seminaareja, joissa tuotiin esille osuuskuntien ja
keskinäisten vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia tasapainoisen talouden kehittämiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.
Oli rohkaisevaa havaita, että huippupoliitikkojen ja nimekkäiden taloustieteilijöiden parissa osuustoiminnallinen yhteisvastuullinen ja yhteiseen hyötyyn tähtäävä talousmalli nähdään merkittävänä
ratkaisuna maailmantalouden tasapainoiseen kehittämiseen. Tämä oli selvä sanoma, joka ilmeni muun muassa Quebecin
ja Manchesterin juhlavuoden pääkonferensseissa.
Myös Suomessa – osuustoiminnan luvatussa maassa – YK:n osuustoimintavuoden teemojen ympärillä järjestettiin monenlaisia tapahtumia niin Pellervo-Seuran kuin monien muidenkin tahojen toimesta. Vuoden aikana osuustoiminnasta keskusteltiin ja kirjoitettiin viestimissä
enemmän kun aikoihin. Esille nostettiin
osuuskuntamallin mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja yrittäjyyden edistämiseen kaikilla liike-elämän
aloilla. Toisaalta valtakunnan medioissa
oli myös kriittisiä arvioita siitä, että suuret osuuskunnat ovat etääntyneet alkuperäisistä lähtökohdistaan. Uskon, että tämä pohjimmiltaan osuustoimintaa raken-
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tava dialogi tulee jatkumaan juhlavuoden
jälkeenkin.
kahKansallisesti vuosi 2012 huipentui kah
teen hyvin merkittävään asiaan. Vuoden
osuuskuntaaikana saatettiin päätökseen osuuskunta
lain uudistamiseksi tehty pitkäjänteinen
voityö ja uusi osuuskuntalaki astunee voi
maan vuoden 2013 aikana tai ensi vuoden
alusta. Laki antaa hyvät puitteet ja myös
uusia mahdollisuuksia osuustoiminnan
kiitokkehittämiselle. Esitän tässä parhaat kiitok
set kaikille lain valmistelussa aktiivisesti
mukana olleille tahoille.
Toinen erittäin tärkeä asia oli, että
piiosuustoiminnan neuvottelukunnan pii
rissä päästiin ratkaisuun osuustoiminnan
Tälahjoitusprofessuurin perustamisesta. Tä
osuusmän pitkään kypsyneen ja monen osuus
toimintaveteraanin haaveissa häilyneen
lahjoitusprofessuurin rahoituksesta vastaavat Pellervo-Seura, OP-Pohjola -ryhmä
ja SOK. Hankkeen myötä osuustoiminnallinen tutkimus saa vahvan piristysruiskeen ja saadaan lisää eväitä osuustoiminnan opetuksen tukemiseen myös yliopistomaailmassa.
Rakennemuutos Pellervon organisaatiossa jatkui myös vuoden 2012 aikana.
Pitkään Pellervossa työskennelleet lakiasiainjohtaja Kari Lehto sekä toimituspäälliköt Mauno-Markus Karjalainen
ja Markku Nummi jäivät hyvin ansaituille eläkepäiville. Hallituksen puolesta esitän heille parhaat kiitokset osuustoimintaväen parissa tehdystä ansiokkaasta työstä.
Martti Asunta
Hallituksen puheenjohtaja

YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012

 Pellervon vuoden 2012 keskeiset toiminnot oli suunnattu YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden läpiviemiseen
Suomessa. Vuoden tunnus oli ”Maailma rakentuu yhdessä yrittämällä”. Suuri
osa vuoden tapahtumista ja toimenpiteistä tehtiin laajapohjaisesti yhdessä kaikkien
suomalaisen osuustoiminnan osapuolten
kanssa. Toimenpiteitä koordinoitiin ulkoministeriön YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden Suomen toimikunnassa,
Osuustoiminnan neuvottelukunnassa ja
Pellervo-Seuran hallinnossa.
Osuustoimintavuoden ensimmäinen tilaisuus oli Pellervon Pohjois-Karjalan alueseminaari 3. helmikuuta Valio
Oy:n Joensuun tehtaalla Osuuskunta Itä-

Ministeri Erkki Tuomioja sanoi, että
osuustoiminta on yritysmallina kokenut uuden tulemisen.

YK:n osuustoimintavuoden Suomen
pääjuhla 21.3. Eturivissä oikealta osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Otto Mikkonen, Erkki Tuomioja,
ICA:n puheenjohtaja Pauline Green,
Reijo Karhinen ja Martti Asunta.
Maidon isännöimänä. Vajaa 50 vaikuttajaa keränneessä tilaisuudessa tarkasteltiin
muun muassa maito- ja liha-alan tilannetta ja taloussuhdanteita.
YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 Suomen päätapahtuma oli
21.3.2012 Finlandiatalolla Helsingissä. Tilaisuudessa tuotiin esiin osuustoiminnan
monipuolinen asema taloudessa ja yhteiskunnassa ja arvopohjan sopivuus tulevaisuuden haasteisiin. Tapahtumaan osallistui noin 850 henkilöä. Tilaisuudessa puhuivat mm. Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n presidentti Dame Pauli5
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vossa vietiin läpi koko vuoden kestänyt ilmoituskampanja osuustoimintavuodesta. Osuustoiminta-lehdessä osuustoimintavuoden tapahtumat ja teemat olivat esillä kattavasti. Vuoden ensimmäisen lehden yhteydessä jaettiin Kansainvälisen
osuustoimintavuoden liite. Pellervo toimitti osuustoimintamateriaaleja kirjastoihin, Yes-Keskuksiin ja Ely-keskusten yritysneuvojille.
Pellervo-Seura teki Kansainvälisen
osuustoimintavuoden esitteen sekä laati yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osuustoimintavuoden suomenkieliset
verkkosivut. Osuustoimintavuoden tapahtumiin valmisteltiin roll-up -mainokset.
Pellervo-Seura on jakanut Kansainvälisen osuustoimintavuoden aikana yhteensä
32 kappaletta Osuustoiminnan ansiomi-

Kansainvälisen osuustoimintaliiton
ICA:n puheenjohtaja Pauline Green
vaati, että osuustoiminnan merkitys on
tunnustettava maailmanlaajuisesti.
ne Green ja Suomen ulkoministeri Erkki
Tuomioja. Juhlassa oli ensiesitys suomalaisen osuustoiminnan yhteisestä videosta
”Luo oma tulevaisuutesi, maailma rakentuu yhdessä yrittämällä”.
Pellervo järjesti yhteistyössä Tampereen
yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa
”Osuustoiminnan tulevaisuus hyvinvointipalveluiden tuottamisessa” -seminaarin 4.
lokakuuta. Tampereella pidetyssä seminaarissa tarkasteltiin osuustoiminnan ja muiden kotimaiseen työhön ja yhteisöllisyyteen perustuvien palveluntuotantotapojen
mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden tuotannossa.
YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden Pohjois-Suomen seminaari järjestettiin osuustoiminnan juurilla Kemijärvellä 5. marraskuuta Kemijärven kaupungin ja Osuustoiminnan neuvottelukunnan
organisoimana. Kemijärvi on suomalaisen
osuustoiminnan isänä tunnetun Hannes
Gebhardin synnyinpaikka. Tilaisuudessa
syvennyttiin osuustoimintaan erityisesti
Pohjois-Suomen näkökulmasta. Seminaari keräsi 80 henkilön yleisön.
Kodin Pellervossa ja Maatilan Peller6

YK:n osuustoimintavuonna vesiosuustoiminnan edistämisestä
saivat tunnustuksen
vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa,
maanviljelijä Pertti
Halsola ja lentokonemekaanikko Reijo
Korhonen.
PTT:n tutkimusjohtaja Markus Lahtinen hyvinvointialan
osuustoimintaseminaarissa Tampereella
4. lokakuuta.

YK:n osuustoimintavuoden tiettävästi
maailman pohjoisin seminaari järjestettiin Hannes Gebhardin synnyinsijoilla
Kemijärvellä marraskuussa. Ylhäällä
Anne Santamäki. Kuva lähetettiin tervehdyksenä YK:lle. Vasemmalla osuustoimintadelegaatio Gebhardin muistomerkillä.
taleita ja Gebhard-mitaleita osuustoiminnan saralla ansioituneille opettajille, tutkijoille, virkamiehille ja vesiosuuskuntavaikuttajille YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden hengessä.
Pellervo-Seuran edustajat osallistuivat kansainvälisiin osuustoimintavuoden
konferensseihin.

Yliopistoyhteistyö
Pellervo tekee yhteistyötä yliopistojen
kanssa osuustoiminnan opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Vuoden avasi yhdessä Helsingin yliopiston kanssa järjestetty uuden osuuskuntalain valmisteluun
liittynyt Osuuskuntalakiseminaari 18.
tammikuuta.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin järjestämä Osuustoiminnan tutkimusseminaari pidettiin Hannes Gebhardin rahaston tuella 24.–25. toukokuuta Heimarissa Ristiinassa.
Eletronic Research Network for Agricultural Cooperatives piti toisen kansainvälisen konferenssinsa Helsingissä 14.-16.
kesäkuuta. Aiheena oli osuustoiminnan
arvot kansainvälistyvässä liiketoiminnassa. Konferenssiin osallistui noin 50 johtavaa tuottajaosuuskuntien tutkijaa kaikista
maanosista. Järjestämisvastuun kantoivat
Petri Ollila Helsingin yliopistosta ja Jerker Nilsson Ruotsin maatalousyliopistosta. Pellervo tuki seminaarin järjestämistä.
Seminaari toimi samalla Osuustoiminta-

tutkimuksen päivänä 2012.
Osuustoimintavuoden tapahtumiin
kuului myös Helsingin yliopiston järjestämä
”Osuustoiminta yliopistolliseen tutkimukseen” -seminaari 19. lokakuuta Helsingissä.
Pellervo luovutti tilaisuudessa ansioituneille osuustoimintatutkijoille osuustoiminnan
ansiomitaleita ja Gebhard-mitaleita.
Pellervolla on edustus Helsingin yliopiston osuustoiminnan tutkimuksen ja
opetuksen neuvottelukunnassa.
Vuoden aikana valmistui kaksi osuustoiminta-aiheista väitöskirjaa: Pasi Tuominen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta väitteli kuluttajaosuuskuntien
johtamisesta ja Yrjö Louhi Turun yliopistossa osuusmeijeritoiminnasta.

Osuuskuntalain valmistelusta vastannut
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
puhuu osuuskuntalakiseminaarissa Helsingin yliopistolla 18. tammikuuta.

Tuottajaosuustoiminnan kysymyksiä
tutkivat EU:n maatalouspääosaston mittavassa hankkeessa Professori Petri Ollila
Helsingin yliopistosta ja tutkimusjohtaja
Perttu Pyykkönen PTT:stä. Tasavallan
presidentti myönsi professorin arvonimen
Ollilalle itsenäisyyspäivänä.

YK:n osuustoimintavuonna Gebhardmitalin saivat lakiasiain päällikkö Anneli
Tiainen, Vesilaitosyhdistys VVY ry ja
vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, Maaja metsätalousministeriö. Mitalit luovutti
Pellervon toimitusjohtajana vuoden 2012
alusta lähtien toiminut Sami Karhu.
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Osuustoimintayrittäjyyttä
ja yrittäjyyskasvatusta
Pellervo on ollut mukana työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 käynnistämässä
Yhdessä yrittämään -hankkeessa yritysneuvojien osuustoimintatietämyksen lisäämiseksi yritysneuvontaa antavissa eri organisaatioissa. Vuosina 2009 – 2013 toteutettavan hankkeen päätoteuttaja on Tampereen
Seudun Osuustoimintakeskus ry ja Pellervo toimii kumppanuusorganisaationa.
Pellervolla on edustus opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyden ohjausryhmässä.
Pellervo on tehnyt yhteistyötä Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n, Vesilaitosyhdistys ry:n, Kuntaliiton ja ministeriöiden kanssa vesiosuuskuntien kehittymisen edistämiseksi. Pellervo oli mukana kolmannessa valtakunnallisessa vesiosuuskuntapäivässä 7.-8.9.2012 Saarijärvellä.
Pellervo-Seura oli mukana Jyväskylän
ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian järjestämässä ”Aivomyrskyssä”, nuorten valtakunnallisessa yrittäjyyden oppimiskohtaamisessa Jyväskylässä 11. huhtikuuta.
Pellervo on osallistunut Tekes-rahoitteiseen Työ ja johtajuus liminaalitilassa
-hankkeeseen, johon kuuluu Kaverijohtaminen osuuskunnissa -osahanke.
Suomen 4H-liiton kanssa on tehty yhteistyötä osuustoiminnan sisällyttämiseksi järjestön nuorisokasvatukseen.
Pellervo on tehnyt yhteistyötä ProAgria Oulun kanssa Venäjän osuustoiminnan
edistämiseksi. Ruskealassa Karjalassa järjestettiin seminaari, jossa pohdittiin osuustoiminnan kehittämistä Venäjällä. Yhteistyö Viron osuustoimintaorganisaatioiden
kanssa on ollut vuoden aikana vilkasta.

Yhteistyöfoorumeita, edunvalvontaa ja tiedotusta
Pellervon valtuuskunta piti kaksi kokousta. Joulukuun kokouksessa valtuuskunta
mm. hyväksyi edellisvuosien tapaan Pellervo-Seuran suosituksen hallintoelinten palkkioiksi. Pellervon hallitus piti neljä kokousta. Pellervon aiemman toimitusjohtajan Veikko Hämäläisen kanslianeuvoksen arvonimeen liittyvä Tasavallan
Presidentin avoin kirje luovutettiin juhlal8

lisessa tilaisuudessa 11. tammikuuta. Samalla pidettiin toimitusjohtajien ”vahdinvaihtotilaisuus”. Sami Karhu aloitti toimitusjohtajana 1.1.2012.
Pellervon sähköinen jäsentiedote Pellervo Foorumi julkaistiin viisi kertaa.
Pellervo-Seuran jäsenistössä tapahtui vuoden aikana merkittäviä muutoksia.
Jäsenmäärä väheni 41:lla. Valtaosa tästä
johtui eri osuustoimintaryhmien voimakkaista rakennemuutoksista, joissa sulautumisten kautta haetaan suurempaa kokoluokkaa.

YK:n osuustoimintavuonna tunnustuksen saivat vasemmalta maanviljelijä
Riitta Neitola, tutkija Riitta Mäkinen ja
professori Salme Näsi. Gebhard-mitalit
luovutettiin marraskuussa Kemijärvellä.

Yhteisyrittäminen
kiinnostaa
Muutama vuosi sitten näytti siltä, että osuuskuntien perustamismäärä hiljalleen laskee ja asettuu vuositasolla lähemmäksi 150:ntä. Kiinnostuksen vähentyminen osoittautui kuitenkin väliaikaiseksi ja määrät kääntyivät nousuun. VuonPERUSTETUT OSUUSKUNNAT (KPL/VUOSI)
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Lehtori Anne Ruotsalainen Lapin
Ammattiopistosta kertoi osuuskunnasta
oppimisympäristönä koulutuksessa YKvuoden Kemijärven seminaarissa.

YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 Suomen pääjuhlan esiintyjiä

Pressure cooker Kimmo Nikkasen mukaan Kajak Games osuuskunta pelittää.

Verkko-opetuskoordinaattori Pekka
Hytinkosken mukaan osuustoiminnan
opetusverkosto on innovaatio.

Pääjohtaja Reijo Karhinen näkee osuustoiminnan talouden vakauttajana.

Hallituksen puheenjohtajan Matti Murron mukaan tuottajaosuustoiminnassa
on kysymys jäsenen elinkeinosta.

Työmarkkinaneuvos Jarmo Palm sanoi
osuustoiminnan olevan hallituksen elinkeinopolitiikkaa.

KTM Leena Varis kertoi, että osuuskunta
on mukana oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa.

Puheenjohtaja Otto Mikkonen korosti
osuustoiminnan merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkija Hanna Moilanen kertoo osuuskunnasta maaseudun palvelujen turvaajana.

Professori Iiro Jussila sanoi, että osuustoiminta tarvitsee oman tietovarantonsa.
Jussila nimettiin viisivuotiseen osuustoimintajohtamisen lahjoitusprofessorin
tehtävään.

Pellervon hallituksen varapuheenjohtaja
Tiina Linnainmaa kertoo paneelissa,
että viljelijä on vastuullinen sekä omasta
maatilasta että omasta osuuskunnasta.
9
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na 2012 rekisteröitiin jo lähes 230 uutta
osuuskuntaa.
Pellervon neuvontapalveluissa oli puolet
vuodesta käytössä yhden sijaan kaksi lakimiestä, joten aikaa ja mahdollisuuksia oli
enemmän myös aloittelevien osuuskuntayrittäjien kysymyksiin perehtymiseen. Ja
siis erityisesti juridisiin kysymyksiin, joita
yrityksen perustamisen alkuvaiheessa tuleekin runsaasti vastaan.
Meneillään oleva valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisuudistus heijastuu myös keskusteluun osuuskuntien mahdollisesta roolista sen käytännön toteuttamisessa. Useat keskustelijat ja
lehtipalstoille kirjoittaneet ovat osuuskuntamallia tähän yhdeksi ratkaisuksi myös
ehdottaneet. Myös nousussa oleva yhteiskunnallisen yrittäjyyden teema on nostanut osuuskuntaa esiin yhtenä toimintatapana, jolla edistää yhteiskunnallista hyvää.

Hannes Gebhardin rahasto
Hannes Gebhardin rahasto perustettiin
vuonna 1924 Pellervon ensimmäisen puheenjohtajan 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Pellervo-Seuran hallitus toimii rahaston hallituksena.
Rahaston varoja voidaan käyttää osuustoimintaa ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa koskevan tutkimus-, valistusja opetustoiminnan aikaansaamiseksi tai
edistämiseksi. Apurahaa voi hakea ensisijaisesti osuustoimintaan liittyvien tutkielmien tekoon. Apuraha voidaan myöntää
myös muuhun osuustoimintaan liittyvään
tutkimukseen ja opetukseen. Apurahojen
toivotaan lisäävän opiskelijoiden ja tutkijoiden innostumista osuustoiminta-aiheisista tutkimusteemoista. Tämä on omiaan
tukemaan myös osuustoiminta-aiheisten
väitöskirjojen syntyä.
Hannes Gebhardin rahasto ja PellervoSeura myönsivät vuonna 2012 kaikkiaan
19 apurahaa yhteensä 37 114 €:n arvosta.
Apurahoja myönnettiin seuraavasti:
10

Aalto-yliopiston opiskelija Jenni Sepälle 1 000 €:n apuraha taiteen maisterin
pro gradu -tutkielmaan, jonka aiheena on
muotoilijoiden yhteistoiminnallisen kattobrändimallin luominen.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille 3 000 € kansainvälisen osuustoiminnan yliopisto-opetuksen kartoittamiseksi
tehtävään selvitykseen.
Itä-Suomen yliopiston opiskelija Maija-Leena Mieloselle 1 000 €:n apuraha
suomalaista osuustoimintaa arvopohjaisena yrittäjyyden muotona sekä sen keinoja maaseudun paikallisessa kehittämisessä
käsittelevään pro gradu -työhön.
Helsingin yliopiston opiskelija Tomi
Ronkaiselle 500 €:n apuraha pro gradu
-tutkielmaan ”S-ryhmän asiakasomistajien ja osuuskauppojen välinen vuorovaikutus ja jäsensuhteet”.
Maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti Kyösti Arovuorelle 1 000 €:n apuraha
maatalouspolitiikan alaan kuuluvan ”The
Political efficiency of agricultural policies:
an empirical analysis” väitöskirjatyön kielentarkastukseen ja viimeistelyyn.
Tampereen ammattikorkeakoulun
Proakatemian opiskelija Miia Maijalalle
1 000 €:n apuraha 3.-5.7.2012 Manchesterissä pidetyn ”Mainstreaming Co-operation – An alternative for 21st century?”
tutkimuskonferenssiin osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Tampereen ammattikorkeakoulun
Proakatemian opiskelijoille Ekku Ristilälle ja Juho Pelttarille kummallekin 250 €:n
apuraha Kenian Kendu Bayn alueen elinkeinoelämän tilannetta, työllisyyttä ja yrittäjyyden esteitä ja haasteita käsittelevään
opinnäytetyöhön.
Turun yliopiston tohtoriopiskelija Marja-Leena Ruostetsaarelle 2 000 €:n
apuraha väitöskirja-artikkelien valmistelua ja konferenssimatkaa varten. Väitöskirja-artikkelit käsittelevät yhteiskuntavastuun toteutumista osuustoiminnallisissa yrityksissä ja niitä on tarkoitus esitel-

lä kahdessa osuustoimintatutkimuskonferenssissa.
Tampereen yliopiston laskentatoimen
opiskelija Ville Virtaselle 1 000 €:n apuraha
pro gradu -tutkielmaan ”Osuustoiminnan
yhteiskunnallinen merkitys Suomessa – tarkastelu liiketaloudellisesta näkökulmasta”.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston
opiskelija, kauppatieteen ylioppilas Katja Tyrisevälle 1 000 €:n apuraha pro gradu -tutkielmalle, jonka aiheena on ”Jäsenen psykologinen side osuuskauppaan Sryhmässä”.
Turun yliopiston koordinoima Yrittäjyyskasvatushanke YVI: 3 000 €:n apuraha Helsingissä 20.-21.9.2012 järjestettävän
yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa
-seminaarin kulujen kattamiseen.
Tutkijatohtori Pekka Pietilän tutkijaryhmälle 3 000 €:n apuraha suuria suomalaisia
vesiosuuskuntia käsittelevään tutkimukseen.
Pellervo-Instituutin Osuux-osuuskuntapäivän järjestämiseen Tampereella 830
€:n apuraha. Tilaisuus oli verkostoitumisja vuorovaikutusseminaari nuorille ja uusille osuustoimijoille.
Pellervon-Instituutin englanninkielen
kurssin oppilaiden ulkomaanjakson kuluihin 2 400 €:n apuraha. Muiden koulutusohjelmien tukemiseen 6 132 e.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston
tohtorin tutkintoon tähtäävä jatko-opiskelija Saila Rosas: Saksassa, Berliinissä 21.23.3.2012 pidetyn Cooperative responses
to global challenges-konferenssin kustannuksiin 1 000 €:n apuraha.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelissä 24.-25.5.2012 järjestämän
osuustoimintaa ja yhteisötaloutta koskevan tutkimusseminaarin järjestelykustannuksiin 2 000 €.
Turun ammattikorkeakoulun ”Yrittäjyyden tie” -hankkeelle 2 000 €.
Social Business International Oy ja
Osuustoiminnan Kehittäjät – Coop Finland
ry yhdessä: Osuustoiminta ja julkiset palvelut -julkaisun valmistamiseen 4 500 €.

Osuustoiminnan neuvottelukunta

OsuustOiminnan
neuvottelukunta

 Pellervo-Seura on jäsenenä osuustoimintaa laajasti yhdistävässä Osuustoiminnan neuvottelukunnassa, jonka
muut jäsenet ovat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Osuuskunta Tradeka-yhtymä
ja OP-Pohjola osk. Vuonthe CO-Operative
naDelegation
2001 perustettu neuvottelukunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Neuvottelukunta jatkoi työtään osuustoiminnan
pitkäjänteisten toimintaedellytysten edistämiseksi YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012, osuustoiminnan
opetuksen, tutkimuksen, yrittäjyyskasvatuksen ja Kansainvälisen Osuustoimintaliitto ICA:n asioiden parissa.
YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 läpivienti oli merkittävin

asia osuustoiminnan neuvottelukunnan
työssä. Teemavuoden käytännön valmistelusta vastasi ulkoasiainministeriön kesäkuussa 2011 asettama YK:n osuustoimintavuoden 2012 Suomen toimikunta. Toimikunnassa oli mukana osuustoiminnan, tutkimuksen ja valtion edustus. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Kansainvälisen Osuustoimintaliiton
ICA:n hallituksen jäsen, järjestöneuvos
Anne Santamäki.
YK:n osuustoimintavuoden 2012 kunniaksi Osuustoiminnan neuvottelukunta
päätti rahoittaa viiden vuoden (lisämahdollisuutena kaksi vuotta) osuustoiminnan johtamisen lahjoitusprofessuurin
kauppatieteisiin, erityisesti johtamisen ja
organisoinnin oppialaan. Hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa osuustoimintayritysten johtamisosaamiseen ja siten edistää osuustoimintayritysten kykyä
menestyä perustehtävänsä toteuttamisessa. Lahjoitusprofessuurin sijoituspaikaksi valikoitui Lappeenrannan teknillisen
yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta.
Lahjoitusprofessuurin haltijaksi nimitet-

Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsenet
ja kokoonpano 2012–2013
Osuustoiminnan neuvottelukuntaan kuuluivat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Osuuskunta Tradeka-yhtymä, Pellervo-Seura ry ja OP-Pohjola osk. Jäsenten
edustajina toimivat:
Pj. Otto Mikkonen, teollisuusneuvos,
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, SOK
Salme Näsi, professori,
Pirkanmaan Osuuskauppa, SOK
Matti Pikkarainen, tuomiorovasti,
Osuuskauppa Arina
Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos,
Osuuskunta Tradeka-yhtymä
Markku Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja, Osuuskunta Tradeka-yhtymä
Varapj. Martti Asunta, metsäneuvos,
Metsäliitto Osuuskunta, Pellervo

Seppo Paavola, maanviljelijä,
Itikka osuuskunta, Pellervo
Pentti Santala, maanviljelijä,
Valio Oy, Pellervo
Tiina Linnainmaa, maatalousyrittäjä,
Osuuskunta Länsi-Maito, Pellervo
Erkki Moisander, pääjohtaja,
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
Pellervo
Paavo Haapakoski, liikuntaneuvos,
Raahen Seudun Osuuspankki, OP-Pohjola osk
Vesa Lehikoinen, toimitusjohtaja,
Janakkalan Osuuspankki, OP-Pohjola osk
Sihteeri: toimitusjohtaja Sami Karhu
Pysyvät asiantuntijat: ICA:n hallituksen
jäsen, järjestöneuvos Anne Santamäki ja
lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen.

tiin KTT, professori Iiro Jussila.
Suomen Kulttuurirahastossa olevat Pellervon, SOK:n ja OTK:n rahastot ovat yhteistyössä osuustoimintatutkimuksen rahoittamiseksi. Rahastoja yhdisti Osuustoimintarahastojen yhteistoimikunta vuosina 2007–2012. Osuustoimintarahastot myönsivät helmikuussa
2012 kaikkiaan 104 000 € apurahoja tutkimukselle.
Osuustoiminnan neuvottelukunnalla on edustus Helsingin yliopiston osuustoiminnan opetuksen ja tutkimuksen rahaston hoitokunnassa. Vuonna 2012
Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto myönsi kaksi apurahaa:
KTK Ville Virtanen, Tampereen yliopisto, 1 600 €. Pro gradu -tutkielmaan
Osuustoiminnan yhteiskunnallinen merkitys Suomessa.
FM Sakari Siltala, Helsingin yliopisto,
3 200 €. Väitöskirjan Puu-Valion nousu
ja uho. Metsäliitto Suomen puumarkkinoilla 1980–2010.
Osuustoimintatutkimuksen rinnalla myös osuustoiminnan yliopistollinen
opetus etenee yliopistojen välisenä verkostoyhteistyönä. Osuustoiminnan neuvottelukunta rahoittaa osuustoiminnan
yliopisto-opetuksen vakiinnuttamiseksi
Co-op Network Studies - osuustoiminnan opetuksen yliopistoverkostoa vuosina 2010–2014 yhteensä 255 000 €:lla.
Osuustoiminnan neuvottelukunta jatkoi yhteistyötä Turun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämän yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö -hankkeen (YVI)
kanssa. Hanke päättyi vuoden aikana ja
verkkosivukokonaisuus valmistui. Tämän hankkeen rinnalla toimi toinen
YVI-hanke, jonka tarkoituksena on uudistaa opettajakoulutusta yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.
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Kansainvälinen toiminta
 Brysselin toimisto
Pellervon, MTK:n ja SLC:n yhteisen Suomen maatalouden ja osuuskuntien toimiston tehtävänä Brysselissä on edunvalvonta ja yhteydenpito EU:n toimielimiin,
etujärjestöihin, kansainvälisiin alan järjestöihin sekä Suomen pysyvään edustustoon. Toimiston johtajana toimii Simo
Tiainen ja osuustoiminta-asioista vastaa
kotieläinasiamies Marjukka Manninen.
Pellervon EU-tehtäviin kuuluvat maaja elintarviketalouteen liittyvän lainsäädäntötyön seuranta ja siihen vaikuttaminen sekä osuustoiminnan kehitystyö yhteismarkkinoiden näkökulmasta.
COPA-COGECA on eurooppalainen
maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien kattojärjestö, jolla on jäsenorganisaatioita lähes kaikista EU-maista.
COPA-COGECAn yhteinen sihteeristö sijaitsee Brysselissä ja järjestön pääsihteerinä toimii Pekka Pesonen. CO-

GECAn eli EU:n maatalousosuuskuntien järjestön työn painopiste on tuottajaosuuskuntien ja niiden toimintaympäristön kehittämisessä. COGECAn
uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle
kolmivuotiselle kaudelle valittiin ranskalainen Christian Pées.
COGECAn johtokunnassa Pellervoa
edusti Pellervo-Seuran hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa. Johtokunnan kokouksiin osallistui myös Brysselin toimiston asiamies Marjukka Manninen, joka edusti Pellervoa myös COGECAn työryhmissä.
Lokakuun alussa COPA-COGECA järjesti Euroopan maanviljelijöiden kongressin Budapestissa. Kongressin teemana olivat ruokaturva ja tuottavuus. Kongressiin osallistuivat Martti Asunta, Tiina Linnainmaa, Jarmo Toukola, Seppo Paavola,
Jan lähde, Sami Karhu ja Marjukka Manninen.

COPA-COGECAn yhteinen sihteeristö
sijaitsee Brysselissä ja järjestön pääsihteerinä toimii Pekka Pesonen.

COGECAn uudeksi puheenjohtajaksi
seuraavalle kolmivuotiselle kaudelle
valittiin ranskalainen Christian Pées.

Yhteisen maatalouspolitiikan ja
rahoituskehysten valmistelua

Suomen delegaatio osuustoimintaviikolla Brysselissä Copa-Cogecan kokoustiloissa.
Salme Näsi vasemmalla on Suomen edustaja ICA Euroopan hallituksessa.
12

Vuonna 2012 merkittäviä asiakokonaisuuksia olivat vuoden 2013 jälkeinen yhteinen maatalouspolitiikka ja EU:n rahoituskehykset vuosille 2014–2020. CAP:n
valmistelu eteni sekä parlamentin että
neuvoston puolella niin, että päätökseen
toivotaan päästävän kesäkuuhun 2013
mennessä. Rahoituskehyksistä neuvoteltiin marraskuussa, mutta päätökseen valtionpäämiehet eivät vuoden 2012 aikana
vielä päässeet.
Keväällä 2012 maitopaketti tuli voimaan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden osalta ja loppupaketti syksyllä. Eläinten hyvinvointiasioista kuten tulevasta
raamilaista eläinten hyvinvoinnille käytiin
keskusteluja ja parlamentin puolella etenkin teuraseläinten kuljetus kirvoitti mielipiteitä.

WFO:n puheenjohtaja
Robert Carlson (toinen
oikealta) ja pääsihteeri Marco Marzano
de Marinis (oikealla)
vierailivat Pellervossa
joulukuussa. Muut
vasemmalta Per-Erik
Lindström, Martti
Asunta, Susan Carlson
ja Tiina Linnainmaa.

ICA – COOPERATIVES
EUROPE
Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA
on yksi maailman suurimmista ei-valtiollisista järjestöistä. Vuonna 1895 perustettu ICA on yhteinen kansainvälinen foorumi kaikille osuustoiminnallisille organisaatioille. Vuonna 2006 perustettu Cooperatives Europe asbl – European Region of
ICA, hoitaa ICA:n toiminnot Euroopan
tasolla. Pellervo on molempien jäsen.
Kansainvälisen Osuustoimintaliiton maailmanhallituksessa suomalaista osuustoimintaa edustaa järjestöneuvos
Anne Santamäki. Puheenjohtajana toimi englantilainen Dame Pauline Green
ja pääjohtajana yhdysvaltalainen Charles Gould.
YK:n julistama kansainvälinen Osuustoimintavuosi leimasi ICA:n ja muidenkin
osuustoiminnallisten järjestöjen toimintaa vuonna 2012. Vuosi avattiin jo vuonna
2011 lokakuussa New Yorkissa ja vuoden
2012 aikana pidettiin ympäri maailmaa
lukuisia kansainvälisiä tilaisuuksia osuustoimintavuoden juhlistamiseksi.
Huhtikuussa Brysselissä toimivat
EU:n osuustoimintajärjestöt järjestivät
yhdessä Osuustoimintaviikon. Tämän aikana pidettiin myös Cooperatives Europen vuosikokous. Salme Näsi on Pellervon edustaja järjestön hallituksessa. Järjestöllä on kaksi puheenjohtajaa: ranskalainen Etienne Pflimlin ja italialainen Felice Scalvini.
Maailmanlaajuisesti suurin tapahtuma oli lokakuun alussa Kanadan Quebecissä pidetty Osuustoiminnan kansainvä-

linen huippukokous. Osuustoimintavuoden päätöstapahtuma oli loka-/marraskuun taitteessa Manchesterissä.
ICA:n Kansainvälisen Osuustoimintapäivän teema 7. heinäkuuta oli sama kuin koko osuustoimintavuoden teema eli Osuuskunnat rakentavat parempaa maailmaa. Julistuksessa painotettiin,
että osuuskunta on tulevaisuuden yritysmuoto. Osuuskunnat ovat avainasemassa 2000-luvun taloudessa. Viime vuodet
ovat näyttäneet miten suuri tarve maailmalla on nykyistä monipuolisemmalle
globaalille taloudelle ja yritystoiminnalle.
Osuuskunnat ympäri maailmaa toimivat
jatkuvina esimerkkeinä osuustoiminnallisen yritysmuodon joustavuudesta ja vakaudesta. Jo yli miljardi ihmistä on maailmanlaajuisesti jäsenenä jossakin osuuskunnassa. Osuuskunnat työllistävät noin
100 miljoonaa ihmistä.

NBC
Pohjolan talonpoikaisjärjestöjen keskusneuvoston NBC:n presidiumin kokous pidettiin elokuussa Torniossa. Ohjelmassa käsiteltiin mm. tuottajaosuustoiminnan
kansainvälistymisen haasteita sekä elintarvikeketjun valtasuhteita.

WFO
Pellervo on MTK:n ohella maailman tuottajajärjestö WFO:n (World Farmers’ Organisation) jäsen. WFO:n yleiskokous pidettiin kesäkuussa Roomassa. WFO:n puheenjohtaja Robert Carlson ja pääsihteeri Marco Marzano de Marinis vierailivat
Pellervossa joulukuussa.

Ruotsinkieliset palvelut
Pellervo-Seura ry ja Finlands Svenska
Andelsförbund r.f. tekivät yhteistyö- ja
jäsensopimuksen, joka astui voimaan 1993
alkaen. Sen mukaan Finlands Svenska Andelsförbundin aatteellinen toiminta ja jäsenpalvelut tapahtuvat Pellervon ruotsinkielisen järjestötoiminnan kautta. Andelsförbundin hallitus toimii neuvoa-antavana elimenä Pellervon ruotsinkieliselle toiminnalle.
Andelsförbundissa oli vuoden lopussa 34 jäsentä mm. kaikki ruotsin- ja
kaksikieliset tuottajaosuuskunnat. Jäsenistä 12 on osuuspankkeja ja kaksi osuuskauppaa, joista toinen on SOK.
Näiden lisäksi toistakymmentä ruotsinkielistä vakuutusyhdistystä ovat suoraan Pellervo-Seuran jäseninä ja kuuluvat siten myös ruotsinkielisten palvelujen kohderyhmään.
Ruotsinkielinen järjestötoiminta palvelee ruotsinkielistä osuustoimintasektoria järjestämällä seminaareja ja antamalla neuvoja juridisissa ja osuustoiminnallisissa kysymyksissä. Koulutus tapahtuu Pellervo-Instituutin kautta. Pellervon ruotsinkielisiä nettisivuja kehiteltiin
edelleen.
Helmikuussa järjestettiin Helsingissä
ruotsinkielinen seminaari Andelsdagen i
Helsingfors ja maaliskuussa Vaasassa Österbottens Andelsdag. Seminaareissa käsiteltiin mm. Kansainvälistä osuustoimintavuotta, tulevaa osuustoimintalakia ja
osuustoiminnallisen profiilin nostamista
osuuskunnissa.
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Lakipalvelun toiminta

Osuustoiminnan
neuvottelukunnan
ja Pellervon yhdessä
Helsingin yliopiston
kanssa järjestämä
osuuskuntalakiseminaari täytti
luentosalin.

 Pellervon lakipalveluiden keskeisimmät
tehtävät ovat osuuskuntiin vaikuttavaan
lainsäädäntöön liittyvä edunvalvonta,
koulutus ja tiedottaminen sekä jäsenyhteisöjen neuvontapalvelut ja toimeksiantojen hoitaminen. Lakiasiainjohtaja toimii
myös sekä Pellervon hallituksen että valtuuskunnan sihteerinä ja osallistuu Pellervon yleiseen kehitys- ja edunvalvontatyöhön. Lisäksi hän on mukana Osuustoiminnan neuvottelukunnassa asiantuntijana sekä Kaupparekisteri- ja tavaramerkkineuvottelukunnassa ja Vakuutusyhdistysten vahinkolautakunnassa jäsenenä.
Kuluneen vuoden toimeksiannot liittyivät valtaosin osuuskuntalain ja osuuskuntien sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan sekä osuuskuntien hallintoon. Lisäksi lakiasiainjohtaja osallistui asiantuntijana osuuskuntien hallinnon ja
osuuskunnan kokouksiin. Myös uusien
pienosuuskuntien ja erityisesti vesiosuuskuntien neuvonta ja koulutus sekä niistä
tulleet toimeksiannot työllistivät lakipalvelua. Lakiasianjohtaja oli mukana mm.
laajassa yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on luoda toimintamalleja suomalaisen vesihuoltokentän yhteistyön ke14

hittämiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2013
puolella.
Lakipalveluiden vuoden 2012 toiminnan kannalta merkittävimmät tapahtumat olivat Pellervo-Seuraa pitkään palvelleen lakiasiainjohtaja Kari Lehdon eläkkeelle siirtyminen sekä eduskunnalle joulukuussa annettu esitys uudeksi osuuskuntalaiksi. Kari Lehdon seuraajana lakiasiainjohtajana aloitti varatuomari Anne
Kontkanen, joka siirtyi tehtävään OPPohjola -ryhmästä.
Osuuskuntalain uudistushanke on ollut Pellervo-Seuran viime vuosien merkittävin lainsäädäntöön liittyvä edun-

valvontahanke. Sekä nykyinen lakiasiainjohtaja että hänen edeltäjänsä olivat
molemmat tiiviisti mukana mm. suurten osuuskuntien edustajista kootussa epävirallisessa työryhmässä, joka oli
mukana lainvalmistelun loppuvaiheissa kommentoimassa lakiehdotusta. Tuleva osuuskuntalaki tulee työllistämään lakiasiainjohtajaa merkittävästi myös vuoden 2013 aikana. Uusi laki, sen aiheuttamat muutokset ja sen mukanaan tuomat
uudet mahdollisuudet olemassa oleville
ja uusille osuuskunnille edellyttävät tiedottamista ja koulutusta.

Varatuomari Anne
Kontkanen aloitti
Pellervon lakiasiainjohtajana. Rinnalla
edelliset lakiasiainjohtajat Olavi
Leppänen ja Kari
Lehto.

Osuustoimintavuosi näkyvästi esillä mediassa
 YK:n julistama Kansainvälinen osuustoimintavuosi näkyi läpi vuoden Osuustoiminta-lehdessä. Vuoden alkajaisiksi julkaistiin aiheesta lehden ykkösnumerossa erillinen teemaliite. Koko vuoden
tavoitteena oli erityisesti osuustoimintamallin tunnettuuden parantaminen. Tänä
vuonna kansainvälinen osuustoimintajärjestö ICA jatkaa teeman toteutusta omassa ohjelmassaan tavoitteenaan osuustoiminnan kilpailuetujen edistäminen.

Aktiivista
tiedottamista
Osuustoiminnan Vuosikirjassa 2012 todettiin suomalaisten ot-yritysten talouden
olevan keskimäärin hyvässä kunnossa kaikilla merkittävillä sektoreilla. Maitomarkkinoilla koettiin poikkeuksellisen hyvä
vuosi, kun taas lihataloissa oli talous kireällä. Palveluosuustoiminnassa OP-Pohjola
oli vakaa ykkönen eri mittareilla mitattuna. Osuustoiminta-lehti selvitti myös ensi
kertaa kymmenen suurinta uusosuuskuntaa. OT-lehden tulosvertailussa kuluttajaosuustoimintaa edustava S-ryhmä oli selvästi suurin voittaja.
Analyysien keskeisimmistä tuloksista
järjestettiin seminaari ja toimitettiin tie-

dotteet lehdistölle. Aineisto sai hyvin julkisuutta. Mediassa kerrottiin muun muassa osuustoiminnan jäsenmäärän ja liikevaihdon pitkäaikaisesta kasvusta, parhaista ot-yrityksistä sekä jäsenille maksetuista bonuksista.
Osuustoiminnan Yhteiskuntavastuu
2012 julkaistiin lokakuussa. Lehdessä kerrottiin muun muassa osuustoimintayritysten merkityksestä työllisyyden ylläpitäjinä ja veronmaksajina. Yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös vastuu ympäristöstä, jonka osalta esiteltiin toimivia esimerkkejä.
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Pienosuustoiminnan
edistämistä ja neuvontaa

Monipuolinen
palvelupaketti

Uusi osuustoiminta -liite oli pysyvä osa
vuoden numeroita. Liitteen ideoinnissa ja
toteutuksessa avusti alan asiantuntijoista koottu toimitusneuvosto, joka kokoontui kaksi kertaa.

OT-lehti ilmestyi vakiintuneen tavan mukaan kuusi kertaa. Vuosikerran sivumäärä oli 360. Lehden painos oli keskimäärin 6 100 kpl, missä oli perinteisten osuuskuntien fuusioista johtuvaa vähennystä n.
100 kpl.
Pellervon taloustutkimuksen PTT:n
julkaisuja ilmestyi neljän OT-lehden mukana. Suomen Gallup Elintarviketiedon
Elintarviketalous 2012 ja Pellervo-Instituutin koulutuslehti jaettiin elokuun numeron mukana.
Lehti julkaisee nettisivuillaan (www.
osuustoiminta.coop/ot) automaattisesti
päivittyvää osuustoiminnan mediaseurantaa. Palvelua koskeva sopimus Meltwater
News Ab:n kanssa uusittiin kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Lisäpalvelujen vaatimat nettitunnukset julkaistaan aina printtilehden toimitustiedoissa.

Osuustoimintavuosi 2012
OT-lehden 104. vuosikerran muita keskeisiä teemoja olivat osuustoiminnan
kouluyhteistyön esillä pitäminen ja uutisointi kansainvälisen osuustoimintavuoden lukuisista tapahtumista.

5

8

YK:n osuustoimintavuoden
kunniaksi tehty video löytyy
Pellervon verkkosivuilta ja
youtubesta.
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Lehdet uusivat ilmettään
kasvinviljely • MeTsÄ • koneeT • yriTTÄMinen • Talous • MarkkinaT • TyÖTerveys

asu min e n • r u o k a • perhe • terveys • puutarha • käsityöt • luonto • elämää maalla

9

• Työleveys 8,70 m
• Kestävä teräpalkki suurilla hammasrattailla
• Teräpalkin SafeCut-suojamekanismi
• Terässormimurskain säädettävällä vastapellillä
• Tasainen työjälki, helposti kuivuva karho

Krone Comprima CF 155 XC
• Säädettävä paalikoko 1,25–1,5 m
• Suuret 550/50 – 20” renkaat teliakselistolla
• Nopea paalinsiirto kammiosta käärintäpöydälle
• Tehokas 2-vartinen käärin

Krone mX 350 GL

s.52

Fellow
–lisäainesäiliö
veloituKsetta!

Osuustoiminta on yhteinen asia.
Osallistumalla sen oivaltaa!

Krone-työkoneet Agrimarketeista kautta maan.
Katso lisää: www.agrimarket.fi

www.OsuustOiminta.cOOp/2012

AGM_Krone_MPtk_230x280.indd
1
MP9_2012_kannet.indd
1

Sukutalo
palasi entiseen säätiedot
loistoonsa suoraan pellolle
s.22

Kesäiset käsityöt

14.6.2012 12:25:11

Marjatila
on suuri
työllistäjä
s.10

• 35 din m
• Sullottu tilavuus lähes 60 m3!
• Tehokas, kiinteäpiikkinen noukin
• Järeä 880 mm sullojaroottori Hardox-sormilla
• Sivulle kääntyvä teräpalkki helpottaa huoltoa

Suomalaisten hyvinvoinnin rakentajana osuustoiminnalla on
merkittävä asema. Yhdessä rakennamme tulevaisuutta joka päivä.
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Hyönteiset
töihin
luomutilalle

20 rullaa
silotite-muovia
veloituKsetta!
3

Niiden tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen.
Osuustoimintayritysten päätöksenteko perustuu demokratiaan.

Pellervo-lehdet onnistuivat kertomusvuonna kasvattamaan levikkiään. Kodin
Pellervossa levikin nousu oli huomattava,
6,8 prosenttia. Tarkastettu levikki, 36 131
(LT 20.4.2012), on Kodin Pellervon historian suurin, lisäystä edelliseen tarkastusvuoteen on 2 314 kappaletta. Kodin Pellervon levikki onkin jatkanut tasaista nousuaan vuodesta 2007. Lehden levikki on kasvanut viidessä vuodessa yli 20 prosenttia.
Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan jokaisella Kodin Pellervolla oli
141 000 lukijaa (KMT Lukija syksy 2011/
kevät 2012).
Myös Maatilan Pellervo kirjasi levikissään kasvua. Tarkastettu levikki oli 16 253
(LT 20.4.2012), ja siinä oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia eli
203 Maatilan Pellervon vuosikertaa.
Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan Maatilan Pellervon numerokohtainen lukijamäärä oli 110 000 (KMT Lukija
syksy 2011/kevät 2012).

syyskylvöt

jäivät puintien jalkoihin

katraan keskellä

Osuustoimintayritykset ovat jäsentensä omistamia.

Levikit kasvoivat

9 ● 2012

Loma

John Deere
-aJo-opastin
veloituKsetta!

Krone eC 9140 CV
-perhosniittomursKain

maailma

OT_2012_230x280.indd
KP_0612_kannet.indd 1 1

• 2012
syyskuu

tehokkuutta, tarkkuutta ja kestävyyttä
6 • 2012
Kronelta
– katso mahtavat syysedut
kesäkuu
6 ● 2012

 Pellervo-lehdissä vuosi 2012 oli uuYhdiStYNeideN KaNSaKuNtieN
distusten aikaa. Sekä
Pellervoa etKaNSaiNväliNeN OSuuStOimiNtavuOSi 2012
YKKodin
tä Maatilan Pellervoa uudistettiin ulkoasultaan ja sisällöltään merkittävästi. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa Pellervo-lehtien luettavuutta nykyaikaistamalla lehtien ilmettä jaraKeNtuu
tarkentamalla
sisällön
YhdeSSä Yrittämällä
rakennetta.
Lehtiuudistus toteutettiin Pellervon
toimituksen omana työnä ja ensimmäiset
numerot ilmestyivät tammikuussa 2012.
Lukijoiden palvelemiseksi ja sisällön monipuolistamiseksi sekä Kodin Pellervon
että Maatilan Pellervon sivumääriä lisättiin selvästi edellisestä vuodesta.
Pellervo-lehdissä ja Pellervon Isossa
Kalenterissa julkaistiin kaikkiaan 2 844 sivua, mikä on 284 sivua enemmän kuin
vuonna 2011.
Kaikki Pellervo-lehtien tilaajat saivat
loppuvuodesta Pellervon Ison Kalenterin 2013.

29.8.2012 14:39:01

Hyvä sato
-joukkueet
sadonkorjuussa

s.18
30.8.2012 12:39:32

14.6.2012 12:31:21

Vuonna 2012 tilattaville sanoma- ja aikakauslehdille tuli 9 prosentin arvonlisävero, jonka pelättiin heijastuvan kielteisesti kaikkien painettujen lehtijulkaisujen
levikkeihin. Pellervo-lehtien tilaajamäärät onnistuttiin säilyttämään vuoden loppua kohti jokseenkin samoissa lukemissa kuin alkuvuonna tehdyssä levikintarkastuksessa.

Kodin Pellervo
Kodin Pellervoa julkaistiin kertomusvuonna 12 numeroa, yhteensä 1 112 sivua. Kodin Pellervon kansien välissä julkaistiin
noin 400 juttua ja vajaat 2 000 kuvaa.
Lehtiuudistuksessa Kodin Pellervon sisältöön ei tehty suuria muutoksia, koska
jutut olivat vuonna 2011 tehdyn lukijatutkimuksen (Taloustutkimus Oy) ja suoraan
lukijoilta saadun palautteen perusteella
kiinnostavia ja lehti kirjoitti lukijoille läheisistä ja tärkeistä asioista. Lehtiuudistuksessa tarkennettiin sisällön painotuksia lukijoita koskettaviin aiheisiin ja nostettiin entistä näkyvämmin esille tärkeimpiä aihealueita. Esimerkiksi yhteisöllisyyttä korostavat kyläjutut, käsityöt ja terveys
saivat lisää tilaa Kodin Pellervon sisällössä. Lehtiuudistuksessa haluttiin vahvistaa
Kodin Pellervon luonnetta ”vahvana lukupakettina”.
Palautteen perusteella lukijat ovat

mieltyneet Kodin Pellervon sisällön rakenteeseen, juttujen elämänläheiseen käsittelytapaan sekä lehden välittämään arvomaailmaan. Kodin Pellervo saa jatkuvasti kiitosta siitä, ettei se sorru ”julkkisjournalismiin” eikä juokse ”trendien” perässä.
Ruoka, puutarha, asuminen, perhe, käsityöt, terveys, yleensä elämä maalla sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet muodostavat Kodin Pellervon sisällön rungon. Niitä täydennettiin mielenkiintoisilla henkilöhaastatteluilla, suomalaisten historiaa käsittelevillä aiheilla sekä
näyttävillä luontojutuilla.
Vuonna 2012 järjestettiin neljä Kodin Pellervon lukijamatkaa: puutarhamatka Kiinaan, suuri Kiinan kierros, risteily Norjan vuonoille sekä syysmatka Itävaltaan.

Maatilan Pellervo
Maatilan Pellervo ilmestyi kertomusvuonna 11 ja uusi Eläin-liite 9 kertaa, yhteensä 1 600 sivua. Maatilan Pellervossa
julkaistiin yli 400 juttua ja noin 1 300 kuvaa. Eläin-liitteessä vastaavat luvut olivat
noin 200 ja noin 750.
Maatilan Pellervoa uudistettiin vuonna 2012 merkittävästi sekä sisällön että ulkoasun osalta. Uudistuksessa painotettiin
Maatilan Pellervon vahvaa ammattilehti-

Asiakasjulkaisujen tuotanto elää ajassa
asemaa, ja se on jatkoa aikaisemmin hankitun Lihatalous-lehden liittämiseksi kiinteäksi osaksi Maatilan Pellervoa. Vuoden
alusta lähtien alettiin julkaista itsenäistä
Eläin-liitettä, johon on koottu keskitetysti
kaikki kotieläintalouden asiat. Liite palvelee sekä maidon-, lihan- että munantuottajia, ja siihen on keskitetty myös eläinterveyttä ja tuotantorakentamista käsittelevät jutut.
Uudistuksella haluttiin myötäillä maataloudessa tapahtuvaa rakennemuutosta ja maatilayritysten yhä jatkuvaa erikoistumista. Eläin-liite on luontainen jatko Maatilan Pellervolle, joka keskittyi
lehtiuudistuksen jälkeen entistä perusteellisemmin peltoviljelyyn, maatilan talouteen, viljelijän sosiaaliturvaan, maaseutuyrittämiseen sekä koneisiin ja tekniikkaan. Samalla Maatilan Pellervon sisältöä laajennettiin niin, että jokaisessa
numerossa on entistä enemmän metsäasiaa sekä juttuja kotimaisen energian hyödyntämisestä. Kokonaan uutena alueena
sisältöön otettiin mukaan hevostalous ja
lisättiin maaseutuyrittämistä ja urakointia
käsitteleviä juttuja.
Eläin-liitteen voi tilata osana Maatilan
Pellervon lehtipakettia, ja peruslehden voi
tilata myös ilman liitettä. Vuoden lopussa
Eläin-liitteen halusi valtaosa tilaajista, sillä liitteettömiä tilauksia oli vuoden lopussa alle tuhat.
Taloustutkimus Oy selvitti syksyllä
2012 lukijoiden näkemystä Maatilan Pellervon lehtiuudistuksesta. Tutkimuksen
mukaan lehteen ja sen liitteeseen oltiin
hyvin tyytyväisiä: lähes kaikki vastaajat pitivät uudistusta sekä ulkoasun että sisällön suhteen onnistuneena. Maatilan Pellervoa pidettiin ammattimaisena, asiantuntevana, ajankohtaisena ja luotettavana
maatalouden ammattilehtenä.
Maatilan Pellervo järjesti ammatti- ja lukijamatkan keväällä Saksaan ja Itävaltaan.
Kaikki lehden tilaajat saivat loppuvuodesta
Lohkokirjanpito 2013 -liitteen.

 Pellervon Julkaisupalvelu Oy jatkoi toimintaansa osuuskuntien yhteistyökumppanina toteuttaen erilaisia painotuotteita ja tuottaen asiakkaiden nettiaineistoja.
Pellervon Julkaisupalvelulla on hyvin erilaisia asiakkaita ja heidän tarpeensa poikkeavat paljon toisistaan. Joidenkin
julkaisujen osalta PJP:n tehtävänä on pelkästään julkaisun ulkoasusta huolehtiminen, osa painotöistä tehdään avaimet käteen -periaatteella sisällön suunnittelusta lähtien. Verkostoituminen ja alihankinta ovat keskeisessä roolissa, kun asiakkaille etsitään juuri heidän tarpeisiinsa sopivia painoratkaisuja.
Maito, metsä ja osuustoiminta yleensä ovat PJP:n töiden keskeiset aihepiirit.
Tilattujen lehtijuttujen merkittävimpiä
asiakkaita olivat metsätalouteen ja puumarkkinoihin keskittyvät lehdet. Oppaita toteutettiin muun muassa OP-Pohjola osk:lle. Lisäksi osallistuttiin Pellervon
omien julkaisujen sisällön tuottamiseen.
Maa- ja metsätalous ovat Pellervon
Julkaisupalvelun ominta osaamisaluetta. Metsäasioissa yhteistyökumppaneita
on useita. Metsänomistajille tarkoitettuun
Aarre-lehteen laadittiin puumarkkinakatsaus kaikkiin vuoden kymmeneen numeroon. Metsäaiheisia tekstejä tuotettiin
vuoden kuluessa lisäksi Maatilan Pellervoon, Metsä Groupin Viestiin ja OP-Pohjola-ryhmän Metsäraha-lehteen.

Maitoa paperille
Työ Arla Ingman Yhteistyöryhmän kanssa Meidän Maito -lehden toteutuksessa jatkui jo vakiintuneeseen tapaan. Lehti jatkoi ilmestymistä neljä kertaa vuodessa, PJP oli mukana sekä sisällön että ulkoasun tuottamisessa.
Valion kanssa on yhteistyötä harjoitettu pitkään Maito ja me -lehden nettisivuston ylläpidossa. Yhteistyö jatkui tänäkin
vuonna niin, että Pellervon internet-palveluista vastaava toimituspäällikkö Mark-

ku Nummi hoiti käytännön toteutuksen.
Markku Nummen jäätyä eläkkeelle sivujen teknisestä toteutuksesta on vastannut
Matti Ketola.

Pellervon tuotteet
PJP osallistui kertomusvuonna useiden
Pellervon omien julkaisujen tekemiseen.
Vuoden ensimmäinen työ oli Pellervon
vuosikertomus. Maatilan Pellervoon kirjoitettiin vuoden aikana useita artikkeleita. Lisäksi osallistuttiin lehtien oheistuotteena ilmestyvän Pellervon Ison Kalenterin
tekemiseen.
Perinteisesti PJP on tehnyt myös muista Pellervossa tuotetuista julkaisuista ja oppaista painovalmiita tuotteita.
Pellervon
kuva-arkiston sisältöä
markkinoidaan PJP:n
kautta. Kysyntää on ollut erityisesti historiallisilla osuustoimintaan,
maatalouteen ja maaseudun yrittämiseen
liittyvillä kuvilla.
Syksyllä käynnistyi Osuustoiminta-lehden uudistamishanke,
jossa on
hyödynnetty myös
PJP:n
osaamista. Tänä vuonna valmistuvista
töistä aloitettiin osuuskuntien puheenjohtajille tarkoitetun oppaan valmistelu.
Oppaan sisältö perustuu eläkkeelle jääneen lakiasiainjohtaja Kari Lehdon asiantuntevaan tekstiin.
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Valtiolliset kunniamerkit 2012
■ Tasavallan presidentti on myöntänyt Pellervo-Seuran kautta
haettuja valtiollisia kunniamerkkejä yhteensä 26:lle osuustoiminnassa ansioituneelle kansalaiselle.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
ritarimerkki (SVR R I)
Mäntyharju, Jarmo Olavi, maanviljelijä, Oripää (Munakunta)

Suomen Leijonan ritarimerkki (SL R)
Järviluoma, Hanna Vuokko Tellervo, toiminnanjohtaja, Nivala
(Nivalan Osuuspankki)
Piironen, Kari Juhani, maanviljelijä, Nurmes (Osuuskunta ItäMaito)
Ruostetsaari, Pekka, hallituksen puheenjohtaja, Nivala (Nivalan
Osuuspankki)
Teperi-Saari, Tiina, agrologi, Alastaro (LSO Osuuskunta)
Tuomola, Jouni Pentti Olavi, maanviljelijä, Loimaa (Munakunta)

Juntunen, Esko Kalervo, metsäasiantuntija, Iisalmi (Metsäliitto
Osuuskunta)
Kantola, Raija Irmeli, palveluneuvoja, Rauma (Metsäliitto
Osuuskunta)
Kulmala, Pentti Lauri, kiinteistönhoitaja, Naantali (Munakunta)
Laitinen, Matti Kullervo, metsäasiantuntija, Kuopio (Metsäliitto Osuuskunta)
Niinikoski, Jorma Antero, kuljetusyrittäjä, Karstula (Metsäliitto
Osuuskunta)
Nyman, Pekka Arto, metsäasiantuntija, Heinola (Metsäliitto
Osuuskunta)

Tasavallan Presidentti on myöntänyt arvonimen
seuraavalle henkilölle:
Maanviljelysneuvos Timo Juhani Komulainen (Pellervon
valtuuskunnan jäsen), Nurmes

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi (SVR ar.)
Kantola, Pekka, piiripäällikkö, Rauma (Metsäliitto Osuuskunta)

Suomen Leijonan ansioristi (SL ar.)
Anttila, Juha Viljam, maatalousyrittäjä, Mänttä-Vilppula (LSO
Osuuskunta)
Aula, Esa Kalevi, agrologi, Laitila (LSO Osuuskunta)
Laaksonen, Kari Tapani, maanviljelijä, Mietoinen (Munakunta)
Lampinen, Riitta Marja, rahoitusasiantuntija, Oulu (Oulun
Osuuspankki)
Uusitalo, Pekka Tapani, agrologi, Orimattila (LSO Osuuskunta)
Vähä-Eskeli, Timo Väinö Antero, agrologi, Ikaalinen (LSO
Osuuskunta)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein (SVR M I kr.)
Heinonen, Pekka Juhani, kuljetusyrittäjä, Pielavesi (Metsäliitto
Osuuskunta)
Huttunen, Jukka, laatucontroller, Äänekoski (Metsäliitto Osuuskunta)
Isomaa, Anna-Reetta, rahoituspäällikkö, Nivala (Nivalan Osuuspankki)
Kauppi, Sirkka Kaarina, kirjanpitäjä, Turku (Munakunta)
Leinonen, Aarno, apulaispäällikkö, Kaskinen (Metsäliitto Osuuskunta)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
(SVR M I)
Alapiha, Erkki Kalevi, metsäasiantuntija, Äänekoski (Metsäliitto Osuuskunta)
Julin, Tarmo Rainer, kuljetusyrittäjä, Ruokolahti (Metsäliitto
Osuuskunta)
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Pellervon ansiomitalit ja
-merkit
■ Pellervo-Seura myöntää joko osuustoiminnallisten yritysten
hakemuksesta tai omasta aloitteestaan ansioituneille hallinnon
edustajille tai henkilöstölle osuustoiminnan ansiomitaleita, Gebhard-mitaleita ja ansiomerkkejä.
Vuonna 2012 myönnettiin seuraavat ansiomitalit ja -merkit:

Osuustoiminnan I luokan ansiomitali
Maanviljelijä Ari Vuojolainen, Osuuskunta ItäMaito
Maanviljelijä, talousneuvos Olli Laaninen, Osuuskunta ItäMaito

Osuustoiminnan ansiomitali
Maanviljelijä Jorma Leinonen, Paltamon Osuuspankki
Maanviljelijä Markku Kaappola, Osuuskunta Satamaito
Maanviljelijä Eino Kähkönen, Kuhmon Osuuspankki
Maanviljelijä Jari Valkama, Kyrönmaan Osuuspankki
Vararehtori, professori Jukka Kola, Helsingin yliopisto
Taloustieteen kandidaatti Juha Kuisma, Lempäälä
Professori, maaseutuneuvos Eero Uusitalo, Perniö
Maanviljelijä Kimmo Kemppainen, Osuuskunta ItäMaito

Kultainen Gebhard-mitali
Kauppaneuvos Heikki Halkilahti, Valio Oy
Tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ, Helsingin yliopisto
Professori Salme Näsi, Tampereen yliopisto

Maanviljelijä Pentti Happo, Paltamon Osuuspankki
Kihlakunnan ulosottomies Seija Vorne, Hailuodon Osuuspankki

Hopeinen Gebhard-mitali
Asiamies Mirja Matikainen, Savonlinnan Seudun
Maataloussäätiö
Metsätalousinsinööri Mikko Laaksonen, Vakka-Suomen Lähivakuutusyhdistys
Maanviljelijä Jussi Nuuja, Kyrönmaan Osuuspankki
Hallituksen jäsen Pentti Kesti, Keskusosuuskunta Oulun Seudun
Sähkö
Lentokonemekaanikko Reijo Korhonen, Suomen Vesihuoltoosuuskunnat ry
Kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti Seppo Pöyhönen
Kauppatieteiden tohtori Kari Inkinen, Helsinki
Maanviljelijä, agrologi Riitta Neitola, Sodankylä
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö
Maanviljelijä Kari Piironen, Osuuskunta ItäMaito

Pronssinen Gebhard-mitali
Maanviljelijä Juha Hurvi, Osuuskunta Satamaito
Maanviljelijä Jaakko Lehtinen, Osuuskunta Satamaito
Maanviljelijä Veikko Tommila, Osuuskunta Satamaito
Emäntä Sari Vanhatalo, Osuuskunta Satamaito
Käyttöpäällikkö Tuomo Tanninen, Enon Energia Osuuskunta
Yrittäjä Ritva Strömsten, Kyrönmaan Osuuspankki
Maanviljelijä Pertti Halsola, Kouvolan vesiosuuskunnat ry
Vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys VVY
Dosentti Tapio S. Katko, Tampereen teknillinen yliopisto
Vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö
Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto
Professori Iiro Jussila, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Verkkopedagogi Pekka Hytinkoski, Helsingin yliopisto
Professori Seppo Villa, Helsingin yliopisto
Professori Jukka Mähönen, Turun yliopisto
Professori Pekka Mäkinen, Helsingin yliopisto
Ylitarkastaja Markus Seppelin, Sosiaali- ja terveysministeriö
Erityisasiantuntija, tutkija Ritva Pihlaja, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Erikoissuunnittelija Pertti Linkola, Helsinki
Tutkija, valtiotieteen maisteri Riitta Mäkinen, Lempäälä
Opetusneuvos Jussi Pihkala, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus
Projektipäällikkö Minna Erkko, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Maanviljelijä Kirsti Heikkinen, Paltamon Osuuspankki

Kultainen ansiomerkki
Liikennöitsijä Ilkka Laitila, Osuuskunta Satamaito
Varastotyöntekijä Jouni Tanner, Osuuskunta Satamaito
Liikennöitsijä Jari Alanen, Osuuskunta Satamaito
Meijerityöntekijä Seija Juntunen, Osuuskunta Satamaito
Maksuliikenteenhoitaja Päivi Mäkelä, Osuuskunta Satamaito
Logistiikkapäällikkö Erkki Sormunen, Osuuskunta Satamaito
Asiakasneuvoja Eeva Pulkkinen, Ylä-Karjalan Lähivakuutusyhdistys
Elintarviketyöntekijä Tuula Klooti, Munakunta
Kiinteistönhoitaja Pentti Kulmala, Munakunta

Hopeinen ansiomerkki
Laitosmies Ari Einola, Osuuskunta Satamaito
Maidonkäsittelijä Marja-Liisa Grönroos, Osuuskunta Satamaito
Meijerityöntekijä Sointu Hartman, Osuuskunta Satamaito
Varastotyöntekijä Jouni Isokorpi, Osuuskunta Satamaito
Laitosmies Hannu Juntunen, Osuuskunta Satamaito
Varastotyöntekijä Kari Lehtonen, Osuuskunta Satamaito
Laatuvastaava Maarit Lind, Osuuskunta Satamaito
Varastotyöntekijä Sami Pörsti, Osuuskunta Satamaito
Maitotilien hoitaja Janette Wessman, Osuuskunta Satamaito
Laitospäällikkö Jarmo Virtanen, Osuuskunta Satamaito
Metallityöntekijä Pasi Ristimäki, Munakunta
Tekninen päällikkö Jouni Tammelin, Munakunta
Elintarviketyöntekijä Riitta Haule, Munakunta

Pronssinen ansiomerkki
Meijerityöntekijä Anne-Mari Aalto, Osuuskunta Satamaito
Maidonkäsittelijä Hanna Anttila, Osuuskunta Satamaito
Logistiikkayrittäjä Janne Jalonen, Osuuskunta Satamaito
Meijerityöntekijä Eero Luotola, Osuuskunta Satamaito
Laitosmies Juha Mäkelä, Osuuskunta Satamaito
Logistiikkayrittäjä Timo Mäntyniemi, Osuuskunta Satamaito
Hallituksen puheenjohtaja Risto Kemppainen, Osuuskunta Kainuun Kuutamokeikat
Osuuskunnan perustajajäsen Tapani Kyllönen, Osuuskunta Kainuun Kuutamokeikat
Työntekijä Paavo Seppänen, Osuuskunta Kainuun Kuutamokeikat
Kirjanpitäjä Kerttu Harkoma, Osuuskunta Kainuun Kuutamokeikat
Talouspäällikkö Juhani Lehto, Pellervo-Seura ry
Elintarviketyöntekijä Maritta Kaukola, Munakunta
Kaupallinen johtaja Juha-Pekka Takku, Munakunta
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Valtuuskunta toimialoittain 1.1.2013
■ Osuustoiminta yleensä

TIMO SAUKKONEN
Metsänhoitaja, maanviljelijä
Metsäliitto Osuuskunnan
hallituksen jäsen
Rautjärvi
2008– (erovuorossa 2014)

JUHA MARTTILA
MMT, maanviljelijä
MTK ry:n puheenjohtaja
Simo
2010– (erovuorossa 2014)

■ Munakunta

PAULI KORPI-TASSI
Osuuskunta PPO:n
toimitusjohtaja
Ylivieska
2008– (erovuorossa 2014)

■ Finlands Svenska Andelsförbund
MATS BRANDT
agrologi, maanviljelijä
Mejeriandelslaget Milkan
edustajiston pj.
Kokkola
2003– (erovuorossa 2015)

■ Kotieläinjalostus

TIINA MITIKKA
maatalousyrittäjä
Faba osk:n hallituksen pj.
Iitti
2012– (erovuorossa 2015)
ILKKA UUSITALO
maatalousyrittäjä
LSO Osuuskunnan
hallituksen jäsen
Salo
2012– (erovuorossa 2015)

■ Lähivakuutus-ryhmä

PAULIINA HAIJANEN
kunnallisneuvos, varatuomari, asianajaja
Lähivakuutus osk:n
hallintoneuvoston pj.
Laitila
2002– (erovuorossa 2013)
TERO MÖLSÄ
kunnallisneuvos, maanviljelijä
Lähivakuutusyhdistys Vellamon
hallituksen puheenjohtaja
Orimattila
2007– (erovuorossa 2013)

■ Metsäliitto

HANNU JÄRVINEN
maatalousyrittäjä,
agronomi
Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
Janakkala
2011– (erovuorossa 2015)
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JARMO MÄNTYHARJU
maanviljelijä
Munakunnan hallituksen pj.
Oripää
2009– (erovuorossa 2015)

■ Osuusmeijerit

TAUNO UITTO (puheenjohtaja)
maanviljelysneuvos
Valio Oy:n hallituksen vpj.
Osuuskunta Pohjolan Maidon
hallituksen jäsen
Tyrnävä
1998– (erovuorossa 2014)
RIITTA NEITOLA
agrologi, maanviljelijä
Osuuskunta Pohjolan Maidon
edustajiston jäsen
Sodankylä
2003– (erovuorossa 2013)
OLLI PALMU
maanviljelijä
Hämeenlinnan Osuusmeijerin
hallituksen pj.
Karkkila
2007– (erovuorossa 2013)
KARI PIIRONEN
agrologi, maanviljelijä
Osuuskunta ItäMaidon
hallituksen pj.
Nurmes
2010– (erovuorossa 2014)
PENTTI SUOKANNAS
maanviljelijä
Osuuskunta Tuottajain Maidon
hallituksen pj.
Askola
2012– (erovuorossa 2013)

■ Päivittäistavarakauppa

RISTO ALANKO
toimitusjohtaja
Jukolan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen
Juuka
2007– (erovuorossa 2013)

■ Osuuspankit

REIJO HÄMÄLÄINEN
maaseutujohtaja, agrologi
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin
hallintoneuvoston pj.
Jalasjärvi
2008– (erovuorossa 2014)
PÄIVI KELKKA
maatalousyrittäjä
Kymenlaakson Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen
Kouvola
2007– (erovuorossa 2013)
HEIKKI SUUTALA
DI, toimitusjohtaja
POP Pankkiliitto osk:n toimitusjohtaja
Lapua
2006– (erovuorossa 2015)
JUSSI VIMPARI
rehtori
Oulun Osuuspankin hallituksen jäsen
Oulu
2010– (erovuorossa 2013)

■ Lihatalot

TIMO KOMULAINEN
Maanviljelysneuvos, agrologi, maanviljelijä
Lihakunnan hallituksen pj.
Nurmes
2001– (erovuorossa 2014)
AARTO KOSUNEN
maanviljelijä
Osuuskunta Karjaportin
hallintoneuvoston pj.
Rautjärvi
2005– (erovuorossa 2014)

■ Uusosuustoiminta

PEKKA PÄTTINIEMI
fil. tri, opintojohtaja
Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry:n
hallituksen pj.
Helsinki
2004– (erovuorossa 2013)

Hallitus 1.1.2013

Tuottajaosuustoimintaa koskevassa
keskustelutilaisuudessa vasemmalta
Pellervon valtuuskunnan jäsen
Jarmo Mäntyharju, hallituksen
jäsen Jan Lähde
ja LSO:n Pekka
Uusitalo.

MARTTI ASUNTA (puheenjohtaja)
metsäneuvos,
metsänhoitaja
Metsäliitto Osuuskunnan
hallituksen puheenjohtaja
Ylöjärvi
2008– (erovuorossa 2015)
TIINA LINNAINMAA (varapj.)
agrologi, maatalousyrittäjä
Osuuskunta Länsi-Maidon
hallintoneuvoston jäsen
Hämeenkyrö
2003– (erovuorossa 2015)

SALME NÄSI
KTT, professori
Pirkanmaan Osuuskaupan
hallintoneuvoston vpj.
Tampere
2009– (erovuorossa 2014)

SEPPO RYTIVAARA (varapuheenjohtaja)
Fil.maist., eMBA,
Kainuun Osuuspankin toimitusjohtaja
Kajaani
2010– (erovuorossa 2015)

LARS BJÖRKLÖF
agronomi, dipl.ekon.
Osuuspankki Raaseporin toimitusjohtaja
Finlands Svenska Andelsförbundin pj.
Raasepori
2011– (erovuorossa 2014)

SEPPO PAAVOLA
agrologi, maanviljelijä
Kaustinen
2011– (erovuorossa 2014)

PENTTI SANTALA
maanviljelijä
Valio Oy:n hallintoneuvoston pj.
Kauhajoki
2006– (erovuorossa 2015)

JAN LÄHDE
kauppatieteiden maisteri
Munakunnan toimitusjohtaja
Turku
2001– (erovuorossa 2013)

PETRI PITKÄNEN
agronomi, integraatiojohtaja
Espoo
2012– (erovuorossa 2014)
ERKKI MOISANDER
ekonomi
Lähivakuutus osk:n toimitusjohtaja
Varkaus
2008–2012

JARMO TOUKOLA
metsätalousneuvos,
maanviljelijä, yrittäjä
Kangasalan Seudun OP:n hallituksen jäsen
Kangasala
2005– (erovuorossa 2013)

Pellervo-Seura ja osakkuusyhteisöt 1.1.2013
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Osuustoimintavuosi koettiin myös verkossa
 YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi näkyi myös Pellervon verkkosivuilla. Osuustoimintavuoden tapahtumat ja
tempaukset saivat tilaa verkkosivujen uutisoinnissa ja osuustoimintavuoden omia
verkkosivuja markkinoitiin koko vuoden
ajan Pellervo.fi etusivun pääbannerissa.
Pellervo ylläpiti myös osuustoimintavuoden verkkosivustoa www.osuustoiminta.coop/2012. Sivustolle päivitettiin
tietoa osuustoimintavuoden tapahtumista
ja osuustoiminnasta niille, joiden kiinnostuksen osuustoimintaan kansainvälinen
osuustoimintavuosi herätti. Osuustoimintavuoden verkkosivujen sisältö suunniteltiin yhteistyössä osuustoimintavuoden toimikunnan kanssa. Verkkosivusto
muuntuu tulevaisuudessa vuoteen 2020
asti kestävän osuustoiminnan vuosikymmenen teemasivustoksi.
Yksi osa osuustoimintavuoden kampanjointia verkossa oli osuustoimintavuoden teemaan tehty ”Tulevaisuuden osuuskunnat”-video, joka toimi
mm. useiden tapahtumien tukimateriaalina. Videota katsottiin lisäksi vuoden aikana yli 1000 kertaa YouTube-videopalvelusta. Videon voi katsoa osoitteessa http://www.youtube.com/

watch?v=T0P1FPrwmUs.

Pellervon itse tai kumppanien järjestämiä osuustoimintavuoden tapahtumia
markkinoitiin internetissä ja niissä pidettyjä esityksiä julkaistiin luettavaksi verkossa.

Verkon perustoiminnot vielä
tutuin sävelin
Pellervon verkkosivujen käyttäjämäärät
pysyivät ennallaan noin neljännesmiljoonassa yksittäisessä kävijässä vuoden aikana. Normaali ylläpito suoritettiin tutuin
sävelin uutisoiden osuustoimintamaailman tapahtumista ja päivittäen eri Pellervon palveluiden verkkosisältöjä. Myös
Pellervon omaa tiedotusta hoidettiin aktiivisesti verkkosivujen ja Pellervo-fooru22

Tässä muodossa pellervo.fi nähtiin 2012
aikana.
mi -jäsentiedotteiden avulla.
Pellervo.fi verkkokokonaisuutta alusta alkaen luotsannut toimituspäällikkö
Markku Nummi jäi elokuun 2012 lopussa
eläkkeelle. Hänen työtään verkkosivujen
parissa jatkaa verkkoviestintäkoordinaattori Matti Ketola.
Vuoden aikana kehitettiin verkkosivujen osuustoiminnan tietopankkiosiota, johon koottiin keskitetysti erityisesti oppilaitososuuskuntia käsittelevää materiaalia
ja linkkejä muualla verkossa sijaitsevaan
materiaaliin.
Sivuston yhtenäistämiseksi myös Pellervon englanninkieliset verkkosivut
muokattiin vastaamaan muun sivuston
ulkoasua.
Pellervon kustantamien Kodin Pellervon, Maatilan Pellervon ja Osuustoiminta-lehtien internetsivuja on päivitetty
verkkoversioiksi jo 1990-luvulta lähtien.
Vuoden aikana ilmestyi lehtien 29 verkkoversiota, joissa hyödynnettiin painettujen lehtien sisältöä. Pääpainona lehtien verkkosivuilla oli lehtien markkinointi potentiaalisille tilaajille ja tärkeiden lehdissä olleiden teemojen esille tuonti.
Kodin Pellervo ja Maatilan Pellervo –
lehtien osalta verkkoon luotiin osana levikkikampanjoita tilaussivut, joista lehden
sai tilattua.

Osuustoimintavuoden verkkosivustolla uutisoitiin vuoden tapahtumista ja
teemoista.

Sähköisen viestinnän kokonaisuudistuksen suunnittelu aloitettu
Vuoden aikana ryhdyttiin suunnittelemaan
Pellervon sähköisen viestinnän kokonaisuudistusta, jossa muutoksia tehdään niin
Pellervon kuin lehtienkin verkkosivuille.
Uudistusprojekti jatkuu kevään 2013 ajan.
Uudistuksen suunnittelussa on otettu
huomioon verkkosivujen eri käyttäjäryhmien tarpeet. Vuoden 2013 aikana nähtävässä uudessa sivustossa tärkeimmät asiat
ovat entistä helpommin löydettävissä niin
osuustoimintaekspertille kuin asiaan vasta tutustuvalle.

Juhlavuosi työn merkeissä
 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy perustettiin vuonna 1992 Pellervo-Seuran ja
TNS Gallupin yhteisomistuksessa. Yhtiön juuret ovat vuodessa 1932, jolloin
syntyi Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos (PSM).
Kertomusvuonna juhlittiin kahden tai
oikeastaan kahdeksan vuosikymmenen
taivalta työn merkeissä. Aikanaan Suomen Gallupin ja Pellervo-Seuran yhteisomistuksen tavoitteena oli perustamissanojen mukaan ”parantaa ja vahvistaa Seuran palvelumahdollisuuksia markkinatutkimustoiminnassa.” PSM:n juuria on vaalittu menestyksellä ja palvelu on laajentunut koko toimialalle. Toiminnan alussa
ajat olivat taloudellisesti haastavat kuten
nykyäänkin. Asiakkaat punnitsevat tutkimustarpeet tarkkaan, mihin on vastattu asiakaslähtöisten palvelujen aktiivisella
kehittämisellä.
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
tuottaa markkinatieto-, markkinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua koko elintarvikeketjulle, maa-, metsä- ja puutarhatalouteen kytkeytyville yrityksille ja organisaatioille. Vahvuutena on ollut henkilöstön osaaminen ja keskittyminen omalle

toimialalle sekä toimialan eri sektoreiden
tuntemus, tutkimusosaaminen, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja avainasiakkuuksiin perustuva toiminta. Tukena ovat olleet TNS Gallupin laadukkaat tutkimuspalvelut, testatut tutkimustuotteet ja kansainväliset verkostot. Toiminta on laatujärjestelmän mukaista (ISO 2001 ja Markkinatutkimusstandardi ISO 20252).
Kertomusvuonna taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Tietoa tuotettiin niin
strategisen suunnittelun kuin operatiivisen johtamisen tarpeisiin. Perinteiseen tapaan asiakkaina/kohderyhminä olivat etujärjestöt, viranomaiset sekä alan elinkeinot laidasta laitaan: viljelijöistä, metsänomistajista ja kauppiaista kuluttajiin.
Toiminnan kivijalkana jatkuivat markkinatietopalvelut ja tuotantoennusteet.
Niiden pohjalta rakennettiin yhä enemmän asiakaskohtaisesti räätälöityjä AgriInfo-sovelluksia. Osuustoiminta-lehdessä julkaistiin säännöllisesti katsauksia markkinoiden kehityksestä OT-barometreinä.
Merkittävä osa tutkimuksista oli yritysten ja organisaatioiden asiakastutkimuksia, joissa selvitettiin palveluun tyytyväi-

syyttä, kehittämiskohteita ja asiakkuuteen
sitoutumista. Näissä tutkimuksissa hyödynnettiin TNS-tutkimustuotteita ja
-osaamista.
Laajin tutkimus oli viljelijöiden keskuudessa toteutettu Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2020. Tutkimus on seurantatutkimus, jolla selvitetään maatilojen
tulevaisuudensuunnitelmissa tapahtuvia
muutoksia alueittain ja tuotantosuunnittain. Vuonna 2012 tutkimus toteutettiin
entistä laajempana ja tutkimukseen osallistui 4 750 viljelijää. Uutena kohderyhmänä olivat kasvihuoneviljelijät ja lammastalouden harjoittajat. Tuotannon jatkamis- ja kehittämishalukkuuden lisäksi kartoitettiin taustatekijöitä ja muun
muassa vastuullisuutta mm. ympäristön,
energian käytön ja eläinten hyvinvoinnin
näkökulmasta.
Seurantatutkimuksena selvitettiin ruuan kulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä
erityisesti maito- ja lihatuotteiden ja kananmunien osalta. Internetin välityksellä tehtävät tutkimukset yleistyivät edelleen ja kaikissa DataLaari-tutkimuksissa oli vastaamismahdollisuus internetissä. Kertomusvuonna julkaistiin 61. vuosikerta Elintarviketalous-julkaisusta. Ruokatietoa-julkaisu ilmestyy kahden vuoden
välein, seuraavan kerran vuonna 2013 yhdeksännen kerran. Julkaisut sisältävät tilastoaikasarjoja ja tutkimuksia sekä PowerPoint -kuvapaketteja.

Meijereiden myymälät ovat tuottajille
tärkeitä ostospaikkoja. Kuva on ItäMaidon Nilsiän myymälästä.
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PTT tutkii monipuolisesti
 Kansantalouden tutkimus
Pellervon Taloustutkimuksen toiminta
jakautuu pääpiirteissään kolmeen alueeseen: kansantalouden-, maa- ja elintarviketalouden sekä metsäsektorin tutkimuksiin.
Kansantalouden tutkimus käsitteli tuttuun tyyliin hyvin monenlaisia teemoja. Talouskasvun kannalta olennaista tuottavuuskehitystä tarkasteltiin kahdessa projektissa. Laaja-alainen innovaatiotoimintaa ja sen mittaamista käsittelevä tutkimus muodostuu laajan
katsauksen pohjalta muodostettavan innovaatiotoimintaa kuvaavien vaihtoehtoisten mallien ja kokonaiskuvauksen
työstämisestä. Toisessa projektissa selvitettiin yhdessä Ramboll-konsulttitoimiston kanssa Tekesin tukien vaikutuksia yritysten toimintaan tuottavuuden
näkökulmasta.
Yrittäjyys-teema näkyi vuoden 2012
tutkimustoiminnassa selvityksessä, jossa tutkittiin vuosien 1972– 2010 aikana
valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaneiden yritysten kehitystä ja taloudellista menestymistä palkinnon saannin jälkeen. Sosiaali- ja terveyssektorin ongelmiin paneuduttiin KELA:n kanssa yhteistyössä tehdyssä hankkeessa ”Suun
terveydenhuolto ja sairaanhoitovakuutuskorvauksen uudistaminen”.
Aluetalouden osalla huomio kiinnittyi erityisesti kuntauudistukseen ja kaivostoiminnan aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Edelleen jatkuvassa ”Vahvat peruskunnat” -tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, muodostuuko kuntauudistuksessa elinvoimaisia kuntia.
Kaivoshankkeessa tunnistettiin kaivostoiminnan ympäristöhaittoja, arvottiin niitä saatavilla olevien tietojen perusteella yhdeksän tarkasteluun valitun kaivoshankkeen tapauksessa ja verrattiin haittojen arvoa alue- ja kansantaloudellisiin hyötyihin. Aluetalouden
puolella kehitettiin myös alueellisen ta24

louskehityksen ennustamismalli.
Kansainvälisen talouden ilmiöitä tutkittiin euroalueen tulevaisuutta luotaavassa projektissa ja valtioneuvoston kanslialle valmistellussa raportissa ”Globaalitalouden haasteet Suomelle vuoteen 2030”. Perinteiseen tapaan
tarkasteltiin myös suomalaisten asuntomarkkinoiden tilaa vuotuisessa alueellisessa asuntomarkkinakatsauksessa. Uutena asumiseen liittyvänä teemana perehdyttiin asumisen kustannusten kehitykseen.

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimus
Vuonna 2012 saatiin päätökseen yhteistyössä MTT:n kanssa elintarvikeketjun kilpailullisuutta ja hintaintegraatiota koskeva tutkimus. Lisäksi saatiin päätökseen laaja EU:n komission tilaama
osuuskuntien ja tuottajaorganisaatioiden roolia tuottajien markkina-aseman
parantamisessa tarkasteleva koko EU:n
laajuinen selvitys. Hanketta koordinoi
Wageningenin yliopisto Hollannista ja
PTT on yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa vastannut Pohjoismaita koskevien maaraporttien tekemisestä sekä
lisäksi ollut keskeisessä roolissa kahdessa synteesiraportissa ja neljässä case-tutkimuksessa.
Yhteistyössä Suomen Aluetutkimuksen, Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston (AIKOPA/Kajaani) kanssa PTT
jatkoi myös ohjelmakauden 2007–2013
maaseudun kehittämisohjelman arviointia. Yhteistyössä MTT:n kanssa jatkettiin EU:n maatalouspolitiikan muutosten vaikutusten arviointia. MTT:n
ja KTK:n kanssa yhteistyössä jatkettiin
hanketta vuorovaikutteisesta ja vastuullisesta elintarvikeketjusta. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja tuottajien
ja kuluttajien kohtaamisen haasteisiin.
Hankkeessa toteutettiin vuoden aikana
sekä kuluttaja- että tuottajakysely sekä

useita työpajoja.
Lisäksi jatkettiin yhteistyössä metsäalan tutkimusryhmän kanssa laajaa kolmivuotista EU-hanketta, jossa tarkastellaan EU:n Välimeren kumppanuusmaiden maaseudun kestävää kehitystä. PTT:n osuudessa selvitetään maa- ja
metsätalouden kestävään kehitykseen
vaikuttavia tekijöitä ja niiden mittaamista sekä arvioidaan niiden käyttöä
politiikka-analyysissä. Hankkeessa on
mukana 12 partneria eri puolilta Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa sekä Lähi-itää. Alkuvuodesta 2012 PTT järjesti hankkeeseen liittyen workshopin Helsingissä.
Yhteistyössä Työtehoseuran kanssa
jatkettiin kotieläintuotannon uusia liiketoimintamalleja tarkastelevaa hanketta. Uusille toimintamalleille on selkeä
tarve, koska rakennekehitys on edennyt siten, että viljelijäperheen oma työpanos ei enää riitä kaikkeen. Samoin eri
teknologioiden (ja niiden optimiskaalojen) yhteensovittaminen vaatii uudenlaista ajattelua.
Vuoden aikana toteutettiin myös
useita muita hankkeita. Suomen Turkiseläinkasvattajien liiton toimeksiannosta selvitettiin mm. turkistalouden tuottamia verotuloja. MMM:n toimeksiannosta tarkasteltiin tuottaja- ja
toimialaorganisaatioiden mahdollista roolia Suomen maataloudessa. Uutena hankkeena käynnistettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa maatalouden osakeyhtiöitymistä käsittelevä hanke.

Metsäalan tutkimus
Vuonna 2012 keskityttiin tutkimuksessa
metsäalan toimintaympäristön ja politiikan kannalta keskeisiin aihepiireihin. Ohjauskeinot ja politiikan tarkastelu ovat läpileikkaava teema lähes kaikessa tutkimuksessa. Tutkimus palveli Kansallisen
metsäohjelman 2015, Metsäalan strategi-

PTT tutkii muun muassa yksityismetsätalouden kannattavuutta. Jokainen
metsänomistaja voi vaikuttaa siihen
oikea-aikaisin hoitotoimin.

sen ohjelman sekä METSO-ohjelman tietotarpeita.
Yksityismetsätalouden kannattavuus ja
yrittäjyys on nostettu avainasioiksi metsätalouspolitiikassa. Metsätaloudessa alueella jatkui metsäliiketoiminnan kannattavuuslaskurin kehittämis- ja tutkimushanke yhdessä Metsätalouden kehityskeskus
Tapion kanssa. Hanke on MMM:n rahoittama. Hankkeen tarkoituksena on kehittää metsäammattilaisten ja metsänomistajien käyttöön useampia eri liiketaloudellisia tunnuslukuja tuottava laskuri. PTT oli
aktiivisesti mukana myös metsälain valmistelussa ja julkaisi kyselytutkimuksen
tulokset metsänomistajien suhtautumisesta lain muutoksiin yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.
Metsänomistajatutkimuksessa tarkas-

teltiin metsänomistajien päätöksentekoa ekosysteemipalveluiden tuotannossa niin metsissä kuin soillakin. MMM:n
rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen ja Metlan kanssa tehtävä hanke metsien ekosysteemipalveluiden yhteensovittamisesta ja yhteistyöverkostoista yksityismetsissä jatkui. Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston
kanssa jatkettiin myös suoekosysteemipalveluiden arvoa ja arvottamista tarkastelevaa tutkimusta, jossa päärahoittajana on
MMM. Lisäksi aloitettiin Maj ja Tor Nesslingin Säätiön rahoituksella ekosysteemien arvottamista kartoittava hanke yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Kansainvälinen yhteistyö ekosysteemipalvelu -teemasta aloitettiin venäläisten partnereiden kanssa. Metlan ja Oulun yliopis-

ton kanssa tehtävä EU-rahoitteinen hanke tarkastelee ekosysteemien tuotantopalveluiden tuotteistamismahdollisuuksia
ja säätelypalveluiden ylläpitoa erityisesti
metsäpalojen hallinnassa.
Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa tehtiin METSO-ohjelman väliarviointi. Tuloksissa todettiin vapaaehtoisuuteen
perustuvan mallin toimivan hyvin sekä
laadullisesti että hyväksynnän osalta.
Metsiin liittyvän tutkimuksen lisäksi tarkasteltiin kaivosteollisuuden hyötyjä
ja haittoja yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. PTT arvotti kaivosten ympäristöhaittoja YVA-selvitysten perusteella ja vertasi niitä kaivosten yhteiskunnallisiin hyötyihin.
Tutkimuslaitoksen työntekijät osallistuivat vilkkaasti talouspoliittiseen keskusteluun esimerkiksi euroalueen talouskriisistä, kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ja ruuan hinnan muodostumisesta. Normaalin projektitutkimustyön ohessa PTT teki runsaasti myös yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä. Henkilökunta
kävi kuultavana eduskunnassa eri valiokunnissa, osallistui työryhmiin ja piti esitelmiä sekä omistajayhteisöjen että muiden tahojen tilaisuuksissa.
Kansantalouden, maa- ja elintarviketalouden sekä metsä- ja puutalouden suhdanne-ennusteet julkaistiin keväällä ja
syksyllä kolmena erillisenä osiona, jotka julkaistiin myös Maaseudun Tulevaisuuden liitteenä. Ajankohtaisista teemoista julkaistiin kaksi artikkelikatsausta otsikoilla ”Vihreän kasvun jäljillä” ja ”Kunnat, rakenteet ja uudistus”.
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Pellervo-Instituutti perusti johtamiskoulun
 Pellervo-Instituutti Oy:n hallitus päätti 20.12.2012 yhtiön uudesta strategiasta.
Sen ilmentymä on uusi PI-johtamiskoulu.
PI-johtamiskoulu on koulutusasiakkaiden
vahva kumppani, jossa Pellervo-Instituutin pitkä osaaminen yhdistyy neljän yhteistyökumppanin kanssa. Koulutustuotteiden tarjonta lisääntyy. Resurssit asiakaskohtaisiin hankkeisiin paranevat.

Asiakkaan
vahva kumppani
Uudessa PI-johtamiskoulussa PellervoInstituutin kumppaneina toimii neljä yritystä: Management Institute of Finland
MIF, CV-Group, Auros Consulting ja Present K&S. Näiden yritysten osaaminen
kattaa työyhteisöjen kehittämisen ja johtamisen, hallitustyöskentelyn, strategiatyön ja taloudenhallinnan. Tämän yhteis-

työn ansiosta PI-johtamiskoulu pystyy tarjoamaan asiakkaille
vahvaa kumppanuutta koulutusasioissa.
Vuonna 2013 koulutustoiminnan arvioidaan kasvavan erityisesti asiakaskohtaisessa
koulutuksessa.

Koulutustoiminta
kasvuun
Pellervo-Instituutti jatkoi perustehtävänsä toteuttamista teemalla ”Kohti hyviä
päätöksiä”. Pääkohderyhmä olivat luottamushenkilöt osuustoimintayrityksissä, MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä. Vuoden aikana koulutukseen osallistui

Pellervo-Instituutti on ajassa kiinni.
Toimitusjohtaja Kari Huhtala esittelee
tutkimustaan tuottajaosuustoiminnan
eRNAC-seminaarissa.
820 henkilöä, jossa oli kasvua 17 % edellisvuoteen verrattuna. Koulutuspäivien
määrä kasvoi vastaavasti. Seminaarien ja
ajankohtaiskoulutuksen volyymit pysyivät
kokonaisuutena edellisvuoden tasolla.

Osuustoimintakoulutusta
venäläisille
Pellervo-Instituutti järjesti ensimmäistä
kertaa osuustoiminnan ja hallinnon koulutusohjelman venäläisille osuuskunnille ja maatalousorganisaatioille. Koulutus
suunniteltiin yhteistyössä MTK:n kanssa.
Vastaanotto oli positiivinen ja toimintaa
tullaan jatkamaan.

Tutkimus ja koulutus
kohtasivat

Pellervo-Instituutin Kesäfoorumissa käsiteltiin osuuskuntien johtamista. Kuvassa etualalla tiimiakatemian valmentaja, tekniikan tohtori Heikki Toivanen ja Salon Seudun
Osuuspankin toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen.
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Vuoden 2012 aikana osuuskuntatutkimus
ja koulutus kohtasivat Suomessa. Kansainvälinen eRNAC-tutkijaseminaari pidettiin Helsingissä. Hollantilainen professori piti samassa yhteydessä luennon Pellervo-Instituutin Kesäfoorumissa. Yhtiön
toimitusjohtaja Kari Huhtala jatkoi väitöskirjaopintojaan, joiden kautta osuuskuntatutkimuksen tuloksia hyödynnettiin
Pellervo-Instituutin koulutuksissa.

Osuustoiminnan julkaisut

OsuusTOiminTa
PTT:n

Markus Lahtinen:

”Taitomme on
muuttaa tarinat
numeroiksi.”
s.36

1•2013

joh d on ja h al l i n n on am m atti l e hti

Teema:
Osuus
toiminta

2020
s.3247

Kalastus
työllistää
Lapissa
s.55

Erkki
MoisandEr
vie läpi
suurta
muutosta

”Osuustoiminnalla
olisi mahdollisuus
päihittää maailman parhaimmatkin tuotemerkit,
mutta aarrearkku
odottaa vielä löytäjäänsä.”
s.49

Osuustoiminta.
Talouslehti, joka on tarkoitettu jokaiselle osuustoimintayrityksen hallintohenkilölle ja liikkeenjohtajalle. Lehti keskittyy osuuskuntien hallintoon,
johtamiseen ja osuustoiminnalliseen
keskusteluun yli toimialarajojen. Kuusi numeroa vuodessa 60 €. Tutustumistarjous 23 euroa/1. vuosikerta. Irtonumeron hinta on 11 euroa.

s.12

osuustoiminnan
arvot ja periaatteet
2000-luvulle

Osuustoiminnan arvot ja
periaatteet.
Kansainvälisen osuustoimintaliiton
ICA:n osuustoiminnan identiteettiä koskeva kannanotto vuodelta 1995. Osuustoiminnan neuvottelukunta.
5. painos 2012. Hinta 3,40 €.

Osuustoiminnan juurilla
Aatteen sankareita vai veijareita?
Sukeltaa kuvin ja tekstein suomalaisen ja kansainvälisen osuustoiminnan värikkääseen historiaan.
Kirja tarkastelee osuustoimintaliikkeen alkuperäistä tarkoitusta sen
tunnetuimpien uranuurtajien
kautta. Kirjan ovat toimittaneet
KTT Kari Inkinen ja YTM MaunoMarkus Karjalainen. Hinta 45 €.

§

OsuustOiminnan
neuvottelukunta

the CO-Operative
Delegation

Eurooppaosuuskuntalaki

Osuuskunnan perustajan opas.
Opas kertoo osuuskunnan
suunnittelusta, sääntöjen laadinnasta,
rekisteröimisestä, taloudesta, hallinnosta,
palvelujen ja tuotteiden markkinoinnista.
Pellervo-Seura. Hinta 25 €. Oppaan
mukana tulee kaksi muuta julkaisua:
uusi osuuskuntalaki ja osuustoiminnan
kansainväliset periaatteet

Eurooppaosuuskuntalaki
Eurooppaosuuskuntalaki
tuli Suomessa voimaan
1. marraskuuta 2006.
Julkaisu sisältää lain, hallituksen
esityksen laiksi, Euroopan
neuvoston asetuksen ja Pellervon
lakiasiainjohtajan esipuheen,
joka arvottaa lain käytännön
merkitystä. Hinta 5 e.
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Heikki Juutinen, Åke Stenström, Raimo Vuori:

Tehokas omistajahallinto,
osuuskunnan hallintohenkilön
käsikirja.

3. lisäpainos 2011. Hinta 25 €/kpl, yli 10 kirjan
tilauksissa 22 €/kpl. Myös ruotsiksi.

Vuoden tulos.
JOHDOSTA KIINNI
MATTI FARIN

HDOSTA KIINNI

stoimintayrityksen johtajan johtaminen

nnassaan hallintotyötä tekevä on päättäjä ja vallan käyttäjä.
ottamustyö on sivutoimista, sen haltija on tärkeässä, mutta
iriitaisessa roolissa. Hän on osuuskunnan omistaja, rahoitkas ja tuottajaosuuskunnassa raaka-aineen tuottaja. Osuushallituksessa hän on myös toimitusjohtajan johtaja, hänen

etua osuuskuntapäättäjä ajaa: osuuskunnan jäsenten, maahmisten vai tilan omistajan? Johdosta kiinni -kirjan yrityskertovat, minkä puolesta eri tuottajaosuuskunnat ovat lija millaisella menestyksellä. Kirja pureutuu etenkin osuushallitusjäsenten työhön, koska osuuskunnan hyvinvointi on
en ja toimitusjohtajan osaamisen varassa.

JOHDOSTA KIINNI Osuustoimintayrityksen johtajan johtaminen

MATTI FARIN

Matti Farin:

Johdosta kiinni, osuustoimintayrityksen
johtajan johtaminen.

Osuustoimintayrityksen
johtajan johtaminen

Opas osuustoimintayritysten
tulosten raportointiin. PellervoSeura 2009. Hinta 15 e.

Johdosta kiinni -kirja paneutuu etenkin osuuskunnan
hallituksen jäsenten työhön. Kirjassa on myös
yritysesimerkkejä.
Pellervo-Seura 2006.
Hinta 20 €, 2–10 kpl 15 €/kpl, 11– kpl 12 €.
OMISTAJUUS JA HALLINTO
osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä
Osuustoiminta-lehden 2/2011 liite

JOHDANTO

Annastiina Henttinen, Osuustoiminnallisen
yrityksen HISTORIAN kirjoittaminen.
Osuuskunnat juhlivat aika ajoin syntymäpäiviään ja
usein päivää juhlistetaan historiateoksella. Opas kertoo
kirjoitustyöstä ja historiahankkeen läpiviennistä. Pellervo-Seura 2006. Hinta 25 e.

Tämän taustalla on Pellervo-Seuran
valtuuskunnan 10.12.1993 hyväksymä
raportti ”Jäsenomistajuus osuustoiminnallisissa yrityksissä” (ks. www.
pellervo.fi/yhteisvoimin-digikirjasto).
Valtuuskunta hyväksyi tuolloin myös
raportin osana olleet osuustoimintayritysten jäsenhallintoa koskevat suositukset. Vuoden 1993 raportissa on
hyvin paljon sellaista, joka edelleen on
täysin käyttökelpoista ja sovellettavissa olevaa tietoa.
Pellervon hallitus päätti 2.6.2010
antaa tehtäväksi raportin ja sen suositusten päivityksen, jotta ne voitaisiin
esittää ajantasaisessa muodossaan valtuuskunnan hyväksyttäviksi.
Pellervon toimitusjohtaja Veikko
Hämäläinen nimesi toimikunnan, johon puheenjohtajaksi tuli Pellervon
lakiasiainjohtaja Kari Lehto, jäseniksi
Iiro Jussila (Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori, joka on
tutkinut osuustoimintaa ja erityisesti
omistajuutta etenkin osuuskaupoissa
ja osuuspankeissa), Tiina Teperi–Saari (mm. LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja), Antti Tukeva (mm. Osuuskunta Maitosuomen
toimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsen ja Lakeuden
Lähivakuutusyhdistyksen hallituksen
varapuheenjohtaja) sekä sihteeriksi
Pellervo-Instituutin toimitusjohtaja
Kari Huhtala.

Kuva 1.

Osuuskunnan kaksoisluonne:
JÄSENYHTEISÖ ja LIIKEYRITYS
JÄSENYHTEISÖ
Asiakasomisteisessa
ot-mallissa
ASIAKKAAT
LIIKEYHTEYS

Kokoukset,
vaalit, viestintä ym.

Tuottajaomisteisessa
mallissa
TUOTTAJAT
Toimitusjohtaja
JÄSENHALLINTO

TOIMINNAN SUUNTA
Hallituksen
puheenjohtaja

JÄSENRAHOITUS

LIIKEYRITYS

Liiketoiminta,
tuloksen seuranta.

ASIAKKAAT tuottajaomisteisessa ot-mallissa
Muut asiakkaat kuin jäsenet asiakasomisteisessa mallissa
Kun osuuskunnan jäsenyydessä yhdistyvät jäsenen liikeyhteys, jäsenrahoitus ja
jäsenhallinto, niin puhutaan identtisyyden periaatteen toteutumisesta.
Kaaviossa kerrotut tekijät muodostavat osuuskunnille yleisen tavoiteltavan mallin,
johon toimintaa pystytään vertaamaan. Eri toimialoilla ja erilaisissa yrityksissä eri
aikoina painopisteet luonnollisesti selvästi vaihtelevat.
Lähde: Vuoden tulos -opas, 2. uudistettu painos, Pellervo-Seura 2009

Omistajuus ja hallinto
osuustoiminta- ja keskinäisissä yrityksissä.
Juhani Laurinkari:

Osuustoiminta, utopiasta
kansainvälisen yrittämisen muodoksi.
Perusteos osuustoiminnasta. Professori Juhani
Laurinkarin osuustoimintakirja kertoo laajasti
osuustoimintaliikkeen kehityksestä Suomessa ja
kansainvälisesti.
Hinta
1 kpl 34 euroa,
2–9 kpl à 25 e
10 kpl tai enemmän à 20 e.
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Julkaisu on toimitettu PellervoSeuran valtuuskunnan 4.3.2011
hyväksymän raportin ja suosituksen pohjalta. Maksuton.

Pellervon Tilaajapalvelu
Simonkatu 6, 00100 Helsinki
PL 77, 00101 Helsinki
Puh. (09) 476 7501
Telekopio (09) 694 8845
S-posti: toimisto@pellervo.fi

Seppo Kallio, Bettina C. Lindfors:
Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC Historiikki 1985-2009

Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto

NBC Historiikki 1985–2009.
Pohjolan
Talonpoikaisjärjestön

Keskusneuvosto
NBC
Turku 2011. Pohjolan
Talonpoikaisjärjestöjen Keskusneuvosto on vuonna 1934
perustettu Pohjolan viljelijä- ja osuustoimintajärjestöjen organisaatio. Myös
ruotsiksi. Yksittäinen kappale maksuton.
Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC on vuonna
1934 perustettu Pohjolan viljelijä- ja osuustoimintajärjestöjen organisaatio. Siihen kuuluvat viiden pohjoismaan sektorijärjestöt;
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Ruotsinkielisten
maataloustuottajain keskusliitto SLC ja Pellervo-Seura Suomesta,
Lantbrukarnas Riksförbund LRF Ruotsista, Norges Bondelag ja
Norsk Landbrukssamvirke Norjasta, Landbrug & Fødevarer Tanskasta sekä Bændasamtök Íslands Islannista. Järjestö käsittelee
maaseudun ajankohtaisia asioita sekä toimii sektorin äänitorvena
että koordinaattorina monissa maatalouden ja elintarvikesektorin
asioissa. Järjestöä johtaa presidiumi eli puheenjohtajisto, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. NBC:n 75-vuotis juhlakokous
järjestettiin Islannissa vuonna 2009.

441 678
Painotuote

Markku Kuisma, Annastiina Henttinen, Sami
Karhu, Maritta Pohls:

Kansan talous. Pellervo ja yhteisen
yrittämisen idea 1989–1999.
Kolme näkökulmaa pellervolaisen osuustoimintaliikkeen ja Suomen kehitykseen.
Pellervo-Seura ja Kirjayhtymä Oy 1999. Hinta 32,80 e.

Yritysneuvojan
osuuskuntaopas.
Kirjanen yritysneuvojille heidän
pohtiessa asiakkaiden kanssa
yritysmuodon valintaa. PellervoSeura 2005. Yksittäinen kappale
maksuton.

Osuuskuntien edistämisestä
Euroopassa.
Komission tiedonanto neuvostolle,
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.
Pellervo-Seura 2004.
Hinta 1 kpl 5 euroa
2–9 kpl à 3 e
10 kpl tai enemmän à 2,50 e

Maalaistentalo.
Maaseudun ja osuustoiminnan kotipesä
keskellä Helsinkiä.
Kirjoittanut Jouko Väänänen.
Julkaisija on Maalaisten Talo Oy 2009.
Maalaistentalo Simonkatu 6:ssa Helsingin
keskustassa on osa maaseudun ja
osuustoiminnan identiteettiä. Sieltä ovat
lähtöisin monet osuustoiminnalliset
ja keskinäiset yritykset ja maaseudun
järjestöt. Hinta 29 e.

Suomen maatalouden
ja osuuskuntien
Brysselin toimisto

vuotta
Suomen maatalouden ja
osuuskuntien Brysselin
toimisto 20 vuotta.
MTK, Pellervo, SLC 2011.
Yksittäinen kappale maksuton.

Pellervon verkkosivujen
nettikirjastosta löytyy
julkaisuja sähköisessä
muodossa yli 100 vuoden
ajalta.
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Kodin Pellervo on maaseudun ja maaseutumaista elämäntapaa ja taloudellista yhteistoimintaa korostava perhelehti. 12 numeroa.
Maatilan Pellervo on maatilojen ammattilehti,
joka edistää maatilojen ja maaseudun osuustoiminnallista ja muuta liiketoimintaa. 11 numeroa. ELÄIN-liite 9 numeroa vuodessa.

ta m m i k u u

a hyvää!
1 ● 2013

Puuro
pitää tiellä

kylä

Täyden palvelun
Kalkkinen

terveys

Liiku jo lapsena

t ja mainokset,
painokset

Vältti
Väinö

 Kun rautasiipinen aura ensi kerran käänsi suomalaista savipeltoa
nurin, tiesivät isännät katselevansa maanmuokkauksen mullistavaa
välinettä – välttiä.

 Kun Maatilan Pellervo tarjosi ensi kosketuksen Väinö Välttiin,
saatteli sanojen ropina lukijat elämysmatkalle viljelyliiketoiminnan
pariin – Välttiharjulle.

 Vuosien mittaan on Väinö Vältistä kasvanut johtava suomalainen
maatalouspakinoitsija, jolla on kovat panokset ikäväntorjuntaan.
Agronomin ääni kantaa kahuohran seasta, hirvitornin huipulta ja
tukipapereiden takaa.
Mykistymään miehen saa rva Vältti ja rukiin hintataso.
Väinö Vältin kootut ja justeeratut pakinat nyt ensi kertaa yksissä
kansissa.

MAATILAN

kootut pakinat

puutarha
Talvi taittuu

Nurmes - Tampere

musta.com

5

Kytäjä
Golf
Hyvä
hteistyökumppani!

tamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi kisailemaan
htymään kanssamme PunaMusta Golfturnaukseen
Kytäjä Golfiin Hyvinkäälle 11.9.2008

11.1.2013 9:05:44

8.1.2013 9.39

ohjelma on seuraava:
08.45 Aamukahvi
09.30 Kilpailuinfo
10.00 Kilpailu yhteislähtönä
14.00 Sauna lämpimänä
15.00 Ruokailu ja palkintojen jako

kasvinviljely • MeTsÄ • koneeT • yriTTÄMinen • Talous • MarkkinaT • TyÖTerveys

umuoto:
tebogey (HCP max 36), paras SCR, lähimmäksi lippua, pisin draivi,
dy.

Kestotilaukset: Kodin Pellervo 79,20 e/vsk
Maatilan Pellervo + Eläin-liite 99,10 e/vsk
Maatilan Pellervo 87
e/vsk
Kodin Pellervo + Maatilan Pellervo 116,70
Mannin
charolaiset
e/vsk
siirtyvät
luomuun
Kodin Pellervo + Maatilan Pellervo + Eläin-liite
138,70 e/vsk
TAMMIKUU 2013

ähtöön mahtuu 72 innokasta pelaajaa, ilmoittaudu siis ajoissa mukaan!
ttautumiset 29.8.2008 mennessä / Leila Leinonen fax 09-3424 0199

Tervetuloa

llan

Väinö Vältti • kootut pakinat

Pellervo-lehti

1 • 2013

1

Timo Hirsimäki

• 2013
ta m m i k u u

I MAIdo nTUoT AnTo

1 • 2013

1 ● 2013

kevättyöt

uivaustekniikka on paras vaihtoehto
vaativiin olosuhteisiin.

eläin

Laatua nurmiin! Tutustu
uutuuksiimme
Sade Puimattoman
kesän
okas, nopea ja edullinen
pellon
satoa:
nukuivuri 205–365 hl

UUTUUS!

nnojen kiilaharjat ja puolen metrin ilma-kanavat
t ilman nopeuden ja ilman tasaisen virtauksen.
lapasyöttöä varmistaa tasaisen viljan kierron.
orrasesipuhdistin puhdistaa viljan kierron aikana.

s valmiina moduleina, nopea pystyttää

päällä valmiina jalusta, uuni ja puhallin
i kasattu kenno ilmapäätyineen
t ja elevaattori koottuna
ännät

Tuure-Nurmi

Tuure-timotein sulavuus
ja jälkikasvukyky.
Kuivaheinä- ja säilörehunu
rmien perustamiseen.
Tuure-timotei 75%, ruokonata
15%, nurminata 10%.

HINNAT ALK.
ANTTI C205

39 200,-

ApilanurmiKäpysato
Valkea

odottaa poimijaa

Säilörehunurmien perustamise
sekä muun muassa lampaiden en ja monivuotiseen kesannointiin
s.70 laitumeksi.
Timotei 50%, nurminata
30%, valkoapila 15%
ja puna-apila 5%.

alv. 0%
+ toimituskulut

Tutustu koko Takuusieme
n-valikoima
s.20an osoitteessa:
www.agrimarket.ﬁ

I lIhATA loUs I MUnAn
TUoTA nTo I eläInT
ervey s I

sUoMEn EnsiMMÄinE
n
sAC-kARUsELLiLYP
sYAsEMA
kÄYnnistYi RAntAsALME
LLA

Maitotilan Pro-Nurmi

lisuus on kotimainen, maan monipuolisin
ttelyn ammattilainen – 60 vuoden kokemuksella. Tuure-timotein satoisuus ja D-arvo
sekä
va kuivaus- ja uuniteknologia edustaa teknisen Karolina-ruokonadan syväjuurisuus.
Säilörehu-, kuivaheinän kiistatonta kärkeä.
ja laidunnurmien perustamise
Tuure-timotei 90%, Karolina-ru
en.
okonata 10%

Tukineuvonta
paisui päätyöksi

AjAnkohtAistA
LihAnAUtAtUtkiMUksEn
hAAstEistA

kontioLAhDELLE
kohosi UUDEnMALLi
nEn
koMPostiPohjAPih
Atto

Kuivataanko
viljaa liikaa?
s.24

E1_2013_kannet.indd
19.12.2012 13.47
AGM_Nurmimensiem
1
enet_MPtk_230x280
.indd 1

20.12.2012 14:15:00

WoRLDWAtCh
hUoLissAAn LihAn
tEhotUotAnnostA

19.12.2012 11.32

20.12.2012 10:10:32

UN SISÄLTÖ RATKAISEE...
9 ● 2012

LOKAKuu

Vuosien mittaan on
Väinö Vältistä kasvanut
maatalouspakinoitsija,
jolla on kovat panokset
ikäväntorjuntaan. Agronomin
ääni kantaa kahuohran
seasta, hirvitornin huipulta
ja tukipapereiden takaa.
Mykistymään miehen saa
rva Vältti ja rukiin hintataso.
Väinö Vältin kootut ja
justeeratut pakinat yksissä
kansissa.
Hinta 18 e.

PELLERVON

asu minen • r u oka • perhe • terveys • puutarha • käsityöt • luonto • elämää maalla
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10• 2012

Väinö Vältti
kootut pakinat.

Kyläkävely
Pilpalan
pihoilla
historia Yli

huokailee
10 000
huippusato
kg/ha

hyvä sato
-kisan rukiista

MAALISKUU 2012
ajankohtaista
ELÄintEn

k a s v i n v i lhYVinVointitUEn
jely • MeTsÄ • koneeT • yriTTÄMinen • Talous • MarkkinaT • TyÖTerveys

MUUtoksista

Laser ohjaa
tasauslanaa

otanto I eläinterveys I

s.36

1 • 2012
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Suuri
veropaketti
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• 2012
lokakuu

Käsin tehtyä
Neulo, kudo, virkkaa ja tilaa
upea ryijy!

Historia

Professori
Paavo Kettunen ja
häpeän ahdistava
olemus

1600-luvun kauheat
kuolonvuodet

Koulutalot

Yksi pelastuu, toinen
menee mieron tielle

tipasoja

Periferiaa ei ole olemassakaan
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HYÖTY- JA AJANVIETELEHTI
Kodin Pellervo
•
•
•
•
•
•
•
•

Asuminen
Perhe
Käsityö
Ruoka- ja leivonta
Piha ja puutarha
Luonto
Terveys ja hyvinvointi
Elämää maalla ja maaseudulla

KALENTERI
Pellervon
Iso Kalenteri

Iso Kalenteri
Pellervon Iso Kalenteri kuuluu Kodin
Pellervon ja Maatilan Pellervon sekä
Pellervon koko paketin vuositilaukseen.
Kalenterin voi ostaa myös erillisenä.
Vuoden 2012 kalenterin tilaushinta on
25 e.

• runsaasti tilaa muistiinpanoille
• päiväkohtaiset
perustiedot

0 4132 636 tai tilaukset@pellervo.fi

Kalenteri • sää • ruoKa • Käsityöt • luonto • terveys
14.11.2012 12:19:51

Bengt Wallén, Enighet ger
styrkan. Finlands Svenska
Andelsförbund 80 år.
FSA 1999.
Ruotsinkielisen osuustoimintajärjestön
historia 1919–1999.
Hinta 20 e.
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Pirjo Saastamoinen:

Kotiruuan ystäville.
Yli 180 valmistusohjetta, mukana
myös välipaloja, jälkiruokia ja
leivonnaisia.
Hinta 29 e.

Yhteystiedot
Pellervo-Seura ry
PL 77, Simonkatu 6
00101 Helsinki
puh. (09) 4767 501
faksi (09) 694 8845
toimisto@pellervo.fi
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
www.pellervo.fi

Toimitusjohtaja Sami Karhu
- järjestötoiminta, jäsensuhteet ja tiedotus
Järjestöassistentti Sinikka Huotari
- tiedotus, Pellervo-Seuran ansiomitalit ja
-merkit
Johtaja Per-Erik Lindström
- ruotsinkielinen järjestötoiminta
Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen
- lakipalvelu
Talouspäällikkö Juhani Lehto
- henkilöstö- ja talousasiat, pienosuustoiminta

Kodin Pellervo ja Maatilan Pellervo:
Päätoimittaja Teemu Pakarinen
Toimituspäällikkö (Kodin Pellervo)
Anna-Liisa Huhtala-Fiskars
Toimituspäällikkö (Maatilan Pellervo)
Vesa Jääskeläinen
AD Minna Aho
Taittaja Kaija Rinkinen
Myyntipäällikkö Merja Sainio
Apulaislevikkipäällikkö Santra-Mari Salonen
Myyntiassistentti Kirsi Ruhanen
Osuustoiminta-lehti:
Päätoimittaja Sami Karhu
Toimituspäällikkö Riku-Matti Akkanen
Tuottaja Antti Äijö

Kirjanpitopäällikkö Maija-Liisa Silvonen
Kirjanpitäjä Paula Hyttinen
- hallintopalvelut

Suomen Gallup Elintarviketieto
Oy on elintarviketalouden
markkinatutkimus- ja tietopalveluun erikoistunut yritys, jonka
keskeisinä tutkimuskohteita ovat
elintarvikkeiden kulutusmarkkinat
sekä maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen markkinat.
Toimitusjohtaja Anne Kallinen
Suomen Gallup
Elintarviketieto Oy
Miestentie 9 C/P.O.Box 500,
02151 Espoo
puh. (09) 613 500
faksi (09) 6135 0470
elintarviketieto@tnsglobal.com
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com
www.tns-gallup.fi

Pellervon taloustutkimus PTT
osallistuu tutkimusten ja esitelmien muodossa kansantaloudesta käytävään keskusteluun.
Toimitusjohtaja Pasi Holm
Kansantalouden tutkimusryhmä,
Tutkimusjohtaja Markus Lahtinen
Maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmä,
tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen
Metsäalan tutkimusryhmä,
tutkimusjohtaja Paula Horne
PTT
Eerikinkatu 28 A
00180 Helsinki
puh. (09) 3488 844
faksi (09) 3488 8500
etunimi.sukunimi@ptt.fi
www.ptt.fi
Pellervon Julkaisupalvelu PJP Oy
on asiakas- ja yrityslehtiä sekä
toimintakertomuksia ja esitteitä
tekevä yritys.
Toimitusjohtaja Antti Äijö
Pellervon Julkaisupalvelu PJP Oy
PL 77, Simonkatu 6
00101 Helsinki
faksi (09) 6948 845
etunimi.sukunimi@pellervo.fi

Pellervo-Internet:
Verkkoviestintäkoordinaattori Matti Ketola

Pellervo-Instituutti Oy on Pellervon ja
MTK:n yhteinen koulutus- ja kehitysyksikkö.
Toimitusjohtaja Kari Huhtala
Pellervo-Instituutti Oy
PL 77, Simonkatu 6
00101 Helsinki
faksi (09) 694 8845
etunimi.sukunimi@pellervo.fi
www.pellervo-instituutti.fi

Brysselin toimisto on Pellervon ja MTK:n
yhteinen EU-asioiden toimisto.
Johtaja Simo Tiainen
Kotieläinasiamies, osuustoiminta-asiat
Marjukka Manninen
Office of Finnish Agriculture and
Cooperatives
Rue de Trèves 61,
B-1040 Brussels, Belgium
puh. +32 2 285 4810
faksi +32 2 285 4819
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ICA

OsuustOiminnan kehityksen
VuOsikymmen 2020

maailma

rakentuu yhdessä yrittämällä
Osuustoimintayritykset ovat jäsentensä omistamia.
niiden tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen.
Osuustoimintayritysten päätöksenteko perustuu demokratiaan.
suomalaisten hyvinvoinnin rakentajana osuustoiminnalla on
merkittävä asema. yhdessä rakennamme tulevaisuutta joka päivä.
Osuustoiminta on yhteinen asia.
Osallistumalla sen oivaltaa!
www.OsuustOiminta.cOOp/2012

