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Pellervo-Seura 2010

■ Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen 
palvelu-, yhteistoiminta- ja etujärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa 
jäsenyhteisöjensä liiketoiminnan toimintaedellytyksiä ja edesauttaa uusien osuuskuntien 
perustamista ja niiden toiminnan kehittymistä. Pellervon jäsenten keskeisiä toimialoja 
ovat pankki- ja vakuutustoiminta, elintarvike- ja metsäteollisuus, sähkö- ja muu 
energiahuolto, puhelin- ja muu tiedonsiirto sekä kauppa.   

Pellervo-Seura on Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICa:n jäsen. Sveitsin Geneves-
sä päämajaansa pitävä ICa edustaa noin 800 miljoonaa osuuskunnan jäsentä eri puolilla 
maailmaa. 

Pellervo-Seura on myös Belgian Brysselissä sijaitsevan eu:n maatalousosuuskuntien 
järjestön Cogecan jäsen. 

Pellervo-Seura ry

Pellervon jäsenet 1.1.2011
 

 175 osuuspankkia ja PoP Pankkiliitto osk

  60 vakuutusyhdistystä, lähivakuutus osk ja lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö

  19 osuusmeijeriä ja valio oy

  26  maaseutukeskusta ja maamies- ja kotitalousseuraa

  14  yhteistoimintakerhoa ja ammatillista oppilaitosta

    6  puhelinosuuskuntaa

    4  saha-, kone- ja myllyosuuskuntaa

    4 lihantuottajien osuuskuntaa

    4  sähköosuuskuntaa

    2  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)
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Osuustoiminta Suomessa
■ osuustoiminta on monipuolista ja kehittyvää eri talouselämän toimialoilla. Suomalai-
sen osuustoiminnan piiriin kuuluvien yritysten jäsenyyksien yhteismäärä on noin seitse-
män miljoonaa. osuuskuntien jäsenyyksien määrä on noin neljä miljoonaa ja niihin rin-
nastettavien keskinäisten henki- ja vahinkovakuuttajien omistaja-asiakkuuksien määrä 
noin kolme miljoonaa. 

Suomi on maailman vahvin osuustoimintamaa, kun osuustoiminnan jäsenmäärät ja lii-
kevaihdot suhteutetaan kansantalouden kokoon ja väestön määrään. 

Suomalaisista aikuisista 84 prosenttia ilmoittaa olevansa 
vähintään yhden osuuskunnan jäsen tai keskinäisen 
vakuutusyhtiön tai -yhdistyksen osakas. Määrä on 
kymmenessä vuodessa noussut neljänneksellä. 
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Pellervo-Seura 2010

■ Pellervo-Seuran vuosi 2010 oli toi-
minnantäyteinen. Kaiken jo vakiin-
tuneen osuustoiminnan edistämi-
sen ja palvelutoiminnan ohella pol-
kaistiin käyntiin Pellervon jäsenkam-
panja 2010 - 2011. Kampanjan aikana 
Pellervon toimihenkilöt tapaavat hy-
vin laajan joukon jäsenosuuskuntien 
edustajia. Tapaamisten tarkoituksena 
on saada eväitä Pellervon toiminnan 
kehittämiseen ja toisaalta tehdä tun-
netuksi Pellervon roolia ja palveluita. 

Pyrimme siihen, että voimme vas-
tata kampanjan aikana esiin noussei-
siin odotuksiin ja kehittämisehdotuk-
siin jo vuoden 2011 aikana. Tässä yh-
teydessä on paikallaan esittää parhaat 
kiitokset niille jäsenosuuskuntiemme 
edustajille, jotka ovat antaneet arvok-
kaita ajatuksiaan ja aikaansa toimin-
tamme kehittämiseksi. 

Kansainvälisessä toiminnassa on 
ollut myötä- ja vastamäkeä. Kunni-
aksi suomalaiselle osuustoiminnalle 
on eittämättä ollut, että kaksi vahvaa 
naista valittiin merkittäviin tehtäviin 
kansainvälisessä osuustoimintajärjes-
tössä. Yhteysjohtaja anne Santamäki 
SoK:sta valittiin jo vuonna 2009 maa-
ilman osuustoimintaliiton ICan hal-
litukseen. Professori Salme Näsi tu-
li valituksi vuodesta 2010 alkaen ICa 
euroopan hallitukseen. 

Molemmat henkilöt edustavat teh-
tävässään koko suomalaista osuustoi-
mintaliikettä. Nämä valinnat ovat tär-
keitä myös siksi, että YK on julistanut 
vuoden 2012 erityiseksi kansainväli-
seksi osuustoiminnan vuodeksi, jonka 
järjestelyissä edellä mainituilla järjes-
töillä on merkittävä rooli.

erittäin valitettava takaisku kan-
sainvälisessä toiminnassa koettiin, kun 
Maailman maataloustuottajien järjes-
tö IFaP ajautui vararikkoon vuoden 
2010 syksyllä. Pellervo on osallistunut 
järjestön toimintaan tarkoituksenaan 

nimenomaan maatalousosuuskuntien 
toimintaedellytysten parantaminen. 
Järjestö kariutui huonoon hallintoon 
nopeassa tahdissa eikä pohjoismaiden 
toiminta yhteistyössä monen muun 
eurooppalaisen ja pohjoisamerikkalai-
sen yhteistyökumppanin  kanssa riit-
tänyt tätä estämään. Pellervo-Seural-
le luonteva ympäristö kansainvälisten 
asioiden hoitoon on ICa ja katsom-
me ajallaan, onko syytä lähteä mukaan 
mahdollisen IFaP:in seuraajaorgani-
saation työhön.

osuustoiminnan neuvottelukun-
nan työssä on vuonna 2010 ollut edel-
leen tärkeällä sijalla osuustoiminnan 
tutkimuksen ja opetuksen tukeminen 
ja edistäminen.  Konkreettisena osoi-
tuksena tästä oli neuvottelukunnan 
järjestämä osuustoimintatutkimuk-
sen päivä Tampereella syksyllä 2010. 
Monipuolisesti osuustoimintatutki-
muksen kenttää valottaneen päivän 
organisoinnista vastasi Tampereen 
Yliopisto professori Salme Näsin joh-
dolla. Tällä saralla ei voi olla huomaa-
matta sitä innostunutta ilmapiiriä, jo-
ka alan tutkijoiden piirissä vallitsee. 

Merkittävä asia oli myös se, et-
tä osuustoimintatutkimuksen piirissä 
ansioitunut KTT Iiro Jussila tuli va-
lituksi viisivuotiskaudeksi lappeen-
rannan teknillisen yliopiston kauppa-
tieteellisen tiedekunnan professoriksi 
pitkälti nimenomaan osuustoiminta-
tutkimuksen ansioilla. Helsingin Yli-
opisto puolestaan asetti vuonna 2010 
osuustoiminnan tutkimuksen ja ope-
tuksen neuvottelukunnan, jonka ta-
voitteena on muun muassa vahvis-
taa osuustoiminnan tutkimuksen ja 
opetuksen kehittämisedellytyksiä yli-
opiston oppialana. Nämä ovat vahvo-
ja signaaleja siitä, että osuustoimin-
nan neuvottelukunnankin tukema työ 
kantaa hedelmää. Tässä yhteydessä on 
hyvä kiittää professori Tapani Köppää 

pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä 
osuustoimintatutkimuksen eteen.

loppuvuoden aikana Pellervos-
sa on valmistauduttu vuosille 2006 - 
2011 vahvistetun strategiatyön päivit-
tämiseen ja uusimiseen. asiaa valmis-
tellaan erityisen työryhmän toimesta 
vuoden 2011 aikana ja Pellervon val-
tuuskunta tulee vahvistamaan uuden 
strategiaohjelman vuoden lopun ko-
kouksessaan. Prosessi on avoin kai-
kille asiasta kiinnostuneille ja järjes-
tökampanjan aikana saatua aineistoa 
tullaan käyttämään hyväksi strategian 
päivityksessä.

Pellervo-Seuran talous on hyvällä 
tolalla. Toiminnan tuotot ovat hyvällä 
tasolla ja sijoitustoimintaa on hoidet-
tu tuottavasti ja turvallisesti. rahaa on 
käytetty järkevällä tavalla toiminnan 
tuottamiseen pitäen kuitenkin kulu-
puoli tiukasti hallinnassa. Koska vuo-
delle oli kertymässä runsas ylijäämä, 
päätti Pellervo-Seuran valtuuskun-
ta palauttaa osan vuoden 2010 jäsen-
maksuista jäsenille. 

Pellervon hallituksen puolesta esi-
tän parhaat kiitokseni kaikille osuus-
toiminnan edistämistyön parissa työtä 
tehneille tahoille ja henkilöille vuoden 
2010 toiminnasta.

Martti asunta
Hallituksen puheenjohtaja

Pellervon vuosi 2010
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■ Pellervo-Seura käynnisti kymme-
nen vuoden välein läpi vietävän jäsen-
kampanjan, joka jatkuu vuonna 2011. 
Pellervo haluaa tällä kierroksella kuul-
la jäsentensä näkemykset yritysmal-
lin kilpailukykyyn, omaan osuustoi-
minnalliseen identiteettiin ja hallin-
non osaamiseen, osuuskuntien pe-
rustamiseen ja osuustoimintayritys-
ten yhteiskunnallisiin toimintapuit-
teisiin. Jäsenkampanjan tarkoituksena 
on osuustoiminnan kehittämistarpei-
den tunnistaminen 2010-lukua var-
ten, aineksien hankkiminen Pellervon 
toiminnan ja palveluiden kehittämi-
seen, Pellervon roolin ja palveluiden 
tunnettuuden edistäminen jäsenten 
keskuudessa sekä henkilökohtaisten 
kontaktien rakentaminen ja syventä-
minen Pellervosta saatavan lisäarvon 
varmistamiseksi

Jäsentapaamisiin on osallistunut 
ensisijassa jäsenyritysten toimitusjoh-
tajia sekä hallitusten ja hallintoneu-
voston puheenjohtajia. 

Jäsenkampanjan antia hyödynne-
tään vuonna 2011 läpi vietävässä stra-

tegiatyössä. Pellervon hallitus asetti 
loppuvuonna työryhmän valmistele-
maan strategiaa.  

Pellervon Päivä 2010
Pellervon vuosikokous ja Peller-
von Päivä 2010 pidettiin Helsingis-
sä 7.4.2010. Pellervon Päivän teemana 
oli ”osuustoiminta 2010-luvulla”.  Ti-
laisuudessa Pellervo-Seuran valtuus-
kunnan puheenjohtaja Tiina varho-
lankinen vetosi poliitikkoihin ja vir-
kamiehiin, jotta nämä ottaisivat huo-
mioon osuustoiminnan näkökannan 
aina, kun yrityksiin vaikuttavia asioita 
yleensäkin valmistellaan. verolainsää-
dännön tulisi tunnistaa osuuskunnan 
pääomatarve samalla tavalla kuin osa-
keyhtiönkin. osuustoiminnan tulisi 
myös kiinnittyä pysyvästi osaksi maan 
koulutusjärjestelmää, yrityspalveluja, 
yritysneuvontaa, yliopistollista tutki-
musta ja opetusta.

Hallituksen puheenjohtaja Mart-
ti asunta katsoi, että jäsenuskollisuus 
on osuustoiminnan keskeinen raken-
nuspuu. Sen eteen on osuuskunnissa 
tehtävä työtä, sillä ihmisten elämän-

Ensimmäinen valinta! Osuustoiminta 2010-luvulla

Pellervon vuosikokouksen 2010 puheen-
johtajana toimi Osuuskunta Satamaidon 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo 
Vuorela ja sihteerinä lakiasiainjohtaja 
Kari Lehto.

Pellervon päivään osallistuivat myös POP 
Pankkiliitto osk:n johdosta puheenjoh-
taja Esa Simanainen ja toimitusjohtaja 
Heikki Suutala.
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piiri muuttuu alati ja ajatukset saavat 
uusia painotuksia uudessa ajassa. Hän 
jatkoi, että yhä vähemmän voimme 
luottaa siihen, että osuustoiminta kul-
kee suvussa äidinmaidossa ja saunan 
lauteilla omaksuttuna aatteena. lisäk-
si nykypolvelle on kerrottu paljon kil-
pailutuksen oppia. Kilpailusta on tul-
lut aikamme taikasana.

Seminaarissa käsiteltiin osuustoi-
minnan vahvistuvaa roolia osana oP-
Pohjola -ryhmän strategiaa, elintar-
vikeketjun hinnanmuodostusta, lä-
hivuosien talouskehitystä ja eu:ta 
osuuskuntien toimintaympäristönä. 
Kolmen suuren puolueen, Suomen 
Keskustan, SDP:n ja Kansallisen Ko-
koomuksen, edustajat kertoivat, mi-
ten heidän edustamansa puolue näkee 
osuustoiminnan 2010-luvulla.   

aamupäivällä pidettiin vesihuol-
to-osuuskunta-seminaari, jossa poh-
dittiin vesihuolto-osuuskuntia osana 
kansallista vesihuoltopolitiikkaa, ve-
siosuuskuntien toimintaa elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskuksen näkö-
kulmasta sekä vesihuolto-osuuskunti-
en järjestäytymiskysymystä. Pellervo-
Seuran vuosikokousesitelmässä poh-
dittiin osuustoiminnan osuutta kou-
lujen yrittäjyyskasvatuksessa.

Valtuuskunnan ja hallituksen 
kokoukset sekä alueseminaarit 
Pellervo-Seuran valtuuskunta piti kaksi 
kokousta. Maaliskuun kokouksessa ko-
kousesitelmän piti Suomen Keskustan 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Timo Kalli. Hän totesi po-
liittisessa ajankohtaiskatsauksessa, että 
pääministeri Matti vanhasen hallitus ei 
tule toteuttamaan osuuspääoman ko-
ron verotuksen huojennusta siitä huo-
limatta, että se on merkitty hallitusoh-
jelmaan. Joulukuun kokouksen yhtey-
dessä pidetyssä iltakoulussa keskustel-
tiin yhteiskunnallisessa keskustelussa 
vahvasti esiin nousseesta esteellisyys-
kysymyksestä. alustuksen aiheesta piti 
ministeri lauri Tarasti.

Pellervon hallitus piti neljä kokous-
ta. Kahden kokouksen yhteydessä pi-
dettiin Pellervon alueseminaarit. Pel-
lervon etelä-Pohjanmaan seminaa-
ri pidettiin 2. helmikuuta osuuskunta 
Maitosuomessa Seinäjoella. Isäntänä 
oli toimitusjohtaja antti Tukeva. Se-
minaarissa käsiteltiin mm. maitopoli-
tiikan ja meijeriteollisuuden kehitys-
tä tuottajan näkökulmasta, elintarvik-
keiden valikoimapäätöksiä etelä-Poh-
janmaan osuuskaupassa ja osuuspan-
kin roolia maatalouden ja elintarvike-
teollisuuden rahoittajana.

Pellervon varsinais-Suomen se-
minaarissa, joka pidettiin syyskuussa 
osuuskunta länsi-Maidossa Turussa, 
oli isäntänä toimitusjohtaja Kari aaku-
la. Pellervon hallituksen puheenjohta-
ja Martti asunta muistutti, että esteel-
lisyyskysymykset on otettava vakavas-
ti niin yritystasolla kuin kunkin hen-
kilökohtaisesti. avoimuus, ennakoin-
ti ja hyvät hallintotavat ovat avainsa-
noja. esteellisyyskysymyksen lisäksi 
seminaarissa tarkasteltiin meijeriteol-
lisuuden kehitystä, osuustoiminnan 
kansainvälistymisen haasteita, osuus-
toiminnan ja keskinäisyyden menes-
tyksen eväitä 2010-luvulla, varsinais-
Suomen kehityskuvaa ja kansallista 
ruokastrategiaa varsinaissuomalaisesta 
näkökulmasta. Ministeri Heikki Haa-
viston puhe ”osuustoiminnan arvot 

Pellervon Päivän yhteydessä pidettiin 
vesiosuuskuntaseminaari, jossa alustivat 
Jaakko Sierla, Riitta Virtanen, Ilkka Juva 
ja Osmo Seppälä.

Yrittäjyyskasvatuksen professori Jaana 
Seikkula-Leino piti Pellervon vuosiko-
kousesitelmän.
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Pellervon Päivän puhujatähtiä olivat (oik.) Suomen Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen, Kokoomuksen kansanedustaja Jukka 
Mäkelä, OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen, SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen sekä PTT:n toimitus-
johtaja Pasi Holm. Puolueiden edustajat näkivät osuustoimintamallin mahdollisuudet ja ottivat myönteisen kannan yritysmallin 
edistämiseen.

Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja 
Tiina Varho-Lankinen hahmotteli Peller-
von Päivän avauspuheessaan osuuskun-
tien menestymisen edellytyksiä.

Pellervon Päivän kahvipöydän ääressä ja ruokaillessa käytiin ehkä päivän tärkeimmät 
keskustelut.
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globalisaation aikakaudella” sai mer-
kittävän huomion tiedotusvälineissä.

Pellervo-Seuran hallitus tapasi Maa- 
ja metsätaloustuottajain Keskusliiton 
johtokunnan Suomusjärven Kettulassa 
30. syyskuuta 2010. Tilaisuudessa kes-
kusteltiin osuustoiminnallisen yritys-
mallin haasteista ja luottamushenkilö-
hallinnon koulutustarpeita nykyaikai-
sessa markkinataloudessa.

Yhteistyöfoorumeita, 
edunvalvontaa ja tiedotusta
Kevään 2011 eduskuntavaalit ovat he-
rättäneet yhteiskunnallista keskuste-

lua tulevan hallituskauden ohjelma-
kysymyksistä. Pellervo-Seura on jäse-
nenä Suomalaisen omistajuuden neu-
vottelukunnassa, johon kuuluvat lisäk-
si elinkeinoelämän Keskusliitto, Suo-
men Yrittäjät, Perheyritysten liitto ja 
Keskuskauppakamari. Neuvottelukun-
nassa on valmisteltu järjestöjen yhteis-
tä kannanottoa omistajuudesta Suo-
messa kevään 2011 eduskuntavaali-
en jälkeen muodostettavan hallituk-
sen ohjelmaan. Kannanottoluonnok-
sessa todetaan, että yrityksen pääoma-
tarve ei ole yritysmuotosidonnainen. 
Siksi on tarpeen luoda yhdenvertaisesti 

kannustimia kaikkien yritysten, myös 
osuuskuntien oman pääoman vahvis-
tamiseen. 

Suomalaisen omistajuuden neuvot-
telukunnassa tapahtuvat työn lisäksi 
Pellervossa valmisteltiin osuustoimin-
tajärjestöjen yhteistä eduskuntavaali-
tavoitteita koskevaa asiakirjaa. allekir-
joittajina ovat Pellervon lisäksi osuus-
toiminnan neuvottelukunta, osuustoi-
minnan Kehittäjät – Coop Finland ry ja 
Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry.

Pellervo on ollut mukana Työ- ja 
elinkeinoministeriön vuonna 2009 
käynnistämässä Yhdessä yrittämään –

Tiistenjoen Osuuspankin johto jäsenkeskustelussa. Vasemmal-
ta hallituksen varapuheenjohtaja Jouko Perälä, hallituksen 
puheenjohtaja Juhani Aho, hallintoneuvoston puheenjohtaja 
Jorma Suvanto ja takana toimitusjohtaja Päivi Peurala.

Kannonkosken Osuuspankin johto jäsenkeskustelussa. Va-
semmalta hallintoneuvoston puheenjohtaja Petri Kotilainen, 
hallituksen puheenjohtaja Alpo Vesterinen ja vt. toimitusjohtaja 
Lilja Gummerus.

Varainhankinta 2006-2010Järjestötoiminnan nettokulut 2006-2010
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hankkeessa yritysneuvojien osuustoi-
mintatietämyksen lisäämiseksi. vuosi-
na 2009-2013 toteutettavan hankkeen 
päätoteuttaja on Tampereen Seudun 
osuustoimintakeskus ry ja Pellervo 
toimii kumppanuusorganisaationa.

Pellervo oli mukana Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Tiimiakate-
mian yrittäjyyskasvatushankkeessa 25 
oppilaitokselle. Tiimiakatemian opis-
kelijoiden osk Cromitan vetämä han-
ke päättyi lempäälässä järjestettyyn 
”aivomyrsky 2010” –tapahtumaan. 

osuuskuntien jäsensuhteista vastaa-
vien osuustoimintajohtajien tapaami-
nen oli Faba Palvelu osk:ssa 26.1.2010. 
Paikalla oli lähes 20 henkilöä eri osuus-
toiminnallisista organisaatioista.

Pellervo on tehnyt tiivistä yhteis-
työtä Suomen vesihuolto-osuuskun-
nat ry:n kanssa vesiosuuskuntien ke-
hittymisen edistämiseksi. Peller-
vo oli mukana ensimmäisessä valta-
kunnallisessa vesiosuuskuntapäivässä 
21.8.2010 Kouvolassa.

Pellervon verkkosivujen kirjaston 
uusi nimi on ”Yhteisvoimin – osuus-
toiminnan digikirjasto.” Sinne koo-
taan edelleen aatteellisesti keskeistä 

osuustoimintakirjallisuutta vuodesta 
1899 alkaen.

Pellervon sähköinen jäsentiedo-
te Pellervo Foorumi julkaistiin seitse-
män kertaa.

Pellervo-Seuran jäsenistössä tapah-
tui vuoden aikana merkittäviä muu-

Ruukin ja Rantsilan Osuuspankkien johto jäsenkeskustelussa. Vasemmalta Reino 
Räbinä, Ismo Välijärvi, Juha Linna, Timo Junnila ja Kalle Arvio.

Vetelin Osuuspankin toimitusjohtaja Jarmo Lehojärvi ja hallituksen puheenjohtaja 
Risto Pulkkinen jäsenkeskustelussa.

Lehtimäen Osuuspankin toimitusjohtaja 
Veli-Jussi Haapala jäsenkeskustelussa.

Perhon Osuuspankin toimitusjohtaja 
Pekka Pajula jäsenkeskustelussa.
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toksia. Jäsenmäärä väheni 16:lla. valta-
osa tästä johtui eri osuustoimintaryh-
mien voimakkaista rakennemuutoksis-
ta, joissa sulautumisten kautta haetaan 
suurempaa kokoluokkaa.

Lakipalvelun toiminta
lakipalvelu hoitaa jäsenyhteisöjen an-
tamia toimeksiantoja. Sen erityisasi-
antuntemusta on osuuskuntaoikeus.  
lakipalvelu tekee osuuskuntaoikeut-
ta koskevaa koulutus- ja neuvontatyö-
tä, osallistuu Pellervon yleiseen kehi-
tys- ja edunvalvontatyöhön sekä ar-
tikkeleiden kirjoittamiseen erityisesti 
osuustoiminta-lehteen.

lakipalvelun saamat toimeksian-
not koskivat valtaosin liikejuridiik-
kaan ja erityisesti osuuskuntalain so-
veltamiseen ja tulkintaan liittyneitä 
kysymyksiä.

Toimeksiannoista suurin osa koh-
distui perinteisten osuustoimintayri-
tysten asioiden hoitoon. uus- eli pie-
nosuuskuntien neuvonta ja niistä tul-
leet toimeksiannot työllistivät lakipal-
velua merkittävästi. vesiosuuskuntien 
perustaminen ja niiden juridiset asiat 
ovat erityisesti työllistäneet Pellervon 
lakipalvelua.

vuoden 2010 aikana on osuuskun-
talain uudistamishanke edelleen työl-

listänyt lakipalvelua. Yhdessä suurim-
pien osuustoimintayritysten juristi-
en kanssa laadittu luonnos uudek-
si osuuskuntalaiksi ja sen perusteluik-
si on työstettävänä oikeusministeriön 
lainsäädäntöosastolla.

lakipalvelu on osallistunut Peller-
von yleiseen edunvalvontatyöhön eri-
tyisesti verotukseen, kirjanpitoon ja 
yhteisölainsäädäntöön liittyneissä ky-
symyksissä.

Se on osallistunut Pellervon jäsen-
yhteisöjen hallintohenkilöiden koulu-
tustilaisuuksiin, joita Pellervo-Insti-
tuutti oy ja eräät muut yhteisöt ovat 
järjestäneet.

Tietoa juridiikasta ja erityisesti 
osuuskuntalaista ovat välittäneet myös 
lakiasiainjohtajan osuustoiminta-leh-
teen kirjoittamat artikkelit. Hän on vas-
tannut myös lehden Kysy pois -palstan 
pienosuustoiminnan kysymyksiin. 

lakiasiainjohtaja toimii Pellervon 
valtuuskunnan sihteerinä ja osallistuu 
Pellervon hallituksen kokouksiin. Hän 
on myös vakuutusyhdistysten vahin-
kolautakunnan jäsen ja yhden Peller-
von osakkuusyhtiön hallituksen jäsen.

Ruotsinkieliset palvelut
Pellervo-Seura ry ja Finlands Svenska 
andelsförbund rf. tekivät yhteistyö- 

ja jäsensopimuksen, joka astui voi-
maan 1993 alkaen. Sen mukaan Fin-
lands Svenska andelsförbundin aat-
teellinen toiminta ja jäsenpalvelut ta-
pahtuvat Pellervon ruotsinkielisen 
järjestötoiminnan kautta. andelsför-
bundin hallitus toimii neuvoa-antava-
na elimenä Pellervon ruotsinkieliselle 
toiminnalle.

andelsförbundissa oli vuoden lo-
pussa 34 jäsentä, mm. kaikki ruotsin- 
ja kaksikieliset tuottajaosuuskunnat. 
Jäsenistä 12 oli osuuspankkeja. Kun 
Suomen osuuskauppojen Keskusliit-
to lopetti toimintansa vuoden 2010 
alusta, Suomen osuuskauppojen Kes-
kuskunta liittyi Finlands Svenska an-
delsförbundin jäseneksi. ruotsinkie-
liset vakuutusyhdistykset ovat Peller-
vo-Seuran jäseninä ja kuuluvat myös 
ruotsinkielisten palvelujen kohderyh-
mään. Jäsenkampanjan puitteissa käy-
tiin kaikissa Pellervoon kuuluvien 
ruotsinkielisten vakuutusyhdistysten 
luona vuoden aikana.

Pellervon ruotsinkielinen järjestö-
toiminta on osa Pellervon osuustoi-
mintaryhmää ja toimii  yhteistyös-
sä myös Pellervon muiden toiminto-
jen kanssa. ruotsinkielinen järjestö-
toiminta palveli ruotsinkielistä osuus-
toimintasektoria mm. selvittämällä 

Tuupovaaran Osuuspankin hallituksen 
puheenjohtaja Timo Puustinen ja toimi-
tusjohtaja Aune Parviainen jäsenkeskus-
telussa.

Osuustoimintatutkijat kokoontuivat 
yhteiseen osuustoimintaa ja yhteisöta-
loutta koskevaan tutkimusseminaariin 
toukokuussa. Etualalla vasemmalla Pekka 
Hytinkoski, Tapani Köppä ja Iiro Jussila.
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juridisia ja osuustoiminnallisia kysy-
myksiä.

Tammikuussa järjestettiin Helsin-
gissä ruotsinkielinen seminaari Ny-
lands andelsdag ja maaliskuussa vaa-
sassa Österbottens andelsdag. Semi-
naareissa käsiteltiin mm. maailman 
ruokahuoltoa ja suomalaisen ruoka-
tuotannon tulevaisuutta, ilmaston-
muutoksen merkitystä sekä lähiva-
kuutus-ryhmän tulevaisuutta.

Hannes Gebhardin rahasto
Hannes Gebhardin rahasto perustet-
tiin vuonna 1924 Pellervon ensim-
mäisen puheenjohtajan Hannes Geb-
hardin 60-vuotisjuhlien yhteydessä. 
Pellervo-Seuran hallitus toimii rahas-
ton hallituksena. 

rahaston varoja voidaan käyt-
tää osuustoimintaa ja siihen liitty-
vää elinkeinotoimintaa koskevan tut-
kimus-, valistus- ja opetustoimin-
nan aikaansaamiseksi tai edistämisek-
si. apurahaa voi hakea ensisijaisesti 
osuustoimintaan liittyvien tutkielmi-
en tekoon. apuraha voidaan myöntää 
myös muuhun osuustoimintaan liit-
tyvään tutkimukseen ja opetukseen. 
apurahojen toivotaan lisäävän opis-
kelijoiden ja tutkijoiden innostumista 
osuustoiminta-aiheisista tutkimustee-

moista. Tämä on omiaan tukemaan 
myös osuustoiminta-aiheisten väitös-
kirjojen syntyä.

Hannes Gebhardin rahasto ja Pel-
lervo-Seura myönsivät vuonna 2010 
kaikkiaan 19 apurahaa yhteensä 
127.166 e:n arvosta. apuraha myön-
nettiin:

Tampereen yliopiston liiketalous-
tieteen opintojen osuustoimintamo-
duulin suunnitteluun ja käynnistämi-
seen 20.000 e:n apuraha.

lappeenrannan teknillisen yliopis-
ton kauppatieteellisen osastolle osuus-
toiminnan korkeatasoisen tieteellisen 
aikakauskirjan suunnitteluun ja käyn-
nistämiseen 20.000 e:n apuraha.

Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen 
oppimisympäristö –hankkeelle 10.350 
e:n apuraha.

osuustoiminnan yliopisto-opetuk-
seen Coop Network Studies -verkos-
tolle 22.950 e:n apuraha.

oikeustieteen ylioppilas Johanna 
Toivaselle lapin yliopistosta 700 e:n 
apuraha pro gradu –tutkielmaan, jo-
ka käsittelee osuuskuntamuodon hy-
väksikäyttämistä jäämistösuunnitte-
lun apuvälineenä.

Tampereen ammattikorkeakoulun 
viestinnän opiskelija anna-Maija Sal-
melle 500 e:n apuraha opinnäytetyö-
hön, joka käsittelee media-alan mark-
kinoilletuloa aloittelevan yrityksen 
näkökulmasta esimerkkinä obscure 
entertainment osk.

Professori Juhani laurinkarille 
5.500 e:n apuraha osuustoiminta – 
utopiasta kansainvälisen yrittämisen 
muodoksi –kirjan 2. painoksen käsi-
kirjoituksen ja Yhteisötalous hyvin-
voinnin tukena –kirjan käsikirjoituk-
sen valmistamiseen.

Helsingin yliopiston ruralia-Insti-
tuutille 25.000 e:n apuraha Kansain-
välisen osuustoimintaliiton ICa:n 
tutkimuskomitean konferenssin jär-
jestämiseen Mikkelissä 24.-27.8.2011.
Kauppatieteen ylioppilas Heta Näppi-
lälle 700 e:n apuraha pro gradu-työ-
hön ”Sidosryhmien intressien muutos 
– kasvusta taantumaan”. 

Maanviljelysneuvos Kusti eskolan 
elämäkerran kirjoittamista valmistele-
valle työryhmälle 1.000 e:n apuraha.

Suomen Maataloushistorialliselle 
Seuralle 1.100 e:n apuraha  Suomen 
selkäranka – pienviljelys? –seminaa-
rin järjestämiseen. 

Pellervo-Instituutti oy:n HlJ-
kurssin 13 oppilaille 5.600 e:n (14x 
400 e) matka-apuraha opintoihin 
kuuluvaan ulkomaanosion matkakus-
tannuksiin. 

Kauppatieteiden ylioppilas Sami 
vornamolle lappeenrannan teknil-
lisestä yliopistosta 700 e:n apuraha 
pro gradu –tutkielmaan ”Kuluttaja-
osuuskunnan kilpailustrategiat ja nii-
den rooli osuustoiminnan kilpailu-
edun rakentumisessa – Case: S-ryh-
män aBC-ketju.”

Tekniikan ylioppilas Mika Kuuse-
lalle lappeenrannan teknillisestä yli-
opistosta 700 e:n apuraha diplomi-
työhön ”Strategiauudistuksen vaiku-
tus asiakaskannattavuuteen finanssi-
tavaratalossa”.

Kauppatieteiden ylioppilas riik-
ka Kivimäelle Tampereen yliopistosta 
700 e:n apuraha pro gradu –tutkiel-
maan, joka käsittelee osuuskuntien ja 
valtionyhtiöiden hallintoneuvostojen 
roolia osana omistajaohjausta.

akatemiatutkija Panu Kalmil-
le aalto-yliopistosta 3.900 e:n apura-
ha kolmen kuukauden työskentelyyn 
victorian yliopiston osuustoiminta-
tutkimuksen yksikössä Kanadassa.

Helsingin yliopiston ruralia-Insti-
tuutille 2.000 e:n apuraha osuustoi-
mintaa ja yhteisötaloutta koskevan 
tutkimusseminaarin 11. - 12.5.2010 
järjestelykustannuksiin.

Kauppatieteen ylioppilas Tuuli Yli-
selle aalto-yliopistosta 700 e:n apura-
haa pro gradu-tutkielmaan, joka käsit-
telee mission drift -ilmiötä ugandalai-
sissa mikrorahoituslaitoksissa.

Dosentti Petri ollilalle Helsingin 
yliopistosta 3.620 e:n tutkimusmäärä-
raha koskien maanviljelijöiden asen-
teita tuottajaosuuskuntiin sekä 1.376 
e:n matka-apuraha. 

Alajärven Osuuspankin toimitusjohtaja 
Jari Leivo ja pankinjohtaja Mauri Pen-
ninkangas jäsentapaamisessa.
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■ Pellervo-Seura on jäsenenä osuus-
toimintaa laajasti yhdistävässä osuus-
toiminnan neuvottelukunnassa, jon-
ka muut jäsenet ovat Suomen osuus-
kauppojen Keskuskunta SoK, osuus-
kunta Tradeka-yhtymä ja oP-Pohjo-
la osk. vuonna 2001 perustettu Neu-
vottelukunta piti vuoden aikana neljä 
kokousta. osuustoiminnan pitkäjän-
teisten toimintaedellytysten edistämi-
seksi Neuvottelukunta jatkoi työtään 
osuustoiminnan opetuksen, tutki-
muksen, yrittäjyyskasvatuksen ja Kan-
sainvälisen osuustoimintaliitto ICa:n 
asioiden parissa. 

uutena asiana nousi Kansainvälisen 
osuustoiminnan vuoden 2012 valmis-
telu. Tämä antaa profilointimahdolli-
suuden koko maailman osuustoimin-
taliikkeelle. Teemavuoden valmistelua 
varten perustettiin toimikunta, jonka 
puheenjohtajaksi valittiin ICa:n halli-
tuksen jäsen anne Santamäki. Toimi-
kunta on pitänyt yhteyttä myös viran-
omaisiin, mm. ulkoasiainministeriöön. 
Kansainvälinen osuustoiminnan vuo-
delle rakennettiin verkkosivut. Niiden 
sisällön teki yliopistoharjoittelija, teo-
logian kandidaatti Hanna Muukka.

Suomen Kulttuurirahastossa ole-

vat Pellervon, SoK:n ja oTK:n rahastot 
ovat yhteistyössä osuustoimintatutki-
muksen rahoittamiseksi. rahastoja yh-
distää osuustoimintarahastojen yhteis-
toimikunta vuosina 2007-2012. osuus-
toimintarahastot myönsivät helmi-
kuussa 2010 kaikkiaan 74.000 e apura-
hoja osuustoimintatutkimukselle. 

osuustoiminnan neuvottelukun-
nalla on edustus Helsingin yliopis-
ton osuustoiminnan opetuksen ja tut-
kimuksen rahaston hoitokunnassa. 
vuonna 2010 osuustoiminnan ope-
tus- ja tutkimusrahasto myönsi neljä 
apurahaa, yhteensä 4.700 euroa.

osuustoiminnan neuvottelukunta, 
Pellervo-Seura ja Tampereen yliopis-
to järjestivät kuudennen osuustoi-
mintatutkimuksen päivän Tampereen 
yliopistossa 18.10.2010. Tilaisuuden 
emäntänä oli professori Salme Nä-
si. Paikalla oli paitsi nuoria tutkijoita 
myös väitöskirjaan tähtääviä kokenei-
ta osuustoimintaveteraaneja.

Helsingin yliopiston ruralia-in-
situutti järjesti yhteistyössä osuus-
toiminnan neuvottelukunnan kans-
sa monitieteisen osuustoiminnan ja 
yhteisötalouden tutkimusseminaarin 
Mikkelissä 11.-12. toukokuuta. osal-

listujia oli 30. Pellervo-Seuran hallin-
noima Hannes Gebhardin rahasto tu-
ki seminaaria apurahalla.

osuustoimintatutkimuksen rin-
nalla myös osuustoiminnan yliopis-
tollinen opetus etenee yliopistojen vä-
lisenä uudenlaisena verkostoyhteis-
työnä. osuustoiminnan neuvottelu-
kunta myönsi osuustoiminnan yli-
opisto-opetuksen vakiinnuttamiseksi 
Co-op Network Studies – osuustoi-
minnan opetuksen yliopistoverkostol-
le 51.000 e vuosina 2010-2014 eli yh-
teensä 255.000 e. 

osuustoiminnan neuvottelukunta 
on jatkanut yhteistyötä Turun yliopis-
ton ja lappeenrannan teknillisen yli-
opiston vetämän yrittäjyyskasvatuksen 
virtuaalinen oppimisympäristö –hank-
keen (YvI) kanssa. Tämä hanke sai 
vuoden aikana rinnalleen toisen YvI - 
hankkeen, jonka tarkoituksena on uu-
distaa opettajakoulutusta yrittäjyyskas-
vatuksen edistämiseksi. 

erilainen yliopistoyhteistyö on ollut 
osuustoiminnan neuvottelukunnan 
työn merkittävä painopiste. osuustoi-
mintatutkimukseen on suunnattu eri 
kanavia kaikkiaan yli puolitoista mil-
joonaa euroa vuosina 2005 - 2010.

osuustoiminnan neuvottelukunta 
käsittelee säännöllisesti Kansainvälisen 
osuustoimintaliiton ICa:n piiriin kuu-
luvia asioita. Yhteysjohtaja anne Santa-
mäki toimii Suomen edustajana  ICa:n 
hallituksessa. Professori Salme Näsi va-
littiin ICa euroopan hallitukseen. 

ICa:n tutkimuskomitean konfe-
renssi järjestetään Mikkelissä elokuus-
sa 2011. Tämä varten asetettua val-
mistelevaa toimikuntaa johtaa profes-
sori Pirjo Siiskonen Helsingin yliopis-
ton ruralia-Instituutista.

osuustoiminnan neuvottelukun-
nan sääntöjä muutettiin 21.9.2010 si-
ten, että oP-Pohjola osk voi nimittää 
kaksi edustajaa neuvottelukuntaan. 

Osuustoiminnan neuvottelukunta

osuustoiminnan neuvottelukuntaan kuu-
luivat Suomen osuuskauppojen Keskus-
kunta SoK, osuuskunta Tradeka-yhtymä, 
Pellervo-Seura ry ja oP-Pohjola osk. Jä-
senten edustajina toimivat:

Pj. Otto Mikkonen, teollisuusneuvos, 
Pohjois-Karjalan osuuskauppa, SoK 
Salme Näsi, professori, Pirkanmaan 
osuuskauppa, SoK
Simo Kutinlahti, maanviljelijä,  
osuuskauppa Keskimaa, SoK
Markku Pohjola, laamanni, osuuskunta 
Tradeka-yhtymä 
Markku Hyvärinen, hallituksen puheen-
johtaja, osuuskunta Tradeka-yhtymä
Varapj. Martti Asunta, metsäneuvos, Met-

säliitto osuuskunta; Pellervo
Martti Selin, maanviljelysneuvos, Itikka 
osuuskunta, Pellervo
Pentti Santala, maanviljelijä, valio oy, 
Pellervo 
Tiina Linnainmaa, maatalousyrittäjä, 
osuuskunta länsi-Maito, Pellervo
Erkki Moisander, toimitusjohtaja,  
lähivakuutus osk; Pellervo
Paavo Haapakoski, liikuntaneuvos, raa-
hen Seudun osuuspankki, oP-Pohjola osk
Vesa Lehikoinen, toimitusjohtaja, Janak-
kalan osuuspankki, oP-Pohjola osk 21.9.-

Sihteeri: osuustoimintajohtaja Sami Karhu
Pysyvä asiantuntija: ICa:n hallituksen  
jäsen, yhteysjohtaja Anne Santamäki

Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsenet ja kokoonpano 2010-2011
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Brysselin toimisto
Pellervon, MTK:n ja SlC:n yhteisen 
toimiston tehtävänä on edunvalvon-
ta ja yhteydenpito eu:n toimielimiin, 
etujärjestöihin, kansainvälisiin alan 
järjestöihin ja paikallisiin Suomen vi-
ranomaisiin Brysselissä. Brysselin toi-
miston johtajana toimii Tapio Kytö-
lä ja osuustoiminta-asioista vastaa ko-
tieläinasiamies. elokuuhun asti ko-
tieläinasiamiehen tehtävää hoiti Jo-
nas laxåback, jonka jälkeen tehtävässä 
aloitti Marjukka Manninen. 

Pellervon eu-tehtäviin kuuluvat 
maa- ja elintarviketalouteen liittyvän 
lainsäädäntötyön seuranta ja siihen 
vaikuttaminen sekä osuustoiminnan 
kehitystyö yhteismarkkinoiden näkö-
kulmasta.

CoPa-CoGeCa on eurooppalai-
nen maataloustuottajien ja maatalo-
usosuuskuntien kattojärjestö, jolla on 
jäsenorganisaatioita kaikissa eu:n jä-
senmaissa. CoPa-CoGeCa:n yhtei-
nen sihteeristö sijaitsee Brysselissä ja 
järjestön pääsihteerinä toimii Pekka 
Pesonen. CoGeCa:n eli eu:n maata-
lousosuuskuntien järjestön työn pai-
nopiste on tuottajaosuuskuntien ja 
niiden toimintaympäristö kehittämi-
sessä. CoGeCa:n puheenjohtajana 
kaudella 2010 - 2012 toimii italialai-
nen Paulo Bruni. 

CoGeCa:n johtokunnassa Peller-
voa edusti Pellervo-Seuran hallituk-
sen varapuheenjohtaja Tiina linnain-
maa ja hänen sijaisenaan toimitusjoh-
taja veikko Hämäläinen. Kokouksiin 
osallistuivat myös Brysselin toimiston 
asiamiehet Jonas laxåback ja Marjuk-
ka Manninen, jotka edustivat Peller-
voa lisäksi CoGeCa:n työryhmissä. 

Helmikuussa 2010 CoGeCa jär-
jesti Business Foorumin Zaragozas-
sa espanjassa. Foorumi kokosi yhteen 
eurooppalaisia osuustoimintavaikut-
tajia. Pellervolaiset olivat mukana 

edustavalla joukolla. Foorumin yhte-
ydessä Martti asunta, Tiina linnain-
maa, Marcus H. Borgström, veikko 
Hämäläinen ja Jonas laxåback osallis-
tuivat myös samaan aikaan järjestet-
tyyn agro-alimentariaksen (espanja-
lainen maatalousosuuskuntien järjes-
tö) kongressiin. CoGeCa tulee järjes-
tämään Business Foorumeja jatkossa-
kin 1-2 kertaa vuodessa. 

lokakuun alussa CoPa-CoGe-
Ca järjesti euroopan maanviljelijöi-
den kongressin vuoden 2013 jälkeisen 
maatalouspolitiikan tiimoilta. Kon-
gressiin osallistuivat Martti asunta, 
Tiina linnainmaa, Martti Selin, veik-
ko Hämäläinen ja Marjukka Manni-
nen. 

Tuleva politiikka muotoutuu
eu:n komissio asetti heinäkuussa kor-
kean tason foorumin (High level Fo-
rum for a Better Functioning Food 
Supply Chain) edistämään elintarvi-
keketjun toimintaa. Tämä korkean ta-
son foorumi jatkaa aikaisemman kor-
kean tason työryhmän työtä. Cogeca 
on ollut aktiivisesti mukana foorumin 
työryhmissä ja työ jatkuu myös vuon-
na 2011.  

eu:n yhteisen maatalouspolitiikan 
vuoden 2013 jälkeistä tulevaisuutta 
on valmisteltu pitkin vuotta. Kevääl-
lä komissio järjesti kuulemisen CaP:n 
tulevaisuutta koskien ja heinäkuussa 
kuulemisen tulokset nivottiin yhteen. 
lokakuussa komissio julkaisi tiedon-
antonsa. vuoden loppupuolella ko-
missio julkaisi myös maitopaketin ja 
laatupaketin, joita valmisteltiin pit-
kin vuotta. 

Kansainvälinen toiminta

Venäjän ja Venäjän Karjalan osuustoiminnan kehittäjiä Pellervossa Venäjän 
Maaseudun luottoyhtymien kehitysrahaston johtaja Alexandr Rasskazovin johdolla. 
Rasskazov keskellä Pellervon toimitusjohtajan Veikko Hämäläisen kanssa.



14

Pellervo-Seura 2010

Kansainvälinen 
osuustoimintaliitto
Kansainvälinen osuustoimintaliit-
to ICa on yksi maailman suurimmis-
ta ei-valtiollisista järjestöistä. vuonna 
1895 perustettu ICa on yhteinen kan-
sainvälinen foorumi kaikille osuustoi-
minnallisille organisaatioille. vuonna 
2006 perustettu Cooperatives europe 
asbl – european region of ICa, hoitaa 
ICa:n toiminnot euroopassa.

Suomesta Kansainvälisen osuus-
toimintaliiton maailmanhallituksessa 
istuu SoK:n anne Santamäki. vuo-
den aikana ICa:n pitkäaikainen pää-
johtaja Iain Macdonald siirtyi eläk-
keelle ja hänen tilalleen valittiin yh-
dysvaltalainen Charles Gould.

ICa:n julistaman Kansainvälisen 
osuustoimintapäivän teemana 3. hei-
näkuuta oli ”osuustoiminta vahvistaa 
naisia”. Julistuksessa painotettiin että 
osuuskunnat parantavat naisten ase-
maa ja elinehtoja ympäri maailmaa.

 Cooperatives europen vuosikoko-
us oli suunniteltu pidettäväksi Mos-
kovassa huhtikuussa. Islannin tuli-
vuorenpurkauksen tuhkapilven seu-
rauksena suurin osa euroopan len-
toliikenteestä oli silloin pysähtynyt 
ja kokous pidettiin lopulta Brysselis-
sä toukokuun lopussa. Kokouksessa 
valittiin Salme Näsi hallituksen jäse-
neksi. Saksalainen Klaus Niederländer 
seurasi rainer Schlüteriä Cooperati-
ves europen toimitusjohtajana syk-
syllä.

Yhdistyneet Kansakunnat on julis-
tanut vuoden 2012 Kansainväliseksi 
osuustoimintavuodeksi.

Pohjolan talonpoikaisjärjestö
Pohjolan talonpoikaisjärjestöjen kes-
kusneuvoston NBC:n presidiumin ko-
kous pidettiin elokuussa oslossa. oh-
jelmassa käsiteltiin vähittäiskauppa-
ketjujen valtaa, ilmastokysymyksiä se-
kä maatilojen omistusmuotoja. ruot-
si toimii NBC:n puheenjohtajamaana 
2009–2011. 

Pohjoismaiset osuustoimintajoh-
tajat kokoontuivat Hafjellissä Norjas-
sa maaliskuussa. Kokouksessa keskus-
teltiin mm. ruuan arvoketjusta, luot-
tamushenkilöiden kokouspalkkiois-
ta ja osuuskuntien kirjanpidosta ja ve-
rotuksesta. 

IFAP
Pellervo on MTK:n ohella ollut maa-
ilman maataloustuottajien järjestön 
IFaP:in suomalainen jäsen. IFaP:ssa 
syntyi vuoden aikana rahoituson-
gelmia ja ne johtivat luottamuspu-
laan varsinkin länsimaiden jäsenten 
ja järjestön luottamusjohdon välille.  
Kun lisärahoitusta ei saatu järjestet-
tyä IFaP asetettiin konkurssiin syksyl-
lä. Todennäköisesti perustetaan uusi 
maataloustuottajien maailmanjärjestö 
tulevina vuosina.

Pohjoismaisten osuustoimintajohtajien kokoontuessa Norjassa pohdittiin muun 
muassa ruuan arvoketjua ja kaikille osuuskunnille yhteisiä käytännönläheisiä asioita.



15

■ osuuskuntamallia hyödynnetään 
yhä useammassa oppilaitoksessa yri-
tystoiminnan opetuksessa. Tämä nä-
kyy sekä järjestettyjen tietoiskujen ja 
luentojen lisääntymisenä että haluk-
kuudessa hyödyntää mallia käytän-
nön oppimisympäristönä yrittäjyy-
teen. erityisesti ammattikorkeakou-
lut ovat kunnostautuneet tässä, mut-
ta tietoisuus on levinnyt myös muille 
koulutasoille. Tuoreimpia esimerkkejä 
on lahden ammattikorkeakoulun so-
siaali- ja terveysalan yksikössä syksyllä 
käynnistynyt hyvinvointialan osuus-
kuntien kehittämishanke. Yhtenä sen 
konkreettisena tavoitteena on perus-
taa osuuskunta oppilaitoksen yhtey-
teen markkinoimaan hyvinvointialan 
palveluita niitä tarvitseville. Myös me-
neillään oleva, Pellervonkin osin ra-
hoittama yrittäjyyskasvatuksen virtu-
aalihanke eli YvI-hanke tullee jatkos-
sa lisäämään kiinnostusta osuustoi-
minnallista yrittäjyyttä kohtaan. 

Ratkaisuja vesihuoltoon
Kevään Pellervon Päivän aamusemi-
naarin aiheena oli kansallinen vesi-
huolto ja sen ratkaiseminen osuustoi-
minnan keinoin. Paikalla oli edustajia 
edellissyksynä perustetusta Suomen 
vesihuolto-osuuskunnat (SvoSK) 
ry:stä, useita asiasta vastaavia viran-
omaisia sekä muita vesihuollon ja 
osuustoiminnan kysymyksistä kiin-
nostuneita.

Seminaarin ensimmäisessä pu-
heenvuorossa vesihallintoneuvos 
Jaakko Sierla maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä esitteli hyvän vesihuollon 
kriteereitä ja totesi vesiosuuskunnilla 
olevan oma merkittävä roolinsa osa-
na kansallista vesihuoltopolitiikkaa. 
Hän korosti ammattimaisuuden mer-
kitystä vesiosuuskunnan johtamises-
sa. Insinööri Ilkka Juva uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksesta puolestaan toi esille elY-
keskuksen näkökulman vesiosuus-
kuntiin. Hän kertoi, että uudenmaan 
alueella vesiosuuskunnat ovat viimei-
sen viiden vuoden aikana tehneet in-
vestointeja yhteensä yli 45 miljoonal-
la eurolla. Juva korosti vesiosuuskun-
tien ja kuntien välisen yhteistyön tär-
keyttä.

lopuksi SvoSK:n toiminnanjoh-
taja riitta virtanen toivotti kaikki ve-
siosuuskunnat yhteistyöhön ja ker-
toi vesiosuuskuntien järjestön puo-
li vuotta kestäneestä toiminnasta. esi-
tysten jälkeisen kommenttipuheen-
vuoron käytti vesi- ja viemärilaito-
syhdistyksen toimitusjohtaja osmo 
Seppälä. Hän korosti vesiosuuskun-

tien merkitystä ja niiden kykyä vasta-
ta joustavasti erityisesti haja-asutus-
alueiden vesihuollon tarpeisiin. Huo-
lensa hän esitti pienimpien vesiosuus-
kuntien elinvoimaisuutta ja toiminta-
varmuutta kohtaan ja arveli ratkaisun 
jatkossa löytyvän niiden keskinäisistä 
fuusioitumisista tai liittymisistä kun-
tien verkostoon.

Uusi opas perustajille
Syksyllä valmistui päivitetty versio 
Pellervon julkaisemasta osuuskun-
nan perustajan oppaasta. opasta lähe-
tettiin runsaasti eri organisaatioiden 
yritysneuvojille ja esimerkiksi osuus-
pankkien toimitusjohtajille sekä jaet-
tiin monille muille asiasta kiinnostu-
neille. Julkaisua on tilattavissa postit-
se Pellervosta. uuteen julkaisuun voi 
tutustua nyt myös Pellervon verkko-
sivujen kautta, jossa se on sähköisessä 
muodossa kaikkien asiasta kiinnostu-
neiden vapaasti hyödynnettävissä.

osuuskuntien perustaminen ete-
nee määrällisesti edellisvuosien mal-
liin. Kun otetaan kaikki yritysmuodot 
huomioon, syntyi kuluneena vuonna 
uusia yrityksiä pari prosenttia enem-
män verrattuna vuoden 2009 tasoon, 
mutta osuuskuntien osalta syntyvyys 
säilyi ennallaan. ennakkoarvion pe-
rusteella vuonna 2010 perustettiin rei-
lut 170 osuuskuntaa.

Oppilaitokset innostuivat osuustoiminnasta

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö 
Hannele Pokka osallistui ensimmäisen 
kerran järjestettyyn valtakunnalliseen 
Vesiosuuskuntapäivään elokuussa 
Kouvolassa. Taustalla järjestäjänä olleen 
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n 
hallituksen jäsen Pertti Halsola.



16

Pellervo-Seura 2010

■ osuustoiminta-lehdessä kiinnitet-
tiin vuonna 2010 erityistä huomiota 
suomalaisten osuustoimintayritysten 
toipumiseen kansainvälisestä syväs-
tä talouskriisistä ja myös kriisin ope-
tuksiin. 

Keskeisiä teemoja oli uuden osuus-
toiminnan edistäminen sekä vesihuol-
lon kehittäminen haja-asutusalueilla. 

osuustoimintatutkimusta ja yritys-
ten yhteiskuntavastuun toteutumis-
ta seurattiin tiiviisti. osuustoiminnan 
Yhteiskuntavastuu -teema ilmestyi lo-
kakuussa jo 10. kerran. Suomalaisista 
talouslehdistä ainoastaan oT-lehti on 
säännöllisesti seurannut monipuolista 
ja vaativaa aihetta.

uusina teemoina nostettiin esil-
le kouluyhteistyö sekä valmistautumi-
nen YK:n julistamaan kansainväliseen 
osuustoimintavuoteen 2012. 

Seurannassa koko osuustoiminta
Tilattavana ammattilehtenä osuus-
toiminta on suunnattu Suomen kaik-
kien osuustoimintayritysten johdol-
le, hallinnolle ja tilintarkastajille. li-
säksi lehteä postitetaan vapaakappa-
leina osuustoiminnan tärkeimmille si-
dosryhmille.  

lehden painos oli keskimäärin 
6.450 kappaletta, missä oli lähinnä pe-
rinteisten osuuskuntien fuusioista 
johtuvaa vähennystä 200 kpl. 

lehti tavoittaa nykyisin keskeiset 
päättäjät tuottaja-, kuluttaja-, palve-
lu- ja uusosuustoiminasta. Se seuraa 
myös kansainvälistä osuustoimintaa 
sekä ennakoi toiminta- ja kilpailuym-
päristön muutoksia.

Yritysten ennätykset esille
osuustoiminnan vuosikirjassa 2010 
todettiin suomalaisten ot-yritysten ta-
louden olevan laman jälkeen vakaa 
kaikilla sektoreilla. Myös kotimainen 
metsäteollisuus toipui vakavasta krii-

sistä; Metsäliitto jopa nousi kovim-
maksi tulosparantajaksi alkuvuon-
na 2010.

oT-lehti listasi vuoden 2009 ti-
linpäätösten perusteella jälleen vuo-
den parhaimmat ot-yritykset eri sek-
toreilla. Samoin tutkittiin osuuskun-
tien jäsenten palkitseminen, ja kerrot-
tiin bonuksissa saavutettu uusi ennä-
tys, lähes 900 miljoonaa euroa. 

Näistä uutisista toimitettiin lehdis-
tötiedotteet ja järjestettiin vuosikir-
jan julkistamisseminaari 1.9.2010. Tie-
dotteet saivat näyttävästi julkisuutta lä-
hes 60 paikallisena tai valtakunnallise-
na juttuna. vain yhden uutisen otsik-
ko jouduttiin oikaisemaan, kun siinä 
kaikki bonukset oli virheellisesti tulkit-
tu yksinomaan S-ryhmän maksamiksi. 

Myös Nelosen tv-uutiset kiinnostui 
tekemään jutun pienosuustoiminnan 
tarvitsemista neuvonta- ja tukipalve-
luista sekä suomalaisen osuustoimin-
nan hyvästä pärjäämisestä. Samoin 
Ylen muutamat maakuntaradiot uu-
tisoivat alueidensa parhaimmiksi ran-
katuista ot-yrityksistä.
 
Erikoisnumeroita yhteistyönä
oT-lehti julkaisi työ- ja elinkeinomi-
nisteriön rahoittaman ja yhteistyös-
sä sen ja Tampereen Seudun osuus-
toimintakeskuksen kanssa toteute-
tun Yhdessä yrittämään -liitteen, joka 
suunnattiin kouluille ja opettajille.  
Ideana oli esitellä osuustoimintamallin 
soveltuvuutta nuorten yhteisyrittämi-
seen ja sen käyttöä erityisesti koulujen 
yrittäjyyskasvatuksessa. viime vuosi-
na tästä on saatu hyviä käytännön ko-
kemuksia etenkin useissa ammattikor-
keakouluissa, joissa oppilaiden harjoit-
teluosuuskuntia on perustettu. Niistä 
parhaimpien toiminta jatkuu ja vakiin-
tuu myös koulun päättymisen jälkeen. 
Ne osaltaan turvaavat myös paikallis-
ten palveluiden kehittymistä. 

liite jaettiin oT- ja opettaja-leh-
den lukijoille huhti-toukokuussa 
2010. Jakelu kohdistettiin peruskou-
lujen yläasteiden, ammatillisen koulu-
tuksen ja lukioiden sekä korkeakoulu-
jen opettajille. Myös opettajiksi opis-
kelevat olivat mukana. Painos nousi 
60.000:een. 

uusi osuustoiminta -liitteestä jul-
kaistiin yhdessä Suomen vesihuol-
to-osuuskunnat SvoSK:n kanssa Ke-
hittyvä vesihuolto 2010 -teema, joka 
myös onnistui erittäin hyvin. lisäja-
kelu toteutettiin kaikille suomalaisille 
vesiosuuskunnille näytenumerona. 

Yhteistyö SvoSK:n kanssa jatkuu 
myös huhtikuussa 2011, jolloin vesi-
huollosta julkaistaan uusi teemanu-
mero. Se jaetaan myös kaikille Maati-
lan Pellervon lukijoille.

Monipuolinen talouslehti
oT-lehti ilmestyi totutusti kuutena 
numerona. vuosikerran sivumäärä oli 
368. edelliseen vuoteen verrattuna se 
väheni 28 sivua, mikä selittyy edellis-
vuoden aluksi julkaistusta laajasta sa-
tavuotisliitteestä. 

Pellervon taloustutkimuksen PTT-
katsaus ilmestyi entiseen tapaan nel-
jän oT-lehden mukana. Suomen Gal-
lup elintarviketiedon julkaisema elin-
tarviketalous 2010 sekä yhdessä Pel-
lervo-Instituutin kanssa julkaistu 
koulutuslehti jaettiin vuosikirjanu-
meron mukana. 

lehti julkaisee nettisivuillaan (www.
osuustoiminta.coop/ot) joka arkipäi-
vä automaattisesti päivittyvää osuus-
toiminnan mediaseurantaa. Se samoin 
kuin lehden arkiston ja uusosuustoi-
minnan lisäpalvelujen käyttäminen 
vaatii aina toimitustietojen yhteydes-
sä julkaistavat käyttäjätunnukset. Muu 
nettisivuilta löytyvä ajankohtaisaineis-
to ja lehteä täydentävä aineisto ovat 
yleensä vapaasti seurattavissa. 

Lamavuosista uuteen nousuun

Osuustoiminta-lehden sisältöä pohtimassa vasemmalta Niina 
Immonen, Juhani Lehto, Mauno-Markus Karjalainen, Riitta 
Virtanen, Jukka Pötry ja Yrjö Kotisalo.
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■ aikakauslehdet elivät viime vuon-
na taantuman jälkeisissä tunnelmissa. 
vain harva perinteisistä aikakausleh-
distä pystyi kasvattamaan levikkiään. 
Pellervo-lehdet onnistuivat: Kodin 
Pellervo lisäsi levikkiään 6,6 ja Maati-
lan Pellervo 3,1 prosenttia.

ammatti- ja yleisaikakauslehtien 
kilpailu lukijoista on edelleen kireää. 
Parhaiten kilpailussa menestyvät hy-
vin rajatulle kohderyhmälle suunna-
tut lehdet. Suomalaiset haluavat yhä 
aikakauslehtensä perinteisesti painet-
tuna; nettilehdet eivät vielä ole saa-
neet suurta suosiota.

Perinteisesti suomalaiset ovat in-
nokkaita lehtien lukijoita, ja aikakaus-
lehden lukemiseen käytetään aikaa 
keskimäärin 64 minuuttia.

Lehti lukijalle
Kodin Pellervo ja Maatilan Peller-
vo haluavat olla osa lukijoittensa ar-
kea ja juhlaa; sekä työtä että vapaa-ai-
kaa. Tähän haasteeseen Maatilan Pel-
lervo ammattilehtenä ja Kodin Peller-
vo perinteisenä yleisaikakauslehtenä 
pystyvät nykymuodossaan hyvin vas-
taamaan.

Pellervo-lehti täytti kertomusvuon-
na 111 vuotta. Sekä Kodin Pellervon 
että Maatilan Pellervon sisällön raken-
teessa ja juttujen aiheissa näkökulmaa 
tarkennettiin niin, että molempien leh-
tien lukijakuntaa pystytään palvele-
maan entistä paremmin.

Kodin Pellervossa tilaajille tarjot-
tiin 12 numerossa lukupaketti, joka 
heijastelee lukijoiden omaa arvomaa-
ilmaa, heidän mieltymyksiään ja toi-
veitaan. valtaosa Kodin Pellervon lu-
kijoista asuu maaseudulla, maaseutu-
taajamissa ja pienissä kaupungeissa. 

Maatilan Pellervon lukijat ovat al-
kutuotannon ammattilaisia, kasvin- 
ja viljanviljelijöitä, kotieläintuotta-
jia, metsätilallisia ja maaseutuyrittäjiä. 

Jutuissa painotetaan erityisesti maa-
tilayrittäjyyttä, tilan talouden suun-
nittelua sekä tuottajien yhteistoimin-
taa. Myös puuenergian tuotanto oli 
vahvasti esillä. useimmat Maatilan 
Pellervon lukijoista ovat useamman 
osuuskunnan jäseniä. 

Pellervon toimitus tuotti kerto-
musvuonna myös Pellervon Ison Ka-
lenterin 2011. Se lähetettiin marras-
joulukuussa kaikille Kodin Pellervon 
ja Maatilan Pellervon tilaajille.

Kodin Pellervo
Kodin Pellervon tilaajien ja lukijoiden 
määrä kasvoi merkittävästi vuonna 
2010. Maaliskuussa valmistuneen le-
vikintarkastuksen mukaan Kodin Pel-
lervon vuotuinen levikki kasvoi 1 977 
tilaajalla.

Kodin Pellervo saa runsaasti palau-
tetta lukijoilta. Palautteen perusteella 
lukijat ovat hyvin tyytyväisiä sekä leh-
den sisällön rakenteeseen että juttujen 
elämänläheiseen käsittelytapaan. Täs-
sä mielessä Kodin Pellervo erottuu sel-
västi muista yleisaikakauslehdistä.

Käsillä tekeminen, ruoka, puutar-
ha, asuminen, historia, yhteiskunnal-
liset aiheet sekä henkilöhaastattelut 
ovat Kodin Pellervon sisällössä vah-
vasti esillä. lukijat pitävät siitä, ettei 
lehden sivuilla ole juttuja julkkiksista.

Kertomusvuonna Kodin Pellervon 
sivumäärää lisättiin jonkin verran, 
koska palautteen perusteella lukijat 
arvostavat vahvaa lukulehteä. vuonna 
2010 Kodin Pellervon 12 numerossa 
oli yhteensä 1 032 sivua.

Kodin Pellervon tarkastettu levikki 
on 31 961 (lT 10.3.2010). lukijamää-
rä on 152 000 (naisia 63 % miehiä 37 
% (KMT syksy 09/kevät 10).

Kodin Pellervo ilmestyi kertomus-
vuonna 12 kertaa. lukijamatkoja teh-
tiin vuonna 2010 Slovakiaan, unka-
riin, Kiinaan, Islantiin ja egyptiin.

Maatilan Pellervo
Maatilan Pellervo onnistui myös kas-
vattamaan levikkiään ja lukijamää-
räänsä vuonna 2010. Tarkastettu le-
vikki kasvoi 523 tilaajalla.

Maatilan Pellervon sisällössä ko-
rostettiin vankkaa ammattiasiaa. Kas-
vinviljelyn teemanumeroissa julkais-
tiin mm. lajike-, lannoite- ja hintaver-
tailuja. useammassa numerossa käsi-
teltiin myös rehuntuotannon vaihto-
ehtoja kotieläintuotannossa nimen-
omaan tilan talouden näkökulmasta. 
elokuussa Maatilan Pellervossa jul-
kaistiin urakointi-liite.

Kesällä Maatilan Pellervossa järjes-
tettiin toisen kerran Hyvä Sato -vilje-
lykilpailu, jossa maatalouden ammat-
tilaisjoukkueet kilpailivat käytännön 
viljelytyössä.

Syyskuun Maatilan Pellervosta tee-
tettiin pieni lukijatutkimus, jossa ky-
syttiin lukijoiden mielipidettä lehden 
sisällöstä. Noin 200 tilaajan otos antoi 
Maatilan Pellervosta hyvät arvosanat. 
erityisesti kiitettiin lehden asiantunte-
musta; kriittisimmin lehteen suhtau-
tuivat lihakarjatilalliset.

Maatilan Pellervoa julkaistiin kaik-
kiaan 11 numeroa. Sivumäärä kasvoi 
hieman edellisestä vuodesta: yhteen-
sä vuoden 2010 Maatilan Pellervoissa 
oli 996 sivua.

Maatilan Pellervo tarkastettu levik-
ki on 17 586 (lT 10.3.2010). lukija-
määrä on 128 000 (naisia 45 % miehiä 
55 % (KMT syksy 09/kevät 10).
Maatilan Pellervo ilmestyi kertomus-
vuonna 11 kertaa. lukijamatkoja teh-
tiin vuonna 2010 Irlantiin ja Tsekin 
tasavaltaan.

Maatilan Pellervon tilaajat saivat 
marraskuussa Pellervon Ison Kalente-
rin mukana lohkokirjanpito-liitteen 
vuodelle 2011.

Pellervot kasvoivat

KODIN

       ASUMINEN • PERHE • TERVEYS • RUOKA • PUUTARHA • KÄSITYÖT • LUONTO • ELÄMÄÄ MAALLA

Kansan 
rakastama 

taide

Vielä voimme 

kiittää 
veteraaneja

   oulun
 tunnelma 
ei ole kaupan

J
Latinaa 
löylyissä

jOuluKuu 2010

Metsälehti 7 kk normaalihinta 63,00 euroa, Vero-Makasiini arvo 7,50 euroa, 

Metsänomistajan lakikirja 28,00 euroa, yht. 98,50 euroa

Toimi heti! Etusi on 

63,50 euroa.Toimi heti! Etusi on 

63,50 euroa.

arvo 

28
euroa

arvo 

28
euroaSelätä

verokarhu.
Selätä

verokarhu. 35
Nyt

euroa
7kk

Nyt

35
euroa
7kk

Saat hyödyllisen 

Metsänomista-

jan lakioppaan 

tilaajalahjaksi.

Arvo 28 euroa.Kun tilaat viiden 

päivän kuluessa 

saat Vero-Makasii-

nin nopean tilaajan 

palkintona. Arvo 

7,50 euroa.

Metsälehti on nyt entistä selvemmin alansa ykkönen. Paketoimme sisällön entistä luettavampaan muotoon. 

Uutiset, puukaupan kuulumiset, metsänhoidon vinkit, metsänomistajien haastattelut, uudet koneet ja laitteet, 

kaikki metsänomistajalle tärkeät asiat, yhdessä lehdessä. Ammattitaitoisesti, puolueettomasti ja selkokielisesti. 

Aloita uusi vuosi yhdessä Metsälehden kanssa. Siitä hyötyvät sekä sinä että metsäsi. 

Tutustu tarjoukseen tarkemmin osoitteessa www.metsalehti.fi 

Tilaa numerosta 020 77 29136

Tai www.metsanetti.info

Tilaajalahjana 

Metsänomistajan 

lakikirja

Jämäkämpi, tuhdimpi. Ja entistä luettavampi.

Tilaajalahjana 

Metsälehti on

uudistunut.

Nurmista niukka 
sato

Hyvä sato -kilpailu kääntyi loppusuoralle

Liukenemistestissä yllättäviä tuloksia

Monipuoliset 
Fliegl-puskutyhjennysvaunutFliegl-puskutyhjennysvaunut on kehitetty vuosien kokemuksen 

pohjalta. Aito Fliegl-alusta varmistaa parhaan kulkukyvyn ja 
ajomukavuuden vaikeimmissakin oloissa. Näissä vaunuissa yhdis-
tyvät kaikkien maatalouden kuljetusratkaisujen parhaat puolet. Puskutyhjennyksen edut•  Voidaan tyhjentää turvallisesti ja ongelmitta kaltevalla pinnalla tai matalissa tiloissa•  Kuorman tiivistämiskyvyn vuoksi jopa 60 % enemmän kapasiteettia (riippuvainen materiaalista)

• Vähäinen öljyntarve•  Lisävarusteita: lannanlevitinperä, ruuviperä viljalle, 
hakkeelle tai rehulle, erilaisia alustarakenteita mm. 
hydraulinen telinsiirtomahdollisuus ja pressukate

www.agrimarket.fi 

PUSKEMALLA PARAS
ASW ”Stone” -maansiirtovaunut

•  Kestävä HARDOX-lava soveltuu myös louhos- 
ja purkutyöhön•  Lava tyhjenee hyvin myös paakkuuntuvalla ja 
sitkeällä (savi, lieju yms.) materiaalilla. 

AGM_MP_A4tk.indd   2

25.8.2010   13:44:35
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MAATILAN

VILJA • MAITO • KOTIELÄIMET • METSÄ • KASVINVILJELY • KONEET • TYÖTERVEYS
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■ Hakukoneelta Pellervon kotisivuil-
le tulleet kirjoittavat hakusanaksi en-
sisijaisesti ”pellervo”, ”osuustoiminta” 
tai jonkin Pellervo-lehtien aihepiiriin 
kuuluvan ruokaan, puutarhanhoitoon 
tai maatilan toimintaan liittyvän sa-
nan. Noin neljännesmiljoona yksit-
täistä kävijää selasi Pellervon verkko-
sivuja vuonna 2010. 

Digitoitujen historiallisten kirjojen 
nettiosio sai nimekseen Yhteisvoimin 
osuustoiminnan digikirjasto. Samal-
la jaettiin kirjaston rakenne kolmeen 
osaan: osuustoiminnan alku, läpi-
murto ja rakentuminen 1899–1939, 
osuustoiminnan vakiintuminen ja 
keskittyminen 1940–1987, avautumi-
nen ja uudet rakenteet 1988–. osioon 
syötettiin lisää kymmenkunta julkai-
sua pdf-muodossa. Myös eräitä muita 
Seuran kustantamia oppaita ryhdyt-
tiin julkaisemaan näköisversiona ne-
tissä. Joidenkin sähköisten tallentei-
den hyödyntäminen tänä päivänä pa-
kottaa metsästämään entisiä käyttö-
järjestelmiä ja ohjelmia muista yrityk-
sistä.

Tapahtumia, joissa Pellervo oli 
mukana, markkinoitiin netissä ja itse 
tai sidosryhmien kanssa järjestettyjen 
tapahtumien puheenvuoroja julkais-
tiin esiintyjien suostumuksella netissä. 
alueseminaarit ohjelmineen koottiin 
omaksi kokonaisuudeksi.

Pellervo-lehdillä oli seitsemän le-
vikkikampanjaa, joita varten tehtiin 
nettisivu. Sivun tilauslomakkeella tar-
jouskirjeen saaneet tekivät tilauksia.

Maatilan Pellervon verkkosivuil-
la vaihdeltiin lehden ilmoittajien net-
ti-ilmoituksia sovittujen aikataulujen 
mukaisesti. edelleen ylläpidettiin Ti-
ken laatimien raaka-aineiden hintojen 
markkinakatsauksia lehden kotisivul-
la ja tuotettiin netti-ilmiöihin liittyviä 
artikkeleita lehteen.

Maito ja Me -lehden ja Talonpoi-
kaiskulttuurisäätiön verkkosivujen yl-
läpito jatkui kertomusvuoden aika-
na. Pellervo hoiti niin ikään osuustoi-
minnan neuvottelukunnan kotisivua 
ja domain-osoitetta www.osuustoi-
minta.coop.

Pellervon kuva-arkiston historialli-
sia valokuvia digitoitiin julkaistavaksi 
ulkopuolissa painotuotteissa sekä net-
tisivuilla. Pellervon ansiomitalit ja –
merkit –esitettä varten kuvattiin mita-
lit ja kunniakirjat ja uusi esite julkais-
tiin verkkosivuilla.

osuustoimintaan liittyvien uu-
tisten tuottamiseksi nettisivuilla ja 

osuustoiminta-lehdessä käytiin yri-
tysten tiedotustilaisuuksissa ja osuus-
toiminnan eri tapahtumissa. aineis-
toa kertyi myös järjestökampanjan jä-
senyrityskäynneiltä.

Pellervon kustantamia Pellervo- 
ja osuustoiminta-lehtiä on päivitetty 
verkkoversioiksi 1990-luvulta lähtien. 
vuonna 2010 päivitettiin niiden 29 
numeroa, Iso Kalenteri sekä erilliset 
mediatiedot ja lehtien vuosien varrella 
kehittyneet sisältöpalvelut. Muu eril-
linen sisällöntuotanto verkkosivuille 
oli vähäistä; lähinnä esitettiin paine-
tun tuotteen vahvuuksia markkinoin-
nin tukena uusille tilaajille ja lisättiin 
lukuarvoa linkeillä.

osuustoiminnan opetusaineistoon 
päivitettiin kalvosarjoja sekä suomek-
si että englanniksi.

Lisää lukijoita hakukoneilta

YK:n julistama Kansainvälinen osuus-
toimintavuosi 2012 sai joulukuussa 
omat kotisivut www.osuustoiminta.
coop/2012.

Yhä useammat maineikkaat osuustoi-
minnan merkkiteokset ovat kaikkien 
luettavissa Yhteisvoimin Osuustoimin-
nan digikirjaston sivuilla www.pellervo.
fi/kirjasto.
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■ Pellervo-Seura myöntää joko 
osuustoiminnallisten yritysten ha-
kemuksesta tai omasta aloitteestaan 
osuuskuntien ansioituneille hallin-
non edustajille ja henkilöstölle osuus-
toiminnan ansiomitaleita, Gebhard – 
mitaleita ja ansiomerkkejä.

vuonna 2010 myönnettiin yhteen-
sä 81 ansiomitalia ja merkkiä osuus-
toiminnassa ansioituneille henkilöille.

lisäksi Tasavallan Presidentti 
myönsi Pellervo – Seuran kautta ha-
ettuja valtiollisia kunniamerkkejä yh-
teensä 32:lle osuustoiminnassa ansi-
oituneelle kansalaiselle. Suomen val-
koisen ruusun I luokan ritarimerkin 
sai strategiajohtaja Hannu anttila es-
poosta, Suomen valkoisen ruusun ri-
tarimerkin toimitusjohtaja Timo Fri-
lander Tampereelta ja Suomen leijo-
nan ritarimerkin eläinlääkäri veikko 
lehtiö Jämijärveltä.

Kaikkien valtiollisia kunniamerk-
kejä saaneiden sekä Pellervon ansio-
mitaleita ja –merkkejä saaneiden ni-
met ovat Pellervon nettisivuilla.

Mitalit ja ansiomerkit esillä  
Pellervon Päivillä.

Pellervon ansiomitalit ja –merkit

Kultainen Gebhard-mitali
Toimitusjohtaja leo Korpi-Halkola, Suupohjan osuuspankki 
Hallituksen puheenjohtaja Markku Korvala, Haukiputaan Sähköosuuskunta 
Toimitusjohtaja veijo Nissilä, Hailuodon osuuspankki 

Osuustoiminnan ansiomitali
Maanviljelijä veikko Syväluoma, Nivalan osuuspankki
Johtaja Taavi Tainijoki, osuuskunta ItäMaito 
Toimitusjohtaja veikko Hakala, lähivakuutusyhdistys Pohjanmaa 
agrologi reijo Heikkilä, Pohjanmaan osuuspankki 

Hopeinen Gebhard-mitali
Toimitusjohtaja Jouko Hietamäki, Ilmajoen osuusmeijeri
Maanviljelijä Tauno Hietikko, Ilmajoen osuusmeijeri 
Hallituksen puheenjohtaja eero Holma, Keskusosuuskunta oulun Seudun 
Sähkö 
Hallituksen jäsen Pentti Takkinen, Keskusosuuskunta oulun Seudun Sähkö 
Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Korhonen, enon osuuspankki 
Toimitusjohtaja Pekka Purra, Muonion Sähköosuuskunta
Taittaja Kaija rinkinen, Pellervo-Seura ry
Jordbrukare Jan de la Chapelle, osuuskunta länsi-Maito 
Maanviljelijä Tuula ojanen, osuuskunta länsi-Maito 
Maanviljelijä Jukka Kainiemi, osuuskunta länsi-Maito 
Maanviljelijä Mauri Penttilä, osuuskunta länsi-Maito 
Maanviljelijä anneli Santa-aho, osuuskunta länsi-Maito 
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Pellervo-Seura 2010

■ Osuustoiminta yleensä
PaulI KorPI-TaSSI
Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPo:n
toimitusjohtaja
Ylivieska
2008 - (erovuorossa 2011)

JuHa MarTTIla
MMT, maanviljelijä
MTK ry:n puheenjohtaja
Simo
2010 - (erovuorossa 2011)
 
■ Finlands Svenska Andelsförbund
MaTS BraNDT
agrologi, maanviljelijä
Mejeriandelslaget Milkan
edustajiston pj.
Kokkola
2003 - (erovuorossa 2012)

■ Kotieläinjalostus
KarI TaHvaNaINeN
agronomi, maanviljelijä
Faba osk. hallituksen jäsen
Joensuu
2006 - (erovuorossa 2012)

■ Lähivakuutus-ryhmä
PaulIINa HaIJaNeN
kunnallisneuvos, varatuomari, asianajaja
lähivakuutus osk:n
hallintoneuvoston pj.
laitila
2002 - (erovuorossa 2013)

Tero MÖlSÄ
kunnallisneuvos, maanviljelijä
lähivakuutus osk:n
hallintoneuvoston jäsen
orimattila
2007 - (erovuorossa 2013)

■ Metsäliitto
MIKael aMINoFF
maa- ja metsätalousyrittäjä,
metsänhoitaja
Metsäliitto osuuskunnan 
hallituksen jäsen
raasepori
2009 – (erovuorossa 2012)

TIMo SauKKoNeN
metsänhoitaja, maanviljelijä
Metsäliitto osuuskunnan
hallituksen jäsen
rautjärvi
2008 - (erovuorossa 2011)

■ Munakunta
JarMo MÄNTYHarJu
maanviljelijä
Munakunnan hallituksen pj.
oripää
2009 - (erovuorossa 2012)

■ Osuusmeijerit
TauNo uITTo (varapuheenjohtaja)
maanviljelysneuvos
valio oy:n hallituksen vpj.
osuuskunta Pohjolan Maidon
hallituksen jäsen
Tyrnävä
1998 - (erovuorossa 2011)

rIITTa NeITola
agrologi, maanviljelijä
osuuskunta Pohjolan Maidon
edustajiston jäsen
Sodankylä
2003 - (erovuorossa 2013)

ollI PalMu
maanviljelijä
Hämeenlinnan osuusmeijerin
hallituksen pj.
Karkkila
2007 - (erovuorossa 2013)

reINo ParKKo
maanviljelijä
osuuskunta Tuottajain Maidon 
edustajiston pj.
Kouvola
2010 – (erovuorossa 2013)

KarI PIIroNeN
agrologi, maanviljelijä
osuuskunta ItäMaidon 
hallituksen pj. 
Nurmes
2010 – (erovuorossa 2011)

■ Päivittäistavarakauppa
rISTo alaNKo
toimitusjohtaja
Jukolan osuuskaupan 
hallintoneuvoston jäsen
Juuka
2007 - (erovuorossa 2013)

■ Osuuspankit
reIJo HÄMÄlÄINeN
maaseutupäällikkö, agrologi
etelä-Pohjanmaan osuuspankin 
hallintoneuvoston pj.
Jalasjärvi
2008 - (erovuorossa 2011)

PÄIvI KelKKa
maatalousyrittäjä
Kymijoen osuuspankin hallituksen vpj.
Kouvola
2007 - (erovuorossa 2013)

SePPo rYTIvaara
Fil.maist., eMBa, 
Kainuun osuuspankin toimitusjohtaja
Kajaani
2010 - (erovuorossa 2012)

HeIKKI SuuTala
DI, toimitusjohtaja
PoP Pankkiliitto osk:n toimitusjohtaja
lapua
2006 - (erovuorossa 2012)

JuSSI vIMParI
rehtori
oulun osuuspankin hallituksen jäsen
Ylikiiminki
2010 – (erovuorossa 2013)

■ Lihatalot
TIMo KoMulaINeN
agrologi, maanviljelijä
lihakunnan hallituksen pj.
Nurmes
2001- (erovuorossa 2011)

aarTo KoSuNeN
maanviljelijä
Järvi-Suomen Portti osuuskunnan
hallintoneuvoston pj.
rautjärvi
2005 - (erovuorossa 2011)

TIINa varHo-laNKINeN  
(puheenjohtaja)
kauppat. maist., maatalousyrittäjä
lSo-osuuskunnan
hallituksen pj.
oripää
2003 - (erovuorossa 2012)

■ Uusosuustoiminta
PeKKa PÄTTINIeMI
fil. tri, opintojohtaja
osuustoiminnan Kehittäjät -  
Coop Finland ry:n
hallituksen pj.
Helsinki
2004 - (erovuorossa 2013)

Valtuuskunta toimialoittain 1.1.2011
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MarTTI aSuNTa (puheenjohtaja)
metsäneuvos, 
metsänhoitaja
Metsäliitto osuuskunnan
hallituksen puheenjohtaja
Ylöjärvi
2008 – (erovuorossa 2012)

TIINa lINNaINMaa (varapj.)
agrologi, maatalousyrittäjä
osuuskunta länsi-Maidon
hallintoneuvoston jäsen
Hämeenkyrö
2003 – (erovuorossa 2012)

larS BJÖrKlÖF
agronomi, dipl.ekon.
osuuspankki raaseporin 
toimitusjohtaja
Finlands Svenska andelsförbundin pj.
raasepori
2011 – (erovuorossa 2011)

JaN lÄHDe
kauppatieteiden maisteri
Munakunnan toimitusjohtaja
Turku
2001 – (erovuorossa 2013)

erKKI MoISaNDer
ekonomi
lähivakuutus osk:n toimitusjohtaja
varkaus
2008 – (erovuorossa 2011)

SalMe NÄSI
KTT, professori
Pirkanmaan osuuskaupan hallintoneu-
voston varapuheenjohtaja
Tampere
2009 – (erovuorossa 2011)

PeNTTI SaNTala
maanviljelijä
valio oy:n hallintoneuvoston pj.
Kauhajoki
2006 – (erovuorossa 2012)

MarTTI SelIN
maanviljelysneuvos
atria oyj:n hallituksen pj. 
Itikka osk.:n hallintoneuvoston pj.
Jalasjärvi
2010 – (erovuorossa 2013)

JarMo TouKola
metsätalousneuvos,
maanviljelijä, yrittäjä
Kangasalan osuuspankin hallituksen 
jäsen
Kangasala
2005 – (erovuorossa 2013)

JÄSENYHTEISÖT

VUOSIKOKOUS

VALTUUSKUNTA
Pj. Tiina Varho-Lankinen    Vpj. Tauno Uitto

HALLITUS
Pj. Martti Asunta    Vpj. Tiina Linnainmaa

Toimitusjohtaja
Veikko Hämäläinen

HALLINTO-
PALVELUT

OSUUSTOIMINTA-
RYHMÄ

Sami Karhu

OSUUSTOIMINTA-LEHTI
    Mauno-Markus Karjalainen
OSUUSKUNTAYRITTÄJYYS
    Juhani Lehto
WWW.PELLERVO.FI
    Markku Nummi

KODIN PELLERVO
MAATILAN PELLERVO
ISO KALENTERI

RUOTSINKIELINEN
JÄRJESTÖTOIMINTA

Per-Erik Lindström

PELLERVO-LEHTI
Teemu Pakarinen

LAKIPALVELU
Kari Lehto

PELLERVON JULKAISU-
PALVELU PJP OY
Antti Äijö

PELLERVON TALOUS-
TUTKIMUS PTT
Pasi Holm

PELLERVO-
INSTITUUTTI OY
Kari Huhtala

SUOMEN GALLUP 
ELINTARVIKETIETO OY
Anne Kallinen

OSUUSTOIMINNAN 
NEUVOTTELUKUNTA
Pj. Otto Mikkonen

BRYSSELIN TOIMISTO
Marjukka Manninen

Ministeri Lauri Tarasti (oikealla) selvitti jääviysasi-
oita Pellervon valtuuskunnan iltakoulussa Helsin-
gissä 7.12.2010. Vasemmalla Pellervon hallituksen 
puheenjohtaja Martti Asunta ja Tarastin vieressä 
valtuuskunnan puheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen.
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PellervoN oSaKKuuSYHTeISÖT 2010

■ Pellervon taloustutkimuksen työn-
tekijät osallistuivat vilkkaasti talous-
poliittiseen keskusteluun. Normaa-
lin projektitutkimustoiminnan ohel-
la PTT teki runsaasti myös talouspo-
liittista päätöksentekoa taustoittavaa 
seurantatyötä, laskelmia ja muistioita.

PTT:läiset osallistuivat entiseen ta-
paan aktiivisesti myös oman alueensa 
asiantuntijatyöhön. Henkilökunta kä-
vi kuultavana eduskunnassa eri valio-
kunnissa, osallistui työryhmiin, ja piti 
esitelmiä sekä omistajayhteisöiden et-
tä muiden tahojen tilaisuuksissa. val-
taosa työpanoksesta käytettiin kuiten-
kin tuttuun tapaan projektitutkimus-
toimintaan. 

Projektityön ohella seurattiin sään-
nöllisesti suhdannekehitystä: edel-
lisvuosien tapaan PTT toimitti kak-
si suhdanne-ennustetta. Kansantalou-
den, maa- ja elintarviketalouden sekä 
metsä- ja puutalouden suhdanne-en-
nusteet julkaistiin keväällä ja syksyllä 
kolmena erillisenä osiona. lisäksi lop-
puvuodesta tehtiin alueellinen ennus-
te asuntomarkkinoista. ajankohtaisis-
ta teemoista julkaistiin kaksi artikke-
likatsausta otsikoilla ”Metsä vastaa - 
mitä huudamme?” ja ”Ylös, alas, ym-
päri – verotuksen uudet suunnat”. 

Hyvinvointipalveluiden haasteet
Projektityössä olivat vahvasti esillä hy-
vinvointipalveluiden tarjoamiseen liit-
tyvät haasteet. Finanssialan keskuslii-
ton rahoittamassa tutkimuksessa ar-
vioitiin yksityisen hoivavakuutuksen 
mahdollisuuksia tukea julkista hoiva-
palvelutuotantoa. Koska hoivavakuu-
tuksessa on nimensä mukaisesti mu-
kana vakuutuskomponentti, tämän 
kaltainen tuote voisi merkittävästi pa-
rantaa erityisesti keskiluokan tilannet-
ta. Myös apteekkien toimintaa ja tu-
lonmuodostusta sekä sairausvakuu-
tuksesta saatavan korvauksen suuruu-
den vaikutusta yksityiseen palvelutuo-

tantoon selvitettiin. Jälkimmäisessä 
tutkimuksessa havaittiin myös mer-
kittäviä puutteita julkisen terveyden-
huollon hinnoittelukäytännöissä. 

Kuluneena vuonna selvitettiin 
myös erityisryhmien työkykyä. Tar-
kasteltavina erityisryhminä olivat 
vammaiset, ikääntyneet työttömät 
ja varausmiehet. Sopivin tukitoimin 
vammaisten työllistymisen esteet ovat 
muualla kuin työkyvyssä. Politiikka-
toimenpiteillä olisi mahdollisuutta 
selvästi lisätä vammaisten työllisyysas-
tetta. varusmiesten osalta työkyky oli 
erinomainen. Tutkimuksen antama 
kuva suomalaisista varusmiehistä oli 
muutenkin yleistä käsitystä parempi. 

verotuksen puolella erityinen huo-
mio kohdistui ehdotettujen verouu-
distusten vaikutuksiin kuntien talo-
uteen. lisäksi pohdittiin eri tupakka-
veromallien vaikutuksia muuttuvis-
sa eu-olosuhteissa. Ydinvoimaloiden 
tulonmuodosta pohdittiin uraanivero 
hankkeessa. 

Muutenkin energiaratkaisut ja ai-
van erityisesti bioenergian taloudel-
liset vaikutukset olivat tutkimuksen 
kohteena. Hallituksen tekemän ener-
giaratkaisun aluetaloudellisia vaiku-
tuksia käsittelevässä tutkimuksessa 
keskeinen löydös oli positiivisten talo-
udellisten vaikutusten jakautuminen 
suhteellisen tasaisesti ympäri Suomen. 

Muita hankkeita olivat liikennein-
vestointien välilliset taloudelliset vai-
kutukset, ara-vuokratalojen rajoituk-
sista vapautuminen ja Baltian tulevan 
talouskehityksen luotaaminen. Perin-
teisiin tapaan tarkasteltiin myös suo-
malaisten asuntomarkkinoiden tilaa, 
joka havaittiin suhteellisen kireäksi, 
mutta varsinaista kuplimista hintata-
sossa ei kuitenkaan ole. odotukset tu-
levasta hintakehityksestä ovat maltilli-
sen positiiviset. 

aluetalouden puolella tutkittiin jo 

mainittujen energiapaketin ja anto-
markkinaennusteen lisäksi kansainvä-
listymisen vaikutuksia tuotannon si-
jaintipaikkoihin Suomen eri maakun-
nissa.

Vaihtoehtoja 
maatalouspolitiikkaan
vuonna 2010 saatiin päätökseen yh-
teistyössä MTT:n Taloustutkimuk-
sen kanssa toteutettu laaja maatalous-
politiikan tulevaisuuden vaihtoehto-
ja ja niiden vaikutuksia arvioiva han-
ke. Yksi keskeinen tulos on, että maa-
taloudella on selvästi muista toimi-
aloista poikkeava rooli kansainvälisillä 
markkinoilla. vaikka eri tasoilla teh-
dään politiikkamuutoksia, maatalous-
tuotanto on säilynyt kaikkialla maail-
massa. Maatalouden rakennekehityk-
seen liittyen tehtiin myös arvio Suo-
men maatalouden rakennekehitykses-
tä ja investointitarpeesta vuoteen 2020 
sekä arvioitiin laajentavien nautakar-
jatilojen rehuntuotantovaihtoehtoja. 

Yhteistyössä Suomen aluetutki-
muksen, Jyväskylän yliopiston, lönn-
rot-Instituutin ja Fin-auguurin kans-
sa PTT jatkoi myös ohjelmakauden 
2007 - 2013 maaseudun kehittämis-
ohjelman arviointia. PTT:n vastuul-
la on tulo- ja markkinavaikutusten 
ohella rakennepoliittisten vaikutus-
ten arviointi. arvioinnin yksi keskei-
simpiä osioita eli väliarviointiraport-
ti valmistui loppuvuodesta. Siinä eh-
dotetaan mm. hallintomallin selkeyt-
tämistä horisontaaliseen ja alueelli-
seen osioon. 

Yhteistyössä MTT:n, SYKe:n ja Hel-
singin yliopiston kanssa jatkettiin maa-
talouden ympäristötuen vaihtoehto-
ja koskevaa tutkimusta. PTT:n vastuul-
la on selvittää se, kuinka hyvin viljelijät 
tunnistavat oman tilansa ympäristöris-
kit ja mikä olisi heidän valmiutensa tu-
en muotojen muuttamiseen. Yhteis-

Taloustutkimus luotaa tulevaa
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työssä MTT:n kanssa jatkettiin myös 
elintarvikeketjun kilpailullisuutta ja 
hintaintegraatiota koskevaa tutkimus-
ta. vuoden aikana esiteltiin ruokaket-
jun eri osien saamia osuuksia ja niiden 
kehitystä sekä tarkasteltiin vertikaalista 
hintaintegraatiota. 

vuoden aikana käynnistettiin myös 
useita uusia hankkeita. Yhteistyössä 
MTT:n kanssa arvioidaan eu:n maa-
talouspolitiikan muutosten vaikutuk-
sia. Myös pohjoisen tuen vaikutuk-
sista viiden vuoden välein tehtävä ar-
vio on PTT:ssa työn alla. MTT:n ja 
KTK:n kanssa yhteistyössä käynnis-
tyi loppuvuodesta laaja hanke vuoro-
vaikutteisesta ja vastuullisesta elintar-
vikeketjusta. Hankkeen tavoitteena on 
löytää ratkaisuja tuottajien ja kulutta-
jien kohtaamisen haasteisiin. 

lisäksi käynnistyi yhteistyössä met-
säalan tutkimusryhmän kanssa laa-
ja kolmivuotinen eu-hanke, jossa tar-
kastellaan eu:n välimeren kumppa-
nuusmaiden maaseudun kestävää ke-
hitystä. PTT koordinoi työpakettia, 
jossa selvitetään maa- ja metsätalou-
den 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. 

Tulevaisuuden metsänomistajat 
vuonna 2010 saatiin päätökseen vii-
meinen osio Suomen Metsäsäätiön ja 
MTK:n rahoittamasta tutkimuksesta, 
jossa tarkasteltiin tulevaisuuden met-
sänomistajia. Tutkimusosiossa teh-
tiin kysely 16–25-vuotiaille opiskeli-
joille. Tulosten mukaan metsien talo-
udellisen käytön suhteen nuorten nä-
kemykset ovat ristiriitaisia. Kuvitteel-
lisessa metsänomistustilanteessa nuo-
ret käyttäisivät metsiään ensisijaisesti 
virkistykseen ja vapaa-ajan viettoon. 
Puunmyynnissä taloudelliset teki-
jät olisivat kuitenkin ratkaisevia. Tär-
kein kriteeri olisi puun hinta. Kaik-
kiaan metsäasiat ovat nuorille varsin 
vieraita. 

Toinen, myös erityisesti nuoriin 
kohdistuva kyselytutkimus aloitet-
tiin loppuvuonna Suomen Metsä-
säätiön rahoituksella. Tutkimuksessa 
kartoitetaan nuorten suhtautumista 
puupohjaisiin tuotteisiin. Tutkimus-
ta varten kehitettiin sosiaalista medi-
aan käyttävä kyselyväline yhteistyössä 
e-Promon kanssa. Tutkimus päättyy 
vuonna 2011. 

vuoden aikana valmisteltiin tut-
kimusraportin käsikirjoitus yksityis-
metsien puuntarjonnasta yhteistyös-
sä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. 
Hanke on MTK:n rahoittama ja sii-

nä keskitytään yksityismetsänomista-
jien arvoihin ja asenteisiin puukaup-
patilanteessa. Hankkeen tuloksia käy-
tettiin MMM:n metsänkäsittelyme-
netelmien monipuolistamista poh-
tivan työryhmän valmistelutyössä. 
Tulosten mukaan yksityismetsistä tar-
jotaan puuta myös tulevaisuudessa 
puumarkkinoille. Tulokset tukivat ta-
voitteita metsänhakkuutapojen mo-
nipuolistamisesta ja metsänomistaji-
en kuulemisesta hakkuusuunnittelus-
sa. Tutkimusraportti julkaistaan vuo-
den 2011 alussa. 

MMM:n rahoittamassa ja Suomen 
ympäristökeskuksen ja Metsäntutki-
muslaitoksen kanssa yhteistyössä teh-
tävä, monivuotinen hanke metsien 
ekosysteemipalveluiden yhteensovit-
tamisesta ja yhteistyöverkostoista yk-
sityismetsissä jatkui. vuoden aikana 
valmisteltiin katsauskäsikirjoitus, joka 
julkaistaan vuoden 2011 alussa, sekä 
tehtiin haastatteluja yhteistyöverkos-
tojen organisaatioille. 

uutena hankkeena yhteistyös-
sä Suomen ympäristökeskuksen ja 
Helsingin yliopiston kanssa aloitet-
tiin suoekosysteemipalveluiden ar-
voa ja arvottamista tarkasteleva tutki-
mus, jossa päärahoittajana on maa- ja 
metsätalousministeriö. PTT valmis-
teli katsauksen suoekosysteemipalve-
luiden arvottamisesta, jota käytettiin 
MMM:n johdolla valmisteltavan Kan-
sallisen suo- ja turvemaidenstrategi-
an osana.

PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm (oik.) ja tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen 
osallistuivat aktiivisesti talouspoliittiseen keskusteluun.
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■ Suomen Gallup elintarviketie-
to oy tuottaa markkinatieto-, mark-
kinatutkimus- ja asiantuntijapalvelua 
koko elintarvikeketjulle, maa-, met-
sä- ja puutarhatalouteen kytkeytyvil-
le yrityksille ja organisaatioille. Yritys 
on vuonna 1932 perustetun Pellervo-
Seuran Markkinatutkimuslaitoksen 
toiminnan jatkaja. 

Suomen Gallup elintarviketieto oy 
kuuluu TNS Gallupin osana maail-
manlaajuiseen TNS-konserniin, mi-
kä mahdollistaa TNS:n kansainvälis-
ten tutkimustuotteiden ja -verkosto-
jen hyödyntämisen. TNS on maail-
man suurin kyselytutkimuksiin pe-
rustuvan markkinainformaation tuot-
taja. Toimintaa on yli 110 maassa ja 
yritys on suurin euroopassa sekä Poh-
joismaissa.

Suomen Gallup elintarviketieto 
oy on toimialan johtava tutkimus- ja 
asiantuntijaorganisaatio. vahvuuksia 
ovat oman toimialan tuntemus, tutki-
musosaaminen, pitkäaikaiset asiakas-
suhteet ja avainasiakkuuksiin perus-
tuva toiminta. 

Kertomusvuonna yhtiön liike-
vaihto kasvoi ja toiminnalliset tavoit-
teet saavutettiin. omaa ja emoyhtiö 
TNS:n osaamista kehitettiin palvele-
maan yhä paremmin elintarviketoi-
mialan asiakaskunnan tietotarpeita. 

Merkittävä osa tutkimuksista oli 
yritysten ja organisaatioiden asiakas-
tutkimuksia, joissa selvitettiin palve-
luun tyytyväisyyttä, kehittämiskohtei-
ta ja asiakkuuteen sitoutumista. eri-
tyisesti näissä tutkimuksissa hyödyn-
nettiin TNS-tutkimustuotteita ja – 
osaamista. 

Kertomusvuonna laajin tutkimus 
oli viljelijöiden keskuudessa toteutet-
tava Maatilojen Kehitysnäkymät vuo-
teen 2016. Kyseessä on seurantatutki-
mus, jolla selvitetään maatilojen tu-
levaisuudensuunnitelmissa tapahtu-

via muutoksia alueittain ja tuotanto-
suunnittain. vuonna 2010 tutkimus 
toteutettiin entistä laajempana kar-
toittamalla muun muassa kehittämi-
sen taustalla olevia tekijöitä sekä vil-
jelijöiden vastuullisuutta mm. ympä-
ristön, energian käytön ja eläinten hy-
vinvoinnin näkökulmasta. 

elintarvikkeiden kulutusta ohjaa-
via tekijöitä kartoitettiin sektoreit-
tain. Puutarha-alan tutkimuksia teh-
tiin aiempaa enemmän. Markkinatut-
kimustoimialalla yleistyivät internetin 
välityksellä toteutettavat tutkimuk-
set. Myös yhä suurempaan osaan Suo-
men Gallup elintarviketieto oy:n tut-
kimuksista vastattiin internetin väli-
tyksellä.  

edellisvuosien tapaan tuotettiin 
markkinatietopalveluja ja laadittiin 
tuotantoennusteita. Niiden pohjalta 
rakennettiin asiakaskohtaisesti räätä-
löityjä agriInfo -sovelluksia. Tietopal-
veluun kuuluivat myös julkaisut ruo-
katietoa ja elintarviketalous, joiden 
levikki taas kasvoi. elintarviketalous – 
julkaisu ilmestyi 59. kerran ja ruoka-
tieto seitsemännen kerran.

Maatilojen kehitysnäkymät selville
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■ viestintätaitojen kehittäminen oli 
yksi Pellervo-Instituutin vuoden kou-
lutusteemoista. luottamusjohtajat ja 
muut avainhenkilöt joutuvat yhä use-
ammin haastattelu- ja esiintymistilan-
teisiin. Median toimintatavat on tun-
nettava. Näitä asioita käsiteltiin Me-
diapäivässä toukokuussa. Syksyllä pi-
dettiin räätälöity neuvottelu- ja esiin-
tymistaidon valmennus. Johdon ke-
säfoorumissa keskusteltiin vilkkaasti 
median toimintatavoista ja vastuulli-
sesta johtamisesta. 

Johtaminen on viestintää
Metsänhoitoyhdistyksen toiminnan-
johtajat osallistuivat Pellervo-Insti-
tuutin muutosjohtamisen valmen-
nukseen, jossa kehitettiin vuorovaiku-
tustaitoja ja esimiesviestintää.  Halli-
tustyön itsearviointi nousi vuoden ai-
kana monien osuustoimintayritysten 
ja tuottajajärjestön työkaluksi. Sään-
nöllisen itsearvioinnin avulla hallituk-
sen sisäistä vuorovaikutusta voidaan 
merkittävästi kehittää.

Koulutusta kaikilla hallinnon 
tasoilla
luottamushenkilökoulutusta pidet-
tiin hallituksille, hallintoneuvostoille 
ja edustajistoille. ensimmäisen kerran 
Pellervo-Instituutti järjesti koulutus-
ta osuuskauppojen hallituksille, kou-
lutuksen aiheena oli talous. MTK:n 
koulutuksessa aiheina olivat strategia-
työ ja johtokuntatyön arviointi.

Hallinnot pienenevät
osuuskuntien rakennekehityksen 
vuoksi luottamuselinten henkilö-
määrät vähenivät. Myös hallintohen-
kilöiden koulutusmäärät pieneni-
vät. vuonna 2010 Pellervo-Instituu-
tin koulutukseen osallistui yhteen-
sä noin 800 henkeä ja oppilaspäiviä 
oli yli 1400. Koulutusten keskimääräi-
nen kesto piteni edellisvuodesta jon-
kin verran. 

Koulutuspalaute hyvällä tasolla
Koulutuspalautetta mitattiin osallis-
tujakyselyillä ja asiakastutkimuksilla. 
lähes kaikki osallistujat antoivat jo-
ko hyvän tai erinomaisen arvion Pel-
lervo-Instituutin koulutuksista. Tyy-
tyväisimpiä olivat HlJ-koulutuksen, 
ruotsinkielisen luottamushenkilökou-
lutuksen ja mediakoulutuksen osal-
listujat. 

Viestintätaidot vahvasti esillä koulutuksissa

Savonmaan Lähivakuutusyhdistyksen Heikki Kinnunen on hyötynyt HLJ-ohjelman 
opeista myös käytännön hallitustyössä.
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■ Pellervon Julkaisupalvelu PJP oy 
jatkaa toimintaansa osuuskuntien yh-
teistyökumppanina monenlaisten pai-
notuotteiden toteuttajana. vuoden 
2010 alusta pienen mediayhtiön toi-
minta organisoitiin uudelleen: kiintei-
den kustannusten alentamiseksi teki-
jät haetaan nyt jokaiseen työhön erik-
seen. verkostoituminen uusienkin 
yhteistyökumppaneiden kanssa liit-
tyi vuoden 2010 toimintaan oleellise-
na osana.

Pellervon Julkaisupalvelun toimin-
taperiaatteisiin kuuluu joustava pal-
velu, johon sisältyy juuri asiakkaan 
tarpeiden mukainen työn toteutus ja 
tehtävien rajaus. Joidenkin julkaisu-
jen osalta PJP:n tehtävänä on pelkäs-
tään julkaisun ulkoasusta huolehti-
minen, osa töistä tehdään avaimet kä-
teen -periaatteella sisällön suunnitte-
lusta lähtien.

Meijeriosuuskuntien julkaisemi-
en lehtien tekeminen muodosti PJP:n 
työstä valtaosan. Kokonaan uutena 
julkaisuna käynnistettiin osuuskunta 
ItäMaidon tiedotuslehden teko. Tilat-
tujen lehtijuttujen keskeisiä asiakkaita 
olivat metsätalouteen ja puumarkki-
noihin keskittyvät lehdet. oppaita to-
teutettiin muun muassa opk. osuus-
kunnalle. lisäksi osallistuttiin Peller-
von omien julkaisujen sisällön tuotta-
miseen.

vuoden ensimmäisiä töitä ovat jo 
perinteisesti edellisen vuoden vuosi-
kertomukset. Pellervon oman vuo-
sikertomuksen lisäksi Julkaisupalve-
lu toteutti alkukeväästä alueosuus-
kunta Promilkin, osuuskunta Poh-
jolan Maidon ja osuuskunta Tuotta-
jain Maidon vuosikertomukset paino-
asuun.

Metsäasioissa yhteistyökumppanei-
ta on useita. Metsänomistajille tarkoi-
tettuun aarre-lehteen laadittiin puu-
markkinakatsaus kaikkiin vuoden 

kymmeneen numeroon. Metsäaihei-
sia tekstejä tuotettiin vuoden kuluessa 
lisäksi Maatilan Pellervoon, Metsälii-
ton viestiin ja oP Metsärahaan.

Maitoa paperille
PJP:n yhteistyö valiolaisten osuus-
kuntien suuntaan jatkui tiiviinä. vuo-
den 2010 alusta toimintansa käynnis-
tänyt osuuskunta ItäMaito valitsi Pel-
lervon Julkaisupalvelun yhteistyö-
kumppaniksi uuden tiedotuslehtensä 
toteutuksessa. lehden ensimmäinen 
numero ilmestyi marras-joulukuun 
vaihteessa. Jatkossa lehteä on tarkoi-
tus julkaista kahdesti vuodessa.

Yhteistyö arla Ingman Yhteistyö-
ryhmän kanssa Meidän Maito –leh-
den toteutuksessa jatkui totuttuun ta-
paan. lehti jatkoi ilmestymistä neljä 
kertaa vuodessa, PJP oli mukana sekä 
sisällön että ulkoasun tuottamisessa.
 
Pellervon tuotteet
PJP osallistui kertomusvuonna usei-
den Pellervon omien julkaisujen teke-
miseen. vuoden ensimmäinen työ oli 
Pellervon toimintakertomus. Maati-
lan Pellervoon kirjoitettiin vuoden ai-
kana useita artikkeleita. lisäksi osal-
listuttiin lehtien oheistuotteena ilmes-
tyvän Ison Kalenterin tekemiseen.

Perinteisesti PJP on tehnyt myös 
muista Pellervossa tuotetuista julkai-
suista ja oppaista painovalmiita tuot-
teita. Pellervon kuva-arkiston sisäl-
töä markkinoidaan PJP:n kautta. Ky-
syntää on ollut erityisesti historialli-
silla osuustoimintaan, maatalouteen 
ja maaseudun yrittämiseen liittyvil-
lä kuvilla.

Asiakasjulkaisuja räätälintyönä

ItäMaito

t iedotusleht i
12010

➤ Arvi Lind arvostaa maitoa
➤	 Maitoauton mukana Kantolan  
 tilalla
➤	 Risto Sonninen hoitaa lehmiä ja 
 tuottajien etuja.

Pekka Laaksonen
”Kiinnostukaa 
Valion asioista”

ItäMaidon markkinoilla sattuu ja tapahtuu

ItäMaito

Osuuskunta Pohjolan Maito

Teollisuustie 4

86600 Haapavesi

Puh. 01038 1148

Faksi 010381 6161

www.pohjolanmaito.fi

VUOSIKERTOMUS 20 0 9
Osuuskunta Pohjolan Maito
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Osuustoiminnan julkaisut

Osuustoiminta.
Talouslehti, joka on tarkoitettu 
jokaiselle osuustoimintayrityksen 
hallintohenkilölle ja 
liikkeenjohtajalle. lehti keskittyy 
osuuskuntien hallintoon, 
johtamiseen ja osuustoiminnalliseen 
keskusteluun yli toimialarajojen. 
Kuusi numeroa vuodessa 59 e. 
Tutustumistarjous 23 euroa/1. 
vuosikerta. Irtonumeron hinta on 11 
euroa.

Osuustoiminnan arvot ja 
periaatteet 2000-luvulle.
Kansainvälisen osuustoimintaliiton 
ICa:n osuustoiminnan identiteettiä 
koskeva kannanotto vuodelta 1995. 
osuustoiminnan neuvottelukunta. 4. 
painos; 2009. Hinta 3,40 e.

Osuuskunnan perustajan opas.
opas kertoo osuuskunnan 
suunnittelusta, sääntöjen laadinnasta, 
rekisteröimisestä, taloudesta, 
hallinnosta, palvelujen ja tuotteiden 
markkinoinnista sekä antaa eväitä 
yrityksen menestymiseen. Pellervo-
Seura. Hinta 25 e. oppaan mukana 
tulee kaksi muuta julkaisua: uusi 
osuuskuntalaki ja osuustoiminnan 
kansainväliset periaatteet. 
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Osuuskuntalaki
osuuskuntalaki sellaisena kuin 
se oli 2.1.2011. 
Pellervo-Seura 2011.
Hinta 5 e.

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. 

Eurooppa-
osuuskuntalaki

§

5 • 2010 Johdon & hallinnon ammattilehti 

47

50

55

45

Laajakaistaosuuskunnat etenevät

Sähköosuuskunnat pärjäävät

Tanskan vesiosuuskunnat

Osuustoiminnan fuusiopörssi

Varsinais-Suomen ot-seminaari 8

102. vuosikerta

SUOMEN HYVINVOINTIA 
RAKENTAMASSA

Makeisvero 
puree erityisesti 
jäätelöön 7

Huomiota 
kehittyvään 
sosiaaliseen 
mediaan 32

Lauri Tarasti 
palkittiin 
Vesiosuuskunta-
päivässä 56

Osuustoiminnan 
Yhteiskuntavastuu 2010 18 - 38

Jäsenhyödyistä raportoitava
osuustoiminnan idea aina muistaen 16

Yhteiskuntavastuuraportit 
puntarissa 22

Pienet 
osuus-
kunnat

T
SUUS -
OIMINTA

Osuus to im innan  neuvo t te lukun ta

arvot ja periaatteet
osuustoiminnan

2000-luvulle
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Heikki Juutinen, Åke Stenström, Raimo 
Vuori: 
Tehokas omistajahallinto, 
osuuskunnan hallintohenkilön 
käsikirja.
Hallinnossa jo oleville ja etenkin 
uusille jäsenille tarkoitettu käsikirja. 2. 
uudistettu painos 2006. Hinta 25 e/kpl, 
yli 10 kirjan tilauksissa 22 e/kpl. Myös 
ruotsiksi.
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Matti Farin: 
Johdosta kiinni, osuustoiminta-
yrityksen johtajan johtaminen.
Julkaisun kirjoittaja Matti Farin 
työskenteli pitkään Pellervo-
Instituutissa osuuskuntien hallinnon 
kouluttajana. Johdosta kiinni -kirja 
paneutuu etenkin osuuskunnan 
hallituksen jäsenten työhön. Kirjassa on 
myös yritysesimerkkejä. Pellervo-Seura 
2006. 
Hinta 20 e, 2-10 kpl 15 e/kpl,  
11- kpl 12 e. 

Juhani Laurinkari: 
Osuustoiminta, utopiasta 
kansainvälisen yrittämisen 
muodoksi.
Perusteos osuustoiminnasta. Professori 
Juhani laurinkarin osuustoimintakirja 
kertoo laajasti osuustoimintaliikkeen 
kehityksestä Suomessa ja kansainvälisesti.     
Hinta (+ alv 8 %)
1 kpl  34 euroa
2-9 kpl à 25 e
10 kpl tai enemmän à 20 e
Tilaukset: Kuopion yliopisto, Pirkko 
Koivula, pirkko.koivula@uku.fi,  
puh. (017) 162 6671

Vuoden tulos. 
opas osuustoimintayritysten 
tulosten raportointiin. 
Pellervo-Seura 2009  
Hinta 15 e

Omistajaohjaus ja valvonta 
osuuskunnissa. 
Pellervon omistajaohjaustyö-
ryhmän mietintö. Pellervo-Seura 
2000. Hinta 5 e. 

Osuustoimintayrityksen
johtajan johtaminen

JOHDOSTA KIINNI

JOHDOSTA KIINNI
Osuuskunnassaan hallintotyötä tekevä on päättäjä ja vallan käyttäjä.
Vaikka luottamustyö on sivutoimista, sen haltija on tärkeässä, mutta
myös ristiriitaisessa roolissa. Hän on osuuskunnan omistaja, rahoit-
taja, asiakas ja tuottajaosuuskunnassa raaka-aineen tuottaja. Osuus-
kunnan hallituksessa hän on myös toimitusjohtajan johtaja, hänen
tukensa.

Kenen etua osuuskuntapäättäjä ajaa: osuuskunnan jäsenten, maa-
kunnan ihmisten vai tilan omistajan?  Johdosta kiinni -kirjan yritys-
esimerkit kertovat, minkä puolesta eri tuottajaosuuskunnat ovat li-
puttaneet ja millaisella menestyksellä. Kirja pureutuu etenkin osuus-
kunnan hallitusjäsenten työhön, koska osuuskunnan hyvinvointi on
hallituksen ja toimitusjohtajan osaamisen varassa.
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MATTI FARIN

Osuustoimintayrityksen johtajan johtaminen

MATTI FARIN

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



Osuustoiminta, vastuullista 
suomalaista omistajuutta. 
osuustoiminnan neuvottelukunta 
osallistuu keskusteluun suomalaisesta 
omistajuudesta. Neuvottelukunta 
korostaa osuustoiminnallisen 
yritysmallin kohtelua tasavertaisena 
muiden yritysmuotojen rinnalla. 
osuustoiminnan neuvottelukunta 
2005. 
Yksittäiset kappaleet maksuttomia. 
Julkaisu on myös ruotsiksi, englanniksi 
ja espanjaksi. 

Iiro Jussila, Panu Kalmi, Eliisa Troberg: 
Selvitys osuustoimintatutkimuk-
sesta maailmalla ja Suomessa. 
Julkaisussa kerrotaan osuustoiminnan 
akateemisen tutkimuksen ja 
opetuksen tilasta. osuustoiminnan 
neuvottelukunta 2008. Yksittäiset 
julkaisut maksuttomia.

Kehittyvä osuuskunta, kysyvä 
työkirja pienosuuskunnille.
Idekoop osuuskunta, osuustoiminnan 
Kehittäjät – Coop Finland ry, Pellervo-
Seura ry, Sataosaajat osuuskunta 2007. 
Maksuton.

Työosuuskuntien 
kansainvälinen 
julkilausuma. 
ICa, Cicopa, Pellervo-Seura ry 
ja osuustoiminnan kehittäjät – 
Coop Finland ry 2008. 
Maksuton.

Annastiina Henttinen, 
Osuustoiminnallisen 
yrityksen historian 
kirjoittaminen.
osuuskunnat juhlivat aika ajoin 
syntymäpäiviään ja usein päi-
vää juhlistetaan historiateoksel-
la. opas kertoo kirjoitustyöstä ja 
historiahankkeen läpiviennistä. 
Pellervo-Seura 2006. Hinta 25 e. 
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Kehittyvä 
osuuskunta

Idekoop Osuuskunta

Osuustoiminnan kehittäjät -
Coop Finland 

Pellervo-Seura

Sataosaajat Osuuskunta 

Kysyvä työkirja pienosuuskunnille

Työosuuskuntien 
kansainvälinen 
julkilausuma

Pellervon verkkosivujen nettikirjastosta 
löytyy julkaisuja sähköisessä muodossa yli 
100-vuoden ajalta.
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Yritysneuvojan 
osuuskuntaopas.
Kirjanen yritysneuvojille heidän 
pohtiessa asiakkaiden kanssa 
yritysmuodon valintaa. Pellervo-
Seura 2005. Yksittäiset kappaleet 
maksuttomia.

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.

Hannu Pokela, Sari Hiltunen, 
Kilpailulainsäädäntö ja 
osuuskunnat. Kilpailu-
oikeudellinen selvitys.
osuustoiminnan neuvottelu-
kunta 2003. Hinta 5 e.

Markku Kuisma, Annastiina 
Henttinen, Sami Karhu, Maritta 
Pohls: 
Kansan talous. Pellervo ja 
yhteisen yrittämisen idea 
1989-1999.
Kolme näkökulmaa pellervo-
laisen osuustoimintaliikkeen ja 
Suomen kehitykseen. 
Pellervo-Seura ja Kirjayhtymä 
oy 1999. Hinta 32,80 e.
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Pellervo-lehti
Kodin Pellervo on maaseudun 
ja maaseutumaista elämänta-
paa ja taloudellista yhteistoi-
mintaa korostava perhelehti. 
12 numeroa.
Maatilan Pellervo on maati-
lojen ammattilehti, joka edis-
tää maatilojen ja maaseudun 
osuustoiminnallista ja muuta 
liiketoimintaa. 11 numeroa.
Kestotilaukset
Maatilan Pellervo 83 e/vuosi-
kerta
Kodin Pellervo 71 e/vuosikerta
Koko paketti 103 e/vuosikerta

Iso Kalenteri 
Pellervon Iso Kalenteri kuuluu 
Kodin Pellervon ja Maatilan 
Pellervon sekä Pellervon koko 
paketin vuositilaukseen. 
Kalenterin voi ostaa myös 
erillisenä. vuoden 2010 kalenterin 
tilaushinta on 21 e.   

Bengt Wallén, Enighet ger 
styrkan. Finlands Svenska 
Andelsförbund 80 år. FSA 
1999.
ruotsinkielisen osuustoimintajär-
jestön historia 1919-1999. 
Hinta 20 e.

Elina Piri: 
Pellervon kankureille. 
Pellervon kudontapalstaa piti 
1950-luvulla legendaarinen 
kudonnanopettaja ester 
Perheentupa. Palstan nimi oli 
Pellervon kankurit. Nykyisin 
Pellervon Kysy pois -palstalla 
kutojien kysymyksiin vastaa 
käsityönopettaja elina Piri. 
elina Piri on mukauttanut 
Perheentuvan töitä tähän 
päivään, kudotuttanut kankaat 
ja koonnut kaiken kirjaksi. 
Hinta 23,40 e.

Pirjo Saastamoinen: 
Kotiruuan ystäville.
Yli 180 valmistusohjetta, mukana 
myös välipaloja, jälkiruokia ja 
leivonnaisia.
Hinta 29 e.
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Kansan 
rakastama 
taide

Vielä voimme 
kiittää 
veteraaneja

   oulun
 tunnelma 
ei ole kaupan

J

Latinaa 
löylyissä

jOuluKuu 2010

Metsälehti 7 kk normaalihinta 63,00 euroa, Vero-Makasiini arvo 7,50 euroa, 
Metsänomistajan lakikirja 28,00 euroa, yht. 98,50 euroa

Toimi heti! Etusi on 
63,50 euroa.

Toimi heti! Etusi on 
63,50 euroa.

arvo 

28
euroa

arvo 

28
euroa

Selätä
verokarhu.

Selätä
verokarhu.

35
Nyt

euroa
7kk

Nyt

35
euroa
7kk

Saat hyödyllisen 
Metsänomista-
jan lakioppaan 
tilaajalahjaksi.
Arvo 28 euroa.

Kun tilaat viiden 
päivän kuluessa 
saat Vero-Makasii-
nin nopean tilaajan 
palkintona. Arvo 
7,50 euroa.

Metsälehti on nyt entistä selvemmin alansa ykkönen. Paketoimme sisällön entistä luettavampaan muotoon. 
Uutiset, puukaupan kuulumiset, metsänhoidon vinkit, metsänomistajien haastattelut, uudet koneet ja laitteet, 
kaikki metsänomistajalle tärkeät asiat, yhdessä lehdessä. Ammattitaitoisesti, puolueettomasti ja selkokielisesti. 

Aloita uusi vuosi yhdessä Metsälehden kanssa. Siitä hyötyvät sekä sinä että metsäsi. 

Tutustu tarjoukseen tarkemmin osoitteessa www.metsalehti.fi 

Tilaa numerosta 020 77 29136
Tai www.metsanetti.info

Tilaajalahjana 
Metsänomistajan 
lakikirja

Jämäkämpi, tuhdimpi. Ja entistä luettavampi.

Tilaajalahjana 

Metsälehti on

uudistunut.

Nurmista 
niukka 
sato

Hyvä sato -kilpailu 
kääntyi loppusuoralle

Liukenemistestissä yllättäviä tuloksia

Monipuoliset 
Fliegl-puskutyhjennysvaunut
Fliegl-puskutyhjennysvaunut on kehitetty vuosien kokemuksen 
pohjalta. Aito Fliegl-alusta varmistaa parhaan kulkukyvyn ja 
ajomukavuuden vaikeimmissakin oloissa. Näissä vaunuissa yhdis-
tyvät kaikkien maatalouden kuljetusratkaisujen parhaat puolet. 

Puskutyhjennyksen edut
•  Voidaan tyhjentää turvallisesti ja ongelmitta 

kaltevalla pinnalla tai matalissa tiloissa
•  Kuorman tiivistämiskyvyn vuoksi jopa 60 % 

enemmän kapasiteettia (riippuvainen materiaalista)
• Vähäinen öljyntarve
•  Lisävarusteita: lannanlevitinperä, ruuviperä viljalle, 

hakkeelle tai rehulle, erilaisia alustarakenteita mm. 
hydraulinen telinsiirtomahdollisuus ja pressukate

www.agrimarket.fi 

PUSKEMALLA PARAS
ASW ”Stone” -maansiirtovaunut

•  Kestävä HARDOX-lava soveltuu myös louhos- 
ja purkutyöhön

•  Lava tyhjenee hyvin myös paakkuuntuvalla ja 
sitkeällä (savi, lieju yms.) materiaalilla. 
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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

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen

Osuustoimintajohtaja Sami Karhu
- järjestötoiminta, jäsensuhteet ja tiedotus

Järjestöassistentti Sinikka Huotari
- tiedotus, Pellervo-Seuran ansiomitalit ja 
-merkit

Johtaja Per-Erik Lindström
- ruotsinkielinen järjestötoiminta

Lakiasiainjohtaja Kari Lehto
- lakipalvelu

Asiamies Juhani Lehto
- pienosuustoiminta

Kirjanpitopäällikkö Maija-Liisa Silvonen

Kirjanpitäjä Paula Hyttinen
- hallintopalvelut

Kodin Pellervo ja Maatilan Pellervo:
Päätoimittaja Teemu Pakarinen
Toimituspäällikkö (Maatilan Pellervo) 
Vesa Jääskeläinen
AD Minna Aho
Myyntipäällikkö Merja Sainio
Apulaislevikkipäällikkö Santra-Mari Salonen
Myyntiassistentti Kirsi Ruhanen
Toimituspäällikkö (Kodin Pellervo) 
Anna-Liisa Huhtala-Fiskars

Osuustoiminta-lehti:
Päätoimittaja Sami Karhu
Toimituspäällikkö 
Mauno-Markus Karjalainen
Asiamies, toimittaja Riku-Matti Akkanen

Pellervo-Internet:
Toimituspäällikkö Markku Nummi

Suomen Gallup Elintarviketieto 
Oy on elintarviketalouden
markkinatutkimus- ja tietopal-
veluun erikoistunut yritys, jonka 
keskeisinä tutkimuskohteita ovat
elintarvikkeiden kulutusmarkkinat 
sekä maatilatalouden ja maaseu-
tuelinkeinojen markkinat.
Toimitusjohtaja Anne Kallinen

Suomen Gallup 
Elintarvike tieto Oy
PL 505, Itätuulenkuja 10 B
02101 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 muo-
dossa kansantaloudesta käytävään kes-
kusteluun.
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 asi-
akas- ja yrityslehtiä sekä toimintakertomuk-
sia ja esitteitä tekevä yritys.
Toimitusjohtaja Antti Äijö
puh. 040 580 7953
Pellervon Julkaisupalvelu PJP Oy
PL 77, Simonkatu 6
00101 Helsinki
faksi (09) 6948 845
etunimi.sukunimi@pellervo.fi

Pellervo-Instituutti Oy on Pellervon ja 
MTK:n yhteinen koulutus- ja kehitysyksikkö.
Toimitusjohtaja Kari Huhtala
puh. 040 846 6704
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 Tapio Kytölä
Marjukka Manninen
Kotieläinasiamies, osuustoiminta-asiat
Office of Finnish Agriculture and 
Cooperatives
Rue de Trèves  61,
B-1040 Brussels, Belgium
puh. +32 2 285 4810
faksi +32 2 285 4819


