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   Avaus 

 

 

Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 2015     

Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki 9.4.2015 

 

 

Valtuuskunnan puheenjohtaja,  

maanviljelysneuvos Timo Komulainen 

 

 

Arvoisat Pellervon jäsenyhteisöjen edustajat, hyvät naiset ja herrat 

 

Pellervo-Seura ry on osuustoiminnan yhteistoimintajärjestö. Se täyttää paikkan-

sa parhaiten kun sillä on laaja ja monipuolinen jäsenistö talouselämän eri sekto-

reilta. Aika ajoin on tarpeen päivittää tilanne, keskustella eri yritysten kanssa ja 

niissä puitteissa järjestää ns. järjestökampanja. Edelliset kampanjat olivat vuo-

sina 2000-2001, vuosina 2010-2011 ja nyt taas Soihtu-kampanjan merkeissä 

vuosina 2015-16.  

 

Miksi näin? Hannes Gebhardin juhlavuoden jälkeen tällainen osuustoimintayri-

tysten lähestyminen ponnistaa jo siitä, että haluamme yhdessä pumpata yhteis-

työhenkeä ja identiteettiä osuustoimintaliikkeeseemme. 

 

Erityisesti olen pitänyt tärkeänä sitä, että suhteet S-ryhmään saadaan mahdolli-

simman läheiseksi ja luonteviksi. Suomen suurin osuustoimintaryhmän on tie-

tysti mitä toivottavin yhteisille foorumeille. Osin S-ryhmä foorumeillamme onkin, 

mutta enempää on tilausta. Kuten tiedätte, olen myös S-ryhmän päätöksenteki-

jöitä siinä kuin elintarviketeollisuudessakin, joten katselen asiaa eri luontevasti 

kahdesta suunnasta.   
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Tausta on sellainen, että monet S-ryhmän toimijat erosivat Pellervosta 1990-

luvun alussa. Uskoisin, että nyt elämme toista aikaa. Olen käynyt henkilökoh-

taisesti keskustelua tästä SOK:n johdon kanssa. Myös toimitusjohtaja Sami 

Karhu on käynyt vastaavia keskusteluita. Kyse on siitä, mikä on yhteinen asia-

listamme, oikea rakentava henki ja miten kampanja voi edetä teknisesti. Pallo 

on nyt SOK:lla. Mitä teemmekin, toimimme yhteisymmärryksessä. 

 

Muissa osuustoimintaryhmissä kampanjan painopiste on lähestyä rakennekehi-

tyksen mukanaan tuomia uusia alueellisia osuustoimintayrityksiä. Näitä ovat 

erityisesti alueosuuspankit ja LähiTapiola -yhtiöt.     

 

Meillä on syvä yhteinen tavoite pitää yritysmallistamme huolta kilpailukykyisenä 

yritysmallina, jolla on myös kelpo toimintaympäristö yhteiskunnassa. Se ei ole 

itsestään selvyys. Tämä on tullut parina viime vuotena esiin mm. verolainsää-

dännön valmistelussa, osin kilpailupolitiikassa ja viimeksi viime joulukuussa 

pääministerin johtaman valtioneuvoston kanslian ajatushautomoiden tuotoksis-

ta. Meidän tulee pitää puolemme. 

 

Hyvä vuosikokous, 

 

Kaikkiaan viime vuosi oli varsin vilkas. Meillä oli Hannes Gebhardin teemavuo-

si, uusi osuuskuntalaki oli voimassa ensimmäistä vuotta, osuustoimintaa kos-

kevat verolait olivat valmistelussa, uusia julkaisija syntyi ja Pellervo-Media Oy 

aloitti Pellervon tytäryhtiönä. Yliopistoyhteistyö syveni ja laajentui entisestään. 

Näissä riitti työtä. 

  

Haluan vielä erikseen nostaa esiin, että Pellervo-lehtien hyvä menestys on ilah-

duttava-asia. Kodin Pellervo on harvoja aikakauslehtiä, joiden levikki ylipäänsä 
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on kehittynyt myönteisesti. Tilaajille ja tekijöille lausun erikoiskiitoksen. Osuus-

toiminta-lehti sai lukijoilta hyvän arvosanan. Kiitos siitäkin.  

 

Hyvät kuulijat, 

 

Pellervon valtuuskunta piti kaksi kokousta. Maaliskuun kokous oli normaalikäy-

tännön mukaisesti Helsingissä, mutta joulukuun kokous oli historiallisesti Brys-

selissä. Kokous pidettiin EU:n pääkaupunkiin liittyvän kolmipäiväisen opinto-

matkan yhteydessä. Matkalla tutustuttiin järjestön Brysselin toimiston ja kan-

sainvälisten osuustoimintajärjestöjen työkenttään, Euroopan Unionin talous- ja 

sosiaalikomitean toimintaan ja tavattiin useita suomalaisia päätöksentekijöitä, 

mm. komissaari Jyrki Katainen ja Euroopan parlamentin jäsenet Olli Rehn ja 

Anneli Jäätteenmäki. Uskon, että matka avarsi näkemystämme ja lujitti yhteis-

henkeä. 

 

On hienoa, että saimme viime vuonna taas uusia jäseniä. Osa on täällä paikal-

la. Tervetuloa myös teille.  

 

Näillä lausumilla avaan Pellervo-Seura ry:n vuosikokouksen 2015. 

 


