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Avaus

Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 2016
Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki 7.4.2016

Valtuuskunnan puheenjohtaja
Maanviljelysneuvos Timo Komulainen
Pellervo-Seura ry

Arvoisat Pellervon jäsenyhteisöjen edustajat, hyvät naiset ja herrat

Tervetuloa Pellervo-Seura ry:n vuosikokoukseen 2016. Kokous on avoin paitsi
vuosikokousedustajille myös muille kiinnostuneille. Pellervon Päivän tehtävä on
tuoda osuustoimintaväkeä yhteen tutustumaan asioihin ja ihmisiin. On hienoa,
että olette paikalla.

Pellervon jäsenpalvelurooli on määritelty järjestön säännöissä. Toimimme sen
eteen, että osuustoiminta kehittyy. Tuemme sitä, että asiat tiedetään ja osataan
osuustoiminnan piirissä. Kannustamme, että uusia osuuskuntia perustetaan.
Luomme keskusteluareenoita ja huolehdimme, että toimintaympäristö on kelvollinen. Toiminta ulottuu Suomesta Eurooppaan ja globaaleille foorumeille.

Pellervon palvelutuotanto on monipuolista. Siihen tulee laskea järjestö osakkuusyhteisöineen. Iso osa toiminnasta tapahtuu kumppanuusverkostojen kautta. Kun tekemisen liekki palaa eri osoitteissa, asiat etenevät. Tästä hyvänä
esimerkki oli aamupäivän ohjelma.
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Jäsenyritykset päättävät aina itse, miten järjestöämme hyödyntävät. Tietysti toivomme, että tieto palveluista etenee toimitusjohtajien pöydältä oikeisiin paikkoihin organisaatioon.

Pellervo on todella avoin foorumi tulla mukaan. Haemme rajoja ylittävää yhteistyön henkeä. Emme ole ketään vastaan vaan osuustoiminnan puolella. Meillä ei
ole intressiä, joka on ristiriidassa jäsenemme kanssa. Emme Pellervossa järjestönä ota kantaa kenenkään liiketoiminnallisiin ratkaisuihin. Ymmärrämme, että
yrityksillä on erilaisia tehtäviä kansantaloudessa. Ymmärrämme, että jäsenemme kilpailevat markkinoilla keskenään. Päivittäisessä toiminnassa on erilaisia
intressejä. Pellervossa hoidamme yhteistyössä nimenomaan yritysmuodon asiaa niin, että osuustoiminta aina voimistuu ja kauan menestyy.

Meillä jatkuu ns. Soihtu-järjestökampanja, jolla pyrimme saamaan osuustoimintaa yhteen samojen pöytien ääreen. Tavoitteemme on hyvähenkinen toiminta,
missä olemme toivoakseni onnistuneet. Silmämääränä on osuustoiminnan kehittyminen jäsenten ja kansakunnan parhaaksi. Erityisesti S-ryhmän toimijoiden
suuntaan rohkaisen, että kaikille on tilaa Pellervossa. Osuuspankkeja onkin paljon jäsenenä, mutta ovi on auki myös niille, jotka eivät vielä ole jäseniä.

Saimme uusia jäseniä uusilta toimialoilta. Taajamien vesihuollosta vastaavista
isoista vesiosuuskunnista liittyi Oulaisten Vesiosuuskunta. Yrittäjäosuuskunnista liittyi ensimmäisenä huoltoasemakauppiaiden omistaja Suomalainen Energiaosuuskunta SEO. Tämä vuoden alussa mukaan tuli Osuuskunta MS Tuottajapalvelut. Nämä ovat tärkeitä ulottuvuuksia toiminnassamme. Uusien jäsenien
edustajia on paikalla. Tervetuloa mukaan!

Haluankin nostaa SEO:n innoittamana esiin osuustoimintamallin uudet mahdollisuudet pk-yrittäjyyden ja yksinyrittäjyyden kysymysten ratkaisussa. Verkostoitumismallit ovat paljon nyt esillä yhteiskunnassa. Meillä on taloudessa paljonkin
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jo nyt osuuskuntia, jotka verkostorakenteella vahvistavat eri alojen pkyrittäjyyttä. Meillä on myös paljon henkilöstöomisteisia osuuskuntia ja yrittäjien
yhteenliittymiä, jossa yksinyrittäjä saa tiimin voimaa yhteisen osuuskunnan
avulla. Pellervon yritysneuvonta on valmis auttamaan. Tässä on selvä elinkeino- ja aluepoliittisenkin huomion paikka. Siinä on lopulta kysymys samasta asiasta, kun kotitalous tai maatila hankkivat toimeentulonsa parantamiseksi markkinavoimaa kuluttajaosuuskunnan ja tuottajaosuuskunnan kautta.

Takaisin Pellervoon. Nyt pohdimme vakavasti, että talouden ja yritysrakenteiden kansainvälistyessä sekin päivä voisi koittaa, että Pellervon jäsenenä olisi
osuustoimintaperiaatteita markkinoillamme kunnioittavia yrityksiä, mutta jotka
eivät ole suomalaisessa omistuksessa. Aika näyttää.

Aamupäivällä sisarorganisaatiomme Finlands Svenska Andelsförbund piti vuosikokouksensa. Järjestö on Pellervon ryhmäjäsen. Sillä on 30 omaa jäsenorganisaatiota. Meillä on käynnissä syvällinen valmistelu sen suhteen, että olkoon
kieli suomi tai ruotsi, Pellervon ja FSA:n foorumit ovat ristiin käytössä. Kaksikieliset osuustoimintayritykset voisivat ehkä jatkossa olla todella jäsenystävällisellä
tavalla molempien järjestöjen jäsenenä. Jos tämä edellyttää Pellervon sääntömuutosta, se tullee ensi vuonna vuosikokoukseen. Malli on nyt molempien järjestöjen pohdinnassa.

Pellervon taloudenpito on rakennettu sen ajatuksen mukaisesti, että toimimme
myös sadan vuoden päästä. Olemme vankistaneet tasettamme vuodesta 2002
lähtien 8 miljoonasta eurosta lähes 14 miljoonaan euroon. Olemme pyrkineet
pitämään ns. menoautomaatit, vähäisempänä ja jättäneet enemmän pelitilaa
kunkin ajan vaatimiin painopisteisiin ja reagointiherkkyyteen. Budjetit on tehty
lievästi ylijäämäisiksi. Yleensä tulos on ollut budjetoitua parempi. Ajatus on ollut, että jokin talouden tukijaloista saattaa hyvinkin pettää – palvelutuotannon
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tulot, vuokratulot ja finanssimarkkinoiden tuotot – mutta niin ei toistaiseksi juuri
ole käynyt. Tähän on jatkossakin varauduttava ja silti aina pärjättävä.

Hyvät kuulijat,

Osuustoiminta on ihmiskunnan hienoja yhteisesti jaettuja aatteita. Se rohkaisee
ja voimistaa, osallistaa ja opettaa. Osuuskunta onkin hioutunut joustavaksi keinoksi organisoida monenlaista taloudellista toimintaa. Pellervon foorumien tärkeä tehtävä on pitää osuustoiminnan liekki roihuamassa. Osuustoiminnan oivaltaminen auttaa näkemään yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksen uudessa valossa. Se antaa sisältöä elämään: näinkin yhteistä maailmaamme voimme rakentaa.

Olen ollut Pellervon valtuuskunnassa vuodesta 2001 ja puheenjohtajana 2014
alkaen. Tämä on osaltani viimeinen Pellervo-Seuran vuosikokous, jota olen
avaamassa valtuuskunnan puheenjohtajana. Kiitos luottamuksesta ja yhteistyöstä. Toki jatkan puheenjohtajana tämän vuoden loppuun, mutta sitten jätän
puheenjohtajuuden. Teen sen tässä yksiselitteisen selväksi.

Näillä lausumilla avaan Pellervo-Seura ry:n vuosikokouksen 2016.

