Osuustoimintakeskus Pellervon
vuosi 2019

Merkkipäivien vuosi
•

Pellervo 120 vuotta ylimmän johdon juhlaseminaariin
osallistui yli sata henkilöä, jotka edustivat
jäsenyritysten johtoa kattavasti.

•

Finlands Svenska Andelsförbund täytti 100 vuotta,
mikä vilkastutti ruotsinkielistä toimintaa ja sen
näkyvyyttä medioissa. Järjestö palkitsi omien
jäsenyhteisöjen lisäksi Osuustoimintakeskus Pellervon
entisen hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan
merkittävistä ansioista ruotsinkielisen osuustoiminnan
eteen tehdystä työstä.

Osuustoiminnan syntysanat 1899

Andelsförbundetin neljä peräkkäistä puheenjohtajaa

Avaintavoitteissa onnistuminen
Tunnettuus: Vaikuttajatapaamisten
jatkaminen ja viestinnän läpipääsy
valtakunnan medioissa

Ensimmäiset läpimurrot saavutettiin
valtakunnanmedioissa

Edunvalvonta: Pellervon vahvistetun
edunvalvontaohjelman täytäntöönpano
ottaen huomioon vaaliohjelmatavoitteet

Uusi edunvalvontatyöryhmä työskenteli aktiivisesti

Osaamispalvelut: Pellervon Päivän
uudistaminen ja alustaosuustoiminnan
edistäminen

Pellervon Päivän
uudistaminen paransi kävijätyytyväisyyttä ja kasvatti
osallistujamäärää.

Aloite kansanedustajien osuuskuntaverkostosta eteni

•
•

kokonaisarvosana 4,08 → 4,2
osallistujamäärä 240 -> 270

Alustaosuuskuntien työryhmä linjasi vuoden 2020
aikana tehtäviä toimenpiteitä.
Osuuskuntia perustanta laski 178 → 142
Jäsentyytyväisyys mitattiin, arvosana 3,5
Kehittyminen & tuki: Määrällisten ja
laadullisten osaamisresurssien
varmistaminen erityisesti uusissa
rekrytoinneissa

Viestintäpäällikön sekä Pellervo-Median rekrytoinnit
Sisäisen viestinnän ja toimintatapojen koulutukset

Pellervo Suomi-Areenassa, heinäkuu 2019

Tunnettuustyö
•

Pellervon internetsivuille luotiin
vastuullisuuskokonaisuus, jonne kerättiin
teemaan liittyvää sisältöä, mukaan lukien
jäsenosuuskuntien oma vastuullisuustyö.

•

Julkistettiin Pellervon Sitoumus 2050.

•

Pellervo oli ensimmäistä kertaa SuomiAreenassa: oma osasto koko
viikon tapahtumatorilla ja perjantaina
paneelikeskustelu nuorten yrittäjyydestä
yhdessä valtakunnallisen YES ry:n kanssa.

YK:n kestävän kehityksen 17 teemaa.

Juridinen edunvalvontatyö
•

Edunvalvontatyöryhmä jatkoi työtään, edustajat kaikista
Pellervon jäsenryhmistä.

•

Työryhmässä käsiteltiin mm. tarve osuustoiminnallisten
yhteisöjen omasta corporate governace mallista sekä
osuuskuntalain muutostarpeet,
omaa corporate governance -mallia ei pidetty
tarpeellisena.

•

Osuuskuntalaissa ei työryhmän mukaan merkittäviä
muutostarpeita.

•

Seurattiin osakeyhtiölain ja siihen liittyen velkojien
suojan muutostarpeista tehtäviä selvityksiä ja niiden
vaikutuksia osuuskuntalakiin, Pellervon edustus
hankkeiden ohjausryhmässä.

•

Asunto-osuuskuntien lainsäädäntötyön edistäminen ja
edunvalvonta.
Pellervo edustettuna Professori Jukka Mähösen (HY)
virkaanastujaisluennolla.

Vaikuttamistyö
• Poliittisten päättäjien
tapaamisia jatkettiin.
• Valtuuskunnan vieraana
kävivät kansanedustajat Krista
Mikkonen (vihr.) ja Antti
Lindtman (sd.)

Osaamispalvelut
•

Perustettavien osuuskuntien yleisneuvontaa ja juridista
neuvontaa jatkettiin.

•

Käynnistettiin keskustelu TEM:in kanssa uuden työn,
liiketoimintamallien sekä osuuskuntien mahdollisuuksien
hyödyntämisestä.

•

Alustaosuuskunta-työryhmä perustettiin. Avattiin keskustelu
New School of New Yorkin kanssa yhteistoiminnan
mahdollisuuksista

•

Pienosuuskuntaforum kokosi 70 osallistujaa, samassa
yhteydessä uusi luovien alojen osuuskuntien teemaseminaari,
mukana 30 henkilöä.

•

Tuotettiin uutta ruotsinkielistä materiaalia osuustoiminnasta:
opiskelijaosuuskuntaopas, lyhytvideoita, kotisivujen uudistus.
Saatiin ulkopuolinen rahoitus osuuskuntien hyvän hallinnon
koulutusohjelmaan ja oppaaseen

Osuuskunta Maitosuomi järjesti jäsenjuhlan,
Pellervolla juhlaluento tilaisuudessa.

Kehittyminen & tuki
• Useita henkilörekrytointeja
työyhteisössä
• Kehityskeskustelut pidettiin
alkuvuonna ja arvioinnit
loppuvuonna.
• Työyhteisökysely toteutettiin,
pyritty vastaamaan siinä
ilmenneisiin tarpeisiin.
• Järjestettiin henkilöstökoulutusta
mm. viestinnästä.
• Käynnistettiin työtilojen
uudistamissuunnittelu arkkitehtien
kanssa.

Pellervon ja Pellervo-Median henkilökunnan virkistyspäivä
saaristomuseo Pentalaan Espoossa.

Kansainvälinen toiminta
•

Kansainvälisessä osuustoimintaliitto ICA:ssa
suomalaista osuustoimintaa edusti Marjaana Saarikoski
(SOK).

•

Cooperatives Europessa suomalaista osuustoimintaa
edusti Anu Puusa Pellervon hallituksesta.

•

Vuonna 2019 Cooperatives Europe:n hallitus vieraili
Suomessa ja juhlistimme yhdessä Pellervon ja
suomalaisen osuustoiminnan 120-vuotisjuhlaa.

•

COGECAssa, Euroopan maatalousosuuskuntien
edunvalvontajärjestössä suomalaista
maatalousosuustoimintaa edusti Tiina Linnainmaa
(Pellervon varapuheenjohtaja).

•

NBC:n pohjoismaiseen laajennettuun presidiumiin
Islannissa osallistuttiin.

Cooperatives Europe määritti osuustoiminnan
Eurovaalitavoitteet.

Tiina Linnainmaa valittiin COGECA:n varapuheenjohtajaksi.

