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Keitä pasta suolalla maustetussa vedessä ohjeen mukaan. Pastan

Pellervon
Päivä 2014

Koristele halutessasi annos tuoreilla yrteillä ja juustolastuilla.

VA LMIS T US A INE E T
4 annosta

Osuustoiminta
on osoittautunut
kansanliikkeistä
väkevimmäksi

500 g pastaa, esim. rigatoni tai penne
100 g kuorittuja manteleita
4 anjovisfileetä
8 aurinkokuivattua tomaattia
1 prk (2,5 dl) Valio Crea® ruokakermaa Kolme yrttiä
tai
1 prk (2,5 dl) Valio Crea® ruokakermaa Mustapekka®
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Osuustoiminnan isän monipuolinen ura
Hannes Gebhardin syntymäpäivän
seppeleenlasku Hietaniemessä

Hannes Gebhard 150

Ot-lehti pohtii
Gebhardin merkitystä

V

uonna 2014 tulee kuluneeksi 150 vuotta
Hannes Gebhardin syntymästä. Osuustoiminnan voimahahmona tunnettu Gebhard
oli kansanedustaja, professori, pohjoismaiden historian, maanviljelyksen, tilastotieteen ja kansantalouden
dosentti, Kustannus Oy Otavan, Osuuskassojen keskuslainarahaston sekä Pellervo-Seuran toimitusjohtaja. Perustipa Hannes myös Osuustoiminta-lehden.
Pellervon Päivä 2014 järjestettiin huhtikuussa Van-

halla ylioppilastalolla, jossa myös Pellervo-Seura aikoinaan perustettiin. Päivän ohjelmassa katsottiin Hannes
Gebhardin persoonaa monesta näkökulmasta. Puheissa punnittiin myös Gebhardin ajatusten kantavuutta
nykypäivään.
Antoisia lukuhetkiä! Alkaen sivulta 34.
PS. Hanneksen elämästä voit lukea myös netissä
osoitteessa http://pellervo.fi/gebhard
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Ministeri Jari Koskinen:
Osuustoiminnasta potkua biotalouteen
Pääjohtaja Reijo Karhinen:
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PTT:n Pasi Holm:
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Kaada seos kuumalle pannulle. Sekoittele hetki. Lisää ruokakerma
ja anna kiehahtaa. Jätä kastike miedolle lämmölle. Valuta pasta
ja sekoita kastikkeen joukkoon.

Bruce Oreck:

4
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Hannes Gebhard

kiehuessa valmista kastike: Hienonna mantelit, anjovisfileet ja
aurinkokuivatut tomaatit teholeikkurilla. Kaada joukkoon hieman
tomaattien öljyä.

”Osuuskuntamuotoisesti
voidaan huolehtia
monista arjen tarpeista.”

Juha Kivelän mielestä kaupan
monikanavaisuus hyödyttää
haja-asutusalueita.

”Liike
toiminnan
ja aatteen
pitää olla
oikeassa
suhteessa.

johdon ja ha llinnon a mmat t ile ht i
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Ot

johdon ja hallinnon ammattilehti
ajankohtaista
tällä kertaa

PTT-ENNUSTE
OT-LEHDEN
UUDELLA PALSTALLA!

Painos ja painopaikka
Painos 6 000 kpl
Punamusta, joensuu 2014

Osuustoiminta-lehden uudella palstalla esitellään PTT-ennusteiden johtopäätöksiä höystettynä tutkijoiden kommentein. Tällä kertaa tarkastelussa on Maa- ja elintarviketalous. PTT-ennuste julkaistaan vuonna 2014 sähköisesti PTT:n
verkkosivuilla: www.ptt.fi ja Pellervon verkkosivuilla www.
pellervo.fi.

PEFC/02-31-151

PEFC/02-31-151

PEFC/02-31-151

iSSn 1236-4835
osuustoiminta on
aikakauslehtien liiton jäsen.
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Seuraava numero

”Osuuskuntayrittäjyyden
opetusta pitäisi lisätä.”

s. 46

ot 3/2014 ilmestyy
13.6.2014. Siihen
tarkoitettu aineisto
pyydetään lehden
toimitukselle viimeistään
20.5.2014
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OsuustOiminta
j ohdon ja ha llinnon ammattilehti
Osuustoiminta on koko suomalaisen osuustoiminnan yhteinen ammattilehti. Se on talouslehti, joka
keskittyy osuuskuntien hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.
6 numeroa vuodessa, 105. vuosikerta. Perustettu 17.12.1908 Suomen Osuustoimintalehti -nimellä.
www.pellervo.fi/otlehti

Hannes Gebhard 150

Pioneereilta terveet
liikeperiaatteet ja eettinen koodi

t

aloustieteilijä Hannes Gebhardin (18641933) syntymästä tuli 8. huhtikuuta kuluneeksi 150 vuotta. Hän kasvoi Kemijärvellä, Kajaanissa ja Oulussa. Syrjäseutujen kasvattina häntä kiinnosti muunkin maan kuin Helsingin
Aleksanterinkadun tienoon menestys.
Gebhardin elämäntyön lähtökohtana olivat
Suomen kansan eheyttäminen ja vähäväkisten
elinmahdollisuuksien turvaaminen. Maanhankinta tilattomille, torpparikysymys, osuustoiminta ja
pienviljelijöiden aseman parantaminen olivat johtotähtiä. Hän vaikutti lukuisten yritysten ja järjestöjen syntyyn sekä kansanvallan ja puoluelaitoksen kehitykseen. Yhteiskunnallisena keskustelijana hän vaikutti myös mm. käsillä olevan Osuustoiminta-lehden, Pellervo-lehden ja Maaseudun Tulevaisuuden syntyyn.
näkyvimmän ja vaikuttavimman uran hän teki osuustoiminnan parissa, mm. Pellervo-Seuran
puheenjohtajana ja osuuskassojen keskusyhteisön
OKO:n toimitusjohtajana. Suoraan tai välillisesti
hän vaikutti verkostonsa kautta merkittävästi suomalaisen talouselämän kehittymiseen. Tämän voi
todeta kaupunkien ja kuntien keskustoissa, teiden
varsilla, teollisuusalueilla, maaseudun elinkeinojen parissa ja kauppojen hyllyillä – ja omassa jääkaapissa ja lompakossa. Osuustoiminnan täytyy olla seitsemällä miljoonalla jäsenyydellä 1900-luvun
menestyksellisin kansanliike.
Hannes Gebhard oli kansanvallan latujen aukaisija. Osuustoimintapiirit kasvattivat alamaisista
kansalaisia, jotka osasivat vastuullisesti hoitaa omat
asiansa. Ensin henkilö ja ääni -periaate toteutui
osuustoiminnassa, sitten valtiollisella tasolla ja vasta myöhemmin kuntatasolla. Kansa sai omaa maata,
osaamista ja omanarvontuntoa. Gebhard oli talouselämän tasavaltalainen.

pellervon Gebhard-mitaleissa on teksti ”sydäntä, päätä ja kättä”. Pää luonnehtii järkeä ja
osaamista, sydän etiikkaa ja arvojen yhteisyyttä ja
käsi ahkeraa tekemistä.
Yksi ihminen ei maailmaa rakenna, mutta Gebhard oli palavasydämisin vertaistensa joukossa.
Hän loi hyvien kumppanien ja avustajien kanssa
ne taloudelliset ja eettiset suuntaviivat, joiden mukaan osuustoimintaliike kehittyi. Ne hän omaksui ennen kaikkea saksalaisesta, mutta myös brittiläisestä osuustoimintaliikkeestä. Hän oli luja johtaja, joka ei päästänyt toimijoita helpolla. Piti olla harkitseva ja tarkka. Terveet liikeperiaatteet olivat kunniassa.
Perustehtävästä ei saanut horjua pois. Moraaliset kömmähdykset eivät voineet tulla kysymykseen. Tarkka valvonta oli varmimpana vakuutena. Tällä pohjan luomisella on jatkuva suuri merkitys osuustoiminnan nykypäivään ja kehitykseen.
Osuustoimintaliikkeemme perustajan ajatusten
tulee olla aina muodissa.
Gebhardia voi sovitella kolmanneksi kovaksi nimeksi vapaakaupan pioneerin Anders Chydeniuksen ja kansallisuusaatteen apostolin J. V.
Snellmanin rinnalle. Gebhard yhdisti taloudellisen liberalismin kansallisuusaatteeseen, jolloin
elinkeinovapauden tuomat työkalut valjastettiin
palvelemaan kansakokonaisuutta. Tämä ajatus
sopii olla muodissa myös jatkossa. Silloin talous
ei irtoa ihmisten tarpeista finanssikeskusten bittimaailmaan.
Tämä teemavuosi on meille työtä eikä menneiden muistelua. Perustajien ajatukset elävät ajassamme ja kantavat tulevaisuuteen. Meillä on tarina, jota kelpaa kertoa. Parhaimman palveluksen
teemme juhlavuodelle, kun kehitämme yritysmalliamme eteenpäin.

SAMI KARHU
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura
TIMO KOMULAINEN
valtuuskunnan
puheenjohtaja
Pellervo-Seura

Gebhard-aiheiset nettisivut: www.pellervo.fi/gebhard. Siellä on nyt digitoituna Hannes Gebhardin
elämäkerta vuodelta 1964.
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