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Julkinen ja yksityinen sektori eivät ole vastapooleja, vaan hyödyttävät parhaimmillaan
toisiaan. Julkishallinto tarjoaa elinkeinoelämälle suotuisan toimintaympäristön.
Yritykset, kuten osuuskunnat, puolestaan pystyvät tuomaan paikallisia ratkaisuja
vaikkapa vesihuollon ja infran järjestämisessä. Osuuskuntia tarvitaan myös sotepalveluiden turvaamisessa, kun vanhat toimintamallit eivät riitä.
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Osuustoiminta-lehti on Osuustoimintakeskus
Pellervon julkaisema lehti osuustoiminnallisten
ja keskinäisten yritysten johdolle
ja hallinnon jäsenille.

Kiitos evästyksestä

S

aimme hiljattain OT-lehden tuoreen lukijatutkimuksen tulokset. Kiitos niille 150:lle, jotka kyselyyn vastasivat. Yhdessä kehittäen teemme mediasta yhä vaikuttavamman. OT on väline luoda menestystä osuustoiminnallisille yrityksille, ja
ydinjoukon lisäksi se saavuttaa lukuisia
päättäjiä, vaikuttajia ja sidosryhmiä.
Haluaisin jakaa tutkimuksesta muutaman havainnon. Ennen kaikkea ehkä
siksi, että erimieliset vastaamatta jättäneet voivat ottaa yhteyttä toimitukseen
– ja ehtivät vielä vaikuttaa kehityksen
suuntaan.
Otettuja toimituksessa ollaan tuloksesta, että 80 % kyselyyn vastanneista
kertoo olevansa lehteen erittäin tai melko tyytyväinen. Reilusti yli 90 % on sitä
mieltä, että lehti on asiantunteva ja luotettava. Avoimissa kommenteissa uusi
ulkoasu saa kiitosta.

KOSKA TÄRKEIN ON kunnossa, katsotaan kehityskohteita. Sisältönäkökulmasta heikoimman tyytyväisyysprosentin saa adjektiivi yllättävä. Vain 25 %
ajattelee, että sana kuvaa lehteä erittäin
tai melko hyvin. Vastaajista 50 % on sitä
mieltä, ettei se kuvaa hyvin, muttei huonostikaan. Hyvä lehti myös yllättää lukijansa, joten tämä ei jää tähän.
Ulkoasusta kysyttäessä huomiota
kiinnittää se, että vain 60 %:n enemmistö pitää lehden ulkoasua houkuttelevana. Vaikka houkuttelevuus ei ehkä ole
lehden ykköstavoite, tärkeää se on. En
malta olla mainitsematta: kun kysyttiin,
mitä lehteä toivoisit OT:n muistuttavan,
toivomusten joukossa oli yksi Vauva ja
yksi Seura. Houkuttelevuus lisääntyisi,
mutta säilyisikö uskottavuus?

JULKAISIJA

TOIVOTUIMPIEN SISÄLTÖJEN kärki on ollut pitkään sama, ja näitä sisältöjä on osin vahvistettukin: reportaasit, uutiset, yritysanalyysit ja henkilöjutut. Eritoten uutisia ja yritysanalyyseja on tarkoitus tuoda aiempaa enemmän uusille verkkosivuille, jotka muuten avautuvat näinä päivinä. Vuoden takaisessa kyselyssä selvisi, että 65 % lukee OT-mediaa mieluiten paperilta. Monikanavaisten lukijoiden joukko kasvaa
– siksi sitäkin puolta kehitetään askel
askeleelta.
Teemanumeroilla mennään jatkossakin. Tässä lehdessä valmistaudutaan
kuntavaaleihin. Osuustoimintakeskus
Pellervon kuntavaalitavoite kuuluu: Valitut päättäjät ymmärtävät, että osuustoiminta on erinomainen tapa lisätä kunnan
elinvoimaa. Seuraavilla sivuilla teemaa
lähestytään ainakin sosiaali- ja terveyspalveluiden, infran, työllisyyden, yritysneuvonnan ja -kasvatuksen, asumisen
ja digitalouden alustojen näkökulmista.
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