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   Tiedote 17.10.2012 
 
 
 
 
 
YK:n kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 
Tunnustuksia osuustoiminnan edistämisestä 
 
 
Vuosi 2012 on Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälinen osuustoimintavuosi, jonka tarkoi-
tuksena on kaikkialla maailmassa kiinnittää huomiota osuustoiminnan myönteiseen vaikutuk-
seen yhteiskuntien taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Erityisenä kohderyhmänä 
ovat nuoret. 
 
Osuustoiminnan kehittämiseen vaikuttavat monet yhteiskunnalliset tahot yhdessä. Pellervo-
Seura ry on myöntänyt tunnustukseksi osuustoiminnan edistämisestä Gebhard- ja osuustoi-
minnan ansiomitaleita opettajille, tutkijoille ja virkamiehille eri puolilla yhteiskuntaa.  
 
Kaikkia mitalinsaajia yhdistää syvällinen kiinnostus talouden ja yhteiskunnan kehittämiseen 
myös kaikilla niillä välineillä, jota osuustoiminta tarjoaa. 
 
Tunnustusten saajat 
 
Opettajat ja valmentajat, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet osuustoiminta-opetuksen käyt-
töönottoon ja edistymiseen oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa. 
 
 
Lehtori Irma Mäkäräinen-Suni , Haaga-Helia ammattikorkeakoulu  
     Pronssinen Gebhard-mitali 

� Irma Mäkäräinen-Suni on edistänyt valmentajana ja kirjoittajana oppilasosuuskuntien 
toimintaa. 

  
Lehtori Ella Kasi , Turun ammattikorkeakoulu  Pronssinen Gebhard-mitali 

� Ella Kasi on edistänyt oppilasosuuskuntien toimintaa ammattikorkeakoulujen opetusta. 
  
Valmentaja Olli Leppänen , Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalo  
      Pronssinen Gebhard-mitali 

� Olli Leppänen on edistänyt yhteisöllistä yrittäjyyttä erityisesti Kainuussa ja Pohjois-
Suomessa. 

    
Projektipäällikkö Minna Erkko , Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos  

Pronssinen Gebhard-mitali 
� Minna Erkko on edistänyt oppilasosuuskuntien toimintaa osana ammatillisten oppilai-

tosten yrittäjyyskasvatusta. 
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Tutkijat, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen osuustoimintatutkimukseen ja –
opetukseen ja edistäneet osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen asemaa yliopistoissa. 
 
Professori Panu Kalmi , Vaasan yliopisto  Pronssinen Gebhard-mitali 

� Panu Kalmi on tutkinut ja opettanut erityisesti finanssialan osuustoimintaa ja osuus-
kuntaa alkavan yrittäjyyden mallina. 

 
Professori Iiro Jussila , Lappeenrannan teknillinen yliopisto  

Pronssinen Gebhard-mitali 
� Iiro Jussila on tutkinut ja opettanut erityisesti asiakasomisteisten osuuskuntien johta-

mista. 
 
Verkkopedagogi Pekka Hytinkoski , Helsingin yliopisto  Pronssinen Gebhard-mitali  

� Pekka Hytinkoski on toiminut osuustoimintaopetuksen verkko-opetuksen innostavana 
koordinaattorina.  

 
Vararehtori, professori Jukka Kola , Helsingin yliopisto Osuustoiminnan ansiomitali 

� Jukka Kola on edistänyt ja kannustanut osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen 
toimintamahdollisuuksia yliopistolaitoksessa. 

 
Tutkija, valtiotieteen maisteri Riitta Mäkinen, Lempäälä Pronssinen Gebhard-mitali 

� Riitta Mäkinen on tutkinut maaseudun ja osuustoiminnan historiaa ja häneltä on jul-
kaistu lukuisia alan tutkimuksia. 

 
Tutkimusjohtaja Hagen Henry , Helsingin yliopisto                   Kultainen Gebhard-mitali 

� Hagen Henry on kansainvälisesti tunnustettu osuuskuntia koskevan lainsäädännön 
asiantuntija. Hän on myös Kansainvälisen työjärjestön ILO:n aikaisempi osuustoimin-
tajohtaja, joka on kansainvälisillä foorumeilla vaikuttanut YK:n kansainvälisen osuus-
toimintavuoden syntyyn ja rakentumiseen.  

 
Professori Salme Näsi , Tampereen yliopisto                 Kultainen Gebhard-mitali  

� Salme Näsille osuustoiminta on luonteva osa yliopistollisia opetussisältöjä. Hän on 
osallistunut osuustoiminnan opetuksen ja tutkimuksen yleisten toimintapuitteiden ra-
kentamiseen sekä työskennellyt osuustoiminnan niin kotimaisissa kuin kansainvälisis-
sä järjestöissä. 

 
Professori Seppo Villa , Helsingin yliopisto  Pronssinen Gebhard-mitali  

� Seppo Villa on keskeinen yhteisölainsäädännön tutkija ja opettaja, joka on syvällisesti 
paneutunut myös osuuskuntia koskeviin asioihin. 

 
Professori Jukka Mähönen , Turun yliopisto  Pronssinen Gebhard-mitali  

� Jukka Mähönen on keskeinen yhteisölainsäädännön tutkija ja opettaja, joka on syväl-
lisesti paneutunut myös osuuskuntia koskeviin asioihin. 

 
Professori Pekka Mäkinen , Helsingin yliopisto  Pronssinen Gebhard-mitali 

� Pekka Mäkinen on osuustoiminnan yliopisto-opetusverkoston johtoryhmän puheenjoh-
tajana edistänyt aktiivisesti verkoston rakentumista ja kehittymistä.  

 
Professori Esko Kumpusalo,  Itä-Suomen yliopisto  Pronssinen Gebhard-mitali 

� Esko Kumpusalo on tuonut konkreettisesti ja ennakkoluulottomasti esiin osuustoimin-
nallisten ratkaisujen tarpeen ja mahdollisuudet terveydenhuollossa. 
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Kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti Seppo Pöyhönen , Helsinki 
  Hopeinen Gebhard-mitali 

� Seppo Pöyhönen on toiminut pitkään merkittävissä tehtävissä osuustoimintayrityksis-
sä, osallistunut osuuskuntalain valmisteluun, väitellyt tohtoriksi osuustoiminta-aiheella 
sekä toiminut osuustoiminnan luennoitsijana.  

 
Kauppatieteiden tohtori Kari Inkinen , Helsinki  Hopeinen Gebhard-mitali 

� Kari Inkinen on osuustoiminta-aiheesta väitellyt tutkija, osuustoiminnan syvällisesti 
tunteva kirjoittaja ja piirtäjä-käsikirjoittaja. 

 
Taloustieteiden kandidaatti Juha Kuisma , Lempäälä Osuustoiminnan ansiomitali 

� Juha Kuisma on verkostotalouden asiantuntija, joka monessa eri yhteiskunnallisessa 
roolissaan edesauttanut osuustoimintaa koskevaa ajattelutyötä.  

 
Virkamiehet, jotka ovat kiinnostuksella, kannustavalla asenteella ja toimintapuitteita luomalla 
rakentaneet mahdollisuuksia osuuskuntien toiminnalle yhteiskunnassa:  
 
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen , oikeusministeriö Hopeinen Gebhard-mitali 

� Jyrki Jauhiainen on osuuskuntalain ja eurooppaosuuskuntalain valmistelija ja syvälli-
nen asiantuntija. 

 
Professori, maaseutuneuvos Eero Uusitalo , Perniö   Osuustoiminnan ansiomitali 

� Eero Uusitalo on maaseudun kehittäjä, joka on kannustanut osuuskuntamallin käyt-
töön maaseudun kehittämisen välineenä kaikkialla Suomessa. 

 
Opetusneuvos Jussi Pihkala , opetus- ja kulttuuriministeriö  

Pronssinen Gebhard-mitali 
� Jussi Pihkala on yrittäjyyskasvatuksen edistäjä, joka on kannustanut myös osuuskun-

tamallin huomioimiseen osana koulujen yrittäjyyskasvatusta. 
 
Opetusneuvos Pekka Iivonen , Opetushallitus  Pronssinen Gebhard-mitali 

� Pekka Iivonen on yrittäjyyskasvatuksen edistäjä, joka on kannustanut myös osuuskun-
tamallin huomioimiseen osana koulujen yrittäjyyskasvatusta. 

 
Ylitarkastaja Markus Seppelin , sosiaali- ja terveysministeriö 
     Pronssinen Gebhard-mitali 

� Markus Seppelin on pitänyt esillä tietoa ja kokemuksia osuustoiminnallisista ratkai-
suista ja niiden soveltamistarpeista erityisesti hyvinvointipalveluissa ja tuonut osuus-
toiminnan kehittämisen erityispiirteitä esiin sekä kotimaisissa että eurooppalaisissa 
hyvinvointipalveluohjelmien valmistelutehtävissä. 

 
Erityisasiantuntija, tutkija Ritva Pihlaja,  Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
      Pronssinen Gebhard-mitali 

� Ritva Pihlaja on tutkinut ja tuonut esiin osuustoiminnallisia ratkaisuja ja niiden sovel-
tamistarpeita erityisesti maaseudun hyvinvointipalveluihin.  

 
Yksikönpäällikkö Matti Luukinen , työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Tampereen kaupunki 
     Pronssinen Gebhard-mitali  

� Matti Luukinen on ollut aktiivisesti käynnistämässä ja tukemassa osuuskuntayrittäjyy-
den erityispalvelua osana Pirkanmaan elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa. 
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Erikoissuunnittelija Pertti Linkola, Helsinki  Pronssinen Gebhard-mitali 

� Pertti Linkola aikaisempana työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehenä ja yhteiskunnal-
lisena keskustelijana on myötävaikuttanut merkittävästi osuustoimintayrittäjyyden ke-
hittymiseen ja julkiseen keskusteluun. 

 
 

*** 
 
 
Pellervo-Seura ry on aiemmin myöntänyt tunnustukseksi vesiosuustoiminnan edistämisestä 
kuusi Gebhard-mitalia. Mitalit luovutettiin III Valtakunnallisilla Vesiosuuskuntapäivillä 
Saarijärvellä 7.9.2012. Gebhard-mitalien saajat olivat: 
 
Lentokonemekaanikko Reijo Korhonen , Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry, maanviljelijä 
Pertti Halsola , Kouvolan vesiosuuskunnat ry, vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa , 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen , 
Vesilaitosyhdistys VVY ry, dosentti Tapio S. Katko , Tampereen teknillinen yliopisto ja vesi-
hallintoneuvos Jaakko Sierla , maa- ja metsätalousministeriö.  
 
 
Lisätietoa Pellervosta:  
 
toimitusjohtaja Sami Karhu, sami.karhu@pellervo.fi, 0400 545 989 
 
YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden verkkosivut: www.osuustoiminta.coop/2012 
 
 
 


