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Tehtailija J . H. Alkunen kertoa.
m enestykseen, vaikkakaan

Kansanedustaja Miina Sillanpää kertoo.
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teiskunnallinen työmaani, ja siten kehittää
.. Rikkeelle.
Epäillen lupau
heistä ostajia ^
ee" e
ynunärtät

a

t o keir S^ ä i s e i r e eSS ä l e Osuustoim inta-

v o i l v°aiiu«aa osuustoimin
periaatteita ja tarkoitusperiä

a

•
in sen seikan, että Elanto
ontteen voiman ja
\
kaiken aikaa on johdonmukaisesiu koettanut pysyä puolueettomana — ja, jotain yl
B tv k se lL tä sivuhyppyä lukuunottamatta,
on siinä myöskin onnistunut. Johto-elinten
toiminta on aina ollut puolueetonta. Toinen
tärkeä seikka on ollut se, että sitä on joh
dettu mahdollisimman kansanvaltaisessa
hengessä.
Se on tehnyt mahdolliseksi e n
piirien suuremman kiintymyksen Elantoon.
Tahtoisin myöskin yhtenä syynä menestyk
seen pitää sitä avointa toimintatapaa, mitä
Elanto alusta pitäen on harjoittanut, että
nimittäin tehtaisiin ja toimipaikkoihin on
ollut yleisölläkin tilaisuus päästä näke
mään ja toteamaan siellä vallitseva jä rje s
tys ja puhtaus sekä millä tavalla siellä on
otettu terveydelliset seikat huomioon. Ei
ole myöskään vaitololla sivuutettava sitä
tarkkailujärjestelmää, jonka avulla Elan-

silloin vain vähän tunsin.
* rionnnssa on sittemmin jonJ T
S
t u m a a n osuustoiminta^
ja jo tämänkin kautta on tama
muodostunut minulle erittän, mie-

L iik k e e s e e n

"

tenkiintoi seksi.
__ Mitä ajattelitte Elannon tulevaisuu
desta silloin 20 vuotta takaperin .
Elannon perustammenhan tapahtui o o
suhteissa» jotka muutamissa kohdin olivat
suotuisaa.

Miina Sillanpää
; y y im m e

i

k a n s a n e d u s ta ja

Miina Sillan päältä, miten
hän joutui mukaan osuuskauppapuuhaan
kaksikym
mentä vuotta takaperin. Hän

vastasi:
— Suoraan sanoen: minä jouduin mukaan
toisten vaikutuksesta. Tultiin yksinkertai
sesti kysymään, tahtoisinko ruveta jäse
neksi perustettavan liikkeen hallintoneu
vostoon.
Olin kyllä mielenkiinnolla seurannut sanomalehdistöstä sen työtaistelun kulkua,
joka antoi'osaltaan sysäyksen Elannon pe
rustamiseen, ja tiesin myöskin osuuskun
nan olevan tekeillä, mutta jostain syystä
en joutunut sen perustavaan kokoukseen
•v *• oli
. 1! 11
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E n T r ^ mrista^mikä
liikkeen
pe• ...
„iman
rustajilla aiheena ottaa minut mukaan, jos
lienen sitä kysynytkään. Ehkäpä he ajat
elivat, että voisin levittää tietoa liikkeestä
palvelijain piireihin, jossa minulla oli yh-

Mutta se onkin jo tormiajallaan koonnut
useiden kymmenien miljoonien omaisuuden,
jota yhä edelleen kartutetaan ja käytetään
yhteiseksi hyväksi. Voidaanpa varsin tyy
dytyksellä merkitä tämä tulos. Elanto on
muodostunutkin
alallaan
pohjoismaiden
--------------suurimmaksi liikkeeksi,
liikkeeksi, joka
joka on
on herättänyt
herättänyt
suurimmaksi
huomiota maan_ rajojen ^ o p u o l^ a fa n .
,rcföinllh nn
meElannon ystävillä
on svvta
syytä iloita tästä me
nestyksestä.
Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia kat
sotte Elannolla olevan?
Mielestäni Elannon toiminnan yhteis
kunnalliset vaikutukset ovat varsin hyödyl
liset. Kun Elanto on lähtenyt siltä kan
nalta jo alusta alkaen, että se tahtoo liit
tää
harrastuksiinsa
yhteiskuntapiirit,
aä h
arrastu k siin sa eeri
n ynteisKuiuaprJuu,
molue- ja ryhmäintresseihin katsomatta,
Min
ympärille
n
iin on se koonnut yhteisen
ynteisen asian yn
ip p jm c
asian harrastajia mitä erilaisimmista yhteiskuntaryhmistä. Pidän tätä seikkaa tärkeänä, koska se saattaa eri yhteiskuntaryhmät kosketuksiin toistensa kanssa ja
osoittaa,
osonxaa, että
etui huolimatta
uuuumatuj valtiollisista
vuuum auM ja
....
.
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yhteiskunnallisista erimielisyyksistä ja riidoistakin, on aloja, joilla voidaan yhtyä

Leipomo-oloista

to.meenpantu

tutkimus, joka paljasti räikeitä e p a M tm
saattoi eri piirit suopeiksi osuusto.minnal
Uselle le ip o m o yritykselle, jossa puhtauden
ja terveyden vaatimukset otettaisiin huo
mioon ja’ jonka tavaran laatu olisi taatusta
hyvää ja hinta kohtuullinen. Le.pomotyontekijäin taistelu työolojen*» parantamiseksi
sai sanotun tutkimuksen vaikutuksesta kan
nattajia porvarillisissakin piireissä ja näin
ollen myöskin osuusleipomo, joku olisi vai
kuttava tekijä työolojen parantamisessa.
Tämän kaiken huomioon ottaen uskoin
osuusleipomon menestyvän. Mutta en voi
nut uneksiakaan menestystä sellaiseksi,
■„ Elannolla
Elannolla tosiaan
tosiaan on
O u t.
kuin
on ollut
_ Minkä luulette vaikuttaneen Elannon
menestykseen?
Elannon menestykseen on mielestäni
vaikuttanut ensi sijassa sen myymän tava
ran laatu ja hinta. Kun valmisteisiin on
käytetty aina hyviä ja puhtaita raaka-ainei
ta, ovat ne aina suurin piirtein kestäneet
vertailun kilpaileviin tuotteisiin. Ja Elan
non hintapolitiikka on taasen, etenkin elintarvepulan aikana, opettanut ihmisille kä
destä pitäen, mikä merkitys on kuluttajain
omalla voimakkaalla osuusliikkeellä.

Tiihän vaikuttavia sy itä m ielestäni on

J. H. Alkunen
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Elannon
tarkkailua hharjoittan
arjoittanuut.t.
sesti esitt" j y t m eille kysym ystem m e jo h 
Tarkoitan E lannon haU intoneuvoston v a lit
dosta ir .utamia muistelmia.
seman tarkastusvaliokunnan toim intaa. A l
_ _ M ikä sai T eidät ryhtym ään mukaan
kuaikoina, kun E lannon vielä ei kannatta
osuuskauppa-puuhaan ?
nut
pitää edes varsin
aista
ta r_—_ Olin ulkomailla ollessani johkuuvcaa
jonkunverran
™
—
------- m yym
- - äläin
nrra- tuk_

tutustunut osuuskauppamkkeesoen,

kastajaa,

kuin
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•r_ muihinkin
liikkeisiin. senKotiin palattuani m
liityin
,
toimimaan raittiusliikkeessä ja
Näissä liikkeissä olinkin
silloin, kun osuuskauppaliike varsinaisena-

“ jo u tu m is e lla suoritettu
suhtautumisella
suoritettu tarkastus
tarkastus varsin
varsin
suuriarveiseksi arvioitava. Sen avulla saa« in myöskin Eiannon niyymälälienknökunJiau
toivom ukset hallinto-elinten
hallinto-elinten tietoon.
tietoon .
„a
n toivomukset
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min meillä alkoi, kiinni niin, ettei minulla
yhtenäkään iltana eikä sunnuntaina ollut
ensinkään omaa aikaa. Ajattelin näinollen
pysyä sivussa osuuskauppa-liikkeestä. Mut
ta kun sitten Elanto alkoi ja sille alettiin
kokoamaan johtoelimiä, oltiin ensimmäise
nä selvillä siitä, että Elanto on saatava
kaikkien puolueiden yhteiseksi liikkeeksi ja
että johtoelimet siis ovat koottavat eri Pu°"
lueisiin kuuluvista henkilöistä. Kun minä
kin siihen aikaan nautin jonkunverran luot
tamusta ensi sijassa raittiusväen piirissä,
pyydettiin minua rupeamaan ehdokkaaksi
hallintoneuvostoon. Hyvällä tahdolla us
koin voivani järjestää ajan ja duusiuju
suostuin ^
rumaan ehdokkaaksi.
Kokouksessa tulin
g.tten myöskin
myöskin valituksi.
valituksi. Siitä
asti olen
sitten
Siitä asti
olen

O suustoim inta-aatteen tietop u olisella

lev it

täm isellä ja sop iva lla reklaam in teolla on
E lannon m en estym isessä om a o su u te n a ».Ja lopuksi saa E lan to, niinkuin jok ain en
m en estyn yt Mike, k iittää m en estyk sestään
käytännöllisen joh d on tarm okku u tta ja h ar
kittua päättäväisä toim intaa.

— Mitä puutteellisuuksia olette huoman
nut Elannon toiminnassa?
Joka itse on mukana yhtämittaisessa toi
minnassa, huomaa kyllä puutteita omalla
ajanmukaisiksi.
Sen tehtaat ovat varu*tavallaan ja koettaa niitä poistaa niin pal
.incimmnTimnllisilla koneilla,
tetut*• uusimmanmallisilla
sen
jon kuin voi, mutta mahdollisesti ei huo
myymälät ja ravintolat ovat siistejä ja
maa sellaisia puutteellisuuksia, joita si
nykyaikaisia. Tämä on osittain kohottanut
vulta K
katsoja
huomaa.
Suurin
minf
—
vuita
a tsoja n
uomaa, ou
u im puute, ......
Elannon
mon tuotantotuotanto- ja
ja työtehoa,
työtehoa, osittain
osittain se
kä 0len huomannut, on ollut pääom akoyihmisten huomiota < an------- - ------on kiinniitänyt
hyys. Se on jatkunut kaiken aikaa eikä
toon. Se on pakottanut kilpailijanakin seu
sitä ole voitu vieläkään poistaa kuin osak
ollut mukana Elannossa ja siis myöskin
raamaan aikaansa ja siten osoittanut ihmi
si. Elannon kehitys on ollut kaiken aikaa
osuuskauppaliikkeessä. Ja siitä liikkeestä
sille, mikä merkitys Elannolla on.
suurempi, kuin mitä sen omat pääom at oli
on tullut minulle myöskin pysyväisin ja
On totta, että liikkeen paisuessa sen jär
sivat edellyttäneet On ollut suureksi osak
rakkain toiminta-ala.
jestelyssä esiintyy uusia vaikeuksia, jotka
si aatteen ansiota, että Elanto kuitenkin on
Mitä ajattelitte 20 vuotta takaperin
täytyy voittaa,
voittaa, enei
ellei tahdota
täytyy
vanuma antaa
auuw liikkeen
aina saanut rahoitettua liikkeensä laajenElannon tulevaisuudesta ?
koneiston kangistua. Alkuaikoina voi liik---------------- — ~
lan
Tähän
an K
kysymykseen
ysym yitseeii voisin
vui&m vastata»ook h cnukset Toiminta vierailla pääomilla ei kuikeen
keen johto
johto seurata
seurata tarkasti
tarkasti kaikkia
kaikkiatoimintoimin^
lyhyesti sanomalla,
sanomalla, että
että ajattelin
ajattelin
tenkaan aina
ole -----ollut „yhtä
„yvin
lyhyesti
_ — —
----- vapaata,
—^-------. eikä
nan yksityiskohtiakin. N yt e r tama enaa
tulevaisuudesta
vain
paljasta
hyhedelmä
Elannon tulevaisuudesta vain paljasta hy- hedelmällistä kuin, jos omia pääom ia olisi
.-.tQ TYioWiniiictn mnntp.n kuin
lar.
.
o l e mahdollista, muuten
uin taitavasti
tai ava. l ja
r
utta kun
saiveieu juuibiuu
ollu t runsaammin
runsaam m in käytetävissä.
Kaycetavissa. Elannon
-cjuumon
vää. M
Mutta
kun oikein
oikein kaivelen
muistini 0nut
jestetyn elimi&tön avu a.
assa esiin yy
kätköjä, niin löytyy siellä monta epäilyk- kehittämistä olisi vielä mielestäni jatkettamonia vaikeita ysymy siä.
u a
gen j a toivottomuuden hetkeäkin. Useam- va
va varsin
varsin nopeassa
nopeassa tahdissa.
tahdissa. Mutta,
Mutta silloin
silloin
E ln n t.n kyennyt
kvp.TTnvt voittamaan vai. . ......
.
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seksi rm
on Elanto
-•* ”
, .
mat ovat kuitenkin vahan myohemmältä
olisi myöskin Elannon jäsenillä täysi sy y
karsittaa omia pääomia Elannolle joko
e^(, G ”
.
. . . n , . ! . . , . . , ion
ajalta, varsinaisesti sen taipaleen varrelta,
Elannon kymmenvuotisjulkaisussa lau- J
»
ca , . . _
lisäämällä aika paljon jäsenten rahastoa tai
suin mielestäni rohkean ajatuksen, että ■ »*« 20 vuotta on kulettu
Silloin ktm
jollain muulla sopivalla tavalla.
Mitä mui
Elannon jäsenluku olisi saatava kohoamaan Elantoa p u u h a tta alkuun, uskoin taydeshin
puutteellisuuksiin
tulee,
niin
ovat
ne ai3 0 -440
0 tuhanteen. Un
En siiloin
silloin osannut aavis«~ sydämestäru Elannon
menestykseen,
30—
a av is...
;
— ^ -----------------------' ----------------------taa> että toivomukseni täyttyisi seuraavan vaikkakaan en uskonut sen nain nopeasti
na olleet helpommin korjattavissa
sikäli,
kymmenen
aikana.
Nyt uiann
Elannon
kehittyvän
siihen laajuuteen,/ mihin se nyt
kun ne ovat alkaneet pistää silmään,
kym
m enen vuoden aikan
a, xsyt
on
........................................................
nn yli
vli 30,000.
S0.000. Elantoa
Elantoa voidaan
voidaan
on kehittynyt.
kehittynyt. ^Mutta jos ajattelee 20 vuotT T T ---------1
jäsenmäärä on
on
nyt sanoa suurliikkeeksi, joka jo suuruuta takaperin, ei voinutkaan epäillä Elannon
dellaan kiinnittää ihmisten huomion puomenestymistä. Sehän oli knhkean aatteelTaiteilija-liikenero.
leensa
leensa ja
ja vetää
vetää riveihinsä
riveihinsä uusia
uusia jäseniä.
jäseniä.
lisen
Jisen toiminnan
toiminnan varsinaista nousumkaa,
nousuaikaa joijo und W irtschaft. niminen lehti ker.
jolloin
Elannolle ehdotetaan tuon tuostakin uusia
lom kynnettnn ja kylvettiin ja jo
om kyly
erääseen suureen europpalaiseen
r.,'
^
f
f
liikehaaroja.
Niitä varmaan pannaankin vetyt siemenet myöskin itivät ja versoivat.
taidekaupunkiin tuli kerran intialainen ruhaIkuun niin pian
kuin voimat riittavät. Ei silloin epäilty, että hyvät asiat ja aattinas maalauttamaan kuvansa
Hän lähetti

palvelemaan yhteisiä kaikille tärkeitä päämääriä. On onnellista, että Elanto on voiiut
sellaisen
— tarjota
— j — yhden
j
--------------- toimialan,, .jossa
“»ri maailmankatsomuksia omaavat ihmiset
aavat tilaisuuden yhtyä yhteiseen työsientelyyn
centelyyn ja kehittää sitä solidaarisuuden
rannetta, jota nykyinen rikkiäinen yhteisranta
kaipaa.
Se
imta Kaipaa.
£>e kenties
Kennes tällä
talia tavalla
tavana
isältään
saitaan opettaa ihmisiä katselemaan keskiäisiä erimielisyyksiäänkin ymmärtämyk-

Toinen syy, joka mielestäni on vaikutta
nut Elannon menestyksen, on se, että
Elanto on järjestänyt kaikki laitoksensa

am

Mutta

toistaiseksi
on kehittymisen tilaa
vanhoillakin aloilla.
Elanto
on iio
näinollen
u
i a UW un
iu u iic u vastannut
vaacaiiJiuL rohkeimlu im e jm plakin
plakin toiveita.
toiveita. Se
Se on
on muodostunut
muodostunut liikliikkeeksi> joka kuiuttajam kädessä on mahtava ase
a s' yhteistä hyvää va]vottaessa.
valvottaessa.
—
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Olen vakuutettu siitä, että työtätekevän
kansan tulevaisuutta silmällä pitäen osuus-

^
eiyäi menestyisi. Ja se s e i t o , että
Elanto alusta pitäen tahtoi nojata kaikkien
kannatukseen,- antoi siivet hyville
*V ^ ien
toiveille.
toiveille.
Kylmäkiskoistahan se maaperä yleensä
oli, mutta suosijat olivat jakautuneet aika
hyvästi _kansan
kaikkiin kerroksiin:S1U
ja1 jou
-----: — -----------------Jou“turvat
tuivat sinä
sillä tavatta
tavalla teKemaan
tekemään nitjaisl
hiljaista aat*
‘ raivaustyötä
‘
’laajalla
ajalla alalla.
teellistä
alalla,
sanoin esittänyt
esittänyt ne
ne
Näin olen muutamin sanoin

dia ja sovittelemaan niitä
vastakohtia, toimintaliike on aikamme kansanliikkeistä
»ita nykyinen yhteiskunta
luo. Katson hyödyllisin.
Itäkin puolta Elannon toiminnassa sille
T h o m a s Burt,
oitoksi.
yhteiskuntatieteilijä.

syyt, mitkä aiheuttivat minun uskomaan
suurta Elannon tulevaisuudesta.
— Mikä on mielestänne
vaikuttanut
Elannon menestykseen?

nagta<
llarien
aneu
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Kamaripalvelija kävi useiden m aaluona,
joiden
neuvottu,
lu u n a , jo
i u e n luo
lu o häntä
n a n i a ooli
n n
euvouu,
määräsivät erilaisia hir»tm»
hintoja 15
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tele^ asta h;Jn ta. asioista: ..Cden yksinomaan
taitefHin»», hän lausui,
lon m i „enkä
c « i ; ; mikään liikei,-;i
taiteilija”
mies, maalaan vain taiteen enkä voiton
vuoksi. Jätän hänen korkeutensa ratkaisJavakd h t o a n . Saanen kuitenkin huorn
t a a . e t t ä T p snnthp v !iiTvl-cp«ft>Ttnp 9 0 CV.

j a 'katsohan Vain eikös ^l^kene^o^taiteilija saanutkin m aalata ruhtinaan muotokuvan Ja — 100,000 frangin maksusta,
__________

