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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  

 
Tervehdys keväiseltä Suomussalmelta! Tämä jäsenkirje on vuoden ensimmäinen varsinainen 

jäsenkirje, johon on koottu uutisia ja tietoa tulevista tapahtumistamme. Mikäli tapahtumia tulee 

lisää tai niissä tapahtuu muutoksia, niin tiedotamme niistä erikseen. Yhdistyksen hallitus piti 

alkuvuoden aikana sähköpostikokouksen, jossa hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös ja mietittiin 

tulevia tapahtumia.  

 

Hallituksen uusi jäsen Jari Korhonen osallistui 25.1 Helsingissä pidettyyn uusien toimijoiden 

(hallitusten jäsenet, neuvottelukuntien jäsenet) perehdytyspäivään.  

 

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui 30.3. Helsingissä pidettyyn Agronomiliiton jäsenyhdistysten 

ajankohtaispäivään. Siellä käsiteltiin mm. Agronomiliiton palveluita yhdistyksille ja tukea 

toiminnalle, ajankohtaisia asioita Agronomiliitossa sekä annettiin koulutusta EU:n uudesta 

tietosuoja-asetuksesta, joka tulee vaikuttamaan myös yhdistysten toimintaan. Tilaisuudessa 

julkistettiin myös vuoden 2018 yhdistys. Tänä vuonna palkinnon aktiivisesta toiminnasta sai 

Lounais-Hämeen agronomit. Lämpimät Onnittelut! Palkitsemisperusteluissa mainittiin mm. 

jäsenmäärään suhteutettuna aktiivinen osallistuminen, yhteistyö muiden yhdistysten kanssa sekä 

aktiivinen viestintä liittoon ja omien nettisivujen kautta. 

 

Sitten varsinaisiin tuleviin tilaisuuksiin: 

 

1) Pohjois-Karjalan Agronomien kevätretki Ilomantsiin 27.4. (Tästä on lähetetty tarkempi 

kutsu sähköpostitse). Ilmoittautuminen kevätretkelle oheisesta Doodle- linkistä, viimeistään 

22.4.       https://doodle.com/poll/3hvhdumfdqd9cab7.  

 

 

2)   Kainuun Agronomien opintomatka Pyhännälle perjantaina 31.5.2019 

Toteutamme opintomatkan Pyhännälle. Ohjelmassa on tutustuminen kolmeen 

yritykseen: hirsitalotehdas Salvos Oy, elintarvikealan sopimusvalmistaja Maustaja Oy 

(kastikkeet, sinapit, ketsupit) ja elintarviketehdas Real Snacks Oy (perunalastut, 

kaurasnacksit ym). 

Yhdistys kustantaa matkat, mutta osallistujille jää maksettavaksi omakustanteinen lounas 

(noin 9-10 €). Päivä alkaa n. klo 9 yhteiskuljetuksella Kajaanin rautatieasemalta, ja päättyy 

sinne iltapäivällä retken jälkeen. Retkelle mahtuu 17 ensin ilmoittautunutta jäsentä. Jos 

perheenjäsen tai ystävä haluaa lähteä mukaan, matkan hinta on 20 euroa+ lounas. 

Toivottavasti saamme auton täyteen! Ilmoittautumiset puheenjohtajalle 15.5. mennessä. 

Tarkempi aikataulu/ohjelma lähetetään matkalle ilmoittautuneille. 

  

1) Syksyllä marjanpoiminnan kisat Suomussalmella syyskuussa. Osallistumme ainakin 

yhdellä kolmen hengen joukkueella! Osallistumisesta kiinnostuneet, olkaa yhteydessä 

puheenjohtajaan. 

2) Marraskuussa on tulossa valtakunnalliset luonnontuotepäivät 5.-7.11. Kajaanissa! 

Tarjolla on paljon tutkittua tietoa luonnontuotteista.  

 

Hyvää kevättalven jatkoa! 

 

Terveisin  

Kainuun agronomit ry/ pj Riitta Ryyti        riitta.ryyti@gmail.com puh. 040-8253104. 
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