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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  

 
Yhdistyksen hallitus piti tämän vuoden ensimmäisen kokouksen sähköpostikokouksena ajalla 28.1.-

7.2. Asialistalla olivat vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 

vietäväksi toiminnantarkastajalle ja vuosikokoukseen sekä hallituksen edustajien valinta 

Agronomiliiton järjestämiin, yhdistysten toimihenkilöille tarkoitettuihin tapahtumiin. Lisäksi 

aloitimme vuoden 2015 tapahtumien suunnittelun. Päätimme toteuttaa mm. opintomatkan Joensuun 

Farmarinäyttelyyn yhdessä Kainuun agrologien kanssa. 

 

Agronomiliiton ajankohtaispäivä yhdistysten toimihenkilöille pidettiin 21.3. Tilaisuuteen osallistui 

yhdistyksestämme Riitta Ryyti ja Matti Haverinen. Päivän aiheina olivat Agronomiliiton 

ajankohtaiset asiat ja Agronomiliiton palvelut paikallistoiminnassa. Ryhmätöissä käsittelimme liiton 

jäsenlupausten toteuttamista paikallisessa toiminnassa, Maistuva Ammatti – hanketta ja alan 

esittelyä kouluissa sekä digitaalista aikaa yhdistystoiminnassa. Kainuun agronomien osalta koimme 

mieluisan yllätyksen, kun yhdistyksemme valinta vuoden yhdistykseksi julkaistiin. Keskeisimpänä 

perusteluina olivat osallistuminen Akavan aluetoimintaan, sen hyödyntäminen omassa toiminnassa 

ja muutoinkin vilkas ja innovatiivinen toiminta. Kiitos tästä kuuluu tietenkin kaikille 

yhdistyksemme jäsenille aktiivisesta osallistumisesta. Toivottavasti tämä kannustaa meitä 

aktiiviseen toimintaan jatkossakin. 

 

Opintomatka Joensuun Farmarinäyttelyyn 2.7.-3.7.2015 

 

Tänä vuonna päätimme järjestää Kainuun Agrologien kanssa yhteisen, koko perheen opintomatkan 

Farmari-maatalousnäyttelyyn, Joensuuhun to-pe, 2.-3.7. Maatalousnäyttelyn lisäksi luvassa on 

myös upeita tutustumiskohteita ja nähtävyyksiä matkan varrella. Matkan ohjelma, hinnat ja 

ilmoittautumisohjeet ovat oheisessa liitteessä. Olemme varanneet matkan 30 henkilölle. Matka 

toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 20 henkilöä. Matkalle ovat tervetulleita myös 

perheenjäsenet ja tuttavat. Mikäli matka järjestyy, niin emme järjestä keskikesän aikana erikseen 

perinteistä kesätapahtumaa.  

 

Kainuu Akavan ja yrittäjien yhteinen virkistysmatka Kuhmoon 24.7.2015 

 

Akava Kainuu järjestöineen ja Kainuun yrittäjät järjestävät perinteisen yhteisen virkistysmatkan 

Kuhmoon 24.7.2015. Matkan ohjelma on oheisessa liitteessä. Matkan aikana tutustumme Kuhmon 

Woodpoliksen toimintaan, kuullaan tilannekatsaus puurakentamisen nykytilasta ja matkan 

päätteeksi (klo 19.00) nautimme Kuhmon kamarimusiikin konsertista; Rakkaus-viettelys-

mustasukkaisuus. Ohjelmassa mainitut hinnat ovat samat sekä jäsenillemme että Aveceille. Kerro 

ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruokavaliot ja osiot, joihin ei ole tarvetta. Mukaan voi 

tulla myös omilla kyydeillä. 

  

Ilmoittautumiset (sitova) Matti Haveriselle ma 24.5.2015 mennessä osoitteeseen 

matti.tt.haverinen@gmail.com tai puhelimitse 050 582 6711. Ilmoitamme sitten keskitetysti 

osallistujat Tuija Koskelle. 

  

Ilmoittaudu tapahtumiin mahdollisimman pian, niin varmistat pääsyn unohtumattomille 

elämysmatkoille! 

 

 

Hyvää kevättä! 
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