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Kainuun agronomit ry:n jäsenille
Yhdistyksen hallitus kokoontui tämän vuoden ensimmäiseen kokoukseen 27.1. Asialistalla olivat
vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vietäväksi
toiminnantarkastajalle ja vuosikokoukseen, tulevan kevään ja kesän yhteiset tapahtumat sekä
hallituksen edustajien valinta Agronomiliiton järjestämiin, yhdistysten toimihenkilöille
tarkoitettuihin tapahtumiin.
Johanna Hiltunen ja Kati Hoppula osallistuivat Agronomiliiton järjestämään, uusille
toimihenkilöille tarkoitettuun koulutukseen. Tilaisuudessa käytiin lävitse liiton toimintaa ja
tehtäviä, mm. kuinka liitto toimii vaikuttajana ja edunvalvojana eri sektoreilla. Toiminnanjohtaja,
Jyrki Wallin kertoi myös Agronomiliiton toiminnasta osana Akavaa ja liiton tavoitteista siellä.
Agronomiliiton ajankohtaispäivä yhdistysten toimihenkilöille pidetään 5.4. Tilaisuuteen on tähän
mennessä ilmoittautunut yhdistyksestämme Matti Haverinen.
Yhteistyömme Kainuun agrologien kanssa jatkuu myös tänäkin vuonna. Olemme nyt lähettäneet
heille tiedon niistä tapahtumista, jotka voisimme toteuttaa yhdessä. Odottelemme tässä nyt tietoa
heidän tämän vuoden suunnitelmista ja katsomme sen jälkeen, mitä tapahtumia voimme toteuttaa
yhdessä.
Jatkumona Akavan toiminnan terävöitymisestä myös alueellisesti, Akava Kainuu järjesti Yhteinen
Akavamme -tilaisuuden Kajaanin Raatihuoneella 10.3.2014. Tapahtumaan oli kutsuttu kaksi
edustajaa Akavaan kuuluvien järjestöjen toimielimistä. Kainuun agronomeista tilaisuuteen osallistui
Kati Hoppula ja Matti Haverinen ja itseoikeutettuina meidän yhdistyksemme edustajat, Simo
Moisio, Akavan aluejohtoryhmästä ja Johanna Hiltunen, Akavan alueverkostosta. Mukana oli myös
neuvottelupäällikkö, Mari Raininko, Agronomiliitosta. Meillä olikin varsin mittava edustus muihin
järjestöihin verrattuna. Tilaisuudessa keskustelimme Akava Kainuun toiminnan kehittämisestä ja
yhteistyön tiivistämisestä.

Flooran päivä 13.5
Flooran päivää vietämme perinteiseen tapaan 13.5.2014. Tällöin Akava Kainuu järjestää päivän
aikana yhteisiä tapahtumia, joista tiedotamme tuonnempana. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki
yhdistyksemme jäsenet seuralaisineen.

Perinteinen kesätapaaminen Kuhmossa 25.7.2014
Kainuun agronomien perinteinen kesätapaaminen järjestetään tänä vuonna Kuhmossa pe 25.7.
osana Akava Kainuun kesätapahtumaa. Osallistumme klo 20.00-23.30 Kuhmon Kamarimusiikin
konserttiin, ”Mestareiden keittokirja”. Konserttiin sisältyy varoitus: Konsertti alkaa alkupaloilla niin aulassa kuin lavallakin. Konsertissa esiintyy mm. maamme huippukuoroihin kuuluva Tapiolan
kamarikuoro. Säveltäjäniminä ovat suuret mestarit; Mozart, Beethoven ja Schubert. Lisätietoa
konsertista ja muista Kamarimusiikin ohjelmista löytyy osoitteesta www.kuhmofestival.fi.
Tapahtumaan on bussikuljetus Kajaanista Sotkamon kautta. Bussi lähtee alustavan aikataulun
mukaan Kajaanista klo 14.00, joten meillä on runsaasti aikaa tutustua Kuhmon nähtävyyksiin tai
osallistua jopa useampaan konserttiin tai vain aistia kamarimusiikin huumasta ja Kuhmo-hengestä.

Paluumatka alkaa konsertin jälkeen. Bussikuljetuksen hinta on 30 €/hlö (sis. kuljetuksen ja
virvokkeet) ja konserttilipun hinta 38 €/hlö, jota yhdistyksemme tukee jäsenten osalta 15 €:lla.
Pidätämme kuitenkin oikeuden hinnan muutoksiin. Matkalle ovat tervetulleita kaikki jäsenemme
seuralaisineen (avec). Tapahtumaan voi tulla myös omalla kyydillä, jolloin maksettavaksi jää
ainoastaan konserttilipun hinta. Suosittelemme kuitenkin Kajaanista tai matkan varrelta lähteviä
käyttämään bussikuljetusta. Lopullinen ohjelma, aikataulu ja laskutus varmistuvat myöhemmin
keväällä, josta tiedotamme sitten lisää.
Tapahtumaan on varattu lippuja 50 kpl, joista alustavasti 12 kpl Kainuun agronomeille. Liput on
lunastettava toukokuussa, joten pyydämme ilmoittautumaan kesätapaamiseen viimeistään
huhtikuun loppuun mennessä Matti Haveriselle (matti.tt.haverinen@gmail.com tai puhelimitse
050 582 6711). Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittaudu mahdollisimman pian, niin varmistat
pääsyn unohtumattomalle elämysmatkalle musiikin maailmaan upeassa suomalaisessa kesäillassa!
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