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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  

 
Yhdistyksen hallitus kokoontui tämän vuoden ensimmäiseen kokoukseen 29.1. Asialistalla olivat 

vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vietäväksi 

toiminnantarkastajalle ja vuosikokoukseen, tulevan kevään ja kesän yhteiset tapahtumat, 

opintomatkan järjestäminen ja yhteistoiminnan tiivistäminen Kainuun Agrologien kanssa sekä 

hallituksen edustajien valinta Agronomiliiton järjestämiin toimihenkilöille tarkoitettuihin 

tapahtumiin. Riitta Ryyti osallistui toimihenkilöille tarkoitettuun koulutukseen 1.2. ja Johanna 

Hiltunen ja Matti Haverinen osallistuvat 6.4 pidettäville puheenjohtajapäiville, jossa yhtenä 

keskeisenä aiheena ovat sähköinen viestintä ja Agronomiliiton kotisivujen uudistaminen. 

 

Talven suurin ponnistus oli kuitenkin Viroon suuntautuvan opintomatkan suunnittelu ja 

järjestäminen. Edellisestä matkasta tulee kuluneeksi jo kolme vuotta. Matka on nyt suunniteltu ja 

toivomme runsasta osallistumista. Matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat oheisessa liitteessä 

(Kainuun agronomien opintomatka Viroon 3.-6.7.20139). Matkaohjelman on suunnitellut agronomi, 

Mikko Rahtola. Hän toimii myös matkanjohtajana. Rahtola on päätyökseen luomuasiantuntijana 

Luomuliitossa. Hän on kuitenkin usean vuoden aikana suunnitellut ja johtanut vuosittain useita 

matkoja Baltian maihin. Hänellä on myös oma maatila Virossa. Tarjolla on siis varmasti antoisa ja 

mielenkiintoinen opintomatka. Pyydämme ilmoittautumaan opintomatkalle viimeistään 13.4 

Matti Haveriselle (matti.haverinen@kuhmo.net tai puhelimitse 050 5826711). Olemme lähettäneet 

kutsun myös Kainuun Agrologeille ja lähialueinen agronomien alueyhdistyksille. 

 

Hallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessa, että tänä keväänä emme järjestä omaa 

kevättapahtumaa, koska kahtena aiempana vuonna olemme joutuneet ne perumaan vähäisen 

osanottajamäärän vuoksi. Lisäksi halusimme nyt panostaa kesän opintomatkaan. Olemme saaneet 

kuitenkin Kainuun Agrologeilta kutsun heidän kevätretkelle Suomussalmelle (kts. oheinen liite, 

Kutsu Kainuun Agrologien kevätreissulle la 20.4). Ilmoittautukaa 10.4 mennessä suoraan Minna 

Tannerille tai Maarit Hietaselle. Meidän omaa toimintakertomusta varten pyydämme ilmoittamaan 

osallistumisesta myös Matti Haveriselle (matti.haverinen@kuhmo.net tai 050 5826711). 

 

Hallitus suunnitteli alustavasti myös, että perinteinen kesätapahtuma ja vuosikokous yhdistetään 

ensi kesänä ja se pidettäisiin Rautatiemuseossa, Hyrynsalmella. Hallitus päättää asiasta seuraavassa 

kokouksessa, mutta otamme mielellämme kommentteja vastaan. 

 

Vuoden alussa Akava uudisti alueorganisaatiotaan. Alueille, mm. Kainuuseen perustettiin 

aluejohtoryhmä ja liittojen alueverkosto. Kainuun Aluejohtoryhmässä Agronomiliittoa edustaa 

Simo Moisio. Hänet valittiin myös johtoryhmän varapuheenjohtajaksi, ainoana Agronomiliiton 

edustajana Suomessa. Moisio toimii Akava Kainuun työllisyys- ja elinkeinovastaavana sekä 

jatkossa myös Kainuun TY-toimikunnassa. Liittojen alueverkostossa Kainuussa Agronomiliittoa 

edustaa Johanna Hiltunen. Toivotamme molemmille Onnea ja Menestystä! Kun Akava on saanut 

alueorganisaatiouudistuksen valmiiksi, niin luvassa on mm. koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia. 

Tiedotamme niistä jäsenillemme. 

 

 

 

Hyvää Pääsiäisen Odotusta! 
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