Kainuun agronomit ry

26.3.2017

Jäsenkirje 1/2017

Kainuun agronomit ry:n jäsenille
Tämä jäsenkirje on vuoden ensimmäinen varsinainen jäsenkirje, johon on koottu tulevia tapahtumia
kesäkuulle saakka. Mikäli tapahtumia tulee lisää tai niissä tapahtuu muutoksia, niin tiedotamme
niistä erikseen.
Yhdistyksen hallitus piti alkuvuoden aikana sähköpostikokouksen, jossa valmisteltiin
vuosikokousta ja tulevia tapahtumia. Agronomiliiton ja Suomen juhlavuosien takia tänä vuonna on
erityisen paljon mielenkiintoisia alue- ja koulutusalayhdistysten tapahtumia ympäri Suomea.
Seuratkaa Agronomiliiton tiedotusta Alimentan ja nettisivujen kautta www.agronomiliitto.fi
Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui 25.3. pidettyyn Agronomiliiton jäsenyhdistysten
ajankohtaispäivään. Siellä käytiin läpi mm. Agronomiliiton palveluita yhdistyksille ja tukea
toiminnalle, ajankohtaisia asioita Akava-yhteisössä ja Agronomiliitossa sekä juhlavuoden
tapahtumia. Mukana oli myös valtuuston uusi puheenjohtaja Mikko Halkilahti. Tilaisuudessa
julkistettiin myös vuoden 2016 yhdistys. Tänä vuonna palkinnon aktiivisesta toiminnasta sai
Pohjois-Karjalan agronomit. Lämpimät Onnittelut! Palkitsemisperusteluissa mainittiin mm.
toiminnan käynnistäminen uudelleen hiljaisen vaiheen jälkeen, useat yritysvierailut ja nykyisin
aktiivinen toiminta.
Sitten varsinaisiin tuleviin tilaisuuksiin:
1) Agronomiliiton juhlaseminaari 28.4. klo 13.00-16.00
Agronomiliiton 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään Suomi kasvaa ruoasta juhlaseminaari perjantaina 28.4. Finlandia-talossa, Helsingissä. Ohjelmassa on useita
puheenvuoroja, mm. ministeri Kai Mykkänen, professori Mikael Fogelholm, Verso Oy:n
toimitusjohtaja Leena Saarinen, musiikkia Johanna Förstin esittämänä. Agronomiliitto
julkistaa tilaisuudessa uudistetun stipendi- ja apurahajärjestelmän. Tarkka ohjelma löytyy
www.agronomiliitto.fi - osoitteesta. Tilaisuutta voi seurata netin kautta.
Heti seminaarin jälkeen juhlat jatkuvat cocktailtilaisuuden merkeissä.
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuun lopulla, ilmoittautuminen päättyy 19.4. Tilaisuus on
maksuton, ilmoittautuminen on sitova.

2) Kainuun Agronomien villiyrttitapahtuma Seppälässä lauantaina 27.5.
Kainuun Agronomit ry. järjestää Suomi 100- juhlavuoden ”Suomi kasvaa ruoasta”- teeman
kunniaksi keväisen tapahtuman, jossa opitaan villiyrttien käyttöä ja päästään myös
maistelemaan niillä höystettyjä ruokalajeja. Tapahtumapaikka on Impilinnan kartano.
Tapahtuman ohjelma:
-

klo 10–12 Villiyrttikurssi luontokävelyn muodossa
klo 12 alkaen: Herkullinen lounas, jossa on käytetty monipuolisesti villiyrttejä
Musiikkiesityksiä lounaan yhteydessä/jälkeen

Osallistumismaksu on Agronomiliiton jäseniltä omavastuuosuudeltaan 5 euroa
kurssiosuudesta ja 10 euroa lounaasta. Ryhmäkoko kurssille on 20 henkilöä, lounaalle
mahtuu enemmänkin. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
puheenjohtajalle. Tästä tulee ilmoitus myös Alimentaan 13.4. joten sitä ennen on
ennakkoilmoittautumiseen mahdollisuus ja etuoikeus Kainuun Agronomien jäsenillä!
Toivottavasti saamme paikalle runsaasti osallistujia.

3) Akavalaisten tutustuminen Hossan kansallispuistoon, matkailun työllistävään
vaikutukseen sekä osallistuminen Impi Saunoo- tapahtumaan su 11.6.
Tästä on liitteenä tarkempi esite ja ohjelma. Matkan varrelta voi hypätä kyytiin, mm.
Hyrynsalmi ja Suomussalmi. Kyyti on ilmainen, joten lähdetään porukalla kesäiselle
retkelle kauniisiin maisemiin! Ilmoittautuminen puheenjohtajalle 8.5. mennessä.
4) Syksyllä marjanpoiminnan 20-vuotisjuhlakisat Suomussalmella lauantaina 2.9.2017.
Osallistumme ainakin yhdellä kolmen hengen joukkueella! Osallistumisesta
kiinnostuneet, olkaa yhteydessä puheenjohtajaan.

Hyvää kevättalven jatkoa!
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