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Kainuun agronomit ry:n jäsenille
Tämä jäsenkirje on vuoden ensimmäinen varsinainen jäsenkirje, johon olemme koonneet tulevia
tapahtumia aina pe 2.9. pidettävään vuosikokoukseen saakka. Mikäli tapahtumia tulee lisää tai
niissä tapahtuu muutoksia, niin tiedotamme niistä erikseen.
Yhdistyksen hallitus on pitänyt alkuvuoden aikana kaksi sähköpostikokousta, joissa on valmisteltu
vuosikokousta ja tulevia tapahtumia. Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui Agronomiliiton
ajankohtaispäivään Vanhalla Ylioppilastalolla, jossa aiheina olivat työmarkkina-asiat, erityisesti
yhteiskuntasopimukseen liittyvät kysymykset, valtuustovaalit 2016, viestintä, hyvät käytännöt
yhdistystoiminnassa esimerkkien valossa ja vuoden yhdistyksen julkistus. Tänä vuonna palkinnon
aktiivisesta toiminnasta sai Uudenmaan agronomit ry. Lämpimät Onnittelut! Ajankohtaispäivässä
kävimme myös lävitse Agronomiliiton ja yhdistysten yhteistyötä ja palveluita. Yhtenä aiheena oli
yhdistysten uudistetut verkkosivut, www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/, jossa uutuutena on
Yhdistysasiat-välilehti. Välilehdeltä löytyvät tuoreimmat Agronomiliiton tiedottamat yhdistyksiä
koskevat asiat, joten kannattaa käydä sivuilla aika ajoin.

Valtuustovaalit 2016
Agronomiliiton valtuustovaalit pidetään syksyllä 2016. Ehdokkaita voivat asettaa alueyhdistykset,
neuvottelu-. ja valiokunnat tai henkilöjäsenet perustamalla valitsijayhdistyksen. Lisätietoja asiasta
saa Agronomiliiton sivuilta ja tiedotteista sekä yhdistyksemme hallituksen jäseniltä.
Yhdistyksemme hallitus suosittaa, että jäsenenemme hakeutuisivat ensisijaisesti oman neuvottelutai valiokunnan ehdokkaaksi. Tämä sen vuoksi, että läpimenoon tarvitaan noin 90 ääntä.
Todennäköisemmin yhdistyksemme jäsen tulee valituksi valtuustoon tai vähintään varajäseneksi
juuri neuvottelu- ja valiokuntien kuin yhdistyksemme kautta. Tämän on vahvistanut aiempien
vaalien kokemukset. Tärkeintä on tietysti, että yhdistyksemme jäseniä olisi päättävissä elimissä.
Mikäli kuitenkin olet kiinnostunut asettumaan yhdistyksen jäseneksi, niin pyydämme ottamaan
yhteyttä Kainuun agronomit ry:n hallitukseen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Viime
kädessä yhdistyksen ehdokasasettelusta päättää pe 2.9 pidettävä vuosikokous.

Kainuu Akavan virkistysmatka Vuokattiin ja Kuhmoon pe 22.7.2016
Akava Kainuu jäsenjärjestöineen ja Kainuun yrittäjät järjestävät jo perinteeksi muodostuneen
yhteisen virkistysmatkan teemalla ”koulutus” Vuokatin kautta Kuhmoon 22.7.2016. Matkan
tarkempi ohjelma lähetetään myöhemmin, mutta alustavan aikataulun mukaan bussi lähtee
Kajaanista klo 16.15, ohjelmanumero Vuokatissa ja illan päätteeksi Kuhmon
kamarimusiikkifestivaaliin kuuluva konsertti numero 66. aiheena Kreml ja Stalin klo 18.15 - 20.15.
Konsertin ohjelmistona ovat W.A. Mozartin Pianokonsertto nro 23 A-duuri KV 488 (1784-86?),
Ludwig van Beethovenin Pianosonaatti nro 23 f-molli op. 57 "Appassionata" (1804-05), Alexander
Glazunovin Monastery sinfoniasta Kremlin op. 30 (1890, säveltäjän sovitus pianolle nelikätisesti) ja
Dmitri Šostakovitšin Jousikvartetto nro 8 c-molli op. 110 (1960), kaikki kamarimusiikin klassikoita
ja helmiä (http://www.kuhmofestival.fi/ohjelma).
Yhdistys tukee jäsenten osalta matkaa konserttilipun hinnalla (23,50 euroa). Lisätietoa matkasta ja
Ilmoittautumiset (konserttilipun lunastamista varten) viimeistään 19.6 mennessä Johanna
Hiltuselle, johanna.hh.hiltunen@gmail.com

Vuosikokous pe 2.9. klo 17.30 (Hyrynsalmen Vanha Asema, Asematie 22)

Vuosikokous pidetään valtuustovaalien takia tänä vuonna hieman tavanomaista aiemmin, pe 2.9).
Aiheina ovat vuosikokousasioiden lisäksi valtuustovaalit. Samalla saamme tutustua Hyrynsalmen
Vanhan Aseman historiaan ja nykyiseen loistoon! Toivomme runsasta osallistumista, koska olemme
varanneet tilat kokoustamme varten ja luvassa on mielenkiintoisia tarinoita ja taidokkaasti entisöity
asemarakennus. Yhdistys tarjoaa jäsenille kahvit suolaisen ja makean kera. Ilmoitamme
kokouksesta tarkemmin vielä tulevissa jäsenkirjeissä.

Hyvää alkanutta kesää!
Terveisin Kainuun agronomit ry/ Hallitus

