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Hei! 
  

  

  
Tässä jäsenkirjeessä on kerrottu tulevista ohjelmista ja tapahtumista, mm. vuosikokouksesta. Alkuvuosi on 
ollut toimintamme osalta hiljaiseloa, mutta tulevana syksynä tapahtumia onkin sitten sitäkin runsaammin. 
Toivomme, että tapahtumat herättävät mielenkiintoa ja osallistumme niihin runsain joukoin. 
 
Kuluva kesä muistetaan varmaan alkukesän pitkästä kylmästä jaksosta, jota seurasi ennätyksellisen pitkä 
hellejakso. Paljon on tapahtunut myös niin kansainvälisessä politiikassa kuin taloudessa. Helteisestä säästä 
saimme nauttia myös kesätapaamisessamme, joka tänä vuonna pidettiin osana Akava Kainuun järjestämää 
retkeä Kuhmon Kamarimusiikkifestivaaleille 25.7. Kauttamme retkelle osallistui yhteensä kahdeksan 
henkilöä, joista kuusi oli yhdistyksemme jäsentä. Ryhmämme oli akavalaisista yksi suurimmista. Kuhmoon 
saavuttuamme toiminnanjohtaja, Sari Rusanen kertoi festivaalien synnystä, kehityksestä ja tulevaisuuden 
tavoitteista. Tilaisuuden aikana kävimme keskustelua kulttuurin merkityksestä Kainuulle ja Kainuun 
merkityksestä kulttuurille. Jatkoimme ohjelmaa Akava Kainuun aluejohtoryhmän kokouksella, jossa 
suunnittelimme tulevaa, Kajaanissa 10.-11.10.2014 järjestettävää Puolen Suomen seminaaria teemalla 
Hyvinvointia luomassa. Päätimme kokouksen illalliseen. Retkemme huipentui festivaalin konserttiin, 
Mestareiden keittokirja, joka nimensä mukaisesti kattoi monipuolisen ja klassisen musiikin helmiä sisältävän 
ohjelman höystettynä humoristisilla teoksilla ja jollain tavalla ruokatermeihin kytkettynä. Konsertti tarjosi 
myös visuaalisesti nautittavia hetkiä, joista Iljinin ja Chorellin flirttiä pursuava esitys, Tahiti Trot (Sostakovitsin 
sovitus Youmancin iskelmästä, Tea fot Two) oli varmasti yksi mieleenpainuvimmista. Kiitokset kaikille 
osallistujille! 

 
Opintomatkaa Kainuun ulkopuolelle emme tänä kesänä edes suunnitelleet, koska omin voimin matkan 
toteuttaminen on haasteellista ja tarvittavaa kiinnostusta ei ilmennyt myöskään lähimmiltä yhteistyötahoilta. 
Mutta pidämme asiaa edelleen vireillä tulevina vuosina!   

 

 

Sääntömääräinen vuosikokous ja Marjastuksen MM-kisat Suomussalmella 
lauantaina, 6.9.2014 klo 9.00  
 
Aloitamme päivän vuosikokouksella Kultaisessa Kukossa, (Kauppakatu 4, 89600 Suomussalmi, 
www.kultainenkukko.fi ) klo 9.00. Välittömästi vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa jäsenilleen lounaan 
seisovasta pöydästä. Muille osallistujille lounaan hinta on alk. 6,5 euroa. Vuosikokouksessa käsittelemme 
sääntömääräiset kokousasiat. Vuosikokoukseen liittyvät kokousmateriaalit ovat oheisissa liitteissä. Lounaan 
jälkeen osallistumme Marjastuksen MM-kisoihin omalla 3-henkisellä joukkueellamme (yhdistyksellämme voi 
olla useampiakin joukkueita). Päivän aikana on runsaasti oheisohjelmaa torilla, jossa jokainen voi viettää 
aikaa haluamansa ajan. Loppupäivän ohjelma on siis vapaa. Kilpailusta ja ohjelmasta saatte lisätietoa 
osoitteesta http://www.arktisetaromit.fi/binary/file/-/id/107/fid/2491/ Pyydämme, että tulostatte 
kokousmateriaalin ja ohjelman mukaan. Ruokailun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen 28.8. 
mennessä, samoin Marjastuksen joukkuekilpailuun osoitteeseen matti.tt.haverinen@gmail.com tai 
puhelimitse 050 582 6711. Mikäli osallistut henkilökohtaisiin kilpailuihin, niin ilmoittaudu suoraan tapahtuman 
järjestäjälle. 
 

 

Kainuun agronomien ja agrologien yhteinen sienikurssi, lauantaina 13.9. klo 10 
alkaen, Kirkkoahon koulu, Kajaani (Hannusrannantie 5, 87910 Linnantaus) 
  
Tervetuloa Kainuun maa- ja kotitalousnaisten järjestämälle sienikurssille. Kurssista on tiedote oheisessa 
liitteessä. Päivän aikana harjoitellaan tunnistamaan ja keräämään sieniä sekä kokataan yhdessä sieniateria 
kurssin vetäjien ohjaamina. Tunnistettavaksi voi tuoda myös etukäteen poimittuja sieniä. Kurssi kestää 
kaikkineen noin 4,5 tuntia. 
  
Kurssin ohjaajat: 
• sienten tunnistamisen ja keräämisen osalta luonnonvara-alan opiskelijat Maire Heikkinen ja Kaisu Piirainen 
• ruuanvalmistuksen osalta elintarvikeasiantuntija Marika Köngäs, Kainuun maa- ja kotitalousnaiset 
  
Kurssin hinta on 10 €/hlö ja alle 18-vuotiaat pääsevät mukaan maksutta. 

http://www.kultainenkukko.fi/
http://www.arktisetaromit.fi/binary/file/-/id/107/fid/2491/
mailto:matti.tt.haverinen@gmail.com


  
Ilmoittaudu mukaan ke 10.9. mennessä Matti Haveriselle, p. 050 582 6711, matti.tt.haverinen@gmail.com 
tai Minna Tannerille, p. 044 258 1384, minna.tanner@proagria.fi. 
  
Sienikurssi toteutetaan, jos 20 osallistujaa. Kerrothan mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
Sieniretkelle syksyiseen metsään ovat tervetulleita kaikki yhdistysten jäsenet perheineen ja ystävineen. 
Ota mukaan metsään sopivat varusteet ja oma keräilyastia. 
 
 

Puolen Suomen seminaari Kajaanissa 10.-11.10.2014 
 
Seminaari on Akava Kainuun järjestämä. Seminaarin aiheena on hyvinvointia luomassa. Seminaarin ohjelma 
valmistuu myöhemmin, joten tiedotamme lisää ohjelman valmistuttua. Kannattaa kuitenkin laittaa 
päivämäärä ylös kalenteriin. 
 
 
 
 
 

TERVETULOA KAIKKIIN SYKSYN TAPAHTUMIIN! TERVETULLEITA OVAT MYÖS 
PERHEENJÄSENET JA YSTÄVÄT! 
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