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Kainuun agronomit ry:n jäsenille
Sääntömääräinen vuosikokous ja Marjastuksen MM-kisat Suomussalmella 6.9.2014
Sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kultaisessa Kukossa, Suomussalmella
6.9.2014. Kokoukseen osallistui yhteensä kolme Kainuun agronomien jäsentä. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi esillä olivat Agronomiliiton jäsenhankintakampanja ja liiton omistamien lomaasuntojen vuokraus mahdollisuus. Kokouksessa päätimme, että jäsenemme tiedottaisivat työpaikoilla Agronomiliiton ja Kainuun agronomit ry:n jäsenyydestä ja jäsenyyden tuomista eduista. Tänä
päivänä jäsenyyttä voi hakea sähköisesti Agronomiliiton sivuilta, www.agronomiliitto.fi . Riitta
Ryyti tiedotti, että jäsenet voivat toistaiseksi edelleen vuokrata Agronomiliiton loma-asuntoja.
Kokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti 84,51 euron ylijäämää. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
Kokouksessa todettiin, että jäsenyydestä eronneita tai erotettuja ei ollut. Yhdistyksen jäsenmäärä on
tällä hetkellä 39 henkilöä.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Johanna Hiltunen ja Tarja Moilanen, molemmat 1. kauden
jälkeen. Tarja Moilanen oli valittu hallitukseen jatkamaan Ulla Sihton kesken jäänyttä 1. kautta.
Kokous valitsi hallitukseen Tarja Moilasen paikalle Riitta Ryytin. Johanna Hiltunen valittiin uudelleen toiselle kaudelle. Hallituksessa jatkavat Kati Hoppula, Ella Mustakangas, Marjatta Pikkarainen
ja Matti Haverinen. Haverinen valittiin myös jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Toiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen Risto Virkkunen ja niin ikään hänelle varajäseneksi Elina Virkkunen. Onnittelut kaikille valituksi tulleille!
Jäsenmaksun suuruus, (9 euroa), jätettiin ennalleen. Opiskelijoilta ja vastavalmistuneilta valmistumisvuonna ei peritä jäsenmaksua. Opiskelijajäseniä tai vastavalmistuneita jäseniä yhdistyksessä ei
ole tällä hetkellä. Jäsenmaksun korottamisesta keskusteltiin, mutta korottamiselle ei nähty edellytyksiä, koska yhdistys on tehnyt viime vuosina voitollista tulosta ja yhdistykselle on kertynyt säästöjä aiemmilta vuosilta.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä tieto yhdistyksen jäsenestä Agronomiliiton yksityissektorin neuvottelukunnan jäsenenä ja varajäsenyys liiton valtuustosta. Muutoin toimintaa on tarkoitus jatkaa aikaisempien vuosien tapaan, mm. yhteistoiminnalla Kainuun agrologien ja Akava
Kainuun kanssa. Kokous päätettiin Kultaisen Kukon maukkaaseen lounaaseen. Jatkoimme päivää
osallistumalla Marjastuksen MM-kisoihin. Kolmihenkinen joukkueemme (Aulikki Moisio, Riitta
Ryyti ja Matti Haverinen) sijoittui hienosti neljänneksi poimurisarjan joukkuekilpailuissa tuloksella
17,75 kg. Joukkuekilpailun voitti Suomussalmen kunnanvaltuusto tuloksella 39,65 kg. Joukkueita
poimurisarjassa oli yhteensä yhdeksän.

Sienikurssi 13.9.2014
Kainuun agronomien ja agrologien yhteinen, Kainuun maa- ja kotitalousnaisten järjestämä sienikurssi pidettiin Kirkkoahon koululla, Kajaanissa 13.9.2014. Kurssille osallistui kauttamme kuusi
henkilöä, joista kolme yhdistyksemme jäsentä. Yhteensä tapahtumaan osallistui 19 henkilöä. Saimme viettää päivää aurinkoisessa ja lähes helteisessä kesäsäässä ajankohdasta huolimatta. Aloitimme
kurssin sieniretkellä, jossa asiantuntijoiden johdolla saimme tietoa mm. eri sienilajien kasvupaikoista ja kuinka tunnistaa eri sienilajeja toisistaan. Tutuiksi tulivat niin tatit, rouskut, haperot, vahverot
kuin seitikit. Kurssin päätteeksi saimme tietoutta sienien käsittely- ja säilöntämenetelmistä ja teimme maukkaita sieniruokia; muhennoksia, salaattia, keittoa, frittataa ja piirakkaa. Palautteen perusteella kurssi oli varsin onnistunut.

Puolen Suomen menestysseminaari, HYVINVOINTIA LUOMASSA, 10.-11.10 Kajaanissa
Akava Kainuun järjestämä Puolen Suomen menestysseminaari, teemalla Hyvinvointia luomassa
pidetään Kajaanissa pe 10.10.- la 11.10.2014 (ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ohessa). Perjantaina
10.10 vietämme Akava-päivää, johon osallistuu myös Akavan puheenjohtaja, Sture Fjäder. Päivän
aikana on opiskelijatapaaminen Kajaanin AMK:ssa, mediatilaisuus ja Yhteinen Akavamme –
tilaisuus iltaohjelmineen. Lauantaina 11.10 on seminaari, jossa hyvinvoinnin edellytyksiä tarkastellaan kulttuurin, aluekehityksen, talouden ja soten näkökulmista. Molemmat päivät on tarkoitettu
Akavan ja jäsenjärjestön jäsenille. Suosittelemme tapahtumiin osallistumista.
Lisätiedot, ilmoittautumiset ja mahdolliset hotellivaraukset ja erityisruokavaliot osoitteeseen maarit.ojavuo@outlook.com pe 3.10.2014 mennessä. Muista mainita, osallistutko molempiin päiviin ja
päivien aikana tarjottaviin ruokailuihin. Sekä perjantain iltapala ohjelman lomassa (17.00) että lauantain lounas 11-12 ovat maksuttomia (Akava tarjoaa).
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