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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  
 

 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 30.8.2013 

 

Sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous pidettiin Huuskolan Jäätelö Oy:n toimipaikassa, Sotka-

mossa 30.8.2013. Kokoukseen osallistui yhteensä kymmenen Kainuun agronomien jäsentä. Mukana 

oli myös perheen nuorempia edustajia. Ennakkotiedoista poiketen aloitimme tapahtuman vuosiko-

kouksella, jonka jälkeen yrittäjä, Sirpa Lukkari kertoi varsin uuden yrityksensä alkutaipaleesta ja 

lähiajan tulevaisuuden suunnitelmista ja haasteista. Kuten asiaan kuului, saimme myös jäätelömais-

tiaiset kahvin ja suolaisen palan kera. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esillä olivat yhteistoimin-

nan tiivistäminen Kainuun agrologien kanssa ja opintomatkojen järjestäminen tulevalla toimikau-

della. 

 

Tänä vuonna hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Riitta Ryyti (2. kauden jälkeen) ja Matti Have-

rinen (1. kauden jälkeen). Yhdistyksen kokous valitsi hallitukseen Riitta Ryydin paikalle Marjatta 

Pikkaraisen ja Matti Haverisen uudelleen toiselle kaudelle. Haverinen valittiin myös jatkamaan yh-

distyksen puheenjohtajana. Hallituksessa jatkavat Johanna Hiltunen, Kati Hoppula, Ella Mustakan-

gas ja Tarja Moilanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin uudelleen Risto Virkkunen ja niin ikään 

hänelle varajäseneksi Elina Virkkunen. Onnittelut kaikille valituksi tulleille! 

 

Jäsenmaksun suuruus, (9 euroa), jätettiin ennalleen. Opiskelijoilta ei peritä jäsenmaksua, ja samoin 

vastavalmistuneilta ei peritä jäsenmaksua valmistumisvuonna. Vuoden aikana yhdistykseemme 

liittyi yksi uusi jäsen. Opiskelijajäseniä ei ole tällä hetkellä. Eronneita tai erotettuja henkilöitä ei 

ollut. 

 

Kauden 2012 toimintakertomuksen perusteella kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Toimintasuunnitelmaa korjattiin opintomatkojen osalta siten, että ei rajata kohdetta koti- tai ulko-

maan matkojen väliltä. Samoin liian yksityiskohtainen opintomatkojen toteuttamisaika poistettiin. 

Jatkossa opintomatkoja tehdään todennäköisimmin ainoastaan yhdessä muiden alueyhdistysten 

tai/ja Kainuun agrologien kanssa. 

 

 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous 22.9.2013 

 

Uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen 22.9.2013. Kokouksessa oli mukana myös 

Kainuun agrologeista Maarit Hietanen ja Minna Tanner siltä osin, kun suunnittelimme yhteistä pik-

kujoulutapahtumaa. Pikkujoulutapahtumasta on tarkempaa tietoa kutsussa, joka on tämän jäsenkir-

jeen mukana. 

 

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kati Hoppulan ja yhdistettyyn sihteerin ja rahastonhoitajan 

virkoihin Johanna Hiltusen. Yhdistyksemme kotisivujen päivittämisestä vastaavaksi henkilöksi va-

littiin Marjatta Pikkarainen. Pikkujoulutapahtuman lisäksi kokouksessa sovittiin hallitustyöskente-

lyistä ja menettelytavoista. Ensi vuoden tapahtumista hallitus päättää tammikuussa 2014 järjestettä-

vässä kokouksessa.     Jatkuu kääntöpuolella 



AKAVA –päivää vietetään Kainuussa marraskuussa 12.11.2013 
 

AKAVA ja sen aluejohtoryhmät järjestävät syksyn Akava-päiviä eri puolella Suomea. Päivien ta-

voitteena on tehdä tunnetuksi Akavan toimintaa ja tavoitteita ja saada kunkin maakunnan akavalais-

ten järjestöjen jäsenet ja opiskelijat tapaamaan toisiaan.   

 

Akava-päivä järjestetään Kainuussa 12.11.2013.  Päivän tavoitteena on, että akavalaisuus näkyy ja 

kuuluu Kainuussa. Päivään saapuu puheenjohtaja Sture Fjäderin johdolla ryhmä Akavan toimihen-

kilöitä tutustumaan maakuntaamme ja kuulemaan alueen akavalaisten toiveita. Päivän päätteeksi 

järjestetään Kajaanin Raatihuoneella akavalaisten jäsenjärjestöjen edustajille yhteinen tilaisuus, 

jossa keskustellaan Kainuun tulevaisuudesta erityisesti työelämän sekä koulutus- ja elinkeinopoli-

tiikan kannalta. Keskustelutilaisuus alkaa klo 16.00. 

 

Akava Kainuu on esittänyt toiveen, että Kainuun akavalaiset osallistuvat tapahtumaan runsain jou-

koin. Tilaisuudessa jäsenjärjestöillä on mahdollista pitää lyhyt, noin viiden minuutin puheenvuoro 

oman sektorinsa keskeisimmistä ongelmista ja kehittämistarpeista. 

 

 

Kainuun agrologien ja –agronomien yhteinen pikkujoulu 18.12.2013 

 

Tänä vuonna vietämme pikkujoulua yhdessä Kainuun agrologien kanssa. Tapahtumasta on kerrottu 

tarkemmin oheisessa kutsussa. Aloitamme tapahtuman yhteisellä jouluaterialla, Juhlapalvelu SaRa’s 

cateringissä klo 18.00 alkaen (Kasarminkatu 24, Kajaani), jonka jälkeen siirrymme Kajaanin kau-

punginteatteriin katsomaan esityksen: Pakko Nauraa. Esitys alkaa klo 20.00. Teatteriesitykseen on 

ilmoittauduttava viimeistään 25.11 mennessä. Jos haluat tulla pelkästään jouluaterialle, niin siihen 

ehtii ilmoittautua 12.12. mennessä. Yhdistyksemme jäsenet voivat ilmoittaa osallistumisesta Matti 

Haveriselle joko sähköpostitse osoitteeseen matti.haverinen@kuhmo.net tai puhelimitse 050 582 

6711. Kerrothan mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistutko mo-

lempiin tilaisuuksiin. Mukaan ovat tervetulleita perheenjäsenet ja ystävät.  

 

 

TERVETULOA! 
 

 

Terveisin!! 
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