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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  
 

 

 

Käsilläsi on Kainuun agronomit ry:n tämän vuoden viimeinen jäsenkirje. Aiheina ovat yhdistyk-

semme järjestämät tapahtumat kuluneen vuoden loppupuoliskolla. Perinteisesti jäsenille suunnatut 

tapahtumat ovat sijoittuneet juuri vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ja siinä suhteessa tämäkään 

vuosi ei tehnyt poikkeusta. Olemme saaneet vuoden aikana juhlistaa yhdistyksemme valintaa Agro-

nomiliiton vuoden 2014 yhdistykseksi. Koska valintaan kuului rahapalkinto ja toiminnallisesti ku-

lunut vuosi oli ehkä hieman tavanomaista rauhallisempi, vaikka mistään välivuodesta ei ollutkaan 

kysymys, niin saamme nauttia palkinnosta myös tulevina vuosina hieman runsaammin tuettujen 

tapahtumien muodossa. 

 

 

Sääntömääräinen vuosikokous Leipomo Pekka Heikkisellä, Kajaanissa 4.9.2015 

 

Sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous pidettiin Leipomo Pekka Heikkisellä, Kajaanissa 

4.9.2015. Kokoukseen osallistui yhteensä kahdeksan Kainuun agronomien jäsentä. Kokouksen alus-

sa tulevat yrittäjäsisarukset, Kaisa ja Juuso Marin kertoivat yrityksen historiasta tähän päivään ja 

valottivat yrityksen ja koko toimialan lähiajan näkymiä ja keskeisiä muutostrendejä. Mielenkiintoi-

nen aihe herätti myös vilkasta keskustelua. Myöhemmin syksyllä olemme saaneet lukea ja kuulla 

onnistuneesta omistajanvaihdoksesta yrityksessä. 

 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätimme toteuttaa pikkujoulun tänä vuonna yhdistyksen jäsenten 

ja heidän perheenjäsenten kesken ja samalla juhlia valintaa vuoden yhdistykseksi. Edelleen vuosi-

kokouksessa toivottiin jäseniltä aktiivisuutta toimintamme kehittämiseksi ja ideoimiseksi. Keskuste-

luissa pidettiin tärkeänä, että toiminta ja tapahtumat koskettaisivat laajasti yhdistyksemme jäseniä 

perheineen. 

 

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tili-

velvollisille myönnettiin vastuuvapaus.  

 

Kokouksessa käsittelimme sääntöjen 5 §:n mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat ja saimme 

todeta, että jäsenyydestä eronneita tai erotettuja ei ollut. Sitä vastoin kuluneen vuoden aikana yhdis-

tykseemme oli liittynyt uusi jäsen, joten saimme ilolla toivottaa hänet tervetulleeksi. Näin ollen 

yhdistyksessämme on jäseniä tällä hetkellä 40 henkilöä. 

 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kati Hoppula ensimmäisen ja Ella Mustakangas, toisen 

kauden jälkeen. Kokous valitsi hallitukseen Kati Hoppulan uudelleen toiselle kaudelle ja Ella Mus-

takankaan paikalle Kaija Korhosen. Hallituksessa jatkavat Johanna Hiltunen, Marjatta Pikkarainen, 

Riitta Ryyti 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! 

 



Jäsenmaksu hyväksyttiin esityksen mukaisesti pidettävän ennallaan 9 euroa/jäsen. Opiskelijoilta ja 

vastavalmistuneilta valmistumisvuonna ei peritä jäsenmaksua. 

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Toimintaa on 

tarkoitus jatkaa aikaisempien vuosien tapaan, mm. yhteistoiminnalla muiden alueyhdistysten, Kai-

nuun agrologien ja Akava Kainuun kanssa.  

 

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokousen sähköpostikokouksena 13.9 alkaen. Kokouksessa teimme 

tarvittavat henkilövalinnat ja suunnittelimme pikkujoulun järjestämistä. Hallitus valitsi varapuheen-

johtajaksi Kati Hoppulan, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Johanna Hiltusen sekä nettisivujemme 

päivityksestä vastaavaksi henkilöksi Marjatta Pikkaraisen. 

 

 

Syysretki Aholansaareen 19.9.2015 

 

Osallistuimme Pohjois-Savon agronomiyhdistyksen kutsumana heidän syysretkelleen Aholansaa-

reen, Nilsiässä. Matkan aikana saimme tavata opettajia, työkavereita tai muuten vain tuttuja vuo-

sienkin takaa. Aholansaaressa tutustuimme saaren rikkaaseen historiaan ja nykyiseen toimintaan, 

luontoon ja rakennuksiin sekä saaren yhden kuuluisimman henkilön, Paavo Ruotsalaisen elämän-

vaiheisiin Aholansaaressa ja herännäisyyden maallikkosaarnaajana. Matka sisälsi niin auto-, laiva- 

kuin kävelymatkoja. Saimme ensikosketuksen myös saareen perusteilla olevaan luontopolkuun Poh-

jois-Savon agronomien vuosikokouksen aikana. Kotimatkalla poikkesimme Tahkovuoren huipulla, 

josta avautui huikeat näkymät Syvärin maisemiin. Kotimatka sujui rattoisasti kuunnellessa radiosta 

Sotkamon Jymyn ja Vimpelin Vedon välistä loppuottelua. Retkelle osallistui kolme yhdistyksemme 

jäsentä. 

 

 

 

Pikkujoulut Kajaanissa 7.11.2015 

 

Vietimme yhdistyksemme pikkujoulua 7.11.2015 Kajaanissa. Juhlistimme samalla yhdistyksemme 

valintaa Agronomiliiton vuoden 2014 yhdistykseksi. Aloitimme tapahtuman yhteisellä ruokailulla 

Wanhalla Kerholla. Mukavan yhdessä olon ja juhlavan tunnelman lisäksi saimme suunnata kat-

seemme jo tulevaan vuoteen ja keskustella yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Jatkoimme juhlan 

viettoa Kajaanin kaupunginteatterin esityksellä, Niin kuin taivaassa. Monikerroksellinen esitys kä-

sitteli samalla sekä rujosti että lämminhenkisesti niin loppuun palamisesta, menneisyyden kohtaa-

misesta, itsensä etsimisestä ja löytämisestä kuin toivosta, uskosta ja rakkaudesta. Tapahtumaan osal-

listui yhteensä 22 yhdistyksen jäsentä perheineen ja ystävineen. 

 

Vuosi alkaa lähestyä loppuaan, mutta sitä ennen saamme hiljentyä Joulun viettoon. Nyt on aika kiit-

tää kaikkia yhdistyksemme jäseniä aktiivisesta toiminnasta ja toivottaa Hyvää Joulua ja Onnea vuo-

delle 2016! 

 
Kainuun agronomit ry:n ja hallitus puolesta,   

Matti Haverinen, Pj. 


