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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  

 
Tervehdys keväiseltä Suomussalmelta! Tämä jäsenkirje on vuoden ensimmäinen varsinainen 

jäsenkirje, johon on koottu uutisia ja tietoa tulevista tapahtumistamme. Mikäli tapahtumia tulee 

lisää tai niissä tapahtuu muutoksia, niin tiedotamme niistä erikseen. 

 

Toivottavasti kaikki ovat lukeneet vuoden ensimmäisestä Alimenta- lehdestä pikkujouluista 

kertoneen juttumme! 

 

Yhdistyksen hallitus piti alkuvuoden aikana sähköpostikokouksen, jossa hyväksyttiin viime vuoden 

tilinpäätös ja mietittiin tulevia tapahtumia.  

 

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui 7.4. Helsingissä pidettyyn Agronomiliiton jäsenyhdistysten 

ajankohtaispäivään. Siellä käytiin läpi mm. Agronomiliiton palveluita yhdistyksille ja tukea 

toiminnalle, ajankohtaisia asioita Agronomiliitossa sekä annettiin koulutusta EU:n uudesta 

tietosuoja-asetuksesta, joka tulee vaikuttamaan myös yhdistysten toimintaan. Päivässä oli mukana 

myös Agronomiliiton hallituksen uusi puheenjohtaja Ilmari Halinen. Tilaisuudessa julkistettiin 

myös vuoden 2017 yhdistys. Tänä vuonna palkinnon aktiivisesta toiminnasta sai Etelä-Karjalan 

agronomit. Lämpimät Onnittelut! Palkitsemisperusteluissa mainittiin mm. pienen yhdistyksen (36 

jäsentä) satavuotishistoriikin laadinta, juhlamatkan järjestäminen Viipuriin ja juhlaseminaarin 

järjestäminen. 

 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana tilaisuudessa huomioitiin, että Kainuun Agronomeissa on liiton 

alueyhdistyksistä kaikkein paras ”järjestäytymisaste”, eli Kainuussa asuvat Agronomiliiton jäsenet 

kuuluvat kahta lukuun ottamatta myös alueyhdistykseen. Ollaan tästä ylpeitä!!! 

 

Sitten varsinaisiin tuleviin tilaisuuksiin: 

 

1) Hyvinvointia luonnosta- tapahtuma 20.-21.4. Kajaanissa, Seppälän Impilinnassa. 
Kantri & Co. -hanke ja Kainuun ammattiopiston luonnontuotealan opiskelijat järjestävät 

Hyvinvointia luonnosta -tapahtuman Seppälän Impilinnassa 20.-21.4.2018 yhteistyössä yrittäjien 

kanssa. 

Tapahtuma on auki pe 20.4. klo 14-18 ja la 21.4. klo 10-14. Paikalla on luonnontuote- ja 

hyvinvointialan yrittäjiä esittelemässä ja myymässä tuotteitaan ja palvelujaan. Voit tulla paikan 

päälle tutustumaan luonnosta saataviin ihaniin hyvinvointituotteisiin ja palveluihin, testaamaan niitä, 

sekä verkostoitumaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat 

tervetulleita! Kahvila on auki perjantaina.  

 

 

2) Kainuun Agronomien kesäretki Kuhmoon 27.7.2018 

Tämän vuoden kesäretki on suunniteltu toteutettavaksi perjantaina 27.7. Laita ajankohta jo 

kalenteriin! 

 

Retken alustava ohjelma: 
- Aamupäivällä lähtö yhteiskyydillä Kajaanista Kuhmoon, matkalta pääsee kyytiin 

- Kuhmossa tutustuminen luontokeskus PEtolaan 

- Lounas 

- Yritysvierailu ja kahvit Kaesan Kotileipomossa 

- Konsertti nro 66 ”Salierin Mozart” Kuhmon kamarimusiikkitapahtumassa Kuhmo-talolla klo 

16.15. alkaen 

- Konsertin jälkeen paluumatka. 



Hallitus suunnittelee retken tarkemmin kevään aikana, ja pyrkii saamaan 

osallistumismaksusta mahdollisimman pienen, että mahdollisimman moni pääsisi 

osallistumaan ja mielellään perheenjäsenten kera!  

3) Syksyllä marjanpoiminnan kisat Suomussalmella lauantaina 1.9.2018. Osallistumme 

ainakin yhdellä kolmen hengen joukkueella! Osallistumisesta kiinnostuneet, olkaa 

yhteydessä puheenjohtajaan. 

 

 

 

 

Hyvää kevättalven jatkoa! 

 

Terveisin  

Kainuun agronomit ry/ pj Riitta Ryyti 

Riitta Ryyti, riitta.ryyti@gmail.com puh. 041-4687885. 
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