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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  
 
Tervehdys kaikille! 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. Yhdistyksen hallitus piti alkuvuoden aikana 
sähköpostikokouksen, jossa hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös ja mietittiin tulevia tapahtumia.  
 
Elämme poikkeuksellista aikaa koronaviruksen takia; kaikki normaali ei olekaan enää itsestään 
selvää, ja myöhemmin selviää, mikä on meille ”uusi normaali”. Koronaviruksen takia olemme 
päättäneet jättää alkukesälle suunnitellun opintomatkan toteuttamatta. Onneksi ulkomaan 
opintomatka Berliinin Grüne Woche- messuille ehdittiin toteuttaa tammikuun lopussa! Matkalle 
osallistui viisi yhdistyksemme jäsentä sekä peräti 21 muuta henkilöä (perheenjäseniä ja Kainuun 
Agrologien jäseniä). Saimme myös Agronomiliitolta tukea matkan järjestelykustannuksiin. 
 
Hallituksen uusi jäsen Saara Tolonen osallistui tammikuussa pidettyyn uusien toimijoiden 
(hallitusten jäsenet, neuvottelukuntien jäsenet) perehdytykseen. Lisäksi Saara osallistui 
yhdistyksemme hallituksen edustajana 21.3. Helsingistä etäyhteydellä pidettyyn Agronomiliiton 
jäsenyhdistysten ajankohtaispäivään. Siellä käsiteltiin mm. Agronomiliiton palveluita yhdistyksille 
ja tukea toiminnalle, ajankohtaisia asioita Agronomiliitossa sekä annettiin ohjeistusta 
valtuustovaaleihin, jotka ovat syksyllä. Tilaisuudessa julkistettiin myös vuoden 2019 yhdistys. Tänä 
vuonna palkinnon aktiivisesta toiminnasta sai Puutarha-agronomit. Lämpimät Onnittelut!  
 
Pari asiaa tämän vuoden ohjelmasta: 
 

1) Vuosikokous on pidettävä viimeistään 11.9.2020 valtuustovaalien aikataulun takia. 

Tavoitteenamme on järjestää kaikkia houkutteleva ohjelma kokouksen oheen, että saisimme 

runsaasti jäseniä mukaan. Laittakaa toiveitanne kokouspaikasta ja oheisohjelmasta! 

Toivottavasti ainakin joku ravintola olisi auki siihen mennessä ja kokoontumislupa  meidän 

kokoiselle porukalle ☺ Kokouksen ohjelmassa on myös uuden puheenjohtajan valinta, koska 

allekirjoittanut on nyt erovuorossa hallituksesta. Kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä! 

2) Loppusyksyllä on tulossa jälleen Agronomiliiton valtuustovaalit. Koska olemme pieni yhdistys, ei 

meidän kannata asettaa omia ehdokkaita äänikynnyksen vuoksi. Kannustamme jäseniämme 

asettumaan ehdolle koulutusala- ja jäsensektorien neuvottelukuntien listoilta. Valtuusto on oiva 

paikka vaikuttaa alamme asioihin, verkostoitua ja saada tietoa elintarvike- ja maatalousalan 

kehityksestä! Lisätietoa valtuustovaaleista on tulossa seuraavassa Alimenta- lehdessä. 

3) Pikkujoulutapahtuma pystytään toivottavasti järjestämään taas normaaliin tapaan. 

 
 
Hyvää kevään jatkoa! Pysykäähän terveinä! 
 
Terveisin  

Kainuun agronomit ry/ pj Riitta Ryyti        riitta.ryyti@gmail.com puh. 040-8253104. 
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