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Kainuun agronomit ry:n jäsenille
Tämä jäsenkirje on vuoden toinen varsinainen jäsenkirje, jossa on kerrottu mm. vuosikokoukseen
liittyvistä asioista. Mukana on myös vuosikokouksen esityslista liitteineen.

Yhdistyksemme osallistui jo perinteeksi muodostuneelle Akava Kainuun ja akavalaisten järjestöjen
yhteiselle Kuhmon seminaariretkelle teemalla, Osaaminen ja koulutus matkailukeskuksen ytimessä,
perjantaina 22.7. Vuokatissa pidetyn seminaarin avasi Sotkamon tuore kunnanjohtaja, Mika
Kilpeläinen ja seminaarin alustajana toimi Vuokatin Urheiluopiston toimitusjohtaja, Veikko
Halonen. Seminaarin yhtenä johtoajatuksena oli koulutuksen, osaamiskeskittymän ja valmennuksen
hyödyllisyys yhtenä matkailun kulmakivistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on juuri Vuokatin
matkailun kehittyminen yhdeksi Suomen suosituimmaksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi.
Seminaarista jatkoimme matkaa Kuhmoon, jossa osallistuimme Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalin
konserttiin Kreml ja Stalin. Konsertin ohjelmistona olivat W.A. Mozartin Pianokonsertto nro 23 Aduuri KV 488 (1784-86), Ludwig van Beethovenin Pianosonaatti nro 23 f-molli op. 57
"Appassionata" (1804-05), Alexander Glazunovin Monastery sinfoniasta Kremlin op. 30 (1890,
säveltäjän sovitus pianolle nelikätisesti) ja Dmitri Šostakovitšin Jousikvartetto nro 8 c-molli op. 110
(1960), kaikki kamarimusiikin klassikoita ja helmiä. Erityisen sykähdyttävä oli ainoastaan 19vuotiaan Ossi Tannerin tulkinta järkälemäisestä Beethovenin pianosonaatista. Matkalle osallistui
yhteensä 28 henkilöä, joista yhdistyksemme kautta oli ilmoittautunut viisi henkilöä. Perinteistä ja
erillistä omaa kesätapaamista ei tänä vuonna järjestetty.

Etsimme edustajaa (Akava Kainuun) aluejohtoryhmään ja liittojen verkostoon
Akavan aluejohtoryhmien ja liittojen verkoston nykyinen toimikausi päättyy kuluvan vuoden
lopussa ja täyttöprosessi toimikaudelle 2017 - 2020 on käynnistynyt. Akavan aluetoiminta koostuu
johtoryhmästä ja liittojen verkostosta. Johtoryhmä on alueverkoston operationaalisesti vastuullinen
toimielin. Sen tehtävänä on edistää Akavan strategian mukaisia tavoitteita ja vaikuttamista alueella
sekä vastata alueverkoston toiminnan organisoimisesta. Aluejohtoryhmässä on 6-11 jäsentä.
Liittojen verkosto on aluejohtoryhmän jäsenyyttä kevyempi tapa tutustua ja osallistua Akavan
aluevaikuttamiseen. Jokainen Akavan jäsenliitto voi nimetä yhden edustajan jokaiseen liittojen
verkostoon. Liittojen verkoston jäsen toimii yhteyshenkilönä oman liiton ja aluejohtoryhmän
välillä. Akavan aluetoiminnan toiminta-alueet perustuvat maakuntajakoon.
Etsimme nyt henkilöä sekä aluejohtoryhmään että liittojen verkostoon. Käytännössä valinta etenee
niin, että alueyhdistys ilmoittaa ehdokkaat Agronomiliittoon. Nimeämisestä päättää Akava,
jäsenliittojen (Agronomiliiton, ei siis alueyhdistysten) esitysten pohjalta. Mikäli olet kiinnostunut
tehtävästä, niin ilmoita asiasta allekirjoittaneelle joko sähköpostitse matti.tt.haverinen@gmail.com
tai puhelimitse 050 582 6711 viimeistään 31.8.2016 mennessä. Huomatkaa, että asiaa ei tuoda
vuosikokoukseen, koska meillä ei ole asiassa päätäntävaltaa, vaan ilmoitamme Agronomiliittoon
kaikkien tehtävästä kiinnostuneiden alueyhdistysten jäsenten nimet ja valinta etenee edellä
kerrotulla tavalla. Lisätietoa asiasta voi kysyä neuvottelupäälliköltä, Mari Raininkolta,
Agronomiliitosta. Tällä hetkellä aluejohtoryhmään on ehdolla jo yksi henkilö, joten toivomme
ehdokkaita myös liittojen verkostoon. Agronomiliitto ja Kainuun agronomit ry pitää tärkeänä,
että edustajiamme on Akavan aluetoiminnassa, joten ilmoittaudu ja vaikuta!

jatkuu kääntöpuolella

Vuosikokous pe 2.9. klo 17.30 (Hyrynsalmen Vanha Asema, Asematie 22)
Vuosikokous pidetään valtuustovaalien takia tänä vuonna hieman tavanomaista aiemmin. Aiheina
ovat vuosikokousasioiden lisäksi valtuustovaalit. Samalla saamme kuulla Hyrynsalmen Vanhan
Aseman historiasta ja tutustua nykyiseen loistoon! Toivomme runsasta osallistumista, koska
olemme varanneet tilat kokoustamme varten ja luvassa on mielenkiintoisia tarinoita, taidokkaasti
entisöity asemarakennus ja herkullista syötävää. Tarjolla on Aseman neitien metsien löytö,
sienipiirakka ja marjainen Brita-kakku kahvin ja teen kera. Tarjoilu on yhdistyksen jäsenille
maksuton (yhdistys tarjoaa) ja ei-jäsenille 12 euroa/menu. Tarjoilun vuoksi pyydämme
ilmoittautumaan vuosikokoukseen joko sähköpostitse osoitteeseen matti.tt.haverinen@gmail.com
tai puhelimitse 050 582 6711 viimeistään 29.8 mennessä. Ilmoitathan myös mahdollisesta
erityisruokavaliosta. Tervetuloa!

Nähdään viimeistään vuosikokouksessa!
Terveisin Kainuun agronomit ry/ Hallitus

