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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  
 
Hyvää vuoden alkua Kainuun agronomit ry:n jäsenille. Talven selkä on taittunut, mutta ankara 
pakkanen on pitänyt meitä otteessaan jo runsaan viikon verran. Olemme kuitenkin saaneet nauttia 
auringon loisteesta ja päiväkin on pidentynyt mukavasti. 
 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui tämän vuoden ensimmäiseen kokoukseen 25.1. Asialistalla olivat 
tulevan kevään ja kesän yhteiset tapahtumat, opintomatkan järjestäminen ja edustajien valinta 
Agronomiliiton järjestämiin seminaareihin. Kokouksessa päätettiin, että mikäli Agronomiliitto 
järjestää tänä keväänä seminaarin uusille toimihenkilöille, seminaariin osallistuu hallituksestamme 
Johanna Hiltunen ja varalla Ulla Sihto. Puheenjohtajapäiville (17.3.) osallistuu Matti Haverinen ja 
varalla Johanna Hiltunen.  
 
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista tulevista tapahtumista: 
 

 
1. Vuokatti Hiihto 25.3. (laturetki, 20 km) 
 
Osallistumme Vuokatti Hiihdon yhteydessä järjestettävälle laturetkelle, jonka reitti kulkee 
upeissa Vuokatin maisemissa ja Konsta Pylkkäsen hengessä. Uudella 20 km:n laturetkellä 
hiihdetään Vuokatin Urheiluopistolta Rekikestiin ja takaisin. Lähtö on yhteislähtönä klo 10.15 
Särkisen jäältä (ei ajanottoa). Rekikestin pirtissä on tarjolla musisointia, monologi Havukka-
ahon ajattelijan pohdinnoista pannukakun, kahvin ja mehun kera. Lisätietoja tapahtumasta saatte 
osoitteesta www.vuokattihiihto.fi, mutta älkää ilmoittautuko, saati maksako sinne, vaan 
ilmoittaudumme ryhmänä. 
Osallistumismaksu on 30 € 19.3 saakka ja 35 € 23.-24.3. Osallistumismaksuun sisältyy Vuokatti 
Hiihto –mitali, keittoruoka maalissa, ohjelma Rekikestissä, uinti ja sauna hiihdon jälkeen ja 
huoltopalvelu matkan aikana. 
Kainuun agronomit tukee osallistumista 10 €/yhdistyksen jäsen. Lisäksi S-kortin ja/tai 
hiihtolehden tilaajakortin haltijoilla on mahdollisuus saada 5€ alennus. Mikäli meitä on lähdössä 
yli 10 henkeä, saamme 10 prosentin alennuksen, mutta tällöin muut järjestäjän taholta antamat 
alennukset eivät ole voimassa. 
Tiedotamme ilmoittautuneille tarkemmin käytännön järjestelyistä.  Mukaamme ovat 
tervetulleita myös perheenjäsenet ja ystävät. 
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset 19.3.2012 mennessä Matti Haveriselle 
matti.haverinen@kuhmo.net tai 050-5826711. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme 
seuraavat tiedot: syntymäaika (pp.kk.vuosi), S-kortin/hiihtolehden tilaajakortin -numero (jos 
on) 

 

2. Kesän kulttuuritapahtuma Kajaanissa 
 
Tänä vuonna järjestämme kesätapahtuman Kajaanissa ja osallistumme 4.-8-7. pidettävälle 
Kajaanin runoviikolle. Lopullinen ohjelma varmistuu maaliskuun aikana, mutta todennäköisin 
ajankohta osallistumisellemme on joko lauantaina 7.7 tai sunnuntaina 8.7, joten pyydämme 
laittamaan ajankohdat kalenteriin. Otamme mielellämme myös vastaan ehdotuksia ja toiveita 
runoviikon tapahtumiin liittyen osoitteeseen matti.haverinen@kuhmo.net tai 
johanna.peltonen@kajaani.net. Lisätietoja runoviikosta saatte osoitteesta www.runoviikko.fi 
 
     Jatkuu seuraavalla sivulla 
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3. Opintomatkat 
 
Tänäkään vuonna emme järjestä omaa opintomatkaa, mutta olemme aloittaneet suunnittelun 
opintomatkan järjestämiseksi vuoden 2013 kesällä. Tähän liittyen lähetämme jäsenillemme 
kyselyn loppuvuodesta, jonka perusteella päätämme matkan järjestämisestä. Toki voitte jo nyt 
osallistua matkan suunnitteluun ja esittää toiveita matkan toteuttamiseksi. 
Viimeksi meillä on ollut esillä Riikaan suuntautuvan matkan järjestäminen. Uutisista olemme 
saaneet lukea, että suunnitteilla on suoran lentoyhteyden aloittaminen Kajaanin ja Tallinnan 
välillä. Tämä on herättänyt entisestään kiinnostusta järjestää opintomatka joko yhteen tai 
useampaan Baltian maahan kerralla. 
 
Hallituksen kokouksessa päätettiin, että Riitta Ryyti tutkii alustavasti mahdollisia kohteita ja 
matkareittiä Baltian maihin. Mikäli haluatte osallistua matkan suunnitteluun, niin pyydämme 
ottamaan yhteyttä Riitta Ryytiin puh. 041-4687885 tai riitta.ryyti@kiantama.fi. 
 
Mikäli sisar-alueyhdistykset ovat järjestämässä vastaavia matkoja ja he esittävät kutsun, niin 
tiedotamme siitä jäsenillemme sähköpostitse. 

 
 
 
Aurinkoista talven jatkoa! 
 
Terveisin Kainuun agronomit ry/ Hallitus 
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