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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  
 
Agronomiliitossa vuosi 2012 on vaalivuosi, jolloin valitsemme uuden valtuuston vuosiksi 2013-
2016. Vaikka vaalit pidetään syksyllä, nyt on aika aktivoitua ja aloittaa vaalityö! Ehdokkaita voivat 
asettaa liiton jäsenyhdistykset, kiintiöön oikeutetut neuvottelukunnat ja valiokunnat sekä 
valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistyksen voi perustaa liiton viisi äänioikeutettua jäsentä. Vaaleihin 
liittyvää tietoa on saatavissa Agronomiliiton kotisivuilta www.agronomiliitto.fi kirjautumalla 
omalla tunnuksella Jäsenille –linkistä. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui 16.5. Asialistalla olivat kesän kulttuuritapahtuman suunnittelu ja 
valmistautuminen tuleviin valtuustovaaleihin. Kainuun agronomit -yhdistyksen ehdokasasettelusta 
ja vaaliasiamiehen valinnasta päättää vuosikokous, jonka pidämme tänä vuonna normaalia 
aikaisemmin juuri sen vuoksi, että ehdimme valmistautua vaaleihin. Vuosikokouksesta on tietoa 
tässä jäsenkirjeessä myöhemmin.  
 
Hallitus kuitenkin toivoo, että ehdokkuudesta kiinnostuneet jäsenemme ilmoittaisivat asiasta 
puheenjohtajalle, jotta voimme aloittaa vaalityön ilman kiirettä. Ehdokkuudesta kiinnostuneille 
tiedoksi, että jäsenmaksun ensimmäisen erän on oltava maksettu 31.5.2012 mennessä. 
 
 
 

 
Kesän kulttuuritapahtuma Kajaanissa 

 
Tänä vuonna osallistumme Kajaanin runoviikolla, Kaukametsän Kouta-salissa pidettävään 
esitykseen, Mirkka Rekola: Maailmassa kasvaa toiveita, sunnuntaina, 8.7. klo 16.00. Aloitamme 
kuitenkin tapahtuman yhteisellä kahvilla Kaukametsän ravintolassa klo. 15.15 alkaen. Esitys on 
runoviikon taiteellisen johtajan dramatisoima ja esittämä monologi tämän vuoden Suven runoilijan, 
Mirkka Rekolan runoista. Esityksen kesto on 55 minuuttia ja liput maksavat 25 €. Kainuun 
agronomit tukee osallistumista 10 €/yhdistyksen jäsen. Mukaamme ovat tervetulleita myös 
perheenjäsenet ja ystävät. Olemme kutsuneet mukaan myös Kainuun agrologien jäsenet. 
 
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 
15.6.2012 mennessä Matti Haveriselle matti.haverinen@kuhmo.net tai 050-5826711.  Liput on 
lunastettavissa ennen esityksen alkua. Kahvitarjoilun kustannuksista jokainen vastaa itse. 
Huomatkaa, että me emme voi varata lippuja etukäteen, joten kannattaa ilmoittautua 
mahdollisimman pian, jotta voitte varmistaa osallistumisenne esitykseen.  
 
Runoviikolla on paljon mielenkiintoisia tapahtumia, myös tuolloin 8.7. Niistä saatte lisätietoja 
osoitteesta www.runoviikko.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jatkuu seuraavalla sivulla 

http://www.agronomiliitto.fi/
mailto:matti.haverinen@kuhmo.net
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Vuosikokous Kajaanissa perjantaina, 17.8.2012 klo 17.00 
 
 

Kainuun agronomiyhdistyksen vuosikokous pidetään ProAgria Kainuussa os. Osmonkatu 9 
perjantaina 17.8.2012 klo 17.00. Ennen kokousta johtaja, Osmo Tiikkainen pitää lyhyen 
katsauksen ProAgria Kainuun toiminnasta. 

Vuosikokouksessa päätetään siitä asetammeko omia ehdokkaita valtuustovaaleihin ja keitä nämä 
ehdokkaat ovat. Mikäli asetamme omia ehdokkaita, niin tällöin on myös valittava vaaliasiamies, 
jonka tehtävänä on hankkia kirjalliset suostumukset ja muut tarvittavat tiedot asetetuilta ehdokkailta 
ja toimittaa ne eteenpäin vaalilautakunnalle. 

Vuosikokouksessa käsitellään myös sääntömääräiset vuosikokousasiat, mm. yhdistyksen 
puheenjohtajan valinta. Sääntöjen mukaisesti erovuorossa on kaksi hallituksen jäsentä ja 
puheenjohtajaksi toivomme uusia ehdokkaita. Lähetämme kokouskutsun ja liitemateriaalin elokuun 
alkupuolella 

 
 
 
Aurinkoista kesää! 
 
 

 

Tapaamisiin Kajaanin runoviikolla ja vuosikokouksessa! 

Terveisin! Kainuun agronomit ry/ Hallitus 

Matti Haverinen 


