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Kainuun agronomit ry:n jäsenille  
 
 
Sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kainuun ProAgrian toimitiloissa 17.8.2012. 
Kokoukseen osallistui yhteensä kuusi Kainuun agronomien jäsentä. Kokoukseen osallistuneista 
viisi oli paikan päällä ja yksi osallistui sähköpostitse. Ennen varsinaista kokousta, Kainuu ProAgri-
an johtaja, Osmo Tiikkainen esitteli ProAgrian toimintaa. Tiikkainen kertasi lyhyesti ProAgrian 
historian eri vaiheita. Kuten monissa muissakin organisaatioissa ja yrityksissä, myös ProAgriassa 
on menossa fuusioituminen alueellisesti yhä suurempiin yksiköihin. Neuvottelut ja suunnitelmat 
ovat jo varsin pitkällä. 
 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi esillä oli Agronomiliiton valtuuston vaalit, osallistuminen mar-
janpoiminnan MM-kisoihin Suomussalmella, yhdistyksen ehdotus Akavan ammatinharjoittaja ja 
yrittäjäpalkinnon saajaksi, kesän 2013 opintomatkan suunnittelu sekä Kainuun agronomit -
yhdistyksen tulevaisuus. 
 
Tänä vuonna hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Leena Karjalainen ja Ella Mustakangas. Yh-
distyksen kokous valitsi hallitukseen Ella Mustakankaan toiselle kaudelle ja Leena Karjalaisen pai-
kalle Kati Hoppulan. Yhdistys valitsi lisäksi Ulla Sihton tilalle kahdeksi vuodeksi, kauden loppuun 
saakka Tarja Moilasen. Onnittelut valituksi tulleille! Hallituksessa jatkavat Johanna Hiltunen, Riitta 
Ryyti ja Matti Haverinen, joka valittiin myös uudelleen puheenjohtajaksi. 
 
Kokous vahvisti eronneeksi yhdistyksemme jäsenen maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. 
 
Agronomiliiton valtuuston vaaliin ei ilmoittautunut ehdokkaita, eikä kokouksessa tullut esityksiä, 
joten päätimme olla asettamatta ehdokkaita. Keskustelussa kävi ilmi, että yksistään yhdistyksemme 
jäsenten äänimäärällä ei ole mahdollista päästä valtuustoon. Kun käytössä on suhteellinen äänten-
laskenta, jäsenmäärältään pienellä yhdistyksellä on korkea äänikynnys. Ratkaisuna tähän ongel-
maan voisi olla valitsijayhdistyksen perustaminen useamman alueyhdistyksen kanssa. Tiedoksi, että 
yhdistyksen jäseniämme on ehdolla neuvottelukuntien listoilla, joten sieltä varmasti löytyy sopivia 
ehdokkaita. Kannattaa tutustua ehdokkaisiin, kun ehdokkaat on asetettu. Pääasia, että äänestämme! 
 
Yhdistyksen kokous päätti esittää Kaisu Haatajaa Vuolijoelta, hänen suostumuksellaan, Akavan 
ammatinharjoittaja- ja yrittäjäpalkinnon saajaksi. Toivotamme onnea ja menestystä kilpailussa! 
 
Kokous päätti osallistua marjanpoiminnan MM-kilpailuihin Suomussalmella 1.9.2012, jos vain 
saamme joukkueen kootuksi. Tällä hetkellä jäsenistämme yksi on ilmoittautunut, joten etsimme 
vielä kahta edustajaa. Lisätietoja saatte osoitteesta: 
http://arktisetaromit.fi/fi/arktiset+aromit/tiedotus/marjastuksen+mm-kisat+192012/  
 
Pyydämme ilmoittautumaan 20.8. mennessä osoitteeseen matti.haverinen@kuhmo.net  
Kahdelle nopeimmalle paikka on auki! 
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Kokouksessa nousi esille myös Kainuun agronomien tulevaisuus. Jäsenmäärämme on nyt laskussa, 
hallitukseen on vaikea saada jäseniä, vuosikokouksen osallistujamäärä on alhainen ja mikä huoles-
tuttavinta, järjestämiimme tapahtumiin ei osallistuta. Näin ollen päätimme kokouksessa järjestää 
kyselyn jäsenillemme. Miten voisimme parantaa toimintaamme vai onko nyt aika miettiä jo yhdis-
tyksen lopettamista? Tiedoksi, että kaksi vuotta sitten tunnustelimme yhdistymisen mahdollisuutta 
lähialueiden alueyhdistysten kanssa, mutta tunnustelu ei tuottanut tulosta. Ja yhdistymisellä ei uusi-
en sääntöjen aikana ole enää samanlaista merkitystä kuin ennen, koska tänä päivänä Agronomiliiton 
jäsen voi itse valita alueyhdistyksensä tai olla kuulumatta mihinkään. Pyydämme nyt mielipidettäsi 
tämän vuoden loppuun mennessä puheenjohtajalle osoitteeseen matti.haverinen@kuhmo.net tai 
puhelimitse numeroon 050-5826711. 
 
Olemme aloittaneet ensi kesän Baltian maihin suuntautuvan opintomatkan suunnittelun Riitta Ryy-
tin johdolla. Vaihtoehtona on suppeampi, Viroon suuntautuva matka tai sitten laajempi, useampaan 
Baltian maahan suuntautuva matka. Osallistu matkan suunnitteluun ja kerro toiveesi Riitta Ryytille 
osoitteeseen riitta.ryyti@kiantama.fi  
Järjestämme vielä tämän vuoden puolella kyselyn matkasta, jonka perusteella päätämme, toteutam-
meko matkaa. 
 
Loppuvuoden tapahtumista tiedotamme seuraavassa jäsenkirjeessä, kun uusi hallitus on kokoontu-
nut. 
 
 
 
Hyvää alkavaa syksyä kaikille!! 
 
 

Terveisin Kainuun agronomit ry/ puheenjohtaja/ Matti Haverinen 
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