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LOUNAIS-HÄMEEN AGRONOMIT RY 

 

Hyvät Lounais-Hämeen agronomit ry:n jäsenet, 

Tässä jäsenkirjeessä on kutsut yhdistyksemme kokoukseen ja konserttimatkalle. Olkaa hyvät ja käyttäkää 

hyväksenne yhdistyksemme tarjoamat tilaisuudet tutustua paikallisiin maa- ja elintarvikealan toimijoihin, 

kuulla ajankohtaisista aiheista ja tavata toisiamme niin ammatillisissa merkeissä kuin kulttuuri-

tapahtumissa. Maaliskuussa Jokioisten leipä oy:hyn tekemämme tutustumiskäynti ja kesäkuussa Suomen 

maatalousmuseossa pitämämme miniseminaari olivat osallistujien mielestä erinomaisia.  

Yhdistyksen kokous ja tutustumien Envor Groupin ympäristöpalveluihin 6.10.2014 

Lounais-Hämeen agronomit ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 6.10.2014 klo 18:00 Envor Groupin 

toimitiloissa, osoite Voimalantie 56, Forssa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat eli vuoden 

2013 toiminta ja vuoden 2015 suunnitelmat. Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä.   

Kokouksen yhteydessä pääsemme tutustumaan Envor Group -konsernin ja sen 

tytäryhtiöiden toimintaan (www.envor.fi). Kyseessä on varsin monipuolinen 

yksityinen jätehuoltoyritys, joka viime vuosina on panostanut mm. uusiutuvan 

energian tuotantoon. Sen biokaasulaitos on Suomen suurin. Yrityksen 

suunnitelmissa on myös bioetanolivoimala, jonka raaka-ainetarve vastaa liki 100 000 ha energiaviljaa. 

Envorilla on jo nyt biometaanin tankkauspiste autoille, ja investointien myötä liikennepolttoaineiden 

tarjonta moninkertaistuu. Samalla myös maataloudelle tarjoutuu uusia mahdollisuuksia. 

Ilmoittautuminen kokoukseen ja tutustumisvierailuun viimeistään perjantaina 3.10.2014 sihteerille 

(merja.myllys@mtt.fi , puh. 040 577 8567). 

Konserttimatka 12.10.2014 

Lounais-Hämeen agronomien syksyn kulttuurimatka suuntautuu lauluyhtye Rajattoman joulukonserttiin 
Hämeenlinnan Verkatehtaalle keskiviikkona 10.12.2014.  

Rajaton on kuusijäseninen a cappella -lauluyhtye (www.rajaton.net), 

jonka Rajaton joulu –konsertit ovat täyttäneet kirkot ja musiikkisalit eri 

puolilla Suomea jo vuosikaudet. Pääsemme kuulemaan, miten upeasointista musiikkia Essi Wuorela, Virpi 

Moskari, Soila Sariola, Hannu Lepola, Ahti Paunu ja Jussi Chydenius saavat aikaan ilman instrumentteja.  

Verkatehdas puolestaan on uusi ja hieno kulttuuri- ja kongressikeskus 

entisessä tehdasympäristössä (www.verkatehdas.fi).  

Retken hinta on 36 euroa/henkilö + mahdollinen väliaikatarjoilu. Väliaikatarjoiluksi voi valita kahvia (3.50 €), 

teetä (3,50 €), mustaherukkaleivoksen (6,50 €) tai lohitartaletten (6,50 €) tai muuta Verkatehtaan 

nettisivulla valittavana olevaa tuotetta.  Ilmoittakaa tarjoiluvalintanne ilmoittautumisen yhteydessä.  

            → 

http://www.verkatehdas.fi/
http://www.rajaton.net/
http://www.envor.fi/
mailto:merja.myllys@mtt.fi
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Konserttiin tulijat, ilmoittautukaa sihteerille (merja.myllys@mtt.fi, puh. 040 577 8567) viimeistään 

keskiviikkona 29.10.2014.  Maksut pyydetään maksamaan Lounais-Hämeen agronomien tilille FI59 5080 

0620 0269 08 ilmoittautumisen yhteydessä. 

Yhdistyksen tarjoama retkibussi lähtee Jokioisilta S-marketin pihasta 10.12.2014 klo 17:30 ja Forssan 

tilausajolaiturista torin varrelta klo 17:45. Tarvittaessa ajetaan Tammelan kautta. Konsertti alkaa klo 19:00 

ja kestää väliaikoineen kaksi tuntia. 

Tervetuloa konserttimatkalle!  Myös perheenjäsenet ovat tervetulleet.   

Agronomiliiton jäsenhankintakampanja 

Agronomiliitolla on menossa jäsenhankintakampanja ”Jaettu ilo on paras ilo.” Kampanjan tavoitteena on 

ylittää tämän vuoden aikana 6000 jäsenen raja. Suosittele jäsenyyttä potentiaalisille jäsenille! Ohjeet 

löytyvät liiton nettisivuilta (www.agronomiliitto.fi/liitto/jasenet/jaettuilo/). Meidän jokaisen on hyvä käydä 

sivuilla silloin tällöin kertaamassa, mitä kaikkia etuja jäsenyydestä seuraa!  

Lounais-Hämeen agronomien hallitus toivottaa kaikille hyvää syksyä!  

puheenjohtaja Juha Pirkkamaa, juha.pirkkamaa@fskk.fi, puh. 040 580 3692 

sihteeri Merja Myllys, merja.myllys@mtt.fi, puh. 040 577 8567 

Matleena Haapa  

Kaija Hakala (taloudenhoitaja) 

Mira Jääskeläinen 

Kaarina Saastamoinen (varapuheenjohtaja) 

 

Yhdistyksen nettisivut: www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/lounais-hameen-agronomit/ 
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LOUNAIS-HÄMEEN AGRONOMIT ry.   ESITYSLISTA   

      

 

YHDISTYKSEN KOKOUS 

Ajankohta: 6.10.2014 klo 18:00 
Paikka: Envor Group, Voimalankatu 56, Forssa 
 

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus  

4. Hyväksytään esityslista 

5. Hyväksytään vuoden 2013 toimintakertomus 

6. Esitellään toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan vuoden 2013 tilinpäätös 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

8. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista sekä toiminnantarkastajien palkkioista 

9. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

10. Valitaan hallituksen keskuudesta puheenjohtaja 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 

12. Päätetään vuoden 2015 jäsenmaksun suuruudesta 

13. Hyväksytään vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

14. Käsitellään Agronomiliiton valtuustossa esille tulevat asiat 

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

16. Ilmoitusasiat  

17. Kokouksen päättäminen 

 

 


