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Hyvä agrologi tai agrologiopiskelija,

Agrologien Liitto on agrologien ammatillisaatteellinen järjestö, joka 
ajaa jäsenistönsä etuja monella tapaa ja tarjoaa jäsenilleen hyviä 
jäsenetuja. Liittoon kuuluu noin 4000 jäsentä, joista noin puolet on 
maatalous- tai maaseutuyrittäjiä. Näiden lisäksi agrologit toimivat 
maaseudun moniosaajina neuvonta-, hallinto-, suunnittelu-,  
opetus- ja markkinointitehtävissä tai opiskelevat alaa.

Monet agrologit ovat myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. 
He ovat vahvasti mukana päätöksenteossa kunnissa, maatalouden 
järjestöissä. Eduskunnassa on kuusi agrologikansanedustajaa. Niin 
kuin luonnossakin, lajikirjomme on valtava. On kuitenkin yksi asia, 
joka meidät sitoo yhteen: tutkintomme on se yhdistävä, vihreä  
lanka!

Esko Lappalainen, toiminnanjohtaja

AMMATILLISTEN ETUJEN VALVONTAA        VIRKISTYSMAHDOLLISUUKSIA  

YHTEISTOIMINTAA        JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTAA       RAHANARVOISIA  

JÄSENETUJA       YHTEISKUNNALLISTEN ETUJEN VALVONTAA      YHTEISHENKEÄ    

Maatalousteknikkojen Yhdistys perustetaan valvomaan  
maatalousteknikkojen etuja ja kehittämään yhteistoimintaa.

Maatalouden Teknikkojen Keskusliitto perustetaan valvo-
maan maatalousalalla toimivien teknikkojen etuja työelämän 
kysymyksissä.

Uuden Käytännön Maamies -lehden kustantajaksi valitaan 
Valiolehdet Oy

Maatalousopistoasetuksen myötä maatalousteknikko-nimike 
muuttuu agrologiksi ja siten Maatalousteknikkojen Liiton 
nimeksi tulee Suomen Agrologien Liitto.

Toimihenkilöagrologit ry - Tjänstemannaagrologerna rf  
perustetaan neuvontajärjestöjen toimihenkilöiden  
edunvalvojaksi.

Agrologien työttömyyskassa perustetaan, Maatalouden  
Teknikkojen Keskusliiton toiminta lakkaa.

Kuntien Maataloussihteerit ry ja Maataloushallinnon  
Agrologit ry perustetaan edellä mainituilla aloilla työsken-
televien edunvalvojiksi, jolloin Agrologien Liiton toiminta 
muuttuu ammatillisaatteelliseksi.

Kiinteistö Oy Ylläs-Agrola perustetaan.

Agrologien Liitosta tulee STTK:n yhteistyöjäsen.

Terramedia Oy:stä tulee Käytännön Maamiehen kustantaja.

LUVA Luonnonvarat ry perustetaan valvomaan  
luonnonvara-alan etuja.

Suomalaisen maatalouden  
kärjessä jo 90 vuoden ajan.
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Nopealiukoiset 

AGRO-lannoitteet 
Vakuuttavaa
hyvinvointia!

Paras-Sato neuvonta: 020 791 4040

KM ja KM Vet -lehdet lähes  
puoleen hintaan – säästä  

liittymällä jäseneksi!

Agrologit – ELÄVÄN MAASEUDUN AMMATTILAISET

Agrologien Liitto on toiminut jo yli 90 vuoden ajan. 
Liitto edistää agrologien yhteenkuuluvuutta ja huo-
lehtii alan koulutuksen kehittämisestä, valvoo ylei-
sellä tasolla alan yhteiskunnallisia etuja ja tarjoaa 
jäsenilleen hyviä jäsenetuja. 

Valtakunnallinen jäsenyhdistysverkosto  
toimii aktiivisesti.
www.agrologit.fi/jasenyhdistykset.php

Jäsenille RAHANARVOISIA ETUJA

Palkkatyöläinen – turvaa selkäsi  
ja liity työttömyyskassaan!
JYTK – Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa
www.jytk.fi/Sivut/default.aspx

Agrologit on koulutuspohjainen, ammatillisaatteel-
linen yhdistys, johon voi liittyä niin agrologiopiske- 
lija, -yrittäjä kuin -palkansaajakin.

LOISTAVIA JÄSENETUJA
 Koulukunta- Laajennettu Opiskelija Puolitettu

 jäsenyys  koulukunta- jäsenyys jäsenmaksu
   jäsenyys 

Agrologit-lehti 6 krt vuodessa (arvo 25 €)    
Käytännön Maamies KM ja KM Vet –lehdet  

erikoishintaan!      
Liittovakuutuksen kautta mm. vapaa-ajan 

 tapaturma- ja matkustajavakuutus   
Matka- ja matkustajavakuutus   
Lakineuvontaa työsuhdeasioissa    
Lakineuvontaa yksityiselämän asioissa    
Alennuksia alan tapahtumien lipuista    
Ruiskuntestausalennus    
Kielistipendit      
Toivo Taavitsaisen säätiön stipendit    
Vuokraoikeus viikko-osakkeisiin  

Ylläksen Äkäslompolossa    
Kuuhanmäen kesäpaikka Heinolassa    
Työnvälityspalvelut    
Tietoa agrologien palkkauksesta    
jasenedut.fi -sivuston etuudet ja alennukset    
Opintomatkat ja kurssit    
Merkkipäiväpalvelu    
Paikallisyhdistysten tapahtumat    
Ylläs-Agrolan lomaviikot    
Holiday Clubin jäsenalennus    
Kivitipun jäsenalennus    
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Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen 

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia maatalous-, met-
sä-, puutarha-, elintarvike- ja ympäristöalan muutosjohtajina, 
erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä yrityksissä, julkisen 
sektorin palveluyrityksissä sekä erilaisissa viranomaistehtä-
vissä. 

Koulutuksen keskeisimpiä sisältöjä ovat muutosjohtaminen, 
innovaatioiden tuottaminen biotaloudessa, strategia- ja ta-
lousjohtaminen sekä vastuullinen ja kestävä liiketoiminta bio-
taloudessa.

www.hamk.fi/ylempiamk

Ylempi

AMK-tutkinto

Luonnonvara-alalta 
käytännön osaamista
Syvennä osaamistasi ja opiskele maaseudun kehittämisen 
Master-tutkinto Oamkissa. Agrologi (ylempi AMK) -tutkinnon avulla 
kehität asiantuntijuuttasi ja saat uutta puhtia työhösi. Voit opiskella 
joustavasti työn ohessa. Lue lisää koulutuksestamme osoitteesta 
oamk.fi/agrologiyamk.
 
Jos tarvitset apua liiketoimintasi kehittämisessä, ota yhteyttä 
Akraamoon. Alkutuottajien ja maaseutuyrittäjien monipuolinen 
palvelukeskus välittää ajankohtaista tietoa ja tarjoaa monipuolisesti 
luonnonvara-alan palveluja. Tutustu toimintaamme osoitteessa 
akraamo.fi.

Opinnoista sain 
uutta näkökulmaa 
työhöni.
RITA PORKKA

www.agrologit.fi/ 
tilauslomake.php

Ostamalla Säätiön tuotteita  
tuet muun muassa  

agrologiopiskelijoiden  
stipendirahastoa.

Kasvuvoimaa – OPISKELIJAT

Opiskelijat ovat liiton  
täysivaltaisia jäseniä.

Agrologien Liiton jäsenedut ovat myös opiskelija- 
jäsenten käytettävissä. Yhdistys tarjoaa opiskelijoil-
le mahdollisuuksia verkostoitua oman alansa osaa-
jien kanssa jo opiskeluaikana. Liiton stipendira-
hastolla tuetaan hyvin menestyvien opiskelijoiden 
opintoja.

Valmistuneet agrologit sijoittuvat monipuolisiin 
tehtäviin. Liiton jäsenistöstä löytyy ainakin 11 eri 
ammattiluokkaa.

AMK-AGROLOGIT
• Vuosittain aloittaa n. 300 opiskelijaa 
• Opintoja tarjotaan kahdeksassa eri  
 toimipisteessä
• Alalla yhteensä noin 1 200 opiskelijaa
• Valmistuneiden on mahdollista  
 suorittaa ylempi amk-tutkinto

• Maatalous- tai maaseutuyrittäjinä tai  
 maatalouteen liittyvällä alalla 33,4 %
• Yrittäjänä maatalouden ulkopuolisella  
 alalla 3,4 %
• Tilanhoitajana tai työnjohtajana  
 maatiloilla 1,3 %
• Maatalousneuvonnassa tai -hallinnossa  
 17,7 %
• Maatalouskaupassa tai maataloudellisissa  
 liikelaitoksissa 7,2 %
• Maatalousopetuksessa 2,5 %
• Palkkatyössä muulla maatalouteen  
 liittyvällä alalla 1,6 %
• Palkkatyössä maatalouden ulkopuolisella 
 alalla 7,5 %
• Eläkkeellä 15,9 %
• Tilapäisesti poissa työmarkkinoilta tai  
 tuntematon 7,4 %
• Lisäksi palkkatyön ohessa noin joka  
 kolmas toimii sivutoimisena yrittäjänä. 
 *Em. otos sisältää 9 647 henkilöä.

Agrologien SÄÄTIÖN TUOTTEET

Agrologien Säätiön tuotteisiin kuuluu mm. erilaisia 
kortteja, agrologien oma solmioneula, kalvosimet, 
isännänviiri ja pienoisrintamerkki. Tilaa tuotteet 
näppärästi esimerkiksi netistä!

Opiskelijajäsenille on oma yhdistys, 
joka toimii Agrologien Liiton alla.  
Liity jäseneksi!
www.agrologit.fi/liity_jaseneksi.php

Agrologista ON MONEKSI

Agrologit ja AMK-agrologit ovat  
järjestäytyneet Agrologien Liittoon. 



NHK tarjoaa maatalouden työkoneet sekä alan kehittyneimmät menetelmät jokaisen 
tilan tarpeisiin alan johtavilta laatumerkeiltä. Meiltä saat myös kustannustehokkaan 
Robora-pihattokonseptin maatalousrakentamiseen kaikkine laitteineen sekä asian-
tuntevat myynti-, huolto- ja neuvontapalvelut tehokkaaseen automaattilypsyyn.
Me olemme tilasi kokonaisvaltainen kumppani. 

Nurmesta maitolasiin! 

Puh. 040 4828 098 (järjestöagrologi) 
Puh. 040 546 6164 (toiminnanjohtaja)
agrologien.liitto@agrologit.fi

www.agrologit.fi
Agrologien Liitto ry
Mikonkatu 8 A, 5. krs
00100 Helsinki

 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 w

w
w

.js
su

om
i.�

 •
 C

on
ce

p
t: 

JS
 M

ed
ia

 T
o

ol
s 

A
/S

 •
 w

w
w

.js
su

om
i.�


