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1.  Toiminta- 
ajatus

Agrologien Liitto edistää agrologien yhteen-
kuuluvuutta ja työssä jaksamista, huolehtii 
agrologien koulutuksen kehittämisestä, valvoo 
jäsenyhdistystensä jäsenten yhteiskunnallisia 
etuja yleisellä tasolla sekä tarjoaa Agrologien 
liiton jäsenyhdistysten jäsenkuntaa hyödyttä-
viä jäsenetuja.

2.  Toiminta-
vuosi 2018

Agrologien Liitossa vuosi 2018 oli muutosten 
vuosi. Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
Esko Lappalainen jäi eläkkeelle kesällä ja uu-
tena toiminnanjohtajana aloitti huhtikuussa 
agrologi Anne Laitinen. 

Jäsenrekisterin toimittaja vaihtui keväällä Tie-
topiiri Oy:n jäsenrekisterijärjestelmään. Muu-
tos ei ollut näkymättä myös jäsenille, kun en-
simmäisiä jäsenlaskuajoja tehtiin. 

Muutokset vuoden aikana eivät päättyneet tä-
hän. Agrologien Liitto tekee tiivistä, päivittäistä 
yhteistyötä LUVA-perheeseen kuuluvan METO 
Metsäalan asiantuntijat ry:n kanssa. METOn 
pitkäaikainen puheenjohtaja Håkan Nystrand 
jäi eläkkeelle ja METOn uutena puheenjoh-
tajana aloitti joulukuussa 2018 Stefan Borg-
man. Yhteistyö luonnonvaroihin nivoutuvassa 

työyhteisössä on arkisen mutkatonta ja innos-
tavaa. 

Loppuvuonna valmistauduttiin myös hallituk-
sen puheenjohtajan vaihdokseen, kun kan-
sanedustaja Antti Rantakankaan kausi päättyi 
ja liminkalainen maatalousyrittäjä Leea Sangi 
aloitti vuoden 2019 alussa. 

Liiton jäsenmäärä kasvoi kymmenellä jäsenel-
lä. Kasvu johtui pääosin Agrologernas Förenin-
gin jäsenluokkamuutoksesta. 

Vuoden 2018 jäsenmaksuarvio toteutuma 
97,2 % (2017 96,7 %) oli aiempaa vuotta hie-
man parempi. Toimintavuonna oli useita ai-
emmista vuosista poikkeavia menoja, muun 
muassa henkilöstökulut, soveltuvuustestiku-
lut muissa henkilöstökuluissa ja pienkalustos-
sa tietokonehankinnat.

Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Esko 
Lappalainen jätti liiton vakaassa ja tasapainoi-
sessa kunnossa. 

Katseet tulevaisuuteen
Uuden toiminnanjohtajan myötä käynnistet-
tiin tulevaisuustyö. Tavoitteena on vastata tu-
levaisuuden haasteisiin, kannustaa jäsenyh-
distyksiä aktiiviseen toimintaan ja vakauttaa 
jäsenmäärä. 

Työ käynnistettiin kyselyllä agrologeille ja agro-
logiksi opiskeleville syys-lokakuussa 2018. Ky-
selyn tavoitteena oli selvittää taustoja, joiden 
pohjalta Agrologien Liiton ja sen jäsenyhdis-
tysten toimintaa kehitetään lähitulevaisuudes-
sa. Yli 960 henkilöä vastasi kyselyyn. Valtaosa 
vastaajista oli jäseniä, mutta vastauksia saa-
tiin myös ei jäseniltä ja toiminnassa aiemmin 
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mukana olleilta. Sekä Agrologien Liitolta että 
jäsenyhdistyksiltä toivottiin aktiivista toimin-
taa ja viestintää. Nykyisistä jäseneduista arvos-
tetuimpia olivat palkka- ja sijoittumisselvityk-
set, stipendit sekä alennukset messuille sekä 
Ylläs-Agrolan majoitus. Kyselyn tulokset on toi-
mitettu jäsenyhdistysten käyttöön ja niistä tie-
dotetaan liiton viestintäkanavissa.

Toimistolla valmisteltiin kokonaisvaltaisesti tu-
levaisuustyön eteenpäin viemistä. Työ pide-
tään mahdollisimman käytännönläheisenä ja 
ylisuunnittelun ja alitoteuttamisen sijaan pa-
nostetaan asioiden eteenpäin viemiseen käy-
tännönläheisin askelin. Työ jatkui alkuvuonna 
hallitusseminaarilla ja muun muassa jäsen-
hankintakampanjalla alkuvuonna 2019. Jäsen-
edut, liiton toiminta, viestintä ja talous – muun 
muassa – ovat kehitettäviä osa-alueita. 

Uusi toiminnanjohtaja aloitti kenttäkierroksen 
syksyllä. Tavoitteena on tarkentaa kuvaa agro-
logikoulutuksen ja jäsenyhdistystoimijoiden 
nykytilanteesta ja tulevaisuuden keskeisistä 
haasteista. 

Vuoden 2018 aikana on käyty keskustelut 
OAMKia ja Noviaa lukuun ottamatta kaikkien 

agrologikoulutusta tarjoavien oppilaitosten 
kanssa. Kenttäkierroksella ilahduttavaa oli 
agrologiopiskelijoiden innokkuus ja usko kou-
lutuksen tuomiin mahdollisuuksiin. Uudet su-
kupolvet ovat liiton pitkäaikaisen jäsenkehi-
tyksen kannalta haaste, johon tulee panostaa 
entistä vahvemmin lähivuosina tavoittaak-
semme ja puhutellaksemme valmistuvia 
agrologeja. 

2.1 Liiton jäsenet ja jäsenmäärä 

Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2018 alussa 
3 741 ja toimintavuoden lopussa 3 751 jäsen-
tä. Jäsenyhdistysten jäsenistä 914 oli ainais-, 
2 606 vuosi- ja 231 opiskelijajäseniä. 

Ainaisjäsenten alenema on seurausta ainais-
jäsensäännön päättymisestä. Ainaisjäsenten 
määrä aleni 47 jäsenellä. Vuosijäsenten määrä 
kasvoi 75 jäsenellä. Kasvu johtui pääosin siitä, 
että Agrologernas Föreningin käytössä olleita 
jäsenluokkia vähennettiin, minkä johdosta osa 
siirtyi vuosijäseneksi. Opiskelijajäsenten mää-
rä väheni 18 jäsenellä. 

Ainaisjäsenet Vuosijäsenet Opiskelijajäsenet Yhteensä
Agrologernas Förening* 7 178 5 190
Agrologit Uusimaa 94 175 15 284
Etelä-Karjalan Agrologit 28 63 3 94
Etelä-Pohjanmaan Agrologit 85 271 21 377
Etelä-Savon Agrologit ry 37 100 5 142
Kainuun Agrologit 16 84 6 106
Kanta-Hämeen Agrologit 44 90 8 142
Keski-Pohjanmaan Agrologit 30 127 6 163
Keski-Suomen Agrologit 46 146 24 216
Koillis-Pohjan Agrologit 6 12 2 20
Kymenlaakson Agrologit 35 86 4 125
Lahden Seudun Agrologit 35 94 8 137
Lapin Agrologit 30 50 25 105
Lounais-Hämeen Agrologit 37 112 7 156
Oulun seudun Agrologit 52 176 22 250
Pirkanmaan Agrologit 75 145 13 233
Pohjois-Karjalan Agrologit 30 116 7 153
Pohjois-Savon Agrologit 42 181 23 246
Satakunnan Agrologit 81 162 12 255
Varsinais-Suomen Agrologit 104 238 15 357
Yhteensä 914 (961) 2 606 (2 531) 231 (249) 3 751 (3 741)Li
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Lisäksi AMK-Agrologiopiskelija ry on Agrolo-
gien Liiton jäsen. 

Jäsenyhdistysten toiminta jatkui aiempien vuo-
sien tasolla. Suurin osa yhdistyksistä järjestää 
vuosikokoukset, pikkujoulut ja muita tapahtu-
mia tai toimintaa vuoden aikana. 

Jäsenyhdistyksien toimintaan koetaan ole-
van haasteellista saada mukaan uusia aktiivi-
jäseniä. 

Kolme jäsenyhdistystä ei ole järjestänyt vuosi-
kokouksia ja hyväksynyt sääntöjen mukaisesti 
tilinpäätöstä ja toimintasuunnitelmaa budjet-
teineen. 

Jäsenyhdistysten toiminta-avustuksia haki Kai-
nuun Agrologit ry, jolle myönnettiin 500 euron 
avustus.

2.2 Tapahtumat

Kesäpäivät
Agrologien valtakunnallisia kesäpäiviä vietet-
tiin Etelä-Pohjanmaalla Ähtärissä 30.6.2018. 

Kesäpäivien ohjelmassa oli Liiton edustajiston 
kokous, tutustuminen Ähtärin eläintarhaan 
ja Pandataloon tai vaihtoehtoisesti Kantolan 
maatilaan ja Tankki Oy:n toimintaan. Iltaohjel-
massa oli rentoa yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. 

Iltaohjelmassa esiintyivät muun muassa Kai-
nuun Agrologit ja VeePee Lehto hauskuutti 
Pohjanmaan Poliisilaitoksen raportilla.

Etelä-Pohjanmaan Agrologit järjestivät muka-
vat kesäpäivät, mistä kiitokset! 

Kymppikurssitapahtumat
Mustialan kymppikurssitapahtumaan osallis-
tui 24.3.2018 noin 120 agrologia läheisineen. 
Hyvinkään tilaisuus järjestettiin Hyrian tiloissa 
7.4. ja paikalla oli 66 osallistujaa. 

Kuuhanmäen kesäpaikka Heinolassa
Kuuhanmäen kesäpaikassa vietettiin perintei-
siä kevättalkoita 24.5. Talkoot sujuivat muuta-
man talkoolaisen ja toimiston väen voimin. 

Edustajiston kokous pidettiin 30.6.2018 Ähtärissä. Kokoukseen osallistui 24 edustajiston varsinaista tai 
varajäsentä.

Kesäpäiviä vietettiin Ähtärissä. 



5

Toimintakertomus 2018

Agrologien Liitto tarjosi jäsenilleen mahdol-
lisuuden noutaa maksuton joulukuusi jou-
lun alla ja samalla toivotettiin tervetulleeksi 
tutustumaan Kuuhanmäen paikkaan. Kuu-
hanmäkeä siivottiin lokakuussa toimistohen-
kilökunnan voimin ja samalla suunniteltiin 
toimenpiteitä kesäpaikan käyttöasteen nosta-
miseksi. 

Eskon läksiäiset
Toiminnanjohtaja Esko Lappalaisen eläkkeelle 
siirtymistä juhlistettiin 13. kesäkuuta toimistol-
la. Rennossa tilaisuudessa oli mukana noin 80 
kutsuvierasta muistelemassa menneitä Eskon 
28-vuotisen työuran varrelta.

2.3 Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaston mu-
kaan vuonna 2018 valmistui 267 AMK-agrolo-
gia, joista 217 nuoriso- ja 50 aikuiskoulutus-
puolelta. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 24 
henkilöä. 

AMK-Agrologiopiskelijat ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja toimi Ronja Kuorikoski (OAMK) 
ja Pekka Björqkvist (NOVIA), sihteerinä jär-
jestöagrologi Katja Rajaoja, Agrologien Lii-

ton hallituksen edustajana Teemu Laitakoski, 
hallituksen jäseninä Tuomas Nummela/Antti 
Puuri (HAMK), Riku Huuskola (JAMK), Sini Met-
sälä (Lapin AMK), Pekka Björqkvist (Novia), Kati 
Tihinen (OAMK), Susanna Pennanen (Savonia) 
ja Santeri Lähdemäki (SeAMK).

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kak-
si kertaa 28.2.2018 ja 23.11.2018 Helsingissä.

Vuosikokous pidettiin 6. huhtikuuta 2018 Ilma-
joella. Osanottajia oli 39. Vuosikokouksen pu-
heenjohtajana toimi Pekka Björqkvist ja sih-
teerinä Katja Rajaoja.

Agrologien Liiton edustajiston kokouksessa vi-
rallisina AMK-Agrologiopiskelijat ry:n edustaji-
na toimivat vuonna 2018 Kati Tihinen (OAMK), 
Antti Puuri (HAMK) ja Riku Kauhanen (JAMK). 
Varajäseninä toimivat Ossi Kervinen, Riikka 
Lehtinen ja Riku Huuskola. Edustajiston toimi-
kausi on kolme vuotta. Edustajiston kokouk-
sessa 30.6.2018 paikalla edellä mainituista 
Riku Kauhanen. 

Uusi toiminnanjohtaja käynnisti oppilaitoskier-
roksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa agrolo-
gikoulutuksen nykytilanne ja keskeisempiä tu-
levaisuuden haasteita. Tapaamiset toteutuivat 

AMK-Agrologiopiskelijat ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Vas. liiton toiminnanjohta-
ja Anne Laitinen, Santeri Lähdemäki (SeAMK), Antti Puuri (HAMK), Sini Metsälä (Lapin AMK), Kati Tihinen 
(OAMK), Riku Huuskola (JAMK) ja puheenjohtaja Pekka Björqkvist (Novia).  
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erilaisilla kokoonpanoilla eri oppilaitoksissa. 
Vuoden 2018 aikana toiminnanjohtaja vierai-
li HAMKssa, JAMKssa, Lapin AMKssa, OAMKs-
sa ja Savoniassa. Keskusteluja käytiin muun 
muassa oppilaitosten strategisista linjauksis-
ta johdon kanssa, koulutuksen tilanteesta kes-
keisten agrologiopettajien sekä oppilaiden ja 
AMK-Agrologiopiskelijat ry:n hallituslaisten 
kanssa. Lisäksi opiskelijoille esiteltiin liiton toi-
mintaa ja sijoittumis- ja palkkakyselyn tuloksia.

Tilaisuuksiin osallistui myös aikuisopiskelijoi-
ta. Opiskelijoille suunnattuihin infoihin osallis-
tui yli 120 henkilöä.

Tarvaala järjesti risteilyn helmikuussa. Nuija-
turnaus järjestettiin Seinäjoen ammattikor-
keakoulun Ilmajoen yksikössä. Agrologien 
kesäpäiviä vietettiin Ähtärissä 30.6.2018. Syys-
kisat pidettiin Hämeen ammattikorkeakoulun 
Mustialan yksikössä. 

Yhdistyksellä on oma FB-ryhmä; AMK-Agrolo-
giopiskelijat ry. Ryhmä on kaikille avoin, ja siel-
lä voi jakaa paitsi ryhmää koskevia uutislinkke-
jä, myös tietoa yhdistyksen tapahtumista.

MTK järjesti maaliskuussa kaikille ammattikor-
keakouluille yhteisen maatalouspolitiikan kor-
keakoulukonferenssin, johon myös liitto osal-
listui.

2.4  LUVA – Luonnonvarat ry - Aktii-
vista vaikuttamista yhdessä

Vuosi oli LUVA – Luonnonvarat ry:n kolmas toi-
mintavuosi. LUVA yhteistyön peruselementit: 
kustannustehokas viestintä ja yhteisesti teh-
tävä yhteiskuntavaikuttaminen, näkyivät vuo-
dessa. Vuotta leimasi myös henkilömuutokset, 
kun puheenjohtaja Stefan Nystrand valmis-
tautui eläköitymiseen ja edustajakokous valit-
si 12.12.2018 uudeksi LUVAn puheenjohtajak-
si Stefan Borgmanin.

LUVA julkaisi yhteistyössä Agronomiliitto ry:n 
ja Luonnon -, ympäristö- ja metsätieteilijöiden 
liitto Loimu ry:n kanssa esitykset hallitusohjel-
maan vaalikaudelle 2019 – 2023. Kestävää kas-
vua, hyvinvointia ja uutta työllisyyttä biotalou-
della -ohjelma esiteltiin syksyn aikana lähes 
kaikille puolueille. Ohjelma herätti kiinnostus-
ta ja sai kokonaisuudessaan myönteisen vas-
taanoton. 

Aluetoimijoiden yhteistyötä viriteltiin Jyväskylässä lokakuussa. 
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Koulutuspolitiikan saralla oltiin aktiivisia am-
matti- ja erikoisammattitutkintojen uudistus-
työssä sekä torjuttiin korkeakoulujen rahoitus-
mallin luonnonvara-alan tutkintoihin esittämä 
rahoitusleikkaus. 

LUVA:n aluetoimijoiden yhteiset neuvottelu-
päivät keräsivät 12. – 13.10. Jyväskylään ison 
osallistujajoukon kuulemaan ajankohtaisasiaa 
biotaloudesta Euroopassa, tulevan ohjelmakau-
den valmistelusta, maankäyttökysymyksistä ja 
maakuntien valmistelusta.Lisäksi pureuduttiin 
pohtimaan keinoja alueellisen yhteistyön li-
säämiseksi case Kainuun innoittamana. 

Yhdistyksen sääntömääräinen edustajako-
kous pidettiin 12.12.2018. Toimikauden lopus-
sa yhdistyksessä oli kolme jäsentä, Agrologien 
Liitto ry, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry ja 
METO Metsäalan Yrittäjät ry.

2.5 Viestintä

LUVA – Luonnonvarat ry:n julkaisema Luon-
non Varassa-lehti ilmestyi neljä kertaa. Print-
tilehteä uudistettiin sisällöllisesti ja ulkoasulli-
sesti, ja se saikin syksyn kyselyssä positiivista 
palautetta helppolukuisuudesta, vaikkakin 
agrologien asioita toivottiin kyselyssä lisää. 

Agrologien Liiton facebook -sivu avattiin elo-
kuussa 2018. Sivuilla on 471 tykkääjää ja 474 
seuraajaa. Facebook -sivuilla on tehty nostoja 
viikottain muun muassa ajankohtaisasioista, 
toiminnasta, tapahtumista, agrologikoulutuk-
sesta sekä maatalouteen ja maaseutuun liitty-
vistä uutisoinneista.

Agrologien kotisivujen katsotuin sivu oli työ-
paikkailmoitukset. Seuraavaksi eniten katsot-
tiin jäsenetu- ja yhteystieto -sivuja.

Vuoden aikana lähetettiin kuusi jäsentiedotet-
ta uutiskirjeenä niille jäsenille, joilla on sähkö-
postiosoite. 

Joulukuussa lähetettiin jäsenkirje ja -kortti kai-
kille jäsenille postitse sekä vuosikalenteri sen 
tilanneille jäsenille.

Jäsenyhdistyksille lähetettiin neljä tiedotetta. 
Jäsenyhdistysten jäsenluettelot toimitettiin jä-
senyhdistyksille tammikuussa ja merkkipäivä-
luettelo vuonna 2019 merkkipäiviään viettävis-
tä loppuvuonna.

Merkkipäiviään viettävistä jäsenyhdistysten jä-
senistä toimitettiin heidän pyynnöistään merk-
kipäiväuutisia tiedotusvälinenille. 

2.6 Jäsenedut

Toivo Taavitsaisen rahaston vuoden 2018 sti-
pendit saivat Antikainen Seija (Savonia), Har-
tikainen Jenny-Mari (Savonia), Mansikka Jen-
na (OAMK), Mäkelä Kirsi (HAMK), Nissi Jussi 
(JAMK), Parviainen Essi (Novia), Pääkkönen Jen-
ni (OAMK), Sirvio Sally (OAMK), Tolonen Virpi 
(OAMK) ja Tyni Jenni (Lapin AMK). Stipendejä 
jaettiin yhteensä 1500 euroa.

Agrologien Liiton kielistipendejä ei haettu 
vuonna 2018.

Jäsenyhdistysten jäsenille välitettiin Käytännön 
Maamiehen ja KMVet-lehden jäsenetutilauk-
sia, alennuslippuja maatalous- ja konenäytte-
lyihin sekä ruiskuntestauksen alennuskupon-
keja.

Avoimet työpaikat julkaistiin kotisivuilla ja li-
säksi niistä tehtiin nostoja liiton Facebook-si-
vuille.

Maksutonta puhelinneuvontaa JB Evershedsis-
sä muissa kuin työsuhdeasioissa käytti yli 20 
jäsentä. 

2.7 Loma- ja virkistystoiminta

Liiton omistamien Ylläs-Agrolan viikko-osak-
keet olivat ahkerassa käytössä ja käyttöaste oli 
95 %. Liitto omisti toimintavuotena 37 Kiinteis-
tö Oy Ylläs-Agrolan osaketta. 

Jäsenillä oli käytettävissä myös jäsenalennus 
HolidayClubin kohteisiin.
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Heinolassa sijaitseva Kuuhanmäen vapaa 
ajanviettopaikka on liiton jäsenyhdistysten jä-
senten ja heidän perheittensä käytössä korva-
uksetta, mutta paikka on harmillisella vajaa-
käytöllä. 

LUVA-yhteistyön alettua Agrologien Liiton jä-
senet saivat saman jäsenalennuksen kuin Me-
ton jäsenet Saariselän lomamajoihin. 

2.8 Jäsenyydet ja edustukset

Pienelle liitolle verkostoituminen on tärkeä 
asia. Liitto on osakkaana tai jäsenenä seu-
raavissa yhteisöissä ja sen edustajina niissä 
ja eräissä muissa yhteisöissä ovat kertomus-
vuonna olleet:

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN 
TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS  
varajäsen Esko Lappalainen 30.6.2018 saakka

KOY YLLÄS-AGROLA 
yhtiökokousedustaja Anne Laitinen

KÄYTÄNNÖN MAAMIES LEHDEN 
JOHTOKUNTA  
Esko Lappalainen 30.6.2018 saakka /  
Anne Laitinen 1.7.2018 alkaen ja  
Sebastian Sohlberg

LOMALAIDUN RY 
Esko Lappalainen, varapuheenjohtaja 
Yhdistyskokousedustaja Anne Laitinen

LUVA – LUONNONVARAT RY 
Hallitus:  
Antti Rantakangas, varapuheenjohtaja;  
Maarit Hietanen, jäsen;  
varajäsen Pekka Niemi

Esko Lappalainen, sihteeri (30.4.2018 saakka); 
Anne Laitinen, sihteeri (1.5.2018 alkaen)

Edustajakokouksen edustajat:  
Teemu Laitakoski, Olavi Lehtiniemi,  
Liisa Leinamo ja Leea Sangi.

MAASEUDUN TERVEYS- JA  
LOMAHUOLTO RY 
Yhdistyskokousedustajana Anne Laitinen

SUOMEN MAATALOUSMUSEOSÄÄTIÖ SR 
Hallintoneuvoston jäsen Esko Lappalainen 
(Agrologien Liiton edustajana 30.6.2018 saak-
ka)

STTK:N JÄRJESTÖTOIMIKUNTA  
jäsen Esko Lappalainen (Agrologien Liiton 
edustajana 30.6.2018 saakka)

STTK LUONNONVARA-ALAT 
sihteeri Esko Lappalainen 30.6.2018 saakka, 
1.7.2018 alkaen jäsen Anne Laitinen

Lisäksi Esko Lappalainen toimi 30.4.2018 saak-
ka ja Anne Laitinen 1.5.2018 alkaen Maaseutu-
neuvonnan tekniset toimihenkilöt ry:n sihtee-
rinä ja rahastonhoitajana. 

2.9 Omistukset ja osakkuudet

Liitto on osakkeenomistajana Koy Ylläs-Agrola 
Oy:ssä ja Elisa Oyj:ssä. Liiton rahastosalkku on 
LähiTapiola Varainhoito Oy:n hoidossa täyden 
palvelun valtakirjalla.

Kiinteistöomistuksia ovat Liitto-niminen met-
sätila Hyvinkään kaupungin Nukarin kylässä, 
Hailila-niminen tila Tuusulan kunnan kirkonky-
lässä sekä Heinolan kaupungissa Kuuhanmä-
ki-niminen metsätila Nuoramoisten ja Katisjär-
vi-niminen metsätila Lusin kylässä.

2.10 Huomionosoitukset 

Liitto onnitteli adressilla merkkivuosia täyttä-
viä jäsenyhdistysten jäseniä. Samoin on onni-
teltu niitä merkkivuosia täyttäviä liike ym. lai-
toksia, järjestöjä ja yksityisiä henkilöitä, joiden 
kanssa Liitto tai agrologikunta yleensä joutuu 
toiminnassaan tekemisiin. 

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäi-
vänä 2018 jäsenyhdistysten ja Liiton tai mui-
den yhteisöjen esityksestä Suomen Valkoisen 
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Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kun-
niamerkkejä yhteensä 42 agrologille.

AGROLOGIEN LIITON ANSIOMERKIT V. 2018

Kurhila Timo, Hollola 

Kyröläinen Leila, Myrskylä 

Laine Jari, Vesivehmaa 

Lehtiniemi Olavi, Hausjärvi 

Ollila Susanna, Orimattila

Pethman Pauli, Iitti 

Roppo Hannu, Hämeenkoski 

Vesa Jari, Kärkölä 

Ylä-Uotila Simo, Hollola 

Esko Lappalainen, Järvenpää 

Antti Rantakangas, Haapavesi 

AGROLOGIEN LIITON ANSIORISTIT V. 2018

Pekka Valkjärvi, Vääksy

Esko Lappalainen, Järvenpää

2.11  Työttömyyskassa 

Agrologien Liitto on yksi Julkis- ja yksityisalo-
jen työttömyyskassan (JYTK) asiamiespiireis-
tä. Kassa tarjoaa työttömyysvakuutuspalvelu-
ja niille liiton jäsenyhdistysten jäsenille, joilla 
työttömyysturva ei sisälly esimerkiksi jonkin 
ammattiyhdistyksen jäsenmaksuun.

Tilastokeskuksen mukaan yleinen työttömyys-
aste oli 7,4 % (v. 2017 8,6 %). Työttömyysaste 
kassan toimialoilla oli keskimäärin 5,6 % (6,4 
%). JYTK:ssa agrologien asiamiespiirin työttö-
myysprosentti oli 7,5 (7,4). 

Kassa maksoi työttömyysetuuksia 96 (110) 
kassan agrologijäsenelle 11 749 (11 737) päi-
vältä yhteensä 718 684 (736 321) euroa. Kes-
kimääräinen agrologien työttömyyskorvaus 
oli 62,52 (62,74) euroa/pv ja päivärahakauden 
keskimääräinen kesto 120 (106,7) päivää.

2.12  Agrologien työllisyys

Työttömien agrologien kuukausittainen keski-
arvo oli 262 (v. 2017 273), joista 116 (120) oli 
opistotutkinnon, 136 (147) agrologi AMK-tut-
kinnon ja 10 (6) agrologi (YAMK)-tutkinnon 
suorittaneita. 

Vuoden 2018 lopussa työttömiä oli 35 enem-
män kuin vuoden 2018 alussa. Työttömien 
määrä oli korkeimmillaan joulukuussa. Alim-
millaan työttömien määrä oli elo–syyskuussa. 
(Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tilastot).

2.13  Agrologien palkat

Agrologien palkoista tehtiin kysely lokakuun ti-
lanteesta. Agrologien keskipalkka oli 3527 eu-
roa (v. 2017 3393 e). Kaikkien vastaajien me-
diaanipalkka oli 3200 euroa. Vastaajista 89 % 
oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhtees-
sa. 

2.14  Agrologikoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisim-
män virallisen tilaston mukaan vuonna 2018 
AMK-agrologitutkinnon suoritti 267 henkilöä, 
joista nuorisoasteelta valmistui 217 ja aikuis-
puolelta 50. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 
24 henkilöä. 

AMK-agrologikoulutuksen aloitti 364 henkilöä. 
YAMK-agrologikoulutuksen aloitti 33 henkilöä. 
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3. Hallinto
3.1 Edustajisto      

Edustajisto 2018-2020. Edustajiston kokoukseen 30.6.2018 osallistuneet ovat lihavoituna.

Puheenjohtaja Leea Sangi, Liminka 
Varapuheenjohtaja Heikki Pohjala, Harjavalta

Jäsenyhdistys Varsinainen jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaa Arja Ala-Luoma Pentti Ala-Pantti
Uusimaa Miia Dufva Hanna Salmela
Etelä-Karjala Eino Heinola Jari Lantta
Keski-Pohjanmaa Armi Hotakainen Leena Hanni
Keski-Suomi Taru Jokinen Niko Jokinen
Varsinais-Suomi Markus Junnila Anu Reijonen
AMK - Agrologiopiskelijat Riku Kauhanen Riku Huuskola
Pirkanmaa Lasse Kännö Timo Tukia
Lahden seutu Jari Laine Kirsi Lustig
Keski-Suomi Terhi Litmanen Sanna Ahonen
Satakunta Päivi Markkula Elisa Kivioja
Pirkanmaa Antti Mikkola Reijo Hoppula
Etelä-Pohjanmaa Esa Mäki-Neste Kati Kaltiaisenaho
Varsinais-Suomi Anne Nurmi Mauno Mäkitalo
Kymenlaakso Seppo Pietarila Marko Toikka
Satakunta Heikki Pohjala Pekka Vallin
AMK - Agrologiopiskelijat Antti Puuri Riikka Lehtinen
Oulun seutu Antti Pönkkö Kalevi Kuokkanen
Etelä-Pohjanmaa Jaakko Ranto Harri Rosenberg
Pohjois-Savo Sini Ryymin-Murtorinne Nina Rönkkö
Pohjois-Karjala Mauri Räsänen Mari Vauhkonen
Pohjois-Karjala Tuomo Räsänen Pia Takkunen
Etelä-Savo Katri Saksa Raimo Romo
Oulun seutu Leea Sangi Päivi Lepistö
Pohjois-Savo Rauno Savolainen Venla Hentilä
Lappi Kaisu Schroderus Sanna Vinblad
Uusimaa Kaj Sjölund Jyrki Parikka
Varsinais-Suomi Jaakko Tammelin Juha Kylä-Puhju
Kainuu Minna Tanner Heikki Kanniainen
AMK – Agrologiopiskelijat Kati Tihinen Ossi Kervinen
Keski-Pohjanmaa Marja Viitala Marko Jokinen
Etelä-Savo Aija Ylönen Päivi Näkki
Kanta-Häme Nimeämätön Nimeämätön
Koillispohja Nimeämätön Nimeämätön
Lounais-Häme Nimeämätön Nimeämätön

Edustajiston kokous pidettiin 30.6.2018 Ähtärissä Hotelli Mesikämmenessä. Kokoukseen osallis-
tui 24 edustajiston varsinaista tai varajäsentä.
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Liiton kokous vahvisti tilinpäätöksen 2017 ja 
hyväksyi toimintasuunnitelman 2019. Kokous 
valitsi Liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaudel-
le 2019 – 2021 maatalousyrittäjä Leea Sangin 
Limingasta. Edustajiston puheenjohtajaksi va-
littiin Heikki Pohjala Harjavallasta ja varapu-
heenjohtajaksi Mari Vauhkonen Polvijärveltä. 
Hallituksenerovuoroiset jäsenet Teemu Laita-
koski Salosta ja Olavi Lehtiniemi Hausjärveltä 
valittiin uudelleen kaudelle 2019 – 2021.

3.2 Hallitus

Liiton asioiden käytännön hoidosta vastasi hal-
litus, johon kuului puheenjohtajan lisäksi kuu-
si jäsentä. Lisäksi edustajiston puheenjohtaja 
Leea Sangi on osallistunut hallituksen kokouk-
siin läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi kansan-
edustaja Antti Rantakangas Haapavedeltä ja 
varapuheenjohtajana Maarit Hietanen Kajaa-
nista.

Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2018 
oli seuraava:

Rantakangas, Antti, kansanedustaja, Haapave-
si, puheenjohtaja 2013 –, läsnä 6/6

Hietanen Maarit, kenttämyyjä, Kajaani, 2010 –, 
läsnä 5/6

Heikkinen Jukka, Liperi, maaseutuasiantuntija, 
2018 –, läsnä 4/6

Honkola Reijo, Kuortane, maanviljelijä, 2018 –, 
läsnä 6/6

Laitakoski, Teemu, Salo, Mela-asiamies, 2016 –, 
läsnä 5/6

Lehtiniemi, Olavi, maatalousyrittäjä, Hausjärvi, 
2010 –, läsnä 6/6

Niemi, Pekka, yrittäjä, Virrat, 2017 –, läsnä 4/6

Kettunen, Anja, toiminnanjohtaja, Jyväskylä, 
varajäsen 2012 –, läsnä 0/6

Suutari, Riikka, maatalousyrittäjä, Heinola, 
2012-15, varajäsen 2016 –, läsnä 0/6

Pylsy, Katariina, maaseutujohtaja, Hämeenky-
rö, varajäsen 2012 –, läsnä 0/6

Hallitus piti kuusi kokousta. Hallituksen sihtee-
rinä toimi toiminnanjohtaja Esko Lappalainen 
30.4.2018 saakka ja 1.5.2018 alkaen toimin-
nanjohtaja Anne Laitinen. 

3.3 Liiton toimihenkilöt

Lappalainen, Esko, toiminnanjohtaja 1.1.1992  
(1.5.1991 ) – 30.6.2018

Laitinen, Anne, toiminnanjohtaja 1.4.2018 – 

Rajaoja, Katja, järjestöagrologi, 12.3.2001-,

Toiminnan henkilöstövahvuus oli noin 2,05 
henkilötyövuotta. 

Liiton henkilökunnan työterveyspalvelut on 
ostettu Mehiläinen Oy:stä. 

Tilitoimistopalvelut on hoitanut ProTalous Oy, 
ProAgria Etelä-Suomi. Jäsenrekisteripalvelut 
on hoitanut Jaicom Oy kevääseen 2018 saak-
ka, jonka jälkeen Tietopiiri Oy. Atk-tukipalve-
luista on vastannut Tamico Oy.

3.4 Tilintarkastajat

Liiton varsinainen tilintarkastaja vuonna 2018 
oli HT, JHT Ritva Weckström, varalla

KHT Johanna Hilden. 

3.5. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet

Markku Vuorensola, kunniapuheenjohtaja, 
Lempäälä

Lahtinen, Marjatta, kunniajäsen, opetusneu-
vos, Helsinki
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4. Olennaiset 
tapahtumat 
tilikauden 
päättymisen 
jälkeen

Hallitus on käynnistänyt tulevaisuustyön, jon-
ka tavoitteena on lisätä liiton jäsenyhdistysten 
jäsenmäärää, kannustaa mukaan alueyhdis-
tystoimintaan ja vastata kokonaisvaltaisesti tu-
levaisuuden haasteisiin toiminnan eri osa-alu-
eilla. 

Vuoden 2018 aikana on valmisteltu sähköi-
seen taloushallintoon siirtymistä ja toiminnot 
otetaan käyttöön suunnitellusti käyttöön alku-
vuoden 2019 aikana.

Agrologien Säätiö on asetettu selvitystilaan ja 
säätiön purku tapahtuu alkuvuonna.

5. Keskeiset  
tavoitteet  
toiminta- 
vuotena 2018

 

JÄSENYHDISTYSTEN JÄSENISTÖN 
HYVINVOIN NIN JA OSALLISTUMISEN  
EDISTÄMINEN                 

LUVA - Luonnonvarat kattojärjestön jäsenenä 
parannetaan luonnonvara-alan yhteiskunta-
vaikuttamista ja kehitetään LUVA:n jäsenetuja. 

Kiinteistö Oy Ylläs-Agrolan viikko-osakevalikoi-
maa kehitetään mahdollisuuksien mukaan. 

Arviointi
LUVA – Luonnonvarat ry julkaisi yhteistyös-
sä Agronomiliitto ry:n ja Luonnon -, ympäris-
tö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kans-
sa esitykset hallitusohjelmaan vaalikaudelle 
2019 – 2023. Kestävää kasvua, hyvinvointia ja 
uutta työllisyyttä biotaloudella -ohjelma esitel-
tiin syksyn aikana lähes kaikille puolueille. Oh-
jelma herätti kiinnostusta ja sai kokonaisuu-
dessaan myönteisen vastaanoton.

LUVA – Luonnonvarat ry:n välityksellä on teh-
ty yhteiskuntavaikuttamista opetus- ja kult-
tuuriministeriön, ammattikorkeakoulujen reh - 
to reiden neuvosto ARENEn sekä eräiden 
luonnon vara-alalla toimivien järjestöjen kans-
sa. Valtio varainvaliokunnan maatalous jaoston 
budjettikuulemisessa maa- ja metsätalouden 
tavoitteet esitettiin Luva – Luonnonvarat ry:n 
nimissä. Vaikuttaminen viimeksi mainitussa 
asiassa onnistui edellisen vuoden tapaan hy-
vin.

Vuoden aikana kannustettiin Agrologien Liiton 
ja METO Metsäalan Asiantuntijoiden jäsenyh-
distyksiä alueelliseen yhteistyöhön. 

Kiinteistö OY Ylläs-Agrolassa ei tehty osake-
vaihtoja. Ylläs-Agrolan käyttöaste oli 95 %. 

AGROLOGI (AMK)-KOULUTUS JA  
OPISKELIJATOIMINTA                 

Seurataan aktiivisesti agrologi (AMK)-koulutuk-
sen asioita yhdessä Agrologi (AMK)-opiskelijat 
ry:n kanssa ja vaikutetaan luonnonvara-alan 
amk-koulutukseen LUVA Luonnonvara-alat 
ry:n koulutuspoliittisen linjauksen mukaisesti.

Osallistutaan agrologeja valmistavien ammat-
tikorkeakoulujen yritysesittelypäiviin.

Lähellä valmistumistaan oleville agrologiopis-
kelijoille markkinoidaan Liittoa järjestämällä 
ilta tilaisuus ammattikorkeakoulujen maata-
lous   politiikka-seminaarin yhteyteen.

Arviointi
LUVA – Luonnonvarat yhteistyönä vaikutettiin 
osaltaan agrologikoulutuksen kuulumisesta 
1,75 -kertoimen rahoitusluokkaan AMK- ja 
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YO-rahoitusmallin uudistuksessa valmistelus-
sa olleen rahoitusluokan 1-kertoimisen rahoi-
tusluokan sijaan.  

MTK järjesti maaliskuussa kaikille ammattikor-
keakouluille yhteisen maatalouspolitiikan kor-
keakoulukonferenssin, jonka iltatilaisuuteen 
myös liitto osallistui.

TASAPAINOINEN TALOUS

Taloudessa tärkein tehtävä on jäsenmaksu-
tulojen kasvattaminen tai vähintään niiden 
nykyisen tason säilyttäminen. Jäsenhankin-
ta asetetaan jäsenyhdistysten päätavoitteeksi 
vastuuttamalla ne jäsenet omistavana tahona 
aktiiviseen jäsenhankintaan. 

Käytännön Maamies- ja KMVET-lehtien markki-
nointia edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Arviointi
Jäsenmäärän merkittävä lisäys toimintavuon-
na ei toteutunut, vaikka jäsenmäärä kasvoi 
kymmenellä jäsenellä.

Tietopiiri Oy:stä hankittu uusi jäsenrekisterioh-
jelma otettiin käyttöön keväällä 2018. Järjestel-
mämuutoksesta johtuva merkittävin kustan-
nussäästö tuli postituskuluista, jotka alenivat 
3 286 euroa. Muutoksen taloudellinen hyö-
ty tulee näkymään tulevina vuosina siinä, että 
toimiston henkilökunta pystyy tekemään ajoja 
suoraan rekisteristä. 

Merkittävin poikkeama talousarvioon on mat-
rikkelin kohdalla, mikä ei toteutunut toiminta-
vuotena sekä metsän myyntiin ja hoitoon liitty-
vät tulot ja kulut. 

Merkittävimmät ylitykset kulupuolella ta-
lousarvioon tulivat konttoritarvikkeista (mm. 
kirjekuoritilaus useille vuosille), edustus-
kuluista (toiminnanjohtajan läksiäiset), pien-
kalustosta (tietokonehankinnat, joiden myötä 
leasing-maksut poistuivat), muut henkilöku-
lut (toiminnanjohtajan soveltuvuustestit), LU-
VA:n kuluista (alueyhdistyspäivät Jyväskylässä) 
ja muista kuluista (aiempien vuosien jäsenre-
kisteriajojen poistokirjaus).

Merkittävimpiä säästöjä talousarvioon verrat-
tuna saavutettiin onnitteluista ja muistamisista, 
kopioinnin kuluissa ja LUVA:n jäsenmaksussa.

Käytännön Maamies- ja KMVet-lehden markki-
nointia tehtiin muiden töiden ohessa. 

MUU TOIMINTA

Agrologit-matrikkeli toteutetaan vuonna 2018.

Jäsenyhdistyksiä autetaan ja ohjataan järjestö-
toimintansa järjestämisessä.

Kymppikurssitoimintaa jatketaan entiseen ta-
paan ja toiminnan laajentamismahdollisuuk-
sia harkitaan.

Liiton metsiä hoidetaan uusittujen metsä-
suunnitelmien mukaisesti ja sijoitusrahasto-
salkun hoitamista jatketaan täyden valtakirjan 
periaatteella.

Arviointi
Agrologit-matrikkelia ei toteutettu.

Liitto neuvoi yhdistystoimintaan liittyvissä 
kysymyksissä. GDPR-asetus astui voimaan 
25.5.2018. Liitto teki valmiit mallipohjat jäsen-
yhdistysten käyttöön rekisteriotteesta ja tie-
tojen käsittelytoiminnan selosteesta. Jäsenyh-
distysten kanssa tehtiin kirjalliset sopimukset 
jäsenyhdistysten henkilöjäsenrekisterin ylläpi-
dosta. Yhdistyksille järjestettiin aiheesta sky-
pe-info. Lisäksi liitto ohjeisti loppuvuonna jä-
senyhdistyksiä 1.1.2019 voimaan astuneessa 
tulorekisterissä. 

Liiton metsien hoidossa ja hakkuissa toteutet-
tiin edellisenä vuonna päivitettyä metsänhoi-
tosuunnitelmaa. Sähköiset metsätietopalvelut 
otettiin käyttöön. 

Tuusulan yleiskaava 2040 -kaavatyössä osal-
le liiton talousmetsistä esitettiin sl2-merkin-
tää. Kuulemiskierroksen jälkeen sl2-merkintää 
kohtuullistettiin poistamalla siitä avohakkuu-
kielto. Kaavatyö on vielä kesken.
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