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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.

AGROLOGIEN LIITTO ry
Helsinki

TOIMINTAKERTOMUS 2019
94. toimintavuosi

Kannen kuva: Pentti Sormunen 

Mustialassa vuonna 2009 aloittaneiden 
vuosikurssi kymppikurssitapaamisessa.

Agrologien Liitto osallistui heinäkuussa Oripäässä pidettyyn OKRA-maatalousnäyttelyyn ensimmäistä 
kertaa. Agrologit Erkko Maalampi ja Heikki Lehtimäki kävivät vaihtamassa kuulumisia standillä. 
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2. Toimintavuosi 2019
Edellisenä vuonna aloitettu tulevaisuustyö jat-
kui. Työn tavoitteena on kannustaa jäsenyhdis-
tyksiä aktiiviseen toimintaan, vakauttaa jäsen-
määrä ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Työ jatkui tammikuussa hallituksen linjatessa 
raameja uudelle strategialle. Tavoitteeksi ase-
tettiin mahdollisimman käytännönläheinen ja 
pienin askelin eteenpäin vietävä kokonaisuus. 
Hallituksen työstämä ehdotus kävi lausunto-
kierroksella keväällä, ja siihen saatiinkin kii-
tettävästi kommentteja. Edustajiston kokous 
hyväksyi 29.6.2019 uuden strategian. 

AMMATTIYLPEYTTÄ JA UUDISTUVAA 
YHTEENKUULUVUUTTA

Agrologien uusi strategia määritteli arvoiksi 
ammattiylpeyttä, uudistuvaa yhteenkuulu-
vuutta ja verkostoitumista. Toiminnan keskiös-
sä ovat jäsenet ja yhteisöllisyys. Tavoitteena 
on vakaa jäsenmäärä ja vahva verkostoitunut 
liitto.

Tulevaisuustyötä ei tee kukaan yksin, vaan yh-
dessä jäsenet, jäsenyhdistykset ja liitto. Liiton 
toimisto jatkoi kehittämistyötä käytännönlä-
heisin työpaketein olemassa olevin henkilöre-
surssein. Työ on vasta aloitettu, ja tekemistä 
riittää vielä jatkossakin. 

Keväällä käynnistettiin jäsenhankintakampan-
ja, mikä kesti kesään saakka. Liitto oli heinä-
kuun alussa ensimmäistä kertaa mukana Ok-
ra-maatalousnäyttelyssä. 

Vuoden aikana liiton toimintoja sähköistettiin 
edelleen ja sähköiset palvelut otettiin laajamit-
taisempaan käyttöön muun muassa taloushal-
linnossa ja metsätietojen seurannassa. 

Agrologien Säätiö purettiin huhtikuussa ja sää-
tiön toiminnat siirtyivät toteutettavaksi Agrolo-
gien Liiton alaisuuteen. 

Jäsenmäärä pieneni hieman edellisvuodesta. 
Suurin vähennys oli opiskelijajäsenissä. Jäsen-
maksukertymä jäi budjetoidusta.

 
VUONNA 2019 HYVÄKSYTTY STRATEGIA:

Visio
Agrologit – maaseudun ammattilaiset

Arvot
Ammattiylpeyttä, uudistuvaa yhteenkuulu-
vuutta ja verkostoitumista. 

Tavoitteet
• Vakaa jäsenmäärä ja vahva verkostoitunut 

liitto. 

• Me ollaan me - agrologit. Yhteisöllisyys 
keskiössä. 

• Paikallisyhdistykset lähellä jäseniä. 
Yhteisöllistä ja konkreettista lisäarvoa 
jäsenille. 

• Ennakoivaa edunvalvontaa LUVA – 
Luonnonvarat yhteistyöhön vahvasti 
nojaten. 

• Agrologeja koulutetaan oikea määrä 
maatalouden, maaseudun ja biotalouden 
tulevaisuuden tarpeisiin.

Toiminnan painopisteet 
1. Vahva pohja – jäsenmäärän kasvattaminen

2. Panostaminen nuoriin – opiskelijat 
mukaan toimintaan

3. Agrologit näkyvät ja kuuluvat – aktiivinen 
viestintä

4. Jäsenyhdistystoiminnan kehittäminen

5. Kesäpäivät
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2.1  Liiton jäsenet ja jäsenmäärä 

Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2019 alussa 
3 751 ja toimintavuoden lopussa 3 665 jäsentä. 
Jäsenyhdistysten jäsenistä 877 oli ainais-, 2 596 
vuosi- ja 192 opiskelijajäseniä. 

Ainaisjäsenten alenema on seurausta ainais-
jäsensäännön päättymisestä. Ainaisjäsenten 
määrä aleni 37 jäsenellä, vuosijäsenten 10 jä-
senellä ja opiskelijajäsenten 39 jäsenellä. 

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. 

Kainuun Agrologit ry ja Pirkanmaan Agrologit 
ry juhlistivat 80-vuotista taivaltaan juhlatilai-
suuksissa. Keski-Suomen Agrologit ry oli täyt-
tänyt 80 vuotta jo vuonna 2018, mutta taivalta 
juhlistettiin vasta 2019. 

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

Kaksi jäsenyhdistystä ei järjestänyt vuonna 
2019 vuosikokouksia. 

Jäsenyhdistysten toiminta-avustuksia myön-
nettiin Kainuun Agrologit ry:lle 700 euroa ja 
Lahden Seudun Agrologit ry:lle 300 euroa.

2.2 Tapahtumat 

Kesäpäivät
Agrologien valtakunnallisia kesäpäiviä vietettiin 
Pohjois-Savossa Tahkolla Nilsiässä  29.6.2019. 

Kesäpäivien ohjelmassa oli Liiton edustajiston 
kokous ja Savonian agrologiopiskelijoiden to-
teuttama leikkimielinen kilpailu. Iltaohjelmassa 
oli rentoa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja savu-
sauna Pehkubaarissa Tahkon huipulla. 

Pohjois-Savon Agrologit järjestivät mukavat 
kesä päivät, mistä kiitokset! 

Ainaisjäsenet Vuosijäsenet Opiskelijajäsenet Yhteensä
Agrologernas Förening* 6 175 5 186
Agrologit Uusimaa 89 179 9 277
Etelä-Karjalan Agrologit 28 65 3 96
Etelä-Pohjanmaan Agrologit 80 265 18 363
Etelä-Savon Agrologit ry 38 98 4 140
Kainuun Agrologit 16 89 3 108
Kanta-Hämeen Agrologit 42 94 7 143
Keski-Pohjanmaan Agrologit 28 129 5 162
Keski-Suomen Agrologit 44 151 17 212
Koillis-Pohjan Agrologit 6 11 2 19
Kymenlaakson Agrologit 34 85 2 121
Lahden Seudun Agrologit 33 89 6 128
Lapin Agrologit 27 56 18 101
Lounais-Hämeen Agrologit 36 110 12 158
Oulun seudun Agrologit 50 167 23 240
Pirkanmaan Agrologit 73 145 8 226
Pohjois-Karjalan Agrologit 27 116 6 149
Pohjois-Savon Agrologit 41 183 19 243
Satakunnan Agrologit 79 158 9 246
Varsinais-Suomen Agrologit 100 231 16 347
Yhteensä 877 (914) 2596 (2606) 192 (231) 3665 (3751)

Liiton jäsenmäärät vuonna 2019
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Kymppikurssitapahtumat
Hyvinkään kymppikurssitilaisuus oli 16.4.2019 
Knehtilän tilalla. Tupa oli täynnä sadan agro-
login voimin. Mustialan kymppikurssitapah-
tumaan osallistui 6.4.2019 noin 120 agrologia 
läheisineen. 

OKRA
Agrologien Liitto osallistui 3.-6.7.2019 OKRA 
-näyttelyyn ensimmäistä kertaa. Tapahtumassa 
kohdattiin jäseniä, tehtiin uusjäsenhankintaa, 
kerrottiin agrologikoulutuksesta ja työkentästä 
nuorille sekä verkostoiduttiin sidosryhmätoi-
mijoiden kanssa. Näkyvyyttä sai niin liitto kuin 
jäsenyhdistyksetkin. Okrassa mukana olo koet-
tiin onnistuneeksi. Positiivista oli myös mukana 
olleiden apujoukkojen yhteishenki ja sitoutu-
minen, mistä kiitos kaikille osallistujille.

#agrologitjahevoset-tapahtuma
Forssan Pilvenmäen raviradalla järjestettiin 
29.3.2019 #agrologitjahevoset-ravit, missä oli 
esillä agrologien rooli hevosalan kehittäjinä. 
Illan aikana kuultiin kertomuksia HAMKin he-
vostalouden agrologien sijoittumisesta työ-
elämään sekä hevostalouden tulevaisuuden 
kuvia. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 
Forssan Seudun Hippoksen, HAMK:n opetta-
jien ja opiskelijoiden sekä Agrologien Liiton 
kanssa.

Kuuhanmäen kesäpaikka Heinolassa
Kuuhanmäen kesäpaikassa vietettiin perintei-
siä kevättalkoita 21.5. Kesän aikana Kuuhan-
mäessä kävi jäseniä yli 20 kertaa.

2.3 Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Vuoden mittaan tehtiin yhteistyötä agrologi 
(AMK) -koulutusta tarjoavien ammattikorkea-
koulujen kanssa ja yhteistyötä pyritään tiivistä-
mään edelleen esimerkiksi agrologitutkinnon 
tunnettuuskampanjan osalta. Toiminnanjohta-
jan edellisvuonna aloittama oppilaitoskierros 
jatkui alkuvuonna OAMK:n vierailulla Luonnon-
vara-alan työelämätori -tapahtuman yhteydes-
sä 23. tammikuuta. 

Liitto oli mukana koulutukseen liittyvissä kes-
kusteluissa ja toiminnanjohtaja osallistui muun 
muassa ammattikorkeakoulujen rehtorineu-
voston ARENEn luonnonvara-alan ryhmän jär-
jestämän sidosryhmätilaisuuden paneelikes-
kusteluun 6. syyskuuta. 

Liitto teki kannanoton Luonnonvarat, elintarvi-
ketuotanto ja ympäristö – työryhmälle tutkin-
tonimikkeestä ja koulutuksen laadusta. 

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille konkreet-
tisia yhteistyömahdollisuuksia ja työelämä-
avauksia sekä tehdä yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa agrologikoulutukseen liittyen. Liitossa 
valmisteltiin opinnäytetyöehdotuksia agrolo-
giopiskelijoiden opinnäytetyöksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaston mu-
kaan vuonna 2019 valmistui 246 AMK-agrolo-
gia, joista 213 päivä- ja 33 monimuoto-opis-
kelijaa. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 30 
henkilöä. 

AMK-Agrologiopiskelijat ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja toimi Pekka Björqkvist (NOVIA) ja 
Kati Tihinen (OAMK), sihteerinä järjestöagro-
logi Katja Rajaoja, Agrologien Liiton hallituk-
sen edustajana Teemu Laitakoski, hallituksen 
jäseninä Antti Puuri/Carita Jalkanen (HAMK), 
Esa Hakala/Emma-Sofia Jutila (JAMK), Henriikka 
Kokkonen (Lapin AMK), Pekka Björqkvist (No-
via), Kati Tihinen (OAMK), Susanna Pennanen/
Anna-Maija Smolander (Savonia) ja Johannes 
Lahti (SeAMK).

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kak-
si kertaa 25.2.2019 ja 15.11.2019 Helsingissä.

Vuosikokous pidettiin 5. huhtikuuta 2019 Ilma-
joella. Osanottajia oli 41. 

Tarvaala järjesti risteilyn helmikuussa. Nuija-
turnaus järjestettiin Seinäjoen ammattikorkea-
koulun Ilmajoen yksikössä. Agrologien kesä- 
päiviä vietettiin Tahkovuorella 29.6.2019. Syys-
kisat pidettiin Hämeen ammattikorkeakoulun 
Mustialan yksikössä. 
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Yhdistyksellä on oma FB-ryhmä; AMK-Agrolo-
giopiskelijat ry. Ryhmä on kaikille avoin, ja siellä 
voi jakaa paitsi ryhmää koskevia uutislinkkejä, 
myös tietoa yhdistyksen tapahtumista.

2.4 LUVA  – Luonnonvarat ry  
– Aktiivista vaikuttamista 
yhdessä

Vuosi oli LUVA – Luonnonvarat ry:n neljäs toi-
mintavuosi. LUVA yhteistyön peruselementit: 
kustannustehokas viestintä ja yhteisesti tehtä-
vä yhteiskuntavaikuttaminen, näkyivät vuodes-
sa. 

Vaikuttaminen ministeriöiden valmistelutyö-
hön, maan hallituksen esityksiin sekä eduskun-
nan käsittelyyn ja päätöksiin jatkui vilkkaana 
tapaamisilla, lausunnoilla ja kuulemisilla. Ke-
vään aikana tarkennettiin yhdessä Agronomilii-
ton ja Loimun kanssa edellisvuonna julkaistua 
esitystä hallitusohjelmaan vaalikaudelle 2019-
2023. Esityksessä otettiin kantaa biotalouden 
mahdollisuuksista työllisyyden, hyvinvoinnin ja 
kestävän kasvun kannalta. Tämän lisäksi Luva 
teki myös suomalaisille Euroopan parlamentin 
edustajille esityksen tulevan EU-kauden keskei-
sistä haasteista.

LUVA:n viestinnän osalta tehtiin kokonaisvaltai-
nen tarkastelu. Verkkosivu luonnonvarassa.fi 
lakkautettiin.

LUVA:n aluetoimijoiden yhteiset neuvottelu-
päivät keräsivät 11.10. Jyväskylään reilun kol-
misenkymmentä yhdistysaktiivia agrologien ja 
meton kentältä kuulemaan ajankohtaisasiaa 
maa- ja metsätalouden saralta ja kehittämään 
alueyhteistyötä. Opiskelijayhteistyö oli myös 
esillä ja paikalla oli sekä agrologi- että metsäta-
lousinsinööriopiskelijaedustajat.

Yhdistyksen sääntömääräinen edustajakokous 
pidettiin 11.12.2019.Toimikauden lopussa yh-
distyksessä oli kolme jäsentä, Agrologien Liitto 
ry, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry ja METO 
Metsäalan Yrittäjät ry.

2.5. Viestintä

LUVA – Luonnonvarat ry:n julkaisema Luonnon 
Varassa-lehti ilmestyi neljä kertaa. 

Agrologien Liiton facebook -sivuilla oli vuoden 
2019 lopussa 640 tykkääjää ja 644 seuraajaa. 
Facebook -sivuilla on tehty nostoja toiminnas-
ta, tapahtumista, ajankohtaissioista, agrologi-
koulutuksesta sekä maatalouteen ja maaseu-
tuun liittyvistä 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. 

Marraskuussa lähetettiin jäsenkirje ja vuosika-
lenteri sen tilanneille jäsenille. Postin lakko ja 
postituksesta vastanneen yrityksen virhe sotki 
kalenteripostitusta. 

Jäsenyhdistyksille lähetettiin kuusi tiedotetta. 
Jäsenyhdistysten jäsenluettelot toimitettiin jä-
senyhdistyksille helmikuussa.

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

2.6. Jäsenedut

Toivo Taavitsaisen rahaston vuoden 2019 sti-
pendit saivat agrologiopiskelijat Kristiina Au-
vinen (OAMK), Henna Honkanen (Lapin AMK), 
Henna Pitkänen (JAMK) ja Mia Winqvist (HAMK). 

Kielistipendit saivat Sanna Mäki-Tuuri ja Maarit 
Timonen. 

Hyvinkään maaseutuopisto-rahaston jatko-
opin to  stipendit saivat Liisa Leinamo, Arja Mus-
tonen ja Taru Vänskä.
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Valmistuneiden agrologien stipendit saivat 
Emma Aamuvuori (OAMK), Fiia Jussila (HAMK, 
Ryöpyn rahaston stipendi), Antti Hapola 
(HAMK, Laurilan veljesten rahasto), Miia Sa-
volainen (Savonia), Jari Tulenheimo (SeAMK), 
Klaus Torttila (JAMK) ja Anders Wiksten (Novia).

Stipendejä jaettiin yhteensä 2 885 euroa.

Jäsenyhdistysten jäsenille välitettiin Käytännön 
Maamiehen ja KMVet-lehden jäsenetutilauksia, 
alennuslippuja maatalous- ja konenäyttelyihin 
sekä ruiskuntestauksen alennuskuponkeja.

Avoimet työpaikat julkaistiin kotisivuilla ja lisäk-
si niistä tehtiin nostoja liiton Facebook-sivuille.

Maksutonta puhelinneuvontaa JB Evershedsis-
sä muissa kuin työsuhdeasioissa käytti kym-
menen jäsentä. 

2.7  Loma- ja virkistystoiminta

Liiton omistamien Ylläs-Agrolan viikko-osak-
keet olivat ahkerassa käytössä ja käyttöaste 
oli 97 %. Liitto omisti toimintavuotena 39 Kiin-
teistö Oy Ylläs-Agrolan osaketta. Ylläs-Agrolan 
osalta liitto siirtyi avainten noutopalveluun 
Kiinteistöpalvelu Ylläs Oy:ltä.  

Jäsenillä oli käytettävissä myös jäsenalennus 
HolidayClubin kohteisiin.

Agrologien Liiton ja Meton jäsenmatka järjes-
tettiin 14. – 21.4.2019 Kiinaan Pekingiin. Mat-
kakohteina oli muun muassa Kiinan muuri, 
maatalousmuseo, erilaiset puutarhat sekä 
kulttuurikohteet. Matkalle osallistui 37 henki-
löä. Matkan järjesti Xenia Tours.

Heinolassa sijaitseva Kuuhanmäen vapaa ajan-
viettopaikka on liiton jäsenyhdistysten jäsenten 
ja heidän perheittensä käytössä korvauksetta.  

Heinolan ja Hyvinkää-Tuusulan metsäpalstat 
ovat jäsenyhdistysten jäsenten vapaasti käytet-
tävissä retkeily  ja virkistystarkoituksiin. Liiton 
jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus pienriistan 
metsästykseen liiton omistamilla mailla.

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 Anne Laitinen 

KOY YLLÄS-AGROLA 
hallituksen varapuheenjohtaja Anne Laitinen

KÄYTÄNNÖN MAAMIES LEHDEN 
JOHTOKUNTA  
Anne Laitinen ja Sebastian Sohlberg

LOMALAIDUN RY 
hallituksen jäsen Anne Laitinen

LUVA – LUONNONVARAT RY 
Hallitus: Leea Sangi, varapuheenjohtaja  
Maarit Hietanen, jäsen 
varajäsen Pekka Niemi 
Anne Laitinen, sihteeri

Edustajakokouksen edustajat:  
Teemu Laitakoski, Olavi Lehtiniemi,  
Liisa Leinamo ja Heikki Keisari

MAASEUDUN TERVEYS- JA  
LOMAHUOLTO RY 
Yhdistyskokousedustajana Anne Laitinen

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO MANE 
jäsen Anne Laitinen (27.3.2019 alkaen)

STTK:N LUONNONVARA-ALAT  
jäsen Anne Laitinen

Lisäksi Anne Laitinen toimi Maaseutuneuvon-
nan tekniset toimihenkilöt ry:n sihteerinä ja 
rahastonhoitajana. 
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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 täyttäviä 
jäsenyhdistysten jäseniä. Samoin on onniteltu 
niitä merkkivuosia täyttäviä liike  ym. laitoksia, 
järjestöjä ja yksityisiä henkilöitä, joiden kanssa 
Liitto tai agrologikunta yleensä joutuu toimin-
nassaan tekemisiin. 

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäi-
vänä 2019 jäsenyhdistysten ja Liiton tai muiden 
yhteisöjen esityksestä Vapaudenristin ritari-
kunnan, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä yhteen-
sä 27 agrologille.

Agrologien Liiton ansiomerkkejä ja ansioristejä 
ei haettu vuonna 2019.

Tasavallan presidentti myönsi 17.5.2019 Agro-
logien Liiton pitkäaikaiselle toiminnanjohtajal-
le, agrologi Esko Lappalaiselle järjestöneuvok-
sen arvonimen.

2.11  Työttömyyskassa 

Agrologien Liitto on yksi Julkis- ja yksityisalojen 
työttömyyskassan (JYTK) asiamiespiireistä. Kas-
sa tarjoaa työttömyysvakuutuspalveluja niille 
liiton jäsenyhdistysten jäsenille, joilla työttö-
myysturva ei sisälly esimerkiksi jonkin ammat-
tiyhdistyksen jäsenmaksuun.

Tilastokeskuksen mukaan yleinen työttömyys-
aste oli 6,7 % (v. 2018 7,4 %). Työttömyysaste 

kassan toimialoilla oli keskimäärin 5,2 % (5,6 %). 
JYTK:ssa agrologien asiamiespiirin työttömyys-
prosentti oli 6,7 (7,5). 

Kassa maksoi työttömyysetuuksia 88 (196) kas-
san agrologijäsenelle 9 905 (11 749) päivältä 
yhteensä 661 084 (718 684) euroa. Keskimää-
räinen agrologien työttömyyskorvaus oli 66,74 
(62,52) euroa/pv ja päivärahakauden keski-
määräinen kesto 113 (120) päivää.

Kassan jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa oli 
45 889 jäsentä.

2.12  Agrologien työllisyys

Työttömien agrologien kuukausittainen keski-
arvo oli 263 (v. 2018 262), joista 119 (116) oli 
opistotutkinnon, 132 (136) agrologi AMK-tut-
kinnon ja 12 (10) agrologi (YAMK)-tutkinnon 
suorittaneita. 

Vuoden 2019 lopussa työttömiä oli 14 enem-
män kuin vuoden 2019 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 
tilanteesta. Agrologien keskipalkka oli 3533 
euroa (v. 2018 3 527 e). Kaikkien vastaajien me-
diaanipalkka oli 3 200 euroa (v. 2018 3 200 e). 
Naisten keskipalkka oli 3154 euroa (v. 2018 
3 057 e) ja miesten 3 926 euroa (3 950 e). Vas-
taajista 87 % oli toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa. 

2.14  Agrologikoulutus 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaston mu-
kaan vuonna 2019 valmistui 246 AMK-agrolo-
gia, joista 213 päivä- ja 33 monimuoto-opis-
kelijaa. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 30 
henkilöä. 

AMK-agrologikoulutuksen aloitti 306 henkilöä. 
YAMK-agrologikoulutuksen aloitti 33 henkilöä. 
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3. Hallinto

3.1 Edustajisto      

Edustajisto 2018 – 2020. Edustajiston kokoukseen 29.6.2019 osallistuneet ovat lihavoituna.

Puheenjohtaja Heikki Keisari, Harjavalta 
Varapuheenjohtaja Mari Vauhkonen, Polvijärvi 

Jäsenyhdistys Varsinainen jäsen Varajäsen
Satakunta 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
Satakunta Heikki Keisari Pekka Vallin
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
Oulun seutu Virpi Piippo Liisa Ojantakanen
AMK - Agrologiopiskelijat Antti Puuri Riikka Lehtinen
Oulun seutu Antti Pönkkö Päivi Lepistö
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
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



10

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Edustajiston kokous pidettiin 29.6.2019 Tah-
kolla Nilsiässä. Kokoukseen osallistui 21 edus-
tajiston varsinaista tai varajäsentä.

Edustajiston kokous vahvisti tilinpäätöksen 
2018 ja hyväksyi toimintasuunnitelman 2020.

Hallituksenerovuoroiset jäsenet Maarit Hieta-
nen Kajaanista ja Pekka Niemi Virroilta. Hal-
lituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 
2020 – 2022 valittiin Miia Dufva Helsingistä ja 
Esa Mäki-Neste Alavudelta sekä varajäseneksi 
Kati Tihinen Oulusta.

3.2  Hallitus

Liiton asioiden käytännön hoidosta vastasi hal-
litus, johon kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi 
jäsentä. Lisäksi edustajiston puheenjohtaja 
Heikki Keisari on osallistunut hallituksen ko-
kouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Leea Sangi 
Limingasta ja varapuheenjohtajana Maarit Hie-
tanen Kajaanista (27.3.2019 saakka) ja Teemu 
Laitakoski Salosta (27.3.2019 alkaen).

Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2019 oli 
seuraava:

Sangi Leea, maatalousyrittäjä, Liminka, pu-
heenjohtaja 2019 –, läsnä 6/6

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

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

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

Laitakoski, Teemu, Salo, rahoitusasiantuntija, 
2016 –, läsnä 6/6

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

Niemi, Pekka, yrittäjä, Virrat, 2017 –, läsnä 5/6

Kettunen, Anja, toiminnanjohtaja, Jyväskylä, va-
rajäsen 2012 –, läsnä 0/6

Suutari, Riikka, maatalousyrittäjä, Heinola, 
2012 – 15, varajäsen 2016 –, läsnä 1/6

Agrologien Liiton hallitus: Jukka Heikkinen (vas), edustajiston vpj Mari Vauhkonen, Olavi Lehtiniemi,  
Reijo Honkola, Maarit Hietanen, tj Anne Laitinen, Pekka Niemi, järjestöagrologi Katja Rajaoja ja  
hallituksen pj Leea Sangi. Kuvasta puuttuvat Teemu Laitakoski ja edustajiston pj Heikki Keisari.
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Pylsy, Katariina, maaseutujohtaja, Hämeenky-
rö, varajäsen 2012 –, läsnä 0/6

Hallitus piti kuusi kokousta. Hallituksen sihtee-
rinä toimi toiminnanjohtaja Anne Laitinen. 

Agrologien Liiton puheenjohtajana vuosina 
2013-2018 toiminut Antti Rantakangas meneh-
tyi 22. marraskuuta. Hän oli LUVA – Luonnon-
varat ry:n perustajajäsen ja toimi yhdistyksen 
varapuheenjohtajana vuoden 2018 loppuun 
saakka. 

3.3  Liiton toimihenkilöt

Laitinen, Anne, toiminnanjohtaja 1.4.2018 – 

Rajaoja, Katja, järjestöagrologi, 12.3.2001 –

Toiminnan henkilöstövahvuus oli 1,8 henkilö-
työvuotta. 

Liiton henkilökunnan työterveyspalvelut on os-
tettu Mehiläinen Oy:stä. 

Tilitoimistopalvelut on hoitanut ProTalous Oy, 
ProAgria Etelä-Suomi. Jäsenrekisteripalvelut on 
hoitanut Tietopiiri Oy. Atk-tukipalveluista on 
vastannut Tietokeskus (aiemmin Tamico Oy).

Toiminnanjohtaja oli selkäleikkauksen vuoksi 
sairaslomalla 18.9. – 18.10.2019.

3.4 Tilintarkastajat

Liiton varsinainen tilintarkastaja vuonna 2019 
oli HT, JHT Ritva Weckström, varalla KHT Johan-
na Hilden. 

3.5. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet

Markku Vuorensola, kunniapuheenjohtaja, 
Lempäälä

Lahtinen, Marjatta, kunniajäsen, 
opetusneuvos, Helsinki

3.6. Agrologien Säätiön purkaminen

Agrologien Säätiön purkaminen tuli ajankohtai-
seksi. Taustalla olivat muun muassa säätiölain 
tiukentuminen siirtymäkauden päättyessä ja 
sen tuomat kustannukset ja hallinnolliset vaati-
mukset. Säätiö on merkitty puretuksi 18.6.2019.

Agrologien Säätiön toimintaa vastaava toiminta 
jatkui Agrologien Liiton alaisuudessa. Säätiön 
aiemmin jakamat Hyvinkään maaseutuopiston 
rahaston jatko-opintostipendit, Laurilan veljes-
ten ja Ryöpyn rahaston stipendit Mustialasta 
valmistuneille sekä Viljo V. Savolaisen rahaston 
stipendit muista oppilaitoksista valmistuneille 
agrologeille siirtyivät haettavaksi Agrologien 
Liiton kautta. 

Antti Rantakangas ojentamassa järjestö-
neuvoksen arvonimen Esko Lappalaiselle.
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4.  Olennaiset tapahtumat tili-
kauden päättymisen jälkeen

5.  Keskeiset tavoitteet 
toiminta vuonna 2019

Keskeiset tavoitteet toimintavuotena 2019

Jäsenyhdistysten jäsenistön hyvinvoinnin ja 
osallistumisen edistäminen

Pyritään lisäämään kiinnostusta Agrologien Lii-
ton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa kohtaan. 
Kehitetään jäsenetuja jäsenistölle tehdyn selvi-
tyksen pohjalta, tehdään kohdennettua mark-
kinointiviestintää eri kohderyhmille ja lisätään 
viestintää.

Jäsenyhdistyksiä autetaan ja ohjataan järjestö-
toimintansa järjestämisessä. 

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
Vuoden aikana tehty tulevaisuustyö tähtää kiin-
nostuksen lisäämiseen Agrologien Liiton ja sen 
jäseny hdistysten toimintaa kohtaan. Uusittiin 
strategia ja käynnistettiin työn jatko toimet 
toimiston käytössä olevin resurssein. Viestintää 
on lisätty erityisesti sosi aalisessa mediassa.

Toiminnanjohtaja auttoi jäsenyhdistyksiä yhdis-
tystoiminnan järjestämisessä.

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus sijoi-
tusmarkkinoilla heijastuu myös Agrologien Lii-
ton rahastosalkkuun. 

Kiinteistö OY Ylläs-Agrolan viikko-osakkeiden 
määrä nousi 39:ään viikkoon saatujen lahjoitus-
ten kautta. Ylläs-Agrolan käyttöaste oli 97 %. 

Agrologi (AMK)-koulutus ja 
opiskelijatoiminta
Lisätään yhteistyötä agrologikoulutusta tarjo-
avien oppilaitosten, opiskelijoiden ja koulutuk-
seen liittyvien sidosryhmien kanssa. 

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 
iltatilaisuus ammattikorkeakoulujen maatalo-
uspolitiikka-seminaarin yhteyteen.

Tarjotaan 1 – 2 opiskelijalle mahdollisuus to-
teuttaa opinnäytetyö Agrologien Liiton toimin-
taan tai sen kehittämiseen liittyen.

Arviointi
Yhteistyötä tiivistettiin muun muassa agrologitut-
kinnon tunnettuuskampanjan tiimoilta sitä suun-
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nittelevien ammattikorkeakoulujen kanssa. Toi-
minnanjohtaja osallistui ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvoston ARENEn luonnonvara-alan ryh-
män järjestämän sidosryhmätilaisuuden paneeli-
keskusteluun 6. syyskuuta.  Kutsuttiin joulukuussa 
OPH:n ja OKM:n hallinnoima Luonnonvarat, elin-
tarviketuotanto ja ympäristö – työryhmä kokous-
tamaan Liiton toimistolle alkuvuodesta 2020. 

Osallistuttiin 23.1.2019 OAMK:n Luonnonva-
ra-alan työelämätori -tapahtumaan liiton alus-
tuksella ja toiminnan esittelyllä. HAMK:in noin 
kuudellekymmenelle opiskelijalle oli info Liiton 
toiminnasta 28.8.2019. 

Hyödynnettiin Agrologi (AMK)-opiskelijat ry:n hal-
lituksen näkemyksiä koulutuksesta kannanotois-
sa ja viesteissä sidosryhmätoimijoille. 

Toimintaa ei markkinoitu maaseutupolitiikka-se-
minaarin iltatilaisuudessa.

Tarjottiin Savonian agrologiopiskelijoille opin-
näytetyön aiheita 6.11.2019 järjestetyssä opin-
näytetyön ideaseminaarissa. Valmisteltiin Liiton 
listausta opinnäyte- ja projektityön aiheista jul-
kaistavaksi tammikuussa 2020.

Tasapainoinen talous
Taloudessa tärkein tehtävä on jäsenmaksutu-
lojen kasvattaminen. Jäsenhankinta asetetaan 
jäsenyhdistysten päätavoitteeksi vastuutta-
malla ne jäsenet omistavana tahona aktiivi-
seen jäsen hankintaan. 

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

Arviointi
Alkuvuonna käynnistettiin jäsenhankintakam-
panja, mutta kampanja ei onnistunut tavoittees-

saan. Jäsenmäärän lisäys toimintavuonna ei to-
teutunut.

Loppuvuonna solmittiin jatkosopimus Käytännön 
Maamies- ja KMVET -lehtien julkaisijan Terrame-
dia Oy:n kanssa yhdessä ProAgria Keskusten Lii-
ton kanssa.

Muu toiminta
Julkaistaan Agrologit-matrikkeli 
toimintavuonna.

Kymppikurssitoimintaa jatketaan entiseen ta-
paan ja toiminnan laajentamismahdollisuuksia 
selvitetään.

Liiton metsiä hoidetaan metsäsuunnitelmien 
suunnitelmien mukaisesti ja sijoitusrahasto-
salkun hoitamist a jatketaan täyden valtakirjan 
periaatteella.

Arviointi
Agrologit-matrikkelia ei toteutettu. Lainsäädäntö-
muutosten, kuluttajakäyttäytymisen ja julkaisuun 
liittyvän taloudellisen riskin vuoksi matrikkelia ei 
julkaistu.

Kymppikurssitapaamisiin osallistui yli 220 henki-
löä. JAMK ilmaisi kiinnostuksensa järjestää yhteis-
työssä vastaava tapahtuma Tarvaalassa loppu-
vuonna 2020.

Liiton metsien hoidossa ja hakkuissa toteutettiin 
metsänhoitosuunnitelmaa. Metsävarantotietoja 
päivitettiin sähköisiin järjestelmiin vuoden aikana 
ja ne pidettiin reaaliaikaisesti ajan tasalla. 

Tuusulan yleiskaava 2040 -kaavatyö on vielä kes-
ken, mikä vaikutti Tuusulassa sijaitsevien metsien 
hoitoon.

Kesäpäivien iltajuhlaa 
vietettiin Tahkon hui-
pulla Pehkubaarissa. 
Kuvassa Taru Jokinen 
(vas), Terhi Litmanen, 
Rauno Savolainen, Sini 
Ryymi-Murtorinne, 
Asko Seppänen ja 
Riikka Suutari sylissä 
Ruska-tyttö.
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