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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 2020
95. toimintavuosi

2. Toimintavuosi 2020
Vuosi alkoi tavanomaisesti ja juuri, kun joka-
keväinen kentälle jalkautuminen jäsenyhdis-
tysten vuosikokouksien ja kymppikurssitapah-
tumien muodossa oli pyörähtämässä käyntiin, 
koronaepidemia pysäytti kaikki tilaisuudet. 
Myös kesäpäivät peruuntuivat ja edustajiston 
kokous pidettiin historiallisesti hybridikokouk-
sena poikkeusajan lainsäädännön mahdollista-
mana vasta syyskuussa. 

Edellisenä vuonna aloitettu tulevaisuustyö 
jatkui. Työn tavoitteena on kannustaa jäsen-
yhdistyksiä aktiiviseen toimintaan, vakauttaa 
jäsenmäärä ja vastata tulevaisuuden haastei-
siin. Edustajiston kokous hyväksyi osana tule-
vaisuustyötä jäsenyhdistysten jäsenmaksupa-

lautusmallin uudistuksen, joka astuu voimaan 
vuoden 2021 alusta. 

Vuoden aikana panostettiin erityisesti opiske-
lija- ja oppilaitosyhteistyöhön ja tämä näkyi 
muun muassa Liiton mukana ololla agrologien 
tunnettuuskampanjassa ja kahden opinnäyte-
työn käynnistyessä Liiton toimesta. 

Vuoden aikana otettiin valtava digiloikka. Työ 
muutti muotoaan, kun piti opetella sähköisten 
työkalujen käyttö ja huomioida niiden tuomat 
vaikutukset kokouskäytöntöihin ja yhdistystoi-
mintaan. Liiton hallitus kokoontui pelkästään 
etänä ja edustajiston kokous pidettiin hybridi-
kokouksena. 
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Koronaepidemian vaikutukset yhdistyksen toi-
mintaan näkyivät peruuntuneina tilaisuuksina 
ja valtavana digiloikkana, sekä näistä johtuvina 
kustannussäästöinä. 

Jäsenmäärä pieneni hieman edellisvuodesta. 
Kasvua oli opiskelija- ja laajennetussa jäsenyy-
dessä.

2.1  Liiton jäsenet ja jäsenmäärä 

Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2020 alussa 
3665 ja toimintavuoden lopussa 3 606 jäsentä. 
Jäsenyhdistysten jäsenistä 844 oli ainais-, 2 565 
vuosi- ja 197 opiskelijajäseniä. 

Ainaisjäsenten alenema on seurausta ainais-
jäsensäännön päättymisestä. Ainaisjäsenten 
määrä aleni 33 jäsenellä ja vuosijäsenten 31 
jäsenellä. Opiskelijajäsenten määrä kasvoi vii-
dellä jäsenellä. 

Lisäksi AMK-Agrologiopiskelija ry on Agrologien 
Liiton jäsen. 

Kanta-Hämeen Agrologit juhlistivat 75-vuotista 
taivaltaan helmikuussa Inkalan kartanossa.

Koronalla oli merkittävästi vaikutusta yhdistys-
ten toimintaan, kun tapaamisia ei pystytty jär-
jestämään normaalivuoden tapaan. 

Lainsäädäntö mahdollisti yhdistysten vuosiko-
kousten pitämisen poikkeuksellisesti etäyhtey-
dellä ja syyskuun loppuun mennessä omien 
sääntöjen niitä estämättä. Suurin osa (63 %) 
jäsenyhdistyksistä piti vuosikokouksen nor-
maalina läsnäolokokouksena ja kolme (16 %) 
yhdistystä käytti myös etäosallistumista vuosi-
kokouksessaan. Neljä jäsenyhdistystä (21 %) ei 
järjestänyt vuonna 2020 vuosikokousta.

Jäsenyhdistyksien toimintaan koetaan olevan 
haasteellista saada mukaan uusia aktiivijäseniä. 

2.2  Tapahtumat 

Azorien matka järjestettiin 22. – 29.2.2020. 
Matkalla oli 37 osallistujaa, lähes kaikki agrolo-
geja. Syksyksi suunniteltu Pohjois-Italian matka 
peruuntui.

Kesäpäivät oli suunniteltu järjestettäväksi Ro-
vaniemellä heinäkuussa 2020 Lapin Agrologien 
toimesta. Lapin Agrologit tekivät mittavat en-
nakkovalmistelut kesäpäiviin, jotka jouduttiin 
koronan vuoksi perumaan.

Peruuntuneita tilaisuuksia olivat myös kymp-
pikurssitapaamiset Hyvinkäällä ja Mustialassa 
sekä yhteistyössä JAMKn kanssa suunniteltu 
uusi kurssitapaaminen Tarvaalassa.

Joukko agrologeja ja muutama metolainen ehtivät vielä käydä tutustumassa Azoreihin juuri ennen korona-
pandemian alkua. Kuva: Leea Sangi
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Peruuntuneet kymppikurssitapaamiset on tar-
koitus järjestää sitten, kun ne terveysturvalli-
sesti on mahdollista toteuttaa.

Kuuhanmäen kesäpaikka Heinolassa
Kuuhanmäen kesäpaikassa vietettiin kevättal-
koita kesäkuun alussa. Talkooväki oli kylläkin 
ahkeroinut jo ennen talkoita – ja hyvänä oli 
pidetty! 

Kuuhanmäki oli jäsenten vapaassa käytössä 
kesäkuun loppuun saakka ja 1.7.2020 otet-
tiin kokeiluun sähköinen varausjärjestelmä. 
Tarkoituksena oli testata eri toimintamallien 
vaikutusta kävijämääriin ja saadun palautteen 
pohjalta päättää jatkosta.

Kiinnostus ja kävijämäärät lisääntyivät varaus-
järjestelmästä tiedottamisen ja todennäköi-
sesti koronan myötävaikutuksella. Vanhojen 
konkareiden lisäksi Kuuhanmäessä vieraili ilah-
duttavasti myös ensikertalaisia ja vuosikymme-
niä sitten käyneitä jäseniä.

Ainaisjäsenet Vuosijäsenet Opiskelijajäsenet Yhteensä
Agrologernas Förening* 7 163 3 173
Agrologit Uusimaa 88 170 11 269
Etelä-Karjalan Agrologit 25 66 3 94
Etelä-Pohjanmaan Agrologit 79 266 14 359
Etelä-Savon Agrologit ry 36 96 5 137
Kainuun Agrologit 16 85 5 106
Kanta-Hämeen Agrologit 41 91 7 139
Keski-Pohjanmaan Agrologit 27 126 6 159
Keski-Suomen Agrologit 42 149 16 207
Koillis-Pohjan Agrologit 5 13 2 20
Kymenlaakson Agrologit 33 87 2 122
Lahden Seudun Agrologit 32 87 7 126
Lapin Agrologit 23 58 21 102
Lounais-Hämeen Agrologit 35 109 11 155
Oulun seudun Agrologit 47 164 26 237
Pirkanmaan Agrologit 72 148 8 228
Pohjois-Karjalan Agrologit 25 114 5 144
Pohjois-Savon Agrologit 38 181 16 235
Satakunnan Agrologit 76 164 12 252
Varsinais-Suomen Agrologit 97 228 17 342
Yhteensä 844 (877) 2565 (2596) 197 (192) 3606 (3665)

Jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin 2020

2.3  Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Vuoden valopilkku oli opiskelija- ja oppilaitos-
yhteistyön lisääntyminen. 

Yhteistyötä tiivistettiin muun muassa agrolo-
gitutkinnon tunnettuuskampanjan – Agrologit 
ilmastosankareina - tiimoilta. Kampanjan to-
teuttivat agrologitutkintoa tarjoavat ammatti-
korkeakoulut: HAMK, JAMK, Lapin AMK, Oamk, 
Savonia, SeAMK ja YH Novia. Liitto tarjosi säh-
köiset kanavat (Facebook, Instagram ja YouTu-
be) kampanjan alustaksi ja toteutti koontisivun, 
luva.fi/opiskeleagrologiksi, kotisivuillaan. 

SeAMK:n opiskelijainfo pidettiin 23.1. ja 
28.1.2020 osallistuttiin OAMK:n Luonnon-
vara-alan työelämätori -tapahtumaan liiton 
alustuksella ja toiminnan esittelyllä. Savonian 
opiskelijoille kerrottiin Liiton toiminnasta ja 
opinnäytetyöaiheista 4.11.
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Liitto oli toimeksiantaja HAMKssa aloittaneiden 
agrologiopiskelijoiden Agrologin osaaminen 
globaalissa ruoantuotannossa – moduulissa. 

Loppuvuonna käynnistyi kaksi opinnäytetyötä, 
joissa Liitto oli tilaajana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaston mu-
kaan vuonna 2020 valmistui 249 AMK-agrolo-
gia, joista 204 päivä- ja 45 monimuoto-opis-
kelijaa. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 27 
henkilöä. 

AMK-Agrologiopiskelijat ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja toimi Kati Tervo/Nina Lyytikäinen 
(OAMK), sihteerinä järjestöagrologi Katja Raja-
oja, Agrologien Liiton hallituksen edustajana 
Teemu Laitakoski, hallituksen jäseninä Carita 
Jalkanen/Artturi Anttila (HAMK), Emma-Sofia 
Jutila (JAMK), Henriikka Kokkonen (Lapin AMK), 
Leo Klinge (Novia), Kati Tervo/Nina Lyytikäinen 
(OAMK), Anna-Maija Smolander (Savonia) ja 
Sonja Hautala (SeAMK).

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kol-
me kertaa 2.3.2020 Helsingissä ja 4.8. ja 14.12. 
Teams-yhteydellä.

Vuosikokous pidettiin 29.9.2020 Teams-yhtey-
dellä. Osanottajia oli viisi. 

JAMK ehti helmikuussa järjestämään agroholi-
risteilyn, mutta koronasta johtuen oppilaitok-
sissa ei järjestetty mitään muita opiskelijata-
pahtumia. 

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 viides toi-
mintavuosi. LUVA yhteistyön peruselemen-
tit: kustannustehokas viestintä ja yhteisesti 
tehtävä yhteiskuntavaikuttaminen, näkyivät 
vuodessa. 

Vaikuttaminen ministeriöiden valmistelutyö-
hön, maan hallituksen esityksiin sekä edus-
kunnan käsittelyyn ja päätöksiin jatkui. Työtä 
tehtiin tapaamalla poliittisia päättäjiä ja toimi-
malla verkostoissa muun muassa STTK Luon-
nonvarat, Maaseutupolitiikan neuvosto ja Met-
säneuvosto.  

Koulutuspolitiikan saralla oltiin aktiivisia ja py-
rittiin vaikuttamaan muun muassa luonnon-
vara-alan tutkintonimikkeiden säilymiseen, 
koulutus- ja tutkintorakenteisiin, koulutuksen 
laatuun ja määriin sekä opiskeluympäristöön. 
Vaikuttamistyötä on tehty muun muassa Ope-
tushallituksen Luonnonvarat, elintarviketuo-
tanto ja ympäristö -ennakointityöryhmässä.

Koronasta johtuen LUVA:n aluetoimijoiden yh-
teisiä neuvottelupäiviä ei järjestetty.

Kanta-Hämeen Agrologit juhlimassa yhdistyksen 75-vuotispäivää Inkalan Kartanossa Hattulassa.  
Kuva: Päivi Meronen
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Yhdistyksen sääntömääräinen edustajakokous 
pidettiin 16.12.2020.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 vuo-
den 2020 lopussa noin 720 tykkääjää ja 740 
seuraajaa. Facebook -sivuilla on tehty nostoja 
toiminnasta, tapahtumista, ajankohtaissioista, 
agrologikoulutuksesta sekä maatalouteen ja 
maaseutuun liittyvistä uutisoinneista.

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

Vuoden aikana lähetettiin neljä jäsentiedo-
tettaja vajaa 20 muuta tiedotetta tai tapahtu-
makutsua niille jäsenille, joilla on sähköposti-
osoite. 

Marraskuussa lähetettiin jäsenkirje ja vuosika-
lenteri sen tilanneille jäsenille.  

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

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

2.6 Jäsenedut

Toivo Taavitsaisen rahaston vuoden 2020 sti-
pendit saivat agrologiopiskelijat 

Sandra-Maria Lindholm-Juote (HAMK), Salla 
Kallio (OAMK), Mervi Kemppainen (OAMK), Hei-
ni Kuusisto (HAMK), Jenni Parviainen (JAMK), 
Henna Pitkänen (JAMK), Jenni Pääkkönen 
(OAMK), Virpi Tolonen (OAMK), Venla-Sofia Saa-
riaho (JAMK), Henriikka Saarnio (OAMK), Satu 
Sarajärvi (Lapin AMK), Mia Winqvist (HAMK) ja 
Johanna Äähälä (HAMK).

Taru Vänskä sai kielistipendin ja Hyvinkään maa-
seutuopisto-rahaston jatko-opintostipendin.

Valmistuneiden agrologien stipendit saivat 
Jarkko Vimpari (OAMK), Satu Heinemaa (HAMK, 
Ryöpyn rahaston stipendi), Henna Kurhi-
la (HAMK, Laurilan veljesten rahasto), Mervi 
Holappa (Savonia), Sonja Ignatius-Eskelinen 
(JAMK) ja Jens Lundström (Novia).

Stipendejä jaettiin yhteensä 2 660 euroa.

Jäsenyhdistysten jäsenille välitettiin Käytännön 
Maamiehen ja KMVet-lehden jäsenetutilauksia, 

Lahden Seudun Agrologit kokoustamassa syyskuun lopulla Öljymäellä Orimattilassa. Kuva: Anne Laitinen
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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 viisitois-
ta jäsentä. 

2.7  Loma- ja virkistystoiminta

Liiton vuokraamien Ylläs-Agrolan viikko-osak-
keiden käyttöaste jäi koronan aiheuttamien 
peruutusten vuoksi 84 %:in. Liitto omisti toi-
mintavuotena 40 Kiinteistö Oy Ylläs-Agrolan 
osaketta. 

Jäsenillä oli käytettävissä myös jäsenalennus 
HolidayClubin kohteisiin sekä kohdennetut 
tarjoukset JärviSydämeen.

Heinolassa sijaitseva Kuuhanmäen vapaa ajan-
viettopaikka on liiton jäsenyhdistysten jäsenten 
ja heidän perheittensä käytössä korvauksetta. 
Kuuhanmäessä testattiin varausjärjestelmää 1. 
heinäkuuta alkaen. Kuuhanmäen käytöstä ja 
varausjärjestelmästä toteutettiin palautekysely 
loppuvuodesta. Varausmallin jatkosta pääte-
tään saadun palautteen pohjalta.

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  
Teemu Laitakoski, jäsen  
varajäsen Olavi Lehtiniemi 
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

STTK:N LUONNONVARA-ALAT  
jäsen Anne Laitinen

Lisäksi Anne Laitinen toimi Maaseutuneuvon-
nan tekniset toimihenkilöt ry:n sihteerinä 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.
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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 on tekemisissä.

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäi-
vänä 2020 jäsenyhdistysten ja Liiton tai muiden 
yhteisöjen esityksestä Vapaudenristin ritari-
kunnan, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä yhteen-
sä 41 agrologille.

Agrologien Liiton ansiomerkki myönnettiin an-
siokkaasta työstä agrologien hyväksi Johanna 
Kyrölle, Aija Ylöselle, Heidi Kuutti-Selkeelle ja 
Katariina Pylsylle.

2.11 Työttömyyskassa 

Agrologien Liitto toimi Julkis- ja yksityisalojen 
työttömyyskassassa Maa-meri – ja metsäalo-
jen (Mmtk) asiamiespiirin yhteistyöverkostos-
sa. Kassa tarjoaa työttömyysvakuutuspalvelu-
ja niille liiton jäsenyhdistysten jäsenille, joilla 
työttömyysturva ei sisälly esimerkiksi jonkin 
ammattiyhdistyksen jäsenmaksuun. 

Kevään kassanjäsenistön kokous päätti työt-
tömyyskassan sulautumisesta Julkisten alojen 
teknisten työttömyyskassaan (JATTK). Uusi kas-
sa, työttömyyskassa Aaria, aloittaa toimintansa 
1.1.2021.

Tilastokeskuksen mukaan yleinen työttömyys-
aste oli 7,8 % (v. 2019 6,7 %). Työttömyysaste 
kassan toimialoilla oli keskimäärin 6,4 % (5,2 
%). JYTK:ssa agrologien asiamiespiirin työttö-
myysprosentti oli 7,4 (6,7). 

Kassa maksoi työttömyysetuuksia 111 (88) kas-
san agrologijäsenelle 11 143 (9 905) päivältä 
yhteensä 746 128 (661 084) euroa. Keskimää-
räinen agrologien työttömyyskorvaus oli 66,96 
(66,74) euroa/pv ja päivärahakauden keski-
määräinen kesto 101 (113) päivää.

Kassan jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 
43 602 jäsentä.

2.12 Agrologien työllisyys

Koronavuosi näkyi myös agrologien työllisyys-
tilastossa. Työttömien agrologien kuukausittai-
nen keskiarvo oli 359 (v. 2019 263), joista 155 
(119) oli opistotutkinnon, 187 (132) agrologi 
AMK-tutkinnon ja 17 (12) agrologi (YAMK)-tut-
kinnon suorittaneita. 

Vuoden lopussa työttömiä oli 76 enemmän 
kuin vuoden alussa. Työttömien määrä oli kor-
keimmillaan huhti–kesäkuussa. Alimmillaan 
työttömien määrä oli syyskuussa. (Lähde: Työ- 
ja elinkeinoministeriön tilastot)

2.13 Agrologien palkat

Agrologien palkkakysely tehtiin lokakuussa. 
Agrologien keskipalkka oli 3 549 euroa (v. 2019 
3 533 e). Kaikkien vastaajien mediaanipalkka 
oli 3 204 euroa (v. 2019 3 200 e). Naisten keski-
palkka oli 3 172 euroa (v. 2019 3 154 e) ja mies-
ten 3 962 euroa (3 926 e). Vastaajista 89 % oli 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 
Vajaa kolmannes vastaajista (29 %) toimi sivu-
toimisena yrittäjänä päätoimen ohessa.

2.14 Agrologikoulutus 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaston mu-
kaan vuonna 2020 valmistui 249 AMK-agrolo-
gia, joista 204 päivä- ja 45 monimuoto-opis-
kelijaa. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 27 
henkilöä. 

Agrologi (AMK) -koulutukseen haki kevään 
2020 yhteishaussa 363 ensisijaista hakijaa. Lu-
kemassa ovat mukana agrologi (AMK) päivä- ja 
monimuotototeutukseen hakeneet ensisijaiset 
hakijat. (Lähde: Vipunen – opetushallituksen 
tilastopalvelu)
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3. Hallinto

3.1 Edustajisto      

Edustajisto 2018 – 2020. Edustajiston kokoukseen 26.9.2020 osallistuneet ovat lihavoituna.  
Kokous pidettiin hybridikokouksena ja ¾ osallistujista osallistui kokoukseen etänä. 

Puheenjohtaja Heikki Keisari, Harjavalta 
Varapuheenjohtaja Mari Vauhkonen, Polvijärvi 

Jäsenyhdistys Varsinainen jäsen Varajäsen
Etelä-Pohjanmaa Arja Ala-Luoma Pentti Ala-Pantti
Etelä-Karjala Eino Heinola Jari Lantta
Keski-Pohjanmaa Armi Hotakainen Leena Hanni
Keski-Suomi Taru Jokinen Niko Jokinen
Keski-Pohjanmaa Marja Juhola Marko Jokinen
Varsinais-Suomi Markus Junnila Anu Reijonen
Etelä-Pohjanmaa Kati Kaltiaisenaho (nimeämätön)
AMK – Agrologiopiskelijat Riku Kauhanen Riku Huuskola
Satakunta Heikki Keisari Pekka Vallin
Pirkanmaa Timo Tukia (nimeämätön)
Lahden seutu Jari Laine Kirsi Lustig
Koillispohja Seppo Linjakumpu Rauno Määttä
Keski-Suomi Terhi Litmanen Sanna Ahonen
Satakunta Päivi Markkula Elisa Kivioja
Kanta-Häme Päivi Meronen Matti Salminen
Pirkanmaa Antti Mikkola Reijo Hoppula
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
Uusimaa Heli Rantala Liisa Leinamo
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
Satakunta Arja Ala-Luoma Pentti Ala-Pantti
Uusimaa Miia Dufva Hanna Salmela
Varsinais-Suomi Anne Nurmi Mauno Mäkitalo
Kainuu Minna Tanner Heikki Kanniainen
AMK – Agrologiopiskelijat Ossi Kervinen (nimeämätön)
Etelä-Savo Aija Ylönen Päivi Näkki
Lounais-Häme (nimeämätön) (nimeämätön)
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Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja 
myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuoden 
2019 tileistä ja hallinnosta. Jäsenmaksupalau-
tusmallin uudistus hyväksyttiin kokouksessa. 
Edustajisto antoi valtuudet määräalan myymi-
seen Hyvinkäällä sijaitsevalla Liitto-palstalla.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Jukka Heik-
kinen ja Reijo Honkala valittiin jatkamaan 
hallituksen varsinaisina jäseninä 2021 – 2023. 
Hallituksen varajäseneksi kaudelle 2021 – 2023 
valittiin Katariina Pylsy. 

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 Teemu Lai-
takoski Salosta.

Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2020 oli 
seuraava:
Sangi Leea, maatalousyrittäjä,  
Liminka, puheenjohtaja 2019 –, läsnä 6/6

Dufva Miia, tutkimusmestari,  
Helsinki, 2020 –, läsnä 6/6

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

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

Laitakoski Teemu, rahoitusasiantuntija,  
Salo, 2016 –, läsnä 5/6

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

Mäki-Neste Esa, maatalousyrittäjä,  
Alavus, 2020  –, läsnä 6/6

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

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

Pylsy, Katariina, maaseutujohtaja,  
Hämeenkyrö, varajäsen 2012 –, läsnä 0/6

Hallitus piti kuusi kokousta. Hallituksen sih-
teerinä toimi toiminnanjohtaja Anne Laitinen. 

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 
ostettu Mehiläinen Oy:stä. 

Tilitoimistopalvelut on hoitanut ProTalous 
Oy, ProAgria Etelä-Suomi. Jäsenrekisteripal-
velut on hoitanut Tietopiiri Oy. Atk-tukipalve-
luista on vastannut Tietokeskus.

3.4 Tilintarkastajat

Liiton varsinainen tilintarkastaja vuonna 
2020 oli HT, JHT Ritva Weckström, varalla KHT 
Johanna Hilden.  

3.5 Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet

Markku Vuorensola, kunniapuheenjohtaja, 
Lempäälä

Lahtinen, Marjatta, kunniajäsen, 
opetusneuvos, Helsinki

Liiton edustajisto (kuvassa Liiton pj. Leea Sangi, 
edustajiston pj. Heikki Keisari ja tj. Anne Laitinen) 
kokoontui Tampereella hybridikokoukseen.  
Kuva: Katja Rajaoja 
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4. Olennaiset tapahtumat tili-
kauden päättymisen jälkeen

5. Keskeiset tavoitteet 
toiminta vuotena 2020

Jäsenyhdistysten jäsenistön hyvinvoinnin 
ja osallistumisen edistäminen

Pyritään lisäämään kiinnostusta Agrologien Lii-
ton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa kohtaan. 
Kehitetään jäsenetuja, tehdään kohdennettua 
markkinointiviestintää eri kohderyhmille ja li-
sätään viestintää.

Jäsenyhdistyksiä autetaan ja ohjataan järjestö-
toimintansa järjestämisessä. 

LUVA - Luonnonvarat kattojärjestön jäsenenä 
ollaan aktiivisena toimijana luonnonvara-alan 
yhteiskuntavaikuttamissa ja koulutuspolitiikas-
sa. Kehitetään LUVA -yhteistyön kautta viestin-
tää ja alueyhteistyötä. 

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

Arviointi
Alkuvuonna suunniteltiin jäsenyhdistysten kanssa 
jäsenyhdistysten vuosikokouksien yhteyteen tilai-
suuksia, joita olisi hyödynnetty myös uusjäsen-

hankinnassa. Suunnitelmat kuitenkin vesittyivät 
koronan myötä.

Toiminnanjohtaja on välittänyt tietoa jäsenyhdis-
tyksille muun muassa poikkeusajan lainsäädän-
nön muutoksista yhdistystoimintaan ja suomi.fi 
-valtuuksista.

Suunniteltuja LUVAn tilaisuuksia ja seminaaria 
ei toteutettu. LUVAn viestintää kehitettiin ja toi-
mittiin aktiivisesti yhteiskunta- ja koulutuspoli-
tiikkaan vaikuttamisessa sekä valmistauduttiin 
kevään 2021 kuntavaalivaikuttamiseen.

Kiinteistö OY Ylläs-Agrolan viikko-osakkeita os-
tettiin yksi lisää, joten viikkomäärä on nyt 40. Yl-
läs-Agrolan käyttöaste jäi koronan aiheuttamien 
peruutusten vuoksi 84 %:n.  

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

Koronaepidemialla on vaikutuksia myös vuo-
den 2021 toimintaan. Agrologien Liiton järjes-
tämät tilaisuudet, mukaan lukien Kesäpäivät, 
on peruttu. Koronalla arvioidaan olevan edel-
lisvuoden tapaan vaikutuksia peruuntuneiden 
tilaisuuksien, vähenevien matkojen ja sähköis-
ten kokousten kautta merkittävinä kustannus-
säästöinä Liiton talouteen. Liiton toimisto on 

siirtynyt yhteen työhuoneeseen, mikä on ollut 
myös vallitsevassa koronatilanteessa järkevää. 

Peruuntuneista tilaisuuksista johtuen toimin-
nanjohtaja on osa-aikaisesti lomautettuna 
tuotannollisista syistä keväällä 2021 kolmen 
kuukauden ajan tehden työtä 80 %:sti. 
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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.

Tehdään Agrologien Liittoa tutuksi agrolo-
giopiskelijoille ja jaetaan stipendejä. Tarjotaan 
opiskelijalle mahdollisuus toteuttaa opinnäyte-
työ Agrologien Liiton toimintaan liittyen.

Pyritään vaikuttamaan luonnonvara-alan ja sen 
koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseen.

Arviointi
Agrologit ilmastosankareina -kampanja pyrki li-
säämään tietoutta agrologin koulutuksesta sekä 
kannustamaan potentiaalisia opiskelijoita hake-
maan lisätietoa koulutuksesta. Kohderyhmänä 
olivat nuoret sekä alanvaihtajat. Kampanja alkoi 
marraskuussa 2020 ja jatkuu maaliskuun 2021 
yhteishakuun saakka. Kampanjan myötä yhteis-
työ ammattikorkeakoulujen ja Liiton välillä on 
tiivistynyt.

Koulutuspoliittisiin asioihin vaikutettiin LUVAn 
kannanotoilla. OPH:n ja OKM:n hallinnoima 
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö 
– työryhmä tutustui Agrologien Liiton toimintaan 
helmikuussa 2020. 

Toimintaa tehtiin tutuksi opiskelijainfoissa ja 
Liitto oli toimeksiantaja HAMKssa aloittaneiden 
agrologiopiskelijoiden Agrologin osaaminen glo-
baalissa ruoantuotannossa – moduulissa. 

Liitto oli kahdessa opinnäytetyössä työelämä-
tilaajana.

Agrologi (AMK)-opiskelijat ry toimi sääntömääräi-
sesti, mutta toiminta kaipaisi aktivointia.

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

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

Arviointi
Vaikka kokonaisjäsenmäärä hieman väheni edel-
lisvuodesta, maksaneiden jäsenten määrä kasvoi 
noin 4 %.

 Yhteistyö Käytännön Maamies- ja KMVET -lehtien 
julkaisijan Terramedia Oy:n kanssa jatkui yhdes-
sä ProAgria Keskusten Liiton kanssa.

Muu toiminta
Kymppikurssitoimintaa jatketaan entiseen ta-
paan ja toiminnan laajentamismahdollisuuksia 
selvitetään.

Liiton metsiä hoidetaan metsäsuunnitelmien 
mukaisesti ja sijoitus-rahastosalkun hoitamista 
jatketaan täyden valtakirjan periaatteella.

Arviointi
Kymppikurssitapaamiset peruuntuivat koronati-
lanteen vuoksi. JAMKn kanssa suunniteltiin oman-
näköinen kurssitapaaminen Tarvaalaan marras-
kuulle, mutta tilaisuutta ei pystytty järjestämään 
koronan vuoksi.

Liiton metsien hoidossa ja hakkuissa toteutettiin 
metsänhoitosuunnitelmaa. Metsävarantotietoja 
päivitettiin sähköisiin järjestelmiin vuoden aikana.
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