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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 2021
96. toimintavuosi

2. Toimintavuosi 2021
Koronapandemia leimasi myös vuotta 2021 ja 
liiton toiminta tapahtui pääosin etäyhteyksin.   

Vuonna 2021 jatkettiin panostamista opis-
kelija- ja oppilaitosyhteistyöhön. Tämä näkyi 
muun muassa Liiton mukana ololla agrologien 
tunnettuuskampanjassa ja kahden opinnäyte-
työn käynnistyessä Liiton toimesta. 

Koronaepidemian vaikutukset yhdistyksen 
toimintaan näkyivät peruuntuneiden tilaisuuk-
sien ja digiloikan ansiosta näistä johtuvina kus-
tannussäästöinä. 

Jäsenmäärä pieneni hieman edellisvuodesta.
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Ainaisjäsenet Vuosijäsenet Opiskelijajäsenet Yhteensä
Agrologernas Förening 7 151 1 159
Agrologit Uusimaa 82 157 13 252
Etelä-Karjalan Agrologit 24 65 4 93
Etelä-Pohjanmaan Agrologit 78 243 21 342
Etelä-Savon Agrologit ry 34 90 4 128
Kainuun Agrologit 15 81 4 100
Kanta-Hämeen Agrologit 41 94 2 137
Keski-Pohjanmaan Agrologit 26 109 5 140
Keski-Suomen Agrologit 40 131 16 187
Koillis-Pohjan Agrologit 3 13 1 17
Kymenlaakson Agrologit 32 83 5 120
Lahden Seudun Agrologit 31 83 6 120
Lapin Agrologit 21 52 12 85
Lounais-Hämeen Agrologit 35 105 9 149
Oulun seudun Agrologit 46 161 17 224
Pirkanmaan Agrologit 70 140 12 222
Pohjois-Karjalan Agrologit 25 105 6 136
Pohjois-Savon Agrologit 35 160 16 211
Satakunnan Agrologit 72 151 12 235
Varsinais-Suomen Agrologit 89 216 15 320
Yhteensä 806 (844) 2 390 (2 565) 181 (197) 3 377 (3 606) 

Jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin 2021

 

2.1  Liiton jäsenet ja jäsenmäärä 

Jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2021 alussa 
3 606 ja toimintavuoden lopussa 3 377 jäsentä. 
Jäsenyhdistysten jäsenistä 806 oli ainais-, 2 390 
vuosi- ja 181 opiskelijajäseniä. 

Lisäksi AMK-Agrologiopiskelija ry on Agrolo-
gien Liiton jäsen. 

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

Lainsäädäntö mahdollisti yhdistysten vuosiko-
kousten pitämisen poikkeuksellisesti etäyhtey-
dellä omien sääntöjen sitä estämättä. Suurin 
osa (42 %) jäsenyhdistyksistä piti vuosikoko-
uksen etäyhteyksin. Pelkästään läsnäoloko-
kouksen järjesti 26 % ja hybridikokouksen 11 % 
yhdistyksistä. Yhdistyksistä 21 % ei järjestänyt 
vuosikokousta.

Toiminta-avustusta saivat Kainuun Agrologit ry 
ja Keski-Suomen Agrologit ry.

Jäsenyhdistyksien toimintaan koetaan olevan 
haasteellista saada mukaan uusia aktiivijäse-
niä. 

2.2  Tapahtumat 

Vuoden aikana järjestettiin kolme maksutonta 
webinaaria jäsenistölle. Aiheina olivat maa-
talous verotus, yksityistieasiat ja perintöoikeus. 

Kesäpäivien tilalla järjestettiin 19.6.2021 verk-
kotapaaminen. Päivä alkoi maa- ja metsätalous-
ministeri Jari Lepän kattavalla puheenvuorolla 
maatalouden ja maaseudun ajankohtaisasiois-
ta. Tapaaminen jatkui vapaamuotoisemmalla 
kuulumisten vaihdolla, jonka veti edustajiston 
varapuheenjohtaja Mari Vauhkonen.
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Jäsenyhdistysten aluetapaaminen toteutettiin 
25. – 26.11.2021 Jyväskylässä. Tilaisuus jär-
jestettiin LUVA-yhteistyön puitteissa METOn 
kanssa ja edustettuina oli yhdeksän Agrologien 
Liiton jäsenyhdistystä. Europarlamentaarikko 
Elsi Katainen kertoi tilaisuudessa etäyhteyksin 
EU:n maatalous- ja metsätalouden ajankoh-
taisasioista. 

Kymppikurssitapaamiset Hyvinkäällä ja Mus-
tialassa peruuntuivat. Peruuntuneet kymppi-
kurssitapaamisten aikataulu on tarkoitus ku-
roa kiinni tulevina vuosina.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän puheen-
vuoro verkkotapaamisessa.

2.3  Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Toiminnassa on panostettu strategian mukai-
sesti opiskelija- ja oppilaitosyhteistyöhön. 

Yhteistyö agrologitutkinnon tunnettuuskam-
panjan – Agrologit ilmastosankareina – tiimoilta 
jatkui. Kampanjan toteuttivat agrologitutkintoa 
tarjoavat ammattikorkeakoulut: HAMK, JAMK, 
Lapin AMK, Oamk, Savonia, SeAMK ja YH No-
via. Liitto tarjosi sähköiset kanavat (Facebook, 
Instagram ja YouTube) kampanjan alustaksi ja 

toteutti koontisivun, luva.fi/opiskeleagrologik-
si, kotisivuillaan.   

Opiskelijainfot pidettiin vuoden aikana HAM-
Kin, Novian, Savonian ja SeAMKin opiskelijoille.

Agrologien Liitto oli Baltic Sea Action Groupin 
ohella työelämätilaajana HAMKssa syksyllä 
aloittaneiden agrologiopiskelijoiden moduulis-
sa ”agrologien osaaminen globaalissa toimin-
taympäristössä”. Moduulin purkutilaisuudessa 
lokakuussa Mustialassa agrologiopiskelijat 
tuottivat kirjalliset projektityöt, standiesittelyt 
ja paneelikeskustelun Agrologien Liiton osalta 
aiheesta mitä asiantuntijuutta agrologin työssä 
tarvitaan ja miten ruuantuotannon muutokset 
vaikuttavat työtehtäviin. 

Agrologien Liitto oli toimeksiantajana kahdes-
sa opinnäytetyössä. HAMKn Suvi Alatalon opin-
näytetyö Tilipäivä koittaa – Maaseutusihteerien 
palkkauksen kehitys 2010 – 2019 -opinnäytetyö 
valmistui loppukesästä ja JAMKn Petra Korho-
sen Agrologikoulutus ja sen vastaavuus työ-
elämään -opinnäytetyö valmistuu alkuvuonna 
2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaston mu-
kaan vuonna 2021 valmistui 210 AMK-agrolo-
gia, joista 183 päivä- ja 27 monimuoto-opis-
kelijaa. YAMK-agrologitutkinnon suoritti 24 
henkilöä.

AMK-Agrologiopiskelijat ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja toimi Nina Lyytikäinen (OAMK), 
sihteerinä järjestöagrologi Katja Rajaoja, Agro-
logien Liiton hallituksen edustajana Teemu 
Laitakoski, hallituksen jäseninä Artturi Anttila/
Anssi Lahtinen (HAMK), Emma-Sofia Jutila/Iida 
Tornberg (JAMK), Mikaela Tapionkaski (Lapin 
AMK), Leo Klinge (Novia), Nina Lyytikäinen (ke-
vät 2021 OAMK), Anna-Maija Smolander (Sa-
vonia) ja Sonja Hautala (SeAMK). 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kak-
si kertaa etäyhteyksin ja lisäksi pidettiin opiske-
lijakyselyn suunnittelupalaveri. Vuosikokousta 
ei järjestetty.
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Sähköiseen opiskelijakyselyyn vastasi 157 
agrologiopiskelijaa. Kyselyssä kartoitettiin 
opin tojen vastaavuutta ennakko-odotuksiin, 
pyydettiin arvioimaan opintojen ammatillisia 
osaamis aloja sekä koulun viestintää, tuturoin-
tia, opiskelijakuntaa ja opettajien ammattitai-
toa. Lisäksi tiedustelimme, mitä mieltä opiske-
lijat ovat etäopetuksesta. Lopuksi kyselimme 
opiskelijoiden tietämystä Agrologien Liitosta ja 
AMK-Agrologiopiskelijoista.

Valtaosalla vastaajista opinnot ovat vastanneet 
hyvin ennakko-odotuksia. Eniten kritiikkiä sai 
osakseen opetustarjonnan supistuminen ja 
lähiopetuksen väheneminen. Kyselyssä kartoi-
tettiin etäopiskelua, joka jakoi vastaajat sen 
kannattajiin ja vastustajiin. 

Koronasta johtuen oppilaitoksissa ei järjestetty 
opiskelijatapahtumia. 

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 kuudes toi-
mintavuosi. LUVA yhteistyön peruselementit: 
kustannustehokas viestintä ja yhteisesti tehtä-
vä yhteiskuntavaikuttaminen, näkyivät vuodes-
sa. 

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 luonnonva-
ra-alan koulutuksen laatuun ja rahoitukseen. 
Vaikuttamistyötä on tehty muun muassa Ope-
tushallituksen Luonnonvarat, elintarviketuo-
tanto ja ympäristö -ennakointityöryhmässä.

Kuntavaalitilaisuus järjestettiin 18.3.2021 ja 
LUVAn kuntavaaliteemat sisälsivät viisi osa-ai-
hetta (kaavoitus, monipaikkainen työ, lähiruo-
ka ja kuntien kilpailutus, energia sekä kuntien 
metsäomaisuuden hoito ja käyttö).

LUVAn kunnallispoliittinen vaikuttamisryhmä 
(ns. kuntaryhmä) aloitti toiminnan pilottikokei-
luna 8.9.2021. Ryhmän tarkoituksena on edis-
tää luonnonvara-alan asioita kunnissa. 

Myös maankäyttö- ja kaavoitusasiat olivat vuo-
den aikana esillä. LUVA järjesti kaavoitussemi-
naarin tilalla webinaarin 30.11.2021. LUVA jätti 
lausunnon hallituksen esitykseen kaavoitus- ja 
rakentamislakiin joulukuun alussa. 

LUVA:n aluetoimijoiden tapaaminen järjestet-
tiin 26. – 27.11.2021 Jyväskylässä. 

LUVAn sääntömääräinen edustajakokous pi-
dettiin 15.12.2021.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 2021 lopussa noin 850 tykkääjää ja 890 
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 jäsenetusivuja.

Vuoden aikana lähetettiin kahdeksan jäsen-
tiedotetta ja lisäksi muutamia erillistiedotteita 
äkkilähdöistä Ylläkselle jäsenille, joilla on säh-
köpostiosoite.

Marras-joulukuussa lähetettiin jäsenkirje ja 
vuosikalenteri sen tilanneille jäsenille.  
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Jäsenyhdistyksille lähetettiin kahdeksan ajan-
kohtaistiedotetta.

Merkkipäiviään viettävistä jäsenyhdistysten jä-
senistä toimitettiin heidän pyynnöistään merk-
kipäiväuutisia Maaseudun Tulevaisuus – ja Tu-
run Sanomat -lehtiin.

2.6 Jäsenedut

Toivo Taavitsaisen rahaston vuoden 2021 sti-
pendit saivat agrologiopiskelijat Veera Kanto-
nen (OAMK), Emmi Kauppinen (JAMK), Maria 
Luomanmäki (SEAMK) ja Osmo Morri (JAMK). 

Hyvinkään maaseutuopisto-rahaston jatko-
opin tostipendit myönnettiin Johanna Wick s-
tran dille ja Taru Vänskälle. 

Valmistuneiden agrologien stipendit saivat 
Eveliina Heikkinen (Savonia), Ronja Kuorikoski 
(OAMK), Mattis Nysand (Novia), Kaisa Piesanen 
(JAMK), Maire Ylä-Tuuhonen (SeAMK). Lisäksi 
HAMKsta valmistuneille Otto Näsille jaettiin 
Ryöpyn rahaston ja Carita Jalkaselle Laurilan 
rahaston stipendi.

Stipendejä jaettiin yhteensä 2 235 euroa.

Jäsenyhdistysten jäsenille välitettiin vajaa 900 
Käytännön Maamiehen ja vajaa 200 KMVet-leh-
den jäsenetutilausta, KoneAgrian alennuslippu-
ja sekä ruiskuntestauksen alennus kuponkeja.

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

Maksutonta puhelinneuvontaa JB Evershedsis-
sä muissa kuin työsuhdeasioissa käytti viitisen-
toista jäsentä. 

 2.7  Loma- ja virkistystoiminta

Liiton vuokraamien Ylläs-Agrolan viikko-osak-
keiden käyttöaste oli 98 %. Liitto omisti toi-
mintavuotena 42 Kiinteistö Oy Ylläs-Agrolan 
osaketta. 

Jäseniltä saadun palautteen perusteella Järvi-
Sydämen majoitustarjousta käytettiin ja se oli 
pidetty etu. Lisäksi jäsenillä oli käytettävissä 
jäsenalennus HolidayClubin kohteisiin.

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

Kuuhanmäen kevättalkoot olivat toukokuun 
lopussa. Talkooväki oli tänäkin vuonna ehtinyt 
ahkeroida jo ennen talkoita – ja hyvänä oli pi-
detty! 

Kuuhanmäki oli jäsenten vapaassa käytössä 
kesäkuun loppuun saakka ja 1.7. alkaen va-
rattavissa sähköisellä varausjärjestelmällä. 
Edellisvuonna testattu toimintamalli todettiin 
saadun palautteen perusteella toimivaksi. 
Kuu hanmäen kävijämäärä lisääntyi koronan ja 
uuden varausjärjestelmän myötävaikutuksella. 
Vanhojen konkareiden lisäksi Kuuhanmäessä 
vieraili ilahduttavasti myös ensikertalaisia ja 
vuosi kymmeniä sitten käyneitä jäseniä.

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:

KOY YLLÄS-AGROLA 
hallituksen varapuheenjohtaja Anne Laitinen

KÄYTÄNNÖN MAAMIES LEHDEN 
JOHTOKUNTA  
Anne Laitinen ja Sebastian Sohlberg

LOMALAIDUN RY 
hallituksen jäsen Anne Laitinen
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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 edustajana)

STTK:N LUONNONVARA-ALAT  
jäsen Anne Laitinen

Lisäksi Anne Laitinen toimi Maaseutuneuvon-
nan tekniset toimihenkilöt ry:n sihteerinä ja 
rahastonhoitajana.  

Agrologien Liitto liittyi Välitä viljelijästä -verkos-
toon.

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 on tekemisissä.

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäi-
vänä 2021 yhteisöjen esityksestä Suomen Val-
koisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikun-
tien kunniamerkkejä yhteensä 34 agrologille. 
Lisäksi agrologi Auvo Gustafssonille (Heinäve-
si) myönnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi, 
agrologi Ari Heikkilälle (Rautalampi) talousneu-
voksen arvonimi ja agrologi (AMK), agronomi 

Kanta-Hämeen Agrologien viininmaistajaiset. Kuva Sari Lunnikivi
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Katariina Pylsylle (Hämeenkyrö) kotiseutuneu-
voksen arvonimi.

Agrologien Liiton ansiomerkki myönnettiin 
ansiokkaasta työstä agrologien hyväksi Maarit 
Pakariselle. 

2.11 Työttömyyskassa 

Agrologien Liitto suosittelee työttömyyskassan 
jäsenyyttä niille jäsenyhdistysten jäsenille, joil-
la työttömyysturva ei sisälly jonkin ammattiyh-
distyksen jäsenmaksuun.  

JYTK työttömyyskassa sulautui Julkisten alojen 
teknisten työttömyyskassaan (JATTK ja uusi 
kassa, työttömyyskassa Aaria, aloitti toimintan-
sa 1.1.2021.

2.12 Agrologien työllisyys

Työttömien agrologien määrä palautui lähem-
mäs normaalitasoa. Työttömien agrologien 
kuukausittainen keskiarvo oli 307 (vuonna 
2020 359), joista 142 (155) oli opistotutkinnon, 
149 (187) agrologi AMK-tutkinnon ja 16 (17) 
agrologi (YAMK)-tutkinnon suorittaneita. 

Työttömien määrä oli korkeimmillaan tam-
mi-huhtikuussa. Alimmillaan työttömien mää-
rä oli elo-marraskuussa. (Lähde: Työ- ja elin-
keinoministeriön tilastot)

2.13 Agrologien palkat

Agrologien palkkakysely tehtiin marraskuussa. 
Agrologien keskipalkka oli 3 777 euroa (vuonna 
2020 3 549 e). Kaikkien vastaajien mediaani-
palkka oli 3 400 euroa (vuonna 2020 3 204 e). 
Naisten keskipalkka oli 3 364 euroa (vuonna 
2020 3 172 e) ja miesten 4 255 euroa (3 962 
e). Vastaajista 89 % oli toistaiseksi voimassa 
olevassa työsuhteessa. Vajaa kolmannes vas-
taajista (30 %) toimi sivutoimisena yrittäjänä 
päätoimen ohessa.

2.14 Agrologikoulutus 

Vuonna 2021 valmistui 210 AMK-agrologia, 
joista 183 päivä- ja 27 monimuoto-opiskelijaa. 
YAMK-agrologitutkinnon suoritti 24 henkilöä.

Agrologi (AMK) -koulutukseen haki kevään 
2021 yhteishaussa 495 ensisijaista hakijaa. Lu-
kemassa ovat mukana agrologi (AMK) päivä- ja 
monimuotototeutukseen hakeneet ensisijaiset 
hakijat. (Lähde: Vipunen – opetushallituksen 
tilastopalvelu)

Agrologien Liiton hallitus koolla Jyväskylässä 26. marraskuuta vas. pj Leea Sangi, Reijo Honkola, 
Jukka Heikkinen, Olavi Lehtiniemi, Miia Dufva sekä edustajiston pj Heikki Keisari.
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3. Hallinto

3.1 Edustajisto      

Edustajiston kokous pidettiin 19.6.2021 etäyhteyksin. Kokoukseen osallistuneet ovat lihavoituna. 
Puheenjohtaja Heikki Keisari, Harjavalta, Varapuheenjohtaja Mari Vauhkonen, Polvijärvi 

Varsinainen jäsen Varajäsen Jäsenyhdistys
Arja Ala-Luoma Pentti Ala-Pantti Etelä-Pohjanmaa 
Eino Heinola Jari Lantta Etelä-Karjala 
Armi Hotakainen Toni Anttila Keski-Pohjanmaa
Leila Jaakkola Susanna Ollilla Lappi
Taru Jokinen Niko Jokinen Keski-Suomi
Marja Juhola Marko Jokinen Keski-Pohjanmaa
Kati Kaltiaisenaho Marja-Leena Perälä Etelä-Pohjanmaa
Heikki Keisari Pekka Vallin Satakunta
Seppo Linjakumpu Rauno Määttä Koillis-Pohja
Terhi Litmanen Saara Minkkinen Keski-Suomi
Kirsi Lustig Taina Lehtiniemi Lahden seutu
Nina Lyytikäinen Henriikka Kokkonen AMK - Agrologiopiskelijat
Päivi Markkula Elisa Kivioja Satakunta
Päivi Meronen Matti Salminen Kanta-Häme
Seppo Pietarila Marko Toikka Kymenlaakso
Virpi Piippo Mikko Sangi Oulun seutu
Eero Pylsy  Timo Tukia Pirkanmaa
Katariina Pylsy Reijo Hoppula Pirkanmaa
Antti Pönkkö Liisa Ojantakanen Oulun seutu
Heli Rantala Liisa Leinamo Uusimaa
Jaakko Ranto Harri Rosenberg Etelä-Pohjanmaa
Katri Saksa Aija Ylönen Etelä-Savo
Kaj Sjölund Arvi Kekäläinen Uusimaa
Anna-Maija Smolander Sonja Hautala AMK – Agrologiopiskelijat
Minna Tanner Samuli Leinonen Kainuu
Mari Vauhkonen Pia Takkunen Pohjois-Karjala

 
Lounais-Häme, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi eivät valinneet edustajiston varsinaista ja vara-
edustajaa kokouskutsun lähettämisajankohtaan mennessä kaudelle 2021 – 2023.

Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi 
tilivelvollisille vastuuvapauden vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta. 

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2022 – 2023 Heikki Keisari ja varapuheenjohtajak-
si Mari Vauhkonen. Edustajiston puheenjohtajisto valittiin poikkeuksellisesti kaksivuotiskaudeksi, 
jotta edustajiston jäsenten ja puheenjohtajien kaudet saatiin kulkemaan yhtäaikaisesti. Hallituk-
sen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2022 – 2024 Leea Sangi.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Olavi Lehtiniemi ja Teemu Laitakoski valittiin jatkamaan halli-
tuksen varsinaisina jäseninä 2022 –2024. Hallituksen varajäseneksi kaudelle 2022 –2024 valittiin 
Terhi Litmanen ja Katariina Pylsyn siirryttyä edustajiston jäseneksi hänen tilalleen loppukaudeksi 
2021 –2023 Riikka Suutari.
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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 2021 oli 
seuraava:
Sangi Leea, maatalousyrittäjä, Liminka, 
puheenjohtaja 2019 –, läsnä 5/5

Dufva Miia, tutkimusmestari, Helsinki, 2020 –, 
läsnä 5/5

Heikkinen Jukka, maaseutuasiantuntija, Liperi, 
2018 –, läsnä 5/5

Honkola Reijo, maanviljelijä, Kuortane, 2018 –, 
läsnä 5/5

Laitakoski Teemu, rahoitusasiantuntija, Salo, 
2016 –, läsnä 4/5

Lehtiniemi Olavi, maatalousyrittäjä, Hausjärvi, 
2010 –, läsnä 5/5

Mäki-Neste Esa, maatalousyrittäjä, Alavus, 
2020 –, läsnä 5/5

Tervo Kati, projektisuunnittelija, Oulu, 
varajäsen 2020 –, läsnä 0/5

Suutari, Riikka, maatalousyrittäjä, Heinola, 
2012 –15, varajäsen 2016-, läsnä 0/5

Pylsy, Katariina, maaseutujohtaja, 
Hämeenkyrö, varajäsen 2012 – 5/2021, 
läsnä 0/5

Hallitus piti viisi kokousta. Hallituksen sihteeri-
nä toimi toiminnanjohtaja Anne Laitinen.

3.3 Liiton toimihenkilöt

Laitinen, Anne, toiminnanjohtaja 1.4.2018 –  
Rajaoja, Katja, järjestöagrologi, 12.3.2001 –

Toiminnan henkilöstövahvuus oli hieman 
vajaa 1,8 henkilötyövuotta. Peruuntuneista 
tilaisuuksista johtuen toiminnanjohtaja oli 
osa-aikaisesti lomautettuna tuotannollisista 
syistä keväällä 2021 kolmen kuukauden ajan 
tehden työtä 80 %:sti. 

Liiton henkilökunnan työterveyspalvelut on 
ostettu Mehiläinen Oy:stä. 

Tilitoimistopalvelut on hoitanut ProTalous 
Oy, ProAgria Etelä-Suomi. Taloushallinto 
siirtyi kir jan pidon kanssa integroituun jär-
jestelmään 1.4.2021. Jäsenrekisteripalvelut 
on hoitanut Tietopiiri Oy. Atk-tukipalveluista 
vastasi alkuvuoden Tietokeskus ja 1.6.2021 
alkaen Tibio.

3.4 Tilintarkastajat

Liiton varsinainen tilintarkastaja vuonna 
2021 oli HT, JHT Ritva Weckström, varalla KHT 
Johanna Hilden. 

3.5 Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet

Markku Vuorensola, kunniapuheenjohtaja, 
Lempäälä

Lahtinen, Marjatta, kunniajäsen, 
opetusneuvos, Helsinki
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4. Olennaiset tapahtumat tili-
kauden päättymisen jälkeen

5. Keskeiset tavoitteet 
toiminta vuotena 2021

Uudistuvaa yhteenkuuluvuutta – Jäsenet ja 
jäsenyhdistykset avainasemassa

Ollaan mukana uusissa kanavissa tekemässä 
toimintaa tutuksi ja kertomassa agrologeille 
tärkeistä asioista. Kehitetään jäsenetuja ja teh-
dään kohdennettua markkinointiviestintää.

Tuetaan jäsenyhdistysten toimintaa. Ollaan 
mukana suunnittelemassa tapahtumia, joilla 
pyritään aktivoimaan jäsenistöä. Tehdään yh-
distysten toimintaa tutuksi liiton viestintäkana-
vissa.   

Osallistutaan OKRA-maatalousnäyttelyyn.

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

Arviointi:
Toteutettiin uutena asiana maksuttomia webi-
naareja jäsenistölle. 

Edellisvuonna suunniteltuja uusia tilaisuuksia 
uusjäsenhankintaan ei koronasta johtuen toteu-
tettu. 

Jäsenyhdistysten toimintaa tuettiin muun muassa 
välittämällä tietoa poikkeusajan lainsäädännön 
muutoksista yhdistystoimintaan ja järjestämällä 
äänestysmahdollisuus etäyhteyksin pidettyihin   
vuosikokouksiin.

LUVA-yhteistyö oli aktiivista. Vuoden aikana mm. 
julkaistiin kuntavaaliteemat, järjestettiin alueta-
paaminen, käynnistettiin pilottikokeiluna kunta-
ryhmän toiminta ja jätettiin lausunto kaavoitus- 
ja rakennuslakiin.  

Okra-maatalousnäyttelyä ei järjestetty.

Koronalla arvioidaan olevan edellisvuoden 
tapaan vaikutuksia peruuntuneiden tilaisuuk-
sien, vähenevien matkojen ja sähköisten ko-
kousten kautta kustannussäästöinä Liiton talo-
uteen. 

Kohonnut epävarmuus rahoitusmarkkinoilla 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan kasvattaa myös 
Liiton sijoitussalkkuun liittyvää riskiä. 
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Opiskelijat mukaan toimintaan – Agrologi 
(AMK)-koulutus ja opiskelijayhteistyö

Lisätään yhteistyötä agrologikoulutusta tarjo-
avien oppilaitosten kanssa ja ollaan mukana 
agrologien vetovoimakampanjassa. 

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, jaetaan stipendejä ja tarjotaan 
opiskelijalle mahdollisuus toteuttaa opinnäyte-
työ Agrologien Liiton toimintaan liittyen. 

Pyritään toteuttamaan agrologiopiskelijoille 
suunnattu yhteiskuntavaikuttamisen päivä.

Arviointi:
Jatkettiin yhteistyötä ammattikorkeakoulujen 
kans sa erityisesti Agrologit ilmastosankareina 
-kam  panjaan liittyen. 

Agrologien Liitto jätti lausunnon luonnoksesta 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi am-
matillisen koulutuksen rahoituksen laskentape-
rusteista annetun OKM:n asetuksen muuttami-
seksi.

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

Liitto oli kahdessa opinnäytetyössä työelämäti-
laajana. Stipendejä jaettiin opiskelijoille 2 235 
euron arvosta.

Yhteiskuntavaikuttamisen päivää ei järjestetty.

Vahva pohja – tasapainoinen talous

Taloudessa tärkein tehtävä on jäsenhankinta ja 
-pito. Tähän työhön tarvitaan liitto, jäsenyhdis-
tykset ja jäsenet. Tavoitteena on jäsenmäärän 
kasvattaminen.

Vastuullinen talous edellyttää kulujen tarkkaa 
seurantaa. 

Arviointi:
Jäsenmäärä väheni edellisvuodesta. Maksanei-
den vuosi- ja opiskelijajäsenten määrä väheni 
yhteensä 12 jäsenellä. 

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

Kiinteistö OY Ylläs-Agrolan viikko-osakkeita ostet-
tiin kaksi lisää, joten viikkomäärä on nyt 42. Yl-
läs-Agrolan käyttöaste oli 98 %.

Tarkkaa talouslinjaa jatkettiin.

Muu toiminta

Hyvinkään ja Mustialan kymppikurssitapaa-
misten lisäksi aktivoidaan muita agrologikou-
lutusta tarjoavia ammattikorkeita vastaavien 
tapaamisten järjestämiseksi yhteistyössä liiton 
kanssa. 

Kesäpäivät järjestetään huomioiden terveysvi-
ranomaisten rajoitukset. 

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

Arviointi:
Kymppikurssitapaamiset peruuntuivat koronati-
lanteen vuoksi. JAMK:in suunniteltua uutta kurssi-
tapaamista ei järjestetty koronasta johtuen. 

Kesäpäiviä ei järjestetty perinteisessä muodossa, 
mutta edustajiston etäkokouksen yhteydessä oli 
maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän katsaus 
maatalouden ajankohtaisasioihin ja agrologien 
kuulumisten vaihtoa etäyhteyksin. 

Liiton metsien hoidossa toteutettiin metsänhoi-
tosuunnitelmaa. 
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