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EGF2020 Suomeen 
 
Yhdistyksemme oli mukana kesällä 1992 pidetyn  European Grassland Federationin (EGF) 14. 

yleiskokouksen järjestämisessä. Silloin muodostui myös yhdistyksen varallisuuden perusta, jota on 

hyödynnetty mm. jakamalla  jäsenistölle stipendejä kansainvälisiin nurmitapahtumiin ja jakamalla 

nurmiaiheista tietoa.  

 

Nyt EGF:n 28. General Meeting  on saatu Suomen järjestettäväksi kesällä 2020 ja SNY on taas aktiivisesti 

järjestelyissä mukana. Kyseessä on hieno mahdollisuus Suomen nurmiosaamisen esittämiseen ja alan 

profiilin nostamiseen, mutta myös iso ponnistus, johon tarvitsemme laajasti eri toimijoiden panostusta. 

SNY:n kannalta tämä kokous antaa lähivuosien toiminnallemme selkeän päämäärän, jota kohti edetä.  

 

EGF:n yleiskokoukset järjestetään joka toinen vuosi ja seuraava kokous on Irlannissa Corkissa 17.-21.6.2018. 

Sinne tarvitsemme vahvan edustuksen Suomesta pohjustamaan oman kokouksemme onnistumista. 

Abstrakteja suunnitteleville tiedoksi että ne on lähetettävä lokakuussa 2017. Lisätietoja: 

http://www.egf2018.com/. Yleiskokousten välivuosina järjestetään EGF:n Symposiumit, joista seuraava 

toukokuun 2017 alkupuolella Sardiniassa. 

 

Edellinen EGF:n yleiskokous  pidettiin Norjassa syyskuussa 2016. Lisätietoja: http://www.egf2018.com/. 

SNY myönsi Venla Jokelalle stipendin tuohon kokoukseen osallistumiseen ja Venlan matkakertomus löytyy 

tämän kirjeen lopusta.  

 

 

 
 

Kuva EGF:n 26. yleiskokouksesta Norjasta syyskuussa 2016. 
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Vuosikokous 
 

Suomen nurmiyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 2.5.2017 klo 14. Tilaisuuteen on mahdollista 

osallistua fyysisesti Luken Jokioisten (kokoushuone Satakerta) ja Maaningan (Sali) toimipaikoissa ja etänä 

tämän linkin kautta: https://ucc.vy-verkko.fi/luke/meet/marketta.rinne/M6H39BSD 

Myös puhelimella voi osallistua soittamalla numeroon: 0925393102     

Neuvottelutunnus: 43293483  

 

 

Ennen vuosikokousta pidämme miniseminaarin nurmisadon mittauksesta (pj. Auvo Sairanen): 

• Jere Kaivosoja (Luke): Uudet tekniikat nurmisadon mittauksen apuna 

• Sari Kajava (Luke): Nurmituotanto tarkasteluun EuroMaito-hankkeen pilottiloilla  

 

 

Vuosikokouksen esityslista 

 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa 

samalla toimivat ääntenlaskijoina. 

2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen. 

3. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot. 

4. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille. 

6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.  

7. Esitetään hallituksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintavuotta varten. 

8. Toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali kolmivuotistoimikaudelle.  

9. Valitaan jäsenet asiantuntijatoimikuntiin.  

10. Valitaan kuluvaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.  

11. Päätetään kokousten kokoonkutsutavasta. 

12. Sääntömuutosehdotus. 

13. Muut asiat ja ilmoitusasiat, mm. EGF 2020. 

14. Päätetään kokous. 

 

Hallitus esittää sääntömuutosta, jossa muotoillaan toiminnan tarkoitusta, aikaistetaan vuosikokousta, 

muutetaan toimintavuosi kalenterivuodeksi ja poistetaan vuosikokouksen asialistalta tarpeettomia kohtia. 

Muutettavaksi ehdotetut pykälät muutosehdotuksineen on liitetty tämän jäsenkirjeen loppuun. 

 

 
 
Jäsenmaksu  
Vuonna 2016 ei kannettu ollenkaan jäsenmaksua ja tämän jäsenkirjeen liitteenä on tiedot vuoden 2017 

jäsenmaksun maksamiseksi. Jatkossa jäsenmaksu kannetaan alkuvuodesta.  
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Tulevia tapahtumia 
 

• 19th EGF Symposium “Grassland resources for extensive farming systems in marginal regions: 

major drivers and future scenarios”, 7-10 May 2017, Sardinia, Italy http://www.egf2017.org/ 

• 8th Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden 13 – 14 June 2017 

http://www.slu.se/en/departments/animal-nutrition-management/news/nordic-feed-science-

conference/ 

• Nurmi 2017, 3.8.2017 PowerPark, Härmä http://www.yara.fi/lannoitus/kasvit/nurmi/nurmi2017/ 

• ProAgria Maitovalmennuksen yhteydessä  7.9.2017 Vantaalla nurmiseminaari, joka on tarkoitettu 

asiantuntijoille, viljelijöille ja sidosryhmille. 

• Maataloustieteen Päivät  10.-11.1.2018, Helsinki http://www.smts.fi/ 

• 27th European Grassland Federation General Meeting  ”Sustainable Meat and Milk Production 

from Grasslands”,Cork, Ireland 17- 21 June 2018 http://www.egf2018.com/ 

• 18th International Silage Conference, 24 – 26 July 2018, Bonn, Germany 

http://www.isfqcbrazil.com.br/18th-isc-germany.php 

 

 

 
Suomen Nurmiyhdistyksen hallitus 
 

• Marketta Rinne (Luke), pj. 

• Auvo Sairanen (Luke), siht. 

• Minna Toivakka (Yara), vpj. 

• Laura Nyholm (Valio), taloudenhoitaja 

• Anu Ellä (ProAgria), tiedotussihteeri 

• Venla Jokinen (Eurofins) 

 

 

Lisätietoja: www.nurmiyhdistys.fi 
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Matkakertomus EGF2016 Trondheim, Norja    
 

Vuoden 2016 EGF (European Grassland Society) konferenssi järjestettiin 26. kerran laajempana 

kokonaisuutena, General Meeting- muotoisena, Trondheimissa, Norjassa 4.-8. syyskuuta 2016. 

Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli työpaja ´Grazing in a high-tech world´ sekä kaksi Master Class- 

kokonaisuutta, joista itse osallistuin rehun laatua käsittelevään kokonaisuuteen. Neljän tunnin 

kokonaisuuden aikana professorit David Parson (SLU, Ruotsi) ja Pekka Huhtanen (SLU, Ruotsi) käsittelivät 

rehun laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä analyysimenetelmiä. Erityisen kiinnostavia olivat David Parsonin 

luennolla esitellyt kuvantamiseen liittyvät tekniikat, joilla voidaan määrittää mm. nurmikasvustojen heinä- 

ja apilasuhteita käyttämällä yksinkertaisesti valokuvia.  

 

Varsinaisen konferenssin teemoina olivat: Reconnecting ruminants to grasslands, Forage and pasture 

quality evaluation, Forage potential in ruminant nutrition, Synergies between ecosystem services, 

biodiversity and agricultural production in grasslands sekä Grassland in a changing climate- perspectives on 

mitigation and adaptation. Konferenssi kesti kokonaisuudessaan neljä päivää ja sisälsi kaikkiaan viisi 

sessiota, jonka aikana kuultiin kahdeksan kutsuttua esitelmää sekä 77 lähetetyistä abstrakteista valittua 

lyhempää esitelmää. Lyhyemmät esitelmät kuultiin kahdessa rinnakkaisessa sessiossa. Lisäksi konferenssiin 

kuului runsas posterinäyttely, yhteensä 173 posteria, joiden katseluun oli varattu aikaa kahvittelun lomassa. 

Konferenssin abstraktikirja löytyy elektronisessa muodossa EGF:n kotisivuilta 

http://www.europeangrassland.org/fileadmin/media/EGF2016.pdf.  

 

Pidin itse suullisen esitelmän konferenssin viimeisenä päivänä otsikolla ’ Perenniality of timothy accessions 

is related to geographic origin’. Esitelmässä raportoin tutkimustuloksiamme, joiden mukaan timotein 

lajikkeet voivat erota kyvyssään monivuotiseen kasvuun ja erilaiseen kasvustorakenteen muodostukseen. 

 

EGF konferensseihin kuuluu lisäksi aina puoli päivää kestävä retki, joita toteutettiin tämän vuoden 

konferenssissa viisi erilaista.  Itse osallistuin retkelle, jolla vierailtiin kolmella tilalla, noin 1,5 tunnin 

ajomatkan päässä Trondheimista pohjoiseen Levangerin ja Verdalin alueilla. Alue on yksi Norjan 

merkittävimmistä viljan- sekä kotieläintuotannossa. Vierailukohteina olevat tilat olivat hyvin lähellä toisiaan 

ja ne keskittyivät maidontuotantoon (tavallinen ja luomu) sekä emolehmätuotantoon. Lisäksi kaikilla tiloilla 

kasvatetaan viljaa. Tilat tekevät runsaasti yhteistyötä toistensa kanssa mm yhteisillä koneilla, joilla 

hoidetaan kaikkien tilojen peltotyöt kylvöstä sadonkorjuuseen. Vierailujen anti oli hyvin mielenkiintoinen, ja 

oli kiinnostavaa kuulla maidon hinnasta ja kiintiöistä Norjassa, joka ei kuulu EU:hun. Tiloilla vaikutti 

kuitenkin olevan samat ongelmat kuin  Suomessa eli mm. miten saada tiloille jatkajaa, kun helpommat ja 

paremmin palkatut tehtävät mm öljyteollisuudessa vetävät paikallista nuorisoa. Retkipäivä päättyi 

illalliseen Stiklestadin kulttuurikeskuksessa, missä St. Olaf kuoli vuonna 1030.  

 

Viimeisenä päivänä mainostettiin EGF:n tulevia konferensseja, joista seuraava järjestetään jo toukokuussa 

2017 Sardiniassa, Italiassa. Lisäksi Suomen nurmi-ihmiset lupautuivat järjestämään EGF2020 konferenssin. 

Kyseisen konferenssin suunnittelu on jo täydessä käynnissä ja kaikkia asiasta innostuneita pyydetään 

olemaan yhteyksissä Suomen Nurmiyhdistykseen. Kaikki apu on varmasti tarpeen ison kokouksen 

järjestelyissä!  

 

Kiitän Suomen Nurmiyhdistystä konferenssimatkani tukemisesta!  

 

Venla Jokela 

 

  



 SUOMEN NURMIYHDISTYS r.y. 

 FINNISH GRASSLAND SOCIETY 

 

 

  
 

SUOMEN NURMIYHDISTYS r.y. 
 

 

  

SUOMEN NURMIYHDISTYS r.y.  

 
SÄÄNNÖT Hallituksen muutosehdotukset esitetty korjaustoiminnolla 

 

 

 2 § Toimiala ja tarkoitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen nurmentuotannon kilpailukykyä ja innovaatioita,  laadukasta 

nurmitutkimusta ja sen niiden tehokasta hyödyntämistäsovellutuksia sekä nurmi- ja kotieläintutkimuksesta 

kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjenverkostoitumista. 

  

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa lähinnä:  

1 järjestämällä seminaareja,  

2 toimimalla yhteistyössä samanluontoisten ulkomaisten yhdistysten sekä laitosten kanssa,  

3 tukemalla alan julkaisutoimintaa,  

4 myöntämällä hallinnassaan olevista varoista apurahoja nurmiaiheisiin tutkimuksiin, kongresseihin ja 

opintomatkoihin  

5 toimimalla muillakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla.  

 

 

5 § Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä, viimeistään elokuun 

huhtikuun kuluessa.  

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; jotka tarvittaessa 

samalla toimivat ääntenlaskijoina,  

2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen,  

3. esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antamat lausunnot,  

4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,  

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta toimenpiteestä, johon 

sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta,  

6. päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta,  

7. esitetään hallituksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintavuotta varten,  

8. toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali kolmivuotistoimikaudelle,  

9. valitaan jäsenet asiantuntijatoimikuntiin,  

109. valitaan kuluvaa tilikautta varten yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,  

11. päätetään kokousten kokoonkutsutavasta,  

1210. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

 

12 § Tilikausi ja tilinpäätös  

 

Yhdistyksen tilivuosi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, 

johtokunnan vuosikertomus ja muut asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi ennen 

maaliskuun loppua.  

 

Toiminnantarkastajan on kuluneelta tilikaudelta annettava yhdistyksen hallinnosta ja tileistä kirjallinen 

toiminnantarkastuskertomus hallitukselle vähintään viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.  

Toimintavuosi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen.  


