
 
 

Naisagronomien jäsenkirje 2/2016 

19. elokuuta 2016 

Hyvä naisagronomi, 

  
Kesä alkaa kääntyä hiljalleen syksyn puolelle. Kuluneeseen vuoteen on mahtunut mukavaa yhteistä tekemistä niin 
laidunkauden avajaisten kuin Naisten kympinkin merkeissä. Näin syksyn tullen on aika jälleen toimia ja 
seuraavana ohjelmassa naisagronomeilla onkin vuosikokous Kokkikartanolla. Loppuvuonna järjestämme vielä 
seminaarin sekä perinteiset pikkujoulut Ylioppilaskunnan laulajien joulukonsertin merkeissä, mutta näihin 
palaamme tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. Seuraathan myös ilmoittelua facebookissa sekä 
nettisivuillamme. 
  

Vuosikokous Kokkikartanolla 

Olet lämpimästi tervetullut vuosikokoukseemme, joka järjestetään mielenkiintoisissa puitteissa Kokkikartanolla 
1.9.2016 klo 17 (Jäspilänkatu 27, Kerava). Ennen kokousta ohjelmassa on Kokkikartanon laatu- ja 
tuotekehityspäällikön Kati Häyhän luotsaama yritysesittely ja tehdaskierros. Sen jälkeen, arviolta noin kello 18, 
aloitamme Naisagronomit ry:n vuosikokouksen. Kirjeen lopussa ovat liitteenä Naisagronomit ry:n vuosikokouksen 
esityslista, toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle sekä valtakirja vuosikokoukseen. 

Naisagronomien hallituksessa on paikkoja vapaana seuraavalle toimintakaudelle eli jos olet kiinnostunut 
lähtemään mukaan mukavaan toimintaan, ilmoita kiinnostuksesi joko sähköpostilla 
osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai kertomalla jollekin nykyiselle hallituslaiselle! 

Tänä vuonna on Agronomiliiton valtuustovaalit. Naisagronomeilla on mahdollisuus nimetä ehdokkaita myös omista 
jäsenistään. Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdolle valtuustovaaleihin Naisagronomit ry:n jäsenenä, ilmoita siitä 
Naisagronomien hallitukselle viimeistään 28.8. Hallituksemme tulee toimittaa vaaliasiakirja (ehdokaslista, johon 
kuuluu mm. ehdokkaiden suostumukset, tiedot ja valokuvat) Agronomiliittoon 15.9. klo 16 mennessä. 

  
Ilmoitathan tulostasi vuosikokoukseen ja mahdollisesta halukkuudestasi ehdokkaaksi Agronomiliiton 
valtuustovaaleihin viimeistään 28.8.osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai puhelimitse Maijuleenalle 040 778 
6701. 
  

Juhlimme laidunkauden avajaisia toukokuussa 

  
Juhlimme toukokuussa laidunkauden avajaisia Uudenmaan Martoilla intialaisen ruoan parissa. Ruokakurssilla 
meitä naisagronomeja oli mukana yhteensä kymmenen. Kokkailu sujui erinomaisesti valloittavissa intialaisten 
mausteiden tuoksussa, iloisessa puheen sorinassa ja naurun raikaessa. Valmistimme kokonaisen menun aina 
alkukeitosta jälkiruokaan. 
  

   



 
 
 

Naisagronomijoukkue Naisten kympillä 

  
Innostunut naisagronomiporukka spurttasi naisia kuhisevalta Kansalaistorilla täyden kympin juoksuun. Fiilis oli 
mahtava, aurinko lämmitti ja yhdessä matka taittui mukavasti jutellen. Matkalle mahtui positiivisia yllätyksiä sekä 
iloista meininkiä. Tätä lisää! Maistuvalla piknikillä juoksun jälkeen entinen puheenjohtaja Anna Huttunen sai 
upeasta luotsaustyöstään kiitokseksi Naisagronomien kauniin sipulirannekorun. 
  
 

 
 
 

Toiveita tulevaan vuoteen 

  
Naisagronomeilla on ollut tapana tehdä jokin hyväntekeväisyystempaus vuosittain. Onko sinulla ehdotuksia, mihin 
voisimme tänä vuonna lahjoittaa tai osallistua? Kerro ehdotuksesi facebook-sivuillamme tai sähköpostilla 
osoitteeseen naisagronomit@gmail.com. Samoihin paikkoihin voit myös ilmoittaa toiveesi vuoden 2017 tulevista 
tapahtumista. 
  
  
  
  
Ideoita toiminnasta ja palautetta meille voi laittaa sähköpostilla naisagronomit@gmail.com. 
  

Jäsenkirjeen sekä tietoa toiminnastamme löydät myös omilta 
nettisivuiltamme: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/ 

  
Meidät löydät myös Facebookista. Käyhän tykkäämässä! 
  

Värikästä syksyä toivotellen 

Naisagronomien hallitus: Mari, Hanna-Leena, Sanna, Aino-Maija, 
Kristiina ja Maijuleena 

 


