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Talvi on jo taittunut kevääksi ja Naisagronomien juhlavuosi on pyörähtänyt vauhdikkaasti 

käyntiin. Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna pyöreät 80 vuotta! Meille on varattuna oma 

juhlapöytä Agronomiliiton syysjuhlasta 24.10. Juhlistamme kunnioitettavaa ikäämme 

myös juhlaseminaarilla/webinaarilla 3.10., josta myöhemmin lisää. Laittakaahan tärkeät 

päivämäärät nyt jo kalenteriin! Ilmoittelemme näistä tapahtumista vielä tarkemmin 

myöhemmin. Jos Sinulla on toiveita, kenet haluaisit nähdä puhumassa seminaarissamme, 

vinkkaathan siitä meille.  

Vuosikokouksessa 11.11.2014 Fazerilla Naisagronomit saivat uusia jäseniä hallitukseen: 

Hanna-Leena Alakomin vastuulla on vuosijuhlien järjestäminen ja uutena jäsenenä 

saimme Aino-Maija Aikkisen sihteeriksi. Puheenjohtajana jatkaa Anna Huttunen, 

varapuheenjohtajana Mari Vasamo, rahastonhoitajana Sanna Vuorisalo ja tiedottajana 

Kristiina Tuukkanen. Lämpimästi tervetuloa uusille hallituksen jäsenille! Kiitokset vielä 

Anna-Kaarina Jaakkolalle ja Heli Holmalle ansiokkaasta panoksesta edellisessä 

hallituksessa.  

 

Viime vuoden lopulla pyysimme jäseniltämme ideoita Naisagronomien toiminnasta ja 

saimmekin niitä jonkin verran. Kommenttien pohjalta idea webinaariinkin muodostui. 

Kiitokset kaikille palautetta antaneille! Kaikkien vastanneiden kesken arvotun lahjakortin 

voitti Elisa Piesala. Onnittelut vielä kerran!   

 

Tervetuloa naisenergiaa puhkuvan joukkomme kanssa juhlistamaan laidunkauden 

avajaisia perjantaina 8.5.2015 klo 17 Tamminiemeen, Urho Kekkosen museoon! 

Tutustumme tunnin opastuksen aikana Sylvi Kekkosen ja hieman myös Urhon, Riston ja 

Carl Gustaf Emilin – Tamminiemen entisten asukkien – elämään 70-luvun autenttiseen 

asuun palautetussa Tamminiemessä.  

Näemme myös Anne Pohtamosta kertovan, samana päivänä avatun näyttelyn Miss 

Universum 1975. Historiakatsauksen jälkeen suuntaamme kohti Villa Angelicaa, idyllistä 



 
 

kahvilaa aivan Tamminiemen naapurissa. Siellä skoolaamme perinteisesti uudelle 

laidunkaudelle. 

 

Koko tapahtuma maksaa Naisagronomien jäsenille vain 5 euroa (sisältäen museon 

sisäänpääsyn, opastuksen ja lasillisen kuohuvaa). Mukaan pääsee myös, vaikkei vielä olisi 

jäsen. Silloin hinnaksi muodostuu 23 euroa. HUOM! Naisagronomien jäsenmaksu on 

15€/vuosi. 

 

Sitovat ilmoittautumiset laidunkauden avajaisiin keskiviikkoon 29.4. mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai puhelimitse Marille 050 514 

7678 sekä maksamalla osallistumismaksun 5/23€ Naisagronomien tilille FI52 4730 4720 

0307 75. 

 

 

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 ja LinkedInistä. Käythän tykkäämässä! 
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