
 
 
    

Naisagronomien jäsenkirje 1/2017 

18. huhtikuuta 2017 

Hyvä naisagronomi, 
 
Kevät on jo pitkällä ja pääsiäisen pyhätkin menivät jo. Alkuvuodesta olemme hallituksen 
kanssa suunnitelleet vuoden tapahtumia, ja tässä kirjeessä osaan niistä maistiaiset. 
Helmikuussa lähetimme sähköpostilla ilmoituksen teille marraskuun seminaaritallenteesta. 
Seminaarissa varatuomari Minna Hälikkä piti puheenvuoron aiheesta "Törmääkö nainen 
lasikattoon? - näkökulmia työelämän tasa-arvosääntelyn toimivuuteen". Hän kertoi mm. 
palkkaeroista ja niistä keinoista, jotka lainsäädäntö tarjoaa tasa-arvon toteutumisen 
edistämiseen. Jos et ole vielä käynyt sitä katsomassa, kannattaa se tehdä ennen 31.5.2017, 
jolloin se poistuu käytöstämme. Ennen tallenteen katsomista sinun täytyy kirjautua sisään 
omilla Agronomiliiton tunnuksilla. Linkki tallenteeseen: https://www-agronomiliitto-
fi.pwire.fi/jasenpalvelu/kehita-osaamistasi/videotallenteet/naisagronomien-uraseminaari-ja-
workshop-9.11.2016/ 
 
 

Laidunkauden avajaiset 

Tänä keväänä vietämme laidunkauden avajaisia Eduskunnan feministit -ryhmän vieraana 
Pikkuparlamentissa (Arkadiankatu 3, 00100 HKI) 2.5.2017 klo 16.30–17.30. Meidät ottaa 
vastaan kansanedustaja Anna-Sofia Siren, joka on myös Eduskunnan feministit -ryhmän 
puheenjohtaja. Vierailun jälkeen kokoonnumme Kiasman terassille jatkamaan iltaa 
kuohuvan/kahvin merkeissä. 

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 26.4.2017 sähköpostilla osoitteeseen 
naisagronomit@gmail.com tai Maijuleenalle numeroon 040 778 6701. Mukaan mahtuu 
ensimmäiset 20 henkeä.  

 

Naisten kymppi 
 
Naisten kymppi on täällä jälleen! Viime vuoden hauskojen muistojen siivittämänä päätimme 
osallistua uudelleen Naisagronomien joukkueella Naisten kymppiin. Nimensä mukaisesti 
reitin pituus on 10 km ja sen voi kävellä, hölkätä tai juosta niin porukassa kuin yksinkin – 
jokainen itselle sopivalla tahdilla. Tapahtuma järjestetään sunnuntaina 21.5.2017 ja lähtö 
on nyt toistamiseen Naisten kympin 33 vuoden historian aikana Kansalaistorilta.  
 
Tuemme jäseniemme osallistumista 15 eurolla, joten osallistumismaksuksi jää 39 € / 
opiskelijat 14 €. Naisagronomien joukkueeseen mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. 



 
 
Ilmoitathan tulostasi viimeistään 28.4.2017 osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai 
tekstiviestitse Maijuleenalle 040 778 6701. Ilmoittautuessasi kerro etu- ja sukunimi sekä 
paitasi koko. Maksathan heti ilmoittauduttuasi osallistumismaksun Naisagronomien tilille 
FI52 4730 4720 0307 75 (viestillä Naisten kymppi/Nimi).  
 
Opiskelijoiden täytyy ilmoittautua itse Naisten kympin nettisivujen kautta (muista ilmoittaa 
tulostasi aikarajaan mennessä myös meille, jotta mahdut joukkueeseemme!). Toimittamalla 
meille ilmoittautumisvahvistuksen ja tilinumeron maksamme tuon 14 € tilillesi.  
 
Tulethan kanssamme reippailemaan ja verkostoitumaan! Lisätietoa Naisten kympin 
nettisivuilta: http://www.naistenkymppi.fi/.  
   
 

Vuoden 2017 hyväntekeväisyyskohde: Kävele naiselle 

ammatti – Naisten pankki 
 
Valitsimme Naisagronomien tämän vuoden hyväntekeväisyyskohteeksi Naisten pankin 
Kävele naiselle ammatti -tapahtuman. Valtakunnallinen Kävele naiselle ammatti -tapahtuma 
on Naisten pankin vuosittain järjestämä tapahtuma, jolla kerätään rahaa tukemaan 
kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä. Kävelyn pituus on joko 2,5 tai 
3,5 km, ja kävelyreitti kulkee Töölönlahden rannassa. Lähtö on Rautatieaseman vieressä 
olevan EY-talon edustalta (Alvar Aallon katu 5 C). Tapahtuma järjestetään maanantaina 
11.9.2017 klo 11–15. 
 
Tuemme jäseniemme osallistumista 10 eurolla, joten osallistumismaksuksi jää 20€. Mukaan 
mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoitathan tulostasi viimeistään 8.9.2017 
osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai puhelimitse Maijuleenalle 040 778 6701. 
Maksathan heti ilmoittauduttuasi osallistumismaksun Naisagronomien tilille FI52 4730 4720 
0307 75 (viestillä KNA/Nimi).  
 
Lisätietoa Naisten pankin nettisivuilta: https://www.naistenpankki.fi/tapahtumat/kavele-
naiselle-ammatti-helsinki/. Tulethan mukaan kävelemään tärkeän asian puolesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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! 
 

Aurinkoista kevättä toivotellen  

Naisagronomien hallitus: Mari, Hanna-Leena, Aino-Maija,  

Eeva-Maria, Iiris ja Maijuleena 

 


