
Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 

tällä viikolla on saatu viimein nauttia kevätauringon lämmöstä ja luonto vihertää päivä päivältä 
enemmän.  

UA:n jäsenet teroittivat viestintätaitojaan maaliskuun lopussa järjestetyssä jäsenseminaarissa. 
Tilaisuuteen osallistui 25 henkeä ja saimme hyviä vinkkejä viestintään työelämän erilaisissa 
tilanteissa. Maaliskuun loppupuolella 34 henkeä seurasi Kansallisteatterissa Mielensäpahoittajan 
koskettaviakin muistelmia elämän varrelta. Reilu 20 hengen ryhmä jäseniä seuralaisineen tutustui 
pääsiäisen jälkeen Tartossa Maamess-näyttelyyn ja vierailimme mm. lypsykarjatilalla ja 
panimossa. Sää ei ollut kovin lämmin, mutta reissu oli muutoin oikein onnistunut! 

Agronomiliitto täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja huhtikuun lopussa järjestettiin juhlaseminaari 
Finlandia-talolla. Juhlavuoden teemana on ”Suomi kasvaa ruoasta”. Tähän teemaan liittyen on 
tulossa erilaisia tapahtumia, joista voi lukea tarkemmin liiton juhlavuoden sivuilta 
http://www.agronomiliitto.fi/agronomiliitto-120-v/ Myös Uudenmaan agronomeilla on elokuussa 
tapahtuma juhlavuoden teemalla, tästä ja muista kevään ja alkukesän jäsentapahtumista lisää alla. 

Aurinkoista kevättä toivottaen, 

UA:n hallitus 

Erämaan tunnelmaa Nuuksiossa 

Lähde rentoutumaan keväisille erämaajärville meloen oppaan johdolla. Uudenmaan agronomit 
järjestävät melontaretken Kattilajärvelle tiistaina 30.5., retken kesto noin 3 tuntia ja tapaamme klo 
18 Kattilajärven uimapaikan parkkipaikalta. Melonnan välissä nautimme pienet retkieväät luonnon 
rauhassa. Ilmoittaudu 23.5.17 mennessä Mikalle, mvmalin@gmail.com tai 0407276550. Retken 
hinta jäsenille 40 € ja ei jäsenille 70 €. 

Seitsemän veljestä Suomenlinnassa 

Lähde Suomenlinnan kesäteatterin ensimmäiseen ennakkonäytökseen tiistaina 13.6. klo 19 

katsomaan Seitsemän veljestä.  

”Aleksis Kivi antoi Seitsemässä veljeksessä ensi kertaa äänen niille, joiden sanottavaan ei 

aiemmin uskottu ja kuvasi kansan rehellisesti ja kaunistelematta sellaisena kuin sen tunsi. Kari 

Heiskasen sovitus ja ohjaus on ankarasti Kiven eetosta kunnioittava, riehakkaan kiihkeä ja 

sydämeen käyvä tulkinta suomalaisen kirjallisuuden rakastetuimmasta teoksesta.” 

Uudenmaan agronomien jäsenelle liput ovat ilmaisia ja avecille, joka ei ole jäsen lipun hinta on 

vain 20 euroa. Max. 2 lippua/jäsen. Lippuja on varattu 50 kpl ja jos kiinnostuneita on enemmän, ne 

arvotaan. Ilmoittautumiset mielellään ennakkolomakkeella: 
https://goo.gl/forms/kNvc1p1mUQj2p4Wx2  Lisätietoja antaa Elina Seppä 

(elina.seppa@yara.com).  

Tervetuloa mukaan teatteriretkelle Suomenlinnaan! 

 

Kuninkuusravit Vermossa – elämyksiä radalla ja sen ulkopuolella 

Ravikansa juhlii Suomea ja hevostaan Kuninkuusraveissa Vermossa, Helsingissä 4.-6.8.2017. 

Vermossa esittäytyy koko ravimaailma parhaimmillaan.  
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Lähde nyt mukaan vauhdin hurmaan lauantaina 5.8.  

UA:n jäsenille on varattu pääsylippuja tapahtumaan lauantaille. Varaa liput ajoissa ja varmista 

paikkasi. Sitovat ilmoittautumiset Marialle (maria.j.pekkala@gmail.com) 9.6. mennessä.  

Aikuisten lippu 15 € (normaali 29 €), 12-17 -vuotiaat 5 € (normaali 10 €)  

Tutustu ohjelmaan www.kuninkusravit.fi 

Tervetuloa Kunkkareihin! 

 

KUTSU ”Suomi kasvaa ruoasta”-tapahtumaan 

Tule viettämään mukavaa päivää sadonkorjuun aikaan, lauantaina 19.8. klo 11–15 Bosgårdin 

kartanoon, Porvooseen. 

Uudenmaan agronomit, Puutarha-agronomit ja Södra Finlands agronomer järjestävät päivän 

yhdessä juhlavuoden ”Suomi kasvaa ruuasta”-teemalla. 

Päivän ohjelmassa on heinävintillä nautitun herkullisen lounaan ja kahvien lisäksi tutustumista tilan 

ympäristöön ja etenkin rentoa yhdessäoloa ja verkostoitumista. Tilaisuus alkaa klo 11 ruokailulla ja 

päättyy viimeistään klo 15. Päivän ohjelma ja tilaisuus sopii koko perheelle. 

Tule tapaamaan tuttuja sadonkorjuun aikaan ja ilmoittaudu mukaan jo 19. kesäkuuta mennessä 

ensisijaisesti tällä lomakkeella: https://goo.gl/forms/SRUd6SDJfl1cAQ9B3   tai: 

kati.m.lassi@gmail.com  

Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erikoisruokavaliot ja oletko kiinnostunut 

bussikuljetuksesta Helsingin keskustasta. Järjestämme yhteiskuljetuksen, jos kiinnostuneita on 

riittävästi. Tilaisuus on maksullinen, kustannus UA:n jäsenille max. 20 €/aikuinen. 

 

Midnight Run Helsingissä 9.9.2017 

Uudenmaan agronomit kannustaa jäseniä jälleen lenkkeilemään ja avustaa osallistumista Midnight 

Run –tapahtumaan 9.9.2017. Lähtö tapahtuu Senaatintorilta klo 21. Tarkistusmitattu 10 km rata 

kiertää Helsingin keskustaa.   

Ilmoittautumiset osoitteeseen olli.l.niskanen@gmail.com. 10 ensimmäistä ilmoittautujaa saa 

vastauksena koodin, jolla osallistumisen omakustannehinta on 20 € 31.5. asti, ja 25 € 1.6. - 27.8. 

(normaalihinnat 39 € ja 44 €). Alennuskoodin kanssa ilmoittautuminen tehdään normaalisti 

osoitteessa midnightrun.fi. 
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