
 

 

    

Naisagronomien jäsenkirje 1/2016 

16. maaliskuuta 2016 

Hyvä naisagronomi, 
 

Jälleen on pyörähtänyt käyntiin Naisagronomien uusi vuosi. Tänä vuonna Naisagronomeja 

puhuttaa eritoten naisen euron pienuus verrattuna miehen euroon.  Naisagronomin euro 

(Agronomiliitto ry:n uusimman palkkakyselyn mukaan) on vain 79 senttiä. Tähän aihee-

seen on suunnitelmissa tarttua myös syksyllä järjestettävässä seminaarissamme. 

Uusi hallitus 

 

Vuosikokouksessa 16.11.2015 Ruokakeskolla Naisagronomit valitsivat uuden hallituksen 

ja mukaan liittyi myös yksi uusi jäsen: Maijuleena Salminen vastaa vuoden 2016 tiedotta-

misesta. Mari Vasamosta saimme puheenjohtajan, Hanna-Leena Alakomista varapu-

heenjohtajan ja Kristiina Tuukkasesta ohjelmavastaavan. Aino-Maija Aikkinen jatkaa 

sihteerin tehtävissä ja Sanna Vuorisalo rahastonhoitajana. Onnea uudelle hallitukselle ja 

tervetuloa uudelle jäsenelle mukaan! Kiitos myös Anna Huttuselle ansiokkaasta panok-

sesta edellisen hallituksen puheenjohtajana. 

 

Naisagronomijoukkue Naisten kympille 
 

Naisagronomit ovat lähdössä joukolla liikkumaan ulkoilmaan Naisten kympille sunnun-

taina 29.5.2016. Tuemme jäseniemme osallistumista 15 eurolla, joten osallistumismak-

suksi jää 31€ / opiskelijat 10€. Ilmoittautumiset viimeistään 28.3. osoitteeseen  

naisagronomit@gmail.com tai puhelimitse Marille 050 514 7678. Ilmoittautuessasi kerro 

etu- ja sukunimi sekä paitasi koko ja tarvittaessa tieto opiskelijastatuksesta. Maksathan 

heti ilmoittauduttuasi osallistumismaksun Naisagronomien tilille FI52 4730 4720 0307 75 

(viestillä Naisten kymppi/Nimi).  

 

Lisätietoa Naisten kympin nettisivuilta: http://www.naistenkymppi.fi/. Tulethan mukaan reip-

pailemaan. 

 

Ahvenanmaalle Cotes ry:n kanssa 
 

Naisagronomeilla on nyt mahdollisuus päästä mukaan Cotesin järjestämälle Ahvenan-

maan matkalle pe 19.–su 21.8. Matkalla tutustutaan mm. Ahvenanmaan paikallisiin tuotta-

jiin ja herkkuihin. Myös vapaata shoppailuaikaa on varattu ohjelmaan. Yö vietetään hotel-

lissa Maarianhaminassa. Matka taittuu lentokoneella ja hinta Naisagronomeille on n. 399€ 

ja muille n. 449€. Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai Ma-

rille puh. 050 514 7678 viimeistään 28.3. Kurkkaa tarkempi ohjelma Cotestin jäsenkir-

jeestä 1/2016 (http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/cotes/).  

 



 

 

Laidunkauden avajaiset 
 

Tervetuloa mukaan oppimaan intialaisen ruoan saloja! 

 

Naisagronomien laidunkauden avajaisia vietetään Uudenmaan Marttojen opetustiloissa 

(Lapinlahdenkatu 3 A, 2. krs) järjestettävän Intialaisen ruokakurssin merkeissä  

ti 10.5.2016 klo 17.00. Kurssilla valmistetaan intialainen ateriakokonaisuus (menu alla). 

Kurssin hinta on jäsenille 40 euroa ja ei-jäsenille 75 euroa.  

 

Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 6.4.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

naisagronomit@gmail.com tai puhelimitse Sanna Vuorisalolle 040 563 5551. Ilmoittautumi-

nen yhteydessä osallistumismaksu 40/75 € maksetaan Naisagronomien tilille  

FI52 4730 4720 0307 75 (viestillä Laidunkauden avajaiset/Nimi). 

 

INTIALAINEN MENU 

 

Mulligatawny keitto  Kasvis Masala 

Goalainen kalacurry  Naanleipä 

Keltainen riisi  Kurkkuraita 

Tandoorivartaat  Hedelmäjäätelö-kulfi 

 

 

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, Sanna, 

Aino-Maija, Kristiina ja Maijuleena 

 

 


