
 
 

    

Naisagronomien jäsenkirje 1/2018 

26. huhtikuuta 2018 

Hyvä naisagronomi, 
Tässä sinulle aurinkoisia kesäterveisiä hallitukselta: 

 

Uusi hallitus 
Alkuvuodesta naisagronomien hallinnossa on tapahtunut suuria muutoksia, kun lähes kaikki 
hallituksen jäsenet ovat vaihtuneet. Alla on pieni esittely jokaisesta hallituksen jäsenestä: 
 

Olen Miia Viinamäki, hallituksen uusi puheenjohtaja. Olen elintarviketieteiden maisteri, 
pääaineeni on biotekniikka. Olen ollut ahkerasti mukana järjestötoiminnassa eri järjestöissä, 
mutta nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajan roolissa! Harrastan lattaritansseja, 
boulderointia ja joogaa. Asun Helsingissä yhdessä avomiehen ja neljän kesyrotan kanssa.  
 
Olen Minna Lehdonvirta, hallituksen uusi varapuheenjohtaja. Olen elintarviketieteiden 
maisteri, pääaineeni on elintarvikekemia. Olen kiinnostunut mm. elintarvikkeiden 
aistinvaraisesta arvioinnista, ravitsemustieteestä ja uusien asioiden oppimisesta. Vapaa-
ajalla tykkään pelata jalkapalloa, lenkkeillä ja touhuta kahden pienen tyttäreni kanssa. 
 
Olen Tiina Väisänen, hallituksen uusi sihteeri. Olen pian valmistuva ETM, pääaineeni on 
elintarvikekemia. Olen verrattain uusi jäsen Naisagronomeissa ja liityin hallitukseen täysin 
ex tempore! Perheeseeni kuuluu avomies ja kissa, ja vapaa-aikani kuluu melko pitkälti 
heidän ja ystävien kanssa hyvän ruuan, liikunnan ja muiden aktiviteettien parissa. 
 
Olen Eeva-Maria Rintala. Jatkan Naisagronomit ry:n hallituksessa toista vuotta 
rahastonhoitajana. Olen valmistunut vuonna 2011 elintarviketieteiden maisteriksi 
pääaineena elintarvikekemia. Vapaa-ajastani vastaa yhdistystoiminnan lisäksi kaksi 
lapinporokoiraa ja erilaiset koiraharrastukset. 
 

          
   Miia                   Minna                 Tiina            Eeva-Maria 
 

 

 



 
 

Laidunkauden avajaiset 
Tervetuloa Naisagronomien laidunkauden avajaisiin, jotka järjestetään tänä keväänä 

tislaamokierroksen ja tastingin merkeissä Helsinki Distilling Companylla osoitteessa 

Työpajankatu 2 A R3. Laita siis kalenteriisi ylös keskiviikko 16.5. klo.18. Kierroksen ja 

maistelun yhteiskesto on noin 1,5 h. 

 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.5. oheisen linkin kautta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBOz1ROQHE8bfWZOtMwLMA_fVs_Phj3In

Xk8l6TzyHxkYIDQ/viewform 

 

Kierroksen ja maistelun hinta on jäsenillemme 10 € (lipun normaali hinta on 45 €) ja se 

maksetaan viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä Naisagronomien tilille FI52 4730 

4720 0307 75. Laitathan maksuun viestiksi laidunkaudenavajaiset/Oma Nimi 

 

Naisagronomien rannekoru 
Naisagronomien rannekoru on tilattavissa naisagronomien jäsenille. Koru on hopeaa ja siinä 
on naisagronomien sipulilogo. Korun hinta on 59 € + postikulut ja se maksetaan 
Naisagronomien tilille FI52 4730 4720 0307 75.  

 

 
 

Naisagronomien vuosi 2017 
Näin kevään ensimmäisessä jäsenkirjeessä on hyvä kerrata viimevuoden toiminnan 
kohokohdat.  
 
Naisagronomien laidunkauden avajaiset pidettiin 2.5.2017 Eduskunnan feministit -ryhmän 
vieraana Eduskunnan Pikkuparlamentissa. Emäntänä toimi kansanedustaja ja eduskunnan 
feministit -ryhmän puheenjohtaja Anna-Sofia Siren. Vierailun jälkeen kokoonnuttiin 
Ravintola Loisteeseen jatkamaan iltaa kuohuvan/kahvin merkeissä.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBOz1ROQHE8bfWZOtMwLMA_fVs_Phj3InXk8l6TzyHxkYIDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBOz1ROQHE8bfWZOtMwLMA_fVs_Phj3InXk8l6TzyHxkYIDQ/viewform


 
 

21.5.2017 spurtattiin Naisten Kympille. Naisagronomien viime vuoden 
hyväntekeväisyyskohteeksi valittiin Naisten pankin Kävele naiselle ammatti -tapahtuma, 
joka järjestettiin 10.9.2017.  
 
Vuosikokous pidettiin Valiolla 17.10.2017. Emäntinä toimivat tuotekehittäjät Paula Koivisto 
sekä Essi Kilpeläinen. Kokouksen jälkeen kävimme virtuaalikierroksella uudella Riihimäen 
välipalatehtaalla.  
 
Naisagronomit järjestivät jäsenilleen Tulevaisuuden ruoka ja ekologisesti kestävät 
ruokavalinnat -seminaarin Agronomiliiton tiloissa lauantaina 18.11.2017. Tilaisuuden avasi 
entinen Naisagronomien puheenjohtaja Mari Vasamo. Agronomiliiton terveiset toi 
toimialapäällikkö Outi Parikka. Entinen Fazer Leipomoiden tuotekehitysjohtaja Heli Anttila 
kertoi seminaariyleisölle Sirkkaleivän tuotekehitysprojektista juuri muutamaa päivää ennen 
tuotteen lanseerausta. Kestävän kehityksen professori Kristina Lindström pohti kestävää 
ruoan- ja proteiinin tuotantoa. Elintarviketurvallisuuden professori ja EFSAn asiantuntija 
Marina Heinonen avasi kuulijoille uuselintarvikkeiden hakemusprosessia.  
 
Naisagronomit ry järjesti Suomi 100-juhlavuoden teemaan liittyen ruokakurssin. Kurssi 
järjestettiin Uudenmaan Marttojen ruokakurssina 20.11.2017. 
 
Pikkujouluja vietettiin perinteisesti Ylioppilaskunnan Laulajien joulukonsertin merkeissä 
12.12.2017 Helsingin vanhassa kirkossa. Konserttia ennen kokoonnuttiin ravintola 
Lönkassa Naisagronomien tarjoamalle glögille. Konserttiin osallistui 8 naisagronomia. 
 

Kiitos viime vuoden hallitukselle hienoista tapahtumista! 

 

Lopuksi 
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! 

 

Iloista kevään jatkoa! 

Naisagronomien hallitus: Miia, Minna, Tiina ja Eeva-Maria 
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