
 
 

    

Naisagronomien jäsenkirje 2/2018 

11. elokuuta 2018 

Hyvä naisagronomi, 
Lomat alkavat olla takana päin ja naisagronomien toiminta pääsee taas vauhtiin. Tässä 

uutiskirjeessä kerromme alkuvuoden kuulumisten lisäksi kaikista loppuvuoden 

tapahtumista. 

 

Laidunkauden avajaiset 
 
Naisagronomien Laidunkauden avajaiset pidettiin 16.5.2018 Helsinki Distilling Companylla 
Teurastamolla. 
 
Ilta alkoi tislaamokierroksella, jossa esiteltiin tislaamon tilat ja kerrottiin viskin ja muiden 
juomien valmistuksesta. Tislaamokierroksen jälkeen maisteltiin neljää eri tislaamon 
valmistamaa juomaa, ja samalla kuulimme juomien taustoista. Saimme lisäksi tutustua 
juomien aromiaineisiin, joita oli esillä pöydässä. 
 
Ohjatun toiminnan jälkeen suurin osa osallistujista siirtyi baarin puolelle, jossa nautittiin 
pientä syötävää ja juomaa. Laidunkauden avajaisiin osallistui 9 Naisagronomien jäsentä.  
 

 
 

Naisagronomien hyväntekeväisyyskohde  

 

Tänä vuonna naisagronomit lähtevät porukalla lauluyhtye Chimen keikalle Sellosaliin 

lauantaina 6.10.2018 klo.18. Konsertin tuotosta osa lahjoitetaan Ensi- ja turvakotien liitolle. 

Tapahtumaan ilmoittautumisesta tulee lisätietoja myöhemmin sähköpostilla. Tapahtumaan 

osallistumisen lisäksi Naisagronomit tekee rahalahjoituksen Ensi- ja turvakotien liitolle. 

 



 
 

Lauluyhtye Chime on parinkymmenen naisen vuonna 2008 perustettu äänekäs show. 

Tiina Korkiaisen ohjauksessa Chime tulkitsee uutta ja vanhaa pop/jazz-musiikkia 

viihteellisin a cappella -sovituksin. 

 

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja 

turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää 

työtä. 

 

Vuosikokous 2018 
Naisagronomien vuosikokous pidetään Fazerilla (osoitteessa Fazerintie 6, Vantaa) 

25.10.2018 klo.16:30 alkaen. Kokouksen aluksi kuulemme Fazerin kuulumiset ja lopuksi 

pääsemme tutustumaan Fazerin vierailukeskukseen. Kokoukseen ilmoittautumisesta tulee 

lisätietoja myöhemmin sähköpostilla. 

 

Fazer Experience on lokakuussa 2016 avattu vierailukeskus, jossa Fazeriin pääsee 

tutustumaan kokonaan uudella, hauskalla ja inspiroivalla tavalla – kaikilla viidellä aistilla. 

Vierailukeskuksessa kierrämme oppaiden johdolla. Opastetun kierroksen kesto on noin 1 

tunti. Vierailukeskuksessa on myös myymälä, jossa voi tehdä ostoksia. 

 

Pikkujoulut mindfulness-teemalla 
Naisagronomien pikkujoulut järjestetään tänä vuonna mindfulness-teemalla. Marras-

joulukuussa on hyvä rentoutua ja saada stressi hallintaan mindfulnessin keinoin. Luennon 

lisäksi nautimme yhdessä glögiä ja pikkujouluista purtavaa. Tapahtuman tarkka ajankohta 

ja sisältö ilmoitetaan myöhemmin. 

 

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 paluuta arkeen kesäkauden jälkeen! 

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