
 
 

 

Naisagronomien jäsenkirje 3/2016 

24. lokakuuta 2016 

Hyvä naisagronomi, 
 

Nauttiessamme näistä lokakuun kauniista ruskakeleistä voimmekin alkaa hiljalleen kääntää 

katseita syksyn ja alkutalven odotettuihin tapahtumiin. Marraskuun alussa järjestämme 

seminaarin ja workshopin Agronomiliiton tiloissa koskien naisagronomien ura-asioita. 

Joulukuussa taas pääsemme kuulemaan Ylioppilaskunnan laulajien konserttia pikkujoulujen 

merkeissä. Ennen sitä kuitenkin pieni yhteenveto erittäin mielekkäästä vierailusta 

Kokkikartanolla vuosikokouksen merkeissä. Tilaisuudessa laatu- ja tuotekehityspäällikkö 

Kati Häyhä esitteli meille Kokkikartanon toimintaa naisagronomien kysymysten siivittämänä. 

Vierailu huipentui mielenkiintoiseen tehdaskierrokseen, jossa pääsimme näkemään 

varsinaista tuotantoa.  

 

 
 

Uusi hallitus 

Vuosikokouksessa Kokkikartanolla 1.9.2016 Naisagronomit valitsivat uuden hallituksen ja 

mukaan liittyi kaksi uutta jäsentä: Eeva-Maria Rintala ja Iiris Myllymäki. Eeva-Maria 

Rintalasta saimme uuden rahastonhoitajan Sanna Vuorisalon siirtyessä pois hallituksesta. 

Iiris Myllymäki aloitti tiedottajana, ja Maijuleena Salminen siirtyi ohjelmavastaavan rooliin 

Kristiina Tuukkasen myös jäädessä pois. Mari Vasamo jatkoi edelleen puheenjohtajana, 

kuten myös Hanna-Leena Alakomi varapuheenjohtajana ja Aino-Maija Aikkinen sihteerinä. 

Onnea uudelle hallitukselle ja tervetuloa uusille jäsenille mukaan! Kiitos myös Sanna 

Vuorisalolle ja Kristiina Tuukkaselle ansiokkaasta panostuksesta Naisagronomien 

hallituksessa kuluneina vuosina. 



 
 

 

Seminaari ja workshop 
 

Tänä vuonna järjestämme uraseminaarin ja workshopin yhteistyössä Agronomiliiton kanssa 

keskiviikkona 9.11.2016 klo 17.30. Seminaarissa neuvontapäällikkö, varatuomari Minna 

Hälikkä alustaa aiheesta ”Törmääkö nainen lasikattoon? – näkökulmia työelämän tasa-

arvosääntelyn toimivuuteen”. Minna kertoo mm. palkkaeroista ja niistä keinoista, jotka 

lainsäädäntö tarjoaa tasa-arvon toteutumisen edistämiseen. Ura-asioiden päällikkö Heidi 

Hännikäinen luotsaa meitä workshopissa, jossa luodaan Naisagronomeille oma 

naisverkostoryhmä Facebookiin. Ryhmässä on jatkossa mahdollisuus esimerkiksi sparrata 

toisiamme, neuvoa työhön tai työhaastatteluun liittyvissä kysymyksissä, ilmoittaa avoimista 

työpaikoista jne. 

 

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 6.11.2016 osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai 

Marille numeroon 050 514 7678. Tilaisuus järjestetään Agronomiliiton tiloissa osoitteessa 

Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki. 

Tervetuloa mukaan sekä workshopiin, että tulevaan Facebook-naisverkostoon! 

 

Pikkujoulut 
 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan Naisagronomien jo perinteikkäisiin pikkujouluihin 

Ylioppilaskunnan laulajien konserttiin Helsingin Vanhaan kirkkoon perjantaina 9.12.2016 

klo 20.30. Jäsenillemme hinta on 10 € ja mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. 

Lippuun sisältyy glögi konsertin jälkeen yhteisesti valitsemassamme paikassa. 

 

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 2.12.2016 osoitteeseen naisagronomit@gmail.com tai 

Maijuleenalle numeroon 040 778 6701. Lippu maksetaan viimeiseen ilmoittautumispäivään 

mennessä Naisagronomien tilille FI52 4730 4720 0307 75. Laitathan maksuun viestiksi 

pikkujoulut/Oma Nimi. 
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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 loppusyksyä toivotellen  

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

Eeva-Maria, Iiris ja Maijuleena 
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