
 
 

 

    

Naisagronomien jäsenkirje 3/2022 

2. lokakuuta 2022 

Hyvä naisagronomi, 
 

Oletko kiinnostunut hallitustoiminnasta? Naisagronomien hallitukseen vapautuu kaksi 

paikkaa ja mukaan voi hyvin tulla, vaikka aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta ei olisi. 

Joten jos vähänkin kiinnostaa lähteä mukaan, niin tule kuulemaan toiminnastamme 

vuosikokoukseen Fazerin vierailukeskukseen maanantaina 24.10. Etäyhteydellä 

osallistuminen on myös mahdollista! 

 

Yhdistyksen vuosikokous 
 

Tänä vuonna pidämme vuosikokouksemme Fazerin vierailukeskuksessa Vantaan 

Vaaralassa maanantaina 24.10.22 klo 15 eteenpäin. Tilaisuuden aluksi on näyttelykierros, 

jonka jälkeen aikaa varattu yhteiselle kahvihetkelle verkostoitumisen merkeissä ja lopuksi 

pidämme vuosikokouksen. Meille on varattuna kokoushuone, ja ohjelma on ilmainen 

vuosikokoukseen osallistuville jäsenille. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös 

etäyhteydellä. Varsinainen kokous alkaa klo 17. Kokouskutsu on jäsenkirjeen liitteenä. 

 

Näyttelykierroksella tutustutaan Fazerin historiaan ja toimintaan. Näyttelykierrokselta saa 

mukaan tuotekassin ja kierroksen jälkeen on mahdollisuus tehdä ostoksia myymälässä.  

 

Kahvitarjoilut: 

Fazer Real avokadoleipä 

Fazerin sininen kakkupala 

Kahvi/tee/kofeiiniton tee 

 

Ilmoittaudu 14.10. mennessä tämän linkin kautta mukaan: 

https://forms.gle/mzkpo8VfZHea7na68 

 

Suomi kasvaa ruoasta - juhlaseminaari 
Agronomiliitto järjestää 125 juhlavuoden kunniaksi jäsenseminaarin ja iltajuhlan lauantaina 

29.10.2022 hotelli Crowne Plaza Helsinki-Hesperiassa (Mannerheimintie 50). 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mzkpo8VfZHea7na68


 
 

 

Jäsenseminaari alkaa klo 12.30 ja iltajuhla klo 19.00. Lisätietoa tapahtumasta löytyy 

osoitteista: 

 

https://www.agronomiliitto.fi/liitto/tapahtumat/suomi-kasvaa-ruoasta-jasenseminaari-2022/ 

https://www.agronomiliitto.fi/liitto/tapahtumat/agronomiliiton-jasenseminaari-ja-iltajuhla/ 

 

Naisagronomit tarjoaa jäsenille osallistumisen hintaan 50 euroa kuittia vastaan. Illalliskortin 

hinta on 85 euroa. Ilmoittautuminen 13.10. mennessä Agronomilitolle. 

 

Menneet tapahtumat: 
 

Laidunkauden avajaiset Viikissä 
 

Toukokuussa järjestimme Laidunkauden avajaiset Viikissä CoolHead Brew - pienpanimolla, 

joka sijaitsee entisen sisäpuutarha Gardenian tiloissa. Tutustuimme panimokierroksella 

CoolHead Brewin toimintaan ja oluen valmistusprosessiin. Kierros oli oikein 

mielenkiintoinen, ja pääsimme tutustumaan oluen valmistukseen ihan lähietäisyydeltä.  

 

Panimokierroksen lopuksi maistelimme erityyppisiä, paikan päällä tehtyjä oluita. Kierroksen 

päätyttyä menimme vielä syömään ravintola Belloon.  

 

 

 
 

 

https://www.agronomiliitto.fi/liitto/tapahtumat/suomi-kasvaa-ruoasta-jasenseminaari-2022/
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Naisten kymppi 
 

Toukokuussa osallistuimme Naisten kymppiin. Lenkkeilysää oli erittäin hyvä ja uuden 

merenrantareitin maisemat olivat mukavaa vaihtelua. Ensi vuonna lähdetään uudestaan 

Naisten kympille! Kuvassa Naisagronomien tiimi valmiina lähtöön. 

 

 

 
 

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/  

mailto:naisagronomit@gmail.com
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/


 
 

 

Meidät löydät myös Facebookista ja Instagramista. Käyhän tykkäämässä ja seuraamassa! 

 

Iloisin syysterveisin 
Naisagronomien hallitus: Annika, Ida, Iida, Johanna, Katja ja Marjo 


