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Hyvä naisagronomi, 
 
Hyvää kevättä kaikille jäsenillemme! Olemme suunnitelleet alkaneelle toukokuulle kaksi erilaista 
tapahtumaa, joissa pääsemme jälleen viettämään mukavia hetkiä yhdessä ja verkostoitumaan.  
Ensi syksyn ohjelmaa ei sen sijaan ole vielä lyöty lukkoon, joten siihen otamme mielellämme 
vastaan ideoita, lue lisätietoa kirjeen alaosasta. Tervetuloa mukaan!     

 
 

Laidunkauden avajaiset 
 
Kevättapahtumassa eli laidunkauden avajaisissa menemme tutustumaan CoolHead Brew -pien-
panimoon Viikissä (https://coolhead.fi/beers-and-the-brewery/ ). CoolHead Brew on aloittanut toi-
mintansa vuonna 2016 ja muuttanut vuonna 2021 uusiin toimitiloihin Viikin entiseen sisäpuutar-
haan Gardeniaan. Pienpanimo tunnetaan erityisesti hapanoluistaan. 
 
Panimokierros järjestetään ma 23.5. klo 17-18:30. Panimokierroksella CoolHead Brew esittelee 
laitteita, prosessia, raaka-aineita ja kertoo yrityksen taustoista. Kierroksen lopuksi on neljän 
oluen maistelu, jossa on heidän paikan päällä painamiaan oluita. Kierroksen päätyttyä me-
nemme ruokailemaan lähistöllä sijaitsevaan ravintolan Belloon Viikissä: https://www.ristorante-
bello.fi/menu-two-columns/.  

 
Vierailu ja ruokailu ovat jäsenille maksuttomia. Ilmoittautumiset sähköpostiin  
naisagronomit@gmail.com 19.5. mennessä. Kerrothan ilmoittautumisessa, osallistutko sekä pa-
nimovierailulle että ruokailuun vai vain toiseen näistä. Gluteenittoman tai alkoholittoman maiste-
lun voi pyytää kertomalla erityistoiveista. Tällöin maistelussa tarjotaan muiden valmistajien kuin 
CoolHead Brewin tuotteita. 
 
 

Naisten Kymppi 21.5. 
 
Naisagronomien joukkue osallistuu Naisten kympille lauantaina 21.5. Osallistuminen tukee myös 
Sydänliiton toimintaa, sillä jokaisesta osallistumismaksusta lahjoitetaan 1 euro Sydänliitolle ke-
rättävään tukipottiin.  
 
 

Tulevien tapahtumien suunnittelua 
 
Rajoitusten poistuttua suunnitelmissa on ohjelmaa, missä yhdistyisivät erilaiset toiveet ja tutus-
tuttaisiin uusiin kohteisiin. Tällaisia suunnitelmia ovat muun muassa työelämään liittyvä vuoro-
vaikutteinen seminaari ja retki maatilalle ruoan alkutuotannon juurille.  
 
Pyrimme järjestämään tapahtumia (mm. seminaarin) jatkossa myös eri maakunnissa toiminnan 
laajentamiseksi. Lisäksi etäyhteyksien käyttäminen mahdollistaa vaivattoman osallistumisen 
paikasta riippumatta.  
 
Jos sinulla on ideoita ja ehdotuksia kokouspaikoista, esiintyjistä tai vierailukohteista, otamme 
niitä erityisen mielellämme vastaan sähköpostiin naisagronomit@gmail.com. 
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Lopuksi 
 
Ideoita ja palautetta toiminnasta meille voi laittaa sähköpostilla: naisagronomit@gmail.com 

 

Jäsenkirjeen sekä tietoa toiminnastamme löydät yhdistyksen omilta sivuilta: 
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/ 

 
Moni onkin löytänyt meidät myös Facebookissa ja Instagramissa. Myös tätä kautta voi meihin 
olla yhteydessä!  
 
 

Toukokuisin terveisin, 
 

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

about:blank
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/

