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Tervehdys Etelä-Pohjanmaan agronomien jäsen, 

Ohessa tietoa E-P:n agronomien syksyn 2015 tapahtumista. Ohjelmassa mm. teatteri-ilta Seinäjoen 

kaupunginteatterilla (HUOM.  ilmoittautumiset jo 23.9. mennessä!) ja syyskokous. Syyskokouksesta tulee 

informaatiota myöhemmin paikan ja ajan varmistuttua.  

Alamme myös valmistautua muutaman vuoden päästä pidettävään yhdistyksemme 75-vuotisjuhlaan. 

Kunnianhimoinen tavoite on saattaa kuvausta yhdistyksen toiminnasta sen koko historian ajalta kirjojen ja 

kansien väliin. Ota osaa juhlavuositoimikuntaan! Suunnittelemme siellä juhlavuoden julkaisua ja muuta 

toimintaa.  

SYKSY 2015 

Teatteri-ilta Seinäjoen kaupunginteatterilla 

Tervetuloa katkaisemaan syksyn harmaus osallistumalla täyden palvelun teatteri-iltaan Seinäjoen 

kaupunginteatterilla lauantaina 24.10. Pakettiin kuuluu buffetruokailu, Hyväs tällis -revyy, väliaikatarjoilu ja 

eteispalvelu, hintaan 50 e/hlö. Avec samaan hintaan. 40 nopeinta ehtii mukaan. Ilta alkaa klo 16.30 

ruokailulla ja jatkuu klo 18 teatteriesityksellä. 

Hyväs tällis -revyy pikakelaa läpi koko Seinäjoen tähänastisen historian kahdessa tunnissa sketsein, 

tanssein  ja lauluin. Elävä orkesteri ja lähes koko näyttelijäensemble ovat isolla näyttämöllä ja oikeen hyväs 

 tällis! Lisätietoja http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/hyvas-tallis/ 

Buffet 

Seesami-coleslawsalaattia 
Paahdettua papusalaattia ja saksanpähkinöitä 
Tulista katkarapusalaattia 
Peruna-pekonisalaattia  
Marinoitua mozzarellaa ja luumutomaatteja 
* 
Cajunlohta 
Ylikypsää naudan rintaa ja punaviinikastiketta 
Yrttipaahdettua perunaa ja punajuuria 
* 
Tyrnipannacotta  
Kahvi ja tee  
 
Väliaikatarjoilu 
Kahvi/ tee ja herkullinen päärynä-suklaaleivos. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 23.9 mennessä ensisijaisesti sähköpostiin epoagronomit@gmail.com tai 
0407450490/Katja 
 

http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/hyvas-tallis/
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SYYSKOKOUS LOKA-MARRASKUUSSA (Kokouskutsu tulee myöhemmin syksyllä) 

Syyskokouksen asialistalla mm. vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä uuden hallituksen 

jäsenen valinta. Olkaa kuulolla, tiedot kokousajasta ja paikasta tulee syyskuun aikana. 

ETELÄ-POHJANMAAN MAATALOUS 2014 TILASTOJULKAISU 

Tilastojulkaisumme vuodesta 2014 ilmestyy tänä vuonna jo 48. kerran. Tilastojen kerääminen on 

loppusuoralla ja julkaisu tipahtaa postilaatikkoihinne vuoden loppupuolella. 

75-JUHLAVUOSITOIMIKUNTA 

Etelä-Pohjanmaan agronomit juhlii 75:ttä toimintavuottaan vuonna 2018. Yhdistyksen tavoitteena on koota 

toiminta kirjojen ja kansien väliin ja julkaista ns. Etelä-Pohjanmaan agronomien historiikki. 

Juhlavuositoimikuntaan tarvitaan mahdollisimman monen innokkaan jäsenen apua. Historiikin 

kokoamiseen ja kirjoittamiseen tullaan käyttämään ostopalveluita. Juhlavuositoimikunnan tehtävä on 

ohjata työtä haluttuun suuntaan ja avustaa aineiston keräämisessä. Toimikunnan ensimmäinen kokous on 

tarkoitus pitää mahdollisimman pian, jotta saadaan projekti käyntiin. Ilmoita halukkuudestasi osallistua 

toimikunnan työhön ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhdistyksen puheenjohtajalle eeva.juva@atria.fi 

niin liitän sinut toimikunnan sähköpostilistalle. Kutsu toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen tulee syksyn 

aikana. Toimikunnan jäsenyys ei sido sinua mihinkään, mutta osallistumalla sähköpostilistalle voit seurata 

toimikunnan työtä ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa juhlavuoden toimintaan ja historiikkiin. 

ETELÄ-POHJANMAAN AGRONOMIT VERKOSSA 

Facebook-ryhmä 

Helppo tapa seurata yhdistyksen ajankohtaisia asioita on Facebookissa olevassa ryhmässä osoitteessa 

https://www.facebook.com/groups/637389296352987/ Ryhmä on toistaiseksi pidetty avoimena, jotta 

toimintaa voivat tarkastella muutkin maakunnassa asuvat Agronomiliiton jäsenet, jotka eivät vielä ole 

meidän jäseniämme. 

Agronomiliiton yhdistyssivut 

Jäsenkirjeet löydät jatkossa myös Etelä-Pohjanmaan agronomien verkkosivuilta osoitteesta 

http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/etela-pohjanmaan-agronomit/  

Yhdistyksen s-postiosoite 

Etelä-Pohjanmaan agronomien yhdistykselle on perustettu oma sähköpostiosoite 

epoagronomit@gmail.com. Jatkossa otamme ensisijaisesti kaikki tapahtuma- ja kokousilmoittautumiset s-

postilla ko. osoitteeseen. Kaikissa asioissa voi toki edelleen olla suoraan yhteyksissä hallituksen jäsenten s-

posteihin. Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. 

 

 

mailto:eeva.juva@atria.fi
https://www.facebook.com/groups/637389296352987/
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/etela-pohjanmaan-agronomit/
mailto:epoagronomit@gmail.com
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HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT 
 

ETELÄ-POHJANMAAN AGRONOMIT RY:N HALLITUS 2015 

S-posti: epoagronomit@gmail.com 

Puheenjohtaja 

Eeva Juva 

Karhinkatu 8 C 9 

60320 SEINÄJOKI 

040 585 5258 

eeva.juva@gmail.com 

Sihteeri 

Katja Anttila 

Kullervontie 8 A 4 

60510 Hyllykallio 

040 745 0490 

katja.anttila@phnet.fi 

Rahastonhoitaja 

Juha-Matti Toppari 

Kylänpääntie 195 

61450 Kylänpää 

040 563 5582 

juhamattitoppari@hotmail.com 

Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 

Juha Luhtanen 

Korvenperäntie 95 

61630 HIRVIJÄRVI 

050 570 6319 

juha.luhtanen@netikka.fi  

Hallituksen jäsen 

Tuure Malkamäki 

Voimankoski 2 

60200 SEINÄJOKI 

050 301 2486 

tuure.malkamaki@nordea.fi 

Hallituksen jäsen 

Niina Immonen 

Mantereenkatu 11  

60120 Seinäjoki  

040 482 5895  

niina.immonen@atria.fi 

 


