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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet,  

tässä jäsenkirjeessä on tietoa vuoden ensimmäisistä jäsentapahtumista sekä johtokunnan uudesta 
kokoonpanosta. 

  

Tuorepastaa -kurssi perjantaina 10.3. 

Opi valmistamaan itse pastaa Marttojen järjestämällä kurssilla. Valmistamme erilaisia pastoja pastakoneella 
ja kaulien. Pastojen kanssa teemme herkullisia kastikkeita ja lisukkeita. Ihastu pastan monipuoliseen 
maailmaan hurmaavista perunagnoccheista täytettyihin ravioleihin. Essut saa kurssin puolesta käyttöön 
kurssin ajaksi, mutta omat sisäkengät olisi hyvä varata mukaan. Kurssille voi tuoda mukaan myös omat 
ruokajuomat. Kurssille mahtuu mukaan 15 Uudenmaan Agronomien jäsentä. 

Aika: perjantaina 10.3.2023 klo 16.30–20.30 

Hinta: UA-jäsenille 50 euroa/ henkilö 

 ei- jäsenille 65 euroa/henkilö 

Ilmoittautumiset: Niina Kangas, nokangas@gmail.com viimeistään torstaina 23. helmikuuta. Kerro 
ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista allergioista ja erikoisruokavalioista 

Saapuminen: Marttojen opetuskeittiö sijaitsee Kampissa osoitteessa Lapinlahdenkatu 3 A. 2. kerroksessa. 
Vieressä on Bites Burgers -ravintola. Alaovella on summeri (Uudenmaan Martat), jota soittamalla 
päästämme sisään.  

  

Tervetuloa keramiikkakurssille lauantaina 18.3. klo 12–14   

Järjestämme jäsenistöllemme mahdollisuuden osallistua keramiikkakurssille maaliskuussa. Kurssin hinta on 
jäsenille 39 euroa, ja ei-jäsenille 49 euroa. Kurssihinta sisältää kaikki tarvittavat materiaalit, työvälineet, 
poltot, lasituksen ja opastuksen + pienen syötävän ja juotavan. Työt tulee itse noutaa myöhemmin 
studiolta.   

Kurssipaikkana Maanantaikeramiikka osoitteessa Rekolantie 62, Vantaa. Studio löytyy neljännestä 
kerroksesta. Studiolle on kävelymatka Rekolan juna-asemalta ja studion edestä löytyy myös parkkitilaa.   

Tule kurssille upottamaan kädet saveen ja luo itsellesi mieleinen astia tai muu keramiikkatuote!   

Kurssille mahtuu 12 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssimaksu tulee olla 
maksettuna ennen kurssipäivää alla olevien maksuohjeiden mukaisesti.   

Ilmoittaudu sähköpostitse 4.3. mennessä: elli.nummi@hotmail.com. Ilmoitathan nimesi, jäsenyyden sekä 
mahdolliset ruokarajoitteet.   

Tutustu maanantaikeramiikkaan ennakkoon Instagramissa @maanantaikeramiikka  

  

Elokuviin ja syömään torstaina 23.3.  

Tervetuloa tunnelmalliseen elokuvailtaan Riviera elokuvateatterissa Helsingin Punavuoressa. Uudenmaan 
Agronomeille on varattu yksityisnäytös Klaus Härön elokuvasta Rakkaani Merikapteeni (1 h 43 min). 
Elokuvan aikana nautimme maukkaan buffet illallisen. Elokuviin mahtuu 26 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
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Aika: torstaina 23.3.2023 klo 16 alkaen 

Paikka: Riviera Punavuori. Telakkakatu 7, Helsinki 

Jäsenhinta: 20 euroa 

Ei-jäsenille: 47 euroa 

(Hinta sisältää elokuvan ja illallisen. Huom. juomat baarista omakustanteisesti) 

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä: annisofia.hammer@gmail.com, ilmoitathan samalla myös mahdollisen 
erikoisruokavalion 

Lisätietoja: https://www.rivieracinemas.fi/ ja https://nordiskfilm.fi/rakkaani-merikapteeni/ 

  

Ilmoittaudu mukaan katsomaan ennennäkemätöntä Oopperan ja Baletin areenakiertuetta!  

Uudenmaan Agronomien jäsenille on mahdollisuus osallistua keskiviikkona 17.5.2023 Helsingin Jäähallissa 
järjestettävään esitykseen. Lippuja on varattu 35 ensimmäiselle ilmoittautujalle. Lipun hinta jäsenille 25e ja 
ei-jäsenille 35e.  

Ilmoittautumiset 2.3.2023 mennessä osoitteeseen elli.nummi@hotmail.com. Ilmoitathan puhelinnumerosi 
ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuohjeet viestin lopussa.  

Ooppera ja Baletti saapuu kaupunkiin! Toukokuussa 2023 Oopperatalon väki jalkautuu 
ennennäkemättömälle areenakiertueelle ympäri Suomen. Kaupunkien suurimmilla esiintymisareenoilla 
nähtävässä ohjelmassa on oopperan ja baletin parhaimpia paloja rakastetuimmista aarioista 
taiturillisimpiin kaksintansseihin, loistokkaita kuorokohtauksia unohtamatta. Klassikkonumeroita esitetään 
muun muassa oopperoista Carmen ja Turandot sekä baleteista Joutsenlampi ja Prinsessa Ruusunen. 
Kiertueen musiikista vastaa Kansallisoopperan orkesteri. Luvassa on näyttävä, viihdyttävä ja 
nopeatempoinen spektaakkeli, joka sopii erinomaisesti ensikertalaisille ja koko perheelle. 

Suosittelemme esityksiä yli 7-vuotiaille katsojille. 

Lue lisää: https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/oopperan-ja-baletin-areenakiertue-2023/  

   
Johtokunta 2023 

Vuosikokouksessa johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Niina Kangas. Johtokunnan 
järjestäytymiskokouksessa tammikuun lopussa varainhoitajaksi valittiin Elli Nummi, sihteeriksi Anni-Sofia 
Hammer, varapuheenjohtajaksi Kirsi Niemelä, tiedotusvastaavaksi Julia Pelin ja opiskelijavastaavaksi 
hallituksen uusi vahvistus Nelli Piekkari.  

Oikein hyvää talven jatkoa ja, nähdään tapahtumissa mukavissa merkeissä! 

Terveisin Uudenmaan agronomien johtokunta 

--  
Ystävällisin terveisin, 
 
Hallitus 
Uudenmaan Agronomit ry 
sähköposti: uudenmaanagronomit@gmail.com 
kotisivut: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/ 
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