
Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 
 
vuoden 2020 toiminta laitetaan käyntiin kulttuuriaiheisilla tapahtumilla, joita tästä kirjeestä löytyy kaksin 
kappalein! 
 
Uudenmaan agronomien vuosikokous pidettiin lokakuun lopussa 2019. Vuosikokouksessa esiteltiin mm. 
tilinpäätös ja vuosikertomus 2018 sekä toimintasuunnitelma ja budjetti 2020 ja nämä vahvistettiin. 
Kokouksessa kuultiin myös toiveita tulevasta toiminnasta sekä valittiin johtokunta vuodelle 2020. Vuoden 
2019 johtokunnasta erovuoroisia olivat Johan Staffas ja Kati Lassi. Johan valittiin jatkokaudelle. Yhdistyksen 
puheenjohtajanakin toiminut Kati sen sijaan on toiminut ollut jo 6 vuotta johtokunnassa eri tehtävissä ja on 
siten täysinpalvellut. Johtokunta esittääkin Katille koko yhdistyksen puolesta suuret kiitokset aktiivisesta 
panoksesta ja monien mukavien tapahtumien järjestämisestä johtokuntavuosien varrella! 
 
Uudenmaan agronomien johtokunta 2019: Puheenjohtajana aloittaa Elina Seppä, Mika Malin toimii 
varapuheenjohtajana. Olli Niskanen toimii sihteerinä ja Anni-Sofia Hammer aloittaa yhdistyksen 
taloudenhoitajana. Johan Staffas vastaa nettisivujen päivityksestä. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin 
Niina Kangas. Hän toimii johtokunnan opiskelijavastaavana. 
 
Muistutamme, että pidättehän jäsentietonne ajan tasalla ilmoittamalla muutoksista suoraan 
Agronomiliiton toimistoon, jossa ylläpidetään jäsenrekisteriä! Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla ja ne 
löytyvät myös yhdistyksen sivuilta: https://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/  
Sivuilla on myös johtokunnan yhteystiedot ja meihin voi olla yhteydessä myös laittamalla viestiä 
osoitteeseen: uudenmaanagronomit@gmail.com. Tapahtumien osallistumismaksut maksetaan tuttuun 
tapaan yhdistyksen tilille IBAN: FI16 5780 0755 2188 51, Viestikenttään tapahtuman nimi ja oma nimesi. 
 
Toivotamme vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen myötä hyvää kevään odotusta! Nähdään maaliskuun 
tapahtumissa! 
 
Terveisin, Uudenmaan agronomien johtokunta 
 

KaapeliWalks 5.3 klo: 17.30, Kaapelitehdas, Tallbergintie 1, 00180 Hki 

Oppaamme kuljettaa meitä Kaapelitehtaan käytävillä ja kulissien takana ja kuulet tarinoita Kaapelitehtaan 
vaiherikkaasta historiasta: Mitä presidentti Urho Kekkonen tarjosi valtiovieraille Kaapelitehtaan hississä, 
entä mitä tekemistä Mick Jaggerilla on Kaapelitehtaan kanssa? 

Osallistujilla on myös mahdollisuus päästä kurkistamaan taiteilijoiden työhuoneisiin, nähdä arkistohelmiä 
Kaapelitehtaalla kuvatuista elokuvista ja testata vaikkapa soittotaitojaan bändikämpäksi sisustetussa 
Poppikopissa. Kierroksen pituus on 1,5h. 

Kierros tarjotaan jäsenille. Ei-jäsenille hinta on 25e. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.2.2020. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Anni-Sofialta: annisofia.hammer@gmail.com 

 
Amos Rex, Generations 2020: Opastettu kierros 
 
UA vie jäsenensä jälleen opastetulle kierrokselle Amos Rexin taidemuseoon torstaina 12.3. klo 17.30 ja 
18.00. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.2.2020.  
 

mailto:annisofia.hammer@gmail.com


Amos Rexin kevätnäyttely Generation 2020 esittelee yli kahdeksankymmenen 15–23-vuotiaan taiteilijan 
teoksia, jotka valittiin yli 1600 ehdotuksen joukosta. Näyttelyssä on esillä monipuolinen kattaus 
nykytaidetta, muun muassa valokuva- ja videotaidetta, kuvanveistoa, tekstiilitaidetta ja performanssia. 
Generation 2020 on kiehtova kurkistus nousevan tekijäpolven ajatuksiin ja 
taiteeseen. Lisätietoja: https://amosrex.fi/nayttelyt/generation-2020/ 
 
UA tarjoaa jäsenilleen pääsylipun ja opastetun kierroksen näyttelyyn, ei-jäsenille hinta on 20 euroa. 
Ilmoittaudu mukaan oheisen lomakkeen kautta: https://forms.gle/R4gStTBNFoUd3uLp7 
 
Lisätietoja Niinalta: nokangas@gmail.com 
 
 
Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, kerätään vain 
kunkin tapahtuman järjestämistä varten. Tiedot ovat vain UA:n hallituksen käytössä ja niitä ei Jäsenkirje 
1/2019 13.2.2019 luovuteta kolmansille osapuolille. Ilmoittautumisiin liittyvät henkilötiedot poistetaan 
käyttötarpeen päättymisen jälkeen. Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt nämä ehdot. 
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