
Kesäinen tervehdys Uudenmaan agronomien jäsen, 
  
Pitkä kuuma kesä saapui eriskummallisen ja poikkeuksellisen kevään jälkeen. Uudenmaan 
agronomien kevään ja alkukesän tapahtumien suunnittelukin jäi vain haaveeksi ja valitettavasti jo 
perinteeksi muodostunutta alkukesän Suomenlinnan kesäteatteriretkeäkään ei voitu järjestää. 
  
Alkuvuodesta ehdittiin kuitenkin järjestämään KaapeliWalks 5.3., joka ihastutti ja keräsi kehuja sekä 
Amos REX:iin opastettu kierros juuri tuona kohtalokkaana torstaina 12.3. Amos REX tapahtumassa 
koettiinkin suuri viime hetken perumisten määrä, mikä nyt oli täysin ymmärrettävää. 
  
Tälläkään hetkellä emme oikein uskalla kovin pitkälle syksyyn tapahtumia ja toimintaa suunnitella. 
Toki jos kenelläkään tulee mitään vinkkejä mukavista sopivista tapahtumista alkusyksyyn, niin 
ehdottomasti vinkatkaa vain johtiksemme jäsenille niistä. 
  
Ehdokkaaksi valtuustovaaleihin? 
 Syksyllä on ainakin tiedossa Agronomiliiton valtuustovaalit. Niitä ei ole peruttu! Uudenmaan 
agronomeilla oli viime vaaleissa vuonna 2016 oma vaalilista, jonka kautta jäsenemme Tuulikki 
Suihkonen valittiin valtuustoon ja Eliisa Malin hänen varajäsenekseen. Myös tänä vuonna 
Uudenmaan agronomeilla on oma vaalilista. Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdokkaaksi, ota 
yhteyttä puheenjohtajaamme Elinaan elina.seppa@yara.com viimeistään 1.9.2020. Valtuustossa saat 
oivan tilaisuuden päästä vaikuttamaan Agronomiliiton toimintaan! Valtuusto on Agronomiliiton 
korkein päättävä toimielin ja sen toimikausi on neljä vuotta. Lue 
lisää: https://www.agronomiliitto.fi/jasenpalvelu/valtuustovaalit-2020/ 
  
Lähde mukaan Uudenmaan agronomien johtokuntaan! 
 Valtuustovaalien ehdokasasettelun vuoksi järjestämme yhdistyksen vuosikokouksen jo syyskuun 
alussa. Seuratkaa ilmoitteluamme, missä ja miten kokous järjestetään! Vuosikokouksessa 
johtokunnan erovuoroisten tilalle pitäisi löytää uudet jäsenet. Tänä vuonna erovuorossa ovat Mika 
Malin sekä Elina Seppä, sekä johtokuntamme jäsen Johan Staffas olisi luopumassa paikastaan 
johtokunnassa. Olisitko sinä kiinnostunut liittymään jäsenyhdistyksemme johtokuntaan? Nyt olisi 
kolme vapaata paikka johtokunnassa ensi vuoden alusta alkaen! Johtokuntapaikalle valitaan aina 3-
vuotiselle kaudelle. Toiminta on mukavaa ja rentoa yhteistyötä oman alan vaikuttajien kanssa. 
Jokainen johtokuntamme jäsen on valmiina kertomaan lisää. Ota rohkeasti siis yhteyttä! 
  
Uudenmaan agronomien johtislaisten yhteystiedot: 
Elina Seppä elina.seppa@yara.com  
Mika Malin mvmalin@gmail.com  
Johan Staffas johan.staffas@gmail.com 
Niina Kangas nokangas@gmail.com, 
Anni-Sofia Hammer annisofia.hammer@gmail.com,  
Olli Niskanen olli.l.niskanen@gmail.com,  

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