
Hyvät Uudenmaan Agronomien jäsenet, 
 
Tämä kirje sisältää kutsun jokasyksyiseen yhdistyksen vuosikokoukseen. Vuosikokousta pitää tänä syksynä 
kiirehtiä, jotta valtuustovaalien vaaliasiakirjat ehtivät ajoissa liittoon. 
 
Agronomiliiton valtuustovaali toimitetaan postivaalina 26.10.-19.11.2020. Jäsenyhdistyksillä on oikeus 
asettaa ehdokkaita oman yhdistyksensä jäsenten keskuudesta. Kuten edellisissä valtuustovaaleissa 2016, 
niin myös vaalisyksynä 2020 Uudenmaan agronomeilla on oma vaalilista, johon tällä hetkellä ovat 
ehdokkaiksi ilmoittautuneet Tuulikki Suihkonen ja Eliisa Malin. Ehdokkaiksi voivat asettua tutkinnon 
suorittaneet henkilöjäsenet, jotka 21.9.2020 mennessä eivät ole ilmoittautuneet seniorijäseniksi ja joilla on 
äänioikeus.  
 
Vielä ehdit ilmoittautua Agronomiliiton valtuuston ehdokkaaksi Uudenmaan agronomien vaalilistaan! 
 
Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdokkaaksi, ota pikaisesti 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/ 
 
Muistutuksena Uudenmaan agronomien johtokuntatoiminta!  
 
Vuosikokouksessa johtokunnan erovuoroisten tilalle nimetään uudet jäsenet. Tänä vuonna erovuorossa 
ovat Mika Malin sekä Elina Seppä. Myös johtokuntamme jäsen Johan Staffas olisi luopumassa paikastaan 
johtokunnassa. Olisitko sinä kiinnostunut liittymään jäsenyhdistyksemme johtokuntaan? Nyt olisi kolme 
vapaata paikka johtokunnassa ensi vuoden alusta! 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 ja ilmoittaudu vuosikokoukseen! 
 
Yhteystiedot ajan tasalle? 
 
Uudenmaan agronomien jäsenrekisteriä, samoin kuin sähköpostiosoitteita hallinnoi Agronomiliitto. 
Lähetäthän aina tiedon muuttuneista sähköpostiosoitteista suoraan liittoon 
https://www.agronomiliitto.fi/jasenpalvelu/ tai ole yhteydessä suoraan toimistoon 
toimisto@agronomiliitto.fi 
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Vuosikokouskutsu 
 
Uudenmaan agronomien vuosikokous pidetään Fazerin vierailukeskuksessa tiistaina 8. syyskuuta klo 17.00, 
Fazerintie 6, 01230 Vantaa  
 
Aloitamme kello 17.00 opastetulla kierroksella Fazerin vierailukeskuksessa 
(https://www.visitfazer.com/info/) Kierroksen yhteydessä voi tehdä ostoksia myymälässä. Vuosikokous 
aloitetaan kierroksen jälkeen noin kello 18.00.  
 
Kierrokselle ja paikan päälle kokoukseen otetaan mukaan 20 henkilöä. Kokousta ei järjestetä Fazerin 
vierailukeskuksessa, mikäli ilmoittautuneita on alle 10 henkilöä. Myös ajantasainen koronatilanne 
luonnollisesti huomioidaan. 
 
Ilmoittautumiset Fazerille kierrokselle ja kokoukseen sähköpostitse 25. elokuuta mennessä, ilmoita viestissä 
myös allergiat ja ruokavaliot: nokangas@gmail.com  
 
Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin kautta, ilmoittautumiset Teams-kokoukseen 7. syyskuuta 
mennessä: nokangas@gmail.com 
 

Uudenmaan Agronomit ry – Nylands Agronomer ry 
Vuosikokous 
Aika: tiistai 8.9.2020 klo 17.00  
Paikka: Fazerin vierailukeskus, Vantaa  
 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaaminen 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

4. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus 2019 

5. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2019 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

7. Käsitellään sääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat 

8. Päätetään johtokunnan matkakorvauksista ja palkkioista sekä toiminnantarkastajien palkkioista 

9. Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

10. Valitaan johtokunnan keskuudesta puheenjohtaja 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

12. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 

13. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 

14. Käsitellään Agronomiliiton liittovaltuustossa esille tulevat asiat 

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

16. Kokouksen päättäminen 
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