
Hei Uudenmaan agronomien jäsen! 

Syksy on saavuttanut meidät ja kellot siirretty talviaikaan. Uudenmaan agronomit ry piti 
vuosikokouksensa makeissa tunnelmissa Vantaalla Fazerilassa 8.9.2020. Syy aikaiselle 
vuosikokouksen ajankohdalle oli Agronomiliiton valtuustovaalit, johon halusimme jälleen 
Uudenmaan agronomit ry:lle omat ehdokkaat asettaa. 

Uudenmaan agronomit – Nylands Agronomer ry:n valtuustovaalilistan upeat ehdokkaat ovat 
Eliisa Malin (ehdokasnumero 30) ja Tuulikki Suihkonen (ehdokasnumero 31). Loistavat 
ehdokkaamme ovat taatusti valmiita ottamaan vastaan edunvalvonnan haasteet. Kirjeen 
lopussa sekä viestin liitetiedostossa he esittäytyvät teille itse tervehdysviesteissään. 

Hallitus on pohtinut kovasti mahdollisuuksia turvallisten tapahtumien järjestämiseen 
syksyämme piristämään. Ohessa onkin myös yksi tapahtuma, johon toivotamme UA-laiset 
tervetulleiksi! 

Syysterveisin, UA hallitus 

  

Karjalanpiirakkakurssi Karjala-talolla 

Kuulutko sinäkin siihen miljoonaan suomalaiseen, jolla on juuret Karjalassa, tai oletko 
muuten vaan yksi niistä 5,5 miljoonasta suomalaisesta, jotka rakastavat karjanpiirakoita?! 
Unelmiisi on vihdoin vastattu, sillä UA:n jäsenet pääsevät niin lähelle aitoa Karjalaa ja sen 
herkullisia makuja, kun Uudellamaalla vain on mahdollista! Pääsemme ammattilaisten 
piirakanrypytys oppiin Karjaltatalolle Käpylään! 

Mitä: Karjalanpiirakkakurssi, Opiskellaan, tehdään ja herkutellaan kolme lajia karjalaisia 
piiraita! 

Missä: Karjalatalo, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 

Milloin: Tiistai 10.11 klo:16-20 

Hinta: 10 euroa. Maksimi osallistujamäärä on 20 ja minimi 7. 

Ilmoittautuminen viimeistään 5.11: annisofia.hammer@gmail.com 

Maksuohjeet: SAAJA: Uudenmaan Agronomit, IBAN: FI16 5780 0755 2188 51, 
VIESTIKENTTÄÄN: Karjalatalo ja osallistujan nimi, MAKSU: 10 euroa, ERÄPÄIVÄ: 10.11 

PS: Kurssilla käytetään kasvomaskeja ja kumihanskoja, lisäksi pidämme turvavälin. 
Muistathan vastuullisuuden ja ethän osallistu, jos koet olevasi riskiryhmää tai sinulla on 
hengitystieinfektion oireita. 

  

Uudenmaan agronomien vuoden 2020 valtuustovaaliehdokkaiden esittelyt ja 
tervehdykset: 

Eliisa Malin, numero 30 

Olen 39-vuotias maatalousvaikuttaja Vihdistä. Uudistava, regeneratiivinen viljely on työni 
sekä kotitilallamme Vierelässä kuin myös suunnittelijan työssäni Baltic Sea Action Groupissa. 

mailto:annisofia.hammer@gmail.com


Minulla on vuosien kokemus maatalousyrittäjyydestä, palkkatyön ja yrittämisen 
yhdistämisestä ja maatalouden ympäristötyöstä. 

Viihdyn luottamustoimissa, joista on kertynyt kokemusta niin pankkimaailmasta kuin 
yhdistystoiminnastakin. Agronomiliitossa olen aiemmin toiminut valtuuston varajäsenenä. 

Agronomiliiton toimintaan haluan tuoda avointa, tavoitteellista ja hyväntahtoista 
keskustelua. On tärkeää muistaa liiton perinteitä ja kantaa huolta sen omaisuudesta, mutta 
yhtä tärkeää on uudistua ja kannustaa jäsenistöä rohkeisiin ratkaisuihin työelämässä. 

  

Seuraa minua Twitterissä @EliisaMalin ja äänestä minut Agronomiliiton valtuustoon 
numerolla 30. 

  

Tuulikki Suihkonen, numero 31 

Olemmekin varmasti tavanneet jossain vaiheessa UA:n järjestämissä taideriennoissa, 
urheilutapahtumissa, matkoilla tai yritysvierailuilla. Olen toiminut viime vuosina Uudenmaan 
agronomien edustajana valtuustossa. Ennen valtuustopestiä toimin aktiivisesti Uudenmaan 
agronomien hallituksessa. 

Agronomiliitosta tarvitaan tukea muuttuvassa työmaailmassa ja elämän haasteissa. Toimivat 
jäsenpalvelut antavat turvaa koko jäsenistölle. Näihin haluan myös jatkossa vaikuttaa 
valtuustossa. 

Alkuperämerkintäni on Inkoo, nykyään asun perheeni kanssa Espoossa. Työskentelen 
HKScanilla viestinnän tehtävissä. Sydämeni syttyy digille ja vastuullisuudelle. Arvostan 
sesongin mukaista ruokaa ja liikuntaa. Toivottavasti pääsemme hiihtämään, luistelemaan ja 
laskettelemaan tänä talvena koko Suomessa. 
  
”Suomi kasvaa ruuasta” on Agronomiliiton slogan, jota on syytä liputtaa myös jatkossa. Tämä 
vuosi on entisestään vahvistanut kotimaisen ruokaturvan merkitystä. Digitalisaatio tuo uusia 
mahdollisuuksia alallemme. Jotta pysymme muuttuvassa ympäristössä mukana, tarvitsemme 
vahvaa osaamista ja suunnannäyttöä yliopistosta jo koulutusvaiheessa. Pidän myös tärkeänä, 
että opiskelijat löytävät liiton. Agronomiliiton ja sen yhdistysten kuuluu tarjota monipuolista 
toimintaa kaikille, opiskelijoista eläkeläisiin. 
  
Luottamustehtäväni Agronomiliitossa: 
Agronomiliiton valtuuston jäsen 2017-2020 

Uudenmaan agronomit - Nylands agronomer ry, varapuheenjohtaja 2015 

Uudenmaan agronomit - Nylands agronomer ry, sihteeri 2010-2014 

  
Seuraa minua Twitterissä & Instagramissa @tuiskuttaa ja äänestä minut Agronomiliiton 
valtuustoon numerolla 31. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Hallitus 
Uudenmaan Agronomit ry 



sähköposti: uudenmaanagronomit@gmail.com 
kotisivut: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/ 
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