
Jäsenkirje 1/2017     2.1.2017 

 

Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen, 
 

UA:n toimintavuosi 2017 pyörähtää käyntiin tämän, vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen myötä! Vielä ehdit 

ilmoittautua mukaan Vierumäen urheiluviikonloppuun (28.-29.1), lisätietoja siitä alla (ilm. dl 4.1). Kerromme tässä 

jäsenkirjeessä lisäksi jäsenkyselyn ja Agronomiliiton valtuustovaalien tuloksista.  

 

Mielenkiintoisia jäsentapahtumia luvassa 

 

Tämän vuoden jäsentapahtumista voimme jo nyt mainita matkan Tarton Maamess - maatalousnäyttelyyn 21–

23.4.2017. Pysy kuulolla UA:n tapahtumista ja muista päivittää osoitetietosi tarvittaessa, ohjeet siihen löytyy 

kirjeen lopusta. Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla ja löytyvät myös yhdistyksen kotisivuilta. 

 

UA:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2017 Kati Lassi ja erovuorossa olevan Minni Tapolan tilalle 

valittiin vuosikokouksessa halitukseen Johan Staffas. Suuret kiitokset Minnille kuudesta hallitusvuodesta ja 

Johanille tervetuloa mukaan! 

 

Kiitos runsaslukuisista vastauksista jäsenkyselyymme 

 

Saimme marraskuussa toteutettuun jäsenkyselyyn noin 60 vastausta. Oli mukava huomata, että olemme 

järjestäneet teille hyvin mieluisaa ohjelmaa. Iloksemme saimme myös paljon toiveita ja palautteita 

toiminnastamme. Voimme kehittää vuoden 2017 ohjelmaa niiden pohjalta.  

 

Kyselyn mukaan jäsenistöämme kiinnostavat eniten kulttuuriin liittyvät tapahtumat. Niitä toteutamme myös tänä 

vuonna runsaasti. Toiveissanne oli myös jäsenseminaari, ja sen järjestelyt kevään ohjelmaksi ovat jo 

käynnistyneet. Alustavasti olemme ajatelleen aiheeksi viestintää sekä esiintymistaitoja. Jos teillä on palava halu 

kuulla jotain tiettyä esiintyjää tms. aihepiirin ympäriltä, ottakaa ihmeessä yhteyttä ja kertokaa toiveenne. 

 

Emme unohda myöskään muita toiveita toiminnan suhteen. Teemailtoja, urheilutapahtumia sekä koko perheen 

rientoja yms. on luvassa myös vuonna 2017. 

 

Uudenmaan Agronomien ehdokas Agronomiliiton valtuustoon 

 

Agronomiliiton kauden 2017–2020 valtuusto on valittu. Uudenmaan Agronomien vaalilistalta valtuustoon valittiin 

Tuulikki Suihkonen! UA onnittelee Tuulikkia hienosta vaalityöstä ja läpi pääsystä valtuustoon. Tuulikin 

varajäseneksi valittiin Eliisa Malin.  Vaalitulokset löydät: http://www.agronomiliitto.fi/liitto/vaalit-2016/ 

 

Toivotamme hyvää alkanutta vuotta ja nähdään jäsentapahtumissa! 

 

Terveisin,  
 

UA:n hallitus  

 

 

Lähde hiihtämään ja urheilemaan Vierumäelle tammikuussa 

  

Uudenmaan agronomit järjestävät 28.-29.1. Vierumäellä urheilullisen viikonlopun. Ilmoittaudu nyt mukaan! 

 

Ohjelma: 

 

Lauantai 28.1. saapuminen Vierumäelle klo 11.00 

Majoitus 2 hh huoneissa Ilkassa. 

11-12.20 lounas Country Clubilla 

13-15 hiihdon tekniikkaopetusta 

http://www.agronomiliitto.fi/liitto/vaalit-2016/


15-18 active hour-liikuntatunteja 

19.00 yhteinen illallinen 

 

Sunnuntai 29.1. 

Active hour-liikuntatunteja 

Yhteinen hiihtolenkki 

12.00 huoneiden luovutus 

 

Hinta 85 €/hlö UA jäsenille,123 €/hlö avec, joka ei-jäsen. Hinta sisältää majoituksen, lounaan ja illallisen, hiihto-

opetuksen sekä Sportpassin ja 1 kpl Active hour-lippuja. Ilmoittaudu Minnille: minni.tapola@gmail.com, 

0405681165 4.1. mennessä. Lähetä Minnille yhteystiedot, huonekaverin nimi, osallistutko hiihtoon. 

 

Tarkistathan, että jäsentietosi ovat ajan tasalla 

 

Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse ja ne löytyvät myös Uudenmaan Agronomien 

nettisivuilta: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/. Jos teillä ei ole mahdollisuutta 

vastaanottaa jäsenkirjeitä sähköpostilla tai tutustua siihen nettisivuilla, otattehan yhteyttä puheenjohtajiin tai 

sihteeriin, postitamme tässä tapauksessa kirjeen teille. äsentiedot voi tarkastaa ja päivittää Agronomiliiton 

verkkosivuilla: 

http://www.agronomiliitto.fi/liitto/jasenet/jasentietojen-muutos/ tai lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen: toimisto@agronomiliitto.fi Uudenmaan Agronomien jäseneksi voi liittyä Agronomiliiton jäsen, joka 

täyttää yhdistyksen jäsenyyskriteerit. Yhdistyksiin liitytään ilmoittamalla siitä Agronomiliiton toimistoon ja myös 

muutokset ja eroamiset toimiston sähköpostiin. 
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