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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet,
maisema on luminen viimein myös pääkaupunkiseudulla ja päivät valostuvat ja pitenevät jo
vauhdilla!
Kiitokset vielä kaikille jäsenille aktiivisesta toimintavuodesta 2017! Nyt on aika suunnata katse
tulevaan ja tuleviin tapahtumiin.
Tämä vuoden ensimmäinen jäsenkirje sisältää jäsentapahtumia maalis- ja huhtikuulle. Pääsemme
vierailuille eduskuntaan eikä taidetta ja urheiluakaan ole unohdettu! Tarkemmat kuvaukset
tapahtumista löydät alta.
Tervetuloa mukaan!
Talviterveisin,
UA hallitus
Tapahtumat maalis- ja huhtikuussa
Opastettu taidenäyttelyvierailu HAM Tennispalatsissa 7.3.
Air de Paris-näyttely on kävelyretki Leonard Bäcksbackan (1892–1963) jalanjäljissä Pariisissa
1930-luvulla. ”Näyttely on kuin kepeä tuulahdus Ranskan pääkaupungista.” Elämyksellinen
kokonaisuus esittelee ranskalaisten ja suomalaisten Pariisissa asuneiden ja työskennelleiden
taiteilijoiden teoksia erityisesti 1900-vuosisadan alkuvuosikymmeniltä.
Meille on varattu opastus näyttelyyn keskiviikkona 7.3. klo 17:15 alkaen. Opastettu kierros
kestää noin tunnin. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com Opastus ja
sisäänpääsy ovat UA jäsenille ilmaisia. Kierrokselle mahtuu noin 20 henkeä ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lähde tavoittelemaan korkeuksia 14.3.
Oletko aina halunnut kokeilla seinäkiipeilyä, tai oletko jo kokenut konkari? Nyt on oiva tilaisuus
lähteä Uudenmaan agronomien kanssa seinäkiipeilemään Tapanilan Urheilukeskukseen
keskiviikkona 14.3 klo 18:00 - 19:30 (Erätie 3, 00730 Helsinki). Keskuksen puolesta meillä on
kiipeilyohjaaja mukana. Hän opastaa kiipeilyä itsevarmistavilla laitteilla, kiipeilyssä yläköyden
kanssa sekä boulderoinnissa.
Opiskelijajäsenille kiipeily maksaa 10 € ja muille jäsenille 15 €. Ryhmän koko on rajattu 15
henkilöön. Ilmoittautumiset ja kysymykset osoitteeseen johan.staffas@gmail.com. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 11.3.
Uudenmaan agronomien urheilullinen viikonloppu Vierumäellä 17.–18.3.
Lähde Uudenmaan agronomien kanssa viettämään urheilullista viikonloppua Vierumäelle!
Kokoonnumme puolilta päivin lauantaina 17.3. yhteiselle lounaalle. Tämän jälkeen meille on
varattua ohjattu liikuntatunti (laji tarkentuu myöhemmin). Sporttisen päivän päälle syömme illallista
yhdessä. Majoitus 2 hh huoneissa (mahdolliset lisävuodetoiveet lapselle ovat mahdollisia).
Lisämaksua vastaan yöpyminen myös 1 hengen huoneessa on mahdollista.

Vierumäen sporttiviikonloppuun sisältyy lounas, yhteinen liikuntaelämys, illallinen, majoitus &
aamiainen sekä tämän lisäksi Active hour lippuja ja sporttipassi omatoimiseen liikuntaan toiveen
mukaan (avaa ovet mm. uimahalliin, Greeni kuntostudiolle, ulkoilu- ja suunnistusreiteille jne).
Uudenmaan agronomien jäsenille hinta sporttiviikonlopulle tulee olemaan noin 100 euroa (tarkka
hinta varmistuu pian) ja avecille (ei UA jäsen) noin 130 euroa. Tarkka hinta ja ohjelma ilmoitetaan
mahdollisimman pian.
Sitovat ilmoittautumiset 1.3. mennessä Elinalle: elina.seppa@yara.com, p. 040 718 9894. Elina
vastaa myös viikonloppuun liittyviin kysymyksiin. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetä osallistujien
tiedot sekä kenen kanssa olet samassa huoneessa.
Innostaako eduskunta, kiinnostaako parlamentti?
Tervetuloa Uudenmaan agronomien kanssa tutustumaan uusittuun eduskuntataloon tiistaina
3.4.2018 klo 17.00.
Vierailumme isäntänä toimii kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk.). Tutustumme ensin uusittuun
eduskuntataloon, jonka jälkeen keskustelemme päivää polttavista asioista. Vierailun jälkeen
poliittiset höyryt päästetään irti perinteiseen tapaan ravintola Storyvillessä.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä mvmalin@gmail.com tai 0407276550. Kierrokselle mahtuu 25
henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

