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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 

vuoden 2021 toiminta on lähtenyt pikkuhiljaa käyntiin Koronan sinnikkäästä 

varjostuksesta huolimatta. Tästä jäsenkirjeestä löytyy vuoden ensimmäinen, turvallisesti 

etänä järjestettävä jäsentapahtuma sekä johtokunnan kuulumisia. 

Yhdistyksen johtokunta järjestyi uudestaan vuoden alussa edellisen vuoden 

vuosikokouksen päätösten mukaisesti. Johtokunnassa vuonna 2021 toimii 

puheenjohtajana Olli Niskanen, varainhoitajana Anni-Sofia Hammer sekä 

tiedotusvastaavana Niina Kangas. He olivat mukana toiminnassa myös edellisvuonna. 

Uusista johtokunnan jäsenistä Pirjo Pöyhiä toimii varapuheenjohtajana, sihteerinä Elli 

Nummi, sekä opiskelijavastaavana Julia Pelin. Johtokunnasta erovuorojen vuoksi pois 

siirtyivät Elina Seppä, Mika Malin sekä Johan Staffas. Yhdistyksen puolesta Elinalle, 

Mikalle ja Johanille suuret kiitokset timanttisesta panoksestanne sekä monien upeiden 

tapahtumien järjestämisestä vuosien varrella! 

Uudenmaan agronomit ovat aktivoituneet myös LinkedInissa! Sivusto on tarkoitettu 

etupäässä yhdistyksen työelämää tukevan toiminnan vahvistamiseksi. Vuoden aikana 

sivuston sisältöä laitetaan käyntiin blogeilla ja postauksilla. Tervetuloa seuraamaan 

meitä, kehittämään sivua ja tuottamaan sisältöä yhdessä 

kanssamme! https://www.linkedin.com/company/uudenmaan-agronomit-nylands-

agronomer-ry  

Voit seurata meitä myös Twitterissä @UAgronomit. Viestinnässä käytämme 

pääsääntöisesti aihetunnistetta #uudenmaanagronomit. 

Olette saaneet viime viikolla sähköpostia Agronomiliitosta liittyen jäsenkyselyymme. 

Kartoitamme kyselyllä Teidän toiveitanne yhdistyksen toiminnalle lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä. Kysely on lähetetty myös muille Uudenmaan alueella asuville 

Agronomiliiton jäsenille. 

Jos ette vielä ole vastanneet, tästä löydätte linkin 

kyselyyn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI3SucNSt6MvO5hiNeJtM9SOi

_Y653D0khlJIBoInr0acz2g/viewform 

Kiitos kaikille vastanneille! 

Lopuksi toivotamme kaikille hyvää alkanutta kevättä! 

Terveisin, Uudenmaan agronomien johtokunta 
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Villiyrtti-ruokakurssi 

Haluatko oppia hyödyntämään lähiluonnon antimia turvallisesti ja herkullisesti? 

Villiyrttien peruskurssilla opit tunnistamaan yleisimmät villiyrtit ja opit käyttämään niitä 

osana ruuanvalmistusta. Kurssilla käydään läpi villiyrttien alkeet ja vinkit 

kompastuskivien välttämiseksi. Kurssin jälkeen osaat kerätä ja hyödyntää villiyrttejä. 

Kurssin lopuksi demonstroidaan muutama helppo resepti. 

Kaikki osallistujat saavat luentomateriaalit + reseptivihkosen. 

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä 11.5 klo 17 alkaen. Kurssilla pääset esittämään 

kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluun. Osallistuminen ei vaadi muuta kuin toimivan 

nettiyhteyden ja selaimen. Kurssin kesto on noin kaksi tuntia. Osallistumislinkki ja 

ennakkomateriaali toimitetaan osallistuville lähempänä tapahtumaa. 

Tarjoamme ensimmäisen kurssin jäsenillemme ilmaiseksi Uudenmaan Agronomien 

ensimmäisen etätapahtuman kunniaksi! Kurssille mahtuu 30 ensiksi ilmoittautunutta 

henkilöä. Ilmoittautumiset 3.5. mennessä: annisofia.hammer@gmail.com 

Mitä: Villiyrtti-ruokakurssi. 

Missä: Etäyhteydellä 

Milloin: ti 11.5 klo: 17–19 

Hinta: jäsenille 0 euroa, ei-jäsenille 35 euroa 

Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, 

kerätään vain kunkin tapahtuman järjestämistä varten. Tiedot ovat vain UA:n hallituksen 

käytössä ja niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ilmoittautumisiin liittyvät 

henkilötiedot poistetaan käyttötarpeen päättymisen jälkeen. Ilmoittautumalla 

tapahtumaan hyväksyt nämä ehdot. 

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