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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet,  
 
kevät ei näin huhtikuussa näytä tulevan vielä ihan keikkuen, mutta toivotaan, että lähiaikoina 
maisema vihertyy ja pääsemme nauttimaan auringon lämmittävistä säteistä! Tästä 
jäsenkirjeestä löydät useampia tapahtumia touko- ja kesäkuulle. Olemme poimineet mukaan 
tapahtumia mm. urheilun ystäville ja luonnosta nauttiville. Kulttuurin ystäviä ei ole myöskään 
unohdettu tälläkään kertaa. Toivottavasti näemme kevään tapahtumissa! 
 
Kevätterveisin, 
UA hallitus 
 
Tapahtumat touko- ja kesäkuussa 
 
Tuusulanjärven Maraton / Puolimaraton / Rantatien Kymppi 5.5.2018 
 
Tervetuloa testaamaan kuntoasi luonnonkauniille ja kulttuurisesti arvokkaalle 
Tuusulanjärvelle. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1994 lähtien. 1/2-maratonilla ja 
maratonilla reitti on virallisesti mitattu ja se kulkee pääosiltaan Tuusulanjärven ympärillä 
asvaltoidulla kevyenliikenteen väylällä. Reitti kulkee ensimmäistä kertaa Tuusulan Rantatietä 
pitkin ja tarjoaa kulttuurisia elämyksiä niin juoksijoille kuin yleisölle!  
 
UA kannustaa mahdollisimman monia jäseniään osallistumaan ja sponsoroi jäsenten 
osallistumismaksua 20 eurolla maksukuittia vastaan. Avustuksen maksua varten lähetä 1) 
osallistujan nimi, 2) kopio tai kuva maksukuitista ja 3) tilinumerosi osoitteeseen 
olli.l.niskanen@gmail.com. Tilitämme avustukset mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.  
 
Osallistumismaksu on 2.5.2018 asti 50 euroa/maraton, 40 euroa/puolimaraton ja 30 
euroa/Rantatien kymppi. Jos et ehdi tähän mennessä ilmoittautua, onnistuu se vielä 
5.5.2018 kilpailutoimistossa hinnoilla 60/50/35 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 
osoitteessa https://tuusulanjarvenmaraton.fi/ 
 
Tervetuloa mukaan juoksemaan! 

 

Suomalainen muoto – kävelykierros toukokuussa 
 
Uudenmaan agronomit tutustuvat suomalaiseen muotoiluun ja taiteeseen tällä kertaa täysin 
uudella tavalla: oppaan vetämällä kävelykierroksella Helsingin keskustassa. Kierros on 
tiistaina 29.5. klo 16.30- ja se kestää pari tuntia. Alkuun kierrellään tutkimassa 
arkkitehtuurin ja muun taiteen kautta, kuinka suomalainen muoto sai alkunsa 
kansallisromantiikasta. Design-kävelyllä kuulet, miten muotoilusta tuli meille suomalaisille 
elämäntapa. Kierroksen aikana on mahdollisesti jotain teemaan liittyviä vierailukohteita.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 9.5. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com Kierrokselle mahtuu noin 20 
henkeä ja se on UA jäsenille ilmainen. 
 
Koe kesäkuussa erämaan tunnelmaa veden päällä lipuen! 
 
Tervetuloa Nuuksion Kolmoislampien valloitukseen meloen oppaan johdolla! Uudenmaan 
agronomit järjestävät melontaretken 4.6.2018. Kokoonnumme Nuuksioon noin viiden maissa 
ja retken kesto noin 2-3 tuntia. Tarkka aikataulu ja ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille. 
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Melonnan välissä nautimme nuotiopannukahvit. Ilmoittaudu 27.5. mennessä 
Mikalle, mvmalin@gmail.com  tai 0407276550. Retken hinta jäsenille 30 €, muille 54 €. 

Retkelle mahtuu 15 melojaa. 
 

Suomenlinnan kesäteatteriin 6. kesäkuuta! 
 
Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneelle Uudenmaan agronomien teatteriretkelle 
Suomenlinnan kesäteatterin ennakkonäytökseen keskiviikkona 6.6. kello 19.00 Hyvän 
omantunnon linnakkeelle. 
 
”Suomenlinnan kesäteatterissa nähdään vuonna 2018 aikamme tunnetuimpiin klassikoihin 
kuuluva Yksi lensi yli käenpesän Juha Kukkosen ohjaamana. ”Yksi lensi yli käenpesän” on 
hillittömän hauska, mutta realistisuudessaan myös vakava kuvaus mielisairaalan arjesta, 
jossa demokratian nimissä valtaa käytetään häikäilemättömästi heikoimpia kohtaan. 
Kukkosen ohjaus kunnioittaa alkuperäistä tekstiä ja sen henkeä, herkuttelee teoksen 
satiirimaisuudella ja nasevalla huumorilla, mutta myös nostaa vahvasti esiin teoksen 
yhteiskuntakriittiset teemat, jotka ovat vielä 54 vuotta romaanin julkaisun jälkeenkin 
ajankohtaisia.” 
 
Uudenmaan agronomien jäsenille liput ovat ilmaisia ja ei-jäsen avecille lipun hinta on 20 
euroa. Max. 2 lippua/jäsen. Lippuja on runsas, mutta rajoitettu määrä. Sitovat 
ilmoittautumiset 5.5. mennessä mielellään ilmoittautumislomakkeella: 
https://goo.gl/forms/PPPZZYd5gDhUdyqC3 . Lisätietoja antaa Elina Seppä 
(elina.seppa@yara.com; puh. 040 7189894). 
 
 
 
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. 
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