
      3.9.2021 
Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet,     
  
Mukavaa alkanutta syyskuuta! Tästä jäsenkirjeestä löytyy tietoa syksyn tapahtumista. 
  
Koronatilanne vaikeuttaa harmillisesti edelleen toimintaamme. Jouduimme ikäväksemme peruuttamaan 
Tuusulan Rantatielle valmistellun pyöräilyretken museokierroksineen, koska rajoitukset estivät opastetut 
kierrokset ja rajoittivat sisäänpääsymääriä museoihin. Tämän toivotun tapahtuman tulemme kuitenkin 
järjestämään ensi kesänä suunnitellulla konseptilla. Molemmat rokotukset saaneiden kansalaisten määrä 
onneksi kuitenkin kasvaa kaiken aikaa ja pikkuhiljaa virittelemme jälleen toimintaamme käyntiin. 
  
Syysterveisin, 
UA:n hallitus 
  
  
HelsinkiWalks Hietaniemen hautausmaalla 14.9. klo 17 
  
Mikä olikaan J.V. Snellmannin vaikutus Suomelle? Miten Suurlakko 1905 ja sen syyt liittyvät C.G.E. 
Mannerheimiin ja hänen uraansa? Ketä aktivisteja Suomesta löytyi ja mitä he havittelivat – keitä olivat Bobi 
Siven tai Lennart Hohenthal? Erilaisia suomalaisuuden herättäjiä mahtuu mukaan myös Snellmannin lisäksi, 
kuten Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen. Mitä tekivät Hella Wuolijoki, Eva Mannerheim tai Aurora Karamzin? Keitä 
entisiä presidenttejä lepää Hietaniemessä ja mitä he tekivät? Kierros vie matkalle 1800-luvun alun Suomeen 
ja Hietaniemen hautausmaalla lepääviin tarinoihin. 
  
Kierroksella päästään tutustumaan Suomen historiaan eri henkilöiden, sotien ja politiikan kautta. 
Kierroksen kesto n. 1,5 tuntia ja oppaana Ilari Korpikoski. 
  
Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen olli.l.niskanen@gmail.com 9.9. klo 18 
mennessä. Osallistuminen on maksuton UA:n jäsenille, aveceilta perimme 10 euron maksun. Tulethan 
paikalle vain terveenä ja varaudu maskin pitämiseen, mikäli joudumme olemaan tiiviisti yhdessä opasta 
kuuntelemassa. Älä varaa paikkaa, mikäli olet epävarma osallistumisestasi. 
  
  
Uudenmaan agronomit tapaa Food and Forest Development (FFD):n 14.10. klo 17:30 
  
FFD, Food and Forest development Finland on suomalainen järjestö, joka tukee kehitysmaiden maa- ja 
metsätaloustuottajia ja muutenkin maaseudun elinvoimaa.  https://www.ffd.fi/ 
  
Uudenmaan Agronomit ja FFD järjestävät lokakuussa tilaisuuden, jossa kuullaan ja keskustellaan 
luontoystävällisestä tuotannosta. Mitä termi tarkoittaa alkutuotannon kannalta? Miten luontoystävällinen 
tuotanto eroaa luomutuotannosta? Mitä luontoystävällisestä tuotannosta keskustellaan kansainvälisillä 
foorumeilla? 
  
Tilaisuus järjestetään tilanteen salliessa fyysisenä MTK:n tiloissa osoitteessa Simonkatu 6, sekä 
webinaarina 14.10 klo 17.30-20.00. Ohjelma tarkentuu myöhemmin ja infoamme siitä seuraavassa 
jäsenkirjeessä. Varaa aika kuitenkin kalenteriisi ja ilmoittaudu jo nyt mukaan laittamalla viestiä Niina 
Kankaalle: nokangas@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse tuletko mieluummin paikan päälle 
vai osallistutko etänä. 
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Uudenmaan agronomien pikkujoulurevyy Juhlakunnossa! 12.11. klo 19. 
  
Pienen hiljaiselon jälkeen herättelemme jälleen pikkujouluperinnettä! Tänä 
vuonna Uudenmaan Agronomien pikkujoulua vietetään Suomen Komediateatterin 
25.- vuotisjuhlavuoden merkeissä Juhlakunnossa! Revyyllä, perjantaina 12.11.2021 klo 19. Linnanmäen 
Peacockissa. 10-henkinen ensemble valloittaa näyttämön riemastuttavilla sketseillä sekä näyttävillä 
musiikki- ja tanssinumeroilla. 
  
Näyttämöllä nähdään Suomen komedian tähtikaartia: Kiti Kokkonen, Niina Lahtinen, Krisse Salminen, Antti 
Heikkinen, Antti Lang, Tatu Siivonen & Katja Lappi yhtyeineen. Ohjaus: Olka Horila 
  
Lipun hinta jäseniltä on 30 € ja aveceilta 65 €. Hintaan sisältyy väliaikatarjoilu. Ilmoittaudu pikkujouluun 
viimeistään 30.9. Revyyseen mahtuu mukaan 50 ensiksi ilmoittautunutta! 
  
Komediateatteri on ottanut asiakasmäärissä ja katsomojärjestelyissä huomioon olemassa olevat 
koronaturvallisuuteen liittyvät määräykset. 
Jos joudut peruuttamaan osallistumisen esim. sairaustapauksen vuoksi, omavastuuosuutta lipun hinnasta ei 
palauteta. 
  
Hieman esimakua tästä mainiosta Revyystä nähtävillä Youtubessa: https://www.youtube.co HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=ykXNSo7MUzg"m HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=ykXNSo7MUzg"/watch?v=ykXNSo7MUzg 
  
Ilmoittautuminen seuraavalla lomakkeella: 
  
https://forms.gle/Aq9yk3JnEoKFd4CU9 
  
  

Uudenmaan agronomien vuosikokous – Save the date 28.10. klo 17 

  
Uudenmaan agronomien vuosikokous pidetään lokakuun lopussa – varaathan ajan kalenteriisi. 
Kokouspaikasta tiedotetaan seuraavassa jäsenkirjeessä! 
 

  
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. 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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