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Kesä on kääntymässä syksyyn ja syyskuussa pyörähtää usean tapahtuman voimin käyntiin 
myös Uudenmaan Agronomien syyskausi! Syyskauteen ”otettiin varaslähtö” heti kesälomien 
jälkeen 16. elokuuta Riihimäen kesäraveissa missä aurinko helli ravikatsojia. Raveissa 
ravattiin myös Agronomiliiton nimikkolähtö. 
 
Syksylle on suunnitteilla jäsentapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan parissa! Yhdistyksen 
vuosikokoukseen kokoonnutaan keskiviikkona 21. lokakuuta Fazerilaan ja tänä vuonna 
kokousta vietetään makeissa merkeissä! Kokouskutsu ja tarkemmat tiedot kokouksesta 
toimitetaan lähempänä ajankohtaa. Lokakuussa juhlitaan myös Agronomiliiton syysjuhlaa 
ravintola Pörssissä Helsingissä (24.10.). Näistä ja muista tapahtumista tiedotamme lisää 
syyskuussa.  
 
Muistattehan päivittää jäsentietonne, etenkin sähköpostiosoitteenne ajan tasalle. 
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla. Tietojen päivitys onnistuu Agronomiliiton sivuilta 
http://www.agronomiliitto.fi/liitto/jasenet/jasentietojen-muutos/ tai olemalla yhteydessä 
toimistoon. 
 
Tervetuloa syksyn tapahtumiin! 

 
Oopperan kummitus 9.9. Kansallisoopperassa 
 
Suomen Kansallisooppera esittää uudenlaisen version Oopperan kummitus –oopperasta. 
Esitykset on loppuunmyyty koko kaudelta. Uudenmaan Agronomeille on varattu 20 lippua 
keskiviikkona 9.9. klo 19.00 alkavaan näytökseen. Oopperan kummitus on suuri kertomus 
taiteen voimasta ja rakkauden kaipuusta. Ohjauksesta vastaa Tiina Puumalainen. Lippuja 
max. 2 per jäsen. Jäsenen lippu 50 euroa, avecin 65 euroa (norm. Hinta 74 euroa). UA 
tarjoaa myös väliaikatarjoilut.  
 
Liput arvotaan kaikkien 2.9. mennessä ilmoittautuneiden kesken. Ilmoittautumiset vain 
sähköpostitse: tuulikki.suihkonen@gmail.com 
 
Opastettu tutustuminen Jukka Mäkelän näyttelyyn Taidehallissa 23.9. 
 
Uudenmaan Agronomit pääsevät oppaan johdolla tutustumaan Jukka Mäkelän ”Herkkyys ja 
voima”-näyttelyyn Taidehallissa keskiviikkona 23.9. klo 17.30. ”Jukka Mäkelän abstrakteissa 
maalauksissa kauneus asuu valossa, värissä ja viivan rytmissä”, kerrotaan Taidehallin 
sivuilla. Ilmoittautumiset 14.9. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com Sisäänpääsy ja opastus 
UA:n jäsenille maksuttomia. Maksimi ryhmäkoko 20 henkeä. 

 
Juoksukoulu syys-lokakuussa 

 
UA järjestää juoksun tekniikka ja harjoituskurssin Helsinki Training Companyn vetämänä 
neljänä tiistaina 29.9 alkaen. Kurssilla perehdytään pienryhmässä juoksutekniikkaan, josta 
jokainen saa oman palautteen ammattiohjaajalta. Ohjelmassa harjoitellaan 
koordinaatioharjoitteita, tehokkaita ylämäkivetoja sekä saadaan hyviä vinkkejä 
treenaamiseen. Kurssille voi osallistua niin enemmän treenannut kuin vasta-alkaja, jokainen 
tekee harjoitukset omalla vauhdillaan.  
 
Kurssi pidetään Pirkkolan urheilupuistossa. Tapaamme klo 17.15 Pirkkolan jäähallin edessä. 
Treenit kestävät n. 1,5 h, päälle juoksuvarusteet ja mukaan voi ottaa juomapullon jos 
tarve. Ilmoittaudu mukaan Minnille minni.tapola@gmail.com Kurssi maksaa UA jäsenille 55 
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€. Sitova ilmoittautuminen 10.9 mennessä. Tervetuloa kehittymään ja innostumaan 
juoksusta! 
 
Tervetuloa Tiedekeskus Heurekaan 3.10.  
 
Uudenmaan Agronomit järjestävät koko perheen tiede-iltapäivän Heurekassa lauantaina 
3.10. Tapaamme klo 14.00 Tiedekeskus Heurekan edessä mehuhetken merkeissä. Samalla 
Minni jakaa liput, jonka jälkeen perheet voivat lähteä omatoimisesti tutustumaan Heurekan 
näyttelyyn. UA tarjoaa jäsenilleen sisäänpääsyn alennettuun hintaan. Aikuisten lippu 10 €/kpl 
(norm. 22 €/kpl)  ja lasten lippu 5 €/kpl (norm. 15 €/kpl). 
 
Sitova ilmoittautuminen Minnille 10.9. mennessä: minni.tapola@gmail.com. Lippuja ostettu 
rajoitettu määrä, liput arvotaan jos ilmoittautuneita enemmän kuin lippuja. Liput tarkoitettu 
vain Uudenmaan Agronomien perheenjäsenille. 
 

 
Hallituksen yhteystiedot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kati Lassi  Tuulikki Suihkonen  Minni Tapola  
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  sihteeri 
kati.m.lassi@gmail.com tuulikki.suihkonen@gmail.com minni.tapola@gmail.com 
p. 046 – 923 8200 p. 050 – 3467 248  p. 050 – 3660 328 

 

 
Elina Seppä  Maria Pekkala  Mika Malin 
taloudenhoitaja nettisivuvastaava  opiskelijavastaava 
sepanelina@gmail.com maria.j.pekkala@gmail.com mvmalin@gmail.com  
p. 040 – 7189 894 p. 040 – 1386 717  p. 040 – 7276 550 
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