
  23.8.2016 

Hyvä Uudenmaan Agronomien jäsen,  
 
toivotamme sinut tervetulleeksi yhdistyksen vuosikokoukseen 7.9.2016 klo 16.30.  
 
Kokousta isännöi Maaseudun Tulevaisuus ja se pidetään osoitteessa Simonkatu 6, Helsinki. 
Uudenmaan Agronomit ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa valitaan mm. johtokunnan 
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2017. Lisäksi vahvistetaan Uudenmaan Agronomien valtuustovaaliehdokkaat. Kokouksen 
esityslista löytyy alta.   
 
Kokouksen lisäksi isäntämme, Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, kertoo 
Maaseudun Tulevaisuuden kuulumisia ja miten hänen päätoimittajakautensa on alkanut.  
 
Pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 2.9.2016 sähköpostilla (maria.j.pekkala@gmail.com)  
 
Uudenmaan Agronomit ry - Nylands Agronomer ry  
 
Vuosikokouksessa 7.9.2016 käsiteltävät asiat (yhdistyksen säännöistä) 
 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat 
2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus 
3. Esitetään tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 
5. Käsitellään sääntöjen 5 1 momentin mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat 
6. Päätetään johtokunnan matkakorvauksista ja palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista 
7. Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 
8. Valitaan johtokunnan keskuudesta puheenjohtaja 
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin varahenkilöt 
10. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta 
11. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
12. Käsitellään Agronomiliiton liittovaltuustossa esiin tulevat asiat 

 
 
Lämpimästi tervetuloa! 

 
Ehdokkaaksi valtuustovaaleihin? 
 
Tänä syksynä järjestetään Agronomiliiton valtuustovaalit. Uudenmaan Agronomeilla on vaaleissa 
oma vaalilista. Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdokkaaksi, ota yhteyttä puheenjohtajaamme Katiin 
(kati.m.lassi@gmail.com) viimeistään 2.9.2016. Tarjolla on oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan 
Agronomiliiton toimintaan. Valtuusto on Agronomiliiton korkein päättävä toimielin ja sen toimikausi 
on neljä vuotta.  
 
Tarkistathan, että jäsentietosi ovat ajan tasalla  
 
Päivitysohjeet löytyvät tämän kirjeen lopusta! Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse ja ne löytyvät 
myös Uudenmaan Agronomien nettisivuilta: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-
agronomit/. Tämä vuoden neljäs jäsenkirje lähetetään postitse niille, joiden 
sähköpostiosoitetta ei ole saatavilla. Jos teillä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa 
jäsenkirjeitä sähköpostilla tai tutustua siihen nettisivuilla, otattehan yhteyttä puheenjohtajiin 
tai sihteeriin, postitamme tässä tapauksessa kirjeen teille. 
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Uudenmaan Agronomien hallitus 2016  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kati Lassi  Minni Tapola   Maria Pekkala 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  sihteeri ja nettisivuvastaava 
kati.m.lassi@gmail.com minni.tapola@gmail.com  maria.j.pekkala@gmail.com 
p. 046 – 923 8200 p. 040 – 5681 165  p. 040 – 1386 717 

 

 
Elina Seppä  Mika Malin   Olli Niskanen  
taloudenhoitaja opiskelijavastaava  hallituksen jäsen 
sepanelina@gmail.com     mvmalin@gmail.com  olli.l.niskanen@gmail.com  
p. 040 – 7189 894 p. 040 – 7276 550  p. 050 – 3290 279 
 
Päivitä yhteystiedot tarvittaessa! 

 
Uudenmaan Agronomien jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla, joten on tärkeää pitää mm. tiedot 
sähköpostiosoitteestasi ajan tasalla. Jäsentiedot voi tarkastaa ja päivittää Agronomiliiton 
verkkosivuilla: http://www.agronomiliitto.fi/liitto/jasenet/jasentietojen-muutos/ tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen: toimisto@agronomiliitto.fi Uudenmaan Agronomien jäseneksi voi liittyä 
Agronomiliiton jäsen, joka täyttää yhdistyksen jäsenyyskriteerit. Yhdistyksiin liitytään ilmoittamalla 
siitä Agronomiliiton toimistoon ja myös muutokset ja eroamiset toimiston sähköpostiin.  
 
Uudenmaan Agronomit − Nylands agronomer ry 
 
Yhdistys järjestää jäsenilleen monenlaista toimintaa teatteri-illoista, juoksukouluun ja ulkomaan 
opintomatkoihin. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on jäsenten yhteenkuuluvaisuuden ja verkottumisen 
edistäminen yhteisen vapaa-ajanvieton merkeissä. Kesäkuussa 2016 yhdistykseen kuului 1023 jäsentä ja se 
on jäsenmäärältään Agronomiliiton alueyhdistyksistä suurin. Jäsenillä on Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa hankittu akateeminen koulutus. Jäsenuudistuksen (2012) myötä myös 
opiskelijat voivat kuulua yhdistykseen. Jäsenmaksu on 7 euroa.  
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