Hyvät Uudenmaan Agronomien jäsenet,
Tämä kirje sisältää kutsun jokasyksyiseen yhdistyksen vuosikokoukseen sekä
muistutuksen tulevasta tapahtumasta!
Ilmoittaudu 11.10. mennessä mukaan Luontopositiivinen tuotanto -tilaisuuteen
14.10.2021
Uudenmaan agronomit järjestää yhteistyössä Food and Forest Development (FFD):n
kanssa 14. lokakuuta Luontopositiivinen tuotanto -tilaisuuden! Osallistua voi paikan
päällä tai etänä Teamsissa.
Tilaisuus järjestetään MTK:n tiloissa osoitteessa Simonkatu 6. Paikan päälle mahtuu
yhteensä 20 henkilöä. Ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta 11.10.2021
mennessä: https://www.lyyti.in/Luontopositiivinen_tuotanto_2164.
Ohjelma:
17:00 – 17:30: Saapuminen ja pientä purtavaa
17:30 – 17:40: Avaussanat: Olli Niskanen, Uudenmaan Agronomien puheenjohtaja ja
Liisa Pietola, MTK:n ympäristöjohtaja
17:40 – 18:00: Mitä luontopositiivinen tuotanto tarkoittaa? Juha Helenius, Helsingin
yliopisto
18:00 – 18:20: Suomen pelloista 25 % luomuun – millaisin vaikutuksin? Sari Iivonen,
Luke
18:20 – 19:00: Yhteistä keskustelua luontopositiivisesta tuotannosta
19:00 – 19:15: Loppupuheenvuoro: Juha Ruippo, FFD:n toiminnanjohtaja
19:15 – 20:00: Vapaata keskustelua
FFD, Food and Forest development Finland on suomalainen järjestö, joka tukee
kehitysmaiden maa- ja metsätaloustuottajia ja muutenkin maaseudun
elinvoimaa. https://www.ffd.fi/
Jäseneksi UA:n hallitukseen?
Uudenmaan agronomit etsivät 1-2 aktiivista uutta jäsentä hallituksen erovuoroisten
jäsenten tilalle. Oletko Sinä kiinnostunut lähtemään mukaan hallituksen toimintaan? Ota
yhteyttä erovuoroisiin olli.l.niskanen@gmail.com tai annisofia.hammer@gmail.com
Vuosikokouskutsu ja Heidi Kinnusen urapolkutarina sekä vinkit Somen käyttöön!

Uudenmaan agronomien vuosikokous pidetään Agronomiliitolla 27.10. klo 17–20.
Kokouksen aluksi meille esiintyy Heidi Kinnunen. Heidi on ravitsemustieteilijä, joka ei
usko, että terveyttä edistetään ylhäältä päin ohjeita huutelemalla. Heidi luennoi työkseen
kokonaisvaltaisesta terveydestä ja käyttää sosiaalista mediaa tärkeänä osana työtään.
Somessa hän jakaa arjen pohdintoja hyvinvoinnista sekä kumoaa vääriä tai puutteellisia
terveysväittämiä tieteellisellä tiedolla. Heidi on yksi Tiedenaisten perustajista, joka on
esimerkki uudenlaisesta monitieteellisestä sosiaalisen median kautta nousseesta
asiantuntijayhteisöstä.
Heidi tulee puhumaan vuosikokoukseemme omasta urapolustaan, sosiaalisen median
käytöstä työvälineenä sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Ilmoittautumiset kokoukseen sähköpostitse 22.7. mennessä
osoitteeseen annisofia.hammer@gmail.com Ilmoita viestissä myös mahdolliset allergiat
ja ruokavaliot kokoustarjoiluja varten.
Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin kautta, ilmoittautumiset Teams-kokoukseen
25.10. mennessä myöskin annisofia.hammer@gmail.com. Mainitse viestissä, että
osallistut nimenomaan Teamsin kautta.
Uudenmaan Agronomit ry – Nylands Agronomer ry
Vuosikokous
Aika: keskiviikko 27.10.2021 klo 17.00
Paikka: Agronomiliitto (Pohjoinen Makasiinikatu 6, 00130 Helsinki)
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Yhdistyksen toimintakertomus 2020
5. Toiminnantarkastajan lausunto sekä tilinpäätös 2020
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
7. Käsitellään sääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat
8. Johtokunnan matkakorvaukset ja palkkiot sekä toiminnantarkastajan palkkio

9. Johtokunnan kokoonpano 2022
10. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
12. Vuoden 2022 jäsenmaksu
13. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio
14. Agronomiliiton liittovaltuuston kuulumiset
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen
-Ystävällisin terveisin,
Hallitus
Uudenmaan Agronomit ry
sähköposti: uudenmaanagronomit@gmail.com
kotisivut: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/

