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Hyvät Uudenmaan Agronomien jäsenet,                 

 

vuosi 2015 kääntyy kohti loppuaan, mutta vielä on muutama jäsentapahtuma tämän vuoden 

puolella. Näitä loppuvuoden jäsentapahtumia vietetään jouluisissa merkeissä.    

 

Uudenmaan Agronomien vuosikokous pidettiin 21.10. Fazerilassa. Ennen vuosikokousta 

pääsimme tutustumaan mm. Fazerin tuotantoon ja toki maistamaan myös makeita uutuuksia! 

Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja budjetti 

vuodelle 2016. Hallitus sai kokousvierailta hyviä evästyksiä ensi vuoden toimintasuunnitelmaan. 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2016 jatkaa Kati Lassi ja erovuorossa olevan Tuulikki 

Suihkosen tilalle valittiin uutena jäsenenä halitukseen Olli Niskanen. Suuret kiitokset Tuulikki 

Suihkoselle kuudesta hallitusvuodesta! 

 

Hyvää marraskuun jatkoa toivottaen, 

 

Uudenmaan Agronomien hallitus 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Ensi vuoden toimintaan voi vaikuttaa myös vastaamalla lyhyeen jäsenkyselyymme. 

Kartoitamme kyselyllä jäsenistön toiveita ja kysymme samalla toivotteko, että vuoden ensimmäinen 

jäsenkirje toimitetaan postilla kotiin. Jäsenkirjeet lähetetään muutoin sähköpostilla. Kaikkien 

vastaajien kesken arvotaan kaksi lahjakorttia. 

 

Jäsenkyselyyn pääset tästä linkistä  

 

Toivomme vastauksia kyselyyn 20. marraskuuta mennessä 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Uudenmaan Agronomien pikkujouluja vietetään tänä vuonna teatterin merkeissä! 

 

Näytelmänä on SAITURIN JOULU Kansallisteatterissa ma 30.11. 

 

Kansallisteatterin suurelle näyttämölle palaa rakastettu koko perheen joulutarina! Charles 

Dickensin klassikko Saiturin joulu on kertomus oikeudenmukaisuudesta, inhimillisyydestä ja siitä, 

ettei koskaan ole liian myöhäistä muuttaa elämänsä suuntaa. Kurt Nuotion ainutlaatuinen 

näyttämöversio on kaunis ja tunnelmallinen esitys, joka huokuu teatterin ja tarinan taikaa. Saiturin 

joulu sopii hyvin 6‒100 -vuotiaille katsojille! 

 

Uudenmaan Agronomeille on varattu ma 30.11. klo 19 alkavaan näytökseen 25 lippua. Sitovat 

ilmoittautumiset 7.11. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com tai 046 - 923 8200. Lipun hinta on 

jäsenille 30 € (norm 42 €). Max 2 lippua/jäsen. Mikäli kiinnostuneita on paljon, liput arvotaan 

kaikkien määrä-aikaan mennessä ilmoittautuneiden kesken.  Uudenmaan Agronomit tarjoavat 

väliaikatarjoilut kaikille osallistujille. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/12caJnVeBax8NkeCgzrDdwoWIwE3ykrCvX3uGJ5oR6rI/viewform?usp=send_form
mailto:kati.m.lassi@gmail.com
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Jouluisiin tunnelmiin pääsemme myös joulukonsertissa: 

 

Anna Puu & UMO: Kohti joulua konsertti ti 1.12. klo 19 Espoon tuomiokirkossa 

 

Uuden Musiikin Orkesteri UMOn joulukiertueen keulakuvana nähdään tänä vuonna yksi Suomen 

suosituimmista artisteista, laulaja-lauluntekijä Anna Puu. Anna Puu ja UMO tulkitsevat 

konserteissa tunnelmallisia, perinteisiä joululauluja. Mukana on myös muutamia solistin omaan 

joulunviettoon kuuluvia kappaleita. Orkesteria johtaa kapellimestari Kirmo Lintinen. 

 

Konserttiin on varattu 20 lippua. Sitovat ilmoittautumiset 13.11. mennessä: 

kati.m.lassi@gmail.com tai 046 - 923 8200. Lipun hinta on jäsenille 15 € (norm 33 €). Max 2 

lippua/jäsen. Mikäli kiinnostuneita on paljon, liput arvotaan kaikkien määrä-aikaan mennessä 

ilmoittautuneiden kesken.  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Jäsenkirjeet löytyvät myös yhdistyksen sivuilta 

http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/ 
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