
Jäsenkirje 8/2016 

 

 

Hei Uudenmaan agronomien jäsen! 
 
Agronomiliiton valtuustovaalin äänestysaika on alkanut. Uudenmaan Agronomeilla on vaaleissa oma vaalilista ja 
listalla loistavat ehdokkaat, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan agronomien edunvalvonnan haasteet.  
 
Muistathan, että äänestysaika on 24.10.–17.11.2016 ja äänestäminen tapahtuu kotiin postitetulla 
äänestyslipukkeella. Lisätietoja vaaleista löydät Agronomiliiton sivuilta 
 
Hyvää syksyä! 
 
UA:n hallitus 
 
p.s. vielä ehdit ilmoittautua loppuvuoden tapahtumiin, lue lisää tapahtumista tällä viikolla 
lähetetystä jäsenkirjeestä 

 

Uudenmaan Agronomien ehdokkaat esittäytyvät:  

27 Eliisa Malin 
 
Agronomiliitto on ansainnut paikkansa elämässäni olemalla verkostoitumisen väline 
opiskeluvuosista alkaen. Myöhemmin merkitystään on kasvattanut liiton toiminta 
ammatillisena neuvonantajana ja kannanottajana. Nämä kaikki ovat tärkeitä tehtäviä, 
ja niissä onnistuminen edellyttää, ettemme unohda meitä agronomeja olevan 
monenlaisia. Taustamme ovat täynnä ainutlaatuisia työhistorioita ja ammatillisia 
seikkailuja. On tärkeää että Agronomiliitossa muistetaan miten erilaisissa ympäristöissä 
jäsenet toimivat. Olemme heterogeeninen joukko, jota yhdistää rakkaus maaseutuun, 
luontoon ja suomalaiseen ruokaan.  

Haluan, että Agronomiliitto pysyy lähellä maata, maanviljelystä ja suomalaista akateemista yrittäjää. 
Haluan, että liittomme on läsnä niin tutkijan työpäivissä kuin kyntäjän yksinäisissä öissä. Modernin 
Agronomiliiton juuret pysykööt syvällä suomalaisessa työssä, suomalaisessa maaseudussa. Pidetään 
Agronomiliitto lähellä arkipäiväämme, kuljimme sitten kaduilla, pelloilla tai metsissä. 

Työkokemusta minulle on kertynyt mm. yliopistolta, liitoista ja yhdistyksistä, kouluista ja maatilaltamme. 
Vaikutan tällä hetkellä mm. Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajistossa. 
 
 

28 Tuulikki Suihkonen  

 
Digitalisaatio muuttaa maailmaa, mikä tarkoittaa, että myös viikkiläisten 
työtehtävät ja työskentelytavat kehittyvät.  Uskon, että Agronomiliiton 
jäsenten osaamisen kehittämisellä saamme kilpailukykyä ja joustavuutta 
työuralle. 
  
Asun Espoossa ja työskentelen Yara Suomessa Digital marketing 
managerina.  Kahden lapsen äitinä vapaa-ajan ongelmia ei ole, mutta 
mielelläni harrastan monipuolista liikuntaa; jumppaa, golfia ja koiran 

http://www.agronomiliitto.fi/liitto/vaalit-2016/
http://www.agronomiliitto.fi/site/assets/files/1376/ua_jasenkirje_7_2016.pdf


kanssa lenkkeilyä.  Arvostan kotimaista maa- ja elintarviketaloutta ja kokkailen mielelläni sesongin 
mukaisista raaka-aineista. 
  
Olen toiminut Uudenmaan agronomeissa sihteerinä ja varapuheenjohtajana vuosina 2010-2015. 
 
Ollaan yhteydessä!  
Twitter : @tuiskuttaa     Instagram: tuiskuttaa        LinkedIn: Tuulikki Suihkonen  
 
Vaalipäällikkö Seija Luomanperä: ” Tuulikki tarttuu reippaasti toimeen. Suosittelen lämpimästi!”      
 
 
 

29 Minni Tapola 

 
Aktivoiduin Uudenmaan agronomien toimintaan vuonna 2009 ja olen siitä 
lähtien ollut innokkaasti järjestämässä tapahtumia jäsenille johtokunnan 
jäsenenä ja viemässä Uudenmaan agronomien ääntä kuuluviin Liittoon. 
Nyt kauteni päättyy Uudenmaan agronomien johtokunnassa, ja seuraava 
askel ja tavoite on päästä Agronomiliiton valtuustoon vaikuttamaan.  
 
Valtuustotyössä haluan paneutua kehittämään jäsenpalveluja ja 

edunvalvontapuolella koen uran ja perheen yhteensovittamisen eri työaikajoustojen kautta tärkeänä.  
 
Työskentelen tällä hetkellä kasvinsuojelun parissa Bayerilla. Matkustan työssäni ympäri Suomea 
tapaamassa ja kouluttamassa viljelijöitä sekä tutkimassa ja selvittämässä kasvinsuojeluongelmia. Minulla on 
kaksi tytärtä ja asumme Nurmijärvellä. Intohimoinani ovat kasvit, kasvinviljely ja yhdistystoiminta! 

 
 


