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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen!

Uudenmaan Agronomien toimintavuosi 2016 pyörähtää käyntiin vuoden tämän vuoden ensimmäisen jä-
senkirjeen myötä!

Jäsenkyselyn tuloksia

Vuoden 2015 viimeisessä jäsenkirjeessä oli linkki jäsenkyselyyn, jolla kartoitimme jäsenistön toiveita toi-
minnasta. Jäsentapahtumista mieluisimpia olivat vierailut teatteriin, tai konsertteihin sekä taidenäyttelyihin.
Vähiten jäsentapahtumista vastaajia kiinnosti kesäretki. Saimme jäsenkyselyyn vastanneilta hyviä ideoita ja
huomioita, joita voimme hyödyntää tulevan toiminnan suunnittelussa tänä vuonna. Kiitokset kaikille vastaa-
jille! Arvoimme kaikkien vastanneiden kesken (41 henkeä) kaksi lahjakorttia ja arpaonni suosi Heidi Erä-
maata ja Ilmari Halista.

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/. Vuo-
den ensimmäinen jäsenkirje lähetetään postitse vain 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.

Tulevat tapahtumat tammi- ja helmikuussa 2016

Disney On Ice 4.2.2016 klo 18. Löydä sisäinen satuhamosi Hartwall Arenan piippuhyllyltä!

Koko perheen jääshow Disney On Ice juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan Euroopassa. Tule seuraa-
maan Uudenmaan Agronomien katsomoon Mikin ja Minnin jännittävää matkaa yhdessä monien tuttujen
Disney-hahmojen kanssa.

Olemme varanneet Uudenmaan Agronomeille 10 kappaletta yhden aikuisen + yhden lapsen lippupaketteja
ja niiden jäsenhinta on 30 €/paketti (norm. 54,50 €). Max. 1 lippupaketti/jäsen. Mikäli ilmoittautuneita on
paljon, liput arvotaan kaikkien ilmoittautuneiden kesken. Sitovat ilmoittautumiset Mikalle 26.1.16 mennessä
spostilla: mvmalin@gmail.com, 0407276550. Tavataan lehtereillä!

Opastettu tutustuminen Ai Weiwei@Helsinki näyttelyyn 16.2.2016 Helsingin taidemuseossa

HAM esittelee maailman vaikutusvaltaisimpiin taiteilijoihin kuuluvan kiinalaisen Ai Weiwein näyttelyn. Kaikki
teokset nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa ja kaksi teoksista ensimmäistä kertaa maailmassa. Näytte-
lyn teoksia yhdistää niiden materiaali puu, ja ajallisesti ne ulottuvat hänen tuotantonsa alkukaudesta 1980-
luvulta tähän päivään.

Olemme varanneet Uudenmaan Agronomeille opastetun tutustumiskierroksen näyttelyyn ja se on tiistaina
16.2. klo 17. Opastus ja sisäänpääsy jäsenille maksuttomia. Osallistujamäärä max. 20 henkeä. Ilmoittau-
tumiset Katille 5.2. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com

Opastusta hiihtotekniikkaan (V&P) ti 24.2. klo 17.00–21.00, Keinukallio, Kerava.

Nyt tarjolla tekniikkaoppia yhden illan kurssilla, jossa perehdytään hiihtotekniikoiden perusteisiin ja tukihar-
joitteisiin sekä saadaan vinkkejä harjoitteluun. Harjoittelun päätteeksi jokaisen tekniikka videoidaan. Tek-
niikkaopastus sopii kaikentasoisille ja -kuntoisille hiihtäjille, niin suksille palaajille kuin konkareillekin. Suksil-
la olemme n. 2 tuntia. Sitovat ilmoittautumiset ma 15.2. mennessä: minni.tapola@gmail.com  Ilmoita osal-
listutko perinteisellä tyylillä vai luistellen. Hinta UA:n jäsenille 20 €/hlö (ei-jäsen 40 €), max 2 paikkaa/jäsen.
Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet.
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Uudenmaan Agronomien hallitus 2016 esittäytyy

Uudenmaan Agronomit ovat syyskokouksessaan valinneet hallituksen, joka vastaa mm. tapahtumien järjes-
tämisestä. Toiveita jäsentapahtumista voi esittää suoraan hallituksen jäsenille, yhteystiedot löytyvät alta.

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 sähköpos-
tiosoitteestasi 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. Yh-
distyksen keskeinen tehtävä on jäsenten yhteenkuuluvaisuuden ja verkottumisen edistäminen yhteisen vapaa-
ajanvieton merkeissä. Tammikuussa 2016 yhdistykseen kuului 1040 jäsentä ja se on jäsenmäärältään Agronomiliiton
alueyhdistyksistä suurin. Jäsenillä on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa hankittu aka-
teeminen koulutus. Jäsenuudistuksen (2012) myötä myös opiskelijat voivat kuulua yhdistykseen. Jäsenmaksu on 7
euroa.


