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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 
 
tästä vuoden 2019 ensimmäisestä jäsenkirjeestä löydätte monta mielenkiintoista jäsentapahtumaa 
maalis- ja huhtikuulle! Jäsentapahtumissa tällä kertaa urheilua, taidetta, teatteria ja opiskelijoille 
suunnattu tapahtuma! 
 
Uudenmaan agronomien vuosikokous pidettiin marraskuussa 2018. Vuosikokouksessa esiteltiin mm. 
tilinpäätös ja vuosikertomus 2017 sekä toimintasuunnitelma ja budjetti 2019 ja nämä vahvistettiin. 
Kokouksessa kuultiin myös toiveita tulevasta toiminnasta sekä valittiin johtokunta vuodelle 2019. 
Vuoden 2018 johtokunnasta erovuorossa oli Maria Pekkala, joka toimi 6 vuotta johtokunnassa eri 
tehtävissä. Suuret kiitokset Marialle erittäin aktiivisesta panoksesta ja monien mukavien tapahtumien 
järjestämisestä johtokuntavuosien varrella!  
 
Uudenmaan agronomien johtokunta 2019: Mika Malin jatkaa puheenjohtajana ja Kati Lassi toimii 
varapuheenjohtajana. Elina Seppä jatkaa taloudenhoitajana ja Olli Niskanen toimii sihteerinä. Johan 
Staffas vastaa nettisivujen päivityksestä ja uutena jäsenenä johtokuntaan valittu Anni-Sofia Hammer 
toimii opiskelijavastaavana. 
 
Muistutamme, että pidättehän jäsentietonne ajan tasalla ilmoittamalla muutoksista suoraan 
Agronomiliiton toimistoon, jossa ylläpidetään jäsenrekisteriä!  
 
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla ja ne löytyvät myös yhdistyksen sivuilta: 
https://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/ Sivuilla on myös johtokunnan 
yhteystiedot ja meihin voi olla yhteydessä myös laittamalla viestiä osoitteeseen: 
uudenmaanagronomit@gmail.com  
 
Toivotamme vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen myötä hyvää alkanutta vuotta ja talvea! Nähdään 
maalis- ja huhtikuun tapahtumissa! 
 
Terveisin, 
Uudenmaan agronomien johtokunta 
 
 
 
Tervetuloa tutustumaan Amos Rexiin 14.3. 
 
Uudenmaan agronomeille on varattu opastus uuden Amos Rex taidemuseon Magritte-näyttelyyn 
14.3.2019 klo 17.30. Opastus ja sisäänpääsy ovat UA:n jäsenille ilmaisia. Sitovat ilmoittautumiset 1.3. 
mennessä: https://goo.gl/forms/rVdzVPtUGPMjC3Ed2  
 
Kierrokselle mahtuu 25 henkeä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisissa 
etusijalla ovat jäsenet, jotka eivät olleet syksyllä UA:n aiemmalla, erittäin suositulla opastuksella. 
 
Keväällä 2019 Amos Rex esittelee belgialaisen taidemaalari René Magritten (1898-1967) 
ensimmäistä kertaa Suomessa. Surrealismin johtohahmona pidetty taiteilija on erityisesti tunnettu 
teoksistaan, joissa arkinen todellisuus käännetään päälaelleen; omena valtaa kokonaisen huoneen, ja 
nenä kääntyy piipuksi. Tuttu onkin yhtäkkiä hämmentävän vierasta. Voit lukea näyttelystä lisää: 
https://amosrex.fi/magritte/  
 
Lisätietoja: kati.m.lassi@gmail.com  
 
 
Uudenmaan agronomien urheiluviikonloppu Vierumäellä 16.-17.3.2019. 

Lähde Uudenmaan agronomien kanssa viettämään urheilullista viikonloppua Vierumäelle 

hiihtokurssin ja lihashuollon merkeissä. Kokoonnumme puolilta päivin lauantaina 16.3. yhteiselle 

lounaalle, minkä jälkeen Uudenmaan agronomit tarjoavat tunnin hiihtotekniikkaopetusta ladulla sekä 

lihashuoltotunnin hierontapalloilla. Sporttisen päivän päälle syömme illallista yhdessä. Majoitukseen 

olemme alustavasti varanneet 2 hengen huoneita (mahdolliset lisävuodetoiveet lapsille ovat 

mahdollisia). Lisämaksua vastaan on mahdollista yöpyminen myös 1 hengen huoneessa. 
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Uudenmaan agronomien jäsenille hinta sporttiviikonlopulle on noin 100 euroa ja avecille (ei UA 

jäsen) n. 130 euroa (hinnat varmistuvat vielä).  

Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan 1.3. mennessä Elinalle: elina.seppa@yara.com, puh. 

0407189894. Lähetä Elinalle yhteystiedot ja huonekaverin nimi. 

Uudenmaan agronomien Vierumäen sporttiviikonloppuun sisältyy lounas, hiihtotekniikkakurssi ja 

omatoiminen hiihtolenkki sekä yhteinen lihashuoltotunti hierontapalloilla, illallinen, majoitus & 

aamiainen sekä 1kpl Active hour lippuja ja sporttipassi (avaa ovet mm. uimahalliin, Greeni 

kuntostudiolle, hiihtoladuille jne).  

 
Uudenmaan agronomien opiskelijajäsenille kierros Stadin Panimossa 20.3. 
 
Oletko kiinnostunut oluista tai miettinyt uraa panimoteollisuudessa? Jos olet, niin tämä tapahtuma on 
sinua varten! 

Uudenmaan Agronomit järjestävät opiskelijajäsenille kierroksen Stadin Panimossa, jota seuraa 
kuuden oluen maistelumenu. Kierros + tasting on 40 euron arvoinen, josta UA sponsoroi jäsenilleen 
20 euroa. Osallistua voit ilmoittautumalla tästä linkistä 

Mukaan mahtuu 25 opiskelijaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Huom. 
ilmoittautuminen on sitova ja saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi! Myös alkoholiton tastingmenu 
järjestyy!  

Tapahtuman tiedot: 

Aika: ke 20.3 klo: 18-20, paikka: Stadin Panimo, Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6. (Suvilahti, Helsinki) 

Lisätietoja antaa: annisofia.hammer@gmail.com  
 

Koiramäen väki seikkailee ja selittää Suomen historiaa 24.4.! 
 
Tervetuloa yhdessä Uudenmaan agronomien kanssa seikkailuun Kansallisteatteriin ja katsomaan 
Koiramäen Suomen historia näytelmää 24.4.19 klo 18.30. Tule oppimaan Suomen historiasta 
klassisen Koiramäen väen mukana! Lue lisää näytelmästä: https://kansallisteatteri.fi/esitys/koiramaen-
suomen-historia/  
 
Uudenmaan agronomeille on varattu 25 lippupakettia ja lippupakettiin kuuluu yhden aikuisen ja yhden 
lapsen lippu esitykseen. Lippupaketin hinta jäsenille 40 € (norm. 58 €). Kukin jäsen voi varata yhden 
lippupaketin. Uudenmaan agronomit tarjoavat lisäksi väliaikatarjoilut kaikille.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 8.3.19 mennessä: https://goo.gl/forms/9QYcUPhhHfsTWEcl1 Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

Midnight Run tulee taas ja juostaan Helsingissä 31.8. 
  
Uudenmaan agronomit kannustaa jäseniä jälleen lenkkeilemään ja avustaa osallistumista Midnight 
Run – tapahtumaan 31.8.2019. Noin 10 000 juoksijan lähtö tapahtuu Senaatintorilta klo 21:15. 
Tarkistusmitattu 10 km rata kiertää Helsingin keskustaa. Vaihtoehtona myös 5 km lenkki! 
  
Ilmoittautumiset osoitteeseen: olli.l.niskanen@gmail.com 20 ensimmäistä ilmoittautujaa saa 
vastauksena Uudenmaan Agronomien sponsoroiman 20 euron alennuskoodin. Edullisempi 
hintaporras (ilman sponssia 42 euroa) on voimassa 31.5.2019 asti. Alennuskoodin kanssa 
ilmoittautuminen tehdään normaalisti osoitteessa midnightrun.fi 
 

Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, kerätään vain 

kunkin tapahtuman järjestämistä varten. Tiedot ovat vain UA:n hallituksen käytössä ja niitä ei 
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luovuteta kolmansille osapuolille. Ilmoittautumisiin liittyvät henkilötiedot poistetaan käyttötarpeen 

päättymisen jälkeen. Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt nämä ehdot. 

 


