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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen! 
 
Tämä on vuoden 2015 ensimmäinen jäsenkirje, joka on postitettu kaikille Uudenmaan Agronomien 
jäsenille. Jäsenkirjeet on lähetetty viime vuosina sähköpostilla ja paperikirjeiden lähetyksestä on 
luovuttu mm. kustannussyistä. Jäsenkirjeet löytyvät myös Uudenmaan Agronomien nettisivuilta: 
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/ heti niiden lähetyksen jälkeen. Tä-
män vuoden muut jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla. Jos teillä ei ole mahdollisuutta vastaanot-
taa kirjettä sähköpostilla tai tutustua siihen nettisivuilla, otattehan yhteyttä puheenjohtajiin tai sih-
teeriin, postitamme tässä tapauksessa kirjeen teille. 
 
Helmi- ja maaliskuussa on Uudenmaan Agronomien jäsenille jälleen tarjolla monta erilaista tapah-
tumaa! Näistä on lisätietoja alla. Tapahtumiin toivotaan runsaasti osallistujia! Tapahtumien osallis-
tujamäärä voi olla rajattu, mutta pyrimme siinä tapauksessa arpomaan liput kiinnostuneiden kes-
ken. Näin vuoden aluksi pyydämme kaikkia jäseniämme päivittämään yhteystiedot ajan tasalle 
(etenkin sähköpostiosoite), ohjeet siihen ovat tämän kirjeen lopussa! 
 

Tulevat tapahtumat helmi-maaliskuussa 2015 
 
Ruisleipäkurssi ke 25.2. klo 18–21 Varpulan tilalla Sipoossa. Yhden illan kurssilla perehdytään 
ruisleivän leipomiseen aidosta taikinajuuresta ja jokainen osallistuja saa leivän ja juuren mukaan-
sa. Kurssilla iltapala. Kurssin hinta UA:n jäsenille 30 €/hlö (ei-jäsen 40 €), max. 2 paikkaa/jäsen. 
Ilmoittautumiset 20.2. mennessä: maria.j.pekkala@gmail.com  
 
Opastusta hiihtotekniikkaan (V&P) to 26.2. klo 17.30–21.00, Keinukallio, Kerava. Nyt tarjolla 
tekniikkaoppia yhden illan kurssilla, jossa perehdytään hiihtotekniikoiden perusteisiin ja tukiharjoit-
teisiin sekä saadaan vinkkejä harjoitteluun. Harjoittelun päätteeksi jokaisen tekniikka videoidaan ja 
kukin saa suullisen palautteen. Tekniikkaopastus sopii kaikentasoisille ja -kuntoisille hiihtäjille, niin 
suksille palaajille kuin konkareillekin. Suksilla olemme n. 2 tuntia. Sitovat ilmoittautumiset pe 20.2. 
mennessä: kati.m.lassi@gmail.com . Ilmoita osallistutko perinteisellä vai luistellen. Hinta UA:n jä-
senille 20 €/hlö (ei-jäsen 35 €), max 2 paikkaa/jäsen. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet. 
 
BLUES-KALPA jääkiekkomatsi la 7.3. klo 17, Barona-arena, Espoo. Savolaiset tulevat kaupun-
kiin! Tervetuloa hurraamaan Barona-arenan lehtereille 7.3. klo 17.00 ja katsomaan kuinka Kalpa 
"vientää" Espoon jäillä. UA:n jäsenille on varattu 20 lippua. Ilmoittautumiset Mikalle 28.2. mennes-
sä osoitteeseen: mvmalin@gmail.com Liput 20 €/kpl (max. 2 kpl/ jäsen)  
 
Vierailu Sinebrychoffin taidemuseoon ke 11.3. klo 18–20. Bulevardilla sijaitsevassa museossa 
alkaa helmikuussa Gösta & Paul näyttely, jossa Gösta Serlachiuksen & Paul Sinebrychoffin koko-
elmat kohtaavat. Uudenmaan Agronomeille on varattu opastus näyttelyyn keskiviikkona 11.3. klo 
18.00. Sisäänpääsy ja opastus ovat jäsenille ilmaisia, osallistujamäärä max. 25 hlöä. Ilmoittautu-
minen 3.3. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com  
 
UA:lla oma aitio Peppi Pitkätossu näytöksessä, la 21.3. kello 19. Peppi Pitkätossu seikkailee 
Kansallisteatterissa tämän kevään. Huippusuosittuun musiikkinäytelmään on varattu oma Uuden-
maan Agronomien aitio lauantaille 21. maaliskuuta kello 19:00. Ikäsuositus on 5 vuotta. Tarjolla on 
kymmenen lippupakettia (yksi aikuinen ja yksi lapsi) jäsenhintaan 30 euroa (normaali hinta 58 eu-
roa). Sitovat ilmoittautumiset 17. helmikuuta mennessä: tuulikki.suihkonen@gmail.com  Mikäli lip-
puja ei riitä kaikille, arvomme lippupaketit ilmoittautujien kesken. 
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Uudenmaan Agronomien hallitus 2015 esittäytyy 
 
Uudenmaan Agronomit ovat syyskokouksessaan valinneet hallituksen, joka vastaa mm. tapahtu-
mien järjestämisestä. Toiveita jäsentapahtumista voi esittää suoraan hallituksen jäsenille, yhteys-
tiedot löytyvät alta.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kati Lassi  Tuulikki Suihkonen  Minni Tapola  
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  sihteeri 
kati.m.lassi@gmail.com tuulikki.suihkonen@gmail.com minni.tapola@gmail.com 
p. 040 – 5743 508 p. 050 – 3467 248  p. 050 – 3660 328 

 

 
Elina Seppä  Maria Pekkala  Mika Malin 
taloudenhoitaja nettisivuvastaava  opiskelijavastaava 
sepanelina@gmail.com maria.j.pekkala@gmail.com mvmalin@gmail.com  
p. 040 – 579 4147 p. 040 – 1386 717  p. 040 – 7276 550 
 

Päivitä yhteystiedot tarvittaessa! 
 
Uudenmaan Agronomien jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla, joten on tärkeää pitää mm. tiedot 
sähköpostiosoitteestasi ajan tasalla. Jäsentiedot voi tarkastaa ja päivittää Agronomiliiton verk-
kosivuilla: http://www.agronomiliitto.fi/liitto/jasenet/jasentietojen-muutos/ tai lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen: toimisto@agronomiliitto.fi Uudenmaan Agronomien jäseneksi voi liittyä Agronomi-
liiton jäsen, joka täyttää yhdistyksen jäsenyyskriteerit. Yhdistyksiin liitytään ilmoittamalla siitä Agro-
nomiliiton toimistoon ja myös muutokset ja eroamiset toimiston sähköpostiin.  
 
Uudenmaan Agronomit − Nylands agronomer ry 
 
Yhdistys järjestää jäsenilleen monenlaista toimintaa teatteri-illoista, juoksukouluun ja ulkomaan opintomat-
koihin. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on jäsenten yhteenkuuluvaisuuden ja verkottumisen edistäminen 
yhteisen vapaa-ajanvieton merkeissä. Tammikuussa 2015 yhdistykseen kuului 1050 jäsentä ja se on jäsen-
määrältään Agronomiliiton alueyhdistyksistä suurin. Jäsenillä on Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa hankittu akateeminen koulutus. Jäsenuudistuksen (2012) myötä myös 
opiskelijat voivat kuulua yhdistykseen. Jäsenmaksu on 7 euroa.  
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