
Uudenmaan Agronomit ry, jäsenkirje 3/2015   11.5.2015 
 
 
Maisema vihertää jo keväisesti ja kevään peltotyöt ovat myös vauhdissa. Uudenmaan 
Agronomien kesäretki Viroon, Türin kukkamarkkinoille peruuntui, koska lähtijöitä ei ollut 
riittävästi. Vielä ennen kesälomia on useita jäsentapahtumia joihin toivomme runsaasti 
osallistujia! Kesälomien jälkeen syksyn toiminta pyörähtää käyntiin Riihimäen kesäraveista 
jonne teemme retken elokuun puolessa välissä.  
 
Tämän jäsenkirjeen myötä UA:n hallitus toivottaa kaikille aurinkoista kesää! 

 
 
Suunnistusopastusta iltarasteilla Kiimasuolla Espoossa 3.6. klo 17.30 

Ovatko karttamerkit unohduksissa & miten iltarasteilla toimitaan? Tervetuloa kertaamaan 
karttamerkkejä ja perehtymään samalla suunnistuksen saloihin! Monipuolinen laji sopii 
kaikenkuntoisille ja -ikäisille luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille ja kesällä iltarasteja 
järjestetään viikoittain Uudenmaan alueella. Pieni karttamaksu, joten varaa käteistä mukaan. 
Maksuvälineeksi käy myös liikunta-, virke- tai kuntoseteli. Jäsen voi ottaa halutessaan 
mukaan avecin. Lähtö- ja tapaamispaikan osoite: Nupurintie 47, Espoo. Ilmoittautumiset 
28.5. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com, 040-5743 508 

Islanninhevosvaellus-nuotioretki Torpin Tallilla Pukkilassa 13.6. klo 10-14.30 
 
Retkellä ratsastetaan minimissään 3 tuntia, joten aikaisempi ratsastuskokemus on eduksi. 
Retken puolivälissä pysähdymme nuotiolle paistamaan makkaraa sekä nauttimaan 
nokipannukahvia sekä sämpylää ja tuoretta pullaa. Retkelle mahtuu 10 henkilöä. Vaelluksen 
hinta Uudenmaan Agronomien jäsenelle 80 € (ei-jäsenille 100 €). Sitovat ilmoittautumiset 
18.5. mennessä. Ilmoittautumiset maria.j.pekkala@gmail.com, p. 040 – 1386 717. Tutustu 
talliin lisää www.torpintalli.fi    

 
Tervetuloa teatterimatkalle Vihtiin! 
 
Uudenmaan Agronomit järjestävät kesäisen teatteri-illan jäsenilleen keskiviikkona 17.6.2015 
klo 19.00. Maineikkaan Vihdin teatterin kesänäytöksenä on tänä vuonna Terttu. 
 
Näytelmän nimihenkilö on pääkaupunkiseudulta pohjoiskarjalaiseen maalaiskylään muuttava 
keski-ikäinen Terttu, joka kohtaa pienen paikkakunnan tarkat katseet muun muassa 
miesasioissaan. Naapurisovun ja 100-vuotispäiväänsä juhlivan sukulaisen hengen 
säilyttääkseen Terttu joutuu muun muassa keksimään monta hätävalhetta ja turvautumaan 
seuralaispalveluun, jonka tarjonta osoittautuu varsin kyseenalaiseksi. Terttu on tähän 
päivään sijoittuvaa komediaa, jonka kautta huomaamme ja opimme ymmärtämään 
paremmin elämän ja inhimillisyyden pieniä ihmeitä. 
 
Varaa paikkasi hauskaan iltaan nyt! Lippuja on jaettavana 20 kpl, hinta jäsenille 8 €/lippu sis. 
Uudenmaan agronomien tarjoamat väliaikakahvit ja pullat. Max. 2 lippua/jäsen. Sitovat 
ilmoittautumiset Mikalle 29.5.2015 mennessä: mvmalin@gmail.com / 040-7276550 

 
Lähde Riihimäen kesäraveihin 16.8.2015 
 
Uudenmaan Agronomit järjestää kesäretken Riihimäen kesäraveihin elokuussa.  Lähde 
retkelle raveihin yksin, kaksin tai vaikka koko perheen voimin. Raveissa tullaan näkemään 
Agronomiliiton nimikkolähtö! Uudenmaan Agronomien jäsenille sisäänpääsy ilmaiseksi ja 
ruoka- ja juomalippu alennettuun hintaan. Myös tallikierros on mahdollisesti luvassa. 
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Kerätkää porukka ja lähtekää mukaan ravitunnelmaan. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2.8. 
mennessä: Elina Seppä: sepanelina@gmail.com, 040-7189894. Tervetuloa! 
 

Päivitä yhteystiedot tarvittaessa! 
 
Uudenmaan Agronomien jäsenkirjeet lähetetään sähköpostilla, joten on tärkeää pitää mm. 
tiedot sähköpostiosoitteestasi 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.  

 
Hallituksen yhteystiedot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 7189 894 p. 040 – 1386 717  p. 040 – 7276 550 
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