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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen! 
 
Uudenmaan Agronomien toimintavuosi alkoi helmikuussa tutustumalla Ai WeiWein näyttelyyn Helsingin tai-
demuseossa (HAM). Lisäksi ihasteltiin perheen pienempien kera piruetteja ja vauhdikasta menoa Disney On 
Ice luistelunäytöksessä. Viikolle 8 suunniteltu hiihtokurssi peruttiin vähäisen osanottajamäärän takia. 
 
Vuoden toinen jäsenkirje sisältää jäsentapahtumia erityisesti jauhopeukaloille ja juoksusta innostuneille. 
Maaliskuussa tarjolla on tilaisuus päästä kokeilemaan aitojen karjalanpiirakoiden leivontaa. Huhtikuussa läh-
tien on mahdollista hakea lisävauhtia juoksutreeneihin juoksukoulusta. Tavoitteeksi treeneille voi ottaa kesä-
kuussa Helsingissä juostavan puolimarathonin, jonne UA:n jäsenillä on nyt mahdollista osallistua alennettuun 
hintaan. 
 
Lähetämme vielä yhden jäsenkirjeen ennen kesää!  
 
Kevätterveisin,  
Uudenmaan Agronomien hallitus 
 

Tulevat tapahtumat maalis- ja huhtikuussa 2016 

Kädet ruisjauhoihin ja rypyttämään!  

Karjalanpiirakkakurssi ke 16.3. klo 17.30–21 Varpulan luomutilalla Sipoossa. Yhden illan kurssilla ope-

tellaan tekemään täydellinen karjalanpiirakka. Kurssi aloitetaan keitto-ruokailulla ja päätetään karjalanpiira-

koiden maisteluun. Kurssin hinta UA:n jäsenille 25 €/hlö (ei-jäsen 47,50 €). Ilmoittautumiset Marialle: ma-

ria.j.pekkala@gmail.com viimeistään 11.3. Tervetuloa! 

Lenkkarit jalkaan ja lenkille! 

Uudenmaan Agronomit järjestävät tekniikka- ja harjoituskurssin Helsinki Trainingin Companyn kanssa. En-

simmäinen treenikerta on tiistaina 12.4.2016 klo 17.00 alkaen. Juoksukoulu järjestetään neljänä tiistaina 

12.4. alkaen ja treenit ovat Pirkkolassa. Teemme juoksukoulun treeneissä tällä kertaa hieman kovempia 

harjoituksia, mutta jokainen harjoittelee omalla vauhdillaan. Juoksukouluun voi osallistua ensikertalaiset ja 

kokeneemmat.  Juoksukoulu järjestettiin myös viime syksynä ja siitä saatu palaute oli positiivista. Hinta 

kurssille on UA-jäsenille 50 €. Ilmoittautumiset Minnille 20.3. mennessä: minni.tapola@gmail.com Mukaan 

mahtuu 12 juoksijaa. Mukaan juoksuvaatteet ja juomapullo! 

Osallistuminen Helsinki Half Marathonille kesäkuussa 

Kevään juoksutreeniä motivoimaan: Lähde mukaan juoksemaan puolimarathon ”Helsinki Half Marat-

hon”- tapahtumassa 11.6.2016. Uudenmaan Agronomeille ilmoittautumismaksu 25 euroa (norm. 59 €). Si-

tovat ilmoittautumiset 30.3. mennessä osoitteeseen: olli.l.niskanen@gmail.com Mukaan mahtuu 15 ensim-

mäisenä ilmoittautunutta. Lisätietoja tapahtumasta: http://www.helsinkihalfmarathon.fi  Tervetuloa kehitty-

mään ja innostumaan juoksusta! 
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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 
 
Tarkistathan, että jäsentietosi ovat ajan tasalla  
 
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse ja ne löytyvät myös Uudenmaan Agronomien nettisivuilta: 
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/. Jos teillä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa 
jäsenkirjeitä sähköpostilla tai tutustua siihen nettisivuilla, otattehan yhteyttä puheenjohtajiin tai sihteeriin, pos-
titamme tässä tapauksessa kirjeen teille. Jäsentiedot voi tarkastaa ja päivittää Agronomiliiton verkkosivuilla: 
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. Yhdis-
tyksen keskeinen tehtävä on jäsenten yhteenkuuluvaisuuden ja verkottumisen edistäminen yhteisen vapaa-ajanvieton 
merkeissä. Tammikuussa 2016 yhdistykseen kuului 1040 jäsentä ja se on jäsenmäärältään Agronomiliiton alueyhdis-
tyksistä suurin. Jäsenillä on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa hankittu akateeminen 
koulutus. Jäsenuudistuksen (2012) myötä myös opiskelijat voivat kuulua yhdistykseen. Jäsenmaksu on 7 euroa.  
 
 


