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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen, 
 
UA:n toimintavuosi 2017 pyörähti reippaasti käyntiin tammikuussa, kun 15 hengen porukka jäseniä 
seuralaisineen kokoontui tammikuun viimeisenä viikonloppuna kuntoilemaan ja rentoutumaan 
Vierumäen urheiluopistolle.  
 
Maaliskuun jäsentapahtumia 
 
Keväälle on suunnitelmissa jälleen mukavia jäsentapahtumia! Tässä jäsenkirjeessä niistä 
ilmoittautumiset Kansallisteatteriin, UA:n jäsenseminaariin/koulutukseen sekä kevätretkelle 
Tarttoon. 
 
Paljon tapahtumia Agronomiliiton juhlavuonna 
 
Olettehan huomanneet, että käynnissä on Agronomiliiton 120-vuotisjuhlavuosi ja tätä juhlistetaan 
useiden tapahtumien merkeissä. Näistä voit lukea lisää liiton sivuilta: 
http://www.agronomiliitto.fi/agronomiliitto-120-v/suomi-kasvaa-ruoasta/ Olethan tutustunut liiton 
sivuilta myös jäsenetuihin http://www.agronomiliitto.fi/jasenpalvelu/jasenedut/  
 
Aurinkoista kevättalven jatkoa! 
 
Terveisin, 
Hallitus 
 
p.s. toiveita toiminnasta otetaan mielellään vastaan ja niitä voi esittää hallituslaisille tai 
uudenmaanagronomit@gmai.com  
 
Mielensäpahoittaja Kansallisteatterissa 22.3. 
 
UA:lle on varattu 30 lippua Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja-näytökseen keskiviikkona 22.3. klo 
19 Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä. ”Ilosia aikoja” on Mielensäpahoittajan lähtötervehdys. 
Uusimmassa tarinassa tuttu jäärä alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Kun Vesa Vierikon 
näyttelijäntaituruus yhdistetään Tuomas Kyrön sanankäyttöön, saadaan aikaan hauska ja 
koskettava matka yksinäisen miehen mielenmaisemaan.  
 
Liput UA jäsenille 20 € ja ei-jäsenille 32 €. UA tarjoaa väliaikatarjoilut kaikille. Max. 2 lippua/jäsen. 
Sitovat ilmoittautumiset jo 21.2. mennessä Katille: kati.m.lassi@gmail.com Jos kiinnostuneita 
on lippuja enemmän arvomme liput. 
 
Uudenmaan agronomien jäsenseminaari 27.3.2017 – Aiheena oman viestintätyylin 
tunnistaminen ja sen kehittäminen 
 
Millainen on hyvä puhe, kuinka olla vakuuttava ja miten tiivistää isosta asiasta pieni ja valmiiksi 
pureskeltu? Ota siitä selvää Uudenmaan Agronomien jäsenseminaarissa maanantaina 27.3. klo 
16.30 – 20 Agronomiliiton tiloissa.   
 
Kouluttajana toimii Perttu Laaksonen Puhe Production oy:stä.  
 
Osallistujia mahtuu mukaan 40 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuus on 
Uudenmaan Agronomien jäsenille maksuton.  
 
Ilmoittaudu tämän linkin kautta https://goo.gl/forms/MRdHL1tKBlNbL7ek1  

 
Illan aikataulut, esitehtävämateriaalit ym. toimitetaan ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.  
Lisätietoja voi tiedustella Marialta:  maria.j.pekkala@gmail.com. 
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Tervetuloa! 
 
 
 
Kevätretki Tarttoon 21.-23.4.2017 
 
Ilmoittautuminen kevätretkelle Viroon alkaa nyt! Matkan pääkohde on kuuluisa Maamess-näyttely 
Tartossa, jossa maatalous, koneet, puutarha, metsätalous ja elintarvikkeet ovat vahvasti mukana. 
Lisäksi järjestämme 2-3 muuta vierailukohdetta. Matkalle mahtuu 24 ensin ilmoittautunutta 
retkeilijää! 
 
Matkaohjelma 
Perjantai 21.4. 
Lähtö Länsisatamasta klo 16:30 uudella Tallink Megastarilla (kansipaikat) 
Majoittuminen Tallink City Hotel (siirtyminen kävellen terminaalista) 
Illallinen Tallinnassa 
 
Lauantai 22.4. 
Aamupala hotellilla 
Siirtyminen Tallinnasta Tartoon tilausajobussilla 
Maamess –näyttely 
Yksityiskierros A le Coq panimomuseossa 
Majoittuminen Tarto Hotel 
Illallinen ravintola Ruutikellarissa Tartossa 
 
Sunnuntai 23.4. 
Aamupala hotellilla 
Vierailukohde, tarkentuu myöhemmin 
Siirtyminen Tallinnaan, vapaata aikaa kaupungilla 
16:30 Lähtö Tallink Starilla 
18:30 Saapuminen Helsinkiin 
 
Matkan hintaan sisältyvät laivaliput, majoitukset ja aamupalat (Tallink City Hotel sekä Tarto Hotel), 
bussimatkat tilausajobussilla kohteisiin sekä illalliset. Hotelleihin on varattu vain kahden hengen 
huoneita, joten valitettavasti yhden hengen huoneita ei tällä kertaa ole tarjolla. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kerro kenen kanssa jaat huoneen. Matkan hinta on Uudenmaan Agronomien jäsenille 
195 euroa, ei-jäsenille seuralaisena 235 euroa. 
 
Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten varaathan paikkasi heti sähköpostitse 
osoitteeseen olli.l.niskanen@gmail.com Lisätietoja Ollilta 0503290279. Ilmoittautuminen on sitova. 
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