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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 

  

tästä jäsenkirjeestä löydätte monta mielenkiintoista jäsentapahtumaa loppukeväälle ja kesälle! 

Jäsentapahtumissa tällä kertaa käsitöitä, urheilua, teatteria ja tiedettä koko perheelle! Mm. perinteinen 

kanoottiretki ja Suomenlinnan kesäteatteri toteutuvat tänäkin vuonna! 

 

Alkuvuonna ehdimme jo käydä kahden ryhmän kanssa Amos Rexissä katsomassa Magritte-näyttelyä. 

Opastettu kierros sai kävijöiltä kiitoksia ja suosittelemme näyttelyä. UA:n opiskelijajäsenet pääsivät 

tutustumaan Stadin panimoon ja maistelemaan oluita. Urheiluviikonloppu Vierumäellä siirtyi myöhempään 

ajankohtaan. 

    

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 2019 toisen jäsenkirjeen myötä hyvää kevättä ja kesän odotusta. Nähdään tulevissa 

tapahtumissa! 

  

  

Terveisin, 

Uudenmaan agronomien johtokunta 

  

  

Uudenmaan agronomien savityökurssi 26.4. klo 16- 

  

Tervetuloa tutustumaan keramiikan ihmeelliseen maailmaan Savisisko:n pajalle Helsinkiin 

(Pääskylänrinne 10b, kellari) perjantaina 26.4 klo: 16-17.30. Pajalla teemme jokainen oman kipon, 

kupin, kulhon tai maljakon ja kurssin jälkeen poltamme, lasitamme ja lasituspoltamme työt.  

Uudenmaan Agronomien jäsenille hinta on 25 euroa (ei-jäsenille 45e). 

Sitovat ilmoittautuminen 20.4 mennessä Anni-Sofialle: annisofia.hammer@gmail.com tai 

0414422696.  

Lisätietoja Savisiskosta: https://www.savisisko.com/  

  

 Jättimäiset dinosaurukset Heurekassa 25.4. klo 17- 

  

Heureka tuo 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi jälleen dinosaurukset yleisön ihmeteltäväksi – ja tällä kertaa 

vieläpä ne kaikkein isoimmat! Jättimäiset dinosaurukset -näyttely koostuu dinosaurusroboteista ja 

luurankojen kopioista sekä fossiileista. Näyttelyssä voi kokea, kuinka isoja suurimmat dinosaurukset olivat. 

Siellä selviää myös, miksi dinosaurukset kehittyivät niin isokokoisiksi, miten paleontologit tekevät 
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tutkimustaan ja miten dinosaurukset näkyvät nykyajassa. Näyttely on suunnattu koko perheelle ja 

kaikenikäisille dinoista kiinnostuneille!  

 

Uudenmaan agronomeille on varattu 25.4. 20 lippua (sisältää aikuiset sekä lapset). Omakustannushinta 

osallistumiselle on 10 euroa per henkilö. Tapaamme klo 17 Heurekan ovella, tutustumme näyttelyyn 

vapaaseen tahtiin. Heureka on auki klo 20 saakka. Lisätietoja osoitteesta https://www.heureka.fi/  

  

Ilmoittautumiset osoitteeseen olli.l.niskanen@gmail.com , ilmoitathan kaikkien osallistuvien henkilöiden 

nimet sekä alle 16-vuotiaiden osallistujien iän. Liput varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

  

  

Kanootin nokka kohti erämaata Nuuksiossa 28.5. klo 17.50- 

  

Lähde jo perinteeksi muodostuneelle melontaretkelle Nuuksion erämaajärville meloen oppaan johdolla. 

Uudenmaan agronomit järjestävät melontaretken Kattilajärvelle tiistaina 28.5. Retken kesto on noin 3 

tuntia ja kokoonnumme Kattilajärven uimapaikan parkkipaikalla klo. 17.50. Melonnan välissä tarjoamme 

pienet retkieväät luonnon rauhassa.  Retken hinta jäsenille 40 € ja ei-jäsenille 70 €. Luvassa erämaan 

tunnelmaa, laineen liplatusta ja iloista naurun remakkaa hyvässä seurassa, huonokin sää on vain 

pukeutumiskysymys!  

  

Sitovat ilmoittaudu 21.5 mennessä Mikalle, mvmalin@gmail.com tai 0407276550. 

  

  

Idän pikajunan arvoitus Suomenlinnan kesäteatterin ennakkonäytöksessä 10.6. 

  

Tervetuloa jo perinteeksi muodostuneelle Uudenmaan agronomien kesäteatteriretkelle Idän pikajunan 

arvoitus -ennakkonäytökseen maanantaina 10.6. kello 19.00 Hyvän omantunnon linnakkeelle 

Suomenlinnaan. 

  

”Tänä kesänä Hyvän omantunnon linnakkeen muurien suojissa lumivyöry suistaa Istanbulista Pariisiin 

matkalla olevan luksusjunan raiteiltaan ja yksi junan matkustajista löytyy murhattuna. Tapausta selvittää 

vahatuista viiksistään, kävelykepistään ja harmaista aivosoluistaan tunnettu pikkutarkka ja säntillinen 

salapoliisi Hercule Poirot (Kristo Salminen).” 

  

”Suomenlinnan kesäteatterissa onkin luvassa yksi historian taidokkaimmin kirjoitettu sekä silmiä hivelevä 

jännitysnäytelmä, joka pitää otteessaan alusta loppuun asti!” 

  

Uudenmaan agronomien jäsenille liput ovat ilmaisia ja ei-jäsen avecille lipun hinta on vain 20 euroa. Max 2 

lippua/jäsen ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu mukaan kesäteatteriretkelle 

Suomenlinnaan!  

 

Sitovat ilmoittautumiset lomakkeella:  https://forms.gle/bBQFjMPgXGorJVkt8  

Lisätietoja antaa Elina Seppä (elina.seppa@yara.com , puh. 0407189894) 
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Midnight Run tulee taas ja se 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 luovuteta 

kolmansille osapuolille. Ilmoittautumisiin liittyvät henkilötiedot poistetaan käyttötarpeen päättymisen 

jälkeen. Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt nämä ehdot. 
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