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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen! 
 
Uudenmaan Agronomit on Agronomiliiton vuoden 2015 yhdistys! 
 
Agronomiliitto jakaa kerran vuodessa tämä tunnustuksen yhdelle jäsenyhdistykselleen. Meillä oli ilo vastaan-
ottaa tämä palkinto 16.4. järjestetyssä jäsenyhdistyspäivässä Vanhalla ylioppilastalolla! Perusteluina palkin-
non saamiselle oli erittäin aktiivinen toiminta, runsas määrä jäsentapahtumia sekä nettisivujen aktiivinen hyö-
dyntäminen viestinnässä. ”Intohimo vie pitkälle ja sillä saa paljon aikaan”, kuten Jyrki Wallin päivässä totesi. 
Suuret kiitokset koko jäsenistöllemme – tästä on hyvä jatkaa! 
 
Tulevia ja menneitä tapahtumia 
 
Tämä vuoden kolmas jäsenkirje sisältää monia jäsentapahtumia kulttuurin parissa. Toukokuussa tutustutaan 
taiteeseen, vieraillaan Agronomiliitossa ja liataan kädet multaan. Kesäkuussa suunnataan vielä ennen kesä-
lomia Suomenlinnan kesäteatteriin. Toivomme tapahtumiin runsaasti osallistujia! 
 
Pieni porukka Uudenmaan Agronomeja kokoontui maaliskuun puolessa välissä opiskelemaan karjalanpiira-
koiden rypytyksen saloja Varpulan tilalle. UA:n juoksukurssilaiset ovat myös saaneet vauhdikkaan alun tree-
neihin kurssin käynnistymisen myötä. Jos juoksukärpänen on puraissut, kesäkuussa juostavalle puolimarat-
honille mahtuu vielä jäsenhinnalla mukaan. 
 
Valtuustovaalit syksyllä 2016 

Jo tässä vaiheessa tiedoksenne, että tulevana syksynä järjestetään Agronomiliiton valtuustovaalit. Vaalit jär-
jestetään joka 4. vuosi. Agronomiliiton valtuusto on liiton korkein päättävä toimielin, joka kokoontuu yleensä 
kaksi kertaa vuodessa. Jäsenyhdistyksillä on mahdollista asettaa omia ehdokkaitaan omalle ehdokaslistal-
leen. Ehdokasasetanta pitää tehdä viimeistään syyskuun alussa ja virallinen päätös ehdokkaista tehdään 
vuosikokouksessa. Tämän vuoksi vuosikokous tulee pitää syyskuun alkuun mennessä. Liiton nettisivuille 
tulee lähiaikoina lisätietoja vaaleista. Jos olet kiinnostunut lähtemään Uudenmaan Agronomien ehdokkaaksi, 
ilmoitathan siitä jo nyt Katille kati.m.lassi@gmail.com Tiedotamme vuosikokouksen ajankohdasta heti kun se 
on tarkemmin tiedossa. 

Kevätterveisin,  
 
Uudenmaan Agronomien hallitus 
 

Tulevat tapahtumat touko- ja kesäkuussa 2016 

Taidetta ja juhlaa! 

Tutustuminen Agronomitaloon ja sen taideaarteisiin ma 2.5. klo 17.30. Oppaaksemme on lupautunut 

Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Tutustumme ensin upeisiin taideteoksiin liiton tiloissa ja siir-

rymme sen jälkeen nauttimaan virvokkeita katutasossa nykyisin toimivaan The Cock ravintolaan. Juhlis-

tamme samalla vuoden yhdistys palkintoa. Tilaisuus on ilmainen, ilmoittautumiset tarjoilujen varaamisen 

vuoksi Elinalle elina.seppa@yara.com viimeistään 27.4. Tervetuloa! 

Taidetta Taidehallissa! 

Opastettu tutustuminen Taidehallin Tom of Finland –suurnäyttelyyn ke 11.5. klo 17.30. Näyttelyssä 

esillä ennenäkemättömän laajasti Touko Laaksosen tuotantoa. Näyttely sisältää mm. piirustuksia, pape-

rinukkeja, guasseja, kuvasarjoja ja kollaaseja kuuden vuosikymmenen ajalta. Sisäänpääsy ja opastus ovat 

jäsenille ilmaisia, ryhmään mahtuu noin 20 henkeä. Ilmoittautumiset Elinalle elina.seppa@yara.com vii-

meistään 2.5. 
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Kädet multaan! 

Yhden illan puutarhakurssi Annalan kartanolla ma 23.5. klo 17-20. Illan aikana kuullan luento ”Kasvata 

itse parhaat vihannekset ja yrtit”, tutustutaan Annalan puutarhaan ja päästään myös istuttamaan yrttejä. 

Yrtit on mahdollista ostaa Annalasta, oma astia mukaan. Tarjolla pientä suolapalaa ja kahvia ennen luen-

toa. Kurssin hinta jäsenille 25 €. Kurssille mahtuu noin 20 henkeä. Sitovat ilmoittautumiset Minnille  

minni.tapola@gmail.com viimeistään 13.5. 

Shakespearen sonetteja Suomenlinnassa 

Suuntaamme Suomenlinnan kesäteatteriin 15.6. klo 19 alkavaan ”Kesäyön uni”-näytökseen. William 

Shakespearen rakastetuin komedia nähdään Ryhmäteatterin uutena tulkintana Suomenlinnan kesäteatte-

rissa, Hyvän omantunnon linnakkeessa. Kesäyön uni on ajaton mielikuvituksen ylistys sekä hullujen, rakas-

tuneiden ja runoilijoiden puolustuspuhe, joka on kautta aikojen ollut erityisesti nuorten ja nuortenmielisten 

katsojien suosiossa. Lippuja on varattu 20 kpl, max. 2 lippua/jäsen. Jäsenille lippu on ilmainen, ei-jäsenen 

lippu maksaa 20 €. Sitovat ilmoittautumiset 2.5. mennessä Elinalle elina.seppa@yara.com Jos kiinnostu-

neita on paljon, liput arvotaan. 

Osallistuminen Helsinki Half Marathonille kesäkuussa 

Vielä ehdit mukaan! Lähde mukaan juoksemaan puolimarathon ”Helsinki Half Marathon”- tapahtu-

massa 11.6.2016. Uudenmaan Agronomeille ilmoittautumismaksu 25 euroa (norm. 64 €). Sitovat ilmoittau-

tumiset 29.4. mennessä osoitteeseen: olli.l.niskanen@gmail.com Mukaan mahtuu 15 ensimmäisenä ilmoit-

tautunutta. Lisätietoja tapahtumasta: http://www.helsinkihalfmarathon.fi   

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, 

postitamme tässä tapauksessa kirjeen teille. 

Päivitä yhteystiedot tarvittaessa! 

Jäsentiedot voi tarkastaa ja päivittää Agronomiliiton verkkosivuilla: tai lähettämällä sähköpostia osoittee-

seen: 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.  
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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 
 
 
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.  

 


