
Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 

  

tästä jäsenkirjeestä löydätte monta mielenkiintoista jäsentapahtumaa syksylle! Jäsentapahtumissa tällä 

kertaa rentoutumista, urheilua, teatteria ja pikkujoulut!  

  

Pidämme vuosikokouksen Agronomiliitolla 30.10 klo:17 alkaen, tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet 

illanviettoon saat sähköpostitse erillisessä kutsussa. Muistutamme myös Agronomiliiton Suomi kasvaa 

ruoasta -jäsenseminaarista, joka pidetään 25.10 teemalla ILMASTONMUUTOS. Lisätietoa seminaarista 

löydät Agronomiliiton sivuilta. 

    

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 kolmannen jäsenkirjeen myötä hyvää alkanutta syksyä. Nähdään tulevissa 

tapahtumissa! 

  

  

Terveisin, 

Uudenmaan agronomien johtokunta 

  

  

Maastopyöräilyn lajikokeilu Oittaan ulkoilupuistossa Espoossa 

su 20.10, klo 12-14. 

  

Maastopyöräilyn lajikokeilussa ryhmä tutustuu pyöräilynohjaajan opastuksella erilaisiin maastopyöriin, 

niiden ominaisuuksiin ja ajotekniikoihin. Pyörän hallintaa harjoitellaan ensin ulkoilukeskuksen pihapiirin 

tekniikkaradalla, jonka jälkeen opittuja taitoja testataan maastossa, aidossa ympäristössä. 

  

Pyöräretkellä liikumme helppokulkuisia ulkoilureittejä ja metsäteitä, saatamme myös poiketa polultakin 

Matkan varrella pyöräilynohjaaja opettaa käteviä ajotekniikoita, joiden avulla ryhmä voittaa maaston eteen 

tuomat haasteet. 

  

Maastopyöräily soveltuu kaikenikäisille liikkuville ihmisille. Lajikokeiluun osallistujat saavat tarvittavan 

perehdytyksen pyörän hallintalaitteisiin ja ajotekniikkaan. Ei vaadi aiempaa kokemusta maastopyöräilystä. 

Hyvä tai kohtalainen fyysinen kunto on eduksi. 

  

Osallistumismaksu: 20 €/jäsen ja 40€ ei jäsen. Paikkoja on rajoitetusti. 

  

Sitovat ilmoittautumiset 13.10 mennessä osoitteeseen johan.staffas@gmail.com 
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Viiniä ja venyttelyä Allas Sea Poolilla 7.11.2019 

  

Tervetuloa super suosittuun viiniä ja venyttelyä rentoutumishetkeen Allas Sea Poolille Helsinkiin 

(Katajanokanlaituri 2a) torstaina 7.11 klo: 18. Lippu sisältää ohjatun venyttelytunnin, lasin viiniä tai 

alkoholitonta juomaa sekä pääsyn saunaan ja uimaan!  

Uudenmaan Agronomien jäsenille hinta on 20 euroa (ei-jäsenille 35e). 

Ilmoittautuminen 21.10.mennessä Anni-Sofialle: annisofia.hammer@gmail.com tai 0414422696.  

Lisätietoja Allas Sea Poolista: https://www.allasseapool.fi/fi/  

  

Tervetuloa Uudenmaan Agronomien pikkujouluun 5.12. klo 17.15 Aleksanterin teatterin 

salakapakkaan.  

Kapakassa nautimme illallisbuffetin salakavalissa tunnelmissa ja klo. 19 siirrymme seuraamaan Piru 

Naiseksi- esitystä. Väliajalla tarjoillaan jälkiruoka.  Piru naiseksi on ylistys kauneudelle, älykkyydelle ja 

juonittelulle – eli naiseudelle. 

  

Mukaan mahtuu 30 nopeinta, hinta 50 €/jäsen. Ilmoittautumiset Mikalle mvmalin@gmail.com 

4.11.2019 mennessä sitovasti. 

   

Kaikki tapahtumat maksetaan yhdistyksen tilille. 

Uudenmaan agronomien maksutiedot: 

IBAN: FI1657800755218851 

SAAJA: Uudenmaan agronomit − Nylands agronomer ry 

Viestikenttään: Tapahtuma ja oma nimesi 

  

 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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