
Uudenmaan Agronomit, jäsenkirje 5/2015  1.10.2015 

Hyvät Uudenmaan Agronomien jäsenet, 
 
tässä jäsenkirjeessä on kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen sekä Agronomiliiton syysjuhlaan! Lähetämme 
vielä yhden jäsenkirjeen jäsentapahtumineen ennen vuoden vaihdetta. Jäsenkirjeet löytyvät myös 
yhdistyksen sivuilta http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/uudenmaan-agronomit/  
 
Hyvää syksyä! 
 
Terveisin, 
 
Uudenmaan Agronomien hallitus 
 
 
_’_’_’_’_’  _’_’_’_’_’  _’_’_’_’_’  _’_’_’_’_’ 
 
 

Yhdistyksen vuosikokous Fazerilassa 21.10.2015 klo 17 

Uudenmaan Agronomit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään makeissa merkeissä Fazerilla, 
Vantaalla (Fazerintie 6) keskiviikkona 21.10.2015 klo 17.00 alkaen 

Tervetuloa päättämään mitä Uudenmaan Agronomeissa tapahtuu vuonna 2016. 

Samalla kuulemme Fazerin kuulumisia, maistelemme makeisia sekä voimme tehdä joulusuklaahankinnat 
tehtaanmyymälässä. Illan isäntänä toimii Fazerin Portfolio päällikkö Antti Kuisma.  

Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset 6.10. mennessä maria.j.pekkala@gmail.com  
 
Vuosikokouksen esityslista alla 
 
Uudenmaan Agronomit ry – Nylands Agronomer ry 
 
Vuosikokouksessa 21.10. käsiteltävät asiat (yhdistyksen säännöistä) 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat 

2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus 

3. Esitetään tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

5. Käsitellään sääntöjen 5 1 momentin mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat 

6. Päätetään johtokunnan matkakorvauksista ja palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioista 

7. Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

8. Valitaan johtokunnan keskuudesta puheenjohtaja 

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin varahenkilöt 

10. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta 

11. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

12. Käsitellään Agronomiliiton liittovaltuustossa esiin tulevat asiat 

13. Valitaan kolmivuotiskausittain Agronomiliiton liittovaltuustoon ehdokkaat liittoäänestystä varten 

Agronomiliiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti 

14. Käsitellään muut mahdolliset asiat 
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Lähde mukaan Agronomiliiton syysjuhlaan ja jäsenseminaariin 24.10! 

Agronomiliiton syysjuhlaa vietetään 24.10. Helsingissä, Ravintola Pörssissä, Fabianinkatu 14. Juhla 

alkaa klo 19.00. 

Tervetuloa mukaan nauttimaan mukavasta seurasta, herkullisesta kotimaisesta ruoasta sekä hyvästä 
ohjelmasta. Illan esiintyjänä on upeaääninen nuori Saara Aalto ja lopuksi viihdytään tanssimusiikin 
siivittämänä. Juhlassa esitellään myös Agronomiliiton jäsenistöstä esiin nostettu Vuoden vaikuttaja 2015. 

Uudenmaan Agronomeille on varattu juhlissa oma pöytä ja UA:n jäsenet saavat illalliskortin hintaan 20 € 
alennuksen. Tämä jäsenalennuksen saaminen edellyttää, että ilmoittautuessa merkitsette selvästi 
ilmoittautumislomakkeen viimeiseen avoimeen kohtaan ”Toiveet pöytäseurueesta”: ”Olen Uudenmaan 
agronomien jäsen”. 
 
Ilmoittaudu viimeistään 9.10! Aiemmin päivällä Agronomiliitto järjestää kaikille maksuttoman 
jäsenseminaarin. 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä »  

 
 

Hallituksen yhteystiedot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kati Lassi  Tuulikki Suihkonen  Minni Tapola  
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  sihteeri 
kati.m.lassi@gmail.com tuulikki.suihkonen@gmail.com minni.tapola@gmail.com 
p. 046 – 923 8200 p. 050 – 3467 248  p. 040 – 5681 165 

 

 
Elina Seppä  Maria Pekkala  Mika Malin 
taloudenhoitaja nettisivuvastaava  opiskelijavastaava 
sepanelina@gmail.com maria.j.pekkala@gmail.com mvmalin@gmail.com  
p. 040 – 7189 894 p. 040 – 1386 717  p. 040 – 7276 550 
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