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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen! 
 
Ennen kesälomia Uudenmaan Agronomien ohjelmassa oli taidetta, puutarhaa ja ruumiin kulttuuria. Syksyn 
ohjelma jatkaa samoilla teemoilla!   
 
Vuosikokous aloittaa syyskauden 
 
Syyskausi pyörähtää käyntiin sääntömääräisellä vuosikokouksella Maaseudun Tulevaisuuden toimituksessa 
7.9.2016. Lähetimme kutsun vuosikokoukseen erillisessä jäsenkirjeessä, voit lukea sen täältä. Vielä ehdit 
ilmoittautua mukaan, ilmoittautumiset 2.9. mennessä sähköpostilla: maria.j.pekkala@gmail.com  
 
Valtuustovaalit tulossa – Uudenmaan Agronomien ehdokkaaksi? 
 
Tänä syksynä järjestetään Agronomiliiton valtuustovaalit. Uudenmaan Agronomeilla on vaaleissa oma vaali-
lista. Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdokkaaksi, ota yhteyttä puheenjohtajaamme Katiin 
(kati.m.lassi@gmail.com ) viimeistään 2.9.2016. Tarjolla on oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan Agronomilii-
ton toimintaan. Valtuusto on Agronomiliiton korkein päättävä toimielin ja sen toimikausi on neljä vuotta. Muu-
tama ehdokas on jo ilmoittautunut mukaan, mutta vielä mahtuu lisää. 
 
Alla syys- ja lokakuun jäsentapahtumat – lämpimästi tervetuloa! 
 
Syysterveisin,  
Uudenmaan Agronomien hallitus 
 

Tulevat tapahtumat syys- ja lokakuussa 2016 
 

Syysretki Korkeasaareen 

Opastettu kierros Korkeasaaressa lauantaina 10.9. klo 11.00 alkaen. Tutustumme 1,5 tunnin mittaisella kierrok-

sella vuodenajan Korkeasaareen. Kierros soveltuu aikuisille ja lapsille. UA:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen 

opastus sekä sisäänpääsy ilmaiseksi. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä lasten iät, koska alle 4-vuotiaille si-

säänpääsy on ilmainen. Kierrokselle mahtuu max. 30 henkeä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat 

ilmoittautumiset 5.9. mennessä Katille (kati.m.lassi@gmail.com) Kierroksen jälkeen on mahdollisuus omakustantei-

seen ruokailuun ravintola Karhussa. Jos olet kiinnostunut ruokailusta, niin ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhtey-

dessä. 

Suomen taiteen tarina Ateneumissa 

Syyskauden taidenäyttelyvierailut aloittaa opastettu tutustuminen Ateneumin Suomen taiteen tarina-näyttelyyn keski-

viikkona 28.9. klo 17.30. Kokoelmanäyttely esittää maan rakastetuimmat klassikot uudessa valossa. Sitovat ilmoit-

tautumiset 19.9. mennessä Elinalle (elina.seppa@yara.com).  

Meidän luokka – näytelmä Espoon kaupunginteatterissa  

Uudenmaan Agronomeille on varattu 30 lippua Meidän luokka-näytelmän esitykseen keskiviikkona 19.10.2016 klo 

19 Revontulihallissa. ”MEIDÄN LUOKKA- TARINA XIV OPPITUNNISSA on vahva ja koskettava kertomus luokkatove-

reista, joiden kohtalot kietoutuvat toisiinsa. Tositapahtumiin perustuva tarina sijoittuu Puolaan ja kulkee vuodesta 1935 

vuoteen 2003. Meidän luokka on tarina ennakkoluuloista ja kasvavasta vihasta, joiden syytä ei voi ymmärtää. Se on 

tarina syyllisyydestä, joka ei katoa; historiasta, jota ei voi käsittää.” UA jäsenille lippu 20 €/kpl (norm. 32 €/kpl), max. 2 

lippua/jäsen. Lisäksi UA tarjoaa väliaikatarjoilut kaikille osallistujille. Jos halukkaita paljon, liput arvotaan. Sitovat il-

moittautumiset 15.9. mennessä Katille (kati.m.lassi@gmail.com). 

 

mailto:maria.j.pekkala@gmail.com
mailto:kati.m.lassi@gmail.com
mailto:kati.m.lassi@gmail.com
mailto:elina.seppa@yara.com
mailto:kati.m.lassi@gmail.com


Uudenmaan Agronomit, jäsenkirje 5/2016  29.8.2016 
 
Uudenmaan Agronomien hallitus 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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, pos-
titamme tässä tapauksessa kirjeen teille. Jäsentiedot voi tarkastaa ja päivittää Agronomiliiton verkkosivuilla: 
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 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.  
 
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.  
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