
Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 
 

kesä ennätyshelteineen on vaihtumassa syksyksi ja myös Uudenmaan agronomien toiminta 

aktivoituu kesätauon jälkeen!  

 

Syksyn jäsentapahtumat aloittaa syyskuun puolessa välissä sieniretki Nuuksiossa. 

Lokakuussa luvassa vierailu eduskuntaan sekä upouuteen Amos Rex taidemuseoon! 

Marraskuussa yhdistyksen pikkujouluja vietetään burleski-show´n ja dinnerin merkeissä 

Helsingin keskustassa! Lokakuussa on myös yhdistyksen vuosikokous ja sen tarkempi 

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  

 

Jos sinulla on idea/toive toiminnasta, niin laita viestiä: uudenmaanagronomit@gmail.com tai 

ota yhteyttä hallituksen jäseniin! 

 

Nähdään syksyn tapahtumissa! 
 

Terveisin, 
UA:n hallitus 

 

 

Sieniretki Nuuksion maastossa 16.9. klo 11.00 – 14.00 
 

Syksy tekee tuloaan ja on taas sieniaika. UA järjestää sieniretken Nuuksion 

maastoon sunnuntaina 16.9. Mukana retkellä meillä on kauppasienineuvoja, joka kertoo 

yleistietoa sienistä mm. mistä niitä kannattaa etsiä ja miten ne pitää käsitellä, jotta niistä 

saadaan hyvää ja terveellistä ruokaa. Metsässä etsimme ja opettelemme tunnistamaan 

helpoimmat ja turvallisimmat ruokasienemme sekä keräämme niitä kotiin viemisiksi. 

Vahinkojen välttämiseksi on hyvä osata myös myrkkysienet, joten niitäkin tutkitaan retken 

aikana.  Nautimme metsässä myös termarikahvit ja pullat. Mukaan sieniretkelle tarvitset 

säänmukaisen vaatetuksen lisäksi sienikorin tai muovipussin sekä veitsen.  

 

Ilmoittaudu mukaan sieniretkelle viimeistään 11.9. klo 10 mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen johan.staffas@gmail.com .  Minimiosallistujamäärä, jotta tapahtuma toteutuu 

on 10 henkeä. Maksimiosallistujamäärä on 20 henk.  Retken hinta on 15€/hlö sisältäen 

opastuksen ja termarikahvit ja pullan.  Maksuohjeet ja tarkemmat tiedot kokoontumispaikasta 

ym. lähetetään erikseen ilmoittautuneille.  

 

 

Innostaako eduskunta, kiinnostaako parlamentti? 
  

Tervetuloa Uudenmaan agronomien kanssa tutustumaan uusittuun eduskuntataloon torstaina 

11.10.2018 klo 17.40. 
  

Vierailumme isäntänä toimii kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk.). Tutustumme uusittuun 

eduskuntataloon ja keskustelemme päivää polttavista asioista. Mieti jo valmiiksi, mikä 

mieltäsi askarruttaa, niin saadaan viesti perille!  

 

Ilmoittautumiset 26.9. mennessä mvmalin@gmail.com tai 0407276550. Kierrokselle 

mahtuu 25 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta kevään 
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eduskuntavierailun varasijoille jääneet ovat kuitenkin etusijalla. Jos jäit viimeksi varasijalle, 

ilmoittaudu nyt mukaan ja vahvista osallistumisesi. 

 

 

Tervetuloa tutustumaan Amos Rexiin 24.10. 
 

Uudenmaan agronomeille on varattu opastus upouuden Amos Rex taidemuseon näyttelyyn 

24.10. klo 16.30. Opastuksen aikana kuulemme teamLabin upeista ja värikkäistä digitaalisista 

installaatioista sekä uudesta museosta. teamLab vaalii vuorovaikutusta ja yhdessä luomista, 

haastaen samalla tavanomaisia käsityksiä taiteesta ja sen tekijyydestä.  

 

Opastus ja sisäänpääsy ovat UA:n jäsenille ilmaisia. Kierrokselle mahtuu 25 henkeä ja paikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, jos sinulla 

on museokortti, pääset silloin sitä näyttämällä ilmaiseksi näyttelyyn. Ilmoittautumiset 5.10. 

mennessä: kati.m.lassi@gmail.com  
 

 

Uudenmaan agronomien pikkujoulut täynnä ranskalaista glamouria ja eleganttia 

tunnelmaa 
 

Tervetuloa pikkujouluihin, jotka järjestetään 24.11. Virgin Oil CO klo 17.30-

22 (Mannerheimintie 5, Helsinki). Tervetuloa kokemaan koko illan elämys Virgin Oiliin 

Helsingin sydämeen. Illallisen lomassa nautimme toinen toistaan upeammista burleski-

esityksistä. Moulin Rouge -henkistä yllätyksien ja houkutuksien täyttämää 

pikkujoulutunnelmaa tarjoaa Voulez Vous Cabaret. Illallinen alkaa klo 17.30. Illallisen 

jälkeen on mahdollisuus jäädä kuuntelemaan illan tähtiartistia – Elias Kaskinen & 

Päivänsankarit.  

 

Illalliskortin hinta UA:n jäsenille 50 € ja ei-jäsenille 79 €. Sitovat ilmoittautumiset 

19.10.mennessä Marialle: maria.j.pekkala@gmail.com  

Tutustu showhun ja menuun https://www.raflaamo.fi/fi/tarjoukset/tarjous/pikkujoulut-

keskella-helsinkia/024464654_624946.  

 

  

 

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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