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Hyvät Uudenmaan agronomien jäsenet, 

tästä jäsenkirjeestä löydät kutsun vuosikokoukseen, joka on lokakuun lopussa. Yhdistyksen pikkujouluja 

vietetään marraskuussa burleski-show´n ja dinnerin merkeissä Helsingin keskustassa! Tervetuloa! 

Yhdistyksen jäsenet tutustuivat sienilajeihin Nuuksiossa syyskuun puolivälissä järjestetyllä sieniretkellä. 

Lokakuussa vieraillaan eduskunnassa ja Amos Rex taidemuseossa. Ilmoittautuminen näille vierailulle on 

päättynyt. 

t. UA:n hallitus 

 

’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’- 

 

Oopperan mehiläiset, hunajatasting ja Uudenmaan agronomien vuosikokous  

Aika ja paikka: 30.10. klo 17 alkaen, Agronomiliitto (Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8) 

Tervetuloa Agronomiliittoon Uudenmaan agronomien vuosikokoukseen sekä makeiden juttujen äärelle!  

Meidät ottaa vastaan uusi jäsenpalvelupäällikkö Sini Kokkola ja toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. He kertovat 

meille Agronomiliiton kuulumiset ja miten uudet alamme opiskelijat ovat löytäneet Agronomiliiton sekä 

yhdistyksemme. 

Oletko kuullut Oopperan mehiläisistä? Kolme Viikissä opiskellutta kaverusta tarhaavat mehiläisiä oopperalla 

ja Niina Kangas tulee kertomaan meille tarinan, miten heistä tuli kaupunkilaismehiläistarhaajia. Luvassa 

myös makea hunajatasting! 

Toki ei saa unohtaa varsinaista asiaa eli Uudenmaan agronomien sääntömääräistä vuosikokousta. 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat (yhdistyksen säännöistä): 

1. Kokouksen avaaminen  

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat 

3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

4. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus 2017 

5. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2017 

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

7. Käsitellään sääntöjen 5 §:n 1 momentin mukaisesti jäsenten erottamista koskevat asiat 

8. Päätetään johtokunnan matkakorvauksista ja palkkioista sekä toiminnantarkastajien palkkioista 

9. Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet 

10. Valitaan johtokunnan keskuudesta puheenjohtaja 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

12. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 

13. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

14. Käsitellään Agronomiliiton liittovaltuustossa esille tulevat asiat 

15. Käsitellään muut mahdolliset asiat 

16. Kokouksen päättäminen 

Varsinaisen kokouksen ja muun ohjelman jälkeen (noin klo 19) siirrymme päivälliselle alakerran ravintolaan 

The Cockiin. Uudenmaan agronomit tarjoavat päivällisen kaikille kokoukseen osallistuneille. 
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Ilmoittautumiset kokoukseen pyydetään tarjoilujen sekä hunajatastingin varaamiseksi 25.10. mennessä 

Elinalle: elina.seppa@yara.com Ilmoitathan samalla mahdollisista erikoisruokavalioista ja oletko 

kiinnostunut osallistumaan päivälliselle kokouksen jälkeen. 

Oletko kiinnostunut tai tiedätkö jonkun, joka olisi kiinnostunut Uudenmaan agronomit ry:n 

johtokuntatoiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä nykyisiin UA:n johtokunnan jäseniin ja vinkkaa 

kiinnostuksesta. Kerromme mielellämme lisää! 

 

’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’-’- 

 

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 burleskiesityksistä. 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, joka on Elias Kaskinen & 

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

Pikkujouluihin on jo ilmoittautunut parikymmentä henkeä - tule sinäkin! Sitovat ilmoittautumiset 19.10. 

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

 

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

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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