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Tervehdys Uudenmaan Agronomien jäsen! 
 
Syksy on pikkuhiljaa kääntymässä talveksi. Loppuvuodelle on vielä luvassa useampi Uudenmaan 
Agronomien jäsentapahtuma, joista lisätietoja tässä alla. Marraskuussa avataan porukalla 
hiihtokausi oli lunta tai ei, vietetään pikkujouluja ja joulukuussa on luvassa joulukonsertti sekä 
mahtava urheiluviikonloppu Vierumäellä. Tervetuloa tapahtumiin! 

Vielä ehdit vastata jäsenkyselyyn ja vaikuttaa ensi vuoden toimintaan! 

Nyt on palautteen ja uuden ideoinnin aika! Pyydämme vastaamaan lyhyeen jäsenkyselyymme, 
jolla kartoitamme toiveita toiminnasta. Kaikkien yhteystietonsa 31.10 mennessä jättäneiden kesken 
arvotaan illalliskortti UA:n pikkujouluihin! Vastaaminen vie vain hetken, linkki kyselyyn 
https://goo.gl/forms/gmRVGf9KvKSts8Ak2 

Vaalipostia tulossa 

Uudenmaan Agronomeilla on oma vaalilista Agronomiliiton valtuustovaaleissa. UA:n ehdokkaina 
ovat Eliisa Malin (äänestysnro 27), Tuulikki Suihkonen (äänestysnro 28) ja Minni Tapola 
(äänestysnro 29). Lähetämme lisätietoja ehdokkaista teille piakkoin. Äänestysaika on 24.10.–
17.11.2016 ja äänestäminen tapahtuu kotiin postitetulla äänestyslipukkeella. 

Talvea odotellen, 
UA:n hallitus 
 

Tulevat tapahtumat marras- ja joulukuussa 2016 
 
Maatalouspoliittinen keskustelutilaisuus 

MTK-Helsinki kutsuu Uudenmaan Agronomien jäsenet maatalouspoliittiseen 
keskustelutilaisuuteensa 3.11.2016 klo 17 alkaen. Ilmoittautumiset 28.10. mennessä: 
tuija.rantalainen@mtk.fi Lisätietoja keskustelutilaisuudesta löytyy viime viikolla lähetetyssä 
jäsenkirjeestä. 

Hiihtokauden avajaiset Kivikon hiihtohallissa 15.11. 

Lähde mukaan ottamaan varaslähtö hiihtokauteen Kivikon hiihtohallille tiistaina 15.11. klo 

18. (Savikiekontie 4). Ilmoittautumiset 11.11. mennessä: olli.l.niskanen@gmail.com 
Hiihtokauden avaukseen mahtuu 10 henkeä ja se on Uudenmaan Agronomien jäsenille ilmainen. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Kivikon hiihtohallin hiihtoladun peruskierros on noin 850 metriä ja lisälenkki 200 metriä, ja latujen 
leveys on 6 - 8 metriä. Sääolosuhteet ovat aina tasaisen virkistävät, noin -3°C, ei sadetta tai 
tuulta! Lisätietoja osoitteesta: http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/sisaliikuntapaikat/liikuntahallit/kivikon-hiihtohalli 

Pikkujouluillallinen ja kabareeta Savoyssa 25.11. 

Too Much …is never enough-show vie perjantaina 25.11. Savoy-teatterissa marraskuun 
pimeydestä hetkessä kuumaan maailmaan kabaree-kuningas Reuben Kayen johdolla. Lontoon 
Cafe de Paris klubilla viikoittain hauskuuttava Kaye tuo mukanaan Euroopan burleskitaiteilijoiden, 
sirkuksen ja kabareen kerman. Ennen illan esitystä nautimme illallisen Ravintola Prestossa klo 17 
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alkaen. Show & dinner paketti UA:n jäsenille 60 € ja ei-jäsenille 83 €. Sitovat ilmoittautumiset 4.11. 

mennessä: kati.m.lassi@gmail.com Lisätietoja esityksestä ja menusta: https://bitly.fi/F9ve7 

Lauluyhtye Rajaton johdattaa jouluun 3.12. Musiikkitalossa 

Lauluyhtye Rajaton hellii yleisöään lauantaina 3.12. klo 19 Musiikkitalossa rakastetuilla 
joululauluillaan ja tarjoaa rajattomaan tyyliinsä aina myös jotain uutta! Uudenmaan Agronomeille 
on varattu 35 lippua konserttiin. Max. 2 lippua/jäsen. UA jäsenille lippu 25 € ja ei-jäsenen lippu 39,5 
€. Ilmoittautumiset 2.11. mennessä: kati.m.lassi@gmail.com Jos kiinnostuneita on paljon, liput 
arvotaan 3.11. 

Lähde urheilemaan ja rentoutumaan Vierumäelle 10.–11.12 

Uudenmaan Agronomit järjestävät rennon urheiluhenkisen viikonlopun Vierumäen urheiluopistolla 
joulukuun 10.–11. päivä. Ohjelmassa on liikuntaa omien toiveiden mukaan sekä yhteiset ruokailut. 

10.12. lauantai 

Aamusta saapuminen urheiluopistolle 
Mahdollisuus osallistua active hour-ohjatuille tunneille, pelata sulkista, lenkkeillä, uida.jne. 
Yhteinen lounas Country Clubilla 
Iltapäivällä oman maun mukaan urheilua ja oleilua 
Uudenmaan agronomien sauna 17–18.30 rantasaunalla 
19.30 illallinen Country Clubilla 
Iltaa voi jatkaa Egotripin keikalla 

11.12 sunnuntai 

Aamupala Country Clubilla 
Inbody-mittaus  
Urheilua 
12.00 Kotiin 

Urheiluviikonloppu maksaa UA:n jäsenille 100 €, avecille 133 €. Hinta sisältää majoituksen 2 
hh huoneessa, sporttipassin ja liikuntalipun, lounaan ja illallisen, rantasaunan sekä inbody-
mittauksen. 

Sitovat ilmoittautumiset nopeasti Minnille 31.10 mennessä: minni.tapola@gmail.com Ilmoita 

osallistujan nimi, yhteystiedot, matkakumppani/huonekaveri. Lisätietoa Vierumäen monipuolisista 
liikuntatunneista: http://vierumaki.fi/ohjatut-liikuntatunnit/   

TULOSSA: Kevätretki Maamess-näyttelyyn Tartoon 

Uudenmaan Agronomit järjestävät kevätretken Tarton Maamess maatalousnäyttelyyn. Retki 
järjestetään ajalla 21–23.4.2017. Maamess on Baltian maiden suurin maaseutuelämälle ja –
elinkeinojen näyttely, joka koostuu neljästä osanäyttelystä: maatalousnäyttely, puutarhanäyttely, 

metsätalousnäyttely ja elintarvikemessut. Lisätietoja osoitteesta www.maamess.ee/ 

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan, varaathan ajan jo kalenteriisi. Lisätietoja tulevissa 
jäsenkirjeissä. 
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