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Hei Cotesin jäsen! 

Kevät alkaa olla jo totta. Vaikka aika monta kevättä on jo nähnyt, joka kerta sitä yllättyy yhtä 
iloisesti, kun vuorokaudessa olevien valoisten tuntien määrä lisääntyy ja krookukset punkevat esiin 
maasta. 

 

Olimme juuri ennen pääsiäistä tekemässä kukka-asetelmia iloisella coteslaisten porukalla. Niistä 
tuli hienoja! 
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Eero Aarnion näyttely Designmuseossa tiistaina 10.5 

 

Lähde coteslaisten kanssa katsomaan Eero 
Aarnion näyttelyä Designmuseoon tiistaina 10.5!  
Tavataan aulassa klo 16.50, opastuskierros alkaa 
klo 17.00. Jos sinulla on museokortti, ota se 
mukaan. Yhdistys tarjoaa kahvit, ja sponsoroi 
lipun hintaa 5 eurolla. 

Ilmoittaudu Marjalle, marja.salmelin@live.fi, pe 
6.5 mennessä! 

Näyttely on Eero Aarnion laajin tähän mennessä 
esitetty katsaus 83-vuotiaan muotoilijan 
tuotantoon ja muotoiluajatteluun. 
Poikkeuksellisen pitkän uran tehnyt professori ja 
sisustusarkkitehti Aarnio on yksi suomalaisen 
modernin muotoiluhistorian kansainvälisesti 
tunnetuimpia suunnittelijoita. 

 

 

Retrospektiivinen näyttely esittelee kattavasti muotoilijan huonekalu-, valaisin-, pienesine- ja 
uniikkituotantoa aina 1950-luvulta nykyhetkeen. Näyttely nostaa esineiden rinnalle myös harvemmin 
nähtyjä alkuperäisluonnoksia havainnollistamaan suunnittelijan työskentelyä 

Lue lisää: http://www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/eero-aarnio/ 

 

Kulutustutkimusseuran kevätseminaari 

Kulutustutkimusseuran kevätseminaari järjestetään torstaina 12.5. Tässä sen ohjelma:  

Kiertotalous vai Jakamistalous?  
Torstaina 12.5.2016 klo 12.00 - 15.00 Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki.  
12.00 Avaus  
Kulutustutkimuksen seuran puheenjohtaja  
Gradupalkinnon jako  
Pekka Mäkelä esittelee gradupalkinnon saajan  
Gradupalkitun puheenvuoro  
12.45 Kuluttajalähtöinen kiertotalous  
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Dosentti Maria Antikainen – VTT  
13.25 Kahvitauko  
13.45 Jakamistalous  
Yliopettaja Minttu Harmaala – Haaga-Helia  
14.30 Kommenttipuheenvuoro  
Dosentti Petteri Repo – Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus  
14.45 Loppukeskustelu  
15.00 Seminaarin päätös  
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin, kahvitarjoilu omakustanteinen.  
 

Sirpa Uimosen raportti edellisestä syysseminaarista on täällä, Raportti-otsikon alla: 
http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/cotes/. 

Ahvenanmaan matka 

Cotesin suunnittelema loppukesän reissu Ahvenamaalle on peruutettu, koska lähtijöitä oli liian 
vähän. 

Matka Porvooseen ja vuosikokous 

Elokuussa on vielä kesäistä.Tule mukaan Porvooseen! Varaathan kalenteristasi lauantain 13.8.  
Käydän tutustumassa Porvooseen, mahdollisesti myös Malmgårdin tilalla Porvoon ja Loviisan 
puolivälissä. 

Matkan yhteydessä pidetään vuosikokous, johon voi halutessaan jättää osallistumatta. 
Yhdistykseen tarvitaan uusia hallituksen jäseniä. Mietithän, kiinnostaisiko Sinua! 

Facebook-sivut 

Yhdistyksellämme on upouudet Facebook-sivut. Käy tykkäämässä! 
https://www.facebook.com/cotesry/?fref=ts 

Mukavaa kevättä, nähdään tapahtumissa! 

 


