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COTES – 

Kuluttajaekonomistit 

ja teknologit ry.  

Jäsenkirje 

1/2015 

        Hallitus 2015 

Hallituksen tervehdys   

lisiko suomen kieltä nykymuodossa olemassakaan, jos esivanhempien lauluja 

ja mystisiä tarinoita ei olisi koottu 

kansiin. Tule Finlandia-talolle 

irrottelemaan ja avaa uusi näkökulma 

kansalliseepoksemme tarjonnasta ja 

nykymuotoisesta folkloresta eli räpistä. 

Kalevala elää ja kalevalaisuus saa uusia 

merkityksiä! Eläköön! Nykygraduntekijät 

ovat taitavia kielenkäyttäjiä ja tuloksena on 

ansiokkaita opinnäytteitä. Cotesin 

hallituksella olikin vaikeuksia päättää 

koulutusstipendistä, siksi jaoimme sen kolmen opiskelijan kesken. Kevään agendaan 

kuuluu; toukokuinen kukkaralli & käsitöö visiitti Viroon. Näinä levottomina aikoina 

on uumoiltu, että alkusyksystä tehdään Viipurin valloitus. Ystävät rakkaat 

laulakaamme maailmanrauhaa ja iloitaan siitä, että meillä on henkinen aarre!                     

Puheenjohtaja                                

Marja Salmelin                                                                                   

marja.salmelin@fi.issworld.com                           

gsm 0400 476 269                                                                                                          

Taloudenhoitaja  
Sirpa Uimonen        

sirpa.uimonen@gmail.com                  
gsm 050  383 1979                                                                                                     

 

Sihteeri                                                 

Mari Skyttä-Koskinen                                                                                                                      

mari.skytta-koskinen@sok.fi 

 

Jäsen                                                

Leena Savisalo                                                                                                                

leena.savisalo@gmail.com 

 

Varapuheenjohtaja  
Elisa Jalonen                                                                                    
elisa.k.jalonen@gmail.com 

 

Tiedottaja                                                                                                           
Sirpa Hara, gsm 040 707 7019                                                                                                             

sirpahelenahara@gmail.com 
 

Sisältö, tulevia tapahtumia 

KALEVALA  RUNOSTA  RÄPPIIN    -  Valtakunnallinen juhlakonsertti Finlandia-talolla  28.2.  s. 2                                                                                                                                                                                                                                                                 

Koulutusstipendit jaettiin - Maaliskuussa miniseminaari & työelämäilta Agronomiliitossa   s. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FIN-IFHEn seminaarikutsu - Globaali vastuu alkaa kotoa – kiertotalous ja kotitaloudet Suomessa s. 4  
Puutarhaharrastajien kevät alkaa - Türin kukkamarkkinat s. 5                                                                    
  

O 

Mikä Kalevalainen persoona Sinä olet? 
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80-vuotias                                                                                                                      

Kalevalaisten Naisten Liitto järjestää                                                  

alevalan päivän                                                                      
valtakunnallisen                                                                               
juhlakonsertin                                                

Cotes kutsuu jäseniään                                                                                    

Finlandia-talolle juhlimaan!                                                                                                        

KALEVALA                                                                              

RUNOSTA  RÄPPIIN 
Ohjelma la 28.2.                                                                                                                   

Kalevalainen tori klo 16-18 

Kalevala runosta räppiin klo 18-21,                                                                                     

sis. väliajan 

 

  

 

 

                                                                                                             

                            

                                                                                                                                    

Ota avec mukaan!                                                                                                                                                                            

Tervetuloa mukaan klikkaamalla oheista ilmoittautumislinkkiä!  

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin910105&SID=9f8e8e5c-

3c9a-4192-924c-8a648d3498cc&dy=2108921949 

Hankimme liput kerralla, ilmoittaudu 20.2. mennessä 

Tilaisuus alkaa jo ennen konserttia Kalevalaisella torilla klo 16 – 18.                                                    

Cotes jakaa liput paikan päällä.  

Cotesin pankkitilille voit maksaa lipun tai lippujen hinnan                                                         

FI24 8000 1870 8585 38                                                                                    

Lipun hankinta- ja maksuasioissa voit ottaa yhteyttä Sirpa Uimoseen 
sirpa.uimonen@gmail.com 

K 

                                                                                                                                                              

Cotesin jäsenhinta on 20 €                           

Yhdistys kustantaa osan jäsenten 

osallistumismaksusta.                                     

Ei-coteslaisen lipun hinta on 27 €                                                                                                                              

(Normaali lipun hinta on 27 €, Kalevalaisten 

Naisten Liiton jäsenille lipun hinta on 22 €)   

Juhlavuoden päätapahtumassa kansanmusiikkia runosta räppiin.    

Juontajina Duudsoneiden Jarppi ja HP.                                                           

Kantele kaikaa – suomalais-karjalais-tanzanialaisella hurmoksella, 

jouhikko raikaa – runolaulu siivittää kuulijat matkalle kokemaan hiljaista 

haltioitumista.
 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin910105&SID=9f8e8e5c-3c9a-4192-924c-8a648d3498cc&dy=2108921949
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin910105&SID=9f8e8e5c-3c9a-4192-924c-8a648d3498cc&dy=2108921949
mailto:sirpa.uimonen@gmail.com
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Koulutusstipendit vuonna 2014                                                                                         
Cotes ry kaksinkertaisi stipendirahan vuodelle 2014 ja myönsimme kolmelle 

ansiokkaasti tehdylle opinnäytetyölle. Oheisena suorat linkit graduihin. 

  

Järjestämme miniseminaarin ja työelämäillan näiden aiheiden tiimoilta  

Agronomiliitossa to 26.3. klo 17.00   

                                                                              

Suvi Nuutinen Koiranomistajat kulutusvalintoja ja vakuuttamista järkeilemässä: 

laskelmointia, rutiinia ja turvanhakuista keskittämistä. 

http://www.helsinki.fi/taloustiede/Abs/Selv78.pdf 

 

Pasi Syrjäläinen Rasvataistelu mediassa - Julkinen keskustelu ravinnon rasvoista 

Helsingin Sanomissa 2010 ja 2011 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45294/Pasi%20Syrj%c

3%a4l%c3%a4inen%20maisterintutkielma.pdf?sequence=1 

 

Maija Uotila Sikahalpa vai törkykallis? Kuluttajien mielikuvia 

päivittäistavaraketjujen hinnoista. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135228/Gradu%20Maij

a%20Uotila.pdf?sequence=1 

 

COTES – Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry. 

myöntää 

200 euron koulutusstipendin                                        

Suvi Nuutiselle                                                                                                                                                  

Pasi Syrjäläiselle                                                                                                                                         

Maija Uotilalle 

    Helsingissä 30.12.2014                        

Marja Salmelin                                                                    

Puheenjohtaja Cotes ry. 

                                                                                                          

 

http://www.helsinki.fi/taloustiede/Abs/Selv78.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45294/Pasi%20Syrj%c3%a4l%c3%a4inen%20maisterintutkielma.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45294/Pasi%20Syrj%c3%a4l%c3%a4inen%20maisterintutkielma.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135228/Gradu%20Maija%20Uotila.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135228/Gradu%20Maija%20Uotila.pdf?sequence=1
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FIN-IFHEn seminaarikutsu 
Globaali vastuu alkaa kotoa – kiertotalous ja 

kotitaloudet Suomessa 
 

Teemana on kiertotalous. Seminaarissa kuullaan 

alan asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä 

tutustutaan alan toimijoihin.  
 

Aika torstaina 12.3.2015 klo 13.30 - 16.00.  

Paikka Seminaari pidetään Pohjoismaisen kulttuuripisteen tiloissa Helsingin 

 Kaisaniemessä (Kaisaniemenkatu 9). 

 

Hyvä kotitalous- ja kuluttaja-alan toimija tai median edustaja, 

Tervetuloa maailman kotitalouspäivän teema seminaariin: 

 

Ohjelma: 

 13.30 Seminaarin avaus ja tervetuliaissanat  

 Terhi Lindqvist,  FIN-IFHE-neuvottelukunnan puheenjohtaja 

 Nina Burman, kirjastonjohtaja, Pohjoismainen kulttuuripiste/ 

 Kulturkontakt Nord 

 

 Kiertotalous ja suomalaiset kotitaloudet  

 Mari Pantsar-Kallio, Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta –

 teema-alueen johtaja 

 

 Kuluttajat ja tekstiilien kierrätys  

 Kristiina Aalto, Kuluttajatutkimuskeskus/Helsingin yliopisto 

 

 Kotitalouksien ruokahävikki ja sen ehkäiseminen  

 Kirsi Silvennoinen, Luonnonvarakeskus 

 

 Näytteilleasettajat esittäytyvät 

 

 Kahvi, vapaata tutustumista näyttelyyn  

 

 16.00 Tilaisuus päättyy 

 

Seminaariin osallistuminen on maksutonta. Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 

2.3.2015 mennessä osoitteeseen finifhe@gmail.com. 

 

Maailman kotitalouspäivän seminaarin järjestää FIN-IFHE, joka on kotitalous- ja kuluttaja-

alan kansainvälisen asiantuntijajärjestön International Federation for Home Economics:in 
Suomen verkosto. 

 

Lisätietoja: 

Eliisa Kylkilahti, sihteeri, FIN-IFHE (finifhe@gmail.com) 

https://sites.google.com/site/finifhe/   

http://www.ifhe.org 

mailto:finifhe@gmail.com
mailto:finifhe@gmail.com
https://sites.google.com/site/finifhe/
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fkuvituskuvia.blogspot.com%2F2013%2F05%2F10-photoshoppia-muokatut-kuvat.html&ei=IHLaVI_9CMy0UdiUgoAC&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNH4en5_5elR2ptnQ_FUR8HBTVUZRw&ust=1423688531297531
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Cotes päiväretki                                                                                                       
Virosta puutarhakasvien ja kesäkukkien taimia  

uosittu Türin kukkamarkkinat tarjoaa 

hurahtaneille                                                       

viherpeukaloille silmänruokaa ja ideoita pihan ja 

puutarhan kaunistamiseen. Oivallinen tilaisuus 

täydentää perennavalikoimaa. Katso kartta alhaalla.                                                   

Lähdemme Viroon                                                                                                                                       

Türin kukkamarkkinoille                                                                                                                     

la 16.5.  

Markkinoilla on runsaasti koristekasveja sekä 

kaikenlaisia käsitöitä sekä paikallista maatilatuotantoa.                                                                                                         

Palaamme asiaan lähempänä ajankohtaa. 

  

 

 

 

S 

Tallinna Tallinna 

Türi 


