
Puheenjohtajan tervehdys

Liittomme tekee kovasti töitä edunvalvonnan eteen Akavassa ja myös monissa muissa 

organisaatioissa. Viime lauantain osallistuimme koulutusala- ja alueyhdistysten perinteisille 

ajankohtaispäiville. Kuulimme uutta työmarkkina-asioista, ruoan alv:n keskustelusta, 

minkä eteen liittomme on tehnyt erityisen paljon töitä. Jaoimme myös hyviä vinkkejä 

yhdistystoiminnasta ja meitä opastettiin uuden tietosuojalain käytäntöihin. Selkeästi tuli 

esille, etteivät entiset hallituksen jäsenet voi säilyttää omilla koneilla jäsentietoja. Toivon, 

että ex-toimijat ottavat tämän huomioon ja hävittävät jäsentiedot tietosuojalain mukaisesti. 

    Järjestämme erilasia aktiviteetteja ja tänä vuonna keskitytään kotimaan tapahtumiin. 

Elokuussa 24.8. on varattuna opastettukierros Villa Maireaan. Matkaamme ”kimppa-

kyydeillä” Noormarkkuun. Osa jäsenistä on suunnitellut menevänsä edellisenä päivä 

Raumalle ja tutustua omatoimisesti vanhaan Raumaan. Näistä suunnitelmista voi tiedustella 

hallitukselta lisää. Toki Raumalle kulkee bussikin Turun kautta, jolloin voidaan sopia kuljetus 

Raumalta Noormarkkuun yhteiskyydillä.

   Vuosikokous on suunnitteilla pidettäväksi Helsingissä ja pyrimme järjestämään vierailun 

uuteen keskuskirjasto Oodiin. Tästä lisää tulevissa Jäsenkirjeissä. Pienempiä tapahtumia 

kuten elokuva-, teatteri- ja taidenäyttelyvierailuja järjestetään vuoden aikana ja niistä 

tiedotetaan lyhyemmällä varoajalla.

   Cotesin hallitus kuulee mielellään ehdotuksia tapahtumista ja vierailukohteista, joihin 

on mahdollisuus mennä yhdessä ja ottaa perhettä mukaan. Keväästä nauttien ja kesää 
odotellessa toivotan kaikille jäsenille aurinkoisia hetkiä!
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Kutsu väitöstilaisuuteen 
MML Sirpa Uimonen väittelee 
perjantaina 5.4. klo 12 Helsingin yliopisto, 
päärakennus, auditorio XIV, Fabianinkatu 33. 

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta 
”Toimivasta tilasta mielenrauhan tyyssijaan - Kulttuurinen kuluttajatutkimus 
kodin tunnun jäsentymisestä merkityskokonaisuuksiksi pääasiallisessa 
kodissa ja kakkoskodissa”. Vastaväittäjänä on dosentti Petteri Repo, 
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tdk, ja kustoksena on professori 
Visa Heinonen. Väitöskirja on luettavissa tästä linkistä. 
https://helda.helsinki.fi /bitstream/handle/10138/299701/TOIMIVAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leffailta Rivierassa 
Maanantaina 15.4. klo 17:15 
”Bohemian Rapsody” 
Elokuvateatteri Riviera, Harjukatu 2, Helsinki
Ilmoittaudu Marjalle pe 12.4. mennessä 
marja.salmelin@live.fi  
Bohemian Rhapsody on kunnianosoitus Queenin musiikille ja 
yhtyeen legendaariselle laulajalle Freddie Mercurylle, josta tuli 
yksi maailman rakastetuimmista viihdyttäjistä.Yhtyeen voitokas 
paluu kulminoitui ikoniseen esiintymiseen Live Aid -konsertissa. 
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Elokuvateatteri Riviera

Rivieran elokuvasalissa on 59 
paikkaa, joista kaikista näkee hyvin 
valkokankaalle. Salin takaosassa on 
baaritiski, josta voi ostaa ruokaa ja 
juomaa ennen elokuvanäytöksiä ja 
niiden aikana.



Elokuussa
Retki Villa Maireaan 
lauantaina 24.8. opastettukierros klo 12
Olemme hakeneet toiminta-avustusta Villa Mairea retkeä varten. 
Lähdemme matkaan kimppakyydeillä. 

Cotes kustantaa siäänpääsymaksun, lounaan ja kyydin. 
Ilmoittaudu viimeistään 8.8. Marjalle 
marja.salmelin@live.fi  

Villa Mairea sijaitsee Porin Noormarkussa. 
Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema 
rakennus valmistui vuonna 1939 Harry ja 
Maire Gullichsenin edustusasunnoksi.  

Villan omistaa Ahlstrom Oyj.
Pikkukoivukuja 20, Noormarkku
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Virkistäytymistoiminta 
Tulevaa ohjelmaa

• kesäkauden avajaiset Allas Sea Pool, kesäkuun alussa
• syksyllä opastettu retki Amos Rexiin
• syksyllä tutustumiskäynti Lasten sairaalaan
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