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Hei Cotesin jäsen!
Olisikohan nyt paras aika vuodesta: lomakausi menossa tai juuri tulossa. Tässä vielä lyhyt päivitys
yhdistykseltämme!

Vuosikokousretki Malmgårdin kartanoon ja Porvooseen
Edellisessä tiedotteessa oli tieto, että retki Porvooseen ja vuosikokous olisi 13.8. Se päätettiin
kuitenkin siirtää pari viikkoa eteenpäin, ja retki tehdään lauantaina 3.9. Menemme ensin
Malmgårdin kartanoon Porvoon ja Loviisan puoliväliin, ja palaamme sieltä Porvooseen.

Matkaan lähdetään kimppakyydeillä niin, että olemme perillä Malmgårdin tiluksilla hyvissä ajoin
ennen klo 11.00 alkavaa opastettua kartanokierrosta. Tunnin kierroksen jälkeen nautimme
keittolounaan, jälkiruoan ja kahvin Malmgårdin kahvilassa. Yhdistys maksaa jäsenten kustannukset.
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Mukaan mahtuu myös ystävä tai perheenjäsen (omakustanteinen, kartanokierros 14 € + lounas 1820 €).
Seuraavaksi ajetaan Porvooseen, jossa pidetään vuosikokous Cafe Cabrioletissa ja kierrellään
vanhassa kaupungissa.
Kimppakyydin tarjoajille korvataan kustannukset lahjakorttina. Ilmoittaudu mukaan 29.8 mennessä
Marjalle, marja.salmelin@live.fi. Kerro samalla, tuleeko mukaan myös ystävä, mistä olet lähdössä, ja voitko
tarjota kyydin muille lähtijöille.

Designiä kevätiltana
Designmuseon Eero Aarnio -näyttelyyn tutustui kymmenen coteslaista 10.5. Olimme ajoittaneet
vierailumme niin, että pääsimme osallistumaan museon tarjoamalle opastetulle kierrokselle. Siitä tulikin
yksityisesittely, kun muita näyttelyvieraita ei kierrokselle ilmaantunut.
Aloitimme kierroksen Pallotuolista, joka on Aarnion uran ja näyttelyn tähti. Oli mielenkiintoista tutustua
myös tuolin valmistusprosessiin. Sen muoto on yli puolipallon, mikä tekee sen valmistusprosessista
vaativamman: pelkkä puolipallo olisi helppo muottikäsittelyssä. Kuulimme myös, että Pastilli-tuoli mahtuu
Pallotuolin sisään. Ne voidaan siis kuljettaa sisäkkäin.
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Aarnio on tunnetuin muovisista ja lasikuituisista pop-henkisistä tuotteistaan, mutta esillä oli myös esim puuja hopeatuotteita. Muistan nuorena tyttönä fanittaneeni Laukaan Puulle suunniteltua ruokailuryhmää, ja
Osuuspankille Aarnion suunnittelema hopeinen kastikekauha on ollut vuosikymmeniä aktiivikäytössä
vanhempieni kotona. Oli hauska todeta, että tosi monella meistä on omia hänen tuotteisiinsa liittyviä
muistoja, ja niitä tulee olemaan myös nuoremmilla sukupolvilla.
Näyttelyssä oli myös laaja kokoelma valokuvia Eero Aarnion urasta ja elämästä, ja asiantunteva oppaamme
kertoi niistä lisää. Aarnio ei ole pitänyt kynttiläänsä vakan alla: räiskyvä persoonallisuus on näkynyt ja
kuulunut. Opas kertoi hauskoja juttuja, vaikka se ei ihan
ilmeistä tässä näykään.
Nähtävänä oli myös luonnoksia suunnittelun vaiheista.
Kierroksen jälkeen sulattelimme näkemäämme
kahvittelemalla museon kahvilassa.
Kiitos mukana olleille jäsenille! Näyttely jatkuu 25.9, joten sen
ehtii vielä hyvin nähdä, jos et ehtinyt mukaan toukokuussa.
Lue lisää: http://www.designmuseum.fi/fi/exhibitions/eero-aarnio/

Facebook-sivut
Yhdistyksellemme on perustettu Facebook-sivut. Käy tykkäämässä
https://www.facebook.com/cotesry/?fref=ts

Mukavaa kesää!

