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Hei Cotesin jäsen!
Vuosikokous – uusi hallitus valittu
Cotesin hallitus valittiin Porvoossa pidetyssä vuosikokouksessa 3.9. Vanhasta
hallituksesta jatkavat Brita-Liisa Joutsen, Marja Salmelin, Elisa Jalonen ja Mari
Skyttä-Koskinen, ja uusina valittiin Tarja Valkosalo ja Sirpa Hara. Tervetuloa
mukaan! Taloudenhoitaja vaihtuu vuodenvaihteessa, muu hallitus heti
kokouksen jälkeen. Kiitos Leena Savisalolle ja Sirpa Uimoselle yhdistyksen
hyväksi tehdystä työstä!

Malmgårdin kartanoretki

Kauniina alkusyksyn lauantaina 3.9 kokoonnuimme Malmgårdin tilalle. Luvassa
oli kierros kartanon tiloissa. Mukana oli 11 coteslaista ja kaksi seuralaista.
Ryhmä oli tavallista suurempi, yhteensä ehkä 60 hengen porukka. Mahduimme
kuitenkin isoon saliin hyvin, vaikka kaikille ei istumapaikkaa ollutkaan. Kartanon
vaiheista meille kertoi vanhaisäntä Johan Creutz.
Malmgårdin kartanon sisätilat olivat vaikuttavat kristallikruunuineen,
seinämaalauksineen ja upeine portaikkoineen. Kuvaaminen sisällä ei ollut
luvallista, koska kyseessä on perheen koti. Huoneita kartanossa on yhteensä
yhtä paljon kuin viikkoja vuodessa. Taitaa sitten olla 52. Ihan kaikkiin emme
päässeet käymään – olisi ollut mielenkiintoista nähdä myös keittiö!
Malmgårdin kartanon tiĺuksilla kasvatetaan perinneviljaa, esim spelttiä
luonnonmukaisilla menetelmillä, ja tilan tuotteista jalostetaan luomutuotteita
kuluttaja-myyntiin. Peltopinta-alaa on lähes 500 hehtaaria. Malmgårdin
kartanolla on oma olutpanimo, johon myös järjestetään tutustumiskierroksia.
Tilalla on viihtyisä kahvila, jossa
kävimme keittolounaalla, sekä
Kartanopuoti. Puoti on panimon
kanssa samassa rakennuksessa.
Tilalla on verkkokauppa,
http://kauppa.malmgard.f/, ja
joitakin Malmgårdin tuotteita
myydään myös
pääkaupunkiseudun Prismoissa.

Työelämäilta
Cotes ja Elintarvike-Ekonomistit järjestävät yhdessä Työelämä-illan 8.11.2016 klo
18.00 Agronomiliitossa, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki. Mukaan
kutsutaan alojemme opiskelijoita. Ohjelmassa on Agronomiliiton puheenvuoro, Elisa
Jalonen kertoo Käänne-tapahtumasta ja Brita-Liisa Joutsen omasta työurastaan.
Tilaisuutta jatketaan pyöreän pöydän keskusteluna, jolloin kaikki halukkaat voivat
kertoa omasta urastaan ja työnkuvastaan. Tarjolla on pientä iltapalaa.
Ilmoittautumiset 4.11 mennessä Marjalle: marja.salmelin@live.f

Portugaliin

Suunnittelemme yhdistyksen matkaa Portugaliin maalis- tai huhtikuussa 2017.
Yhdistys sponsoroi jäsenten matkaa, mutta mukaan voi lähteä myös kaveri tai puoliso.
Matkan kesto olisi 4-7 päivää. Tarkoitus on, että kukin varaisi lennot itse, mutta
sopisimme mahdollisia yhteisiä aikoja, niin että jos et halua lähteä itseksesi, mukana
olisi muitakin. Perillä järjestäisimme yhteistä ohjelmaa johon voisi osallistua
halutessaan. Kerro alustava kiinnostuksesi – tai ei-kiitos-kommenttisi, niin että
saamme kiinni, kiinnostaako tällainen reissu jäseniämme. Samalla voit kertoa
mahdollisia toiveitasi matkan suhteen, ajankohdasta, sisällöstä yms. Ota yhteyttä
Marjaan, marja.salmelin@live.f!

Seminaari teemana kotitalous- ja kuluttajaneuvonta,
kouluruokailu ja lastensuojelu, 15.11.2016
Helsingin kaupungin ja Miina Sillanpää Seuran järjestämä seminaari pidetään tiistaina
15.11.2016 klo 12 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa (Pohjoisesplanadi 11 – 13).
Ilmoittautuminen 4.11.2016 mennessä täällä:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1452781&chk=BR82FMZP
Miina Sillanpään syntymästä on tänä vuonna tullut kuluneeksi 150 vuotta. Miina
Sillanpää oli helsinkiläinen vaikuttaja. Hän oli kaupunginvaltuutettu,
lastensuojelulautakunnan varapuheenjohtaja, kouluruokailun ”äiti”,
keskuskeittiötoiminnan käynnistäjä ja kotitalouslautakunnan puheenjohtaja. Miina
Sillanpään työ vaikuttaa edelleen helsinkiläisten elämään.

Helsinkiläisten parhaaksi – Miina Sillanpää 150 vuotta
Ohjelma:
klo 12.00 Avaussanat, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Helsingin kaupunki
klo 12.15 Miina Sillanpää ja sovinnon tie kunnallispolitiikassa, professori Laura Kolbe, Helsingin
yliopisto
klo 12.40 ”Jokainen lapsi on pelastettava elämälle”, kansanedustaja Tuula Haatainen,
puheenjohtaja, Ensi- ja turvakotien liitto
klo 13.05 Kauravellistä ateriavaihtoehtoihin, MMM Ulla-Marja Urho, Helsingin kaupunginvaltuusto
klo 13.35 Väliaikatarjoilun esittely, ruokapalvelupäällikkö Airi Rintamäki, Helsingin kaupungin
opetusvirasto
klo 13.40 Väliaikatarjoilu Helsingin kouluruokailun hengessä, Palvelukeskus Helsinki
klo 14.25 Kotitalousneuvonta eilen ja tänään, 117 vuotta ruoka- ja ravitsemusneuvontaa,
kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä, Marttaliitto
klo 14.55 Kotitalousneuvonnasta kuluttajan edunvalvontaan, järjestöneuvos Leena Simonen,
valtuuston puheenjohtaja, Kuluttajaliitto–Konsumentförbundet ry
klo 15.15 ”Tahtoa, uskoa, uskallusta”. Miina Sillanpää -lyhytdokumentti
Seminaarin juontaa psykologi Pirkko Lahti, Miina Sillanpään Seura.

Kulutustutkimuksen seuran seminaari 25.11.2016
Kulutustutkimuksen seura järjestää Syysseminaarin perjantaina 25.11.2016 klo 12.00 –
17.00. Seminaari pidetään Tieteiden talossa, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.
Seminaarin teemana on "Kulutus ja Sosiologia" ja pääpuhujana Pekka Räsänen Turun
yliopistolta. Lisätietoja täältä >>

Ohjelma
12.00 Avaussanat Puheenjohtaja Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto
12.05 Keynote speaker ” Kuluttajan muutos sosiologisessa tulkintaperinteessä”,
Professori Pekka Räsänen, Turun yliopisto
12.35 Kommenttipuheenvuoro, Tutkijatohtori Nina Kahma, Helsingin yliopisto
13.05 Väitöskirjakavalkadi: Terhi Väistö: Children's discourse on development in
online and offline felds: Astudy of positions and symbolic power ja Anastasia Seregina:
Performing Fantasy and Reality
13.30 Kahvitauko
14.00–15.30 Workshopit
A. Kulutus ja jäte sali 208, Tieteiden talo
B. Kulutus eriarvoisuuden peilinä sali 309, Tieteiden talo
15.30–17.00 Workshop C. Kuluttaja muutosvoimana

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä laura.luukkane@jyu.f. Seminaari on jäsenille
maksuton. Muilta osallistumismaksu on 30 euroa, perusopiskelijoilta 10 euroa.
Osallistumismaksun maksamalla voit samalla liittyä jäseneksi seuraan. Maksu 15.11.
mennessä seuran tilille FI86 5780 2420 0029 83, viite 246. Jos olet kiinnostunut
esittämään puheenvuoron työpajassa,olethan yhteydessä suoraan ryhmän vetäjään.

Kuluttajaekonomian juhlaseminaari 2.12.2016
Tervetuloa Kuluttajaekonomian juhlaseminaariin Metsätalon saliin 1, 2.12.2016
klo 12.30-15.00. (Tilaisuuden aluksi kahvitarjoilu klo 12 alkaen)
Seminaarin teemana on "Kuluttajekonomia 70 vuotta: kulutuksen opetus ja
tutkimus 2086". Ääneen pääsevät ajankohtaisilla aiheilla opiskelijat ja
ammattitutkijat sekä paneelikeskustelussa työelämän edustajat. Seminaarin
ohjelma alla sekä liitteenä.
Ilmoittautumiset 24.11.16 mennessä e-lomakkeen kautta.
Toivoisimme yhteystietojen ilmoittamista tulevia tapahtumia ja yhteistyötä
varten , vaikka et pääsisi osallistumaan seminaarin.
https://elomake.helsinki.f/lomakkeet/72884/lomake.html
Ohjelma
klo 12 alkaen kahvitarjoilu
12.30 Alkutervehdys ja uudet tuulet,
professori Visa Heinonen ja yliopistonlehtori Minna Autio
12.40 Kuluttajaekonomistit laadullisen tutkimuksen kurssilla, Team Sienestäjät
12.50 Kuluttajien osallistuminen jakamistalouteen
Kandidaatin tutkielma MMK Roosa Luukkanen
13.05Kuluttaja-akkulturaatio – Etnisyys ja siirtymät kulutustutkimuksessa
Maisterin tutkielma MMK Kai Mathias
13.20 Ruoan kulutuksen ja syömisen käytännöt
yliopistonlehtori Mari Niva, Kuluttajatutkimuskeskus ja Taloustieteen laitos
13.40 Julkisten palvelujen kuluttajavalinnat
yliopistotutkija Päivi Timonen, Kuluttajatutkimuskeskus
14.00 Alumnipaneeli: Kulutuksen asiantuntijuuden tulevaisuus – opetus, tutkimus ja
työelämä
kaupallinen johtaja Heli Tammivuori (ETL)
neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Miettinen (Maa- ja
metsätalousministeriö)
marketkaupan viestintäpäällikkö Outi Hohti (S-ryhmä)
työelämäasiantuntija Risto Kaartinen (Keva)
Sales Representative Juhani Hutri (Daiwa Sports)
15.00 Seminaarin päätös
Tilaisuuden juontaa tohtorikoulutettava Eliisa Kylkilahti. Tervetuloa!

