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Hei Cotesin jäsen,
lähde reissulle Tampereelle! Kuluttajaekonomistit ja Teknologit Cotes ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään siellä lauantaina 27.10.2018, Museokeskus Vapriikissa Alaverstaanraitti 5 /
Kabinetti, 33100 Tampere. Sinne voi tulla omalla autolla, junalla tai bussilla, mutta Helsingistä
coteslaisia lähtee ainakin Onnibussin klo 8.20-vuorolla. Bussi on perillä Tampereella klo 10.35. Siitä
menemme suoraan - tai kukin haluamaansa kiertotietä - Vapriikkiin.
Ennen kokousta käymme katsomassa Vapriikissa Marilyn-näyttelyn. Se kertoo naisesta
legendaarisen kaunottaren roolin takana. Näyttelyssä on mm. 300 Marilynin henkilökohtaista
esinettä. Klikkaa tästä lisätietoja näyttelystä =>
Näyttely katsotaan ensin, ja sen jälkeen on lounas klo 13 ja kokous klo 14. Yhdistys kustantaa
jäsenille lounaan ja kokoustarjottavaa, sekä museon pääsymaksun. Jos sinulla on museokortti, olisi
kiva, jos ottaisit sen mukaan - sillä pääsee sisään. Matkat omalla kustannuksella. ilmoittaudu
12.10. mennessä Marjalle, osoite marja.salmelin@live.fi . Tervetuloa!

Kokousaineistot ovat luettavissa Agronomiliiton Cotesin yhdistyssivuilla:
Esityslista (julkaistaan myöhemmin)
Toimintakertomus vuodelta 2017
Tasekirja vuodelta 2017
Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Talousarvio 2019

Maija Pekkarinen 1915-2018
Yhdistyksemme kunniajäsen, professori emerita Maija Pekkarinen kuoli Helsingissä 18. elokuuta
103 vuoden iässä. Cotes ry kunnioittaa Maija Pekkarisen muistoa.
Hänen veljentyttärensä Helena Pekkarinen kirjoitti allaolevan muistokirjoituksen, joka on julkaistu
Helsingin Sanomissa 24.9.2018.

PROFESSORI EMERITA Maija Pekkarinen kuoli 103-vuotiaana Helsingissä 18. elokuuta 2018.
Hän oli syntynyt 20. toukokuuta 1915 Kuopiossa perheen toiseksi lapseksi – Nikolai II:n ollessa
Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas. Pekkarinen kävi kansakoulua Vehmersalmen Räsälässä,
pyrki oppikouluun ja pääsi Kuopion tyttölyseoon, jossa ylioppilaaksi opiskelu kesti tuohon aikaan
yhdeksän vuotta. Pekkarinen pääsi ylioppilaaksi vuonna 1936 ja oli Vehmersalmen ensimmäinen
naispuolinen ylioppilas.
Ensimmäinen ammatti, johon Pekkarinen kouluttautui, oli kotitalousopettaja. Hän opiskeli työn
ohessa lisää ja valmistui lisensiaatiksi vuonna 1958. Väitöskirja, joka koski itäsuomalaisten
ravitsemusta, valmistui vuonna 1962. Pekkarinen oli ensimmäinen Helsingin yliopistossa
kotitalousaineissa väitellyt tohtori.
Pitkäaikaisin työpaikka oli Helsingin yliopiston ravintokemian laitos, jossa Pekkarinen työskenteli
ravitsemustieteen apulaisprofessorina vuosina 1968–1981. Vuosina 1971–1977 hän toimi
ravitsemustieteen professorina Paavo Roineen sairastuttua.
Pekkarinen hoiti eläessään liki kolmeakymmentä kotimaista ja kansainvälistä luottamustehtävää.
Hän oli kunniajäsen sekä Marttaliitossa että Suomalaisessa Konkordia-liitossa, jossa hän lisäksi
toimi puheenjohtajana 22 vuoden ajan. Pekkarisen kunniaksi Konkordia-liitto perusti Maija
Pekkarisen 100-vuotisjuhlarahaston ravitsemus- ja elintarviketieteiden alan tutkimuksen

edistämistä varten.
Lisäksi Pekkarinen toimi FAO:n kotitalousryhmän hallituksessa ja Zonta-järjestössä, sekä Sukuseura
Pekkarisen hallituksen puheenjohtajana usean vuoden ajan.
Pekkarinen oli monen yhdistyksen kunniajäsen ja hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan I luokan ritarimerkki ja hänet promovoitiin 6. kesäkuuta 2014 Helsingin yliopiston
riemutohtoriksi.
MAIJA PEKKARINEN vieraili säännöllisesti lomiensa aikana lapsuudenkodissa Vehmersalmella
Kielualla. Muistan odottaneeni tädin tuloa kesäisin, en pelkästään sen vuoksi, että saimme
sisarusteni kanssa karamelleja tai että minä, kummityttönä, sain lähes joka vuosi uuden mekon tai
ainakin mekkokankaan. Täti toi tuulahduksen maailmalta, mikä oli tärkeä asia 1960-luvun
savolaisella maaseudulla.
Pekkarisen sydäntä lähellä oli 1980-luvulla valmistunut kesämökki Kieluanjärven rannalla. Täti
omisti mökin yhdessä sisarensa Ainon kanssa, ja tädit saapuivat kesän viettoon hyvissä ajoin ennen
juhannusta. Mökiltä oli myös helppo vierailla sukulaisten luona, mikä oli Pekkariselle tärkeää.
Mökille kutsuttiin myös usein vieraita, jotka saattoivat tulla jopa eri puolilta maailmaa.
Mieliinpainuvin ryhmä oli ”Tyttökullat”, joka koostui Lapissa hiihtolomaa yhdessä viettäneistä
helsinkiläisestä naisryhmästä.
2010-LUVULLE tultaessa Pekkarinen ei enää jaksanut tulla mökille. Hänen fyysinen terveytensä
alkoi heiketä ja hän vietti viimeiset vuotensa hoivakoti Wilhelmiinassa. Vielä viime keväänä hän oli
pirteä, mutta kesän aikana voimat alkoivat ehtyä.

Hallituksen puolesta
Mari

