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Hei Cotesin jäsen!

Lähtisitkö Portugaliin? Matkasuunnitelma on täsmentynyt, ja reissu on tarkoitus tehdä 16.-
19/20.3.2016.

Kohteena on Faro. Yhdistyksemme taloudenhoitaja Sirpa on nyt keräämässä tutkimusaineistoa 
Farossa, ja matkalaisilla on siis käytössä paikallisasiantuntemusta. Ohjelmassa on mm. tutustuminen 
Faron yliopistoon, retki viinitilalle ja tutustumista Faron kaupunkiin. Ohjelma on vapaamuotoinen, ja 
siihen voi osallistua halutessaan. Yhdistys avustaa jäsenten matkaa 100-200 eurolla per jäsen 
lähtijämäärän mukaan. Mukaan voi lähteä myös kaveri tai puoliso (ei yhdistyksen avustusta). 

Ilmoittaudu mukaan 10.1.2017 mennessä marja.salmelin@live.f! Matka toteutuu, jos lähtijöitä on 
riittävästi (6-10 henkilöä). 

Tässä lisätietoa matkasta ja kustannuksista:

Ohjelmaa suunnitellaan 16-19.3 ajaksi, mutta jos haluat viettää Portugalissa pidemmän jakson, 
lennot voi valita sen mukaan.
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Esimerkkejä lennoista:

Lentovaihtoehto 1, 16-20.3,  hinta 418,64€/hlö

16.3 Helsinki 07.55 Zurich 09.45 AY857
16.3 Zurich 11.55 Faro 13.40 AB3942

20.3 Faro 13.50 Dusseldorf 17.45 AB3161
20.3 Dusseldorf 18.45 Helsinki 22.05 AY708

Lentovaihtoehto 2, 16-19.3, hinta 325,55€/hlö

Helsinki 07.55 Zurich 09.45 AY857
16.3 Zurich 11.55 Faro 13.40 AB3942

19.3 Faro 09.15 Dusseldorf 13.40 AB3165
19.3 Dusseldorf 21.25 Helsinki 00.15 AB8070

Huom! Nämä ovat erikoishintaisia lippuja, joita ei voi muuttaa ja peruttaa kuluitta. Lipunkirjoitus ja 
maksu varauspäivänä. Varausvaiheessa tarvitaan nimet, eikä lippuja voi sen jälkeen siirtää toiselle 
henkilölle. Lentolippujen hinnat ovat tämänhetkisiä hintoja, ja hinnat elävät myyntitilanteen mukaan 
jatkuvasti. 

Lisäksi majoituskustannukset, joista alla esimerkkejä Tarvittaessa voimme hakea edulllisemman 
majoitusvaihtoehdon.

Aquaria Boutiq hotel
Superior kahden hengen huone 110€/huone/yö aamiaisella
Superior yhden hengen huone 115€/huone/yö aamiaisella

Hotel Faro 
Kahden hengen huone 90€/huone/yö aamiaisella
Yhden hengen huone 80€/huone/yö

Retki viinitilalle tulee alustavan selvityksen mukaan maksamaan 15-30€.

Työelämäilta

Cotes ja Elintarvike-Ekonomistit järjestivät yhteisen Työelämäillan 8.11.2016 Agronomiliitossa. 

Brita-Liisa kertoi omasta urastaan. Hän totesi, että jatkuva muutos on nykyisen työelämän fakta. Oma
aktiivisuus on tärkeää, ja lisäḱouluttautuminen pitää yllä osaamista muuttuvissa tilanteissa. 
Motivaation ja työssä jaksamisen kannalta on olennaista, että työpaikan arvot sopivat omaan 
arvomaailmaan.

Elisa kertoi verkostoitumisestaan. Hän on mukana mm. Ompeluseura- ja Mothers in Business 
-verkostoissa. Monet verkostot toimivat Facebookissa ja esim. Ompeluseuran Facebook-ryhmään kuuluu 



yli 12000 naisosaajaa. Ideana on sosiaalisen median yhteisö, jonka jäsenet tukevat toisiaan. Mothers in 
business -verkosto järjestää keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja, koulutuksia ja työpajoja, joihin voi 
osallistua myös lapsen kanssa. Lisätietoja järjestöstä: www.mothersinbusiness.f.

Ilta jatkui vapaamuotoisena keskusteluna. Kiitos osallistuneille!

Agronomiliiton tapahtumia

Merkitse jo kalenteriisi Agronomiliiton juhlaseminaari 28.4.2017 ja 120-vuotisjuhla 28.10.2017.

Kiitos poisjääneille hallituksen jäsenille Sirpalle ja Leenalle!

Yhdistyksen puheenjohtaja Brita-
Liisa Joutsen kiitti Leena
Savisaloa ja Sirpa Uimosta
työstä Cotes ry:n hallituksessa.
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Hyvää joulua ja onnellista tulevaa vuotta 2017 

Sen kunniaksi lasillinen kuohuvaa glögiä! 

Tarvitset per annos

- 2 cl glögitiivistettä, esim Kaskein Marjan
  Juhlaglögitiiviste
-12 cl kuivaa kuohuviiniä
- 1 tähtianis

Mittaa glögitiiviste kuohiviinilaseihin, ja lisää
kuohuviini juuri ennen tarjoilua. Tipauta
tähtianis mukaan – näyttää hauskalta ja
antaa pienen aniksen maun juomaan

terveisin 
Cotes ry hallitus


