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16.3.2019
TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. Yleistä
Vuosi 2018 oli Cotes ry:n 66. toimintavuosi.
Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä neljä kerta.
2. Hallinto
2.1.

2.1.1.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Hallitus

Hallituksessa oli kaksi henkilöä erovuorossa
•

Brita-Liisa Joutsen, puheenjohtajana

•

Sirpa Hara, hallituksen jäsen, tiedottaja 27.10.2018 alkaen

•

Elisa Jalonen, hallituksen jäsen, some vastaava

•

Marja Salmelin, varapuheenjohtaja 27.10.2018 asti, sihteeri (uusi kausi)

•

Mari Skyttä-Koskinen, hallituksen jäsen, tiedottaja 27.10.2018 asti, (erovuorossa)

•

Tarja Valkosalo, hallituksen jäsen, taloudenhoitaja

•

Riitta Rosenberg, varapuheenjohtaja 27.10.2018 alkaen (uusi jäsen)

2.2.

2.2.1.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Vuosikokous 27.10.2018

Vuosikokous pidettiin Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 / kabinetti,
33100 Tampereella.
Varsinaisessa vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt 27.10.2018
alkaen vuoden 2019 vuosikokoukseen asti.
Hallitukseen valittiin:
•

puheenjohtajaksi Brita-Liisa Joutsen

•

varapuheenjohtajaksi Riitta Rosenberg
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•

uuden kauden aloittaa Marja Salmelin ja jäseninä jatkavat Eliisa Jalonen,
Sirpa Hara ja Tarja Valkosalo.

Toiminnantarkastajaksi valittiin edellisen vuoden tavoin Jukka Alarautalammi
sekä varatoiminnantarkastajaksi Jenni Määttä.
3. Tiedotus
Jäsenille postitettiin viisi jäsentiedotetta, joissa käsiteltiin yhdistysasioita ja Cotesin sidosryhmien toimintaa. Tiedotteissa esiteltiin Cotesin tulevat tapahtumat ja
kerrottiin toteutuneista tapahtumista.
Tiedotteet sekä muuta ajankohtaista asiaa Cotesin toiminnasta ovat olleet luettavissa myös Cotesin internet-sivuilta (www.agronomiliitto.fi/cotes).
Tiedote lähetettiin sähköpostitse kaikille jäsenille. Myös vuosikokouksen kutsu
lähetettiin sähköisesti niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen sekä postitse niille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa. Sähköpostilla kerrottiin myös
tarvittaessa muulloin kuin varsinaisen jäsentiedotteen avulla Cotesin tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.
4. Stipendit
Hallitus jakoi stipendin MMM Ulla-Maija Määtälle.
5. Jäsenistö ja jäsenhankinta
5.1.

Jäsentilanne 31.12.2018
Jäsenmäärä

5.2.

163

Liittyneet

1

Eronneet

2

Erotettu

0

Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäsenistä Maija Pekkarinen nukkui pois pitkän iän saavutettuaan. Maija Riihijärvi-Samuel on yhdistyksen kunniajäsen.
Vuosikokouksessa toivottiin, että hallitus aktivoituu uusien jäsenten hankintaan
seuraavana toimintakautena.
6. Virkistys ja kulttuuri
6.1. Vuoden 218 päätapahtuma oli maaliskuussa 4.-11.3.2018 kun yhdistys järjesti matkan Faroon, Portugaliin. Matkalla tutustuttiin mm. Algarven yliopistoon ja
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sen kansainväliseen tutkimustoimintaan. Matkalla olleet kuulivat MML Sirpa Uimoselta Kuluttajaekonomian alalta Algarven Yliopistossa väitöskirjatutkimuksesta
suomalaisten kuluttamisesta ja palveluiden tarpeesta kohdemaassa. Matkalle
osallistui yhdeksän jäsentä.
6.2. Maaliskuussa 23.3.2018 yhdistys järjesti teatteri-illan Espoon Teatteriin katsomaan Syyssonaatti -esitystä, joka pohjautuu Ingmar Bergmanin samannimiseen elokuvaan. Esitystä oli katsomassa kuusi jäsentä ja yksi ulkopuolinen.
6.3. Huhtikuussa 25.4.2018 vuorossa oli tutustuminen Espoossa sijaitsevaan
Emmaan ja siellä olleisiin näyttelyihin. Osallistujilla oli myös mahdollisuus kuulla
elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja-tuottaja-videotaiteilija Katariina Lillqvistin luennolle. Kolme jäsentä osallistui tilaisuuteen.
6.4. Syyskuussa 3.9.2018 jäsenille järjestettiin ilta katsomalla Espoon Teatterin
esitys Esitystalous 3. Mukana oli kahdeksan jäsentä.
6.5. Lokakuussa 27.10.2018 järjestettiin vuosikokous ja virkistysmatka Vapriikkiin, Tampereelle. Ennen kokousta tutustuttiin Marilyn - nainen roolien takana näyttely. Osallistujia oli vuosikokouksessa kahdeksan jäsentä.
Jäsenet saivat viisi jäsentiedotetta, jotka ovat luettavissa Agronomiliiton sivuilla.
7. Yhteistyö, jäsenyydet ja edustukset
•
•
•
•
•
•

Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Oikos ry
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Eduskunnan Kotitalouden Tukirengas
Kulutustutkimuksen Seura
Elintarvike-ekonomistit

Hallituksen jäsenet osallistuvat yhteistyöhön ja edustavat yhdistystä tarvittaessa.
Cotes on Kulutustutkimuksen seuran ja Naisjärjestöjen keskusliiton jäsen
•

Naisjärjestöjen keskusliiton vuosikokous osallistuttiin.

•

Cotesilla ei ole aktiivisesti kansainvälistä toimintaa.

