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Puheenjohtajalta
Tervehdys,
Olemme yhdistyksenä saavuttaneet jo seniori-iän eli Kuluttajaekonomisteilla
ja teknologeilla on 60-vuotisjuhla tänä vuonna. Jäsenkuntaamme kuuluu
henkilöitä, jotka ovat aloittaneet opiskelun jo 40-luvun lopulla eli muutama
sukupolvi mahtuu Cotesin historiaan. Olemme päättäneet jatkaa traditiota ja
juhlistaa Cotesin pyöreitä 26.10. Agronomiliiton syysjuhlien yhteydessä kuten
10 vuotta sitten vietettiin. Toivomme mahdollisimman monen jäsenen
läsnäoloa Turun historialliselle VPK- talolle!
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Minulle tulee tänä syksynä kaksi hallituskautta täyteen, joten jätän hyvillä
mielin innostuneen hallituksen jatkamaan Cotesin toimintaa. Olemme
järjestäneet useita tapahtumia ja viimeisenä kolmena vuotena antoisimpana
olen kokenut yhteisreissut, kuten elokuinen Tukholman retki. Virkistävien
reissujen parasta antia onkin ollut uudet tuttavuudet eri vuosikurssien jäseniin.
Uusien jäsenten hankinta on erittäin tärkeätä yhdistykselle!
Jäsenkuntammehan
koostuu
pääsiassa
kuluttajaekonomisteista
ja
teknologeista. Teknologian opiskelu on lopetettu pääainetasolla, joten
jäsenhankinta suuntautuu kuluttajaekonomisteihin. Yhteyslinkkinä pidämme
Oikoksen ainejärjestöä, johon aktiiviset opiskelijat kuuluvat opiskeluaikana.
Toivonkin, että mahdollisimman moni seniori osallistuu toimintaan, koska
haluamme
tarjota
mahdollisuuden
tavata
entisiä
opiskeluaikaista verkostoa. Myös tiedon siirtäminen
tuleville sukupolville on tärkeää ja myös palkitsevaa.
Haluan kiittää muita hallituksen jäseniä kuuden vuoden
aikana, joiden kanssa olen saanut olla mukana
mielenkiintoisessa ja opettavaisessa yhdistystoiminnassa
mukana.
Toivon, että jatkossakin on tapahtumia, joissa
kohdataan! Tapaamisiin vuosikokouksessa 30.10.
Terveisin Brita-Liisa

Kuva. vas. Cotes-turneen retkeläisiä:
ylhäällä vas. Erja, Mari, Pirkko, Jenni, Tuula, Taina ja Johanna.
vas. alla Brita-Liisa, Marja ja Sirpa.
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Agronomiliiton jäsenseminaari
Suomalainen ruokaketju vuonna 2030
Ohjelmassa 26.10.
13.30 Verkostoitumista kahvin lomassa
14.00 Seminaarin avaus - Agronomiliiton
hallituksen puheenjohtaja Mikael Jern
14.05 Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Tulevaisuuden tutkija, VTT Markku Wilenius
Paikka:
Hotelli Radisson Blu Marina Palace,
Linnankatu 32, Turku
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Cotesin 60-vuotispöytä on katettu
Agronomiliiton syysjuhlassa Turussa.
Lämpimästi tervetuloa!
Aika
Paikka

lauantaina 26.10. klo 19.00
VPK-talo, Eskelinkatu 5.

Juhlassa julkistetaan myös Vuoden vaikuttaja 2013.
Artistina Johanna Försti ja myös tanssimusiikkia!
Ilmoittaudu juhlaan 10.10.2013 mennessä sähköisellä
lomakkeella tai toimistolle Mirja Rissaselle, puh. (09) 2511 1650 tai
toimisto@agronomiliitto.fi.
Ilmoittautuessa mainitse Cotesin juhlapöytä.
Illalliskortin hinta on 70 euroa
Likkaa lisätietoja!
http://www.agronomiliitto.fi/liitto/tapahtumat/jasenseminaarisuomalainen-ruokaketju-vuonna-2030/
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Laita muistiin
Cotes ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika
Paikka

keskiviikkona 30.10. klo 17.00

LähiTapiolan pääkonttori
Revontulenkuja 1
Tapiola, Espoo

Ilmoittautumiset Marja Salmelin ma 25.10. mennessä
marja.salmelin@fi.issworld.com

Pikkujouluista
koruaskartelua
12.12. klo 17.30
Agronomiliitossa
Ilmoittaudu Marille!
mari.skytta-koskinen@sok.fi

5.12. mennessä
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Tukkiholma – skandinavian pääkaupunki
Loppukesäisenä lauantaina Risteilyalus M/S Grace levitoi aamuauringon
syleilyssä entiseen pääkaupunkiimme.
Tukholma-oppas, Kai vastaanottaa Cotesin seurueen hyväntuulisesti
kiertoajelulle. Kaupunki herää vasta klo10, mutta me saatiin oivallinen
herätys tämän entisen vaasalaisen hersyvistä selostuksista.”Kiitos
kysymästä, kyllä meidän kuningatar voi oikein hyvin!”

Tukkiholma – skandinavian pääkaupunki
Tukholma on yksi kauneimpia kaupunkeja ja se on rakennettu14:lle
saarelle. Runsasta kulttuuritarjontaa on lukuisissa museoissa ja
mukavaa nähtävää riittää keskustan kaduilla taidokkaasti tanssivasta
Michael Jackson-imitaatiosta Sergelin torin haalariadonisten
performanssiin. Bernadotten hallitsijasuku on ollut vallassa 200
vuotta. Monarkian asema on kokenut rajuja muutoksia. Vuonna
1974, saman vuonna, kun ABBA voitti euroviisut, kuninkaalta
vietiin loputkin poliittisesta vallasta. Tuolloin Cotes vaikutti 21vuotisen toimikautensa kukkeimmalla nuoruudella. Ennen kuin
jatketaan Cotesin 60-vuotisturneen kiertoajelua niin astutaan hetkeksi
Vikingin uusimpaan designlaivaan.

Muotoilu on asioiden ajattelemista uusiksi
Risteilylaivan on toimittava hotellina, ravintola-, viihde- ja
ostosmaailmana. Viking Gracen julkisten tilojen sisustus on Vertti
Kiven toimiston dSign käsialaa. Tiloista löytyy modernia luksusta
design kalusteineen ja valaisimineen. Laivan ravintoloita on jaettu
pienempiin ”monitoimitiloihin” joissa on erityylisiä ja -värisiä

Kuva. ”Svea-neito” kaupungintalon
pihapiirissä. Nykymamma
kruununprinsessa Victorian ja tulevan
mamman prinsessa Madeleinen nauttima
suosio on vähentänyt kuningashuoneen
saamaa kritiikkiä. Ruotsin
kansallisromantiikassa Svea-mamma on
valtakunnan henkilöitymä.
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kalusteita. Retro Baari toimii sekä kahvilana että pienenä
konserttitilana ja karaokepaikkana. Illan pimetessä
kaksikerroksisen ”yökerhon”, Vogue-klubin tunnelma
muuntuu valojen avulla. Keskeinen tekijä tunnelman
muuntamisessa ovatkin valot, joiden värisävyt vaihtuvat
eri vuorokauden aikoina. Vikingin markkinointipäällikkö
Jonathan kertoi miehistön nukkuvan laivalla sikeästi,
koska perinteistä laivamoottoreiden ääntä ja tärinää ei
ole. Viking Grace ei tuota peräaaltoja, siksi laiva näyttää
kulkevan levitoimalla. Porraskäytävissä runsas lasin
käyttö tuo onnistuneesti tilan tuntua. Laivan kahden
kerroksen välillä kulkeva upea kolmiosainen valoveistos
on Vertti Kiven suunnittelema. Tyylikkäistä
seurustelutuoleista voi nauttia kookkaiden ikkunoiden
tarjoamista näkymistä.

Kuva. Designlaivalla suunniteltuja yksityiskohtia on jopa
10 000, kertoo Vikingin markkinointipäällikkö Jonathan.

Uusi Slussen valmistunee
2020-luvulla
Palataan takaisin Tukholmaan.
Kiertoajelulla ohitamme Slusseneritasoliittymän; ”katsokaa miten se on jo
niin ränsistynyt!”, huuhdahtaa oppaamme
Kai. Slussen nimi on tullut vieressä
sijaitsevan veneliikennesulun mukaan,
joka rakennettiin v. 1935 Mälar-järven
lasku-uomaan, Söderströmiin. Slussen
edusti rakennusaikanaan mullistavaa
liikenne- ja kaupunkisuunnittelua. Se
yhdistää tärkeimmät katuyhteydet,
rautatie- ja metroverkoston pienessä
Kuva. M/S Gracen Oscar à la carte
tilassa. Slussenin uudistamisesta on kiistelty
skandinaavivaikutteisen keittiön antimia odotellessa.
Vas. keskeltä Marja Salmelin, Marja-Liisa Lehtinen vuosia. Kaupunginvaltuusto päätti 2011,että
ja Satu Sasi.
Slussen puretaan uuden rakennelman tieltä.
Vas. alla Jenni Määttä ja Mari Skyttä-Koskinen.
Kaupungintalon kolmikruunutorni on
Tukholman maamerkki, jonka pihapiirissä
on mukava viettää aikaa rantanäkymiä ja patsaita ihastellen. Opastetulla kierroksella pääsee Nobelpalkinnon illallisten pitopaikkaan, kaupungintalon sisätiloihin kuten Siniseen saliin.

Muotoilu tekee arjesta kauniimman ja elämästä paremman
Muotoilun merkitys on olennaista kaikelle toiminnalle kuten kodin ja yritysten arjessa ja palvelujen
tuotannossa. ”Tuote” muotoillaan eli tehdään toiminnalliseksi ja miellyttäväksi. Parhaimmillaan
muotoilu on sisäänrakennettu koko yrityksen strategiaan ja liiketoimintamalliin, jolloin tuotteen tai
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palvelun muotoilu on tärkeä osa koko tutkimus- ja
kehitysprosessia. Muotoilu ei yksin luo menestystä, mutta sen
puuttuminen voi olla este menestykselle, koska kilpailu ja
asiakkaiden odotukset kasvavat koko ajan.
Kuva oik. ”ModernaModel” Marja Salmelin: muotoilua tulisi

ajatella osana yrityksen kaikkia toimintoja; innovoinnista
tuote- ja palvelukehitykseen, tuotantoon, yritysilmeeseen ja
viestintään.

Skeppsholmenin saarella sijaitseva Moderna Museet
-nykytaiteen museota pidetään yhtenä maailman
parhaista.
Modernan näyttelyt ovat
korkeatasoisia.
Ruotsalaiset tekivät aikanaan hyvät sijoitukset kun hankkivat
esimerkiksi Andy Warholin ja muiden tänään nimekkäiden
taiteilijoiden nykytaiteentöitä. Kesäaikaan kannattaa mennä
katsomaan Modernan puiston ikiliikkujavesiveistoksia.
Gaultierin näyttely oli mieleen painuva elämys! Puhuvat
mallinuket sävähdyttivät ilmeillään. Muodinluoja Jean Paul
Gaultier on suunnitellut aikamoisia asuja, kuten Madonnan
tötterökärki korsetit. Nämä asuluomukset ovat kaataneet
esteettisiä raja-aitoja ja jääneet muodin historiaan.

Kuva. Morsiuspuku a´la Gaultier.
”Eläviä mallinukkeja.

Universumin suosituin pop-yhtye Abba
Abba The Museum avattiin toukokuussa Gröna Lundin ja Skansenin
läheisyyteen. Museo vetää runsaasti yleisöä ja Abba on ollut näkyvästi
esillä muissakin asioissa. Agnetha Fältskogilla on yksi popin
hienoimmista lauluäänistä ja häneltä isona yllätyksenä ilmestyi tänä
vuonna uusi soololevy. Fältskog on viimeksi levyttänyt 25 vuotta sitten. Abba jäi ikuiselle
tauolleen vuonna 1982, yhtyeen jäsenet ovat olleet esillä julkisesti samasta tilaisuudesta vain
kahdesti, Mamma Mia -musikaalin ja -elokuvan yhteydessä vuosina 2005 ja 2008 julkistamisen
yhteydessä. Fältskog on aina puuttunut joukosta, kun Abba-yhtyeen muut jäsenet Frida Lyngstad,
Benny Andersson ja Björn Ulvaeus ovat kokoontuneet juhlimaan musikaalimenestyksiä. Yksi
yhtymäkohta löytyy myös suomalaisiin: Abban manageri Stig Andersonin perustama ”musiikin
nobel” eli Polar Music Price myönnettiin elokuussa Kaija Saariaholle!
Polar Music Prize on kansainvälinen musiikkipalkinto, joka annetaan kunnianosoituksena
poikkeuksellisen suurista saavutuksista musiikin luomisen ja kehittämisen alalla. Palkinnon
myöntää Ruotsin kuninkaallinen musiikkiakatemia. Palkinnon ojentaa palkituille Ruotsin kuningas
Kaarle XVI Kustaa. Palkinnon suuruus on miljoona Ruotsin kruunua.
Teksti Sirpa Hara

