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1. Yleistä

Vuosi 2019 oli Cotes ry:n 67. toimintavuosi.
Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä neljä kertaa.

2. Hallinto
2.1.
Luottamus- ja toimihenkilöt
2.1.1. Hallitus
Hallituksessa jäseninä olivat seuraavat henkilöt
• Brita-Liisa Joutsen, puheenjohtaja 29.10.2019 asti, varapuheenjohtaja 29.10.2019 alkaen
• Sirpa Hara, hallituksen jäsen, tiedottaja
• Elisa Jalonen, hallituksen jäsen, some vastaava
• Riitta Rosenberg, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 29.10.2019 asti, 29.10.2019 alkaen
puheenjohtaja
• Marja Salmelin, hallituksen jäsen, sihteeri
• Tarja Valkosalo, hallituksen jäsen, taloudenhoitaja

2.2.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

2.2.1 Vuosikokous pidettiin 29.10.2019 keskuskirjasto Oodissa. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti yhdistyksen toiminnasta ja hallitus sai uusia ehdotuksia.
Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Riitta Rosenberg 29.10.2019 alkaen
vuoden 2020 vuosikokoukseen asti.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Sirpa Hara ja Tarja Valkosalo valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi.
Hallituksen jäseninä jatkavat Brita-Liisa Joutsen, Elisa Jalonen ja Marja Salmelin.
Toiminnantarkastajiksi valittiin edellisen vuoden tavoin Jukka Alarautalammi
sekä varatoiminnantarkastajaksi Jenni Määttä.

3. Tiedotus
Jäsenille postitettiin kolme jäsentiedotetta, jossa käsiteltiin yhdistysasioita ja Cotesin sidosryhmien toimintaa. Tiedotteissa esiteltiin Cotesin tulevat tapahtumat ja kerrottiin toteutuneista tapahtumista. Tiedotteet sekä muut ajankohtaiset asiat ovat olleet luettavissa myös Cotesin internet-sivuilla (www.agronomiliitto.fi/cotes).
Tiedote lähetettiin sähköpostilla 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 Minna Autiolle.

5. Jäsenistö ja jäsentilanne
5.1.

Jäsentilanne 31.12.2019

Jäsenmäärä 161
Liittyneet 5
Eronneet 5
Erotettu 0

TOIMINTAKERTOMUS 2019

2(2)

Kunniajäsenet
Maija Riihijärvi-Samuel on yhdistyksen kunniajäsen.

6. Virkistys ja kulttuuri
Vuosi aloitettiin helmikuussa tutustumiskäynnillä Taidekoti Kirpilään ja Reitzin museoon.
Tämän jälkeen nostettiin taidemaljat Ravintola Elitessä.
Huhtikuussa kokoonnuttiin yhteiseen elokuvailtaan ”Bohemian Rapsody” elokuvateatteri
Rivierassa Kalliossa.
Huhtikuussa väitteli kulukuluttajaekonomian tutkija MML Sirpa Uimonen. Aiheena ”Toimivasta
tilasta mielenrauhan tyyssijaan: Kulttuurinen kuluttajatutkimus kodin tunnun jäsentymisestä
merkityskokonaisuuksiksi pääasiallisessa kodissa ja kakkoskodissa. Väitöstilaisuudesta
tiedotettiin yhdistyksen jäseniä.
Vuoden 2019 päätapahtuma oli elokuussa kesäretki Villa Maireaa, jonka on suunnittelut yksi
kuuluisimmista arkkitehdeista Alvar Aalto. Retkelle osallistui kymmenkunta jäsentä ja kaksi
perheenjäsentä. Yhdistys maksoi opastuksen, lounaan ja kimppakyydistä km korvauksen.
Syksyn tapahtumia oli tutustuminen uuteen Lastensairaalaan Helsingissä, jäsenemme
Tuula Lasanderin johdolla. Pääsimme tutustumaan Lastensairaalan kappeliin sekä lasten
leikkitiloihin. Erityisesti siivouspalvelut oli järjestetty esimerkillisesti. Huomioitavaa on, että
myös sängyt pestään Lastensairaalan omassa pesulassa. Lapsille on myös varattu oma leikkitila, jossa oli virikkeellisiä ja värikkäitä leluja. Myös vanhemmat pääsivät näihin leikkitiloihin.
Vuosi huipentui joulukuussa Musikaali Pieni Merenneidon esitykseen.
Mukana oli kymmenen jäsentä.

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.
Cotesilla ei ole kansainvälistä toimintaa

