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TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 
1. Yleistä 

 
Vuosi 2021 oli Cotes ry:n 69. toimintavuosi. 

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. 

 

2. Hallinto 
2.1. Luottamus- ja toimihenkilöt 

2.1.1.Hallitus 

 
     Hallituksessa jäseninä olivat seuraavat henkilöt 
 

• Jukka Alarautalammi, hallituksen jäsen, some vastaava 

• Brita-Liisa Joutsen, puheenjohtaja 2021 
• Sirpa Hara, hallituksen jäsen 10.5.2021 asti 

• Marja Hautanen, hallituksen jäsen, taloudenhoitaja 1.1.2021 alkaen  
• Riitta Rosenberg, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 28.10.2021 asti 

• Sanna Hovi, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 28.102021 alkaen 
• Erja Turunen, hallituksen jäsen ja sihteeri 28.10. 2021 alkaen 

• Marja Salmelin hallituksen jäsen ja sihteeri 28.10.2021 asti 
 

 

2.2. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 

 
2.2.1 Vuosikokous pidettiin 28.10.2021 Agronomiliiton toimistossa. Kokoukseen osallis-

tui viisi jäsentä paikan päällä ja etäyhteyden kautta kolme jäsentä. Kokouksessa kes-
kusteltiin vilkkaasti yhdistyksen toiminnasta ja hallitus sai uusia ehdotuksia.  

Vuosikokouksessa valittiin uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi Brita-Liisa Joutsen 
vuoden 2022 vuosikokoukseen asti. Seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi valittiin hallituk-

seen uusiksi jäseniksi Sanna Hovi ja Erja Turunen. Hallituksen jäseninä jatkavat Jukka 

Alarautalammi, Brita-Liisa Joutsen, Marja Hautanen ja Riitta Rosenberg. 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Tarja Valkosalo ja varatoiminnantarkastajaksi Jenni 

Määttä. 

3. Tiedotus 

Jäsenille postitettiin neljä jäsentiedotetta, jossa käsiteltiin yhdistysasioita ja Cotesin si-

dosryhmien toimintaa. Tiedotteissa esiteltiin Cotesin tulevat tapahtumat.  

Tiedotteet sekä muut ajankohtaiset asiat ovat olleet luettavissa myös Cotesin internet-

sivuilla (www.agronomiliitto.fi/cotes). 

Tiedote lähetettiin sähköpostilla jäsenille. Myös vuosikokouksen kutsu lähetettiin säh-

köisesti 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.  
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4. Stipendit 

Hallitus ei saanut yhtään hakemusta useista muistutuksista huolimatta, joten stipendiä 

ei jaettu 2021. 

5. Jäsenistö ja jäsentilanne  

5.1. Jäsentilanne 31.12.2021 

Jäsenmäärä 147 
Liittyneet 1 

Eronneet 5 

Erotettu 0 

5.2. Kunniajäsenet 

Maija Riihijärvi-Samuel on yhdistyksen kunniajäsen. 

6. Virkistys ja kulttuuri 

Vuonna 2021 oli edelleen rajoituksia kokoontumisten osalta. Vuoden ainoa vierailu oli 
marraskuussa, kun yhdistys järjesti tutustumisvierailun Kotitaloustieteen laitokselle. Professori Minna 
Autio esitteli laitoksen toimintaa ja tutkimusprojekteja. Paikan päällä oli seitsemän jäsentä. 

Vuosikokouksen pääteeksi Agronomiliiton toiminnanjohtaja Ilkka Pekkala kertoi yhdis-

tyksen ajankohtaiset asiat.  

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.  Ku-

luttajaekonomistit ja teknologit Cotes ry:lla ei ole kansainvälistä toimintaa. 


