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Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje
Tervehdys puheenjohtajalta!
Kustannustoimittajien yhdistykselle on valittu uusi johtokunta. Vähältä piti, että jouduimme
pulaan, sillä osallistujia vuosikokoukseen ja uusia jäseniä johtokuntaan saatiin houkuteltua
niukasti. Vuosikokoukseen ei uskalleta tulla siitä pelosta, että joutuu johtokuntaan? Vuoden
2018 aikana meidän pitääkin suorittaa itsetutkistelua ja miettiä yhdistyksen kohtaloa.
Toimintaa on hauska järjestää ja porukalla pääsemme tutustumaan paikkoihin, mihin
muuten emme tulisi menneeksi. On hyvä saada uusia näkökulmia työhön ja vapaa-aikaan.
Samat ihmiset eivät voi kuitenkaan olla jatkuvasti remmissä. Yritämmekin seuraavan
vuoden aikana houkutella uusia ihmisiä ja ideoita toimintaan mukaan. Pyydämme
mielipiteitä ja ehdotuksia teitä kiinnostavista aiheista.
Ulla Gröhn

Vuoden 2018 johtokunta on järjestäytynyt. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Ulla Gröhn.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Saarenheimo, sihteeriksi Kati Saonegin ja tiedottajaksi Anu Karanko.
Mari Hyypiä jatkaa taloudenhoitajana ja Sakari Pankkonen jäsenrekisterin hoitajana.

On koittanut vihdoin se aika vuodesta, jolloin jäsenmaksun pääsee maksamaan!
Vuosikokous päätti korottaa maksua nimellisesti yhdellä eurolla.
Maksun saaja: Kustannustoimittajien yhdistys ry
Tili: FI69 8000 1201 2770 10 (DABAFIHH)
Viite: 2493
Summa: 20 e
Eräpäivä: 13.4.2018

VIERAILU SKS:ÄÄN
Kustannustoimittajien yhdistys järjestää opastetun tutustumiskäynnin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuraan (SKS). Tapaamme Ritarihuoneen aulassa (Ritarikatu 1, 00170 Helsinki) tiistaina 17.4.2018 klo
16.50, kiertokäynti alkaa 17.00 ja kestää tunnin sisältäen kiertokäynnin myös SKS:n päärakennuksessa.
Tilaisuus on maksuton, mukaan pääsee 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta (ei aveceja).
Heti kiertokäynnin jälkeen halukkailla on erinomainen mahdollisuus tutustua toisiinsa yhdistyksen
tarjoamalla olutlasillisella ravintola Thirsty Scholarissa (Fabianinkatu 37).

Ilmoittautumiset puhelinnumeroineen Sakari Pankkoselle osoitteeseen
sakari.pankkonen@rakennustieto.fi. Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 4.4. klo 12.00 ja päättyy
perjantaina 13.4. klo 12.00. Oluelle voi ilmoittautua kiertokäynnin yhteydessä.
Lämpimästi tervetuloa!

OPASTETTU VIERAILU VIRKKI-KOTIIN
Yhdistys järjestää maanantaina 14.5.2018 klo 17–18 opastetun vierailukäynnin Virkki-kotiin, joka sijaitsee
Helsingin Taivallahdessa: Merikannontie 3 B 32.
Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki (1907–2000) tunnetaan karjalaisen käsityöperinteen hyväksi
tekemästään työstä. Pitkäaikaisen kotinsa hän jätti perinnöksi perustamalleen Virkki-säätiölle. Arkkitehti
Elsi Borgin suunnittelemassa ja vuonna 1952 valmistuneessa kerrostalossa sijaitseva koti heijastelee
1940-luvun lopun ja 1950-luvun alun sisustusihanteita. Valoisassa kodissa vallitsee värien, muotojen ja eri
tyylisuuntien harmonia.
Pääsyliput: 5 e/henkilö (maksetaan paikan päällä). Yhdistys kustantaa opastuksen. Myös avecit ovat
tervetulleita!
Ilmoittautumiset puhelinnumeroineen Liisa Saarenheimolle osoitteeseen: liisa.saarenheimo@gmail.com.
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 4.4. klo 12 ja
päättyy tiistaina 8.5. klo 12.
Museovierailun jälkeen halukkailla on tilaisuus tutustua toisiinsa viini- tai olutlasillisen ääressä läheisessä
ravintolassa. Yhdistys kustantaa jäsenilleen yhden lasillisen. Ravintolaan voi ilmoittautua museovierailun
yhteydessä.
TERVETULOA!

Kustannusalan koulutusryhmän
KUSTANNUSTOIMITTAJAN MESTARIKURSSI
Keskiviikkona 25.4.2018 kello 14–17 sekä illanvietto klo 17 alkaen
Ravintola Cantina West, Kasarmikatu 23, Helsinki (kellarikerroksen kokoustilat)
Tervetuloa syventämään editointi-osaamistasi kokeneiden kustannustoimittajien johdolla!
Työpajamallisella pienryhmäkurssilla keskitytään tekstin toimittamiseen konkreettisten
esimerkkitekstien avulla sekä pohditaan yhteistyötä kirjantekijän kanssa. Kurssin vetäjät ovat
alan arvostettuja konkareita, jotka jakavat omia vinkkejään ja hiljaista tietoa. Kurssi tarjoaa
mahdollisuuden pohtia tekstin toimittamisen kysymyksiä ja ammatin vaatimaa
ihmissuhdeosaamista yhdessä kollegoiden kanssa.
Samanaikaisesti järjestetään kolme työpajaa, jotka keskittyvät eri kirjallisuuden lajeihin:
1) Kotimainen kaunokirjallisuus
2) Käännetty tietokirjallisuus
3) Lasten kuvakirjat
Kurssin hinta on 120 euroa (+ alv 24 %). Illanvietto sisältyy hintaan.
Kurssilla on rajoitetusti paikkoja, ja osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat
ilmoittautumiset kurssille viimeistään 18.4. täällä:
https://kustantajat.fi/sivut/77/koulutuskalenteri
Lisätiedot: Aleksi Pöyry, aleksi.poyry@otava.fi
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