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Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje
Puheenjohtajan tervehdys!
Keväällä tutustumme käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkin 1940- ja 1950-lukujen ihanteita henkivään
töölöläiskotiin. Kesäkuussa on ohjelmassa barokkimusiikkikonsertti ja elokuussa tuttuun tapaan
Suomenlinnan kesäteatteri.
Tekstin lisäksi kustannustoimittajat hankkivat ja käsittelevät myös kuvia. Syksyksi olemmekin
suunnittelemassa kuviin liittyvää ohjelmaa. Kiinnostaisivatko kuvatoimistot ja esimerkiksi Museoviraston
kuvakokoelmat? Olisiko muita kuviin liittyviä tutustumiskohteita?

Ulla Gröhn

BAROKKIMUSIIKKIKONSERTTI MUSIIKKITALOSSA
Kustannustoimittajien yhdistys on varannut lippuja barokkimusiikkikonserttiin Helsingin Musiikkitalon
Camerata-salissa (1. krs.) sunnuntaina 3. kesäkuuta klo 16–18. Osoite: Mannerheimintie 13.
Konsertissa kuullaan barokkiajan maahanmuuttajasäveltäjien
(Bull, Rosenmüller, Lully, Boccherini ja Veracini) musiikkia. Esitys vie ajatukset 1600- ja 1700-luvuille.
Konsertin ensemble koostuu Suomen parhaista vanhan musiikin ammattilaisista (Helsingin
Barokkiorkesteri):
Kreeta-Maria Kentala, viulu
Jani Sunnarborg, fagotti ja tanssi
Aapo Häkkinen, cembalo
Minna Lindgrenin humoristiset juonnot johdattelevat barokkiajan maahanmuuttajasäveltäjien maailmoihin.
Konsertissa yhdistyvät soitto ja tanssi.

Translate

Pääsyliput:
• jäsenet 12 e
• eläkeläisavecit 22 e
• muut avecit 25 e (mikäli ryhmän koko on 10 henkeä, myös muitten avecien pääsyliput maksavat 22 e)
Ilmoittautumiset puhelinnumeroineen Liisa Saarenheimolle osoitteeseen liisa.saarenheimo@gmail.com.
Lippuja konserttiin on varattu 10 kappaletta. Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 2.5. klo 12 ja päättyy
tiistaina 8.5. klo 12.
Kuva: Helsingin Musiikkitalo / valok. Arno de la Chapelle

OPASTETTU VIERAILU VIRKKI-KOTIIN
(paikkoja vielä jäljellä)
Kustannustoimittajien yhdistys järjestää maanantaina 14.5.2018 klo 17–18 opastetun vierailukäynnin
Virkki-kotiin, joka sijaitsee Helsingin Taivallahdessa: Merikannontie 3 B 32. Harvinainen tilaisuus, koska
Virkki-kotia esitellään vain ryhmille!
Virkki-koti oli käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkin (1907–2000) koti lähes 50 vuoden ajan. Virkki tunnetaan
karjalaisen käsityöperinteen hyväksi tekemästään työstä. 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. Hyvällä maulla
sisustetussa valoisassa kodissa vallitsee värien, muotojen ja eri tyylisuuntien harmonia.
Tutustu Virkki-kotiin:
https://www.virkkimuseo.com/koti
http://www.kolumbus.fi/virkki-museum/virkin_koti.htm
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 alkoi keskiviikkona 4.4. klo 12 ja

päättyy torstaina 3.5. 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!
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