
Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje

Puheenjohtajan tervehdys!

Kustannustoimittajien yhdistys palasi kesätauolta ja kävi perinteisesti katsomassa kesäteatteriesityksen
Suomenlinnassa. Leppeä sää suosi meitä, mutta vallankäyttöä kuvaava näytelmä ”Yksi lensi yli
käenpesän” oli yksinkertaisuudessaan hyytävä.

Yhdistys jatkaa kierrosta töölöläisissä kulttuurikodeissa. Syyskuussa on vuorossa Reitzin museo, jonka
kokoelmaan kuuluu mm. Schjerfbeckin maalauksia ja lisäksi posliinia, lasia ja muita taide-
esineitä. Löytyykö Töölöstä lisää kulttuurikoteja? Otamme vinkkejä vastaan.

Lokakuussa on tarjolla taas ammatillisesti kiinnostava kohde Museoviraston kuvakokoelma. Moni meistä
tarvitsee kuvitusta toimittamiinsa teoksiin, ehkä täältä löytyisi sinullekin kiinnostavia kuvia. Kuvatoimistoja
löytyy myös juuri päivitetyiltä yhdistyksen kotisivuilta. Kannattaa käydä katsomassa!

Marraskuussa järjestämme Musiikkitaloon retken, johon sisältyy esittely ja konsertti. Seuraa jäsenkirjeitä,
kotisivua ja Facebookia!

Työintoa syksyyn!

Ulla Gröhn

OPASTETTU KIERROS REITZIN TAIDEKOKOELMISSA
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Kuva: Reitzin säätiö
 

Kustannustoimittajien yhdistys järjestää keskiviikkona 12.9.2018 klo 17 opastetun kierroksen Reitzin
säätiön taide- ja antiikkiesinekokoelmiin. Museo sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä osoitteessa Apollonkatu
23 B 64 (6. krs).
 
Reitzin kokoelmissa on esillä suomalaisen maalaustaiteen merkkiteoksia, mm. Helene
Schjerfbeckiä ja Albert Edelfeltiä. Nähtävillä on myös ainutlaatuinen suomalainen antiikkihopeakokoelma
sekä vanhoja aseita, Meissenin ja Sèvresin posliinia, antiikkikelloja ja Reitzin perheen entisen kodin
alkuperäisiä huonekaluja eri aikakausilta.
 
Kokoelmien kerääjä Lauri Reitz (1893–1959) oli 1920–50-luvuilla Helsingin huomattavimpia rakennuttajia.
Erityisesti Töölössä on useita hänen rakennuttamiaan funkkiskerrostaloja. Vuonna 1971 perustettu Reitzin
säätiö on kartuttanut kokoelmia niin, että esimerkiksi maalauskokoelma käsittää nykyisin yli 170 teosta.
 
Tutustu Reitzin säätiön kokoelmiin: http://www.reitz.fi.
 
Museokäynti on maksuton ja kestää runsaan tunnin. Myös avecit ovat tervetulleita mukaan.
 
Ilmoittautumiset puhelinnumeroineen Liisa Saarenheimolle osoitteeseen liisa.saarenheimo@gmail.com.
Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 24.8. klo 12 ja päättyy keskiviikkona 5.9. klo 12.
 
Vierailun jälkeen halukkailla on tilaisuus tutustua toisiinsa viini- tai olutlasillisen ääressä saman talon
alakerrassa sijaitsevassa taiteilijaravintola Elitessä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhden lasillisen.
Ravintolaan voi ilmoittautua museovierailun yhteydessä.
 
HUOM! Museokäynnin ajankohta on muuttunut viikkoa aikaisemmaksi toukokuun jäsenkirjeessä
ilmoitetusta ajankohdasta.
 
TERVETULOA!

http://www.reitz.fi/
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TUTUSTUMINEN MUSEOVIRASTON KUVAKOKOELMIIN

Kuvat: Museovirasto / valok. Pietinen (uimaranta), Museovirasto / valok. Markku Haverinen (lokerikko)

Torstaina 11.10. klo 17 Kustannustoimittajien yhdistys tekee tutustumiskäynnin Museoviraston
kuvakokoelmiin Helsingin Alppilassa osoitteessa Sturenkatu 2 a. Oppaanamme toimii kuvakokoelmien
yli-intendentti Ismo Malinen.
 
Museoviraston kuvakokoelmat on osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä ja omaisuutta, jonka avulla
pystytään kertomaan menneisyydestämme. Kokoelmissa on kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä,
rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja. Ne käsittävät valokuvia, lehtikuvia, piirroksia,
akvarelleja, grafiikkaa ja postikortteja. Yhteensä kuvakokoelmissa on noin 15 miljoonaa kuvaa 1500-
luvulta alkaen.
 
Tutustu Museoviraston kuvakokoelmiin: https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-
tietopalvelut/kuvakokoelmat.
 
Tutustumiskäynti on maksuton.
 
Ilmoittautumiset puhelinnumeroineen Liisa Saarenheimolle osoitteeseen liisa.saarenheimo@gmail.com.
Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 24.8. klo 12 ja päättyy torstaina 4.10. klo 12.
 
Vierailun jälkeen halukkailla on tilaisuus tutustua toisiinsa läheisessä ravintolassa. Yhdistys tarjoaa
jäsenilleen yhden viini- tai olutlasillisen. Ravintolaan voi ilmoittautua museovierailun yhteydessä.
 
TERVETULOA!

Kustannusyhdistys kouluttaa!
TIETOKIRJAVIENNIN TYÖKALUT 
 
Tiistaina 11.9.2018 kello 13.00–18.00
Tekniskan salit (Eerikinkatu 2, 6. kerros)
 
Tietokirjaviennin työkalut -kurssi antaa kustantajalle, kustannustoimittajalle ja kirjailijalle käytännön tietoja
ja taitoja, joiden avulla suomalaisia tietokirjoja saadaan vietyä ulkomaiden markkinoille. Tilaisuus sopii
myös kirjallisuusvientiä aloittaville kustantajille!

Lisää tietoa osoitteesta https://kustantajat.fi/sivut/77/koulutuskalenteri.
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