
Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje

Tiedottajan tervehdys!

Pitkän ja helteisen kesän jälkeen syksy alkaa vihdoin tehdä tuloaan. Puutarhat ovat tarjoilleet antiaan tänä
vuonna auliisti, ja vielä ehtii käydä sienimetsässäkin.
 
Kustannustoimittajat pääsevät sienimetsän lisäksi tänä syksynä sukeltamaan Museoviraston
kuvakokoelmiin, tutustumaan jousiammuntaan sekä perehtymään Musiikkitaloon sekä oppaan kanssa että
konsertin muodossa. Tulevaisuuden suunnitelmissamme ovat vilahdelleet muiden ideoiden muassa
joulukonsertti, oodi kirjastolle, Alvar Aalto, Tove Jansson, petankki ja saunominen. Vaikkeivat kaikki ideat
toteudukaan, luvassa on joka tapauksessa kiinnostavaa kulttuuria ja mukavaa yhdessä oloa ihanien
kollegoiden kanssa!

Anu Karanko

Vielä ehtii mukaan:

TUTUSTUMINEN MUSEOVIRASTON KUVAKOKOELMIIN

Kuva: Museovirasto / valok. Pietinen

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dI43Kr
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=08cfd9529e3c466d7015d73fd&id=64ef745084
javascript:;


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.

JOUSIAMMUNTAA!

 Ilmoittautuminen alkaa 4.10. klo 12 ja loppuu 28.10. Kerrothan oletko sinä tai avecisi eläkeläinen, kiitos!
Kustannustoimittajien yhdistys järjestää lauantaina 10. marraskuuta 2018 klo
17.30 jousiammuntakokeilun Wilhelm Tellin jousiammuntahallissa. Halli sijaitsee Sörnäisissä
osoitteessa Vilhovuorenkatu 9–11 (Katri Valan väestönsuoja).
 
Jousiammunta on tekniikkalaji, joka sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Hyvä vaihtoehto
päästää irti arjen kiireistä. Hauskaa, rentouttavaa ja parantaa keskittymiskykyä.
 
Päälle rento vaatetus: ihonmyötäinen pusero ja jalkaan tasapohjaiset kengät.
 
Saavu paikalle klo 17.15, jotta ammunta pääsee alkamaan klo 17.30. Tilaisuus kestää
kokonaisuudessaan 1,5–2 tuntia.
 

https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/kuvakokoelmat


Mukaan mahtuu 14 kustia ja 10 avecia. Tilaisuus järjestetään, mikäli lähtijöitä on vähintään 10 henkilöä.
 
Hinta jäseniltä 12 euroa, aveceilta 30 euroa. Hinta sisältää ohjauksen, vakuutuksen, välineet ja suojat.
 
Ilmoittautumisetpuhelinnumeroineen Liisa Saarenheimolle osoitteeseen liisa.saarenheimo@gmail.com.
Ilmoittautuminen alkaa torstaina 4.10. klo 12 ja päättyy keskiviikkona 24.10. klo 12.

TERVETULOA OPASTETULLE KIERROKSELLE JA JAZZKONSERTTIIN MUSIIKKITALOON!

Aika: perjantaina 23.11.2018 klo 16.00-20.00
Osoite: Mannerheimintie 13A

Ohjelma
Klo 16–17 Tutustuminen oppaan johdolla Musiikkitaloon
Klo 17–19 Vapaata aikaa kahvilassa tai muualla
Klo 19–20 Jazzkonsertti salissa Black Box: Tuomas J. Turunen Trio featuring Manuel Dunkel.
Tuomas J. Turunen käsittelee jatkotutkintokonsertissaan jazzpianon satavuotista historiaa erityisesti
vasemman käden näkökulmasta.
 
Lippuja on varattu 14, ja retki järjestetään, jos ilmoittautuneita tulee vähintään 10. Avecit ovat tervetulleita.

Hinnat (tarkentuvat myöhemmin)
Jäsenille 13,50–15 euroa (eläkeläisille 10 euroa)
Aveceille 23,5–25 (eläkeläisille 20 euroa)

Ilmoittautuminen sähköpostilla ulla.grohn@duodecim.fi

Ilmoittautuminen alkaa 4.10. klo 12 ja loppuu 28.10. Kerrothan oletko sinä tai avecisi eläkeläinen, kiitos!
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