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Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje

Tervehdys!

Kustien kiirastorstain vierailu Kirpilän
taidekotiin (Pohjoinen Hesperiankatu 7) oli
upea! Suuren asunnon jokainen seinän
sentti oli käytetty huolellisesti – yli 500
sadan taulun määrä ällistytti: suomalaisia
klassikoita ja uusia töitä, joista mykistävin
oli Raimo Saarisen viherteos, Neosgaia,
katosta riippuva 70-kiloinen kasvi-, multa-
ja kiviasetelma, jota taidekodissa vaalittiin
rakkaudella. Illan lopuksi yhdistys tarjosi
viinilasilliset Elitessä.

Maksathan pikimmiten jäsenmaksusi,
20 e, jotta pystymme lisää mukavata
järjestämään ja saat jäsenkirjeen myös
jatkossa. Tapahtumiin pääsevät
osallistumaan vain jäsenmaksun
maksaneet.
 
Leskenlehtien loisteessa,
Ulla

Kuvassa Raimo Saarisen teos Neosgaia, 2017.
Kuva: Ulla Paavilainen

Tervetuloa vierailulle Alvar Aallon kotitaloon!
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tiistaina 14.5.2019 klo 17.30–18.30
Riihitie 20 (Munkkiniemi)

Mukaan mahtuu 20 henkilöä, avecit tervetulleita mukaan.

Akateemikko Alvar Aalto (1898–1976) rakensi oman talonsa yhdessä

arkkitehtipuolisonsaAino Aallon kanssa Munkkiniemeen vuonna 1936. Alun perin kodin

yhteydessä olivat myös arkkitehtitoimiston työtilat.

Aaltojen talon tyyli poikkesi aikanaan niin paljon alueen muista rakennuksista, että se

aiheutti hämminkiä munkkiniemeläisissä. Kodin hienostunut, intiimi tunnelma syntyy

arkkitehtuurin lisäksi sisustuksesta. Aallot tunnetaan myös huonekalujen ja lasiesineiden

suunnittelijoina.

Vierailu kestää noin tunnin, josta varsinainen opastus 30–40 min. Sen jälkeen voi vielä

kierrellä talossa, nauttia atmosfääristä ja tehdä ostoksia museokaupassa. Vierailun jälkeen

mahdollisuus tavata kollegoita Café Torpanrannassa. Yhdistys tarjoaa jäsenille lasilliset.

Pääsyliput: 13 e / hlö, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 10 e / hlö, pressikortilla

ilmaiseksi, museokortti ei käy. Yhdistys maksaa opastuksen, pääsylippu on

omakustanteinen ja maksetaan paikan päällä. Opas noutaa meidät ovelta.

Liikenneyhteydet: keskustasta raitiovaunu 4 (Munkkiniemi), lähin pysäkki: Laajalahden

aukio, josta n. 300 m:n kävelymatka. Katso opaskartta.

Sitovat ilmoittautumiset 6.5.2019 klo 12 mennessä sähköpostitse:

liisa.saarenheimo@gmail.com. Muista kertoa puhelinnumerosi ja se, tuletko mukaan

Torpanrantaan.

Kuva: Alvar Aalto -säätiö / valok. Maija Holma

https://www.alvaraalto.fi/content/uploads/2017/06/Laajalahden-museot-KARTTA_lowres-FINAL.pdf
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Porukalla saunomaan Lonnan saarelle!

keskiviikkona 5.6.2019 klo 17.30

Ohjelma
17.30          kokoontuminen Kauppatorin Kolera-altaalla (laituri 6)

17.45          lähtö saarelle JT-Linen vesibussilla, matka kestää n. 10 min

17.55          tutustumista Lonnan saareen (ks. kartta)

18.30          naisten ja miesten saunavuorot alkavat

20.30          yhteistä illanviettoa saaren Kahvilassa & Baarissa tai sen terassilla (tarjolla

pientä suolaista ja juotavaa omalla kustannuksella)

21.35          paluu JT-Linen vesibussilla Kauppatorille, matka kestää n. 10 min

Lonnan saaren moderni hirsisauna tarjoaa mainiot löylyt, sillä naisten ja miesten

parvisaunat lämpiävät kertalämmitteisillä puukiukailla. Sekä saunanlauteilta että yhteiseltä

vilvoitteluterassilta aukeavat upeat maisemat saaristoon. Lue lisää Lonnan saaresta.

Kylpemiseen on varattu aikaa kaksi tuntia. Maksuun sisältyvät pesuaineet ja laudeliina.

Omat pyyheliinat mukaan! Mikäli aiot pulahtaa Itämereen, kassiin kannattaa pakata myös

uimapuku ja -tossut (kivikkoinen ranta). Sekä naisten että miesten puolella on kusteille

tarjolla yhteensä enintään 15 paikkaa, kuitenkin niin, että klo 18.30 kummallakin puolella

aukeaa vain 12 paikkaa. Huom! saunassa on myös muita saunavieraita.

Pääsyliput: 15 e (sisältää saunan, vesibussikuljetuksen ja yhden saunajuoman)

Sitovat ilmoittautumiset ke 8.5.2019 klo 12 mennessä sähköpostitse:

liisa.saarenheimo@gmail.com. Muista kertoa puhelinnumerosi.

Pääsyliput tulee maksaa yhdistyksen tilille viimeistään pe 10.5.2019.

http://www.lonna.fi/wp-content/uploads/2018/05/Lonna_kartta_2018.pdf
http://www.lonna.fi/
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Maksun saaja: Kustannustoimittajien yhdistys ry.

Tilinumero: FI69 8000 1201 2770 10 (DABAFIHH)

Viitenumero: 2561

Summa: 15 e

Eräpäivä: 10.5.2019

Kuvat: © Teemu Lautamies / Sherpa

Tulevia tapahtumia:
 
– 21.8. Agatha Christien Idän pikajunan arvoitus Suomenlinnan kesäteatterissa
– syyskuussa luokituskoulutusta Keskustakirjasto Oodissa
– lokakuussa teenmaistelua Oodin pienryhmäkeittiössä

Lisätietoa ja ilmoittautumiset lähempänä. Tarkkaile jäsenkirjeitä! 
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Kuvakuulumisia: Museovirastolle 3,5 miljoonaa
aikakauslehtikuvaa

Kustannustoimittajien yhdistys teki viime lokakuussa antoisan vierailun Museoviraston

kuvakokoelmiin, jolloin saimme kuulla mm. Journalistisesta kuva-arkistosta JOKA:sta.

Vuoden 2018 lopulla JOKA sai kokoelmaansa merkittävää täydennystä, kun Otavamedia

lahjoitti Museovirastolle 3,5 miljoonaa aikakauslehtikuvaa.

Kuvat ovat läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta ja uutistapahtumista, poliittisesta

historiasta ja vaikuttajista sekä julkkiksista. Lehtikuvia on 1930-luvun lopulta 2000-luvun

alkuun mm. sellaisista tunnetuista suomalaisista lehdistä kuin Suomen Kuvalehti, Kotiliesi,

Seura, Anna, Tekniikan Maailma, Hymy ja Suosikki.

Lue lisää lahjoituksesta Museoviraston sivulta.

Kuva: Pixabay

Copyright © 2019 Kustannustoimittajien yhdistys, All rights reserved.
Olet kustannustoimittajien yhdistyksen jäsen.

Osoitteemme:
Kustannustoimittajien yhdistys

https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/otavamedian-lahjoitus-jokalle
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
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Kustannustoimittajien yhdistys
Helsinki 00100

Finland
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