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Hyvää alkanutta vuotta kaikille kusteille!
Runsaslukuinen ryhmä kusteja kokoontui Amos Rexiin vuoden alussa tutustumaan Birger
Carlstedtin näyttelyyn, joka esitteli taiteilijan koko elämäntyötä. Museon muunneltavat tilat
hämmästyttävät. Näyttelytiloihin oli onnistuttu valmistamaan rekonstruktio Carlstedtin 1929
suunnittelemasta Le Chat Doré -nimisestä kahvilasta, joka sijaitsi Helsingin Unioninkadulla.
Se oli Suomen ensimmäinen funkkisinteriööriin rakennettu kahvila. Kieltolain tunnelmissa
kahvilassa tarjottiin jopa kovaa teetä!
Helmikuun ohjelma on virallisempi, mutta hyvin tärkeä. Tule kantamaan kortesi kekoon
vuosikokoukseen 27.2. klo 18 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen upeisiin tiloihin
Kasarmikadulle (23 A 17, 5. krs). Koska hallituksessa on jatkokaudella sääntöjen
määräämä hyvä joukko, ketään ei pakoteta mihinkään hommiin. Sen sijaan jokainen saa
sanansa kuuluviin KUSTIEN ohjelman suunnittelussa.
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Nähdään vuosikokouksessa!
Ulla
Kuva: Pietisen kokoelma, Museovirasto

Kuva: visitrussia.org.uk

Lähde keväiseen Pietariin 24.–26.4.2020
Kustannustoimittajien yhdistys järjestää keväällä Maapallokerho-matkan Pietariin. Matka
tehdään Allegro-junalla, ja Pietarissa yövytään Belvedere Nevsky -hotellissa, joka sijaitsee
lähellä Pietarin pääkatua, Nevski prospektia, ja Palatsiaukiota.
Matkan hinta jaetussa kahden hengen huoneessa on yhdistyksen jäsenille 240 e / hlö ja
aveceille 255 e / hlö sekä yhden hengen huoneessa jäsenille 310 e. Hintaan sisältyvät
junamatkat 2. luokassa, 2 hotelliyötä aamiaisineen, kiertoajelu, käynti Suomen Pietarin
instituutissa sekä kuljetukset rautatieasemalta instituuttiin ja hotellista rautatieasemalle.
Matkalla on myös vapaavalintaista omakustanteista ohjelmaa. Tarkempaa tietoa esim.
ravintoloista tulee myöhemmin.
Pietarin-matkaa varten tarvitaan passi ja viisumi. Passin täytyy olla voimassa myös 6
kuukautta viisumin (eli siis matkan) päättymisen jälkeen. Tarkista passisi voimassaoloaika!
Viisumi Venäjälle maksaa n. 86 e / hlö. Se maksetaan erikseen, ja sitä varten pitää olla
todistus matkavakuutuksesta.
Matkalle mahtuu enintään 16 henkeä. Kukin jäsen voi ottaa mukaan yhden avecin. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 10
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Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.2.2020 osoitteeseen:
ullapaavilainen@hotmail.com.
Ilmoita, lähdetkö matkalle yksin vai avecin kanssa ja avecin nimi. Mikäli matkustat yksin,
ilmoita myös, haluatko yhden hengen huoneen vai oletko valmis jakamaan kahden hengen
huoneen jonkun toisen kanssa.
Matka maksetaan Kustannustoimittajien yhdistyksen tilille kahdessa erässä:
1. heti ilmoittautumisen yhteydessä puolet matkan hinnasta
2. viimeistään 1.4.2020 loput matkan hinnasta
Tilinumero: FI69 8000 1201 2770 10 (DABAFIHH)
Viitenumero: 2590
ALUSTAVA MATKAOHJELMA PIETARISSA
perjantaina 24.4.
– klo 10.57–14.27 menomatka Allegro-junalla Helsingistä Pietariin
– klo 15.00–16.00 vierailu Suomen Pietarin instituutissa (yhteiskuljetus rautatieasemalta)
– kirjautuminen hotelli Belvedere Nevskyyn (noin 5 min:n kävelymatka instituutista)
– klo 19.30 Turandot-ooppera Mariinski-teatterissa (vapaavalintainen); liput 1000–4200
ruplaa (n. 14,50–61 e) (lipputilanne 3.2.)
– oopperan jälkeen tutustumisillanvietto ravintolassa omalla kustannuksella
lauantaina 25.4.
– aamiainen hotellissa
– klo 9.30–12.30 kaupunkikiertoajelu, suomenkielinen opastus
– klo 12.30–13.30 lounas ravintola Literaturnoje kafessa omalla kustannuksella
– klo 14.00–15.00 vierailu Puškinin kotimuseossa (vapaavalintainen); liput 150 ruplaa (n.
2,50 e) + suomenkielinen audio-opastus 190 ruplaa (n. 3 e)
– vapaavalintainen käynti Pietarin vanhimmassa ja suurimmassa kirjakaupassa Dom
Knigissä
– klo 19.00 yhteinen illallinen ravintolassa omalla kustannuksella
sunnuntaina 26.4.
– aamiainen hotellissa
– hotellihuoneiden luovutus (viimeistään klo 12)
– klo 10.30–13.00 käynti Eremitaašissa (vapaavalintainen); liput 300–700 ruplaa (n. 4,50–
11 e)
– klo 13.00–14.00 lounas ravintolassa omalla kustannuksella
– klo 14.30 yhteiskuljetus hotellista rautatieasemalle
– klo 15.30–19.00 paluumatka Allegro-junalla Pietarista Helsinkiin

Tutustuminen WSOY:n
kirjallisuussäätiön
taidekokoelmaan
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to 26.3.2020 klo 17.30
WSOY:n toimitilat
Lönnrotinkatu 18 A
Mukaan mahtuu 20 henkilöä.
Jos enimmäismäärä ei täyty, avecit
pääsevät mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
WSOY:n kirjallisuussäätiö hallinnoi
Werner Söderström osakeyhtiön aikanaan
keräämää taide- ja esinekokoelmaa.
Lähes tuhannen teoksen kokoelmaa myös
kartutetaan edelleen. Sen erikoisuuksia
ovat Porvoon kirjatalon henkilökunnasta
teetetyt niin sanotut työläismuotokuvat,
Väinö Kunnaksen Tulenkantajista
tekemät muotokuvat ja lukuisat Essi
Renvallin pronssiveistokset.
Osa teoksista on esillä WSOY:n
toimitiloissa, ja sinne Kusteilla on nyt ilo
päästä tutustumaan. Taidekierros kestää
noin tunnin, ja sen jälkeen luvassa on
pieni kirjallinen ohjelma. Saamme kuulla
kääntäjä Alice Martinin työstä ja hänen
viimeisimmästä suomennoksestaan,
Daniel Deronda -romaanista.
Tapahtuma on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke
18.3.
osoitteeseen blomqvist.elina@gmail.com.
Tervetuloa!
Wäinö Aaltosen maalaus Lukeva nainen vuodelta
1948.
Kuva: WSOY:n kirjallisuussäätiö

KUTSU
Tervetuloa Kustannustoimittajien yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
Aika:
to 27.2.2020 klo 18.00
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Paikka:
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tilat
osoitteessa Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki, 5. krs, alhaalla summeri.
(Talo on remontissa, mutta selkeästi erottuu rappukäytävän vieressä oleva Havana
Aitta.)
Tarjoilujen vuoksi toivotaan ennakkoilmoittautumista: senja.viitanen@sanomapro.fi
Katso esityslista alla.
Kustannustoimittajien yhdistyksen johtokunta

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina)
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2019 toimintakertomus
6. Tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille vuodelta 2019
7. Jäsenmaksun suuruus ja johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkio vuodelle
2020
8. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020
9. Yhdistyksen sääntömuutosten tarve: keskustelu
10. Johtokunnan jäsenten valinta (johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet
erovuoroisten tai eroilmoituksen jättäneiden tilalle)
11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Tulevia tapahtumia:
Kustikaljat huhtikuussa
Lisätietoa ja ilmoittautumiset lähempänä. Tarkkaile jäsenkirjeitä!
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Copyright © 2020 Kustannustoimittajien yhdistys, All rights reserved.
Olet kustannustoimittajien yhdistyksen jäsen.
Osoitteemme:
Kustannustoimittajien yhdistys
Kustannustoimittajien yhdistys
Helsinki 00100
Finland
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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