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Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsenkirje
Joulun aikaa kustit!
Ketä vaivaa jouluahdistus? Maailma valmiiksi
ennen joulua? Uh, päätin tänä vuonna
väittää kysyjille – ennen kaikkea itselleni – että
kuuluu pelkästään hyvää, elämä maistuu eikä ole
kiire lainkaan. Kokeilkaa, tulee hyvä mieli!
Sovelsin tätä kikkaa jo lapseni ollessa kiukkuinen
yöhuutaja. Silmät ristissä kuuntelin
hiekkalaatikolla juttuja ihanasti nukkuvista
lapsista ja päätin kertoa auvoisia tarinoita itsekin.
Helpotti – jaksoin taas valvoa ja painua
uupuneena töihin saatuani rähjäävän poikani
päiväkotiin.
Hyvää mieltä on nyt jaossa kaikille matkan
aatoksissa. Lähde mukaan Maapallokerhon
retkelle huhtikuiseen Pietariin! Jos olet
tositarkoituksella liikkeellä, vastaa kyselyymme.
Suunnittelemme matkan enemmistön toiveiden
mukaan.
Merkitse kalenteriisi yhdistyksemme
vuosikokous 27.2. klo 18. Tule ideoimaan ja
tutustumaan, ketään ei pakoteta hommiin.
Leppoisaa ja onnellista joulua koko johtokunnan
puolesta!
Ulla
Kuva: Ulla Paavilainen
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Kuva: visitrussia.org.uk

Pietariin huhtikuussa 23./24.4.–26.4.
Lähde Maapallokerhon matkalle keväiseen Pietariin! Matka toteutetaan joko 3- tai 4-päiväisenä sen
mukaan, miten osallistujat toivovat. Yövymme kahden hengen huoneissa neljän tähden hotellissa
keskustassa (lisämaksusta yhden hengen huone). Matkan hinta matkoineen, yöpymisineen, aamiaisineen
ja muutamine tutustumiskohteineen on noin 250–300 € keston mukaan. Hintaan ei sisälly viisumi (noin 85
€).
Mahdolliset maksulliset retket:
Mariinski-teatteri-ilta (noin 65 €)
Eremitaašin ja muiden museoiden sisäänpääsymaksut
lounaat ja illalliset
kiertoajelu tai -kävely.

Matka toteutetaan mukaan lähtijöiden enemmistön toiveiden mukaan. Vastaa kyselyyn 27.12.
mennessä!
Sitovat ilmoittautumiset tammikuussa, sillä junalippujen kirjoittamisen jälkeen matkaa ei voi perua.
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Vielä mahtuu mukaan: muutama paikka jäljellä.
Opastettu kierros Birger Carlstedt -näyttelyssä Amos Rexissä!
ke 8.1.2020 klo 17.30
Amos Rex
Mannerheimintie 22–24, Helsinki.
Kierrokselle mahtuu 25 henkilöä, avecit ovat tervetulleita mukaan.
Birger Carlstedtin (1907–1975) retrospektiivinen näyttely Birger Carlstedt: Kultainen kissa
esittelee suomalaisen modernismin edelläkävijän töitä monipuolisesti: 1920-luvun
abstrakteista kokeiluista 1950-luvulla alkaneeseen konkretistiseen kauteen saakka.
Carlstedt oli rohkea ja monin tavoin lahjakas taiteilija, joka työskenteli myös
sisustussuunnittelijana, muotoilijana ja lavastajana.
Amos Rexiin on rakennettu rekonstruktio Carlstedtin 22-vuotiaana suunnittelemasta
legendaarisesta Le Chat Doré -kahvilasta, joka sijaitsi Helsingin Unioninkadulla. Siellä oli
Suomen ensimmäinen funkkisinteriööri. Kahvilan venäläinen kabinetti on toteutettu
näyttelyyn lisätyn todellisuuden tekniikalla.
Le Chat Doré -kahvilassa voi asioida näyttelyn aikana. Lisäksi keskiviikkoiltaisin
näyttelyssä voi kuulla pianoserenatoja klo 18 alkaen.
Lue lisää näyttelystä Amos Rexin sivuilta.
Liput:
pressikortilla ja museokortilla ilmaiseksi
peruslippu 15 e
eläkeläliset 12 e
opiskelijat, työttömät ja alle 30-vuotiaat 5 e

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 20.12.
osoitteeseen liisa.saarenheimo(at)gmail.com.
Ilmoitathan myös puhelinnumerosi!
Tervetuloa!
Valokuva: Amos Rex / Tuomas Uusheimo
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Alemmassa kuvassa on Birger Carlstedtin tekemä Le Chat Doré -kahvilan luonnos. Kuva: Amos Rex.

Kysy kustilta!
Askarruttaako jokin kielenhuoltoon tai kustannustoimittamisen käytäntöihin liittyvä
seikka? Avaamme mielellämme keskustelun Facebook-sivuillamme. Lähetä
kysymyksesi Kustannustoimittajien yhdistykselle joko Facebook-viestinä tai
sähköpostitse (info@kustannustoimittajat.fi), niin tartumme aiheeseen!
Facebook-sivuillamme tiedotamme myös koulutuksista sekä yhdistyksen
järjestämistä tapahtumista. Vinkkaamme myös alan avoimista työpaikoista ja muista
ajankohtaisista asioista.

Tulevia tapahtumia:
yhdistyksen vuosikokous helmikuussa
tutustuminen WSOY:n kirjallisuussäätiön taidekokoelmaan maaliskuussa
Kustikaljat huhtikuussa
Lisätietoa ja ilmoittautumiset lähempänä. Tarkkaile jäsenkirjeitä!
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