KURSSIOHJE ILMOITTAUTUNEILLE
Kalenterimuistikirja
21.-22.4.2018
Kalenterimuistikirja (kamu) on suomalainen
versio englannin kielisestä termistä bullet
journal. ”Bujon” idean on kehittänyt amerikkalainen designer Ryder Carroll. Kyseessä on
tietynlainen tapa pitää yhdistettyä kalenteria,
muistikirjaa, päiväkirjaa, suunnittelukirjaa ja
luonnoskirjaa — eräänlainen kokonaisvaltainen elämänhallinnan väline. Bujon ideaan
kuuluvat olennaisesti listat, joissa hyvin erilaiset muistettavat asiat kirjoitetaan yhdeksi
listaksi sitä mukaa kun niitä ilmenee ja erotellaan toisistaan tietynlaisin etumerkein. Bullet
tarkoittaakin ranskalaisen viivan tapaan käytettävää merkkiä, siitä kirjan nimi.
Voit tutustua aiheeseen jo etukäteen nettisivulla bulletjournal.com tai googlaa bullet journal (tai
kalenterimuistikirja). Bullet Journal® tai BuJo® on suojattu tavaramerkki, jonka sisällön tekemistä
en sinällään opeta, mutta voimme toki tutustua asiaan. Varsinaisesti olemme kirjansidontakurssilla, jonka ideana on sitoa omaan käyttöön sopiva kalenterimuistikirja: kannet ja sivut oman tarpeen
mukaiset. Minulla on muutamia ideoita, joiden pohjalta itselle sopivaa mallia voisi kehitellä.
Bujon tai kamun sivut voivat olla tyhjät valkeat, pisteelliset, viivalliset tai ruudutetut maun mukaan.
Suositut hennot pisteet auttavat viivojen piirtämisessä ja kirjoittamaan suorin rivein. Jos haluat pistesivut, voit ostaa kirjakaupasta kartonkikantisia vihkoja pistesivuin, niitä voi käyttää sellaisenaan
tai purkaa ohuemmiksi. Ainakin viivallisia vihkoja sekä ruudukkaita isoja arkkeja saa minultakin.
Kannet voi tehdä monella tavoin. Käytännöllisimmät päällystysmateriaalit ovat varmaan nahka ja
kangas. Kansi tehdään pahvilla tuettuna, taipuisaksi tai kovakantiseksi. Sivuvihkot voidaan kiinnittää kansiin suoraan ompelemalla ilman liimaa koristeellisella ompeleella. Tai voit tehdä version,
jossa vihkot pysyvät kirjassa kiinni kuminauhojen avulla ja ovat siten vaihdettavissa. Kanteen voi
tehdä suojaavan läpän, kiinnityshihnan ja paikan kynälle.
Perusmateriaaleja voi ostaa kurssilla. Mm. erilaisia nahkoja kansiin. Ota käteistä mukaan.
Kirjansidonnallisia työvälineitä voi lainata kurssilla, omat sakset on hyvä olla mukana.
Kurssiaika sekä lauantaina että sunnuntaina 9.30-17. Puolilta päivin pidetään ruokatauko, ota
eväät mukaan. Jääkaappi ja mikro on, kahvia ja teetä tarjolla.
Ilmoittautumismaksu on 28 euroa, josta tulee lasku kurssin jälkeen, ellei ole aktiivikorttia.
Jos et pääse kurssille, peru kurssi sähköpostiin tulleen ilmoittautumisvahvistuksen linkin kautta tai
ilmoita opiston toimistoon mahdollisimman pian.
Kurssipaikka on Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen (kätsäkoulu) päärakennuksessa,
Sastamalankatu 2. Sisäänkäynti ja parkkipaikka sisäpihalla, kulku autolla Varikonkadun kautta.
Sisään toimiston ovesta, sitten lyhyet portaat alakertaan ja oikealle. Jos ulko-ovi on lukossa kun
tulet, soita ovikelloa.
Tervetuloa kurssille!		
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