
Jäsentiedote 3/ 2012 syyskuu

www.kiviharrastajat.com

Lauantaina 22.9.2012 lähdemme 
yhdessä kivien keruuretkelle 
tutulle Leilän soramontulle.

Lähtö Tytyrin koulun pajalta klo 9:00 
omilla autoilla kimppakyydein. Mukaan 
ämpärit kiviä varten, vesisuihkepullo ja 
eväät. Pukeutuminen sään mukaan.

Lokakuussa luentoilta 
”Ametisti”

Lokakuulle pyritään järjestämään luento 
ametististä, koska kevään 2013 harraste-
työkilpailun aiheena on juuri ametisti. 
Luentoillasta tulee tarkemmin tietoja 
nettisivuille ja pajan ilmoitustaululle 
syyskuun aikana.

Pikkujoulu pajalla la 1.12.2012

Perinteinen pikkujoulu pajalla klo 18:00. 
Tuo tullessasi pieni lahja pukinkonttiin ja 
pientä syötävää, yhdistys tarjoaa glögin. 
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Kevätnäyttelyn 14. – 15.4.2012 teemana oli 

”HOPEASAVI JA KIVI”
Kävijöitä avointen ovien päivillä oli noin 60. Hopeasavitöitä olisi saanut olla 
enemmän. Onneksi kilpailutöitä ja muita kivikoruja sekä hiottuja kiviä oli 
esillä runsaasti. 

Tilojen ja työtapojen esittelyt sujuivat mallikkaasti. Ahkera harrastajien 
perusporukka rakensi ja purki näyttelyn hienolla saumattomalla yhteistyöllä.

Tänä vuonna harrastetyökilpailussa jaettiin ensimmäistä kertaa 
kiertopalkinto "Vuoden oivallus”. Sen sai Kalevi Seger työllään ”Aika”.

Paja on suljettu:
La 22.9.  Retki
La 1.12.  Pikkujoulu
Ke 5.12. Itsenäisyyspäivän aatto
La 8.12. Menneen ajan markkinat

Pajalla voi uunittaa hopeasavitöitä normaalien aukioloaikojen puitteissa, 
kun tulee paikalle heti pajan avauduttua (uunin pit ää jäähtyä ennen pajan 
sulkemista). Edellytyksenä on uunin käytön hallitseminen, mihin on selkeät 
suomenkieliset ohjeet.

Olettehan huomanneet, että Hiiden Opiston "Muotoilu, Kädentaidot" 
kurssivalikoimassa on ensi vuoden kesäkuun alussa emalointikurssi 
(11041332 EMALIKORUT), ilmoittautuminen alkaa jo 21.11.2012.

Syyskauden viimeinen pajapäivä on la 15.12.2012 ja kevätkauden 2013 
toiminnan aloitamme ke 9.1.2013

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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Kevään 2012 harrastetyökilpailun tulokset

Tuomareina toimivat Kalevi Päivärinta ja Timo Pöyhönen.

Pyöröhiottu korukivi

1. Kalevi Seger
"Näreikkö”, rodoniitti

2. Antti Haataja
"Pyöre”, tiikerijaspis

3. Seppo Hyvönen
"Puikula”, jaspis

3. Tuula Pouta-aho
"Saturnuksen vyö”, 
kerroksellinen porfyyri

Koru

1. Piia Jormanainen
"Ovaali kiviriipus"
Riipus, graniitti ja hopea

2. Riikka Matikainen
"Sumu"
Riipus, kvartsi ja hopea

2. Kalevi Seger
"Teko"
Riipus ketjuineen,
kalsedoni ja hopea
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Valokuvakilpailu syksy 2012
”Lohjan kivimaisema”

Aiheena on Lohjan kivimaisema. Kuva 
voi olla peräisin miltä ajalta tahansa 
Lohjan seudulta, kunhan kuvan 
pääosassa on kivi.  Pyrkikää
hyvälaatuiseen kuvaan.

PALKINNOT
Kokonaispalkintosumma on 100 €, 
jonka tuomarit jakavat parhaiden 
kesken haluamallaan tavalla. 

SÄÄNNÖT

Kuvan tulee olla kilpailijan itsensä
ottama. Kilpailuun saa osallistua 
enintään kahdella kuvalla.

ARVOSTELU

Kilpailussa  arvostellaan mm. kuvan 
ideaa, sommittelua, taiteellisuutta ja 
valokuvan laadukkuutta.

TUOMARIT

Tuomareiksi kutsutaan kaksi 
asiantuntevaa henkilöä.

KILPAILUTÖIDEN JÄTTÄMINEN

-Laita  A4-kokoinen paperikuvasi taittamattomana kirjekuoreen ja kirjoita kuoren 
päälle työsi nimi.

-Kirjoita erilliselle paperille oma nimesi, yhteystietosi ja sulje paperi kirjekuoreen
tai taita paperi niin, että nimesi jää näkymättömiin ja sulje se nitojalla tai teipillä.  
Kirjoita kuoren/taitetun paperin päälle kilpailutyösi nimi .

-Anna kuoret pajan valvojalle keskiviikkoon 14.11.2012 mennessä.

KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailutoimikunta voi
peruuttaa kilpailun.  Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella pajan
ilmoitustaululla ja nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään marraskuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä
pikkujouluun mennessä.  Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten
valmistuttua.  Palkinnot jaetaan pikkujoulussa 2012 ja tulokset julkaistaan
nettisivuilla ja pajan ilmoitustaululla sekä jäsentiedotteessa 1/13.  Jokaiselle
osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.  Ne 
jaetaan palkintojen jaon yhteydessä pikkujoulussa.
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