
Syksyn 2019 ohjelmaa

Elokuu La 31.8. Syyskauden avajaisjuhla pajalla klo 17:00
alkaen nyyttikestiperiaatteella

Syyskuu To 19.9. Esa Koskinen luennoi aiheesta "1. maailman-
sodan linnoitustyöt Lohjan seudulla" klo 18:00
Lohjan kirjaston Järnefelt-salissa.
HUOM. Lohjan Kirjasto järjestää kiviaiheisista
kirjoista näyttelyn, mihin voi tutustua jo klo 17
alkaen Järnefelt-salissa.

Lokakuu La 19.10. Retki Lohjanharjun hiekkakuopalle
klo 12:00. Kokoontuminen Lohjanharjuntien ja
Metsäkorventien risteyksestä vasemmalle
parkkipaikalla. Omat eväät mukaan.

 

Aika avoin Hionnan alkeiskurssi klo 10 - 16; yhteensä 12
tuntia, hinta 30€. Kurssin vetävät Seppo
Hyvönen, Raimo Keränen ja Tuula Pouta-aho.
Kurssilla on vapaana 2 paikkaa.
Ilmoittautuminen sähköpostilla
info@kiviharrastajat.com

Marraskuu Ke 13.11. Kivien tunnistusilta pajalla klo 16 alkaen.
 

Ke 20.11. Valokuvakilpailun "Kivi käytössä" viimeinen
kuvien jättöpäivä

Joulukuu Aika avoin Pikkujoulu pajalla nyyttikestiperiaatteella
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Jäsentiedote 3/2019 elokuu
www.kiviharrastajat.com



Porlan Järviluontoseikkailu 15.6.2019

Kiviharrastajat ry osallistui Porlan Järviluontoseikkailuun 15.6. 
järjestämällä kivien tunnistuspisteen. Ämpäristä piti ottaa 
murikat ja iskeä oikean nimikyltin kohdalle pöydälle. 
Tunnistettavia kiviä olivat mm. Liessaaren graniitti, sarvivälke 
– Uudenmaan maakuntakivi, Lehmijärven spektroliitti, 
ruusukvartsi Mustiolta ja pallokivi.

Innokkaita tunnistajia pöydän äärellä ehti käydä n. 150. 
Lapset saivat palkkioksi valita myllytetyn akaatin 
karkkilaatikosta – pienimmille piti painottaa, ettei sitä saa 
syödä. Joillekin tunnistustaminen oli hankalampaa, kun 
lukutaito ei vielä ollut hallussa, mutta vanhemmat auttoivat ja 
ihmeesti kaikki saivat kivet kohdalleen.
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Retki Lohjanharjun hiekkakuopalle 19.10.2019

Kokoontuminen klo 12:00 Lohjanharjuntien ja Metsäkorventien 
risteyksestä vasemmalle parkkipaikalla. Omat eväät mukaan.



                 
Valokuvakilpailu syksy 2019
"Kivi käytössä"

KILPAILUN AIHE

Aihe on ”kivi käytössä”. Kuva voi olla peräisin 
miltä ajalta tahansa. Pyrkikää hyvälaatuiseen 
kuvaan.

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.

- Kuvien palautus viimeistään 20.11.2019 pajavalvojalle.

KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUNTUMINEN

Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailu peruuntuu. 
Peruuntuminen ilmoitetaan nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA KUNNIAKIRJOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään marraskuun aikana siten, että tulokset ovat 
selvillä pikkujouluun mennessä. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten 
valmistuttua. Kunniakirjat jaetaan pikkujoulussa ja tulokset julkaistaan 
nettisivuilla ja jäsentiedotteessa 1/20 Jokaiselle osallistujalle tulostetaan 
tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan kunniakirjojen jaon 
yhteydessä. 


