
Syksyn 2020 toimintaa

Elokuu La 29.8. Syyskauden avajaiset pajalla klo 16:00.
Tilataan/haetaan ruoka-annokset Chef Veli 
Kebabista, kustannus noin 9-15 €/annos. 
Toki voi tuoda mukanaan myös omat syötävät.

Syyskuu Aika avoin Syysretki, kohde avoin
5.-6.9. Kivi- ja Korumessut Wanha Sode, Hennala, 

Sotilaskodinkatu 7, 15700 Lahti, omin kyydein

Lokakuu 3.-4.10. Hionnan alkeiskurssi, TÄYNNÄ! 
Marraskuun kurssilla on tilaa.

La 17.10. Valokuvakilpailun viimeinen jättöpäivä
La 17.10. Hiekkavalupäivä klo 12 alkaen

Marraskuu 14.-15.11. Hionnan alkeiskurssi klo 10 - 16; yhteensä 
12 tuntia, hinta 30€. Kurssin vetävät Seppo 
Hyvönen, Raimo Keränen ja Tuula Pouta-aho. 
Kurssille otetaan enintään 4 henkilöä. 
Ilmoittautuminen info@kiviharrastajat.com 

1.-30.11. Näyttely Lohjan Pääkirjaston 2. kerroksessa: 
Esillä valokuvia, kiviä ja koruja.

Joulukuu Aika avoin Pikkujoulu ja valokuvauskilpailun tulosten 
julkaisu pajalla 1

Jäsentiedote 2/2020 elokuu
www.kiviharrastajat.com
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Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle:
info@kiviharrastajat.com tai 
040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.

Puheenjohtajan palsta

Tervetuloa takaisin toimintaan kesälaitumilta! 
Moni on varmaan kuvannut ahkerasti kivikuva-
kilpailua varten. Aiheenahan on ”Kuvio kivessä”. 
Porukkamme on ollut tarmokasta omalla 
tahollaan huolimatta koronaviruksen aiheuttamista 
rajoituksista keväällä. Pidimme pajan tietysti kiinni, 
koska toimimme hallituksen suositusten mukaisesti. 
Joitakin mm. useiden yhdistysten tapahtumia, joihin 
yhdistyksemme olisi juuri kevään korvalla osallistuneet, siirrettiin 
tai peruttiin. Torsti Salosen luento siirrettiin syksyyn ja Porlan 
kesäkuussa kaavailtu järviluontoseikkailu peruttiin. Myös Antti 
Haatajan luotsaama valutapahtuma siirrettiin syyspuolelle. Kun 
koronarajoituksia höllennettiin, avasimme pajan. Nyt syksyllä on 
sitten paljon toimintaa, kuten marraskuun näyttelymme Lohjan 
pääkirjastossa. Yksi alkeiskurssimmekin on jo varattu täyteen. 
Päivitämme nettisivujamme jatkuvasti, joten sieltä saa ajantasaista 
tietoa. Pajalla on käsidesiä ja maskeja, ja etäisyydet toisiimme 
turvataan. Mukavaa alkavaa syksyä!

Karitta Laitinen
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Vuosikokous pidettiin pajalla keskiviikkona 19.2.2020 ja johtokunnan jäseninä 
jatkavat samat henkilöt kuin viime vuonna.

Puheenjohtaja:                        Karitta Laitinen               0500-472 467

Varapuheenjohtaja:                 Jarmo Laitinen               050-587 9601

Sihteeri:                                  Eija Perkiömäki              044-314 7306

Jäsentiedotteet:                          Ani Tuomaala-Kopola    040-701 0002

Rahasto & jäsenasiat:             Tuula Pouta-aho            040-835 9723

Johtokunnan muut jäsenet:     Johan Haavisto              050-526 2562

                      Seppo Hyvönen             040–685 7557

                      Raimo Keränen              040-530 3195

                      Riika Tattari                    050-464 6613

Web master:                       Kaarlo Heikkinen            040-544 4995

Maksut ovat ennallaan:

● Hionta tai muu työ pajan työvälineillä 2 € / tunti (tai 0 €/t)

• Kirjaa täydet tunnit tuntikirjaan, maksu hiontamaksukippoon

• Kahvi tai tee tai pulla 1 €, kahvi/tee + pulla 2 €

• Maksu kahvimaksukippoon

• Pajalla on kaupan kaikenlaista tarpeellista, kellokoneistoja, nahka-
nauhoja, rumpukiviä…  kysy valvojalta

Pajan aukioloajat:

• Keskiviikkoisin 16 – 19 (suljetaan klo 18, jos ei hiojia)

● Lauantaisin 12 – 16 (suljetaan klo 15, jos ei hiojia)

● Kalenterissa on ilmoitettu valvojat ja poikkeukset aukioajoissa.
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Valokuvakilpailu syksy 2020
"Kuvio kivessä"

KILPAILUN AIHE

Aihe on ”kuvio kivessä”. 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 17.10.2020 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 1/21 Jokaiselle osallistujalle tulostetaan 
tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan kunniakirjojen jaon 
yhteydessä. 


