
Kevään 2021 ohjelmaa

Huhtikuu Paja on koronatilanteen johdosta toistaiseksi
suljettu.

Toukokuu Ke 5.5. Osallistumme Lohjan Sydän ry:n järjestämään
toritapahtumaan, jos koronatilanne sen
mahdollistaa. PERUTTU

Aika avoin Kevätretki Tulliniemeen Hangossa, missä
voi myös kuvata rantakiviä syksyn valokuva-
kilpailuun.

Heinäkuu 9.-11.7. Ylämaan Jalokivimessut 2021 pidetään 
Ylämaan jalokivikylässä pe 12-18, la ja su 10-16.
Omin kyydein.
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Jäsentiedote 1/2021 huhtikuu
www.kiviharrastajat.com
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Puheenjohtajan palsta
Kiviharrastajat ry piti vuosikokouksensa pajalla keskiviikkona 24.3.2021. 
Koronan takia kaikilla oli maskit ja pidimme hyvät turvaetäisyydet toisistamme. 
Kahvia emme tietenkään juoneet. Inkeri Ahola johti puhetta jämäkästi ja 
johtokuntaan valittiin Jarmo Laitinen, Seppo Hyvönen, Raimo Keränen, Riika 
Tattari, Tuula Pouta-aho, Johan Haavisto, Ani Tuomaala-Kopola ja Eija 
Perkiömäki sekä allekirjoittanut puheenjohtajaksi. 

Webmasterina jatkaa Kaarlo Heikkinen, joka vastaa upeista kotisivuistamme. 
Tuula Pouta-aho on edelleen armottomalla rutiinillansa talous- ja jäsenasioiden 
hoitajamme ja Jarmo Laitinen varapuheenjohtajamme. Ani Tuomaala-Kopola 
jatkaa ansiokkaasti jäsentiedotteen laatijana. Johan Haavisto on uusi 
retkivastaavamme, ja Seppo Hyvönen vanhana konkarina auttaa alkuun.

Toivomme kaikki, että korona hellittää ja pääsemme rakkaimman 
harrastuksemme pariin. Paja pidetään kiinni siihen asti. Retkikin olisi kiva tehdä. 
Seppo ehdotti Hankoa, josta porukka innostui. Syksyn valokuvauskilpailu 
ainakin toteutetaan. Mene ihmeessä kuvaamaan rantakiviä ja osallistu 
kilpailuun.

Pysy terveenä ja nauti aurinkoisista kevätpäivistä!

T. Karitta Laitinen

Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle:
info@kiviharrastajat.com tai 
040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
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 JÄSENMAKSU 2021 
Tällä hetkellä ei olla rahatilanteen suhteen ihan paniikissa, mutta eipä meillä 
koskaan liikaa rahaa ole – maksa siis jäsenmaksusi sinäkin. Toiminta-
avustushakemus kaupungin kulttuurilautakunnalle lähti juuri, 1200 € pyysin
 – saa nähdä saadaanko – ja paljonko.

Jotta kaikki erilaiset kiviharrastajamme himohiojista vain retkillä/luennoilla 
kävijöihin tulisivat kohdelluksi mahdollisimman oikeudenmukaisesti, jatkamme 
kahdella jäsenmaksu-/hiontamaksumallilla: 

1. Jäsenmaksu 25 € + hiontamaksu 2 € / tunti 

2. Könttä: 150 € / vuosi – sisältää rajattoman hiontaoikeuden pajan
aukioloaikoina (tunnit pitää silti kirjata tuntikirjaan) 

Lisäksi voit tukea toimintaamme vapaaehtoisella tukimaksulla tilillemme 
milloin tahansa vuoden aikana. Kätevimmin sen maksaminen tietenkin käy 
nyt samalla jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. 

Voit maksaa myös koko vuoden kahvit ja pullat kerralla: 100 €. 

Maksa siis haluamasi summa 30.4. mennessä (mieluiten mahdollisimman 
pian): 

Maksun saaja: Kiviharrastajat ry 

IBAN-tilinumero: FI67 4006 1020 0819 76 

Viite: kirjoita nimesi viestikenttään vaikka olisitkin 
tilinhaltija, kiitos. Jos maksat koko vuoden 
kahvit, kirjoita viestiin ”KAHVI 100” 

Eräpäivä: viimeistään 30.4. 

Summa: valintasi mukaan 

Jos tarvitset tilisiirtolomakkeen maksua varten, ota yhteyttä 
(Tuula 040 835 9723) 

Muistathan, että maksamatta jätetty jäsenmaksu tulkitaan eroamiseksi. Mikäli 
haluat lopettaa jäsenyytesi, olisi tietenkin mukavampi kuulla siitä sinulta. Ja 
ennen sellaista päätöstä – tule VIELÄ KERRAN PAJALLE ja mieti oletko ihan 
varma - täällä kelpaa nyt kokoontua turisemaan ja harrastaa kaikkea kiviin ja 
korutyöhön liittyvää. 
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Valokuvakilpailu syksy 2021
"Rantakivet"

KILPAILUN AIHE

Aihe on ”rantakivet”. 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 13.10.2021 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 1/22 Jokaiselle osallistujalle tulostetaan 
tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan kunniakirjojen jaon 
yhteydessä. 


