
Syksyn 2021 ohjelmaa

Elokuu La 21.8. Syyskauden avajaiset pajalla klo 16:00. 
Tilataan/haetaan ruoka-annokset Chef Veli 
Kebabista. Toki voi tuoda mukanaan myös 
omat syötävät.

28.-29.8. Kivien värikäs maailma
Lahden Kivi- ja Koruharrastajat ry järjestää 
Kivi- ja Korumessut Lahdessa Jokimaan ravi-
keskuksessa, Jokimaankatu 6, Lahdessa 
la klo 10-17, su klo 10-16. Omin kyydein.

Syyskuu 11.-12.9. Hionnan alkeiskurssi 1/2021 klo 10 - 16
Kurssi on täynnä!

La 18.9. Syysretki Paloniemen luontopolulle.
Lähtö pajalta klo 10. Omat eväät mukaan.

9.-10.10. Hionnan alkeiskurssi 2/2021 klo 10 - 16
Kurssi on täynnä!

 Jatkuu seuraavalla sivulla -> 1

Jäsentiedote 2/2021 elokuu
www.kiviharrastajat.com
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Lokakuu Ke 13.10. Valokuvakilpailun viimeinen jättöpäivä 
La 17.10. Valupäivä

Marraskuu 14.-15.11. Hionnan alkeiskurssi 3/2021 klo 10 – 16
Kurssi on täynnä!

La 27.11. Pikkujoulu klo 16 pajalla
Joulukuu 4.-5.12. Hionnan alkeiskurssi 4/2021 klo 10 - 16

(vain 1 paikka vapaana)

Kevätretki Hangon Tulliniemeen
Lauantaiaamu 15.5.2021 valkeni sateisena parin hellepäivän jälkeen, kun 
kolme autokuntaa kiviharrastajia suuntasi kohti Hangon Tulliniemeä.

Kuvattavia kiviä ei ollut mainittavammin ja vilusta väristen siirryimme 
Kappelisatamaan nauttimaan eväitä. Kevään ensimmäinen pääskynenkin 
nähtiin. Rannan tuntumassa oli komea hiidenkirnu ja rannalla lopultakin kiviä!
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Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle: info@kiviharrastajat.com 
tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.

Paluumatkalla katsoimme Hangon upeat villat meren rannalla. Pysähdyimme 
Täktomin Neuvostosotilaiden muistomerkille. Kiertelimme pikkuteitä 
tarkoituksena tutkailla panssariesteitä lähemmin, mutta epähuomiossa ajoimme 
ohi. Ohitimme myös käytöstä poistetun Skogbyn tasoristeyksen, jossa muutama 
vuosi sitten tapahtui paha onnettomuus.

Mukava retki, vaikka saalis jäikin niukaksi. Hyvässä seurassa on aina kivaa. Ja 
kotiin tullessa paistoi jo aurinko.
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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. 


