Jäsentiedote 2/2011 maalis/huhti
HARRASTETYÖKILPAILU KEVÄT 2011
Koska kilpailutöitä tuli määräpäivään mennessä (12.3.) vain yksi sarjaa kohti, kilpailutoimikunta päätti peruuttaa kilpailun tältä keväältä.

Leilä – Orijärvi – Kärkelä
Yhteisretki SJHY:n kanssa
9.10.2010

Maks athan jäsenmaksusi 12 € eräpäivään mennessä!
Maksun laiminlyönnistä menee jäsenyys!
(Tili: LUSP 400610-281976)
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Vuos ikokous

pidettiin Tytyrin koululla 12.2. Paikalla oli 9 jäsentä.

• Jäsen- ja liittymismaksu pidetään ennallaan 12 €
•Hiontamaksu pysyy ennallaan 1 €/tunti
• Uus i johtokunta:

4

Harrastetyökilpailu syksy 2011
Aiheena on ”Upein otamani luonnonkivikuva”. Eli kuva voi olla peräisin miltä ajalta
tahansa, mistä tahansa, aiheena pitää olla joku luonnon muovaama upea kivinäkymä,
iso kalliopinta tai pieni kideonkalo tai mitä vaan ihmisen käsin tai konein koskematonta
siltä väliltä. Tällä kertaa arvostellaan kuvan komeuta – tuomaristoon hankitaan siis
valokuvauksen asiantuntjoita kiviasiantuntjoiden lisäksi.
Nyt siis napsimaan upeita kuvia kesän aikana (ellei pöytälaatkossasi ole jo vanhastaan
sellaisia). Tarkoitus on juhlia voitajia pikkujouluissa 2011. Tarkemmat kilpailuohjeet
saat syksyn ensimmäisessä jäsentedoteessa ja sitä ennen kilpailutoimikunnalta (ks.
sisäsivut)

Ke vään ohje lma
Pe 15.4.

Näyttelyn pystytys alkaa klo 16 ja työt on tuotava viimeistään
klo 19. TUO PALJON TÖITÄ: koruja, hiottuja kiviä ja raakakiviä
– kaikkia värejä! Muista myös vakuutusarvoluettelo, sen voi
täyttää jo etukäteen (pyydä valvojilta kun käyt pajalla)

La 16.4.

klo 12 – 18 Avointen ovien päivät – varaa paikkasi työvuorolistalta ilmoitustaululla, tarvitaan taas vapaaehtoisia esittelemään
toimintaamme ja sahaamaan, hiomaan tai tekemään hopeatöitä.

Su 17.4.

Avoimet ovet jatkuu klo 9 – 18.

La 7.5.
klo 10.30 pajalla hopeasaviuunin esittely. Aiomme ostaa pajalle
kyseisen uunin. Siinä voi polttaa myös emalitöitä ja olemmekin toivoneet Hiiden
opistolta ensi lukuvuodeksi emalikurssia.
29.5. – 2.9.

pajalla kesätauko (viimeinen lauantai 28.5, eka lauantai 3.9.)

PAJA ON SULJETTU:
la 16.4. Avoimet ovet
la 23.4. Pääsiäinen
la 30.4. Vapun aatto
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Muistathan ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet osoitetietosi
Tuula Pouta-aholle:
019 – 331 725 / 040 – 835 9723

