Jäsentiedote 3/2011 syyskuu
Kiitos kaikille 11:lle kevätnäyttelyyn 2011 töitä tuoneelle jäsenelle!
Meillä oli taas upea näyttely – valitettavasti yleisöä kävi aika vähän. Ensi keväänä
skarpataan ilmoittelua ja tehdään upea näyttely, jonka teema tulee olemaan

HOPEASAVI JA KIVI
Nyt siis hihat heilumaan ja tekemään näyttelyn teemaan sopivia töitä – aikaa on
koko tuleva talvikausi.

Olethan maksanut jäsenmaksusi 12 € ? Jos et, saat karhun
tämän tiedotteen mukana. Maksun laiminlyönnistä
menee jäsenyys!
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Syksyn ohjelma
1.10.
pirunpeltoja,
tietenkin
metsää!

”Hiidenkirnuja ja pirunpeltoja” Ovatko lähialueen kivimuodostelmat sinulle tuttuja? Täältä löytyy hiidenkirnuja ja
kiinalaisten sotavankien rakentamia puolustuslinjoja ja
upea Neitsytlinna ja jopa Elina Pylkkäsen reliefi keskeltä

ohimennen
ja
syksyn

Lähdemme lauantaina pajalta klo 10.00 kierrokselle,
voidaan poimia hiottavaakin joltain hiekkakuopalta. Ota eväät
kamera mukaan – samalla voit ottaa kuvia, joilla osallistut
valokuvakilpailuun!

19.11.

Hopeasavipäivä pajalla klo 13 alkaen

3.12.
joulupukin

Pikkujoulu pajalla klo 18 alkaen – vanha kunnon nyyttikesti
vierailuineen + syksyn valokuvakilpailun palkintojen jako.

Kivimessuja & muita tapahtumia
24.-25.9.
jalo- ja

Lahden Jalo- ja korukivimessut sekä Helmimessut (Lahden
korukiviharrastajat ry). Jokimaan Ravikeskus, klo 10 - 17

8.-9.10.

Lahden kivimessut (Lahden Kivikerho ry)
Askonalue, Askonkatu 9 B Lahti, klo 10 – 17

22.-23.10.

Lakeuden jalo- ja korukivimessut (Lakeuden kivikerho ry)
Kurikan Monnari

18.-20.11.

Tampereen kivimessut
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
pe 18.11. klo 11–18, la 19.11. klo 9–17, su 20.11. klo 10–17

Mikäli Vihdin kivikoruharrastajat ry järjestää bussikuljetuksen joillekin näistä
messuista, halukkaat lohjalaiset varmaankin pääsevät mukaan.
Ilmoittautumislista ilmestyy pajan ilmoitustaululle hyvissä ajoin.

PAJA ON SULJETTU:
la 1.10. Retki
la 5.11. Pyhäinpäivä
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Muistathan ilmoittaa muuttuneet
osoitetietosi Tuula Pouta-aholle:
040 – 835 9723

Hopeasaviuuni
Toukokuussa ostimme pajalle hopeasaviuunin ja ison tukun tykötarpeita mm.
kuitulevyä, pinsetit, sormipora, kiillotusliinoja, hiomasieniä, tekstuurilevyjä,
muotteja ja muottimateriaalia, kiillotustahnaa, akaattikiillottimia, harjoja,
korkkisavea… tuskinpa mitään oleellista puuttuu
Ja muutama aiheeseen liittyvä kirjakin hankittiin – ne löytyvät hyllystä:
-Hauskaa hopeasaveilua
-Art Clay hopeasavi peruskirja
-Emalointi hopeasavelle
Syksyn mittaan mietitään parhaimmat käytännöt, miten voimme uunia
viisaimmin käyttää. Poltettavan esineen valmistelu saattaa kestää sen verran
kauan, että sen muotoilu ja polttaminen ei aina onnistu yhden päivän aikana.
Kaikki valvojat eivät välttämättä halua perehtyä uunin käyttöön ja uunin on
ehdittävä jäähtyä valvotusti ennen pajan sulkemisaikaa. Todennäköisesti
tulemme järjestämään ”hopeasaven polttopäiviä” samaan tapaan kuin aiemmin
valupäiviä.
Tule mukaan hopeasavipäivään 19.11. – ihmetellään yhdessä mitä osaamme
hankintojemme kanssa tehdä. Ja tietysti materiaaliin ja kirjoihin voi tutustua
kaikkina aukiolopäivinä aiemminkin!

Muita uusia kirjoja
Kesän aikana pajalle on hankittu:
-Jewellery Materials Sourcebook
-Ultimate Jeweler’s Guide
-Art of Enameling
-Hopeataonta
-Chain Mail Jewelry

”Saa ottaa” –kiviä kiillotushuoneessa
Kiillotushuoneen oven takana on piilossa vanha puuhylly. Se on tungettu täyteen
kiviä, joista voit vapaasti ottaa omaksesi mitä tahansa. Sieltä löytyy kivilaattoja,
kvartsia, maasälpää, spektroliittia, Outokummun kiviä, Lapin kiviä (mm. punaista
jaspista) ja kaikenlaisia hiekkakuoppakiviä (epidoottia, myloniittia, unakiittia,
porfyriittejä ja muuten vaan ”nättejä kiviä”). Käytä hyväksesi!
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Upein ottamani
luonnonkivikuva
Harrastetyökilpailu syksy 2011
Aiheena on ”Upein ottamani 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 siltä väliltä. Tällä kertaa arvostellaan
kuvan komeutta – tuomaristoon hankitaan
siis valokuvauksen asiantuntijoita
kiviasiantuntijoiden lisäksi.
PALKINNOT
Kokonaispalkintosumma on 100 €, jonka
tuomarit jakavat parhaiden kesken
haluamallaan tavalla.

SÄÄNNÖT
Kuvan tulee olla kilpailijan itsensä ottama
Kilpailuun saa osallistua yhdellä kuvalla

ARVOSTELU
Kilpailussa ei arvostella kohteen laatua,
harvinaisuutta tai rahallista arvoa vaan
kuvan taiteellisuutta ja sommitelmaa.
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 .
-Anna kuoret pajan valvojalle la 29.10.2011 mennessä.
KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN
Mikäli kilpailuun on jätetty 29.10.2011 mennessä vähemmän kuin 5 työtä,
kilpailutoimikunta voi peruuttaa kilpailun. Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella
ilmoituksella pajan ilmoitustaululla.
TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN
Tuomiopäivä järjestetään marras-/joulukuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä
pikkujouluun mennessä. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua.
Palkinnot jaetaan pikkujoulussa 2011 ja tulokset julkaistaan viimeistään jäsentiedotteessa
1/12. Jokaiselle osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.
Ne jaetaan palkintojen jaon yhteydessä pikkujoulussa ja viimeistään vuoden 2012
ensimmäisen jäsentiedotteen mukana, ellei osallistuja ole aiemmin hakenut omaansa
pajalta.
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