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Lauantaina 12.10.2013 
lähdemme maastoretkelle 
Vihti-Karkkila seudulle

Lähtö Tytyrin koulun pajalta klo 9:00 
omilla autoilla kimppakyydein. Mukaan 
ämpärit kiviä varten, vesisuihkepullo ja 
eväät. Pukeutuminen sään mukaan.

Syksyn teemalauantait:
Opetellaan yhdessä emalointia ja 
hopeasaven työstämistä. Omat 
materiaalit mukaan, polttouuni on 
pajalla käytettävissä.

• Emalointi 26.10. ja 14.12.
• Hopeasavi 9.11. ja 16.11. 

Pikkujoulu pajalla 
la 30.11.2013

Perinteinen pikkujoulu pajalla klo 18:00. 
Tuo tullessasi pieni lahja pukinkonttiin ja 
pientä syötävää, yhdistys tarjoaa glögin. 
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Valokuvakilpailu syksy 2013
”Kiven kauneutta”

KILPAILUN AIHE
Aihe on ”Kiven kauneutta”. 
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta 
tahansa ja mistä tahansa. Kohteen 
pitää olla kiveä, yksi tai useampi, iso 
tai pieni. Pääasia on tuoda kiven 
kauneus esille.

PALKINNOT
Kokonaispalkintosumma on 100 €, 
jonka tuomarit jakavat parhaiden 
kesken haluamallaan tavalla. 

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 (kirjekuoria on Pajalla).

- Anna kuoret pajan valvojalle keskiviikkoon 13.11.2013 mennessä.

KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailutoimikunta voi
peruuttaa kilpailun. Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella pajan
ilmoitustaululla ja nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään marraskuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä
pikkujouluun mennessä (30.11.). Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten
valmistuttua. Palkinnot jaetaan pikkujoulussa ja tulokset julkaistaan nettisivuilla ja  
jäsentiedotteessa 1/2014. Jokaiselle osallistujalle tulostetaan tuomareiden
kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan palkintojen jaon yhteydessä
pikkujoulussa.
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Syksyn 2013 ohjelmaa

Lokakuu La 12.10. Maastoretki Vihti-Karkkila seudulle, lähtö
pajalta klo 9:00 kimppakyydein, asu sään 
mukaan ja omat eväät

La 26.10. Emalilauantai
Marraskuu La 9.11. Hopeasavipäivä

Ke 13.11. Valokuvakilpailun viimeinen palautuspäivä
La 16.11. Hopeasavipäivä
La 30.11. Pikkujoulu ja valokuvakilpailun 

palkintojenjako
Joulukuu La 14.12. Emalilauantai (syksyn viimeinen pajapäivä)
Tammikuu La 11.1.2014 Kevään ensimmäinen pajapäivä

Paja on suljettu

Lokakuu La 12.10. Maastoretki
Marraskuu La 2.11. Pyhäinpäivä
Joulukuu La 7.12. Itsenäisyyspäivä 6.12.

Ilmoitathan, jos yhteystietosi ovat muuttuneet:
info@kiviharrastajat.com tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!

Valtakunnallisia tapahtumia

Lokakuu 5.-6.10. XX Kivi- ja korumessut, Jokimaan 
ravikeskus, Lahti, klo 10-17

Marraskuu 15.-17.11. Kivi ja Koru 2013 -messut, Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskus
pe klo 10-18, la klo 9-17, su klo 10-17
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Puheenjohtajan palsta
Pitkän, hienon kesän jälkeen on aika taas valmistautua kylmenevään ja pimenevään 
vuodenaikaan. Arkirutiinien lomaan tarvitaan myös ”hermolepoa” harrastusten parissa. 
Kivenhionta ja korujen valmistus antaa tuon edellisen lisäksi myös upeat valmiit työt 
arvostetuiksi lahjoiksi läheisille. Nyt on hyvin aikaa vielä ennen joulua.

Tämän syyskauden hiontavuoroihin on varattu muutamia teemapäiviä, jolloin on 
mahdollisuus tulla tekemään emalointia tai hopeasavitöitä. Toivomme, että esim. 
Hiidenopiston tai vastaavan peruskurssin jälkeen osaat jo tekniikkaa siten, että
itsenäinen työskentely onnistuu pajalla. Polttouuni on siellä käytettävissä ja, jos jokin 
asia on päässyt unohtumaan, niin voimme toki yhdessä pohtia ratkaisuja ja 
kirjallisuuttakin löytyy molemmista. Materiaalit on jokaisen syytä varata mukaan.

Maastoon kauniita kiviä etsimään lähdemme porukalla lauantaina 12.10. (Silloin voi 
myös ottaa niitä kilpailuvalokuvia!) Tervetuloa mukaan, autoihin mahtuu varmasti!  

Valokuvakilpailuun ”Kiven kauneutta” toivomme runsaasti töitä! Käykääpä omat 
kuvanne läpi tai ottakaa teemaan sopivia uusia kuvia. Kannattaa kiinnittää huomiota 
kuvan tekniseen laatuun kuvasommittelun lisäksi. Viime vuoden kilpailukuvat olivat 
suurelta osin laadukkaita. Aihe on todella laaja, joten varmasti teiltä löytyy kauniita 
kivikuvia mukaan!

Nyyttikestipikkujoulut pidetään perinteiseen tapaan pajalla jo 30.11. lauantaina: 
maukasta syötävää ja leppoisaa seuraa; kiva olisi nähdä sielläkin lisää porukkaa!

Omat nettisivut ovat olleet käytössämme ja tässä webmasterilta pieni yhteenveto niiden 
käytöstä viimeisen 12 kuukauden ajalta:

• Kävijöitä oli 619 ja käyntejä kaikkiaan 904; oheisessa kuvassa viikoittaiset määrät.

• Käyntien keskimääräinen kesto oli 3,0min ja 4,9 sivua/käynti

• Käyntien TOP10 oli Lohja 33,5%, Helsinki 27,4%, Espoo 6,6%, Raasepori 3,8%, 
Tampere 2,7%, Lahti 2,0%, Vantaa 1,8%, Kuopio 1,2%, Turku 1,1% ja Joensuu 1.0%. 
Käyntejä oli muun Suomen 52 paikkakunnan lisäksi 16 maasta! (jopa Australiasta 
saakka! :D)

Olisi mukava saada teiltä palautetta sivuista. Toivottavasti sivut helpottavat tiedon kulkua 
ja myös antavat yhdistyksemme toiminnasta selkeän kuvauksen.

Nähdään kivan harrastuksen ja mukavien harrastajien parissa! :D

Ani Tuomaala-Kopola, pj


