Jäsentiedote 2/2014 huhtikuu
www.kiviharrastajat.com

Kevään 2014 ohjelmaa
Huhtikuu

La 26.4.
Ke 30.4.

Viistehiontaa
Paja suljettu (Vappu)

Toukokuu

La 3.5.

Maastoretki Mustion louhokselle.
Lähtö Tytyrin koulun pajalta klo 9:00
kimppakyydein. Muista eväät ☺
HUOM! Paja on suljettu retkipäivänä.

Hållsnäsintie

Tie 186
Tie 25

Ke 7.5.

Kevään viimeinen pajavuoro

Kesäkuu

27.-29.6.

Ylämaan jalokivimessut, Kivikyläntie 19,
Ylämaa (omilla kyydeillä)

Syyskuu

La 6.9.

Syksyn ensimmäinen pajavuoro

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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Kevään 2014 harrastetyökilpailun tulokset
Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä töitä kaikkiin sarjoihin,
yhteensä 18 työtä.Tuomareina toimivat Kalevi Päivärinta ja Risto Jokinen.

Sarja: Koruton kivi
1. Sija

Raimo Keränen
”Hohdokas”
obsidiaani

2. Sija

Kalevi Seger
”Viola”
tsaroiitti

3. Sija

Riika Tattari
”Kukkamaa”
unakiitti

Sarja: Kivikoru
1. Sija

Raimo Keränen
”Kuukkeli”
jaspis+hopea, riipus

2. Sija

Piia Jormanainen
”Marjat”
tiikerinsilmä ja hopea,
ranneketju

3. Jaettu sija

Antti Haataja
”Totuus”
spektroliitti ja hopea,
riipus ja ketju

3. Jaettu sija

Kalevi Seger
”Eila”
eilatinkivi+hopea,
riipus ja kehykset
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Sarja: Kivetön koru
1. Sija

Eija Perkiömäki
”Elämäni rakkaus”
hopea, riipus ja ketju

2. Sija

Piia Jormanainen
”Hopeakukka”
hopea, riipus ja ketju

3. Sija

Tuula Pouta-aho
”Mariposa”
kupari ja emali, riipus

Kiertopalkinto
Vuoden oivallus -kiertopalkinto 2014 annettiin tällä kertaa aktiivisesti
yhdistyksen hyväksi vuosikausia toimineelle Tuula Pouta-aholle.

Avoimien ovien näyttely lauantaina 12.4.2014
Tällä kertaa näyttelyssä ei ollut erityistä teemaa. Harrastetyökilpailuun tuli
kuitenkin ilahduttava määrä töitä, jotka olivat näyttelyn pääosassa.
Kiitokset kaikille järjestelyyn osallistuneille ja töitään näyttelyyn tuoneille.
Näyttelyn kävijämäärä on huomattavasti pienentynyt siitä ajasta, jolloin
Hiidenopiston kevätnäyttely pidettiin samanaikaisesti Anttilan koulun aulassa.
Ensi vuonna pitää meidänkin mahdollisesti suunnitella uutta toimintatapaa.
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Valokuvakilpailu syksy 2014
”Kiveä ihmisen muokkaamana”
Aihe on ”Kiveä ihmisen muokkaamana”.
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta
tahansa, kunhan kuvan pääosassa on
kiveä jollakin tavalla ihmisen käden
muokkaamana.
Pyrkikää hyvälaatuiseen kuvaan.
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 .
- Anna kuoret pajan valvojalle keskiviikkoon 12.11.2014 mennessä.
KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN
Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailu peruuntuu. Peruuntuminen
ilmoitetaan pajan ilmoitustaululla ja nettisivulla.
TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN
Tuomarointipäivä järjestetään marraskuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä
pikkujouluun mennessä. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua.
Palkinnot jaetaan pikkujoulussa 2014 ja tulokset julkaistaan nettisivuilla ja pajan
ilmoitustaululla sekä jäsentiedotteessa 1/15. Jokaiselle osallistujalle tulostetaan
tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan palkintojen jaon yhteydessä.

Vuosikokouksessa päädyttiin jatkamaan entisellä johtokunnalla vahvistettuna
Rauli Anttilalla. Kevät on edennyt pitkälle kohti kesää ja puutarhatyöt ovat
käynnistyneet, joten viimeinen pajavuoro on jo 7. toukokuuta. Kaupunki on
suunnitellut pajatilojen viemäreiden kunnostamista, mikä toteutettaneen
kesätauon aikana. Yhteispalaveri asian tiimoilta on luvattu järjestettäväksi
myöhemmin keväällä. Tiedotan asian edistymisestä nettisivullamme.
Oikein hyvää kesää kaikille!
Ani Tuomaala-Kopola, pj
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