Jäsentiedote 2/2015 huhtikuu
www.kiviharrastajat.com

Kevään 2015 ohjelmaa
Toukokuu

La 2. ja 9.5.
La 16.5.
La 23.5.

Paja on suljettu (Vappu ja Äitienpäivä).
Kevään viimeinen pajavuoro.
Retki Suomen Jalokiviharrastajien
kanssa Uttiin ja Luumäelle.

Kesäkuu

26.-28.6.

Ylämaan jalokivimessut, Kivikyläntie 19,
54410 Ylämaa (omilla kyydeillä).

Syyskuu

La 5.9.

Syksyn ensimmäinen pajavuoro

Kevätretki la 23.5.2015 Uttiin ja Luumäelle
Päätimme osallistua tänä keväänä SJHY:n järjestämälle retkelle tutustumaan
Kari Kiurusen jalokivihiomoon Uttiin ja Luumäen Kännätsalon louhokseen.
Menemme sinne kimppakyydein, ota yhteyttä johtokunnan jäseniin. Omat
eväät mukaan.
Louhos on toiminut ajoittain vuodesta 1986. Rapakivigraniitissa olevasta
esiintymästä on löytynyt jopa yli kilon painoisia jaloberyllikiteitä, jalotopaasia
ja värikkäitä kvartsimuunnoksia. Mukana retkellämme asiantuntijana geologi
Seppo I. Lahti.
Omat eväät mukaan. SJHY:n osallistumismaksu on 5 € ja lisäksi louhos perii
pienen maksun. Sitovat ilmoittautumiset toukokuun ensimmäiseen viikkoon
mennessä Tarja Leväselle tarja.levanen@gmail.com
Mielenkiintoista ja antoisaa retkipäivää!
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Kevään 2015 harrastetyökilpailun tulokset
Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä töitä kaikkiin sarjoihin.
Tuomareina toimivat Kalevi Päivärinta ja Risto Jokinen.

Sarja: Koruton kivi
1. Tuula Pouta-aho

2. Seppo Hyvönen

”Lehti”

”Tuhat ja yksi yötä”

3. Raimo Keränen

”Hylje”

Sarja: Kivikoru
1. Kalevi Seger

”Ympyrät”

2. Raimo Keränen

”Kadonneet tähdet”

3. Tuula Pouta-aho

”Viherrys”

Sarja: Kivetön koru
1. Eija Perkiömäki

”Juhlaketju”
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2. Tuula Pouta-aho

”Papillion”

3. Raimo Keränen

”Vinorengas”

Kiertopalkinto
Vuoden oivallus -kiertopalkinto 2015 annettiin tällä kertaa monipuolisesti
yhdistyksen hyväksi vuosikausia toimineelle Seppo Hyvöselle.

Avoimet ovet & näyttely lauantaina 18.4.2015
Tänä vuonna saimme näyttelyyn kiviä, koruja ja kiviesineitä useilta jäseniltä.
Kiitos kaikille töitään tuoneille.
Ilahduttavasti käviöiden määrä oli suurempi kuin viime vuonna.

Yhdistyksen 25. juhlavuosi 2015
Juhlavuoden kunniaksi päätimme tehdä oman postimerkin! Kuvaksi valittiin
Karitta Laitisen ottama kuva Lohjan järven Ison saaren Mailaniemen Ämmän
uunin kalliosta. Postimerkkejä voi ostaa 10 kpl arkkeina pajalta á 20€.
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Valokuvakilpailu syksy 2015
”Kivi ja vesi”
Aihe on ”Kivi ja vesi”.
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta
tahansa, kunhan kuvan pääosassa on
kiveä ja vettä.
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 11.11.2015 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 ja tulokset julkaistaan nettisivuilla ja pajan ilmoitustaululla
sekä jäsentiedotteessa 1/16. Jokaiselle osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset
lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan palkintojen jaon yhteydessä.

Vuosikokouksessa valittiin Eija Perkiömäki uudeksi johtokunnan jäseneksi,
tervetuloa! On virkistävää saada joukkoomme uutta energiaa.
Oikein hyvää kesää kaikille!
Ani Tuomaala-Kopola, pj
Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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