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Syyskuu

La 5.9.
Ma 14.9.

Lokakuu

La 31.10.

Marraskuu

Ke 11.11.

Valokuvakilpailun ”Kivi ja vesi” viimeinen
jättöpäivä

Joulukuu

La 5.12.

Pikkujoulu ja valokuvakilpailun
palkintojen jako klo 18 alkaen, tervetuloa!
Syyskauden viimeinen pajavuoro

Ke 16.12.

Syksyn ensimmäinen pajavuoro
Vihdin Kivikoru yhdistyksen maastoretki
Ojakkalan hiekkakuopalle
Hopeasavi- ja emalointipäivä

Yhdistyksemme 25. juhlavuoden kunniaksi teetettyjä postimerkkejä on
saatavilla pajalta 20€ kymmenen kappaleen arkeissa.
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Kevätretki la 23.5.2015 Uttiin ja Luumäelle
Osallistuimme SJHY:n järjestämälle retkelle tutustumaan Kari Kiurusen
jalokivihiomoon Uttiin ja Luumäen Kännätsalon louhokseen.
Louhos on toiminut ajoittain vuodesta 1986. Rapakivigraniitissa olevasta
esiintymästä on löytynyt jopa yli kilon painoisia jaloberyllikiteitä, jalotopaasia
ja värikkäitä kvartsimuunnoksia. Mukana retkellä asiantuntijana oli geologi
Seppo I. Lahti.

Ensimmäinen kohteemme oli Kiurusen kivihiomo Utissa. Viihtyisä, siisti ja
valoisa paja oli rakennettu vanhaan navettaan. Siellä oli paljon
mielenkiintoisia koneita sahaukseen ja hiontaan, yksi tosi tehokas saha
erityisesti jäi kummittelemaan mieleen – sellaisen kun saisi! Myymälässä
pöytävitriinit kimalsivat kauniita ja omaperäisiä valmiita koruja. Myös
raakakiviä ja mineraalinäytteitä oli tarjolla. Meille tarjottiin suussa sulavia
karjalanpiirakoita kahvin tai teen kera.

Retken pääkohde, Luumäen beryllikaivos, tuotti pienen pettymyksen –
monttu oli veden peitossa emmekä päässeet rapsuttelemaan louhoksen
seinämiä.
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Oli pakko tyytyä vanhoihin jätekasoihin kauempana lähellä metsän rajaa.
Kukaan ei tainnut tehdä mainittavampia löytöjä, joitakin hyvämuotoisia
savukvartsikiteitä tarttui matkaan. Näyttää siltä, että uusi louhos on työn alla
toisella puolen tietä, sieltä oli jo kallioita paljastettu ja vähän kaiveltu – ties mitä
Ellejä sieltä vielä tulevaisuudessa löytyy!
Lohjalta retkelle osallistui 5 henkeä, 4 pikkuautolla ja uusin jäsenemme SJHY:n
bussikyydillä. Keli oli kovin tuulinen ja viileä, mutta muuten oli oikein mukava
retki.

Puheenjohtajan palsta
Kerrassaan kummallisen kesäsään jälkeen aloitamme syyskauden taas
kiviharrastuksen parissa. Tämän syksyn retkimahdollisuus tuli nopealla
varoitusajalla Vihdin Kivikoruharrastajien järjestämänä viime maanantaille,
joten se on jo mennyttä aikaa. Ilmoittelimme asiasta kyllä kotisivuilla ja
sähköpostilla, mutta ei siellä ollut meiltä ”ehtinyt” ketään, valitettavasti.
Yhteisten juttujen tekemisessä olisi vielä paljon kehitettävää!
Jos olette tutustuneet Hiidenopiston kurssivihkoseen, niin ehkä ihmettelitte
Hopeaketjukurssin la-su 3.-4.10. ja 10.-11.10. viikonloppujen tarjontaan pajalla.
Meidän harrastusvuorohan on sopimuksen mukaan lauantaisin klo 13-16.
Meiltä ei tiedusteltu etukäteen ko. viikonloppujen varaamisesta. Keskustelin
asiasta Anja Aallon kanssa ja hän pahoitteli tapahtunutta ja sanoi sen olleen
vahinko. Hän oli itse ollut vuorotteluvapaalla ja näin asia oli jäänyt
huomioimatta uusia kursseja suunniteltaessa. Tilanne on tällä hetkellä
kuitenkin sellainen, että ilmoittautuneita on niin vähän, ettei ko. kurssia
ilmeisesti tulla järjestämään, ainakaan nyt syksyllä. Kevään kurssin osalta asia
jää nähtäväksi. Joten meidän hiontavuorot näille lauantaille ovat normaalisti
voimassa.
Omenakarnevaalien aikaan 19.9. pidämme pajan suljettuna!!
Valokuvakilpailun aihe on tänä vuonna tuo ”Kivi ja vesi” ja olen varma, että
teidän arkistoistanne sellaisia kuvia löytyy, joten muistakaa tuoda niitä
kilpailuun! Viimeinen kuvien jättöpäivä on keskiviikon 11.11. pajavuorolla.
Ennenkaikkea tervetuloa hiomaan ja kiviharrastamaan!
Ani Tuomaala-Kopola
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Valokuvakilpailu syksy 2015
”Kivi ja vesi”
Aihe on ”Kivi ja vesi”.
SÄÄNNÖT
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta tahansa, Kuvan tulee olla kilpailijan itsensä ottama.
kunhan kuvan pääosassa on kiveä ja vettä. Kilpailuun saa osallistua enintään kahdella
Pyrkikää hyvälaatuiseen kuvaan.
kuvalla.
ARVOSTELU
PALKINNOT
Kilpailussa arvostellaan mm. kuvan ideaa,
Kokonaispalkintosumma on 100 €, jonka
sommittelua, taiteellisuutta ja valokuvan
tuomarit jakavat parhaiden kesken
laadukkuutta.
haluamallaan tavalla.
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.

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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Takaisin

