
Syksyn 2016 ohjelmaa
Syyskuu Ke 14.9. Kiviluento pääkaupunkiseudun korukivistä ja 

kivien tunnistusta, geologi Seppo I. Lahti, 
Järnefelt sali/Lohjan pääkirjasto klo 18:00

La 24.9. Voimme osallistua SJHY:n kiviretkelle, joka 
suuntautuu syyskuussa Nordkalk Oy:n 
omistamalle Raaseporin Mustion 
kalkkilouhokselle. Kokoontuminen portilla 
klo 10.00. Ilmoita osallistumisestasi geologi 
Seppo Lahdelle (lahti.seppo@gmail.com), 
jotta tiedetään paljonko retkelle on 
osallistujia! Katso lisätietoja SJHY:n sivuilta. 
Huom. kaivosyhtiö vaatii kävijöiltä kypärän, 
suojalasit, huomiovärisen vaatetuksen 
(huomioliivit) ja turvakengät (vahvat kengät 
tai saappaat).

Lokakuu Su   2.10. Olemme mukana ”Laavujen kierroksella” 
Tytyrin avolouhoksen nuotiopaikalla 
klo 11-13 esittelemässä toimintaamme.

La   8.10. Kultasepän telineen tekoa/hopeatöitä Anin 
luona Marttatuvantie 5, Virkkala klo 14-18. 
Ilmoittaudu Anille viimeistään 3.10.
040 701 0002

Ke 19.10. Torsti Salosen kiviin ja Lohjaan liittyvä
luento, Järnefelt sali/Lohjan pääkirjasto
klo 18:00
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Jäsentiedote 3/2016 syyskuu
www.kiviharrastajat.com
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25v-postimerkkejä on edelleen saatavissa Tuulalta.

Syksyn 2016 ohjelma jatkuu
Marraskuu Su  6.11. Tutustumisretki Eva Jarnen ja Ilkka Järvelän 

luokse. Eva tekee kivikaiverrusta ja kivi- 
intarsiaa. Ilkalla puolestaan on mineraali-
kokoelma, johon pääsemme tutustumaan. 
Osoite on Hiidenkiventie 53, 04340 Tuusula. 
Lähdemme Kirkkokentältä klo 13:15 
kimppakyydein. Ilmoittaudu Anille viimeistään 
31.10.  040 701 0002 

Ke 16.11. Valokuvakilpailun töiden viimeinen
jättöpäivä. Kuvien palautus aikaisemmasta 
poiketen Tuulan postilaatikkoon Louhenkatu 
4-6 B 10, 08100 Lohja. 

Joulukuu La  3.12. Pikkujoulu ja valokuvakilpailun 
palkintojenjako pidetään pajatilojen 
puuttuessa tällä kertaa Anin ja Kaarlon luona 
alkaen klo 18:00 nyyttikestiperiaatteella, 
kuten aina. Marttatuvantie 5 as 2, 08700 
Lohja.

Tervetuloa!
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Syysretki tehtiin la 3.9.2016 Kisakallion 
suuntaan

Sää suosi retkeämme. Ensimmäinen kohteemme oli Karnaistentien varrella 
oleva kivialue.

Toisena kohteenamme oli Kisakallion alueella olevat kivikasat. Siellä 
pidimme myös evästauon.



Takaisin
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Valokuvakilpailu syksy 2016
”Kiviasetelma” 

Aihe on ”Kiviasetelma”. 
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta 
tahansa, kunhan kuvan pääosassa on 
kiviä ihmisen tai luonnon 
muovaamana.
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 .

-Palauta kuoret viimeistään keskiviikkona 16.11.  Tuula Pouta-ahon 
postilaatikkoon Louhenkatu 4-6 B 10, 08100 Lohja.

KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailu peruuntuu. 
Peruuntuminen ilmoitetaan 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 
jäsentiedotteessa 1/17. 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!

http://kiviharrastajat.com/uutiset/index.html

