Jäsentiedote 2/2017 huhtikuu
www.kiviharrastajat.com

2017 ohjelmaa
Toukokuu

Ti 2.5. Korutyöilta klo 17:00, Pron tila Kasarminkatu 5A
3.-31.5. Kiviharrastajien pienimuotoinen näyttely
Lohjan matkailupalvelukeskuksessa, Laurinkatu 50
(Tuo töitäsi korutyöiltaan!)
To 11.5. Tutustuminen käytännön kivityöhön Veijo Pasasen
kanssa, alkaen klo 17:30. Kokoontuminen Lohjan
kirkon pääovella. HUOM. säävaraus (040 701 0002)
To 25.5. Maastoretki Lohjan seudun kivinähtävyyksiin. Lähtö
Lohjan kirkkokentältä klo 10:00 kimppakyydein

Kesäkuu

30.6.-2.7. Ylämaan Jalokivimessut, Kivikyläntie 19,
54410 Ylämaa, omin kyydein

Heinäkuu

22.-23.7. Kivi-, koru- ja kädentaitomessut klo 10-17
Outokumpuhallilla, Kuusjärventie 10, Outokumpu,
omin kyydein

Syksyksi on suunniteltu käyntiä Tytyrin kaivoksessa GTK:n näyttelyä
katsomassa; yritämme saada luennoitsijaa kertomaan näyttelystä. Näyttelyn
teemat käsittelevät arkeologiaa ja luonnon kehitystä, kallioperän kehitystä
sekä geologisten raaka-aineiden käyttöä.
Tarkemmat tiedot syksyn ohjelmasta seuraavassa jäsentiedotteessa ja
kotisivuilla.
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Kiviharrastajat ry: johtokunta 2017
Kiviharrastajien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Laitinen.
Kaksi uutta jäsentä aloittaa johtokunnassa: Johan Haavisto ja
Seppo Neste.
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Anin ajatuksia puheenjohtajakaudelta 2012-2016
Viisi vuotta Kiviharrastajat Ry:n puheenjohtajana ovat hurahtaneet vauhdilla! Viiteen
vuoteen on mahtunut kaikenlaista. Ensimmäisiä toiveitani oli saada paja asialliseen
kuntoon kaikille sitä käyttäville ”kivi-ihmisille”. Hiiden Opiston kanssa uudistimme
sopimuksen yhteiskäytöstä. Yhteistyössä mietimme pajalle parannuksia lähes joka
vuosi. Parannuksia tehtiin vuosien aikana ja lopulta tilat olivat oikeinkin ”kelvolliset”
kiviharrastamiseen. Kauaa emme kuitenkaan saaneet hyvästä tilanteesta nauttia, kun
jo saimme lukea lehdestä, että koko Tytyrin koulu aiotaan purkaa! Asia varmistui
lopulta ja aikataulu tiloista poistumiselle oli melkoisen tiukka. Yhteisiä tiloja Hiiden
Opiston kanssa käytiin katsastamassa, mutta mitään muuttovalmista tilaa ei löytynyt.
Niinpä seuraavaksi tuli varastotilan haku ajankohtaiseksi. Onneksemme löytyi pieni
varastotila Plastexin kellarista, mihin saimme siirrettyä pajan tavarat. Kiitos vielä
kerran muuttorumbassa mukana olleille!
Uutta pajaa ei ole edelleenkään tiedossa ja tämä tietysti ei voi olla vaikuttamatta
toimintaamme! Yritämme koko ajan etsiä, mutta kuten varmaan ymmärrätte
tämänhetkisillä jäsenmaksuvaroilla ei ”pitkälle pötkitä”! Odotamme tietoa siitä, onko
Hiiden Opiston kanssa mahdollisen yhteisen tilan, Kässän piharakennuksen,
kunnostusmäärärahaa myönnetty kaupungin varoista. Vielä emme ole saaneet tietoa
siitä, onko asia edennyt investointilistalla päätösvaiheeseen. Toivottavasti pian asia
selviää!
Toivelistalla kärjessä oli aloittaessani myös yhdistyksen omat nettisivut ja nehän
saatiin aika nopeasti, kun kauniisti pyysin puolisoni mukaan toimintaan ja sitten ei
muuta kuin tekemään kiviharrastajille kotisivut, joita nyt sitten seurataan paitsi Lohjan
seudulta ja Helsingistä niin myös ulkomailta! Tiedottaminen on huomattavasti
helpottunut ja samalla yhdistyksemme on ajassa hienosti mukana.
Tekemistä ja haasteita riittää siis edelleen nyt hieman uudistuneelle johtokunnalle.
Paljon voi tehdä asioita kiviharrastamisen puolesta, vaikka hiontatiloja ei olekaan vielä
löytynyt. Peräänkuulutan teiltä siis aktiivista asennetta, osallistumista, vaikka aivan
pienelläkin tavalla toimimaan kiviharrastuksen säilymisen puolesta! Tällainen toiminta
motivoisi johtokuntaa jatkamaan Lohjalla kiviharrastamisen puolesta ”taistelua”!
Lähtekää mukaan, osallistukaa, olkaa yhteydessä!
Omasta puolestani haluan kiittää johtokunnan jäseniä, kaikkia teitä kiviharrastajia ja
yhteistyökumppaneita hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toivotan onnea ja menestystä
uudelle puheenjohtajalle Jarmo Laitiselle hänen aloittaessaan oman kautensa
Kiviharrastajat Ry:ssä!
Kaunista kesää kaikille kiviä keräileville ja kauneutta kivissä katseleville kivikavereille!
:) Ani Tuomaala-Kopola
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Valokuvakilpailu syksy 2017
”Lähikuva kivestä”
Aihe on ”Lähikuva kivestä”.
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta
tahansa, kunhan kohde on läheltä
kuvattu kivi.
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 marraskuun jäsenillassa, jonka aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
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 1/18. 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

