Jäsentiedote 3/2017 syyskuu
2017 syyskauden ohjelmaa
Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

www.kiviharrastajat.com

3.-31.10.

Kiviharrastajat ry:n oma näyttely Pääkirjaston
2. kerros, avajaiset 3.10. klo 18:00

Ke 4.10.

Ylimääräinen Yhdistyskokous aiheena:
tilojen vuokraus ja jäsenmaksun korotus.
Tervetuloa paikanpäälle Kasarminkatu 5A
klo 18:00.

La 7.10.

Nuuksion Haltia "Hiidenkirnuja ja kiteytyneitä
kertomuksia" -geologinen retki klo 13-15. Lähtö
kimppakyydein Lohjan kirkkokentältä klo 10:00.
Retkelle mahtuu 30. Emme voi olla varmoja
mahdummeko mukaan, joten lähdemme
aikaisin ilmoittautuaksemme ajoissa. Ennen
retkeä on myös kiinnostava esitelmä näyttelyn
lisäksi. Näyttely maksaa 10€ (eläkeläiset 5€).

Ke 15.11.

Valokuvakilpailun viimeinen palautuspäivä
Palautus Tuulan postilaatikkoon

Ke 22.11.

Valukuvakilpailun tuomarointi

Pe 8.12.

Pikkujoulu Pron tiloissa klo 18:00,
Kasarminkatu 5A

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
Jäsenmaksu päätetään 4.10.2017 ylimääräisessä yhdistyskokouksessa!
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Jäsenilta 11.5.
Kävimme seuraamassa Veijo Pasasen käytännön kivityötä Lohjan
hautausmaalla.

Matkailupalvelukeskuksen näyttely
3.-31.5. 2017
Yhdistyksemme esitteli toimintaansa pienimuotoisesti Matkailupalvelukeskuksen
tiloissa Laurinkatu 50, Lohja.
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Helatorstaina 25.5.2017 retki Lohjan
seudun kivinähtävyyksiin
Seppo Hyvönen toimi oppaanamme. Retkelle osallistui 11
kivinähtävyyksistä kiinnostunutta. Sepolle kiitokset hyvin suunnitellusta ja
ohjatusta retkestä. Päivä oli aurinkoinen ja lähes viisi tuntia meni sujuvasti
kimppakyydein. Evästauon pidimme Lohjan harjun hiihtomaan laavulla.

Retkiryhmä Kukkukallioon luohitun luolan edessä ja Lehmijärven valtava
siirtolohkare

Evästauolla Lohjan harjun hiihtomaan laavulla ja Lohjan harjun
pirunpeltomaisemaa
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Valokuvakilpailu syksy 2017
”Lähikuva kivestä”
Säännöt edellisessä jäsentedoteessa ja netsivulla
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 Tuula Pouta-ahon postilaatikkoon Louhenkatu 4-6 B 10, 08100
Lohja.

Puheenjohtajan palsta
Hyvää ankeaa alkusyksyä, hyvät kiviharrastajat. Kesä riemuineen, sääskineen ja
kylmine vesineen lienee takana ja on taas aika arvioida mennyttä ja tulevaa.
Toimintamme viime keväänä ja loppukesästä on ollut lähinnä toimimattomuutta.
Tämä ei toki ole kenenkään vika, jollei nyt sitten aivan yksilötasolla.
Kesänviettotavat ovat erilaisia. Pääsyy viime kauden vähäiseen aktiviteettiin oli
toki toimitilojen puute. On vaikeaa tehdä mitään yksin tai yhdessä, kun tiloja ei
ole. Monen ihmisen aktiviteetin ansiosta saimme pidettyä kuitenkin toimintaamme
yllä. Kävimme retkillä, tutustumassa kokeneiden ammattilaisteen toiminta- ja
työtapoihin sekä niiden tuloksiin. Lisäksi järjestimme upeita korutyöiltoja. Myös
luentotilaisuuksia järjestettiin ja osanotosta ja annista voisi olla ylpeä. Ehkä jopa
opimme jotakin, ainakin osa meistä.
Tämän syksyn tärkein tavoite on saada hyvät toimintatilat, jotka myös sopivat
harrastajaparkojen kukkarolle. Paikkoja on käyty katsomassa, ja toivoa on. Ja
vaikka näyttäisi huonommalta, uskon, että yritystä ja halua riittää. Joka
tapauksessa, kuten tässä porukassa voisi sanoa, kiveäkään ei jätetä
kääntämättä.
Kiitos kaikille ja oikein hyvää syksyä.
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Jarmo Laitinen

Takaisin

