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Jäsentiedote 2/2018 helmikuu
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NYT PAJA ON VALMIS - TULE KÄYMÄÄN!
iv u
Kankurintie 14, Lohjan asema, avoinna
•

Ke 16 – 19 (suljetaan klo 18 jos ei hiojia)

•

La 12 – 16 (suljetaan klo 15 jos ei hiojia)
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Viralliset avajaiset pidetään keväämmällä, kun on saatu paja
”sisäänajettua”
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JÄSENMAKSU 2018
Yhdistyksen rahapula on nyt todellinen. Parhaillaan tilillä on vajaa 500 € ja
lähipäivinä pitäisi maksaa 1.240 €:n lasku pajan sähköistyksestä.
Jatkossakaan ei tule olemaan helppoa. Vaikka meillä on halpa vuokra, vain
180 €/kk, se on kuitenkin 100 % enemmän kuin Tytyrin koulun aikoihin.
Siksi olemme pakotettuja nostamaan jäsenmaksua aika radikaalisti.
Jotta kaikki erilaiset kiviharrastajamme himohiojista vain retkillä/luennoilla
kävijöihin tulisivat kohdelluksi mahdollisimman oikeudenmukaisesti,
päätimme tarjota kaksi vaihtoehtoa jäsenmaksun maksamiseen:
1. Jäsenmaksu 25 € + hiontamaksu 2 € / tunti
2. Könttä: 150 € / vuosi – sisältää rajattoman hiontaoikeuden pajan
aukioloaikoina (tunnit pitää silti kirjata tuntikirjaan)
Lisäksi voit tukea toimintaamme vapaaehtoisella tukimaksulla tilillemme
milloin tahansa vuoden aikana. Kätevimmin sen maksaminen tietenkin käy
nyt samalla jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
Maksa siis haluamasi summa 31.3. mennessä
(mieluiten mahdollisimman pian!):
Maksun saaja:
Kiviharrastajat ry
IBAN-tilinumero: FI67 4006 1020 0819 76
Viite:
kirjoita nimesi viestikenttään vaikka olisitkin
tilinhaltija, kiitos
Eräpäivä:
viimeistään 31.3.
Summa:
valintasi mukaan
Jos tarvitset tilisiirtolomakkeen maksua varten, ota yhteyttä
(Tuula 040 835 9723)
Muistathan, että maksamatta jätetty jäsenmaksu tulkitaan eroamiseksi.
Mikäli haluat lopettaa jäsenyytesi, olisi tietenkin mukavampi kuulla siitä
sinulta. Ja ennen sellaista päätöstä – tule nyt ainakin katsomaan uutta
upeaa pajaamme, täällä kelpaa nyt kokoontua ja harrastaa kaikkea kiviin
liittyvää.
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UUDET HINNAT
•

Hionta tai muu työ pajan työvälineillä 2 € / tunti (tai 0 €/t)
• Kirjaa täydet tunnit tuntikirjaan, maksu
hiontamaksukippoon

•

Kahvi tai tee tai pulla 1 €, kahvi/tee + pulla 2 €
• Maksu kahvimaksukippoon

•

Pajalla on kaupan kaikenlaista tarpeellista, kellokoneistoja,
nahka-nauhoja, rumpukiviä… kysy valvojalta

VUOSIKOKOUKSEN KUULUMISIA
Vuosikokous pidettiin pajalla keskiviikkona 14.2.2018 ja johtokunnan
järjestäytymiskokous heti perään.
Puheenjohtaja:

Jarmo Laitinen

050-587 9601

Varapuheenjohtaja:

Karitta Laitinen

0500-472 467

Sihteeri:

Eija Perkiömäki

044-314 7306

Jäsentiedotteet:

Ani Tuomaala-Kopola

040-701 0002

Rahasto & jäsenasiat:

Tuula Pouta-aho

040-835 9723

Johtokunnan muut jäsenet:

Antti Haataja

050-563 0646

Johan Haavisto

050-526 2562

Seppo Hyvönen

040–685 7557

Raimo Keränen

040-530 3195

Riika Tattari

050-464 6613

Kaarlo Heikkinen

040-544 4995

Web master:
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HARRASTETYÖKILPAILU 2018
SARJAT
Pyöröhiottu korukivi
Kiven tulee olla aito luonnonkivi, eikä se saa olla kiinnitetty korukehykseen, eikä
viistehiottu (tauluhionta sallittu). Muoto vapaa.
Esine
Kiven tulee olla aito luonnonkivi, työ voi sisältää muutakin materiaalia
Koru
Valmis koru, joka on kokonaan itse tehty (valmiit lukot ja ketjut sallitaan).
Materiaali vapaa, kunhan koru sisältää aitoa luonnonkiveä
SÄÄNNÖT
Kivien tulee olla kilpailijan itsensä hiomia. Kuhunkin sarjaan saa osallistua vain
yhdellä työllä, jota ei ole palkittu aiemmissa kilpailuissa.
ARVOSTELU
Kilpailussa ei arvostella materiaalien harvinaisuutta vaan tekijän teknistä taitoa
ja taiteellista näkemystä materiaalien käsittelyssä
TUOMARIT
Tuomareiksi kutsutaan kaksi asiantuntevaa henkilöä.
PALKINNOT
Rahapalkintoja ei jaeta, luvassa on vain mainetta ja kunniaa.
KILPAILUTÖIDEN JÄTTÄMINEN
Paketoi kilpailutyösi, kirjoita paketin päälle työn nimi ja sarja, johon se
osallistuu.
Kirjoita erilliselle paperille oma nimesi ja yhteystietosi. Sulje paperi kirjekuoreen.
Kirjoita kuoren päälle kilpailutyösi nimi ja sarja, johon se osallistuu.
Anna paketti ja kuori pajan valvojalle ke 4.4.2018 mennessä.
KILPAILUN TAI SARJAN PERUUTAMINEN
Mikäli kilpailuun tai johonkin sarjaan on jätetty määräaikaan mennessä
vähemmän kuin 5 työtä, kilpailutoimikunta voi peruuttaa kilpailun tai kyseisen
sarjan. Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella pajan ilmoitustaululla ja
kotisivuillamme.

4

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN
Arvostelu tapahtuu siten, että tulokset ovat selvillä pajan avajaisiin mennessä.
Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua. Kunniakirjat jaetaan
pajan avajaisissa ja tulokset julkaistaan kotisivuillamme.

