
Jäsentiedote 3/2014 syyskuu

www.kiviharrastajat.com

Syksyn 2014 ohjelmaa

Syyskuu La   6.9. Syksyn ensimmäinen pajavuoro

Lokakuu La  4.10. Maastoretki Vihtijärvi – Karkkila 
suuntaan Hietalammille.
Lähtö Tytyrin koulun pajalta klo 9:00 
kimppakyydein. Muista eväät ☺
HUOM! Paja on suljettu retkipäivänä.
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Lokakuu La 11.10. Emalityöt

Marraskuu La   1.11. Paja suljettu (Pyhäinpäivä)

  1.-2.11. XXI kansainväliset Kivi-ja korumessut, 
Lahden messukeskus (omin kyydein)

La   8.11. Hopeasavityöt

Ke 12.11. Valokuvakilpailun ”Kiveä ihmisen 
muokkaamana” töiden viimeinen 
jättöpäivä

Ke 19.11. Valokuvakilpailun tuomarointi

La 22.11. Valutyöt

La 29.11. Pikkujoulu ja valokuvakilpailun 
palkintojen jako klo 18 alkaen

Joulukuu La   6.12. Paja suljettu (Itsenäisyyspäivä)
Ke 10.12. Syyskauden viimeinen pajavuoro
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Puheenjohtajan palsta

Syksyinen, lämmin tervehdys!
 
Arki on alkanut: työ ja vapaa-aika lomittuvat kunkin meistä arkeen 
luoden rytmiä elämiseen. Harrastustoiminnasta moni kertoo saavansa 
rentouttavaa energiaa jaksaa (työ)elämän kiireissä.  
Kiviharrastustoimintaa on Tytyrin koulun kellarissa (entisissä 
koululaisten WC tiloissa!) toteutettu jo reippaasti yli kaksikymmentä 
vuotta!

 Lasten korkeudelle laitetut käsienpesulavuaarit ovat olleet käytössä 
kaikki nämä vuodet. Nyt vihdoinkin asia korjautui ja saimme 
viemäriremontin yhteyteen korjauksen tähän asiaan! Vanhat lavuaarit 
poistettiin ja samalla epäkäytännöllinen väliseinä poistettiin ja näin tila 
avartui asialliseksi aikuisten mitoille tehdyksi tilaksi. Kaikille remontin 
tekijöille (putki-, kirves-, sähkömies) kiitokset! Samoin kiitän hyvästä 
yhteistyöstä kiinteistöpuolen henkilöitä! Kelpaa meidän nyt harrastaa! 
Samalla Hiidenopiston opettajat saavat lisää kaappitilaa omille 
tavaroilleen.

Ennen remonttia         Jälkeen, viimeistely vielä kesken
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 Tämänkin syyskauden vuoroihin on varattu teemapäiviä, jolloin on 
mahdollisuus tulla tekemään emalointia, hopeasavitöitä ja hiekkavalua. 
Ketjuja voit tulla tekemään aina ”normaalien vuorojen” aikana!

 Valokuvakilpailun aiheena on ”Kiveä ihmisen muokkaamana”. 
Varmasti olette nähneet kivisiä asioita, joita voisitte nyt ikuistaa valokuvaan 
ja osallistua kilpailuun! Tarkemmat ohjeet olivat jo edellisessä 
jäsentiedotteessa.

 Yhdistyksen uudistetut/ korjatut säännöt ovat Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa vielä käsittelyssä.

 Kotisivuja olemme myös hieman uudistaneet. Sieltä löytyvät toiminnan 
ajankohtaiset asiat ja myös kattavasti yhdistyksen historiaa! Sivujamme 
seurataan tällä hetkellä eniten Helsingistä!

Kiviharrastustoiminnan puitteet ovat vain parantuneet entisestä, MUTTA 
missä ovat aktiiviset harrastajat?  Johtokunnan keski-ikä on jo 
kunnioitettavan paljon! Koko toiminnan pyörittäminen vuodesta toiseen 
saman porukan varassa on paljon vaadittu! Pajavuorojen valvonnat jaetaan 
johtokunnan joidenkin jäsenten kesken. Paras kiitos valvojille olisi 
runsaslukuiset harrastajat vuoroille! On tosi mukavaa nähdä uudet kasvot 
harrastajien joukossa! Heitäkin onneksi on!  Hiidenopiston kivikorukurssit 
ovat vuodesta toiseen täynnä. Luulisi, että kurssin jälkeen olisi sujuvaa 
siirtyä harrastamaan samoihin tiloihin. Jäsenmaksun suuruus (12€/vuosi!) ei 
ainakaan kai ole syy, miksi harrastamaan ei tulla!?

Hei, nyt tarvitaan uusia henkilöitä tuomaan ideoita, suunnittelemaan & 
toteuttamaan toiminnan kehittämistä ja toimimaan kiviharrastamisen 
säilymiseksi Lohjalla! 

Rohkeasti mukaan!

Ani Tuomaala-Kopola, pj

Ovatko osoitetietosi ajan tasalla?

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
tai spostilla info@kiviharrastajat.com

Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!


