
Kevään 2019 ohjelmaa

Huhtikuu Ma 15.4. Kivikävely Lohjan keskusta klo 17
kokoontuminen Kirkkokentällä Virolaisen 
patsaalla

La 20.4. Paja suljettu, Pääsiäinen
Ma 29.4. Kivikävely Neitsytlinna klo 17

kokoontuminen jäähallin P-alueella

Toukokuu Ke 1.5. Paja suljettu, Vappu
La 11.5. Paja suljettu, Äitienpäivä
Ma 13.5. Kivikävely Neitsytlinna klo 17

kokoontuminen Metsolan hautausmaan 
P-alueella

Ma 20.5. Kivikävely Lahokallio klo 17
kokoontuminen Ojamon koulun P-alueella

Aika avoin Maastoretki myöhemmin ilmoitettavaan aikaan 
ja kohteeseen

Ma 27.5. Kivikävely Liessaari HUOM. klo 16
kokoontuminen Haikarin P-alueella

Ke 29.5. Kevätjuhlan valmistelut klo 16:00 alkaen

Kesäkuu La 1.6. Kevätjuhla pajalla klo 12:00 alkaen 
nyyttikestiperiaatteella

Ti 4.6. Kivikävely Haukkavuori, Maksjoki klo 17
kokoontuminen Maksjoen koululla

28.-30.6. Ylämaan Jalokivimessut, Kivikyläntie 19, 
54410 Ylämaa, omin kyydein
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Jäsentiedote 2/2019 huhtikuu
www.kiviharrastajat.com
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Jäsenmaksu 2019
Yhdistyksen rahapula ei ole oleellisesti hellittänyt. Pari kolme jäsentä maksoi 
ennakkoon könttämaksunsa tälle vuodelle, jotta saatiin helmi- ja maaliskuun 
vuokrat maksettua. Kaupungilta on anottu avustusta – saa nähdä 
saadaanko – ja paljonko. 

Jotta kaikki erilaiset kiviharrastajamme himohiojista vain retkillä/luennoilla 
kävijöihin tulisivat kohdelluksi mahdollisimman oikeudenmukaisesti, 
jatkamme kahdella jäsenmaksu-/hiontamaksumallilla: 

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. 

Uutuus: voit maksaa myös koko vuoden kahvit ja pullat kerralla: 100 €. 
Maksa siis haluamasi summa 30.4. mennessä (mieluiten mahdollisimman 
pian): 

Maksun saaja:      Kiviharrastajat ry
IBAN-tilinumero:  FI67 4006 1020 0819 76
Viite:           kirjoita nimesi viestikenttään vaikka olisitkin 
                               tilinhaltija, kiitos. 
                              Jos maksat koko vuoden kahvit, kirjoita viestiin             
                              ”KAHVI 100” 
Eräpäivä:      viimeistään 30.4.
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 VIELÄ KERRAN PAJALLE ja mieti 
oletko ihan varma - täällä kelpaa nyt kokoontua turisemaan ja harrastaa 
kaikkea kiviin ja korutyöhön liittyvää. 
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Hinnat 2019
• 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

Johtokunnan jäsenet 2019
Vuosikokous pidettiin pajalla keskiviikkona 20.3.2019 ja johtokunnan 
järjestäytymiskokous heti perään.

Puheenjohtaja:                        Karitta Laitinen               0500-472 467

Varapuheenjohtaja:                 Jarmo Laitinen               050-587 9601

Sihteeri:                                  Eija Perkiömäki              044-314 7306

Jäsentiedotteet:                          Ani Tuomaala-Kopola    040-701 0002

Rahasto & jäsenasiat:             Tuula Pouta-aho            040-835 9723

Johtokunnan muut jäsenet:     Johan Haavisto              050-526 2562

                      Seppo Hyvönen             040–685 7557

                      Raimo Keränen              040-530 3195

                      Riika Tattari                    050-464 6613

Web master:                       Kaarlo Heikkinen            040-544 4995



                 
Valokuvakilpailu syksy 2019
"Kivi käytössä"

KILPAILUN AIHE

Aihe on ”kivi käytössä”. Kuva voi olla peräisin 
miltä ajalta tahansa. Pyrkikää hyvälaatuiseen 
kuvaan.

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.

- Kuvien palautus viimeistään 20.11.2019 pajavalvojalle.

KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUNTUMINEN

Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailu peruuntuu. 
Peruuntuminen ilmoitetaan nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA KUNNIAKIRJOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään marraskuun aikana siten, että tulokset ovat 
selvillä pikkujouluun mennessä. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten 
valmistuttua. Kunniakirjat jaetaan pikkujoulussa ja tulokset julkaistaan 
nettisivuilla ja jäsentiedotteessa 1/20 Jokaiselle osallistujalle tulostetaan 
tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan kunniakirjojen jaon 
yhteydessä. 


