Voit hankkia itsellesi kaivosyhtiön osakkeen tai antaa sen tavallisuudesta poikkeavaksi lahjaksi tärkeälle henkilölle. Osake tuo
saajalle aidon osakkuuden kaivosyhtiössä kaikkine etuineen.

Kaivosyhtiön osakekirjat ovat tunnettujen suomalasten taidegraafikoiden käsinvedostettuja etsauksia, jotka taiteilija on itse
numeroinut ja signeerannut.
.
Taidegraafikko Väinö Rouvinen tunnetaan monipuolisena
suomalaisen luonnon tulkkina ja mestarillisena metalligrafiikan
taitajana.
.

Lampivaaran tumman violetista vaaleaan lilaan hehkuvaa
ametistia on kaivettu vasta kymmenkunta vuotta. Tunturin laella
toimii Euroopan ainoa ametistikaivos, joka sekin on kaivoksena
poikkeuksellinen. Rikkaasta esiintymästä poimitaan kiviä vain
yhtiön omaan korutuotantoon. Ametisti sijaitsee rapautuneessa
pintamaassa, joista niitä kaivetaan lapioilla ja pikku kuokilla.
Louhintaa ja murskausta ei tarvita. Kaivosyhtiö haluaakin
säilyttää ympäröivään luontoon saumattomasti sopivan kaivosmiljöön myös tulevien sukupolvien ihastelun kohteena.
.

Taidemaalari ja -graafikko Meeri Torvisen laajaan aihepiiriin kuuluvat luonto- ja henkilökuvat, ihmiset, eläimet ja
maisemat. Hänen grafiikassaan on tarkan kuvauksen lisäksi
usein myös surrealismin unenomaista tunnetta.
.
Graafikko Juha Tammenpään omaperäinen kuvamaailma
visualisoi taiteilijan luovaa mielenkulkua ja alitajunnassa
syntyneitä visioita. Sykähdyttävät kummajaiset ovat yht'aikaa
tutuntuntuisia, humoristisia, salaperäisiä ja maagisia.
.
Taidegraafikko ja -maalari Kristian Krokforsin tyylitellyt rytmikkäät
maisemat ovat taiteenharrastajille tuttuja. Krokfors on työskennellyt
vuosikausia johdonmukaisesti samojen teemojen parissa. Hän
löytää aina uuden hienostuneen näkökulman aiheeseensa.

Kaamoksen Satu on viivasyövytystyö,
joka korostetun yksinkertaisella tavalla
henkii Lapin ikiaikaista mystiikkaa.
Kuvassa toisiinsa kietoutuneet
säänvalkaisemat kelopuut keinuvat
ajan virrassa Lampivaaran jylhää
tunturiprofiilia vasten.

Tässä Kristian Krokforsin tyypillisessä
viivasyövytystyössä kevätauringon
ensi säteet luovat jyrkkiä varjoja
jääkautisen joen muovaaman jyrkän
kurun seinämiin. Aiheen käsittelyssa
tärkeätä on värisommittelu ja rytmi.

Työ on saanut innoituksensa Lapin
kevääseen kääntyvästä talvesta. Se on
toteutettu hienona pistesyövytyksenä.
Kuvassa porotokka suuntaa kantavan
jängän yli kohti suojaavaa metsänreunaa.
Täysikuu saa Luostotunturin hehkumaan
kirkkaana ja luo valkoiselle hangelle
voimakkaiden varjojen mystisen ja
mieltä kiehtovan labyrintin.

Tiedon Puu on taidokas etsaus ja
akvantintatyö, jossa indigon ja oranssin
yhdistelmät korostavat kertomuksen
yksityiskohtia. Kuvassa puuhahmoinen
haltija jakaa kaikille kuuluvaa maailman
tietoa tiedonviejälinnun kanssa kuun
valossa pohjoisen tähtitaivaan alla.

KEHYSTYYPPI 1

Ruskaretki on taitavalla kädellä kaiverrettu
viivasyövytystyö, jossa Rouvinen
poikkeuksellisesti on käyttänyt kahden
laatan tekniikkaa. Kuvassa villi ja vapaa
susilauma vaeltelee ruskan keskellä
haistelemassa kuulaan syksyn raikkaita
tuoksuja. Horisontissa kohoavat
Mairivaaran satulamaiset tunturihuiput.

Yhtiökokouksen päättämiä osakasetuja ovat mm.:
Maksuton osallistuminen kaivosohjelmaan kaivoksen aukioloaikana ja
50% alennus kahden oman vieraan kaivoslipusta. Alennus yhtiön koru- ja
kivituotteista Pienessä Kaivoskaupassa ja kaivoksella.
MERKINTÄLISTOJA ON SAATAVANA PIENESTÄ KAIVOSKAUPASTA TAI
OSOITTEESTA: http://www.ametistikaivos.fi/

KEHYSTYYPPI 2

Hopeanharmaa puukehys,
koko 50cm x 31cm, kirkas lasi,
happovapaa materiaali
Tyyppi 1:
1-aukkoinen keyhyspahvi
Tyyppi 2:
2-aukkoinen kehyspahvi

OSAKKEEN HANKINTAAN LIITTYVIÄ TIETOJA
TOIMITA HUOLELLISESTI JA SELKEÄlLLÄ KÄSIALALLA TÄYTETTY MERKINTÄLOMAKE PIENEEN KAIVOSKAUPPAAN TAI YHTIÖN KONTTORIIN JA SUORITA
LASKELMAN MUKAINEN MAKSU MYYNTIPISTEESSÄ TAI YHTIÖN TILILLE.
OSAKEKIRJAAN TEKSTAAN LOMAKKEELLA ILMOITETUT OSAKASTIEDOT JA
TOIMITETAAN VAKUUTETTUNA/KIRJATTUNA POSTILÄHETYKSENÄ
MERKINTÄLISTALLA ILMOITETTUUN TOIMITUSOSOITTEESEEN.
TOIMITUSAIKA ON 2-4 VIIKKOA LOMAKKEEN TIETOJEN JA MAKSUN
KIRJAAMISESTA YHTIÖSSÄ.
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