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Jäsentiedote 2/ 2012 maaliskuu

VUOSIKOKOUKSEN KUULUMISET:
Samat vanhat naamat jatkavat johtokunnassa ja muina toimihenkilöinä, tehtäviä hiukan
vaihdettiin.  Jäsen/Liittymismaksu säilyy edelleen 12 eurona.

Ani Seppo Karitta Riika Antti

Raimo Rauli Jarmo Tuula

Ani TuomaalaKopola  040 701 0002  ani.tuomaala@dnainternet.net
johtokunnan puheenjohtaja, tiedottaja, kilpailutoimikunta, valvoja 

´Seppo Hyvönen        040 685 7557  seppohyvonen@elisanet.fi
johtokunnan varapj, pajatoimikunta, valvoja

Karitta Laitinen     050 343 1923  karitta.laitinen@aalto.fi
sihteeri, johtokunnan jäsen, ohjelmatoimikunta, valvoja

Riika Tattari        050 464 6613  vilho.tattari@dnainternet.net
johtokunnan jäsen, ohjelmatoimikunta, valvoja

Antti Haataja        050 563 0646  a.o.haataja@dnainternet.net
johtokunnan jäsen, kilpailutoimikunta, valvoja

Raimo Keränen        040 530 3195  raimo.lauri.keränen@dnainternet.net
pajamestari, pajatoimikunta, valvoja

Rauli Anttila        050 554 1085  rauli.anttila@saunalahti.fi
pajatoimikunta, valvoja

Jarmo Laitinen       050 587 9601  jarmo.laitinen@hus.fi
ohjelmatoimikunta, valvoja

Tuula Poutaaho      040 835 9723  tuula.poutaaho@aditro.com
rahastonhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja, kilpailutoimikunta

Kaarlo Heikkinen info@kiviharrastajat.com
Webmaster

Kaarlo
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Ovatko osoitetietosi ajan tasalla?

Oletko muuttanut? Onko sinulla uusi sähköpostiosoite? Oletko mennyt 
naimisiin tai eronnut - onko nimesi muuttunut?
Kerro muutoksista yhdistykselle varmistaaksesi postin saamisesi:
info@kiviharrastajat.com tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho

PuheenjohtajaltaPuheenjohtajalta

Maksathan jäsenmaksusi eräpäivään
mennessä?

Maksun laiminlyönnistä menee jäsenyys!

Maksathan jäsenmaksusi eräpäivään
mennessä?

Maksun laiminlyönnistä menee jäsenyys!

Kiviharrastuksen suosio on Suomessa lisääntynyt koko ajan. Uusia yhdistyksiä perustetaan ja 
jo toimivissa yhdistyksissä toiminta vaikuttaa olevan hyvinkin aktiivista. Kiviharrastajat 
yhdistys on Lohjalla toiminut jo vuodesta 1989 alkaen. Vuosiin on mahtunut paljon 
tapahtumia. Jäsenten aktiivisuus on alkuvuosista ehkä välillä hieman hiipunut, mutta tällä
hetkellä on mukava todeta, että uusien innostuneiden kiviharrastajien joukko on 
lisääntymässä!
Pitkään puheenjohtajana toimineelle Seppo Hyvöselle lämpimät kiitoksemme! Mukavaa on, 
että hän jatkaa edelleen toiminnassa varapuheenjohtajana. Kiitoksen ansaitsee myös sihteerin 
tehtäviä hoitanut Tuula Pouta-aho.  Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa jaoimme 
yhdistyksen tehtäviä useammalle henkilölle ja näin saimme ”järkeistettyä”
tasapuolisemmaksi yhdelle henkilölle jäävää työmäärää. Tuleva vuosi näyttää miten hyvin 
siinä onnistuimme.  Mielestäni aktiivisesti ”toimintaa pyörittävä” porukka on myös kiitokset 
ansainnut! Pajan koneiden kunnostus on taitavien miesten hoidossa!  Pajavalvontavuorojen 
hoitamiseen aikaansa antavat henkilöt ovat toiminnan kannalta ”kullan arvoisia”! 
KIITOS KAIKILLE!
Tämän vuoden toimintaan tuo uutta hankkimamme hopeasaven polttouuni. Hopeasavipäivät 
jatkuvat pajalla ja Avointen ovien päivässä 14.–15.4. saamme toivottavasti ”Hopesavi ja 
kivi” -töitä kävijöille nähtäväksi perinteisten kivitöiden lisäksi. Vaikuttaa siltä, että tämä uusi 
materiaali korujen valmistuksessa lisää kiinnostusta myös kivikorutöihin. Kevään kilpailuun 
olemmekin jatkaneet töiden jättöaikaa 24.3. saakka, jotta jäsenemme ehtisivät saada 
valmiiksi töitään ja saisimme lisää töitä kilpailuun! Kevätretki ”Lähiseudun 
kivinähtävyydet” 19.5.2012 on alustavasti suunniteltu yhdessä Vihdin kivikoruharrastajat -
yhdistyksen kanssa. 
Yhdistyksemme sai viime vuoden lopussa vihdoinkin omat hienot nettisivut; kiitos siitä
kuuluu hyvälle työryhmälle ja tietysti erityisesti webmasterillemme Kaarlo Heikkiselle.
Tiedottaminen nopeutuu ja helpottuu huomattavasti samalla, kun yhdistyksen näkyminen 
mahdollistuu internet-mediassa. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Aurinkoista kevättä!

Ani Tuomaala-Kopola
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Kiviharrastajat ry kevään ohjelma

Maaliskuu Ke 14.3. klo 16 – 19 hopeasavipäivä
La 17.3. klo 13 – 16 hopeasavipäivä

Huhtikuu Ke 4.4. klo 16 – 19 hopeasavipäivä
La 7.4. paja suljettu pääsiäislauantai
Pe 13.4. klo 16 alkaen kevätnäyttelyn pystytys
La 14.4. klo 12 – 17 avointen ovien päivä
Su 15.4. klo 11 – 16 avointen ovien päivä

Toukokuu Ke 16.5. paja suljettu helatorstain aatto
La 19.5. klo 9 pajalta retki: Lähiseudun luonnonkivi-

nähtävyydet
Ke 23.5. klo 16 – 19 hopeasavipäivä
Ke 30.5. klo 16 – 19 (18) kevään viimeinen pajapäivä

Syyskuu La 1.9. klo 13 – 16 (15) syksyn ensimmäinen pajapäivä

Valtakunnallisia tapahtumia 2012

Maaliskuu 17. – 18.3.     Lahden Jalo- ja Korukivimessut, Jokikunnan ravikeskus 
Kesäkuu 29.6. – 1.7.    Ylämaan 29. kv. jalokivi- ja mineraalimessut 
Heinäkuu 14. – 15.7.     Outokummun kivimessut (30 v. juhlamessut )
Marraskuu 16. – 18.11. Tampereen kivi- ja kädentaitomessut 

” H O P E A S A V I    J A   K I  V I  ”

KIVIHARRASTAJAT ry:n AVOINTEN  OVIEN PÄIVÄT 14. – 15.4.2012

Tulethan mukaan rakentamaan tätä tapahtumaa?

Kaikki auttavat kädet näyttelyn rakentamisessa ovat tarpeen. Näyttelyn pystytys alkaa 
siivouksella ja vitriinien täyttämisellä pajalla perjantaina 13.4. klo 16.

Kaipaamme  esille paljon (uusia) hiottuja kiviä, koruja, hopeaketjuja ja ennen kaikkea 
hopeasavitöitä.  Myös isommat esineet, mineraalinäytteet ja raakakivet ovat erittäin 

tervetulleita!

Viikonlopun  aikana tarvitsemme useita vapaaehtoisia esittelemään toimintaamme ja 
antamaan työnäytöksiä sahauksesta, pyöröhionnasta, viistehionnasta ja kaikenlaisesta 
hopeatyöstä.  Varsinaisia hiekkavalu- tai hopeasaven polttonäytöksiä emme voi turval-
lisuussyistä antaa näyttelyn aikana, mutta niitä voidaan esitellä uunien ja valokuvien 

avulla. Ilmoittauduthan vapaaehtoiseksi pajan ilmoitustaululla o levalle listalle heti kun se 
ilmestyy sinne!
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Harrastetyökilpailu 2012, Osa A - kevät
SARJAT
Pyöröhiottu korukivi:
Kiven tulee olla aito luonnonkivi, eikä se saa 
olla kiinnitetty korukehykseen, eikä
viistehiottu (tauluhionta sallittu)

Esine (Vapaamuotoinen 
hiontatyö):
Kiven tulee olla aito luonnonkivi, 
työ voi sisältää muutakin 
materiaaliaKoru:
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
Kokonaispalkintosumma on  350 €.  Tuomarit jakavat summan kunkin sarjan parhaille t öille 
oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla.  Lisäksi jaetaan ”Vuoden Oivallus” -kiertopalkinto yli 
sarjarajojen. Se on tunnustus vuoden parhaasta ideasta, uudesta teknisestä tai taiteellisesta 
oivalluksesta, sen voi saada myös työ, joka muuten ei sijoitu parhaiden joukkoon.

KILPAILUTÖIDEN JÄTTÄMINEN
-Paketoi kilpailutyösi, kirjoita paketin päälle työn nimi, vakuutusarvo ja sarja johon se osallistuu.
-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 jasarja johon se osallistuu.

-Anna paketti ja kuori pajan valvojalle la 24.3.2012mennessä.

KILPAILUN  TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN
Mikäli kilpailuun tai johonkin sarjaan on jätetty 24.3.2012 mennessä vähemmän kuin 5 työtä, 
kilpailutoimikunta voi peruuttaa kilpailun tai kyseisen sarjan.  Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella
ilmoituksella pajan ilmoitustaululla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN
Tuomarointipäivä järjestetään maalis-/huhtikuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä
kevätnäyttelyyn mennessä.  Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua.  Palkinnot
jaetaan kevät-näyttelyssä 2012 ja tulokset julkaistaan viimeistään jäsentiedotteessa 3/12.  Jokaiselle
osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.  Ne jaetaan palkintojen jaon
yhteydessä ja viimeistään vuoden 2012 kolmannen jäsentiedotteen mukana, ellei osallistuja ole 
aiemmin hakenut omaansa pajalta.

Vielä ehdit! 

Kilpailutöiden jättöaikaa pidennetty!

Nyt kaikki mukaan!


