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Kevään 2013 ohjelmaa
Huhtikuu

La 6.4.
Pe 12.4.
La 13.4.

Toukokuu

Ke 22.5.
La 25.5.

Syyskuu

La 7.9.

Näyttelytöiden viimeistelyä
Näyttelyn rakentaminen klo 16 alkaen
Avoimet ovet ja näyttely ametistiteemalla
Pajalla klo 10 – 15
Viimeinen pajavuoro
Maastoretki Hankoniemeen / kevään
päätös, lähtö pajalta klo 9 kimppakyydein,
asu sään mukaan ja omat eväät
Syksyn ensimmäinen pajapäivä

Paja on suljettu
La 30.3. Pääsiäinen
Ke 1.5. Vappu
Ke 8.5. Helatorstain aatto
La 11.5. Äitienpäivän aatto
Valtakunnallisia tapahtumia
Kesäkuu

28.-30.6.

Heinäkuu

13.-14.7.

Ylämaan jalokivimessut, Kivikyläntie 19,
Ylämaa
Outokummun kivi-, koru- ja kädentaitomessut klo 10 - 17
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Kiviharrastajat ry:n johtokunta 2013:
Johtokunta jatkaa entisellä kokoonpanolla vahvistettuna Raimo Keräsellä.
Toimikunnat jatkavat myös entisellään.
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Ani Tuomaala-Kopola 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
johtokunnan jäsen, pajamestari, pajatoimikunta, valvoja
Rauli Anttila
050 554 1085 rauli.anttila@saunalahti.fi
pajatoimikunta
Jarmo Laitinen
050 587 9601 jarmo.laitinen@hus.fi
ohjelmatoimikunta, valvoja
Tuula Pouta-aho
040 835 9723 tuula.pouta-aho@aditro.com
rahastonhoitaja, jäsenrekisterin hoitaja, kilpailutoimikunta
Kaarlo Heikkinen
040 544 4995 info@kiviharrastajat.com
Webmaster
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Puheenjohtajan palsta
Vuosi Kiviharrastajat ry:n puheenjohtajana on mennyt haipakkaa
vauhtia ja sain luottamuksen tällekin vuodelle. Kiitos! Johtokunta on
ollut pitkään saman uskollisen porukan varassa. Henkilömuutoksia ei
tullut nytkään muuta kuin, että otimme Raimo Keräsen mukaan
johtokuntaan. Hän on yksi aktiivisista jäsenistä ja jo sen vuoksi oli
luontevaa saada hänet johtokuntaan. Tervetuloa! Johtokunnan toiminta
on ollut mielestäni kaikin puolin sujuvaa, mutta toki ottaisimme
mielellämme uusiakin jäseniä mukaan, mutta jostain syystä ei heitä ole
tullut. Onhan se todettava, että tässä ajassa on suorastaan
käsittämätöntä, miten vielä on henkilöitä, jotka antavat aikaansa ja
tekevät tällaista pyyteetöntä työtä kiviharrastamisen puolesta! Kiitos
teille kaikille jälleen kerran!
Johtokunta päätti nimetä muutamia pitkäaikaisia jäseniä kunniajäseniksi. Kunniajäseniksi nimettiin Elli Rantala, Eeva Porkka ja Timo
Pöyhönen. Kiitos Elli, Eeva ja Timo pitkäaikaisesta toiminnastanne
Kiviharrastajat ry:ssä! Olette aina tervetulleita pajalle!
Harrastekilpailu tältä keväältä jouduttiin peruuttamaan, koska
kilpailutöitä ei saatu riittävästi. Harmillista, sillä olisimme mieluusti
kannustaneet harrastajia ja avointen ovien päivässä olisi ollut mukava
näyttää hienoja töitä muillekin.
Avoimet ovet ovat tänä vuonna typistyneet yhteen päivään – lauantaihin
13.4.2013 klo 10–15. Teemana on ametisti. Koska kilpailutöitä ei ole,
niin pyydämmekin teitä tuomaan töitänne näyttelyyn esille laitettaviksi.
Perjantaina 12.4.2013 klo 16 alkaen rakennamme näyttelyn. Olisi
toivottavaa, että saisimme vitriineihin useampien jäsenten töitä esille:
varsinkin ametisteja, mutta myös muita hiottuja kiviä tai valmiita
kivikoruja.
Kevätkauden päätteeksi päätimme tehdä maastoretken Hankoniemen
sorakuopille. Lähdemme pajalta lauantaina 25.5.2013 klo 9.00,
kimppakyydeillä. Kivienkeruuretki sai kannatusta, koska silloin ei ole
hirvikärpäsiä häiritsemässä ja sää voi olla toukokuun lopussa jo tosi
kesäinen. Säävaraus tietysti aina on – aivan kaatosateella ei kannata
lähteä, mutta pieni sadehan on vain hyvä kiviä tarkastellessa.
Toivottavasti on oikein kaunis alkukesän päivä. Päätämme siis kauden
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jo lauantaina 25.5.2013 eikä 29.5.2013 keskiviikkona kuten aikaisemmin
ilmoitimme!
Edellisellä lauantailla 18.5. on tarjolla Suomen Jalokiviharrastajien retki,
joka suuntautuu Ylämaalle. Retkestä on tarkemmat tiedot pajan
ilmoitustaululla ja heidän nettisivuillaan (www.jalokiviharrastajat.fi). Ken
ei vielä ole Ylämaalla vieraillut, niin hänen kannattaa hyödyntää mainio
tilaisuus osallistua valmiiksi räätälöityyn matkapakettiin.
Hiidenopiston meille suunnattu oma emalointikurssi syksyllä ei
valitettavasti saanut kannatusta, koska hinta oli lähes kolminkertainen
normaaliin kurssiin verrattuna. Johtokunta epäili, ettei tarvittavaa
määrää osallistujia saada kokoon kalliimmalla hinnalla ja yhdistyksen
”sponssaus” koko erotussummalla olisi tullut liian kalliiksi. Tänä vuonna
käytämme varoja mm. täydentääksemme työkaluvarastoa muutamilla
sahoilla ja valkoisella kiillotusrummulla. Kuviopunsseleita olemme
hankkineet jo aikaisemmin tänä vuonna.
Hyvää kevättä ja kesää!
Nyt vielä lumisin terveisin :D

Ani Tuomaala-Kopola, pj
Ilmoitathan, jos yhteystietosi ovat muuttuneet:
info@kiviharrastajat.com tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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