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Hienoja kivikuvia syksyn 2013 kilpailussa
Valokuvakilpailun aihe oli ”Kiven kauneutta” ja töitä tuli 14 kpl. Tuomareiksi
saimme ed. vuoden tuomarin Risto Jokisen ja Milla von Konowin estyttyä
tilalle saimme valokuvaaja Janne Kammosen Karjalohjalta. Valokuvien taso
oli hyvä tälläkin kertaa. Palkinnot jaettiin pikkujoulun yhteydessä.

1. Jarmo Laitinen, Kuivuus
Kuvassa voimaa. Mielenkiintoinen kohde. Kuva teknisesti onnistunut,
hyvä tiukk a rajaus.
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2. Karitta Laitinen, Kiven rytmi
Aaltomuodot elävät kauniisti.
Kiinnostava maisema. Tek nisesti
onnistunut, terävä kuva, alalaidasta
olisi ehkä voinut rajata hiukan pois.

3. Antti Haataja, Katse pimeään
Hienoja pyöreitä muotoja, jotka jatkuvat pimeyteen. Koko kuvassa
yhtenäinen sävymaailma. Olisiko alareunan ulkopuolella lö ytynyt jotain
kuvauksellista?
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Kunniamaininta
Karitta Laitinen,
Menninkäisten k ylä
Hyvä oivallus, voin kuvitella,
että koloissa ja halk eamissa
on jotain piilossa. Hieno
maisema, hyvät sävyt …

Vuosikokouskutsu
Kiviharras tajat ry:n vuosikokous pidetään Tytyrin koulun hiomotiloissa
keskiviikk ona 19.2.2014 kello 18.00. Vuosikokouksessa esitetään
yhdistyksen sääntöjen muuttamista vastaamaan paremmin
nykytilannetta.
TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN!
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kok ouk sen puheenjohtaja
3. Valitaan kok ouk sen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Todetaan kok ouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2013
6. Esitellään tilinpäätös 2013 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämis estä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2013
8. Vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014
(johtokunnan ehdotus 12 €)
10. Yhdistyksen sääntömuutokset
11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
12. Valitaan johtokunnan jäsenet
13. Valitaan k aksi toiminnantarkas tajaa ja heille varahenkilö
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
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TOIMINTAKERTOMUS 2013
Yleistä
Kiviharrastajat ry:n johtokunnan puheenjohtajana ja ti edo ttaj ana toimi Ani TuomaalaKopola. Varapuheenjohtajana toimi Seppo Hyvö nen . Johtokunnan varsinaisina
jäseninä toimivat Antti Haataja, Riika Tattari, Raimo Kerä nen ja Jarmo Laitinen. Tuula
Pouta-aho toimi rahaston- ja jäsenasioiden hoitajana ja Karitta Laitine n si hteerinä.
Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Jäsenmäärä pysyi kutakuinkin samana, sillä viisi jäsentä erosi, mutta uusia jäseniä
liittyi neljä. Jäsentiedotteita lähetettiin kolme. Kotisivut to imivat edelleen hyvin
informaation jakamisessa jäsenillemme. Lohjan lisäksi sivujamme katsottiin
pääkaupunkiseudulta ja jopa ulkomailta käsin. Jäsentiedotteen paperi versiota
pyritään lähettämään vain heille, joilla ei ole sä hköpostiosoi tetta.
Hiidenopiston kanssa järjestimme luentotilaisuuden Su omen Jalokivet, 23.1. Lohjan
kirjaston Järnefelt-salissa. Yhteisten harrastetilojen jakaminen ja tkui edellisten
vuosien tapaan Hiidenopiston kanssa.
Pajatoiminnasta
Hiontatunteja kertyi edelliseen vuoteen 2012 (213) verrattuna huoma ttavasti
vähemmän eli vain 158. Hopeasavipäiviä pidettiin syksyllä kaksi kertaa (la 9.11. ja
16.11.), mutta osanotto oli hyvin pientä.
Punsseleita yms. pakotustyökaluja hankittiin keväällä ja syyskaudella ostimme
emalointiin tarvittavia materiaaleja ja pidimme kaksi emal oin ti-teemalauantaita (26.10.
ja 14.12.). Osallistujia ei päivissä ollut kuin muu tama johtue n ehkä sii tä, että
osallistujilla piti alun perin olla omat materiaalit. Yh distyksen hankkimat materiaalit
saapuivat vasta toiselle emalointikerralle ja siitä ei ehditty jäseniä tiedotta maan.
Pajan ulko-oveen asennettiin syksyllä yllättäen uusi sähköinen l ukkosysteemi, mistä
meitä ei informoitu miltään taholta. (Harrastustoiminnan ka nnal ta sähköisenlukituksen
kanssa on oltava toimivat ovikellot, mitkä vielä puuttuva t.)
Ohjelmasta
Tammikuussa saimme geologian tohtori Sepp o I. Lahd en pitämään luennon Suomen
jalokivistä. Järnefelt-sali täyttyi ääriään myöten innokkaista kuulijoista. Helmikuussa
pidettiin vuosikokous. Huhtikuussa oli Avointen ovi en päivät vain lauantaina 13.4., klo
10-15, koska Hiiden opisto oli siirtänyt pienennetyn ke vätnäyttelynsä kirjaston tiloihin
arkipäiviksi. Meidän näyttelymme teemana oli tällä kertaa ametisti.
Toukokuussa teimme maastoretken 25.5 Hankoniemel le päin ja mukana oli myös
kiviharrastajia Vihdin kerhosta. Retki oli kevään harrastekauden viime inen tapahtuma.
Retken järjestäjänä toimi tälläkin kertaa Seppo Hyvönen ja kiviä saatiin sa ali iksi
mukavasti. Syksyn kivienkeruuretki suuntautui Sepon suunnittelema na Vihdin
suuntaan. Retket olivat onnistuneita. Osallistujia ol isi toki mahtunut vie läkin
enemmän, vaikka ”yhteisretki” Vihdin kiviharrastajien kanssa toi lisää retkelle
osallistujia.
Syksyn ohjelmassa oli myös jo lähes perinteeksi muodostunut va lokuvakilpailu.
Aiheena oli tällä kertaa ”Kiven kauneutta”. Nyyttike stip ikkuj oulu pajalla pidettiin
marraskuun 30. päivä.
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Kilpailutoiminnasta
Kevään harrastekilpailu jouduttiin valitetta vasti t änä vuonna perumaan, koska töitä
tuli liian vähän.
Syksyn valokuvakilpailun aihe oli Kiven kauneutta ja valokuvia t uli ilahduttava
määrä (14kpl). Tuomareiksi saimme ed. vuoden tuomarin Risto Jokisen j a Milla von
Konowin estyttyä tuli hänen tilall een valokuvaaja Janne Kommonen Karjalohjalta.
Valokuvien taso oli tälläkin kertaa hyvä. Palkinnot jaettiin pikkujoulun yhteydessä.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
Yleistä
Kiviharrastajat ry:n toiminta jatkuu e dell isten vuosien tapaan k eskittyen kivien
hiontaan, mutta toimintaan otetaa n mukaan edellisvuosia enemm än korujen
tekemistä erilaisilla menetelmillä. Ketjujen tekemist ä, hopeasavitöitä ja emalointia
voidaan toteuttaa pajalla kivihionnan ohe ssa erinomaisesti.
Aktiivisia harrastajajäseniä ja johtokunta työ hön osallistuvia haluttaisiin lis ää. Uusia
toimijoita olisi hyvä saada myös i deoimaan ja kehittämään toimintaa.
Harrastustilojen jakaminen Tytyrin koulun kellarissa Hiiden opis ton kanssa jatkuu.
To isten kiviharrastajayhdistysten kanssa j atkamme yhteisty ötä entiseen tapaan.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamine n va sta amaan n ykyist ä aikaa on tämän vuoden
alustavassa suunnitelmassa.
Toiminnasta vuonna 2014
Hiiden opiston kanssa viimeksi päivitetyn sopimuksen mukaan pajan kolmen tunnin
vakio harraste/hionta-ajat pysynevät en nal laa n: keskiviikkoiltaisin klo 16–19 (18) ja
lauantaisin klo 13–16 (15). Hiekkavaluun, hopeasavitöihin ja emalointiin voidaan
tarvittaessa varata pitempikin aika, mutta ne ovat poi kkeuksia v akiotoiminnassa.
Uutta kirjallisuutta hankitaan tarp een mukaan ja Mineralia-lehti tilataan edelleen.
Työkalujen ja -koneiden hankintoja harkitaan aina , kun selvää tarvetta ilmenee.
Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetä än helmikuun aikana pajalla. Kokouskutsu,
missä yhtenä kohtana on sääntöjen mu utos, l ähetetää n jäsenill e ensimmäisen
jäsentiedotteen mukana. Jäsen tiedotteita lähetetään e delleen myös postitse, vaikka
keskeinen tiedotus hoituu nyt omien kotisivujen kautta.
Kevään ohjelmaan on edellisten vu osien tapaan suunniteltu harrastety ökilpailu.
Tä män vuoden kilpailuun on alustavasti ajateltu otettavan mukaan my ös sarja
”kivettömille koruille”. Kilpailu n tu lokset on suunniteltu laitettavaksi esille Avoimet
ovet -näyttelyn yhteydess ä huhtikuussa, jolloin on my ös kilpailun palkintojen jako.
Retkiä/ tutustumismatkoja pyrimme teke mään joko yhdessä muiden kiviharrastajayhdistysten kanssa tai vain oman yhdistyksen j äse nten kesken sekä ke vään että
syyskauden aikana. Valokuvakilpailu järjestettäneen jossakin muodossa
syyskaudella. Pikkujoulu pajalla n yyttikestiperiaatteella syyska uden loppupuolella
on jo pysyväksi muodostunut perinne ja tällöin voidaan palkita myös
valokuvakilpailun parhaat.
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Puheenjohtajan palsta
Hei Kiviharrastajat Ry:n jäsenet, missä olette ? Tapa isin teitä mielelläni!
Viimevuoden toimintakertomusta tehdess äni ha vahduin siihen, miten paljon
onkaan ollut tapahtumia ja toimintaa yhden vuoden aikana. Tarjon taa
kiviharrastuksen parissa on siis ollut monenlaista, mutta mis s ä ova t
osallistujat? Johtokunnan lis äksi mukana on ollut vain ”kou rallinen” muita.
Miksi? Kivistä kiinnostuneita oli edellisen tammiku un luentoillassa sali tupat en
täynnä, mutta he eiv ät kuitenkaan tule yhdistyksemme aktiivisiksi j äseniksi.
Miksi? Itse tehtyä lahjaa arvostetaan aina, mutta eikö lö ydy enää a ikaa sen
tekemiseen enempää kuin vain esim. maksettu kurssiaika, mi hin on
ilmoittautunut kivenhiontaa yms. oppimaan? Onko omatoimisuus ja itsenäinen
työskentely ilman opettajan ohjausta harrastustoimin nassa kadonn ut? Emmekö
ole osanneet ”mainostaa” tarpeeksi mukavaa harrastusta? Paljon on
kysymyksiä ilman vastauksia!
Hiontatuntien(= harrastustuntien) m äärä oli viimevuonna laskenut edellisestä
melkoisesti (2012 / 213 tuntia ja 2013 /vain 15 8!) T änä vuonna toivon, e ttä
saamme lisää ahkeria harrastajia pajalle. Kivi en hionnan lis äksi p ajalle voi tulla
harrastamaan metallisavitöiden (hopea, pronssi ja kupari), emalit öiden,
hiekkavalutöiden ja esim. hopeaketjujen tekemist ä. Materi aaleja ja työkaluja
emalointiin ja hopeasavitöihin on hankittu harrastustoiminnan
monipuolistamiseksi. My ös hankkimamme kirjat antavat ideoita ja ohjeita
monenlaisten korujen tekemiseen.
Pajavalvojina toimivat tällä hetkellä lähes samat henkilö t kuin h e, j otka ovat
johtokunnassa. Olisi suotavaa saada lisää aktiivisia, vastuullisia henkil öitä
toimintaan, muuten voi olla, ett ä toimintaedellytykset loppuvat tältä hienolta
harrastukselta. Palautetta, toiveita tai rakentavaa kritiikki ä toimintamme
kehittymiseksi en ole saanut, valitettavasti! Olenko ep äonnistu nut tehtä vässäni
yhdistyksemme puheenjohtajana, koska aktiivisuus j äsenistömme
harrastamisessa on selv ästi laskenut? Vuosikokous pidet ään keski viikkona,
19.2.2014 pajalla klo 18 alkaen; tule paikalle kertomaan, mit ä sinä halu aisit
tehtävän, ettei kiviharrastaminen Lohjalla hiipuisi pois kokonaan!
Kiviharrastajat ry:n sääntöjä ei ole päivitetty sitten perustamisen j älkeen, nyt ne
pitäisi uudistaa ja päivittää vastaamaan muuttunutta aikaa. Uudet ideat
toimintaan ovat myös juuri nyt enemmän kuin tervetulleita!
Tapaamisiin,
Ani Tuomaala-Kopola, pj
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Kevään 2014 ohjelmaa
Tammikuu
La 11.1.

Ensimmäinen pajapäivä

Helmikuu
La 1.2.
La 15.2.
Ke 19.2.
La 22.2.

Emalitöiden tekoa
Hopeasavitöitä
Vuosikok ous klo 18:00
Hopeasavitöitä

La 1.3.
La 8.3.
La 15.3.
La 22.3.

Emalitöitä
Paja suljettu (Hiidenopiston k urssi)
Paja suljettu (Hiidenopiston kurss i)
Ketjujen tekoa

22.-23.3.

Lahden jalo- ja k orukivimessut, Jokimaan
ravikeskus, Lahti (omilla kyydeillä)

La 29.3.

Harrastetyökilpailun töiden viimeinen jättöpäivä

Maaliskuu

Huhtikuu
La 12.4.
La 19.4.
Ke 30.4.

Avoimet ovet ja näyttely klo 10 – 15
(mahd. harrastetyökilpailun palkintojen jako klo 14)
Paja suljettu (Pääsiäinen)
Paja suljettu (Vappu)

Toukokuu
Ajankohta avoin
Kesäkuu

27.-29.6.

Retki

Ylämaan jalokivimessut, Kivikyläntie 19, Ylämaa
(omilla kyydeillä)

Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistyk selle:
info@kiviharrastajat.com tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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Harrastetyökilpailu kevät 2014
Viime vuonna harrastetyökilpailu jouduttiin perumaan liian vähäisen
osanoton vuoksi. Toteutuakseen tänä keväänä se tarvitsee teidän
aktiivisuuttanne ja rohkeutta tuoda töitänne mukaan kilpailuun. Uutena
sarjana on ”kivetön koru”.
SARJAT

SÄÄNNÖT

Koruton kivi:
Kiven tulee o lla aito luonnonkivi.
Hiontatapa vapaa.

Kivien tulee olla kilpailijan itsensä hiomia.
Korujen tulee olla kilpailijan itsensä
valmistamia. Kuhunkin sarjaan saa
osallistua vain yhdellä työ ll ä, jota ei ole
palkittu aiemmissa kilpail ui ssa.

Kivikoru:
Kiven tulee o lla aito luonnonkivi, työ voi
sisältää muutakin materiaalia (valmiit
lukot ja ketjut sallitaan).
Kivetön koru:
Valmis koru, joka on kokonaan itse
tehty, ma teriaali vapaa, esim. itse
punottu ketju, jalometallisavityö,
emalityö tai vaikka kierrätysmateriaalityö (valmiit lukot ja ketjut
sallitaan ).

ARVOSTELU
Kilpailussa ei arvostella materiaa lien
harvinaisuutta vaan tekijän tekni stä taitoa
ja taiteellista näkemystä mate ria alien
käsittelyssä.
TUOMARIT
Tuomareiksi pyydetään 2-3 alan asiantuntijaa.

PALKINNOT
Kokonaispal kintosumma on 350 €. Tuomarit jakavat summan kunkin sarjan parhaille
töille oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Lisäksi jaetaan ”Vuoden Oivallus” kiertop al kinto yl i sarjarajojen. Se on tunnustus vuoden pa rhaasta ideasta, uudesta
teknisestä tai taiteellisesta oivalluksesta, sen voi saada my ös työ, joka muuten ei
sijoitu parhaiden joukkoon.
KILPAILUTÖIDEN J ÄTTÄMINEN
Paketoi työsi ja kirjoita paketin päälle työsi nimi. Kirjoita erilliselle paperille oma nimesi,
yhteystieto si ja sulje paperi kirjekuoreen tai taita paperi ni in, että nimesi jää
näkymättömiin ja sulje se nitojalla tai teipillä. Toimita työsi pajan valvojalle viimeistään
la 29.3 .2014.
KILPAILUN TAI S ARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN
Mikäli kil pai luun/sarjaan on jätetty 29.3.2014 me nn essä vähe mmän kuin 5 työtä,
voidaan kilpailu/sarja peruuttaa. Peruuttaminen ta pa htuu kirjallisella ilmoituksella pajan
ilmoitustau lulla ja nettisivulla.
TULOSTEN J ULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINE N
Tuomaro in tipäivä järjestetään maalis-/huhtikuun a ikana. Voittaneille ilmoitetaan
välittömästi tulosten valmistuttua. Palkinnot jaetaa n kevätnäyttelyssä 12.4.2014 ja
tulokset julka istaan jäsentiedotteessa 3/14. Jokai selle osallistujalle tulostetaan
tuomare id en kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.
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