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Kevään 2016 ohjelmaa
Helmikuu

La 20.2.

Paja suljettu (Hiiden Opiston hopeatyökurssi)

Maaliskuu

La 5.3.
12.-13.3.

Paja suljettu (Hiiden Opiston hopeatyökurssi)
Kivimessut, Jokimaan ravikeskus, Lahti
klo 10-17 (omilla kyydeillä)
Vuosikokous klo 18:00
Paja suljettu (Pääsiäinen)
Harrastetyökilpailun viimeinen jättöpäivä

Ke 16.3.
La 26.3.
Ke 30.3.
Huhtikuu

Ke 6.4.
Pe 15.4.
La 16.4.
La 30.4.

Toukokuu

La 7.5.
Avoin

Tuomarointi (alustavasti) klo 18:00
Näyttelyn pystytys ja omien töiden tuonti
näyttelyyn klo 16 alkaen.
Avoimet ovet klo 10-15, harrastetyökilpailun palkintojenjako klo 14.
Paja suljettu (Vappu)
Paja Suljettu (Äitienpäivä)
Muutto toisiin tiloihin tai varastoon,
lisätietoja myöhemmin kotisivuilta ja
pajan ilmoitustaululta.
MUUTTOAPUA TARVITAAN!

Pajalle voit tulla tekemään kivien hiomisen lisäksi ketju-, emalointi- ja
hopeasavitöitä kaikkina pajan aukioloaikoina. Hiekkavalutöihin on sovittava
aika etukäteen.
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”Kivi ja vesi”
Syksyn 2015 valokuvakilpailuun tuli 16 kuvaa. Kuvissa näkyy mainiosti,
kuinka vesi tuo esille kiven kauneuden.
Tuomareina toimivat Milla von Konow ja Risto Jokinen.
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1. ”Päivän kimallus”
Karitta Laitinen

2. ”Kiven kaveri”
Kaarlo Heikkinen

Valo osuu veteen eli oikeaan
paikkaan. Vesi näyttää vedeltä,
sorsa kruunaa kuvan ☺ Kiven ja
veden yhdistelmänähieno. Veden
solinan voi kuulla.

Rapu ja vesi kuuluu yhteen. Kiva,
kun on kuvattu yläviistosta.
Teknisesti riittävä. Raidat vedessä
ja kivissä ovat synkassa ravun
muotojen kanssa. Rajattuna
neliöksi toimisi paremmin.

Kunniamaininta ”Kalkin koti”
Tuula Pouta-aho
Smaragdin värinen vesi on hieno.
Näkemys hyvä. Mittasuhteet
näkyy puista.

3. ”Sammaljoki”
Ani Tuomaala-Kopola
Näyttää iltakuvalta. Kuva on
tunnelmallinen ja siinä on liikettä.
Diagonaalisuunta on hyvä.
Värimaailma on hyvä.

Tuomarointi sujui Millalta ja
Ristolta tottuneesti ja
tehokkaasti.
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TOIMINTAKERTOMUS 2015
Kiviharrastajat ry:n johtokunnan puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Ani
Tuomaala-Kopola. Varapuheenjohtajana toimi Seppo Hyvönen. Johtokunnan
varsinaisina jäseninä toimivat Eija Perkiömäki, Antti Haataja, Raimo Keränen,
Jarmo Laitinen ja Riika Tattari. Tuula Pouta-aho toimi rahaston- ja jäsenasioiden
hoitajana ja Karitta Laitinen sihteerinä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana viisi
kertaa.
Jäsenmäärä pieneni jonkin verran, vaikka saimme uusia jäseniäkin muutaman
lisää.
Jäsentiedotteita lähetettiin kolme. Kotisivut toimivat pääasiallisena
informaatiokanavana jäsenillemme.
Hiontatunteja kertyi edellisen vuoden 2014 (204) tapaan 207 tuntia!
Helmikuussa pidettiin vuosikokous.
Syksyn aikana saimme lukea paikallisesta lehdestä uutisen, minkä mukaan Tytyrin
koulu on päätetty purkaa seuraavan vuoden aikana! Oppilaat ja henkilökunta
siirretään väistötiloihin jo hiihtoloman jälkeen ja purkutyöt on suunniteltu alkavaksi
syksyllä 2016! Vahvistuksen asiaan saimme tiedusteltuamme sitä Hiiden
Opistolta. Lisää ”armonaikaa” tuli kuitenkin sen verran, että kevätkauden voimme
vielä olla pajalla. Uusien meille soveltuvien tilojen etsintä on siis käynnissä.
Yhteiset tilat Hiiden Opiston kanssa on melkeinpä ainoa mahdollinen toiminnan
jatkumisen kannalta. Yksityisen sektorin vuokrat menevät poikkeuksetta yli
meidän yhdistyksemme varojen. Pj ja varapj kävivät katsomassa muutamia
mahdollisia vuokratiloja marras-joulukuussa, mutta kuten arvata saattaa, vuokrat
olivat täysin meidän yhdistyksemme ulottumattomissa! Hiiden Opiston kanssa
yhteistyössä jatkamme toki asian selvittelyä, lähinnä Lohjan kaupungin tilojen
saamisesta käyttöömme! Ellei kaupungilta saada samankaltaisia tiloja
yhteiskäyttöön, niin edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ole! Yhdistyksemme
lopettaminen on tällöin valitettava, mutta todennäköinen tosiasia! Kevät on aikaa
vielä löytää uudet tilat! Toivotaan, että sellaiset löytyvät!
Avoimet ovet ja harrastetyökilpailutöiden näyttely pidettiin yksipäiväisenä 18.
huhtikuuta. Kävijämäärä oli jopa hieman suurempi kuin edellisenä vuotena.
Keväällä osallistuttiin SJH:n järjestämälle retkelle Uttiin ja Luumäelle. Meiltä
osallistui yksi ”autokunta”.
Syksyn maastoretkeksi tarjosimme Vihdin kerhon järjestämää retkeä Ojakkalan
hiekkamontulle, mutta sinne ei tiettävästi osallistunut meiltä ketään.
Hopeasavi & emalointi- teemapäivä syksyllä ei vedonnut jäseniimme, vaikka
päivää oli ”pidennetty”.
Juhlavuoden (25-vuotta harrastusta!) kunniaksi teetettiin oma yhdistyksen
postimerkki.
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Kevään harrastetyökilpailuun tuli töitä juuri sen verran, että saimme kilpailun pidettyä!
Tuomareina toimivat edellisvuoden tapaan Risto Jokinen Vihdin Kivikoruyhdistyksestä
ja kultaseppä Kalevi Päivärinta.
Syksyn ohjelmassa oli tuttuun tapaan valokuvakilpailu. Aiheena oli tällä kertaa ”Kivi ja
vesi”. Tuomareina toimivat edellisvuoden tapaan Milla von Konow ja Risto Jokinen.
Nyyttikestipikkujoulu pajalla (viimeistä kertaa!) pidettiin joulukuun 5. päivä ja tällöin
jaettiin myös valokuvakilpailun palkinnot.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Kiviharrastajat ry:n toiminta keskittyy kivien hiontaan, mutta myös korujen tekemiseen
erilaisilla menetelmillä. Ketjujen tekeminen, hopeasavityöt ja emalointi soveltuvat
erinomaisesti kivenhionnan ohessa harrastustoimintaan.
Harrastustilojen jakaminen Tytyrin koulun kellarissa Hiiden Opiston kanssa jatkuu
ainakin vielä kevätkauden 2016.
Toisten kiviharrastajayhdistysten kanssa jatkamme yhteistyötä.
Toimitilojen selvittely on kevään 2016 tärkein asia!
Tytyrin koulun purkaminen syksyllä 2016 asettaa yhdistykselle uusien toimintatilojen
hankkimistehtävän, mikä ei ole helppo! Kaikkien keinojen käyttö tarvitaan asian
ratkeamiseksi siten, että saamme uudet entistäkin paremmat tilat harrastaa kivien
hiontaa!
Hiiden Opiston kanssa yhteistyö jatkuu toivottavasti uusissa tiloissa. Harraste/hiontaajat pysynevät ennallaan: keskiviikkoiltaisin klo 16–19 (18) ja lauantaisin klo 13–16
(15). Hiekkavaluun, hopeasavitöihin ja emalointiin voidaan tarvittaessa varata
pitempikin aika, mutta ne ovat poikkeuksia vakiotoiminnassa.
Mineralia-lehti tilattaneen edelleen. Työkalujen ja -koneiden hankintoja tehdään vain,
jos ”pakottavaa tarvetta” ilmenee.
Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana pajalla.
Kokouskutsu, lähetetään jäsenille ensimmäisen jäsentiedotteen mukana. Keskeinen
tiedotus toteutetaan omien kotisivujen kautta.
Kevään ohjelmassa on aikaisempina vuosina suunniteltu harrastetyökilpailu, viime
vuonna töitä tuli juuri ja juuri tarvittava määrä, joten nähtäväksi jää saadaanko tälle
keväälle tarpeeksi, jotta kilpailu pystytään järjestämään.
Avoimet ovet päivä huhtikuussa yksipäiväisenä, jos on mitä esitellä.
Syksyn ohjelma jää vielä toistaiseksi auki. Toimintaedellytykset riippuvat Hiiden
Opiston kanssa yhteisten tilojen löytymisestä Lohjan kaupungilta. Ellei toimitiloja löydy
on yhdistyksen lopettaminen valitettava tosiasia!
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Vuosikokouskutsu
Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään Tytyrin koulun hiomotiloissa
keskiviikkona 16.3.2016 kello 18.00.
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2015
6. Esitellään tilinpäätös 2015 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2015
8. Vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016
(johtokunnan ehdotus 12 €)
10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
11. Valitaan johtokunnan jäsenet
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö
13. Uusien toimitilojen tilanne ja muuttoasiat
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle:
info@kiviharrastajat.com tai
040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
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Puheenjohtajan palsta
Olette varmasti kaikki tietoisia hyvin poikkeuksellisesta tilanteestamme:
Lohjan kaupunki on päättänyt purkaa Tytyrin koulun! Koulun väki poistuu
tiloista jo alkuvuodesta, mutta meille annettiin lupa olla vielä kevätkausi
nykyisissä tiloissa. Joka tapauksessa syksyyn mennessä meillä pitäisi olla
uudet tilat harrastustoiminnallemme. Entiset tyttöjen ja poikien wc- tilat
koulun kellarissa soveltuivat meille erinomaisesti. Vielä viime vuosina
saimme kiinteistöpuolen taholta parannusta tilojen toimivuuteen, mm. lasten
korkeudella olevat lavuaarit poistettiin ja tilalle saimme aikuisten mitoille
tehdyn vesipisteen! Yhdistyksen puolesta uusittiin kaikki loistelamput ja
niinpä kellarissa on ollut hyvä valaistus työn tekemiseen. Hiiden Opiston
kanssa yhteiset tilat ovat olleet ahkerassa käytössä. Voi sanoa, että tilojen
puolesta meillä on viime vuodet ollut parhaimmat tilat kuin koskaan! Siksi
onkin todella harmillista, että nyt meillä on muutto edessä!
Yhdistyksen varoilla emme pysty missään tapauksessa tarvittavia tiloja
vuokraamaan yksityiseltä sektorilta. Ainoa mahdollisuus on saada
kaupungilta vastaavat tilat. Uusista tiloista ei ole varmuutta vielä tässä
vaiheessa, mutta Hiiden Opiston kanssa yhdessä kartoitamme parhaillaan
tilannetta.
Opiston kursseista tietääkseni juuri nämä kivenhionta- ja korukurssit ovat
olleet ne, mitkä vuodesta toiseen täyttyvät heti.
Vaikka jäsenten lukumäärä on yhdistyksessämme laskenut, niin olemme
samalla saaneet uusiakin innokkaita hiojia joukkoomme! Kiviharrastus
kiinnostaa ja on ollut mielenkiintoista huomata, että esim. kotisivujamme
seurataan ulkomaita myöten Lohjan ja Helsingin lisäksi!
Hionta-ajat ovat kevään osalta samat tutut: keskiviikkona 16-19 ja
lauantaina 13-16.
Tervetuloa!
Ani Tuomaala-Kopola
Nyt on siis viimeinen tilaisuus tulla vielä hiomaan ja harrastamaan Tytyrin
pajalle!
Voit toki tulla myös ”muistelemaan menneitä” ja hei, jos sinulta löytyy
valokuvia yhdistykseemme liittyen, niin otamme niitä mielellämme
vastaan. :)
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Harrastetyökilpailu kevät 2016
Viimeinen Tytyrin pajan harrastetyökilpailu, johon toivomme mahdollisimman
monen tuovan töitään!
SÄÄNNÖT
SARJAT
Kivien tulee olla kilpailijan itsensä
Koruton kivi:
hiomia. Korujen tulee olla kilpailijan
Kiven tulee olla aito luonnonkivi.
itsensä valmistamia. Kuhunkin
Hiontatapa vapaa.
sarjaan saa osallistua vain yhdellä
Kivikoru:
työllä, jota ei ole palkittu aiemmissa
Kiven tulee olla aito luonnonkivi,
kilpailuissa.
työ voi sisältää muutakin
ARVOSTELU
materiaalia (valmiit lukot ja ketjut
Kilpailussa ei arvostella materiaalien
sallitaan).
harvinaisuutta vaan tekijän teknistä
Kivetön koru:
Valmis koru, joka on kokonaan itse taitoa ja taiteellista näkemystä
materiaalien käsittelyssä.
tehty, materiaali vapaa, esim. itse
TUOMARIT
punottu ketju, jalometallisavityö,
emalityö tai kierrätysmateriaalityö
Tuomareiksi pyydetään 2 alan
(valmiit lukot ja ketjut sallitaan).
asiantuntijaa.
PALKINNOT
Kokonaispalkintosumma on 300 €. Tuomarit jakavat summan kunkin sarjan
parhaille töille 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 työsi ja kirjoita paketin 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. Toimita työsi pajan
valvojalle viimeistään ke 30.3.2016.
KILPAILUN TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN
Mikäli kilpailuun/sarjaan on jätetty 30.3.2016 mennessä vähemmän kuin 5
työtä, voidaan kilpailu/sarja peruuttaa. Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella
ilmoituksella pajan ilmoitustaululla ja nettisivulla.
TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN
Tuomarointipäivä järjestetään ke 6.4.2016. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi
tulosten valmistuttua. Palkinnot jaetaan Avoimet ovet -näyttelyssä 16.4.2016
ja tulokset julkaistaan seraavassa jäsentiedotteessa. Jokaiselle osallistujalle
tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.
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Takaisin

