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Jäsentiedote 1/2018 helmikuu
Kevään 2018 ohjelmaa
Tammikuu

Helmikuu

Talkoovoimin kunnostetaan uutta pajatilaa.
Tavarat on jo siirretty varastosta, mutta
tekemistä riittää vielä. Toivottavasti saamme
avajaiset ja pajan auki helmikuussa.
Ke 14.2.

Vuosikokous klo 18:00 uudella pajalla
Kankurintie 14, 08500 Lohja.
Vuosikokouksessa käsitellään mm.
jäsenmaksun suuruus ja pajan aukioloajat.

Avoin

Uuden pajan avajaiset

Maaliskuu

La-su 3.-4.3.

Hionnan alkeiskurssi klo 10 - 16; yhteensä
12 tuntia, hinta 30€. Kurssin vetävät Seppo
Hyvönen, Raimo Keränen ja Antti Haataja.
Kurssille otetaan 4-5 henkilöä. Ilmoittautuminen
sähköpostilla info@kiviharrastajat.com

Huhtikuu

La 14.4.

Terveydeksi! Terveys ja hyvinvointimessut
Laurentius-salissa, Kirkkokatu 6, Lohja.
Pääjärjestäjä on Lohjan Sydän ry.
Kiviharrastajat ry esittelee toimintaansa
messuilla. Messut ovat auki klo 10-15.
1

2

Puheenjohtajan palsta
Hyvää lopputalvea kaikille. Pimeä alkaa helpottaa, niin myös
kiviharrastajien elämä.
Olemme saaneet uudet toimitilat Lohjan asemalta. Niitä on loppu- ja
alkuvuosi rakennettu ja korjailtu kuin Iisakin kirkkoa, tosin
huolellisemmin ja paremmin. Kiitokset kaikille talkoolaisille ahkerasta
ja hyvästä työstä. Loppu alkaa jo häämöttää ja toiminta voi alkaa
täysillä.
Tässä vaiheessa on hyvä katsella mennyttä toimintaa ja miettiä, mitä
tulevaisuudessa voisi tehdä vielä paremmin kuin ennen. En tiedä,
onko se mahdollista, mutta joka tapauksessa uudet ideat,
toimintatavat ja uudet jäsenet ovat iloksi ja hyödyksi.
Toki toimintaa kevään varalle on jo suunniteltu ja ollaan
toteuttamassa, on kurssia ja luentoa ja toki perinteistä
pajatyöskentelyä. Mutta toistan vielä, jos joku keksii hyvän idean, ei
sitä kivellä heitetä, ellei asianomainen itse niin toivo.
Kevään kuhinasta pääsemme kesän viettoon, meidän
keräilytalouden harrastajien kulta-aikaan. Siihen on vielä aikaa,
onneksi, että monet suunnitellut asiat ehtivät toteutua.
Tervetuloa uusiin tiloihimme ja toimintaamme. Olemme aktiivinen,
nuorekas ja kivikova porukka.
Jarmo
Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle:
info@kiviharrastajat.com tai
040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
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TOIMINTAKERTOMUS 2017
Pajatilan puuttuessa yhdistys ei voinut tarjota kivienhiontaa
jäsenilleen, mutta järjesti muuta toimintaa.
Tammikuussa pidettiin korutyöilta LUTH Pron tilassa, johon Heli
Perkiömäki toi helmiä.
Helmikuun jäsenillassa Veijo Pasanen Lohjan Kivi ky:stä kertoi
kiven työstämisestä, kaivertamisesta ja kultauksesta.
Maaliskuussa järjestimme luentoillan Lohjan pääkirjaston
Järnefelt-salissa. Ylitarkastaja Petri Sipilä STUK:sta luennoi
aiheesta Säteily, radioaktiivisuus ja Suomen maaperä.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.3.2017. Johtokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Laitinen ja muiksi jäseniksi Antti
Haataja, Johan Haavisto, Seppo Hyvönen, Raimo Keränen, Karitta
Laitinen, Seppo Neste, Eija Perkiömäki, Tuula Pouta-aho, Riika
Tattari ja Ani Tuomaala-Kopola. Yhdistyksen
järjestäytymiskokouksessa heti vuosikokouksen jälkeen sihteeriksi
valittiin Eija Perkiömäki, talouden- ja jäsenasioiden hoitajaksi Tuula
Pouta-aho ja varapuheenjohtajaksi Karitta Laitinen. Lisäksi
päätettiin, että Kaarlo Heikkinen jatkaa kotisivujen tekoa yhdessä
Ani Tuomaala-Kopolan kanssa.
Toukokuun alussa pidimme toisen korutyöillan LUTH Pron tilassa.
Lohjan kaupungin Info-pisteessä järjestettiin Kiviharrastajat ry:n
toimintaa esittelevä näyttely toukokuun ajaksi. Lohjan
hautausmaalle järjestettiin retki, jossa tutustuttiin Veijo Pasasen
kivityöhön. Lisäksi samaisessa kuussa retkeiltiin Seppo Hyvösen
opastuksella Kukkumäellä, Lohjan harjulla ja Lehmijärven
siirtolohkareella.
Syksyllä järjestettiin lokakuun ajaksi yhdistyksen toimintaa
esittelevä isompi näyttely Lohjan pääkirjaston toisessa
kerroksessa. Esillä oli videokooste kiviharrastamisesta, kivi- ja
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korutöitä sekä valokuvakilpailujen satoa. Ykköslohja teki näyttelystä
lehtiartikkelin.
Nuuksion Haltiin järjestettiin retki Suomi 100 näyttelyyn.
Ylimääräinen vuosikokous pidettiin 4.10.2017. Tällöin päätettiin
uuden pajatilan vuokraamisesta osoitteessa Kankurintie 14 ja
hyväksyttiin yhdistyksen jäsenmaksun korottaminen seuraavana
vuonna, jotta toimintakulut saadaan katettua. Plastexilta
vuokratusta varastotilasta saatiin tavaramme siirrettyä uuteen
pajatilaan juuri ennen joulua.
Vuokratun tilan kunnostus ja muuttaminen kiviharrastukseen
sopivaksi alkoi heti vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Töitä
tehtiin lokakuun puolesta välistä jouluun saakka. Tekemistä jäi vielä
tammikuulle 2018. Pikkujoulut päästiin kuitenkin jo järjestämään
uudella pajalla 8.12.2017. Raimo Keräselle myönnettiin Vuoden
oivallus -palkinto erittäin mm. ahkerasta osallistumisesta pajan
rakennustalkoissa.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Keväällä järjestetään talkoita, joissa rakennetaan uusi paja valmiiksi.
Kun se on valmis, pidetään avajaiset, johon pyydetään jäsenet ja
lehdistö mukaan. Yhdistys osallistuu Lohjan sydän Ry:n
järjestämään terveys- ja hyvinvointimessuille 14.4. klo 10-15
Laurentius-salissa. Paikalle tulee pöytä ja henkilö sekä tietoisku
yhdistyksen toiminnasta salin puolella. Helmi- ja maaliskuussa
järjestetään kivenhionnan viikonloppukurssit. Kumpaankin mahtuu 4
osallistujaa ja hinta on 30 euroa. Yhdistys hakee toimintaansa
tukemiseksi rahaa mm. Suomen kulttuurirahastolta, Lohjan
kaupungilta ja Nordkalk Oy:ltä. Tytyrin kivinäyttelyyn järjestetään
retki, jossa on geologi oppaana. Perinteinen kivi- ja korukilpailu
pidetään.
Syksyllä järjestetään kiviretki lähiseudulle. Valokuvakilpailu, aiheena
Kiven lähikuva, pidetään ja palkinnot jaetaan joulukuun alun
pikkujouluissa. Kivenhionnan viikonloppukurssit järjestetään
tarvittaessa.
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Vuosikokouskutsu
Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään uudella pajalla
keskiviikkona 14.2.2018 kello 18.00, Kankurintie 14, Lohja.
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 2017
6. Esitellään tilinpäätös 2017 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2017
8. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018
(johtokunnan ehdotus 25 €)
10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
11. Valitaan johtokunnan jäsenet
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö
13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
SAMALLA NÄET UUDET TOIMITILAT JO ENNEN AVAJAISIA!
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Uuden pajan remontin vaiheita

Kankurintie 14, 08500 Lohja
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