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Luentoilta Järnefelt -salissa onnistui yli odotusten
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Keskiviikkona 23.1. järjestimme Hiiden 
Opiston kanssa yhteistyössä kaikille 
avoimen luentoillan. 

Geologian tohtori Seppo I. Lahti luennoi 
Suomen jalokivistä asiantuntevasti ja 
mielenkiintoisesti. Sali tuli ilahduttavasti  
aivan täyteen (noin 50) kiinnostuneista 
kuulijoista. Tiedotus yhteistyössä Hiiden 
Opiston kanssa onnistui erinomaisesti. 
Kaksi tuntia kului yllättävän nopeasti.



Syksyn 2012 valokuvakilpailun tulokset
Syksyn valokuvakilpailun aihe oli Lohjan seudun kivimaisema ja töitä tuli 
ilahduttava määrä. Tuomareiksi saimme ed. vuoden tuomarit Risto Jokisen 
ja Milla von Konowin. Valokuvien taso oli edellisvuodesta vielä parantunut. 
Palkinnot jaettiin pikkujoulun yhteydessä.

1. Antti Haataja, Syyspäivä, 40€
2. Ani Tuomaala-Kopola, Kievarinmäen kiviaita, 30€
3. jaettu Ani Tuomaala-Kopola, Kivet keskiössä, 15€
3. jaettu Tuula Pouta-aho, Törmä, 15€
Kunniamaininta, Karitta Laitinen, Ämmän uunin urat
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1. Syyspäivä 2. Kievarinmäen kiviaita

3. Kivet keskiössä 3. Törmä
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Vuosikokouskutsu
Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään Tytyrin koulun hiomotiloissa 
keskiviikkona 13.2.2013 kello 18.00, TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN!

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 vuosikertomus
6. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2012
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2013
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013 
(johtokunnan ehdotus 12 €)
10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
11. Valitaan johtokunnan jäsenet (johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 4 
varsinaista jäsentä)
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
13. Päätetään perustettavat toimikunnat ja valitaan niille vastuulliset vetäjät
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Kunniamaininta, Ämmän uunin urat

Yhdistyksen nettisivuilla on lisätietoina tuomareiden lausunnot palkituista 
töistä.
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TOIMINTAKERTOMUS 2012

Yleistä

Johtokunnan puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Ani Tuomaala-Kopola ja varapuheen-
johtajana Seppo Hyvönen. Johtokunnan varsinaisina jäseninä toimivat Antti Haataja, Riika 
Tattari, Karitta Laitinen sihteerinä ja Tuula Pouta-aho rahaston- ja jäsenasioiden hoitajana. 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Jäsenmäärä pysyi kutakuinkin samana edelliseen vuoteen (75) verrattuna, sillä neljä jäsentä
erosi, mutta toisaalta saimme uusia tilalle kuusi.

Jäsentiedotteita lähetettiin kolme. Kotisivut toimivat hyvin ja Lohjan lisäksi sivujamme katsottiin 
mm. myös pääkaupunkiseudulta. Tulevaisuudessa tiedotus siirtynee suurimmalta osin koti-
sivuille.

Hiidenopiston edustajien kanssa oli palaveri elokuussa ja uusi päivitetty sopimus tehtiin sen 
jälkeen. Yhteistyö jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Pajatoiminnasta

Hiontatunteja kertyi edelliseen vuoteen 2011 (233) verrattuna hieman vähemmän eli 213, mutta 
se on silti hieman enemmän kuin sitä edellisellä 2010 vuodella (206).

Hopeasavipäiviä oli keväällä useita, mutta syyskaudella ei erityisiä hopeasavipäiviä pidetty vaan 
jäsenet saivat tulla tekemään ja polttamaan hopeasavea aina pajan ollessa auki.

Pakotuspata tehtiin kuparin ja hopean pakotustöitä ajatellen. 

Punsseleita piti hankkia syksyn aikana, mutta se siirtyi seuraavalle vuodelle.

Pajan tiloja ja toimistoa järjestettiin ja siivottiin yhteistuumin kevään lopussa. Vanha televisio 
vietiin pois ja vitriinejä siirrettiin siten, että saatiin pöytätyöskentelylle hieman enemmän tilaa. 
Television tilalle hankittiin uusi radiosoitin, koska ed. vanha radio palautui omistajalleen.

Syksyllä isännöitsijän kanssa pidetyn palaverin jälkeen saimme tilaan, missä tehdään mm. 
korujen  juottamista, jauhesammuttimen. Pöytä tuotiin toimistosta kaapin tilalle ja vielä korkeus-
säätöinen työtuoli. Lattiakaivojen rikkoutuneet kannet uusittiin molempien ulko-ovien edustalta, 
ovipumppu korjattiin ja reikä ovenkarmin vierestä tukittiin. Lavuaarien nosto (lasten korkeus) jäi 
vielä toteuttamatta, koska siihen liittyvät kalustemuutokset pitää suunnitella hyvin. Asia siirtyi 
Hiidenopiston opettajien pohdittavaksi. Kultaseppä Ari Vuorela toimii yhteyshenkilönä.

Ohjelmasta

Helmikuussa pidettiin vuosikokous. Maaliskuussa oli hopeasavi-teemapäiviä. Huhtikuussa oli 
perinteiset Avointen ovien päivät Hiiden opiston kevätnäyttelyn kanssa. Näyttelyn teemana oli 
hopeasavi ja kivi, mutta hopeasavitöitä olisi voinut olla enemmänkin samoin kuin kävijöitä (60). 
Näyttelyn yhteydessä jaettiin myös harrastekilpailun palkinnot. 

Toukokuun ohjelmassa oli myös ”uusittu retki” lähiseudun kivinähtävyyksiin, koska ed. syksyn 
retkeen ei yhteensattumien vuoksi päässyt kaikki halukkaat osallistumaan. Retken oppaana 
toimi tälläkin kertaa Seppo Hyvönen ja se oli kaikin puolin erittäin onnistunut! Osallistujat (11) 
olivat hyvin tyytyväisiä retkeen. 

Toukokuun lopussa pidimme pajalla vielä siivoustalkoot ennen kesää. Syksyn kivienkeruuretki 
suuntautui Leilän soramontulle ja siihen osallistui kuusi jäsentä. Syksyn ohjelmassa oli myös jo 
toisen kerran valokuvakilpailu. Kauden päätti jo perinteiseksi muodostunut nyyttikestipikkujoulu.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yleistä

Edellisvuosien toiminnan suuntaviivat jatkunevat ennallaan. Aktiivisia harrastajia ja johto-
kuntatyöhön osallistuvia tarvittaisiin lisää. Yhteistyötä Hiiden opiston kanssa jatketaan. 
Uudenlaista yhteistyötä edustaisi jäsenillemme suunnattu oma emalikurssi syyskauteen 
ajoitettuna. Toisten kiviharrastajayhdistysten kanssa jatkamme yhteistyötä edelleen. 

Toiminnasta vuonna 2013

Hiiden Opiston kanssa uuden päivitetyn sopimuksen mukaan pajan kolmen tunnin vakio 
hionta-ajat pysyvät ennallaan: keskiviikkoiltaisin klo 16–19 (18) ja lauantaisin klo 13–16 (15). 
Hiekkavaluun ja hopeasavitöihin voidaan varata pitempikin aika, mutta ne ovat poikkeuksia 
vakiotoiminnan puitteissa. 

Uutta kirjallisuutta hankitaan tarpeen mukaan ja uusi erittäin hyväksi todettu Mineralia-lehti
tilataan. Pakotuspunsseleita yms. hankitaan kevään aikana. Muita hankintoja harkitaan aina 
tarpeen mukaan.

Ohjelmaa heti tammikuussa on jo viime vuonna sovittu luento Suomen jalokivet. Luen-
noimaan saapuu geologian tohtori Seppo I. Lahti, Geologian laitokselta. Tilaisuus on kaikille 
avoin ja se pidetään Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa keskiviikkona 23.1. klo 18.00 
alkaen. Järjestämme sen yhteistyössä Hiiden Opiston kanssa.

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään 13.2. klo 18 alkaen pajalla. Kokouskutsu lähete-
tään jäsenille ensimmäisen jäsentiedotteen mukana tammikuun lopussa. Jäsentiedotteita 
lähetetään edelleen myös postitse, vaikka keskeinen tiedotus hoituu nyt omien kotisivujen 
kautta. 

Kevään ohjelmaan on edellisten vuosien tapaan suunniteltu harrastetyökilpailu. Kilpailun 
tulokset on suunniteltu laitettavaksi esille Avoimet ovet –näyttelyn yhteydessä huhtikuussa, 
tällöin on myös kilpailun palkintojen jako.

Erilaisia retkiä pyrimme tekemään joko yhdessä muiden kiviharrastajayhdistysten kanssa tai 
oman yhdistyksen kesken sekä kevään että syyskauden aikana.

Emalointikurssi Hiidenopistolta tilattuna toivottavasti onnistuu syyskauden ohjelmaan, kun 
keväälle sitä ei enää ollut mahdollista saada, koska kyseisellä opettajalla ei ollut enää vapaita 
tunteja.

Valokuvakilpailu järjestettäneen jossakin muodossa syyskaudella. Perinteinen pikkujoulu 
päättänee syyskauden ja tällöin julkistetaan myös valokuvakilpailun tulokset. 

Kilpailutoiminnasta

Kevään harrastekilpailu toteutui. Tuomareina toimivat Kalevi Päivärinta ja Timo Pöyhönen. 
Ensimmäistä kertaa jaettiin myös kiertopalkinto ”Vuoden Oivallus”. Kilpailutyöt olivat esillä
Avointen ovien näyttelyssä. Syksyn valokuvakilpailun aihe oli Lohjan seudun kivimaisema ja
töitä tuli ilahduttava määrä. Tuomareiksi saimme ed. vuoden tuomarit Risto Jokisen ja Milla 
von Konowin. Valokuvien taso oli edellisvuodesta vielä parantunut. Palkinnot jaettiin pikku-
joulun yhteydessä.



6

Puheenjohtajan palsta

Olen toiminut vuoden Kiviharrastajat ry:n puheenjohtajana Lohjalla. 
Tärkeimpänä toiminnan parannuksena kuluneen vuoden aikana on 
varmasti ollut Kiviharrastajien omien kotisivujen toteuttaminen. Tiedotus 
kokonaisuutena on huomattavasti helpompaa nettisivujen kautta. 
Näkyvyys ulospäin lisääntyi huimasti siinä samalla. Iso kiitos tästä
tärkeästä, jatkuvasta työstä ja päivityksestä kuuluu Kaarlo Heikkiselle! 
On niin mukava nyt kertoa, että ”voit katsoa asian tarkemmin 
kotisivuiltamme...”!  

Uusien jäsenten hankinta ja nykyisten jäsenten aktivointi on tärkeä ja 
ajankohtainen asia jokaisena vuonna, niin myös tänä vuonna. Tähän 
toivon parannusta esimerkiksi uudenlaisen yhteistyön muodossa Hiiden 
opiston kanssa eli jäsenillemme räätälöityjä kursseja tulevaisuudessa. 
Tällöin olisi mahdollista päästä esim. kivikoru-, hopeasavi-, emalointi-
kursseille olemalla jäsen yhdistyksessämme! Toivonkin, että jo ensi 
syksynä on ensimmäinen ”kokeilukurssi” ja saamme nähdä onko 
sellaiselle toiminnalle edellytyksiä.

Vuosikokouksessa valitaan jälleen uusi johtokunta. Olisi erittäin 
toivottavaa saada uusista jäsenistä myös aktiivisia johtokunnan/ 
toimikuntien toimintaan osallistuvia! Toiminta vaatii kehittyäkseen aina 
uusia ideoita ja näkemyksiä. Juuri sinä voisit tuoda niitä mukanasi!  

Johtokunta ja toimikuntien aktiiviset jäsenet muodostavat koko 
yhdistyksen toiminnalle välttämättömän joukon. Ilman tätä porukkaa ei 
edellytyksiä harrastustoiminnalle olisi lainkaan. Laitteiden kunnossapito, 
pajavalvojana toimiminen, jäsenkirjeiden teko, monistus ja postitus 
talkootyönä; vain muutamia asioita mainitakseni, haukkaa heidän 
vapaa-ajastaan isomman tai pienemmän palasen. Silti nämä henkilöt 
tulevat vuodesta toiseen iloisena ryhmänä antamaan aikaansa 
kiviharrastuksen pariin, jotta tällainen harrastustoiminta olisi Lohjallakin 
mahdollista jatkua! Parhaimman kiitoksen sille työlle antaisi 
mahdollisimman monen hiomakoneen hyrinä pajavuoron aikana. Siispä
kehotukseni kuuluukin ”EI MUUTA KUN HIOMAAN”! :D

Ani Tuomaala-Kopola
Kiviharrastajat ry, pj 
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Kevään 2013 ohjelmaa

Helmikuu
Ke 13.2.2013        Vuosikokous klo 18:00, Pajalla

Maaliskuu
La 16.3.2013         Harrastetyökilpailun töiden viimeinen 

jättöpäivä

Toukokuu
Ajankohta avoin     Retki
Ke 29.5.2013         Viimeinen pajavuoro

Valtakunnallisia tapahtumia

Maaliskuu 23.-24.3. Lahden jalo- ja korukivimessut, 
Jokimaan ravikeskus, Lahti

Kesäkuu 28.-30.6. Ylämaan jalokivimessut, Kivikyläntie 19, 
Ylämaa

Paja on suljettu

La 2.2.2013 Hiiden Opiston kurssi
La 9.2.2013 Hiiden Opiston kurssi
La 30.3.2013 Pääsiäinen
Ke 1.5.2013 Vappu
Ke 8.5.2013 Helatorstain aatto

HUOM. Muutamia käyttämättömiä kumisaappaita on jäänyt pajalle. Tule 
hakemaan omasi pois helmikuun aikana, mikäli et käytä niitä pajalla. 
Poistamme kaikki ylimääräiset maaliskuun alussa.

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.

Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!
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Harrastetyökilpailu kevät 2013

SARJAT

Pyöröhiottu korukivi:

Kiven tulee olla aito luonnonkivi, eikä se 
saa olla kiinnitetty korukehykseen, eikä
viistehiottu (tauluhionta on sallittu).

Esine (Vapaamuotoinen hiontatyö):

Kiven tulee olla aito luonnonkivi, työ voi 
sisältää muutakin materiaalia.

Koru:

Valmis koru, joka on kokonaan itse 
tehty (valmiit lukot ja ketjut sallitaan). 
Materiaalivalinta on 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 kilpai-
luissa.

ARVOSTELU

Kilpailussa ei arvostella materiaalien harvi-
naisuutta vaan tekijän teknistä taitoa ja  
taiteellista näkemystä materiaalien käsitte-
lyssä.

TUOMARIT

Tuomareiksi kutsutaan kaksi asiantuntevaa 
henkilöä.

PALKINNOT

Kokonaispalkintosumma on 350 €.  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 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 ja sarja johon se osallistuu.

-Anna paketti ja kuori pajan valvojalle ke 16.3.2013 mennessä.

KILPAILUN  TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun tai johonkin sarjaan on jätetty 16.3.2013 mennessä vähemmän kuin 5 työtä, 
kilpailutoimikunta voi peruuttaa kilpailun tai kyseisen sarjan.  Peruuttaminen tapahtuu kirjalli-
sella 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 kevätnäyttelyssä 2013 ja tulokset julkaistaan viimeistään jäsentiedotteessa
3/13. Jokaiselle osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä. Ne 
jaetaan palkintojen jaon yhteydessä ja viimeistään vuoden 2013 kolmannen jäsentiedotteen
mukana, ellei osallistuja ole aiemmin hakenut omaansa pajalta.


