
Kevään 2017 ohjelmaa

26. tammikuuta pidimme korutyöillan Pron tilassa, Kasarminkatu 5 A, Lohja. 
Saimme opastusta helmitöihin. 15. helmikuuta Veijo Pasanen, Lohjan Kivi ky, 
kertoi kiven työstämisestä ja kiven kultauksesta. Molempiin asioihin palaamme 
vielä kevään aikana uudelleen.

Maaliskuu To  9.3. Ylitarkastaja Petri Sipilä STUK:sta luennoi 
aiheesta säteily, radioaktiivisuus ja Suomen 
maaperä klo 18, Järnefelt-sali Lohjan 
pääkirjasto

11.-12.3. Kivimessut, Jokimaan ravikeskus, Lahti
klo 10-17 (omilla kyydeillä)

Ke 15.3. Vuosikokous klo 18:00, Pron tilassa 
Kasarminkatu 5 A, Lohja

Huhtikuu Avoin Tutustuminen käytännön kivityöhön Veijo 
Pasasen kanssa

Avoin Korutyöilta

Toukokuu Avoin Maastoretki
1.-31.5. Kiviharrastajien pienimuotoinen näyttely 

Lohjan matkailupalvelukeskuksessa, 
Laurinkatu 50
(Tuo omia töitäsi vuosikokoukseen!)
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Jäsentiedote 1/2017 helmikuu
www.kiviharrastajat.com
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Syksyn valokuvakilpailu teemalla 
”Kiviasetelma”

Syksyn 2016 valokuvakilpailuun tuli 9 kuvaa. Tuomareina toimivat tuttuun 
tapaan Milla von Konow ja Risto Jokinen. Tuomarointi pidettiin 
puheenjohtajan kotona ja sitä seurasi johtokunnasta myös Antti Haataja.

1. palkinto Tuula Pouta-aho ”Valot ja varjot”

Kuva tehtävän annon mukainen. Mystisen jännä fiilis, sivulta tuleva valo 
tuo kiven muodon esiin. Asetelma ja sommitelma epäsymmetrisyydessä 
hyvä. 

Hiukan epäterävä, jos kuvatessa on suljinaika 1/30 sekuntia tai pidempi, 
kannattaa käyttää jalustaa, ettei kuva tärähdä.
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3. ”Piikiviseinä”
Kaarlo Heikkinen

Piikiven olomuoto tulee esiin.Valon 
suunta ylhäältä alastuo muodot 
esiin. Valotus ja tarkennus 
kohdillaan. Halkaistu piikivi on 
jännän näköinen.

Tuomarointi sujui Millalta ja Ristolta tottuneesti ja tehokkaasti.

2. ”Tiikerit” 
Tuula Pouta-aho 

Kiven eri muodot raakakivestä 
koruksi hyvä. Tiikerinsilmät aseteltu 
kivasti, dynaamisesti paperin 
päälle: sommittelu siis toimii!

Kuvankäsittelyllä olisi voinut avata 
eli tehdä kuva kirkkaammaksi ja 
värikkäämmäksi (saturaatio).
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TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yleistä

Kiviharrastajat ry:n johtokunnan puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Ani 
Tuomaala-Kopola. Varapuheenjohtajana toimi Eija Perkiömäki. Johtokunnan 
varsinaisina jäseninä toimivat Inkeri Ahola, Antti Haataja, Seppo Hyvönen, 
Raimo Keränen, Jarmo Laitinen ja Riika Tattari. Tuula Pouta-aho toimi rahaston- 
ja jäsenasioiden hoitajana ja Karitta Laitinen kokoussihteerinä. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Maaliskuussa pidettiin 
vuosikokous.

Jäsentiedotteita lähetettiin kolme. Kotisivut toimivat pääasiallisena 
informaatiokanavana jäsenillemme.

Hiontatunteja kertyi kevätkauden aikana 55 tuntia

Jäsenmäärä valitettavasti pieneni.

Kiviharrastajat ry:n toimintaa erittäin haitallisesti leimasi Tytyrin koulun 
purkupäätös Lohjan kaupungin toimesta! Hiiden opiston kanssa yli 25 vuoden 
ajan yhteisten tilojen jakaminen päättyi toukokuun lopussa.

Normaalia kiviharrastamista saatiin siis toteutettua vain toukokuun alkuun 
saakka. Sen jälkeen alkoi tavaroiden pakkaus ja muutto. Koneet ja tavarat saatiin 
varastoitua Plastex Oy:ltä vuokrattuun kellaritilaan. Muutto vaati ison ponnistelun. 
Vuokra-aika alkoi kesäkuun alusta 2016.

Vuokravarasto on vain väliaikainen ratkaisu odotellessa uuden yhteisen tilan 
saamista Hiiden opiston kanssa.

Toiminnasta

Avoimet ovet -kevätnäyttelyä ei enää toteutettu, koska muuttoruljanssi painoi jo 
päälle! 

Syksyn maastoretki tehtiin 3.9. Kisakallion suuntaan Lohjalla. Pienellä ryhmällä 
tutustuimme pariin kivipaikkaan ja ”kivisaalista” saatiin taas kotiin vietäväksi!

Puheenjohtaja osallistui Lohjastuu projektin ”Yhteistyössä tulevaisuus”-
seminaariin 7.9. klo 10-18. Tapahtuma kuului lohjalaisten yhdistysten, Lohjan 
kaupungin ja lohjalaisten yritysten yhteistyötä edistävään tilaisuuteen. 
Tapahtuma pidettiin Plastex Oy:n Luovan Talouden tehtaalla.

Yhdistyksemme osallistui Lohjan Laavujen kierros-tapahtumaan, Tytyrin 
avolouhos- kierrostapahtumaan sunnuntaina 2.10. ja osallistujat (n.1500 
henkilöä) saivat tutustua yhdistyksemme toimintaan kivikorujen ja kiviesineiden 
avulla.

Luentoja järjestimme kaksi kertaa syyskauden aikana:
- Geologi Seppo I. Lahti piti pääkirjaston Järnefelt-salissa 14.9. kiinnostavan 
esityksen pääkaupunkiseudun korukivistä ja lopuksi hän tunnisti kuulijoiden 
tuomia kiviä. 



5

- Torsti Salonen veti Järnefelt-salin täyteen väkeä 19.10. esityksellään Lohjan 
seudun kivistä ja kaivoksista.

Tutustumisretki tehtiin 6.11. Eva Jarnen ja Ilkka Järvelän kodin näyttely- ja 
työtilaan. Kivi-intarsia- ja kivikaiverrustöiden sekä mineraalinäyttelyn esittely oli 
erittäin korkealaatuisesti toteutettu. Saimme hienon ja vieraanvaraisen 
kokemuksen, mitä voi pitkään muistella.

Kevään harrastetyökilpailuun ei tullut tarpeeksi töitä, joten se peruuntui.

Syksyn valokuvakilpailuun sen sijaan tuli tarpeeksi töitä. Aiheena oli tällä kertaa 
”Kiviasetelma”. Tuomareina toimivat edellisvuoden tapaan Milla von Konow ja 
Risto Jokinen.

 Nyyttikestipikkujoulu pidettiin joulukuun 3. päivänä puheenjohtajan kotona ja 
tällöin jaettiin myös valokuvakilpailun palkinnot. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yleistä

Pajatilojen puuttuessa Kiviharrastajat ry:n toiminta painottuu sellaisten kiviin 
liittyvien asioiden tekemisiin, mihin varsinaisia kivenhiontatiloja ei tarvita. Toisten 
kiviharrastajayhdistysten kanssa jatkamme yhteistyötä. 

Toiminnasta vuonna 2017 kevään osalta

Tarjoamme jäsenillemme erilaisten ketjujen ja korujen tekemistä. Järjestämme 
kiviharrastamiseen liittyviä maasto- ja tutustumisretkiä sekä erilaisia luentoja.

Hiiden opiston kanssa alustavasti suunniteltu, mahdollinen yhteinen tila Kässän 
talon piharakennuksesta kunnostettavaksi harrastetilaksi on Hiiden opiston 
taholta esitetty Lohjan kaupungin investointilistalle vuodelle 2017. Mitään tietoa 
siitä, saadaanko siihen tarvittavat kunnostusmäärärahat  ja toteutuuko yhteistila, 
ei tässä vaiheessa ole.

Hiontatilojen vuokraus yksityissektorilta vaatii jäseniltä yhdistyksellemme 
lisätukea vuokran maksamiseen. Asiaa tiedustellaan jäseniltä. Mahdollisia 
edullisia hiontatiloja yritetään etsiä, ellei yhteiset tilat Hiiden opiston kanssa 
toteudu. 

Mineralia-lehti tilattaneen edelleen. 

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Kokouskutsu, 
lähetetään jäsenille ensimmäisen jäsentiedotteen mukana. 

Keskeinen tiedotus toteutetaan omien kotisivujen kautta. 

Syksyn ohjelma jää vielä toistaiseksi auki. Alustavasti on jo varattu Lohjan 
pääkirjaston toisen kerroksen näyttelytila lokakuuksi. Esille laitettaisiin mm. kiviä, 
kiviesineitä, kivikoruja ja kiviaiheisia valokuvia vuosien varrelta.
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Puheenjohtajan palsta
Pro kiviharrastus! Kiviharrastamisen mahdollisuus säilytettävä 
Lohjalla!

Odotamme edelleen tietoa siitä, toteutuuko yhteinen harrastustila Kässän 
talon piharakennuksessa Hiiden Opiston kanssa! Piharakennuksen 
kunnostamiseen on esitetty Hiiden Opiston suunnitelmassa määräraha 
Lohjan kaupungin investointilistalle. Mitään päätöstä asian suhteen ei 
kuitenkaan vielä ole. Tavaramme ovat varastossa Plastexin tiloissa ja 
jäsenmaksuista kertyvät varat hupenevat suurelta osin jo siihen! Olemme 
vielä pystyneet tarjoamaan teille luentoja yms. ohjelmaa hionnan ”tilalle” 
pajatilojen puuttuessa, mutta se vie varoja kokoajan pienemmäksi.

Sen vuoksi peräänkuulutan teiltä ylimääräistä tukea ja avustusta samalla, 
kun maksatte tuon erittäin pienen vuotuisen jäsenmaksun yhdistykselle! 
Pienikin avustus antaa ”lisäaikaa” odottaa mahdollista yhteistä 
kiviharrastustilaa Hiiden Opiston kanssa. Suuremmilla lahjoituksilla 
voisimme jo harkita hiomotilojen vuokrausta?!

Kaikenlainen palaute ja ideointi olisi myös sangen toivottavaa tässä 
vaikeassa ajanjaksossa yhdistyksemme toiminnassa!

Vuosikokous on maaliskuun 15. päivä Pron tiloissa ja sinne toivoisin, että 
jaksaisitte tulla kertomaan mielipiteenne yhdistyksen toiminnasta ja omalta 
osalta vaikuttamaan siihen pysyykö kiviharrastamisen mahdollisuus Lohjalla 
vai loppuuko se tähän!?

Toukokuun ajan olemme esillä Lohjan matkailupalvelukeskuksessa 
(Laurinkatu 50). Tarkoitus on koota yhteen vitriiniin kiviä, kivikoruja jne. ja 
laittaa valokuvakilpailun kuvia myös esille. Lokakuuksi on jo alustavasti 
varattu pääkirjastosta näyttelytilaa isommalle näyttelylle! Teidän hienoja töitä 
olisi mukava näyttää! Toivoisimmekin, että voisitte tuoda töitä vitriiniin jo 
toukokuuksi! Siihen on hyvä tilaisuus vaikka vuosikokouksen yhteydessä!

Kiviharrastajat ry:n puolesta

Ani Tuomaala-Kopola
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Vuosikokouskutsu

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään Pron tilassa keskiviikkona 15.3.2017 
kello 18.00, Kasarminkatu 5 A, 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 2016

6. Esitellään tilinpäätös 2016 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

    johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2016

8. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017 

    (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.



Takaisin
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Korutyöillassa saimme opastusta helmitöihin Leenalta, Heliltä ja Eijalta. 

Riika näytti meille hienoa helmityötään.

Kivityöillassa Veijo Pasanen kertoi kiven työstämisestä ja kiven kultauksesta.

http://kiviharrastajat.com/uutiset/index.html

