
Kevään 2019 ohjelmaa

Tammikuu Pajavuorot jatkuvat entisillä ajoilla

Helmikuu La 2.2. Hopeatyöpäivä; tehdään yhdessä 
keskeneräiset hopeatyöt loppuun

23.-24.2. Hionnan alkeiskurssi klo 10 - 16; yhteensä 
12 tuntia, hinta 30€. Kurssin vetävät Seppo 
Hyvönen, Raimo Keränen ja Tuula Pouta-aho. 
Kurssille otetaan 4-5 henkilöä. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla 
info@kiviharrastajat.com

Maaliskuu 9.-10.3. Kivimessut Lahden Jokimaan 
ravikeskuksessa, Jokimaankatu 6, 
omin kyydein

Ke 20.3. Vuosikokous klo 18:00 pajalla, tervetuloa

Huhtikuu La 20.4. Paja suljettu, Pääsiäinen

Toukokuu Ke 1.5. Paja suljettu, Vappu
La 11.5. Paja suljettu, Äitienpäivä
Aika avoin Maastoretki myöhemmin ilmoitettavaan aikaan 

ja kohteeseen

Kesäkuu 28.-30.6. Ylämaan Jalokivimessut, Kivikyläntie 19, 
54410 Ylämaa, omin kyydein 1

Jäsentiedote 1/2019 helmikuu
www.kiviharrastajat.com
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Syksyn 2018 valokuvakilpailun teema oli 
”Lähikuva kivestä”

Valokuvakilpailuun tuli 14 kuvaa. Tuomareina toimivat Matti Pirhonen, 
valokuvaaja ja freelancer ja Risto Jokinen, Vihdin Kameraseura & Vihdin 
Kivikoruharrastajat. 

Kuvien laatu näyttää nousevan vuosi vuodelta huimasti, nyt ollaan ihan eri 
tasolla kuin alkuvuosina.

1. palkinto Antti Haataja ”Raita”

Pisteet: Tuomareiden kommentit

Idea 9 Ekspressionistinen taideteos
Sommittelu 10 Erinomaiset värit
Taiteellisuus 10 Teknisesti erittäin hyvä
Laatu 10 Sommittelu erinomainen
Sävykkyys 10 Linjakas, hienot vinolinjat
Yhteensä 49/50 ”Less is more” – erinomaisesti pelkistetty
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3. ”Syksyn väriä”
Kaarlo Heikkinen

Pisteet: 47/50 (9 10 8 10 10)
Tuomareiden kommentit
● Teknisesti erittäin laadukas
● Sävykäs
● Hyödyntää vastavärikontrastia   

miellyttävän vähäeleisesti
● Erinomainen sommittelu ja idea
● Kuvaaja miettinyt mitä saa 

ennen laukaisua

Tuomarointi sujui Matilta ja Ristolta tehokkaasti.

2. ”Kallion linjat” 
Karitta Laitinen 

Pisteet: 48/50 (10 10 8 10 10)
Tuomareiden kommentit
● Hienot syvät kontrastit kohdillaan
● Arvoituksellinen
● Erinomainen sommittelu
● Voimakas, jyhkeä tunnelma
● Kuvaajalla upea näkemys
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TOIMINTAKERTOMUS 2018

Vuosikokous pidettiin 14.2.2018 pajalla. Jarmo Laitinen valittiin 
puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseniksi  Seppo Hyvönen, Ani 
Tuomaala-Kopola, Karitta Laitinen, Johan Haavisto, Raimo 
Keränen, Antti Haataja, Riika Tattari ja Eija Perkiömäki. 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Riia ja Kari Nieminen sekä varalle 
Inkeri Ahola. Vuosikokouksessa päätettiin nostaa jäsenmaksua, 
jotta katetaan uuden pajan kustannukset.

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. 
Järjestettävien kivenhiontakurssien kouluttajiksi valittiin Seppo 
Hyvönen, Raimo Keränen, Antti Haataja ja Tuula Pouta-aho.

Uusi paja valmistui talkootöillä tammikuussa, jolloin tehtiin vielä 
viimeistelyjä. Kiviharrastajat ry järjesti keväällä ensimmäisen 
alkeishiontakurssin 3.3. – 4.3.2018. Kurssin käyneet pääsivät 
halutessaan jäseniksi. Syksyllä oli vielä yksi kurssi 22.-23.9.2018.

Kevään harrastetyökilpailu peruuntui, koska töitä tuli liian vähän.

Yhdistys osallistui Lohjan Sydän ry:n järjestämille Terveys- ja 
Hyvinvointimessuille 14.4.2018, jossa Ani Tuomaala-Kopola piti 
esityksen ja osallistui Riika Tattarin, Tuula Pouta-ahon sekä Johan 
Haaviston kanssa yhdistyksemme toiminnan esittelyyn. Uuden 
pajan avajaiset pidettiin 26.5.2018. Tarjolla oli kiviaiheinen menu, 
kuten kivileivoksia ja kivennäisvettä ja herkut tarjoiltiin 
kivikuvioisista kulhoista. Väkeä oli runsaasti katsomassa myös 
monipuolista näyttelyämme. Kiviretki Leilään Karjalohjalle 
järjestettiin lauantaina 9.6.2018.
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Yhdistys osallistui Kivikierros-hankkeeseen, jossa kerättiin aluksi 
keskustan rantaraitin varrella olevaa kivitietoutta, kuten kaivokset, 
kivet, muinaisrannat ja luontokohteet. Alun perin ajatus 
Kivikierroksesta virisi kymmenisen vuotta sitten Kiviharrastajat 
ry:ssä, mutta tuolloin se ei toteutunut. Mukana hankkeessa olivat 
Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry, Lohjan Kameraseura ry, 
Kiviharrastajat ry, Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry, Lohjan 
Oppaat ry, geologi Annika Nyström Nordkalkista sekä Källhagens 
skola ja Virkby Gymnasium Lohjan kaupungista.

Yhdistys teki 17.11.2018 Tytyrin elämyskaivoksen näyttelyyn retken, 
johon osallistui 14 henkilöä. 

Valokuvakilpailu järjestettiin ja siihen osallistui 14 valokuvaa. 
Tuomareina toimivat Matti Pirhonen, valokuvaaja ja freelancer ja 
Risto Jokinen, Vihdin Kameraseura & Vihdin Kivikoruharrastajat. 
Rahapalkintoja ei tällä kertaa taloudellisen tilanteen takia jaettu.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Yhdistys hakee toimintaansa tukemiseksi rahaa mm. Lohjan 
kaupungilta ja Nordkalk Oy:ltä. Perinteinen kivi- ja korukilpailu 
pidetään keväällä. Kiviretki lähiseudulle järjestetään keväällä tai 
syksyllä. Valokuvakilpailu pidetään syksyllä ja palkinnot jaetaan 
joulukuun alun pikkujouluissa. 

Yhdistys järjestää syksyllä kiviaiheisen luennon, joka pidetään 
Lohjan kirjaston Järnefelt-salissa. Kivenhionnan viikonloppukurssit, 
1-4 kpl järjestetään kysynnän mukaan. Kurssin käyneet ovat 
tervetulleita jäseniksi.
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Puheenjohtajan palsta
Hei kaikki, hyvää lopputalvea tai optimisesti alkukevättä. Onhan jo päivä 
pidentynyt, vaikka lunta ja pakkasta riittääkin. Hyvää alkanutta vuotta niin 
ikään.

Viime vuosi oli varsin toimelias. Uusi paja otettiin käyttöön, kiitos vielä 
aikaansaavalle talkooväelle. Avajaiset pidettiin toukokuussa. Väkeä oli hyvin 
ja mukavaa oli. Muuten vuoden varrella pidettiin kivenhiontakursseja, retki 
Tytyrin kaivokseen ym. Tietysti paja oli ahkerassa käytössä. Kiviharrastajat 
osallistuivat myös kivikeskeisen luontopolun, Kivikierroksen, suunnitteluun.

Toimintamme on vakiintunut ja tämä vuosi mennään tutuissa kuvioissa. On 
retkeä, koulutusta, kursseja ja tietysti pajatoimintaa.  Kivikierroksen 
työstäminen jatkuu.

Kohta on vuosikokouksen aika, tervetuloa vanhat ja uudet konkarit. Toiminta 
siis jatkuu monipuolisena, etten sanoisi kivikovana.

Jarmo

Tytyrin retki 17.11.2018

Lauantaina 17.11.2018 14 lohjalaista 
kiviharrastajaa kokoontui tutustumaan 
Tytyrin elämyskaivokseen. Saimme 
oppaaksi vauhdikkaan ja asiantuntevan 
Riitta Laineen.

Alas 100-tasolle mentiin yhdessä 
hujauksessa Kone Oy:n futuristisella 
hissillä – enää elämys ei ala vanhalla 
vinokuiluhissillä – eikä onneksi 
historiallisella kuupallakaan.

Ihailimme eri kivilajien kirjomia kiemuroita 
kaivoskäytävien seinämillä ja paikallisia 
tippukivimuodostelmia vanhalla 
lastauspaikalla.

Pidemmän jutun retkestä löydät 
nettisivultamme.



Vuosikokouskutsu

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään pajalla keskiviikkona 20.3.2019 

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 2018

6. Esitellään tilinpäätös 2018 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
    myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018

8. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019 

10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja

11. Valitaan johtokunnan jäsenet

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle:
info@kiviharrastajat.com tai 
040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.

7



                 

8

Hiontakurssi 22.-23.9.2018

Oli tosi mukava viikonloppu, kurssilaiset olivat erittäin tiedonhaluisia, aktiivisia 
ja ahkeria ja uskomattoman tuotteliaita.

1. Jonossa kivisahalle eka kertaa elämässä.

2. Hiominen hieman ahtaassa kulmassa - siirrettiin yhtä konetta kauemmas 
nurkasta ekan kurssipäivän jälkeen.

3. Kurssin saavutuksia, osa jäi kesken. Kuvasta puuttuu yksi "pakollinen" työ, 
Ristimäen graniitista tehty ovaali - sillä aloitettiin


