
Kevään 2020 ohjelmaa

Helmikuu 15.-16.2. Hionnan alkeiskurssi klo 10 - 16; yhteensä 
12 tuntia, hinta 30€. Kurssin vetävät Seppo 
Hyvönen, Raimo Keränen ja Tuula Pouta-aho. 
Kurssille otetaan enintään 4 henkilöä. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla 
info@kiviharrastajat.com

Ke 19.2. Vuosikokous klo 18:00 pajalla, tervetuloa!

Maaliskuu 21.-22.3. Kivi- ja Korumessut Lahden Jokimaan 
ravikeskuksessa, Jokimaankatu 6, omin kyydein

La 28.3. Hiekkavalupäivä alkaen klo 10

Huhtikuu Ke 29.4. Harrastetyökilpailun viimeinen jättöpäivä

Toukokuu La 16.5. Avoimet ovet ja näyttely pajalla. Opastuspiste
Venteläntiellä Asemanseudun asukasyhdistyksen 
KEVÄTKIVAT-tapahtumassa
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Jäsentiedote 1/2020 tammikuu
www.kiviharrastajat.com
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Syksyn 2019 valokuvakilpailun teema oli 
”Kivi käytössä”

Valokuvakilpailuun tuli 14 kuvaa. Tuomareina toimivat valokuvaaja Janne 
Kommonen ja valokuvaaja/freelancer Risto Jokinen, Vihdin Kameraseura & 
Vihdin Kivikoruharrastajat. 

Valokuvien taso on edelleen parantunut ja erikoisesti sommittelua oli tänä 
vuonna mietitty.

1. palkinto Kaarlo Heikkinen ”Laituri” 

Valokuva on nähtävissä jäsentiedotteen etusivulla.

Pisteet: Tuomareiden kommentit

Idea 9 - Aaltojen loiske suorastaan kuuluu
Sommittelu 8 - Hieno sommittelu, jossa kaikki on kohdallaan
Taiteellisuus 8 - Kivilaiturin käyttötarkoitus mietityttää
Laatu 9
Sävykkyys 8
Yhteensä 42/50

2. palkinto ”Vuosia sitten” 
      Matti Hänninen

Pisteet: 41/50 (10 8 7 8 8)
Tuomareiden kommentit
● Hyvin keksitty ja toteutettu 

kokonaisuus
● Kohde ja tausta muodestavat 

harmoonisen kuvan
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3. palkinto ”Muuri”
      Jarmo Laitinen

Pisteet: 41/50 (9 8 8 8 8)
Tuomareiden kommentit
● Värikylläinen hienosti nähty 

kokonaisuus, jossa vesi on 
tärkeä elementti

● Sopusuhtainen rajaus

Kunniamaininta ”Mylly”
      Raimo Keränen

Pisteet: 40/50 (10 7 8 8 7)
Tuomareiden kommentit
● Hieno näkemys, joka 

herättää kiinnostuksen 
paikan historiaan

● Kuka myllynkiveä käytti?
● Monta kuvanaihetta

Esa Koskisen luento "1. maailmansodan 
linnoitustyöt Lohjan seudulla"

Pidettiin Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 19.9.2019 ja samalla pääkirjasto 
järjesti näyttelyn kiviaiheisista kirjoista.
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Retki Lohjanharjun hiekkakuopalle
 
Retkellä Lohjanharjun sorakuopalle 19.10.2019 tehtiin havaintoja: komea kivisydän 
ja harvinainen reppukyttyrä. Osallistujia oli sateisen sään pelottelemana vaivaiset 
viisi kaikkein vannoutuneinta. Retki jäi aika lyhyeksi ja sen päätteeksi päätimme 
mennä pajalle kahville ja syömään eväät. Riika vielä poikkesi hakemassa leivokset 
Ventelän Resiinasta – sangen omalaatuinen kiviretki.

Hiontakurssi 26.-27.10.2019
1. Ilma oli kosteana vesihöyrystä, kun neljä oppilasta ja kolme opettajaa ahtautui 
pajalle perehtymään kivenhionnan saloihin.

2. Kaikilla innokkailla kurssilaisilla oli hyvä muototaju ja he olivat sangen 
nopeaoppisia, kuten kurssilla valmistetuista töistä voi päätellä.

3. Kurssin päätteeksi otettiin vielä ryhmäkuva.
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TOIMINTAKERTOMUS 2019
Vuosikokous pidettiin 20.03.2019 pajalla. Karitta Laitinen valittiin puheenjohtajaksi. 
Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Seppo Hyvönen, Ani Tuomaala-Kopola, Tuula 
Pouta-aho, Jarmo Laitinen, Johan Haavisto, Raimo Keränen, Riika Tattari ja Eija 
Perkiömäki. Toiminnantarkastajiksi valittiin Riia ja Kari Nieminen sekä varalle Inkeri 
Ahola. 

Yhdistyksen järjestäytymiskokouksessa heti vuosikokouksen jälkeen sihteeriksi valittiin 
Eija Perkiömäki, talouden- ja jäsenasioiden hoitajaksi Tuula Pouta-aho ja 
varapuheenjohtajaksi Jarmo Laitinen. Lisäksi päätettiin, että Kaarlo Heikkinen jatkaa 
kotisivujen tekoa yhdessä Ani Tuomaala-Kopolan kanssa. 

Yhdistyksen jäsenet Johan Haavisto, Seppo Hyvönen, Karitta Laitinen ja Tuula Pouta-
aho osallistuivat Porlan järviluontoseikkailun suunnitteluun ensin keväällä ja sitten 
toteutukseen kesäkuussa. Kivien tunnistuspisteemme sai mukavasti kiinnostusta lasten 
ja myös muiden keskuudessa: kävijöitä oli noin 150.

Rahaa hankittiin myymällä kivituikkuja Lohjan matkailupalveluun Lohjan Tytyrin 
elämyskaivoksessa myytäviksi sekä Virkbyn gymnasiumille. Lohjan kaupungilta saatiin 
kulttuuriavustus. Kivenhiontakurssista saatiin myös vähän tuloja ja uusia jäseniä. 
Tuottava kurssi pidettiin syksyllä. Kouluttajina olivat Seppo Hyvönen, Raimo Keränen ja 
Tuula Pouta-aho. 

Yhdistys osallistui Kivikierros-hankkeeseen, jossa vuonna 2019 kerättiin Liessaaren, 
Ojamon ja Harjun polkujen varren kivitietoutta kaivoksista, kivistä, muinaisrannoista ja 
luontokohteista. Mukana olivat lisäksemme Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry, Vanha 
Lohja -säätiö, Lohjan Oppaat ry, geologi Annika Nyström Nordkalkista ja Lohjan 
kaupungista Källhagens skola ja Virkby Gymnasium. Osallistuimme rahoituksen 
hakemiseen Ykkösakselilta, ja onnistuimme siinä. 

Syyskauden avajaisjuhlat ”rapujuhlat” 31.8.2019 järjestettiin Pajalla. Juhlat olivat itse 
asiassa viime toimintavuoden siirretyt pikkujoulut. Rapuja ei tarjoiltu, mutta tupa oli 
täynnä ja porukalla mukavaa.

Eija Perkiömäki myi tuikkukuppeja Virkkalapäivillä, Omenakarnevaaleilla ja 
Kädentaitomessuilla 6 euron kappalehintaan. Järjestimme kirjaston Järnefeltsalissa 
19.9.2019 luennon, jonka Esa Koskinen piti. Aiheena oli 1. maailmansodan linnoitustyöt 
Lohjan seudulla. Kirjasto esitteli samalla kiviaiheisia kirjojaan, joihin saattoi tutustua. 

Kivien tunnistusilta pidettiin 13.11.2019.  Yhdistys teki retken Lohjanharjun 
hiekkakuopalle 19.10.2020. Kivien löytöretki onnistui hyvin.  Syksyn valokuvakilpailun 
aihe oli ”Kivi käytössä”, ja sen palautus oli 20.11. mennessä. Kilpailutöitä tuli paljon ja 
tuomarit Risto Jokinen sekä Janne Kommonen kehuivat kilpailun tasoa varsin hyväksi 
alkuaikoihin verrattuna. Palkinnot jaettiin pikkujouluissa 7.12.2019. Rahapalkintoa ei 
tosiaan kukaan saanut, koska yhdistyksen talous ei olisi sitä kestänyt.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Yhdistys hakee toimintaansa tukemiseksi rahaa mm. Lohjan kaupungilta ja 
yrityksiltä, joiden hakuehdot täyttyvät. Perinteinen kivi- ja korukilpailu 
pidetään keväällä. Kiviretki lähiseudulle järjestetään keväällä tai syksyllä. 
Kevätkauden lopettajais- tai syyskauden avajaisjuhlat järjestetään. 
Valokuvakilpailu pidetään syksyllä ja palkinnot jaetaan joulukuun alun 
pikkujouluissa. 

Yhdistys on mukana Ykkösakselin rahoittamassa Kivikierros-hankkeessa, 
jossa on mukana Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys ry, Lohjan Kameraseura 
ry, Lohjan kaupungilta Virkby gymnasium ja Källhagens skola, Lohjan 
kaupunki, kaupunkikehitys, Vanha Lohja -säätiö, Ojamon kartano, Lohjan 
Oppaat ry ja Nordkalk Oy Ab. Lisäksi mukaan tulee paikallisia 
asukasyhdistyksiä.

Hankkeen tarkoituksena on nostaa esille Lohjan kaupungin ainutlaatuinen 
kaivos- ja louhoshistoria, jääkauden jäljet sekä näihin liittyvä kivilajisto. 
Reitistö, jonka varrella kaivos- , kivi- ja jääkauden kohteet sijaitsevat, on 
valmiina rantaraittina ja harjun liikuntapolkuina.

Polkuverkosto yhdistää kaivoshistorian, järviluonnon ja jääkauden 
muistomerkit. Hankkeen tuloksena on maastossa olevat taulut, joiden QR-
koodista saa auki kohteen tiedot. Lisäksi aineisto on haettavissa Lohjan 
kaupungin internet-sivuilta. Näin Lohjan oppaat, koululaiset, opiskelijat, 
kuntalaiset ja matkailijat voivat tutustua rantaraitin ja harjun retkillään 
paikalliseen kaivoshistoriaan, geologiaan sekä jääkauden vaiheisiin.

Yhdistys on keväällä mukana Kivikierros-hankkeen järjestämässä 
tapahtumassa, jossa Torsti Salonen luennoi Lohjan kaivoshistoriasta. 
Tilaisuus pidetään Puu-Anttilassa. Kivenhionnan viikonloppukurssit, 1-4 kpl 
järjestetään. Kurssin käyneet ovat tervetulleita jäseniksi.

Yhdistys järjestää emalointipäivän, jossa suunnitellaan ja mahdollisesti 
tehdään värimallit. Hiekkavalupäivä järjestetään myös. Tuula Pouta-aho on 
lahjoittanut yhdistykselle paljon kiviä, joiden käyttöä suunnitellaan ja 
toteutetaan. Inventaariopäivä järjestetään, jotta tiedetään tarkoin, mitä 
yhdistys omistaa ja mitä siitä voi hyödyntää sekä mitä pitää hankkia.



Vuosikokouskutsu

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään pajalla keskiviikkona 19.2.2020 

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 2019

6. Esitellään tilinpäätös 2019 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
    myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019

8. Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020 

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.
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Harrastetyökilpailu kevät 2020

SARJAT

Koruton kivi:
Kiven tulee olla aito luonnonkivi. 
Hiontatapa vapaa.

Kivetön koru:
Valmis koru, joka on kokonaan itse 
tehty, materiaali vapaa, esim. itse 
punottu ketju, jalometallisavityö, 
emalityö tai kierrätysmateriaalityö 
(valmiit lukot ja ketjut sallitaan).

Esine:

Koriste tai käyttöesine, joka sisältää 
luonnonkiveä.

SÄÄNNÖT

Kivien tulee olla kilpailijan itsensä 
hiomia. Korujen tulee olla kilpailijan 
itsensä valmistamia.  Kuhunkin 
sarjaan saa osallistua vain yhdellä 
työllä, jota ei ole palkittu aiemmissa 
kilpailuissa.

ARVOSTELU

Kilpailussa ei arvostella materiaalien 
harvinaisuutta vaan tekijän teknistä 
taitoa ja taiteellista näkemystä 
materiaalien käsittelyssä.

TUOMARIT

Tuomareiksi pyydetään 2 alan 
asiantuntijaa.

PALKINNOT

Tuomarit jakavat kunniakirjat kunkin sarjan parhaille töille. 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 29.4.2020.

KILPAILUN TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun/sarjaan on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, voidaan 
kilpailu/sarja peruuttaa. Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella pajan 
ilmoitustaululla ja nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään siten, että tulokset ovat selvillä avoimien ovien 
päivään mennessä. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua. 
Kunniakirjat jaetaan Avoimet ovet tilaisuudessa ja tulokset julkaistaan 
nettisivuilla ja seuraavassa jäsentiedotteessa. Jokaiselle osallistujalle 
tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.


