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Yhdistyksen tarkoitus on edistää kivien ja mineraalien tuntemusta, keräilyä
sekä niiden työstämistä ja käyttöä eri tavoin mm. hiomalla koruiksi ja
esineiksi. Jäseneksi pääsee kuka tahansa kiinnostunut henkilö, hiomaan
alkeiskurssin käyneet.

Mitä teemme pajalla?
Jotkut meistä ovat eniten kiinnostuneita kivien ja mineraalien keräilystä.
Heitä pajalla palvelee sekalainen kivikokoelmamme, mikroskooppi ja
kattava käsikirjastomme.

Suurin osa meistä työstää kivistä koruja ja pienesineitä pyöröhionnalla.
Siis sahaamme, hiomme ja kiillotamme maastosta tai messuilta
hankkimiamme kiviä pajan laitteilla.

Muutama meistä on perehtynyt
viistehiontaan. Siihen tarvitaan
virheettömiä läpikirkkaita kiviä.
Pajalta löytyy yksi viistehiontakone.
Kiviä ja metallia voi myös porata ja
kaivertaa pajalta löytyvillä välineillä.

Kivestä tulee koru vasta kun sitä voi jotenkin kantaa. Yksinkertaisimmillaan
riittää kiveen porattu reikä ja nahkanauha, mutta pajalta löytyy lähes täydellinen
hopeasepän työkalupakki viiloineen, pihteineen ja vasaroineen.
Juotosvälineillämme pystyy ”perinteisesti rakentamaan” kehyksiä mielensä
mukaan esim. hopealevystä ja –langasta. Pintaa ja muotoa voi elävöittää
pakottamalla punsselikokoelmallamme. Isojen metallilevyjen leikkaamisessa
auttaa giljotiinimme. Lankoja voi muotoilla valssillamme.

Jos haluaa runsaampaa muotoa tai varsinkin jos tarvitsee useamman
samanlaisen korun tai osan, kannattaa tehdä hiekkavalu. Jalometalli
sulatetaan upokkaassa sulatusuunissamme ja kaadetaan valuhiekkaan
tehtyyn mallin mukaiseen onkaloon.

Uudempi tapa tehdä koruja on hopeasavi. Se on hopeahiukkasista, sidosaineesta ja vedestä valmistettu muovailumassa, joka uunissa poltettaessa
muuttuu 99% hopeaksi.
Samalla uunilla voimme polttaa myös emalitöitä. Pajalle on hankittu joitakin
värejä ja emalin koristeluelementtejä.

Kaunis koru ansaitsee kauniin ketjun – niitäkin voi rakentaa pajalla lenkki
lenkiltä. Apuna voi käyttää kahta pientä näppärää ketjuntekopöytäämme.

Kaiken aherruksen välissä ehdimme toki rentoutuakin pajalla, istahtaa
kahvipöydän ääreen turisemaan kivistä tai muusta mielenkiintoisesta.
Voimme lueskella alan lehtiä tai opiskella käsikirjaston kirjoista vaikkapa
geologiaa, gemmologiaa, hiontaa, sepän taitoja, metallien värjäystä,
kullanhuuhdontaa… Pajalla pidämme myös yhdistyksen kokoukset,
jäsenillat ja kurssit. Kaikista näistä ilmoitamme aina tarkemmin
kotisivuillamme.

Kiinnostuitko? www.kiviharrastajat.com

Mitä muuta teemme?
Retkiä
- Maastoon (hiekkakuopat, louhokset…)
- Kivimessuille (Lahti, Tampere,
Ylämaa…)
- Vanhoille kaivoksille
- Museoihin (GTK, HY, Tampere…)
- Kiviaiheisiin näyttelyihin ja tapahtumiin
- Mielenkiintoisiin luontokohteisiin
Luentoja
- Kerran pari vuodessa kutsumme
vierailevan luennoitsijan kertomaan
harrastustamme sivuavista aiheista
(meteoriitit, kimberliitit, hautakiven
veistäminen, Lohjan vanhat
kaivokset…)
- Luennot voidaan järjestää myös
muualla kuin pajalla, esim. kirjastossa

Näyttelyitä
- Avointen ovien päiviä työnäytöksineen
- Kivi-, koru- ja valokuvanäyttelyitä
vaihtelevissa paikoissa (kirjastot,
matkailupalvelut, laajemmat
tapahtumat Lohjalla)
- Toimintamme esittelyt erilaisissa
tapahtumissa

Kilpailuja
- Järjestämme vuosittain ”harrastetyökilpailun”, sarjoina Pyöröhiottu korukivi,
Esine ja Koru
- Joka vuosi on myös valokuvakilpailu
kivisestä aiheesta
- Tarkoituksena on parantaa jokaisen
tekijän työn laatua tuomaripalautteen
avulla

