
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  

Jäsentiedote 1/2012 tammikuu 

HARRASTETYÖKILPAILU SYKSY 2011 

Kilpailuaikaa jatkettiin parilla viikolla 12.11. asti ja töitä tuli lopulta 6. Tuomiopäivä pidettiin 
pajalla 30.11.2011. Tuomareina toimivat tunnettu ammattikuvaaja Milla von Konow 
Virkkalasta ja ansioitunut harrastajakuvaaja ja kiviharrastaja Risto Jokinen Vihdin 
Kivikoruharrastajat ry:stä. 
Palkituiksi tulivat: 

1. Antti Haataja: “Kivet ja kesä”, 50 € 

2. Karitta Laitinen: “Aavan rannan kivet”, 30 € 

3. Raimo Keränen: “Luonnon draperaus”, 20 € 

Muut osallistujat saivat kunniakirjan. Palkinnot jaettiin yhdistyksen pikkujoulussa 3.12. 

PAJA  ON SULJETTU: 
la 4.2.    Opiston Hopeakurssi 
la 11.2.  Opiston Hopeakurssi 
la 7.4.    Pääsiäinen 

la 14.4.  Avoimet ovet 

ke 16.5. Helatorstain aatto 

Muistathan ilmoittaa  
muuttuneet osoitetietosi  
Tuula Pouta-aholle: 
040 – 835 9723 tai 

info@kiviharrastajat.com 



 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään Tytyrin koulun 

hiomotiloissa keskiviikkona 15.2.2012 kello 18.00 

 

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 2011 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 

2012 

9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2012 

(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: TULE OTTAMAAN OMA PAIKKASI! 

  



   
TOIMINTAKERTOMUS 2011 
 

 
Yleistä 
 

Johtokunnan puheenjohtajana toimi Seppo Hyvönen ja varapuheenjohtajana Ani Tuomaala-Kopola.  Johto-
kunnan varsinaisina jäseninä toimivat Antti Haataja, Karitta Laitinen ja Riika Tattari, sihteeri-
rahastonhoitajana Tuula Pouta-aho.  Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.   
 
Jäsenmäärä (75) on melkein sama kuin viime vuodenvaihteessa, olemme saaneet 3 uutta jäsentä ja 
menettäneet vanhoja 4.  Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana kolme. 
 
 
Pajatoimikunta (Raimo Keränen, Rauli Anttila, Riika Tattari) 
 

Hiontatunneissa (233) oli pientä nousua edelliseen vuoteen (206). Toukokuussa hankittiin uusi uuni, jolla 
voi polttaa hopeasavea, lasia ja emalia sekä iso liuta tykötarvikkeita hopeasaven käsittelyyn. Vanhoja 
koneita huollettiin ja sihteeriltä ostettiin vähän käytetty hiontakone, josta saatiin uusi toimiva runko ja 
melkein tuliterä karkea timanttikehä, kumirumpu ja useita timanttinauhoja.  Lisäksi ostettiin sienikuivuri 
hopeasaven kuivattamista varten. 
 
Kevään ja syksyn aikana järjestettiin useita valupäiviä, jolloin kimpassa tehtiin hiekkavaluja.  Uusia kirjoja 
hankittiin 8.  Jewelry Artist ja Step by step Wire Jewelry –lehtien perille saamisessa on ollut ongelmia, 
niiden tilaus lopetetaan, koska lehdet eivät tule perille ilman jatkuvia reklamaatioita. 
 
 
Ohjelmatoimikunta (Karitta ja Jarmo Laitinen, Seppo Hyvönen) 
 

Helmikuussa oli perinteisesti vuosikokous. Huhtikuussa pidettiin Avointen ovien päivät samaan aikaan 
opiston kevätnäyttelyn kanssa: vitriinit täyttyivät jälleen upeista töistä ja työnäytöksiä annettiin kiven 
muotoilusta ja hopeatyöstä, yleisöä vaan oli valitettavan vähän.  Toukokuussa pajalla vieraili Korunia Oy:n 
edustaja esittelemässä hopeasaviuunia ja hopeasaven työstöä.  Kesätaukoa pidettiin kesäkuun alusta 
elokuun loppuun.   
 
Syyskuun retkellä tulivat tutuksi lähitienoon kivimuodostelmat hiidenkirnuista pirunpeltoihin.  Marraskuussa 
pidettiin hopeasavipäivä ja jäsentemme oli mahdollista osallistua Vihdin Kivikoruharrastajat ry:n 
järjestämään bussikuljetukseen Tampereen kivi- ja kädentaitomessuille. Joulukuussa sitten olikin vuorossa 
perinteiset nyyttikestipikkujoulut pajalla. 
 
 
Kilpailutoimikunta (Siv Ekroth, Antti Haataja, Ani Tuomaala-Kopola) 
 

Koska Siv on jättäytynyt pois toiminnasta, Karitta Laitinen ja Tuula Pouta-aho ovat käytännössä 
osallistuneet kilpailutoimikuntaan. Kevään harrastetyökilpailu jouduttiin peruuttamaan, koska kilpailutöitä tuli 
vain yksi kahteen sarjaan. Syksyn valokuvakilpailu toteutettiin, kilpailutöitä tuli 6. Tuomareina toimivat 
tunnettu ammattikuvaaja Milla von Konow Virkkalasta ja ansioitunut valokuvauksen ja kivenhionnan 
harrastaja Risto Jokinen Vihdin Kivikoruharrastajat ry:stä. 
 
 
Uudet kotisivut (toimikunta: Kaarlo Heikkinen, Ani Tuomaala-Kopola, Karitta Laitinen, Tuula Pouta-aho) 

 
Vihdoinkin löytyi pari, joka lopetti vuosikausien jahkailun Kiviharrastajat ry:n kotisivuista, nyt meillä on ne: 
www.kiviharrastajat.com . Varapuheenjohtajamme Ani Tuomaala-Kopola sai houkuteltua siippansa Kaarlo 
Heikkisen tekemään meille upean laadukkaat kotisivut. Työryhmä kokoontui vain muutaman kerran, mutta 
tunteja sivujen laatimiseen kului taatusti paljon. Ja tulos on sellainen, että linkin sivuillemme antaa ylpeänä 
kenelle tahansa. 
   

  

http://www.kiviharrastajat.com/


TOIMINTASUUNNITELMA 2012 
 
 
 

 

Yleistä 
 
Toimikuntasysteemi on viime aikoina hieman ontunut, yritetään ensi vuonna saada se taas 
toimimaan kunnolla.  Kaikki johto- ja toimikuntapaikat sekä toimihenkilötehtävät sihteeriä ja 
rahastonhoitajaa myöten ovat tietenkin taas kerran avoinna vapaaehtoisille ja vuosikokouksen 
valitsemille jäsenille.   
 
 
Pajatoimikunta 
 

Pajatoimikunta valvoo pajan laitteiden kuntoa ja turvallisuutta ja tekee tarvittavia huoltotoimen-
piteitä sekä esittää johtokunnalle tarvittavat isommat hankinnat. Hiekkavalu- ja hopeasavipäiviä 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan.  Aukioloajat pidetään ennallaan (ke 16 – 19(18), la 13.00 – 
16.00(15.00)).  
 
Pajalle pyritään hankkimaan ainakin kaikki vuoden aikana ilmestyvät uudet suomenkieliset alan 
kirjat, ulkomaisia kirjoja hankitaan sen mukaan, mitä messuilla ja muissa medioissa sattuu eteen 
tulemaan. Vuoden mittaan yritetään keksiä, miten saataisiin korvattua Jewelry Artist ja Wire 
Jewelry step by step –lehdet, koska niiden saaminen perille on käynyt täysin mahdottomaksi. 
 
 
Ohjelmatoimikunta 
 

Avointen ovien päivät järjestetään 14. - 15.4.2012. Näyttelyn teemaksi on valittu ajankohtaisesti 
’Hopeasavi ja kivi’.  Ilmoitteluun paikallislehdissä panostetaan edellisvuotta paremmin. 
 
Järjestetään kevät- ja syysretket sopiviin kohteisiin. Retkien pääasiallinen tarkoitus on materiaalin 
hankinta ja tutustuminen paikallisiin tai valtakunnallisiin mielenkiintoisiin kivikohteisiin. Retkeillään 
myös messuille ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin, kuljetuksissa nojaudutaan aikaisempaan 
yhteistyöhön Vihdin kivikoruharrastajat ry:n kanssa.  
 
Ohjelmallisia jäseniltoja yritetään järjestää talven pimeille illoille esim. videoiden katselun, 
vierailevien luennoitsijoiden ja keskinäisen turinoinnin merkeissä. Pyritään myös löytämään ja 
ideoimaan toimintatapoja, joilla uusia harrastajia saataisiin mukaan toimintaamme.  
 
 
Kilpailutoimikunta 
 

Sinnikkäästi yritämme taas järjestää harrastetyökilpailun keväällä 2012 ”vanhoilla säännöillä” – 
ehkä seuraavana vuonna (2013) voidaan jo harkita erityisiä viistehionta- tai hopeasavisarjoja. 
Mukavaksi havaittu valokuvakilpailu järjestetään jälleen syksyllä – kenties hieman muokatuilla 
säännöillä.  
 
Kilpailutoimikunta kannustaa myös jäseniämme osallistumaan ulkopuolisiin kilpailuihin ja hoitaa 
kilpailutöiden lähetykset yhteislähetyksinä. Yhdistys maksaa postimaksut, kukin osallistuja maksaa 
itse suoraan mahdolliset osallistumismaksunsa.  
  



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

Ennakkotietoa kevään ohjelmasta  
 
Uusi ohjelmatoimikunta laatii tarkemman ohjelman keväälle, se julkaistaan 
seuraavassa jäsentiedotteessa.  Nyt kuitenkin on jo varmaa, että Hiiden 
opiston kevätnäyttely pidetään 14. – 15.4. – ja meillä on samaan aikaan 
Avointen ovien päivät. Eli oman näyttelymme pystytys on vuorossa 
perjantaina 13.4. klo 16 alkaen. 
 
Ja Avointen ovien päivämme teemaksi on siis sovittu 
 
 ”HOPEASAVI JA KIVI” 
 
Nyt on vielä mukavasti aikaa tehdä uusia töitä kevätnäyttelyyn – ja tietysti 
kevään kilpailuun – säännöt löydät takakannesta! 

 
                  ------------- o ------------    
                               
Kevään aikana järjestetään taas hopeasavipäiviä: 
 

- La 21.1.  klo 13 – 16 
- La 18.2. klo 13 – 16 
- La 3.3. klo 13 – 16 
- Ke 14.3. klo 16 – 19 
 

Pannaan uuni kuumaksi tarpeen mukaan ja kokeillaan uutta sienikuivuria. 
Hopeasavea voi toki työstää aina pajan aukioloaikoina ja tarvittaessa uuniakin 
voi käyttää, kunhan paikalla on joku, joka hallitsee sen käytön.  
 
Myös hiekkavalupäiviä on luvassa, mutta tarkempaa aikataulua ei ole vielä 
olemassa. Niistä ilmoitetaan pajan ilmoitustaululla – tarkkaile kalenteria!  
 
                                 ------------- o ------------ 
 
Lahden Jalo- ja Korukivimessut sekä Helmimessut pidetään Jokimaan 
ravikeskuksessa Lahdessa 17. – 18.3. 2012. Saattaa olla, että Vihdin 
kivikoruharrastajat ry järjestää sinne bussikyydin… 
 
                                 ------------- o ------------ 
 
Muista vuoden 2012 messuista on tiedossa jo ainakin: 

- Ylämaan 29. kansainväliset jalokivi- ja mineraalimessut 29.6. – 1.7. 
- Outokummun kivimessut 14. – 15.7. (30 v. juhlamessut) 
- Tampereen kivi- ja kädentaitomessut 16. – 18.11. 

 
                                 ------------- o ------------ 



 
 
        
   

Harrastetyökilpailu 2012, Osa A - kevät 

SARJAT 

Pyöröhiottu korukivi: 

Kiven tulee olla aito luonnonkivi, eikä 
se saa olla kiinnitetty korukehykseen, 
eikä viistehiottu (tauluhionta 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). Mate-
riaali 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 kilpailuissa. 

ARVOSTELU 

Kilpailussa ei arvostella materiaalien harvi-
naisuutta vaan tekijän teknistä taitoa ja  taiteellista 
näkemystä materiaalien käsittelyssä 

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  la 10.3.2012 mennessä. 

KILPAILUN  TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN 

Mikäli kilpailuun  tai johonkin sarjaan on jätetty 10.3.2012 mennessä vähemmän kuin 5 
työtä, kilpailutoimikunta voi peruuttaa kilpailun tai kyseisen sarjan.  Peruuttaminen 
tapahtuu  kirjallisella ilmoituksella pajan ilmoitustaululla. 

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN 

Tuomiopäivä järjestetään  maalis-/huhtikuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä 
kevätnäyttelyyn mennessä.  Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua.  
Palkinnot jaetaan kevätnäyttelyssä  2012 ja tulokset julkaistaan viimeistään 
jäsentiedotteessa 3/12.  Jokaiselle osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset 
lausunnot kilpailutöistä.  Ne jaetaan palkintojen jaon yhteydessä ja viimeistään vuoden 
2012 kolmannen jäsentiedotteen mukana, ellei osallistuja ole aiemmin hakenut omaansa 
pajalta. 


