
Kevään 2015 ohjelmaa

Pajalle voit tulla tekemään kivien hiomisen lisäksi ketju-, emalointi- ja 
hopeasavitöitä kaikkina pajan aukioloaikoina. Hiekkavalutöihin on 
sovittava aika etukäteen.

Helmikuu
Ke 25.2. Vuosikokous klo 18:00 Tytyrin koulun

Pajalla. Tervetuloa!

Huhtikuu
Ke   1.4. Harrastetyökilpailun viimeinen jättöpäivä
La   4.4. Paja suljettu (Pääsiäinen)
Ke   8.4. Tuomarointi (alustavasti) klo 18:00
Pe 17.4. Näyttelyn pystytys ja omien töiden tuonti

näyttelyyn klo 16 alkaen.
La 18.4. Avoimet ovet klo 10-15, harrastetyö-

kilpailun palkintojenjako klo 14.

Toukokuu
La   2.5. Paja suljettu (Vappu)
La   9.5. Paja Suljettu (Äitienpäivä)

La, avoin Maastoretki, aika ja kohde ilmoitetaan 
myöhemmin
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”Kiveä ihmisen muokkaamana”

Syksyn 2014 valokuvakilpailuun tuli 14 kuvaa, joissa ihmisen käden 
jälki näkyi erilaisin tavoin. Tuomareina toimivat Milla von Konow ja 
Risto Jokinen.

1. ”Urat”
Kaarlo Heikkinen
Syvyysterävyys hyvä, diagonaalit 
menee hyvin, valo tuo pinnan 
näkyviin, kivan pelkistetty, 
dynaaminen, ihmisen käden 
jälkinäkyy poranrei’issä.

2. ”Raunio kaivoksen katveessa” 
Karitta Laitinen
Hyvä paikallinen aihe, vanha 
oviaukko maastoutuu maisemaan, 
historian siipien havinaa. Olisi 
voinut rajata pois 6-numeron 
kuvasta, pilvisellä kelillä sävyt ovat 
lähellä toisiaan, kirkkaampi keli toisi 
paremmin esille.
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Kunniamaininta ”Kivimuuri”
Kaarlo Heikkinen
Kaunis muoto, diagonaalisuus luo 
dynaamisuutta, sumu pehmentää 
parkkipaikan bussit takana

3. ”Penrose”
Ani Tuomaala-Kopola
Aihe tuore, hienosti löydetty! havaittu! Kiva kuvapari aseman Miehille. 
Kuva olisi tylsä ihmistä ilman. Jalat olisi voinut kuvata niin monta kertaa, 
että ne olisi asettuneet paremmin. Kuitenkin sommittelu on hyvä!

Tuomarointi sujui Millalta ja Ristolta 
tehokkaasti.
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TOIMINTAKERTOMUS 2014

Yleistä

Kiviharrastajat ry:n johtokunnan puheenjohtajana ja tiedottajana toimi Ani 
Tuomaala-Kopola. Varapuheenjohtajana toimi Seppo Hyvönen. Johtokunnan 
varsinaisina jäseninä toimivat Rauli Anttila,  Antti Haataja, Raimo Keränen, Jarmo 
Laitinen ja Riika Tattari. Tuula Pouta-aho toimi rahaston- ja jäsenasioiden 
hoitajana ja Karitta Laitinen sihteerinä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi 
kertaa.

Jäsenmäärä pieneni jonkin verran. Jäsentiedotteita lähetettiin kolme. Kotisivut 
toimivat pääasiallisena informaatiokanavana jäsenillemme.

Pajatoiminnasta

Hiontatunteja kertyi edelliseen vuoteen 2013 (158) verrattuna enemmän, jopa 204 
tuntia!

Teemapäiviä pidettiin sekä keväällä että syksyllä, mutta osanotto oli edelleen 
hyvin pientä. 

Pajalle hankittiin levyleikkuri. Pajalla tehtiin viemäröintitöitä loppukesästä ja 
samalla saimme ”takahuoneen” muutoksen lavuaarien poiston yhteydessä. Tällöin 
myös siivouskomero poistettiin ja tilalle tuli normaalikorkeudella oleva tiskipöytä. 
Hiidenopiston opettajat saivat näin lisätilaa tiskipöytäseinälle, joskaan he eivät 
vielä vuoden loppuun mennessä ole ottaneet sitä käyttöönsä. Ovien 
lukkojärjestelmät uusittiin sähköisiksi ja lopulta myös tarpeelliset ovikellot 
asennettiin. 

Kiviharrastajien puolesta uusittiin kaikkien kattovalaisinten lamput. Samoin 
uusittiin hiontanauhoja vanhojen tilalle. Pientä seinien paklausta ja maalausta 
myös tehtiin. Hankimme myös korkeussäädettävän  ns. satulatuolin juotospaikalle, 
mihin saatiin lisää tilaa, kun opettajien pyynnöstä lyhensimme toisella seinällä 
olevaa työpöytätasoa.

Ohjelmasta

Helmikuussa pidettiin vuosikokous, missä yhtenä tärkeänä asiana oli sääntöjen 
uusiminen. Uudistetut säännöt saimme Patentti- ja rekisterihallituksesta 
hyväksyttynä syksyllä.  Avointen ovien päivät pidettiin vain lauantaina 12.4., klo 
10-15, koska Hiiden opisto oli siirtänyt pienennetyn kevätnäyttelynsä kirjaston 
tiloihin arkipäiviksi. Avointen ovien kävijämäärä oli pieni. Toukokuussa teimme 
maastoretken 3.5. Mustion louhokselle ja mukana oli myös kiviharrastajia Vihdin 
kerhosta. Retken käytännön järjestelyt hoiti Seppo Hyvönen ja kiviä saatiin 
saaliiksi mukavasti. Syksyn kivienkeruuretki suuntautui Sepon jälleen 
suunnittelemana Karkkilan suuntaan Hietalammille. Paluumatkalla kävimme 
katsomassa Otalammen kiertoliittymän kivireliefejä. 

Retket olivat onnistuneita. Teemapäiviä oli pitkin vuotta, mutta osallistujia oli 
minimaalisen vähän. 
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Kilpailutoiminnasta

Kevään harrastekilpailuun tuli töitä tällä kertaa ilahduttavan paljon 18 kpl! Uutuutena 
oli sarja ”kivetön koru”! Tuomareina toimivat Risto Jokinen ja Kalevi Päivärinta. 

Syksyn ohjelmassa oli myös jo lähes perinteeksi muodostunut valokuvakilpailu. 
Aiheena oli tällä kertaa ”Kiveä ihmisen muokkaamana”. Tuomareina toimivat tuttuun 
tapaan Milla von Konow ja Risto Jokinen. Nyyttikestipikkujoulu pajalla pidettiin 
marraskuun 29. päivä ja tällöin jaettiin myös valokuvakilpailun palkinnot. 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Yleistä

Kiviharrastajat ry toimii edellisten vuosien tapaan keskittyen kivien hiontaan. 
Toiminnassa on otettu mukaan edellisvuosia enemmän myös korujen tekemistä 
erilaisilla menetelmillä ja tällaista jatkettaneen edelleen. Ketjujen tekeminen, 
hopeasavityöt ja emalointi sopii toteutettavaksi harrastustoimintaan pajalla 
kivihionnan ohessa erinomaisesti. 

Harrastustilojen jakaminen Tytyrin koulun kellarissa Hiiden opiston kanssa jatkuu. 
Toisten kiviharrastajayhdistysten kanssa jatkamme yhteistyötä entiseen tapaan. 
Yhdistyksen sääntöjen muutos vastaamaan nykyistä aikaa on saanut PRH:n 
hyväksynnän.

Toiminnasta vuonna 2015

Hiiden opiston kanssa viimeksi päivitetyn sopimuksen mukaan pajan kolmen tunnin 

vakio harraste/hionta-ajat pysynevät ennallaan: keskiviikkoiltaisin klo 16–19 (18) ja 
lauantaisin klo 13–16 (15). Hiekkavaluun, hopeasavitöihin ja emalointiin voidaan 
tarvittaessa varata pitempikin aika, mutta ne ovat poikkeuksia vakiotoiminnassa.

Uutta kirjallisuutta hankitaan tarpeen mukaan ja Mineralia-lehti tilataan edelleen. 
Työkalujen ja -koneiden hankintoja tehdään aina, kun tarvetta ilmenee.

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään helmikuun aikana pajalla. Kokouskutsu, 
lähetetään jäsenille ensimmäisen jäsentiedotteen mukana. Keskeinen tiedotus 
toteutetaan kuitenkin omien kotisivujen kautta.

Kevään ohjelmassa on edellisten vuosien tapaan suunniteltu harrastetyökilpailu. 
Viime vuoden kilpailussa oli mukana myös sarja ”kivettömille koruille” ja se pidetään 
mukana todennäköisesti myös tänä vuonna.

Retkiä/ tutustumismatkoja pyritään tekemään joko yhdessä muiden kiviharrastaja-
yhdistysten kanssa tai vain oman yhdistyksen jäsenten kesken sekä kevään että 
syyskauden aikana. 

Valokuvakilpailu järjestettäneen jossakin muodossa syyskaudella. Pikkujoulu pajalla 
nyyttikestiperiaatteella syyskauden loppupuolella on jo pysyväksi muodostunut 
perinne ja tällöin voidaan palkita myös valokuvakilpailun parhaat.
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Vuosikokouskutsu

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään Tytyrin koulun hiomotiloissa 
keskiviikkona 25.2.2015 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 toimintakertomus vuodelta 2014

6. Esitellään tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

    johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2014

8. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2015 

    (johtokunnan ehdotus 12 €)

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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Puheenjohtajan palsta
Viime vuoden aikana pajan tiloissa tapahtui muutosta parempaan: vanhat lasten 
lavuaarit poistettiin ja saimme normaalikorkeudella olevan asiallisen tiskipöydän 
kaupungin tekemän viemärimuutoksen yhteydessä. Ulkona tehtiin kunnollinen 
räystäskouru portaiden kohdalle, ettei portaiden yläosa jäädy talvella.

Kiviharrastajat hoiti "kertarysäyksellä" kaikkien kattovalaisimien  loistevaloputkien 
vaihtamisen uusiin kirkkaimpiin, jotta näkisimme  paremmin, kun kellaritiloissa 
ollaan! Uusia hiontanauhoja myös vaihdettiin kuluneiden tilalle, jotta hyvää jälkeä 
syntyisi helpommin. Pientä paklausta ja maalausta tehtiin kuluneisiin seiniin, jotta 
tilat siltäkin osin olisivat asialliset ja viihtyvyys näin ollen parempi. Voisi kai väittää, 
ettei tilojen & varusteiden puolesta koskaan ole ollut näin hyvät olosuhteet 
kiviharrastamiselle!?

Jäsenrekisteri kertoo kuitenkin korutonta kieltään: jäsenmäärä on laskenut ja 
maksavia jäseniä on (enää) noin 70, kun heitä parhaimmillaan on ollut reippaasti 
yli sata! 

Johtokunta on kutakuinkin ollut sama jo hyvin monta vuotta ja keski-ikä vain 
kasvaa vuosi vuodelta! Sama johtokunta myös huolehtii pajan valvontavuoroista, 
ym. käytännön huoltotoimenpiteistä. Hiontamaksuja sentään kertyi viime vuonna 
enemmän kuin edellisenä vuonna ja siitä olemme iloisia.

Teemapäivät eivät saaneet porukoita liikkeelle. Kaikkea kiviharrastamiseen 
liittyvää voikin tulla jatkossa tekemään aina pajan aukiollessa ja kuten 
kahvimaksuista näkyy, voi kyllä tulla vain jutustelemaan ja juomaan kupposen 
kuumaa...

Virallisesta Kiviharrastajat-yhdistyksenä toimimisesta tulee tänä vuonna 
kuluneeksi 25-vuotta! Olin jo varannut alustavasti kirjastosta näyttelyviikon sen 
kunniaksi, mutta totesimme, ettemme yksinkertaisesti jaksa tällä samalla porukalla 
sitä toteuttaa! Olisin niin mielelläni nähnyt mielenkiintoisen ja hienon näyttelyn, 
missä olisi ollut esillä sekä kiviä, koruja, muita kiviteoksia ja vielä lisäksi hienoja  
kivikuvia! Ymmärrän toki hyvin, että voimat ei kaikkeen riitä ja kuten sanotaan 
"haluaminen on halpaa", mutta toteutus vaatii aikaa ja resursseja.

Meidän pitäisi saada joukkoomme lisävahvistusta (nuoremmista?) uusista 
jäsenistä; jonkinlaista "Elastisen energiaa", jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. :)

Toivottavasti saamme myös tänä vuonna hienoja töitä harrastetyökilpailuun. 
Kilpailutöiden näkeminen antaa aina uutta intoa ja uskoa kiviharrastamisen 
puolesta toimimiseen!

Terveisin

Ani Tuomaala-Kopola
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Harrastetyökilpailu kevät 2015
Viime vuonna harrastetyötöitä tuli ilahduttava määrä. Toivottavasti myös tämän 
vuoden sarjoihin saamme riittävästi töitä kilpailun mahdollistamiseksi.

SARJAT

Koruton kivi:

Kiven tulee olla aito luonnonkivi. 
Hiontatapa vapaa.

Kivikoru:

Kiven tulee olla aito luonnonkivi, 
työ voi sisältää muutakin 
materiaalia (valmiit lukot ja ketjut 
sallitaan).

Kivetön koru:

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

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

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 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 1.4.2015.

KILPAILUN  TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun/sarjaan on jätetty 1.4.2015 mennessä vähemmän kuin 5 
työtä, voidaan kilpailu/sarja peruuttaa. Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella 
ilmoituksella pajan ilmoitustaululla ja nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään ke 8.4.2015. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi 
tulosten valmistuttua. Palkinnot jaetaan Avoimet ovet -näyttelyssä 18.4.2015 
ja tulokset julkaistaan seraavassa jäsentiedotteessa. Jokaiselle osallistujalle 
tulostetaan tuomareiden kirjalliset lausunnot kilpailutöistä.


