
Ohjelmaa
Kesäkuu 18.-19.6. Jalokivi-, koru-, antiikki- ja käsityömessut

Katariinantori, Lappeenrannan linnoitus,
omin kyydein

Heinäkuu 1.-3.7. Ylämaan Jalokivimessut Ylämaan
Jalokivikylässä, omin kyydein

Syyskuu La  3.9. Kiviretki Kisakallion suuntaan, lähtö Lohjan
kirkkokentältä klo 9:00 kimppakyydein,
varusteet ja eväät mukaan

La 10.9. Kultasepän telineen tekoa Anin luona
Marttatuvantia 5, Virkkala, alkaen klo 12.
Ilmoittaudu 5.9. mennessä 040 701 0002.

Ke 14.9. Kiviluento ja kivien tunnistus, geologi
Seppo I. Lahti, Järnefelt sali/Lohjan
pääkirjasto klo 18:00

Lokakuu Ke 19.10. Torsti Salosen kiviin ja Lohjaan liittyvä
luento, Järnefelt sali/Lohjan pääkirjasto
klo 18:00

Avoin Hopeatöitä myöhemmin ilmoitettavassa
paikassa

Marraskuu Ke  9.11. Alustava luentovaraus, Järnefelt
sali/Lohjan pääkirjasto klo 18:00

Ke 16.11. Valokuvakilpailun töiden viimeinen
jättöpäivä

Joulukuu La  3.12. Pikkujoulu
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Puheenjohtajan palsta

Kiviharrastajien paja Tytyrin koulun kellarissa toimi Lohjan alueen ainoana 
kivihiomona yli 25 vuotta! Hiiden opiston kivenhiontakurssilaiset innostuivat 
kivenhionnasta niin, että halusivat perustaa yhdistyksen ja tietysti siihen tarvittiin 
myös tilat. Siitä se sitten alkoi...Monet, monet hienot kivityöt ovat valmistuneet 
tuona aikana. Kiviharrastustoimintaa on esitelty keväisin Avoimet ovet -päivillä 
monen monituista kertaa. Retkillä on oltu ympäri Suomea! Luennoitsijoita on 
saatu puhumaan kivistä monipuolisesti. Yleensä kivet ovat kiinnostaneet suurta 
joukkoa kuulijoita! Harrastetyökilpailuja on vuosien saatossa ollut melkein 
vuosittain. Joitakin vuosia sitten jäseniämme osallistui myös valtakunnallisiin 
kilpailuihin hyvällä menestyksellä! Myös hopeatyöt, hopeasavityöt ja emalointi 
ovat kuuluneet harrastuksemme pariin jo vuosia!

Tytyrin pajan aika on nyt ohitse! Neljännes vuosisata 
(kuullostaa hurjan pitkältä ajalta!) monipuolista 
kiviharrastusta Lohjalla on tullut käännekohtaan Tytyrin 
koulun saadessa purkupäätöksen. Yhteisiä tiloja Hiiden 
opiston kanssa etsittiin, mutta sellaisia, mihin olisimme 
voineet muuttaa vielä tänä vuonna ei löytynyt. 
Seuraavaksi alkoi varastotilojen etsintä. Vihdoin 
löysimme pienen varastotilan tavaroille Plastexin 
kellarista Lohjan asemalta. Muuttoruljanssi alkoi jo 
ennen Vappua  ja jatkui aina keskiviikkoon 25.5. saakka! 
Osa johtokunnasta ja kaksi jäsentä (+ pj:n puoliso) 
tekivät massiivisen työn useampana päivänä, jotta 
tavarat saatiin pakattua ja siirrettyä varastoon! KIITOS 
KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!! Vuosien aikana on 
kertynyt tavaraa ja jo pelkkä niiden läpikäynti oli raskas 
työ, puhumattakaan tavaroiden pakkaamisesta ja 
siirrosta kellarista; siitä sitten taas kuljetus ja varastoon 
vienti. Huh, huh!

http://kiviharrastajat.com/uutiset/index.html
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Hiiden Opisto ei tule tarjoamaan kivenhiontaa ensi syksynä. Pitkä, toimiva ja 
tarkoituksenmukainen yhteistyö on nyt yhteisten tilojen puuttuessa ”tauolla”? 
Hetken jo luulimme, että Virkkalassa sijaitsevan Kässän talon 
piharakennukseen pääsisimme muuttamaan syksyllä(?), mutta tilanne vaatii 
pitemmän varautumisen ja remonttiin varoja, joten katsotaan onnistuuko tämä 
ensivuonna, toivottavasti!

Haluan lämpimästi kiittää sekä Hiiden Opistoa että Lohjan kaupunkia kaikista 
näistä yhteistyön vuosista kiviharrastuksen merkeissä!

Vaikka meillä ei paja/hiomotilaa olekaan, niin jatkamme toki kiviharrastamista. 
Olemme jo osittain tehneet varauksia ensi syksylle esim. luentoiltoja varten. 
Kiviretki aloittaa yhteiset kokoontumiset 3.9. ja Seppo I.Lahti tulee sitten 
tunnistamaan tehtyjä kivilöytöjä!

Seura/järjestöpalstalla ilmoittelemme edelleen asioista, mutta pääasiallinen 
tiedotuskanava on kuitenkin omat kotisivut! Jäsentiedote paperiversiona lähtee 
nyt vain heille, joilla ei ole s-postia.

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ehdotuksia ohjelmaan! Keskiviikon ja 
lauantain pajavuorot eivät nyt ohjelmaa suunniteltaessa rajoita mitenkään, 
joten voimme kokoontua ”mikä ilta tai päivä” vaan! Mutta ”vanhasta 
tottumuksesta” nuo muutamat jo alustavasti varatut ajat on niille osuneet! ;)

Edelleen toivoisin niitä valokuvia teiltä, jos vain löytyisi.

Lopuksi haluan kiittää myös teitä kaikkia uskollisia jäseniä/ harrastajia ja 
yhteistyökumppaneita menneistä ”Tytyrin vuosista”! Toivottavasti tapaamme 
edelleen vaikka paikka on toistaiseksi ”jokin muu”…!

Lämpöisin kesäterveisin,
Ani Tuomaala-Kopola

25v-postimerkkejä on edelleen saatavissa Tuulalta.

http://kiviharrastajat.com/uutiset/index.html
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Valokuvakilpailu syksy 2016
”Kiviasetelma” 

Aihe on ”Kiviasetelma”. 
Kuva voi olla peräisin miltä ajalta 
tahansa, kunhan kuvan pääosassa on 
kiviä ihmisen tai luonnon 
muovaamana.
Pyrkikää hyvälaatuiseen kuvaan.

PALKINNOT
Kokonaispalkintosumma on 100 €, 
jonka tuomarit jakavat parhaiden 
kesken haluamallaan tavalla. 

SÄÄNNÖT

Kuvan tulee olla kilpailijan itsensä 
ottama. Kilpailuun saa osallistua 
enintään kahdella kuvalla.

ARVOSTELU

Kilpailussa  arvostellaan mm. kuvan 
ideaa, sommittelua, taiteellisuutta ja 
valokuvan laadukkuutta.

TUOMARIT

Tuomareiksi kutsutaan kaksi 
asiantuntevaa henkilöä.

KILPAILUTÖIDEN JÄTTÄMINEN

- Laita  A4-kokoinen paperikuvasi taittamattomana kirjekuoreen ja kirjoita kuoren 
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.  
Kirjoita kuoren/taitetun paperin päälle kilpailutyösi nimi .

-Palauta kuoret marraskuun jäsenillassa, jonka aika ja paikka ilmoitetaan 
myöhemmin.

KILPAILUN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN

Mikäli kilpailuun on jätetty vähemmän kuin 5 työtä, kilpailu peruuntuu. 
Peruuntuminen ilmoitetaan nettisivulla.

TULOSTEN JULKISTAMINEN JA PALKINTOJEN JAKAMINEN

Tuomarointipäivä järjestetään marraskuun aikana siten, että tulokset ovat selvillä 
pikkujouluun mennessä. Voittaneille ilmoitetaan välittömästi tulosten valmistuttua. 
Palkinnot jaetaan pikkujoulussa ja tulokset julkaistaan nettisivuilla ja 
jäsentiedotteessa 1/17. Jokaiselle osallistujalle tulostetaan tuomareiden kirjalliset 
lausunnot kilpailutöistä. Ne jaetaan palkintojen jaon yhteydessä.

Ilmoita muuttuneet osoitetietosi Tuula Pouta-aholle: 040 – 835 9723
Jäsenmaksu on edelleen edullinen, vain 12 €/vuosi!

http://kiviharrastajat.com/uutiset/index.html

