
Syksyn 2020 toimintaa

Marraskuu 1.-30.11. Näyttely Lohjan Pääkirjaston 2. kerroksessa. 
Esillä valokuvia, kiviä ja koruja.

Joulukuu La 5.12. Pikkujoulu - ilmoittautumisjärjestyksessä 
pääsee n. 10 henkilöä mukaan.

Ke 16.12. Vuoden viimeinen pajapäivä.
To 17.12. Joululoma 9.1.2021 saakka

Tammikuu La 9.1.2021 Vuoden ensimmäinen pajapäivä. 1

Jäsentiedote 3/2020 marraskuu
www.kiviharrastajat.com
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Sää suosi syysretkeämme Kiskoon 19.9.2020
Kokoonnuimme pajalle, mistä ajoimme kahdella autolla Kiskon kirkolle. 

Tiina ohjasi meidät ensin Haapanniemen linnan raunioille ja sitten Kiskon 
soramontulle. Lopuksi kahvit Tiinan mökillä.
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Syksyn 2020 valokuvakilpailun teema oli 
”Kuvio kivessä”

Valokuvakilpailuun tuli 17 kuvaa. Tuomareina toimivat valokuvaaja Pekka 
Vähäsarja ja valokuvaaja/freelancer Risto Jokinen, Vihdin Kameraseura & 
Vihdin Kivikoruharrastajat. 

- Ilahduttavan paljon töitä haastavasta aiheesta.
- Kaikki kuvat olivat vähän "pliisuja" - väriä, 
  sävykkyyttä ja kontrastia kaipaisi enemmän.
- Myös rajauksia kannattaisi tarkentaa - kuvan ei 
  aina tarvitsisi olla A4-kokoa, neliökin on usein hyvä.

1. palkinto ”Kasvot kivessä” 
      Kaarlo Heikkinen

Pisteet:

Idea 10
Sommittelu 10
Taiteellisuus 10
Laatu 10
Sävykkyys 9
Yhteensä 49/50

Tuomareiden kommentit:

- Hyvä näkemys
- Rajauksessa yläreunasta 
  hiukan pois
- Hyvä valon suunta
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2. palkinto ”Haapaniemen rauniokoira” 
      Tuula Pouta-aho

Pisteet:

Idea 10
Sommittelu 9
Taiteellisuus 8
Laatu 7
Sävykkyys 8
Yhteensä 42/50

Tuomareiden kommentit:
- Hyvä näkemys, aiheen mukainen
- Vaaleiden osien epäterävyys 
  haittaa
- Oikeasta reunasta vaalea osuus 
  pois

3. palkinto ”Jäynä” 
      Matti Hänninen

Pisteet:

Idea 10
Sommittelu 8
Taiteellisuus 7
Laatu 8
Sävykkyys 8
Yhteensä 41/50

Tuomareiden kommentit:
- Hyvä näkemys
- Terävyys koko kuvan alalla hyvä
- Hyvä diagonaalisuus
- Tummaan yläosaan voisi löytää 
  sävyjä
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Kunniamaininat ”Outojuttu” 
      Matti Hänninen

Pisteet:

Idea 8
Sommittelu 6
Taiteellisuus 7
Laatu 9
Sävykkyys 8
Yhteensä 38/50

Tuomareiden kommentit:
- Hyvä näkemys
- Sävyt hyvät
- Vasemmasta reunasta pois, 
  neliömuoto

Pajalle kokoonnuttiin valutöiden parissa 
17.10.2020
Antti opasti ekakertalaisia ja niitä joiden valamisesta oli kulunut jo jonkin aikaa. 

Malleina käytettiin mm. vanhoja koruja ja simpukankuoria. Ihan kaikki valut eivät 
onnistuneet joten seuraava valupäivä pitänee järjestää mahdollisimman pian ensi 
vuoden alussa. Tinaakin on, kun puheenjohtaja kävi ostamassa tangon varastoon 
ja Ani lahjoitti muutaman kimpaleen hienompaa valutinaa.



6

Kiviharrastajat ry:n ensimmäinen perhekurssi 
on nyt pidetty 3.-4.10.2020 - ja miten kivaa 
meillä olikaan!
9-vuotias Aaron kävi rohkeasti ensimmäisenä sahaamaan ja ahkeroi peräti 5 
valmista kiveä kahden päivän aikana - ehdoton ennätys kurssihistoriamme 
aikana. Ja ne olivat laadukkaasti hiottuja.

7-vuotiasta Ainoa sahan kova ääni aluksi vähän pelotti, mutta pian hänkin 
rohkaistui ja kaikkiin laitteisiin ylettyi hyvin jakkaran päältä.

Aino ahersi 3 kiveä kuten vanhempansakin. Taisimme kaikki olla oikein 
tyytyväisiä kurssin antiin.
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Pajalla kihisi taas innostus viikonloppuna 
21.-22.11.2020
Kurssilaiset pääsivät sahaamaan ja hiomaan kiviä ensimmäisen kerran 
elämässän - vaikka kiviin oli jo tutustuttu aika paljon, ainakin kristallien voimaan. 

Erinäisten peruutusten jälkeen kurssilla oli vain 2 osallistujaa, äiti ja tytär 
Helsingistä. 

Kurssilaisten vähyys ei toki tahtia haitannut, pikemminkin päin vastoin: kumpikin 
ehti hioa valmiiksi asti 4 upeaa työtä. 

Ja saivat taatusti yksilöllistä opastusta.
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Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle:
info@kiviharrastajat.com tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.

Puheenjohtajan palsta
Hei kaikki kiviharrastajat, hyvää loppusyksyä. Päivät ovat lyhentyneet ja siksi on 
mukava harrastaa sisätiloissa.

Syksyllä  on ollut mukavasti toimintaa. Syyskuussa järjestettiin Kiskoon retki 
Tiinan mökille, josta piipahdimme katsomassa mielenkiintoisia kivikohteita. 
Kivenhiontakurssit järjestettiin ja väkeä saatiin koulutettua mukavan 
harrastuksen piiriin. Paja on ollut ahkerassa käytössä, erityisesti silloin, kun 
Antti opetti porukkaa valuhommissa. Kiviharrastajat osallistuivat myös 
Kivikierroshankkeen kanssa Torsti Salosen luennon järjestämiseen. Aiheena oli 
Lohjan kaivokset ja louhokset. Valitettavasti koronatilanne rajoitti luennon 
kuuntelijamäärää, mutta livestriimauksen kautta kaikki halukkaat pääsivät 
osallistumaan. Nyt vielä, tämän marraskuun ajan Lohjan kirjaston 
Galleriakäytävässä on meneillään Kiviharrastajien näyttely, jossa on myös 
vähän Kivikierroshankkeesta. Käykää ihmeessä vielä katsomassa upeita kuvia 
valokuvakilpailuistamme. Kaikkein upeimpina loistavat taitureittemme kivityöt, 
korut sekä lohjalaiset kivet hiomattomina ja työstettyinä. 

Nyt kohta on aika pysähtyä joulun odotukseen. Hyvää joulunaikaa ja onnea 
kiviaiheiselle uudelle vuodelle!

Karitta 

Marraskuun näyttelymme kirjastossa on saanut 
hyvää palautetta


