
Kevään 2022 ohjelmaa

Tammikuu   1.-31.1. Covid-19 tilanteen vuoksi paja on suljettu!
Helmikuu 12.-13.2. Hionnan alkeiskurssi 1/2022 klo 10 – 15

Kurssi on täynnä!
Maaliskuu La 12.3. Esittely Hopeaketjukurssista klo 12 

(la-su klo 10-15, 30€, opettajana Raimo), 
yhteistilaus materiaaleista ja ajasta sopiminen

Ke 16.3. Vuosikokous pajalla klo 18.00, tervetuloa!
Huhtikuu 23.-24.4. Hionnan alkeiskurssi 2/2022 klo 10 – 15

Kurssi on täynnä!
Ke 27.4. Harrastetyökilpailun töiden viimeinen jättöpäivä

Toukokuu La 21.5. Kevätretki Leilään. Lähtö pajalta klo 10. 
Omat eväät mukaan.
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Jäsentiedote 1/2022 tammikuu

www.kiviharrastajat.com

Kerro yhteystietojesi muutoksista yhdistykselle: info@kiviharrastajat.com 
tai 040 – 835 9723, Tuula Pouta-aho.
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Syksyn 2021 valokuvakilpailun teema oli 
”Rantakivet”

Valokuvakilpailuun tuli 19 kuvaa. Tuomareina toimivat valokuvaaja Matti 
Pirhonen ja valokuvaaja/freelancer Risto Jokinen, Vihdin Kameraseura & 
Vihdin Kivikoruharrastajat. 

- Valokuvien laatu selvästi parantunut.
- Sommittelussa parantamisen varaa.

1. palkinto ”Varrella virran” 
      Tuula Pouta-aho

     Pisteet:

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

     Tuomareiden kommentit:

     - PERFETTO!
     - Hyvä hallittu kokonaisuus



2. palkinto ”Tyrskykivet” 
Ani Tuomaala-Kopola

Pisteet:

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

Tuomareiden kommentit:
- Kivet ja vesi sopusoinnussa

3. palkinto ”Espoon Eliittiä” 
Titta Kolehmainen

Pisteet:

Idea 10
Sommittelu 10
Taiteellisuus  9
Laatu 10
Sävykkyys  8
Yhteensä 47/50

Tuomareiden kommentit:
- Massiivista!
- Syväterävyys hyvä

Kunniamaininta ”Kiviranta” 
Kaarlo Heikkinen

Pisteet: 9/7/9/9/9  43/50

Tuomareiden kommentit:
- Hyvä näkemys
- Koko kuva-ala terävä
- Kuvattu paljon kiviä; 
  pystykuva, jossa oikean 
  reunan mielenkiintoiset kivet
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Kunniamainta ”Lepokivi” 
Kaj Häkkinen

Pisteet: 8/6/7/9/8  38/50

Tuomareiden kommentit:
- Etuala dominoi
- Ihmisen kasvot varjossa

Syksyllä 2021 pidettiin ennätykselliset 4 
hiontakurssia
1. Hiontakurssi 11.-12.9.

Pitkän koronatauon jälkeen oli mukavaa järjestää taas hiontakurssi. Tällä kurssilla 
tutkailtiin Rukan kivien sisuksia ja työstettiin kvartsia, lapis latsulia, akaattia ja niitä 
Rukan kiviä.
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2. Hiontakurssi 9.-10.10.

Wau mikä kurssi! Tällä kertaa kurssilaiset Espoosta, Helsingistä ja Veikkolasta 
olivat todella kunnianhimoisia ja täynnä luovia ideoita. 

Kurssin tuloksena syntyi sievä kokoelma hiottuja kiviä. Ihan kaikki eivät ehtineet 
valmiiksi, mutta eihän se haittaa.
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3. Hiontakurssi 6.-7.11.

Kurssi aloitettiin perinteisesti pakollisella työllä Ristijärven vaaleasta graniitista 
ja sen jälkeen oppilaat saivat tehdä vapaasti omista kivistään tai pajalta 
pengotuista. Ja niistähän syntyi tosi upeita stressikiviä, hiottuja kivinäytteitä ja 
tietenkin korukiviä, oikein kunnon kokoelma.
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4. Hiontakurssi 4.-5.12.

Kyllä harmitti – kaikkien niiden kymmenkunnan henkilön puolesta, jotka jonottavat 
hiontakurssille ja pääsevät vasta helmi – toukokuussa 2022. Neljästä kurssille 
ilmoittautuneesta paikalle ilmestyi vain yksi. Eikä mitään viestiä tai ajoissa tehtyä 
peruutusta.

Ainakin opetus oli yksilöllistä, kaksi opettajaa molempina päivinä ”hengitti 
niskaan”. Eikä tarvinnut missään vaiheessa jonottaa millekään koneelle. Ja 
tuloksia syntyi kivasti, kuusi komeaa hiottua kiveä.

Syyskuun retki 18.9.2021: Paloniemen 
luontopolku
Vain viisi urheaa kiviharrastajaa uskaltautui viileänä syyskuun aamuna 
Paloniemen luontopolulle. Tunnustetaan: ei me kierretty kaikkia tauluja – sataa 
ripsautti, vaikka aurinko paistoi samaan aikaan.
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Hiekkavalupäivä 16.10.2021
Valupäivään ei ollut kovin suurta tungosta. Ehkä se oli hyväkin, koska 
valueksperttimme oli estynyt tulemasta. Mutta edettiin sellaisessa ”yritetään 
yhdessä” –hengessä.

Pikkujoulu 27.11.2021
Tällä kertaa vietettiin taas vanhanaikainen nyyttikestipikkujoulu. Ja nyyttejä 
oli tuotu pöytä notkumaan: flammküchenia, kalaa, kinkkua, kermaperunoita, 
juustoja, salaattia, viinirypäleitä, salaattia, jälkiruokaa… ja tietenkin glögiä.

Valokuvakilpailun kunniakirjat jaettiin ja vuoden Oivallus-kiertopalkinnon sai 
tällä kertaa web masterimme Kaarlo Heikkinen ansiokkaasta kotisivujen 
ylläpidosta.
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Toimintakertomus 2021

Vuosikokous pidettiin 24.3.2021 pajalla. Karitta Laitinen valittiin 
puheenjohtajaksi. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin Seppo Hyvönen, Ani 
Tuomaala-Kopola, Tuula Pouta-aho, Jarmo Laitinen, Johan Haavisto, Raimo 
Keränen, Riika Tattari ja Eija Perkiömäki. Toiminnantarkastajiksi valittiin Riia 
ja Kari Nieminen sekä varalle Inkeri Ahola. 

Yhdistyksen järjestäytymiskokouksessa heti vuosikokouksen jälkeen 
sihteeriksi valittiin Eija Perkiömäki, talouden- ja jäsenasioiden hoitajaksi 
Tuula Pouta-aho ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Laitinen. Lisäksi päätettiin, 
että Kaarlo Heikkinen jatkaa kotisivujen tekoa yhdessä Ani Tuomaala-
Kopolan kanssa. 

Alkuvuosi kului koronan varjossa, paja pidettiin suljettuna toukokuulle asti. 
Toukokuun 8. päivänä tehtiin retki Hankoon Tulliniemen hiekkarannoille. Sää 
ei tosin suosinut, mutta porukka otti upeita kiviaiheisia kuvia. 

Rahaa hankittiin myymällä kivituikkuja Lohjan matkailupalveluun 50 kpl 
Lohjan Tytyrin elämyskaivoksessa kaupattaviksi. Lohjan kaupungilta saatiin 
kulttuuriavustus. Kivenhiontakursseista tuli myös vähän tuloja ja uusia 
jäseniä. Kouluttajina olivat Seppo Hyvönen, Raimo Keränen, Tuula Pouta-
aho ja Johan Haavisto. 

Yhdistys osallistui Kivikierros-hankkeeseen, joka on nyt loppusuoralla. 
Kesän asuntomessujen ajaksi tehtiin Hiidensalmeen ensimmäinen reitti 
lähinnä kokeilumielessä. Kyseisen hankkeen kanssa pidimme 
luentotilaisuuden Kivikierroksen silloisista tuloksista pääkirjaston 
Järnefeltinsalissa 21.10.2021. 

Syyskauden avajaiset pidettiin 21.8.2021 klo 16.00 pajalla. Väkeä oli 
mukavasti ja tunnelma kellarin katossa. Syksyn retki tehtiin 18.9.2021 
Paloniemeen, jossa nautittiin kuulaasta syyssäästä. Lokakuussa pidettiin 
hiekkavalupäivä ”yritetään yhdessä”-hengessä, kun valuexperttimme oli 
estynyt saapumasta paikalle.

Hiontakursseja järjestettiin 11-12.9.2021, 9-10.10.2021, 6.-7.11.2021 ja 4.-
5.12.2021. Syksyn valokuvakilpailun aihe oli ”Rantakivet”. Kilpailutöitä tuli 
paljon, 19 kappaletta. Tuomareina toimivat Matti Pirhonen ja Risto Jokela. 
Kunniakirjat jaettiin pikkujouluissa 27.11.2021., rahapalkintoja ei jaettu.

Pajan käyttö on kasvanut mukavasti, hiontatunteja kertyi kaikkiaan 295 
tuntia.  Pajalle hankittiin uusia timanttihiontakehiä ja -nauhoja niin että kaikki 
koneet syövät nyt kiveä ahnaasti.
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Vuosikokouskutsu

Kiviharrastajat ry:n vuosikokous pidetään pajalla keskiviikkona 16.3.2022 

kello 18.00, Kankurintie 14, Lohja.

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 2021

6. Esitellään tilinpäätös 2021 ja toiminnantarkastajien tarkastuskertomus

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

    Myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2021

8. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022 

10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja

11. Valitaan johtokunnan jäsenet

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
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Toimintasuunnitelma 2022

Yhdistys hakee toimintansa tukemiseksi rahaa mm. Lohjan kaupungilta ja 
yrityksiltä, joiden avustushakuehdot sopivat meille. Perinteinen kivi- ja 
korukilpailu pidetään mahdollisuuksien mukaan keväällä. Kiviretki 
lähiseudulle järjestetään keväällä ja mahdollisesti myös syksyllä. 
Kevätkauden lopettajais- tai syyskauden avajaisjuhlat järjestetään. 
Valokuvakilpailu pidetään syksyllä ja palkinnot jaetaan pikkujouluissa. 

Yhdistys jatkaa Ykkösakselin rahoittamassa Kivikierros-hankkeessa, jonka 
ensimmäinen vaihe päättyy maaliskuussa. Mikäli Porlan Järviluontoseikkailu 
toteutuu kesällä, yhdistys osallistuu myös siihen.

Kivenhionnan alkeiskursseja järjestetään kysynnän ja mahdollisuuksien 
mukaan. Kurssin käyneet ovat tervetulleita pajallemme hiomaan jäseneksi 
liityttyään. 

Pajalle hankitaan tarpeen mukaan välineitä, jotta kivi- ja korutyöt 
luonnistuvat.

Käsikirjastoon pyritään hankkimaan joitakin uusia suomenkielisiä teoksia 
geologiasta, kiventyöstämisestä tai korujen valmistuksesta.  Mineralia-
lehden tilausta jatketaan.

Yhdistys järjestää emalointipäivän, jossa suunnitellaan ja mahdollisesti 
tehdään värimallit. Hiekkavalupäivä järjestetään myös. Jäsenten toiveiden 
mukaan voimme järjestää muitakin teemapäiviä esim. hopeatyöstä.  
Syyspuolella järjestetään mahdollisuuksien mukaan luento.

Koronaepidemian tilanne vaikuttaa edelleen kaikkeen toimintaamme, kuinka 
se voidaan järjestää vai joudutaanko perumaan tai siirtämään ja voidaanko 
paja pitää auki.
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Harrastetyökilpailu 2022
Pahalta näyttää, että covid-19 variaatioineen varjostaa tämänkin talven
toimintaa. Julkaistaan nyt varmuuden vuoksi hiontakilpailun säännöt, jos 
vaikka sittenkin saataisiin paja auki jo helmikuussa. Ja jos ei pystytä pitämään 
kisaa tänä vuonna, niin niillä töillähän voi sitten osallistua vuonna 2023.

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 vaikka kierrätysmate-
riaalityö (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 2-3 alan 
asiantuntijaa.

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 27.4.2022.
 
KILPAILUN TAI SARJAN MAHDOLLINEN PERUUTTAMINEN
Mikäli kilpailuun/sarjaan on jätetty 27.4.2022 mennessä vähemmän 
kuin 5 työtä, johtokunta voi peruuttaa kilpailun/sarjan. 

Peruuttaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella pajan ilmoitustaululla ja 
nettisivulla. 


