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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
YHDISTYKSEN TOIMITILAT
Yhdistykselle on löytynyt kivenhionta- ja kokouskäyttöön ja muuhunkin kokoontumiseen soveltuva
huoneisto osoitteesta Veturikatu 33. Tilat ovat RaTa ry:n tiloja, ja ratalaiset kokoontuvat siellä
tiistaisin ja torstaisin, meidän päivämme ovat maanantait ja perjantait. Sen lisäksi meillä on
mahdollisuus pitää vaikka viikonloppukursseja. Vuokra on 600 euroa vuodessa. Korhosen Paavon
lahjoittamista kivenhiontakoneista jo kaksi on viety sinne, myös saha tullaan sijoittamaan
kiviverstaaseen.

RaTa:n ja Tampereen Kivikerhon hallitukset kokoontuivat Veturikadun tiloissa päättämään
yhteisistä toimintatavoista. Vasemmalla puolella pöytää ratalaiset, etualalla vas. RaTa:n
puheenjohtaja Stina Dahlström, oikealla Tampereen kivikerholaiset yhdellä ”loikkari”-ratalaisella
vahvistettuna. Kuvasta puuttuu kuvan ottaja, Liisa Hertell.
RaTa:n kerhotilat ovat sen verran pienet, että luentotyyppisiä kuukausikivi-iltoja siellä ei kannata
järjestää, koska osallistujia illoissamme on joskus nelisen kymmentäkin, vuokrasopimusta
Tampereen Taivaltajat ry:n kanssa jatketaan tuttuun tapaan eli kokoonnumme taivaltajien tiloihin
esitelmällisiin kivi-iltoihin kerran kuukaudessa perjantaina.
Tammikuun alkupuolella Veturikadun verstaalla pidetään avajaiset ja sitten toiminta siellä pääsee
käyntiin.
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TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Yhdistyksen kotisivut
Jäsenemme Risto Ilvonen on luonut Tampereen kivikerholle kotisivut google-palvelimen alle, jossa
ne ovat toimineet moitteettomasti. Riston ilmoitettua haluavansa luopua kotisivujen ylläpidosta,
olemme löytäneet jäsenistöstämme uuden ylläpitäjän. Atk-ammattilainen Joel Dyer perustaa ja
ylläpitää uusia kotisivuja osoitteessa www.tampereenkivikerho.fi, joka osoite alun perinkin oli
tarkoitus ottaa käyttöön. Joel Dyer hoitaa nettisivujen teknilliset – eli haasteelliset osuudet. Liisa
Hertell päivittää sivustoa Joelin kanssa.
Sähköposti tampereen.kivikerho@gmail.com on käytettävissä edelleen.
MINERALIA - Kiviharrastajan Kuvalehti
Yhdistyksemme julkaiseman Mineralian ensimmäinen numero ilmestyi ja julkistettiin 16.11.2012
Tampereen kivimessuilla. Lehti painettiin kirjapainossa ja se on myös kotisivuillamme netissä
vapaasti kaikkien luettavissa. Mineralian ensimmäisen numeron tuottajana toimi LH Viestintä. Kun
lehti vuonna 2013 alkaa ilmestyä neljä kertaa vuodessa netissä ja painettuna, se saadaan tehtyä
ilman arvonlisäveroa (yleishyödyllisten yhdistysten jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään 4 kertaa vuodessa on 23
prosentin arvonlisäverosta vapaa). Mineralia lehteä voivat jäsenet tilata.
Lehden päätoimittaja on erikoistutkija Kari A. Kinnunen (GTK Otaniemi), geologi Toni Eerola
(GTK Otaniemi), geologi Jari Nenonen (Kuopion GTK kansannäytetoimisto) ja tutkimusassistentti
Satu Hietala (Kuopion GTK kansannäytetoimisto). Toimitussihteeri ja lehden taittaja MiT Liisa
Hertell. Toimituskunta kokoontuu tammikuun alkupuolella Otaniemessä GTK:ssa suunnittelemaan
vuonna 2013 ilmestyvien lehtien sisältöjä, teemoja, aikatauluja jne.
JÄSENTOIMINTA
Kivi-illat
Tietopuolisia kivi-iltoja järjestetään tuttuun tapaan kerran kuukaudessa, perjantaina Tampereen
Taivaltajien kerhotiloissa, Kortelahdenkatu 10, Tampere.
Kiviverstas
Veturikatu 33:ssa olevat uudet Rautatieläisten Taidekerhon kanssa yhteiset kerhotilat varustetaan
kivenhiontakäyttöön. Tiloissa voidaan pitää myös erilaisia hopeakursseja, kiventunnistusiltoja jne.
Kivenhiontapäivä olisi meillä perjantai.
Tampere päivänä mahdollinen hiontanäytös RaTan tiloissa.
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Retket

Toukokuun kaivosretki: Pyhäsalmi, Talvivaara ym.
Satu Hietala suunnittelee retken ohjelman ja tulee oppaaksi. Retki toteutetaan toukokuun aikana.
Liisa Hertell ja Antti Kankainen yhteistyössä Satu Hietalan kanssa hoitavat asiaa.

Meripihkaretki: Liettua, Kaliningrad ja mahdollisesti Puola
Retki siirtyi vuodelta 2012 vuodella eteenpäin. Keväällä, ehkä jo huhtikuussa olisi tarkoitus
toteuttaa tämä retki. Retkellä olisi tarkoitus käydä Palangan meripihkamuseossa, Kaliningradissa
meripihkalouhoksilla, Puolassa meripihkarannoilla ja museoissa. Tallinnasta olisi tiedossa hyvä
tulkki matkalle. Tarjouksia on tulossa. Liisa Hertell jatkojalostaa asiaa.

Korukivimatka Kuolan niemimaalle 13.–17.2.2013
Matkalla tutustutaan Apatiitin ja Kirovkin nähtävyyksiin sekä kukka- ja korukivimessuihin.
OPETUSTOIMINTA
Kurssit
- pyöröhiontakursseja viikonloppukursseina
- kivenistutuskurssi
- kivien tunnistuskurssi
- hopeaketjukurssi viikonloppukurssina
- korukurssi
- helmeilykurssi
- mineraalimaalauskurssi
MUUT TAPAHTUMAT
Osallistutaan Tampereen Kivimessuille, jossa esittelemme yhdistyksen toimintaa, annamme
hiontanäytöksiä ja halukkaat messuvieraat voivat itsekin kokeilla kivenhiontaa, esittelemme
jäsentemme valmistamia kivenhiontatöitä. Uusissa tiloissa Veturikadulla voimme kokoontua
talkoisiin tekemään jotain sopivia messutuotteita myyntiin.
Mikäli Tampereen Messut oy ei kuluvana vuonna enää järjestä kivimessuja, varaudumme siihen,
että yhdistyksemme etsii sopivat messutilat ja järjestää messut omin voimin marraskuussa 2013.
Tampereella 22.11.2012
Hallitus

