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KUVAT ESITTEESSÄ:
KANSI: Pyöröhiottu haukansilmä hopeapohjalla, valmistus ja kuva Ismo Hellsten. Kiviharrastaja etsintätyössä 
yhdistyksen retkellä Luumäen beryllikaivoksella, kuva Tarja Levänen. Hopeakaulaketju, valmistus Petri Sipilä, kuva Ismo Hellsten. 
Viistehiotut kivet: sininen synteettinen kvartsi, berylli ja ametisti, kuvat Ismo Hellsten. Sininen akaatti, kuva Ismo Hellsten. 
AUKEAMA (vasen yläreuna): Hopeinen kaulariipus, valmistus ja kuva Petri Sipilä. Amatsoniitti, Venäjä, kuva Seppo I. Lahti.
Hopeaketjut, valmistus ja kuva Tarja Levänen. Spektroliittimosaiikkikello, valmistus Eva Jarne, kuva Ismo Hellsten.
Pyöröhiotut kivet 8 kpl, hionta ja kuva Ismo Hellsten. Pyöröhiotut kivet 8 kpl, hionta ja kuva Ismo Hellsten. Vuorikide, kuva Ismo Hellsten.
AUKEAMA (vasen alareuna): Ontelon tyhjennys Kotkan Kivimäen louhosretki, kuva Seppo I. Lahti. Kide ja viistehiottu turmaliini,
Brasilia, kuva Ismo Hellsten. Viistehionnan laadun tarkastelua, kuva Ismo Hellsten. SJHY:n viistehiontalaite, kuva Ismo Hellsten. 
Viistehiotut kivet: Topaasi, Brasilia, kuva Ismo Hellsten. Ametisti, kuva Seppo I. Lahti. Peridotiitti, Burma, kuva Ismo Hellsten. 
Ametistikide, kuva Seppo I. Lahti.
TAKAKANSI: Pyöröhiottu tiikerinsilmä hopeakorupohjalla, valmistus ja kuva Ismo Hellsten. Pyöröhiottu ruskea kivi, kuva
Ismo Hellsten. Kaiverrustyönä tehty kilpikonna, valmistus ja kuvaIsmo Hellsten. Kaiverrustyönä tehty kilpikonna, valmistus ja kuva Tarja Levänen.

www.jalokiviharrastajat.fi

SUOMEN JALOKIVIHARRASTAJAIN YHDISTYS RY.
Lääkärinkatu 8, rakennus 8, 00250 Helsinki
(Laakson sairaalan alue, viimeinen portti Lääkärikadulla).
Puh. 044 096 6686, s-posti: sjhy@jalokiviharrastajat.fi
Kotisivut: www.jalokiviharrastajat.fi

Mikäli olet kiinnostunut jalo- ja korukivistä sekä 
mineraaleista, niiden keräilystä, tutkimisesta, 

hionnasta, korunvalmistuksesta tai mistä tahansa kiviin 
liittyvistä asioista, tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi.

Ulkomailla asuminen ei ole este jäsenyydelle.
 Jäsenhakulomake löytyy kotisivultamme Internetistä.

VVuosittaisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. 

Liity jäseneksi ! 

www.jalokiviharrastajat.fi

Finnish Gem Hobbyists´ Society Reg.Soc.
Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry.

Opi tuntemaan kiviä 
ja tee kivistä koruja

vuodesta 1977 lähtien
Kiviharrastusta



Kiviä voi keräillä, hioa sekä kaivertaa ja niistä voi tehdä koruja tai pikkuesineitä. Kiehtova harrastus.

 KIVI-LEHTI  Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää KIVI-lehteä, 
    jossa on mm. asiantuntijoiden artikkeleita jalo- ja korukivistä, sekä kirjoituk-

sia kiviharrastajista, retkistä, kivenhionnasta ja korumuotoilusta. Lehdessä 
julkaistaan myös tietoa alan messuista sekä muista Suomessa toimivista 

 kivikerhoista. 

Asiantuntijapiireissäkin arvostettu KIVI-lehti on ilmestynyt säännölli-
sesti jo vuodesta 1983 lähtien. Lehti onsesti jo vuodesta 1983 lähtien. Lehti on A5-kokoinen, laadukkaalle pa-

perille painettu noin 40 -sivuinen ja nelivärinen julkaisu. Lehti posti-
tetaan kaikille jäsenille. Myös yhdistykseen kuulumattomat voivat 

tilata lehden.

OMA HIOMO  Yhdistyksen toimitiloissa Helsingissä toimii hiomo, joka tarjoaa 
jäsenilleen mahdollisuuden kivien sahaukseen, pyörö- ja viistehiontaan, kaiverruk-

seen sekä hopean työstöön. Yhdistyksen tiloissa Kivikappelissa on esillä laaja suoma-
laisten kivien ja mineraalien kokoelma.laisten kivien ja mineraalien kokoelma.

   Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry.  (SJHY) on perustettu Helsingissä 
   17.3.1977. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kivituntemusta ja 
   kivenhionnan taitoja.

   TOIMINTA  Yhdistys järjestää kiviaiheisia luentoja, kiviretkiä kaivoksille ja 
   maastoon, erilaisia kivien käsittelyyn liittyviä kursseja, kuten hionnan perus- ja 
   jatkokursseja, viistehionta-, kaiverrus-, emalityö-, mosaiikki-  sekä hopeatyökurs-
   seja. Lisäksi järjestetään museoihin ja näyttelyihin tutustumiskäyntejä, kivenhionta-    seja. Lisäksi järjestetään museoihin ja näyttelyihin tutustumiskäyntejä, kivenhionta- 
   ja korumuotoilukilpailuja sekä näyttelyitä jäsenten tekemistä töistä.

   Yhdistyksessä on lähes tuhat jäsentä, joista noin puolet asuu pääkaupunkiseudulla 
   ja loput eri puolilla Suomea, aina Lappia myöten. Kiinnostus kiviin yhdistää.
   Niinpä yhdistyksemme jäseniä löytyy myös ympäri maapalloa eri maanosista.

   Yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Geologian tutkimuskeskus
   ja Helsingin yliopisto.


