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Italia-kuume

H
hullaannutti kiviharrastajat

P Ä Ä K I R J O I T U S

Kari A. Kinnunen
Päätoimittaja

arva tietää edes nimeltä
Stendhahlin eli Firenzen
syndrooman, vaikka mo-
ni Italian kävijä kyllä on
sen saanut kokea. Firen-

zen syndrooma on tunnetila, tavallaan
hurmos, jonka valtaan taiteesta huu-
maantunut ihminen joutuu. Kivihar-
rastajille kivet ovat taideteoksia, joten
Firenzen mielentilaan voi ajautua myös
Italian kivikulttuuria ihaillessa. Mar-
moriveistokset, jalokivi- ja kultasepän-
työ olivat renessanssin aikaan Italiassa
niin täydellisiä, että ne kietovat yhä val-
taansa pahaa aavistamattoman katso-
jan.

Italian huuma on piinannut kivihar-
rastajia jo vuosia. Puheenjohtaja Liisa
Hertell on kirjoittanut aikaisemmissa
Mineralian numeroissa pietre dure
-kivi-intarsiatöistä, joita hän kävi Juk-
ka Voijolan ja Eva Jarnen kanssa Firen-
zessä opiskelemassa. Jukka oli vahin-
gossa osunut alan museoon aikaisem-
malla lomamatkallaan, ja hänen toi-
veekseen jäi päästä opiskelemaan alaa
Italian mestarien ohjauksessa.

Tämänvuotinen Italian epidemia sai
alkunsa Joel Dyerin matkasta Berga-
moon sikäläisiä kiviharrastajia tapaa-
maan. Joelin intomielisyys sai italiaa-
not pikaiselle vastavierailulle Suomeen.
Täällä Joel vei heidät koleassa kevät-
säässä kivikohteille ja tietysti myös tu-
tustumaan Tampereen kiviharrastajiin.
Tamperelaiset pistivät paremmaksi ja
suuntasivat Italiaan samalla koneella,
jolla italiaanot palasivat takaisin Ber-
gamoon. Sivusta seuraten tämä vaikutti
aika merkilliseltä touhulta, ja pyysin-
kin osapuolilta kirjoituksia ja kuvia
tapahtumista Mineraliaan. Niistä vä-

littyy lukijoillekin tuo tämän hetkinen
Italia-kuume koko väkevyydellään.

Joel Dyer toi tuliaisina Italian kivi-
harrastajilta uuden tavan harrastaa
mineraaleja, micromountingin. Hän
kertoo meille tästä mikromineraalien
säilytykseen kehitetystä rasiamenetel-
mästä artikkelissaan.

Firenzeen mennään hakemaan myös
ylivertaista ammattikoulutusta. Sikäläi-
sestä akatemiasta keväällä valmistunut
kultaseppä Saija Koskialhon tarina on
tästä malliesimerkki. Firenzestä hän
löysi samanhenkisen poikaystävän, Elia
Rizzon, joka vuorostaan saapui tänä
kesänä Suomeen kivenhiontaa opiske-
lemaan. Tampereen seuran hiomolla
Saija opasti Eliaa spektroliittien ja
opaalien avulla kivenhionnan saloihin.

Eurooppalainen ote ilmenee niin

Italia-kuume vie geologin kymmenien miljoonien vuosien matkalle, aikaan kun Afrikan laatta
hitaasti puristui Euraasian laatan kylkeen, ja merenpohjan kalkkiliete alkoi paistua marmo-
riksi. Netissä julkaistun aikamatkasovelluksen on laatinut Dr. Ron Blakeley, NAU. Kuva KAK

ikään Itävallasta Suomeen muuttaneen
Erich Bergerin mineraalilöydöissä.
Erich löysi Helsingin Laajasalosta me-
tallista kuparia, kun hän etsi mineraa-
leja omiin micromounteihinsa. Erichin
kuparilöydöstä on Mineraliassa tutki-
musraportti.

Kotimaakin alkaa taas lukijaa toivot-
tavasti kiinnostaa, kun Satu Hietala
punnitsee tämän vuoden kenties mie-
leenpainuvinta geokirjaa: Suomen rot-
kot. Sen kirjoittajat Tuomo Kesäläinen
ja Aimo Kejonen ovat koonneet lähi-
matkaajalle painavan paketin monille
vähemmän tutuista geologisista vierai-
lukohteista. Tämä kirja pitäisi kyllä
kääntää ja julkaista englanniksi ja var-
maan italiaksikin!
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Teksti: Joel Dyer

V
uosikymmenten varrella olen
usein pohtinut kiviharrastuksen
syitä, syvintä olemusta ja – sal-
littakoon tässä pieni sanaleikki
– esiintymismuotoja. Mikä en-

sinnäkin saa näennäisesti tervejärkiset ihmiset
vangittua elottomien, kovien, kylmien ja vaaral-
lisesti sirpaloivien esineiden voimakenttään. Sil-
läkin uhalla, että terveys, perhesuhteet ja kuk-
karo joutuvat koetukselle, ja vieläpä niin että kul-
kuneuvo sekä asunto menevät välillä räävittö-
mään kuntoon?

Jos vielä ajattelee, että löytötulokset työläillä
kenttäretkillä voivat usein olla vaatimattomia ja
kaupallisesti arvottomia, niin mikä motivoi jat-
kamaan järjenvastaiselta vaikuttavaa kuumeista
uurastusta? Mielestäni mineraalien ja kivien maa-
ilmaan hurahtaminen muistuttaakin enemmän
kroonista sairautta, joka saattaa välillä passivoi-
tua tai piiloutua kehoon, vain aktivoituakseen
myöhemmin entistä akuutimpana ja lopulta pa-
rantumattomana, vain kuoleman erottaessa har-
rastajan ja hänen viha-rakkauden kohteensa.

Aasinsiltani johtaakin sitten kiviharrastuksen
eri muotoihin. Monet henkilöt suosivat vain nät-
tien luonnonkivien keräämistä, haluamatta pa-
neutua sen enempää luonnontieteiden saloihin
tai tekniikoihin. Tämä on mielestäni oivallista,
sillä jääkauden sekä meri- ja jokivirtojen muo-
vaamia kiviä ei tarvitse monesti edes käsitellä,
ne ovat kauniita, kiehtovia ja niillä on rikas tari-
na kerrottavana sellaisenaan. Toiset harrastajat
arvostavat enemmän hienoja jalokiviä, joita he
hiovat suurella vaivalla ja tarkkuudella ja myy-
vätkin välillä, jotta myös muut saavat ihailla
luontoäidin ihmetekoja ja mestarillista kätten
työtä.

Eräät taasen keräävät ja ostavat mieluiten upei-
ta isoja kiteitä, jotka loistavat hienoissa hyllyissä
lasien takana, kimaltaen huononäköisillekin
metrien päähän.

Sitten on suhteessa pieni joukko omituisia
otuksia, jotka etsivät kaikista maailmankolkis-

Keltaruskeaa titaniittia valkoisen adulaarin sekä vihertävän kloriitin
kanssa. Bolzano, Trentino-Alto Adige, Italia. Kuva-ala
6 mm. Kuva: Joel Dyer

Mikromineraalien maailma –
pienimuotoista kauneutta
Mikromineraalien maailma –
pienimuotoista kauneutta
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ta, ostavat messuilta ja vaihtavat kes-
kenään pikkuruisia näytteitä, jotka
monesti päällepäin ovat täysin mität-
tömän ja välillä suorastaan ruman nä-
köisiä murusia tai siruja. Näiden kivi-
en salaisuudet paljastuvat vasta luupin
tai mikroskoopin avulla. Näitä harras-
tajia kutsutaan mikromineraalien ke-
rääjiksi tai englanniksi nimellä ”micro-
mounters” tai ”micromount collec-
tors”.

Historiaa
Mikromineraalien harrastaminen voi-
daan jäljittää mikroskoopin kehittämi-
sen ajoille, 1600-luvun tienoille, jol-
loin tiedemiehet ja eräät amatööritkin
tiirailivat linssistön lävitse erilaisia elä-
mänmuotoja ja muita luonnonilmiö-
itä. Tärkeitä nimiä mikroskoopin ke-
hittämisessä ja hyödyntämisessä ovat
mm. Zacharias Jansen (1585–1631),
Anton van Leeuwenhoek (1632–1723)
sekä Robert Hooke (1635–1703).
Kansainvälisesti tunnetuista suomalai-
sista minerologian pioneereista voisi
tässä yhteydessä mainita ainakin nimen
Axel Gadolin, joka kehitti sotilasuran-
sa ohessa merkittävästi kidetiedettä,
todistaen matematiikan ja geometrian
avulla, että eri kideluokkia on tasan 32
kpl. Tämä fakta lienee liiankin tuttua
nykypäivän geologian opiskelijoille.
Gadolin lienee tutkinut pieniä kiteitä
mikroskoopinkin avulla.

Kesti suunnilleen 1800-luvun puo-
liväliin ennen kuin mineraalien tarkas-
telu mikroskoopin avulla ja mikronäyt-
teiden huolellinen esillepano yleistyi
suuremmassa mittakaavassa. Merkittä-
vänä syynä asiaan oli mikroskoopin
sarjavalmistuksen alkaminen ja han-
kintahintojen putoaminen. Ensim-
mäisten kaupallisten kahdella okulaa-
rilla varustettujen skooppien läpimur-
to tapahtui vasta varsinaisen stereonä-
ön teorian kehittämisen myötä 1800-
luvun alussa, jossa kunnostautuivat
Charles Wheatstone ja David Brews-
ter.

Uudemman ajan tunnetuista
mikromineraalien uranuurtajista voisi
mainita vaikkapa amerikkalaiset Neil
Yedlin, Paul Desautels ja Quintin
Wright, mutta lukuisia uranuurtajia on
ollut ympäri maailmaa. Artikkelini lo-
pussa on lähdekirjallisuuslista, johon

lisäinformaatiosta kiinnostuneet voivat
halutessaan tutustua.

Nykyään stereomikroskooppi on
monen mineraaliharrastajan tärkeim-
piä työkaluja näytteiden tunnistamises-
sa ja tarkastelussa. Erimallisia stereo-
mikroskooppeja on saatavilla jokaises-
sa hintaluokassa ja jokaiseen makuun,
niin uutena kuin käytettynäkin. Työs-
kentelyssä käytetyt suurennussuhteet
ovat yleensä 6x–40x välillä. Tätä suu-
rempia suurennoksia tarvitsee vain har-
voin.

Hyvälaatuinen luuppi käy sekin
hyvin mikromineraalien tarkasteluun
ja on korvaamaton osa kiviharrastusta
– sellainen olisi hyvä olla jokaisella ki-
vireissulla mukana. Halpoja mutta

käyttökelpoisia muovilinssisiä luuppeja
isolla katseluaukolla (joita itsekin mu-
kavuussyistä ja hukkaamispelossa käy-
tän) saa hyvin edullisesti vaikka netin
kautta tilaamalla.

Mikä ihmeen
mikromineraali?
Tässä vaiheessa olisi varmaan hyvä tar-
kentaa, mitä nykyään tarkoitetaan
mikromineraalien tai thumbnail-koon
näytteiden harrastamisella. Virallinen
tiukkapipoinen määritelmä sanalle
”micromounting” eli mikromineraali-
en harrastus, on näytteiden koossa.
Niiden pitää mahtua kuutiotuuman eli
n. 2,5 cm kanttiinsa olevaan laatik-
koon. Niissä näytteet on huolellisesti

Kirjoittajan 1980-luvulla lahjaksi saama Zeiss-Jena -tehtaan stereomikroskooppi. Tätä
käytän nykyaikaisempaa laitetta odotellessa. Kuva: Joel Dyer

Tyypillinen amerikkalainen 1960- ja 1970-lukujen vaihteen micromount-rasia, johon
näyte on liimattu vaahtomuovialustalle. Kannen saa irrotettua mikroskooppitarkastelun
ajaksi. Kuva ja kokoelma: Kari A. Kinnunen

Erilaisia mikromounttien tyyppejä: pahvi- ja muovirasioita sekä pillerikapseli vaahtomuo-
veineen.  Kuva: Joel Dyer
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aseteltu alusmateriaalille siten, että kat-
se voidaan kohdentaa luupilla tai ste-
reomikroskoopilla tarkkaan haluttuun
alueeseen näytteessä. Itse suosin mää-
ritelmää, joka laajentaa mikromineraa-
lit käsittämään kaikki suurennoksen
avulla tarkasteltavat pienet näytteet,
jotka mahtuvat tavalla tai toisella ase-
teltuina 2–3 sentin kokoisiin rasioihin
tai vaikka minigrip-pusseihin.

Amerikkalaisissa ja eurooppalaisis-
sa menetelmissä on myös eroja.
USA:ssa käytäntönä on kiinnittää näy-
te pysyvästi ja suurella huolellisuudel-
la erilliselle jalustalle, kun taasen Eu-
roopassa usein näyte kiinnitetään suo-
raan esim. tarramassalla laatikon poh-
jaan (amerikkalaisten mielestä kan-
teen), jolloin näyte voidaan helposti
irrottaa ja siirtää vaikka toiseen laatik-
koon.

Kilpailuja lukuun ottamatta liialli-
set säännöt, rajoitukset ja ”elitismi” ei-
vät jotenkin mineraaliharrastuksessa
tunnu korviini mielekkäältä. Harras-
takaamme vapaasti miten kukin halu-
amme ja osaamme, eri osapuolia, nä-
kökantoja ja tietysti luontoa sopivasti
kunnioittaen. Näytteiden pakkaukseen
on kuitenkin aina syytä huolellisesti
merkitä, joko käsin tai koneellisesti,
mitä mineraaleja näytteessä on ja mis-
tä näyte on peräisin. Ihmispoloisen
muisti kun on rajallinen ja mikronäyt-
teitä voi äkkiä kertyä tuhat päin, kun
ottaa huomioon kaksoiskappaleet.

Miksi panostaa
mikromineraaleihin?
Kuten monen muunkin harrastuksen
ja asian suhteen, on hyvä kysyä itsel-
tään, miksi on alkanut harrastamaan
nimenomaan mikromineraaleja ja mik-
si harrastusta jatkaisi edelleen? Eikö
voisi ajatella, että ”kirpun kokoisten”
kiteiden tarkastelu ja peräti järjestel-
mällinen kerääminen on varsin kyseen-
alaista ajanhaaskausta, ja että siinä vain
saattaa itsensä naurunalaiseksi? Mutta
kenttäretkillä kiviharrastajahan nenä
maassa tai pää onkalon sisällä ”nolaa”
itsensä tavalla tai toisella useinkin ja
touhu näyttää varmaan ulkopuolisten
silmissä joka tapauksessa kyseenalaisel-
ta, joten pieni lisämauste sopassa tus-
kin haittaa.

Mikronäytteiden harrastamisessa on

kuitenkin aivan selviä etuja normaali-
en isojen ja painavien näytteiden ke-
räämiseen verrattuna ja näitä syitä nä-
kee lueteltavan usein eri seurojen net-
tisivuillakin.

Ensinnäkin, mikro- tai peukalon-
pään kokoiset (thumbnail) näytteet
vievät tavattoman paljon vähemmän
tilaa asunnossa, varsinkin pienessä sel-
laisessa. Tuhatkin näytettä voi saada
mahtumaan 30 cm kanttiinsa olevaan
lipastoon, ja mineraalit säilyvät muo-
virasioissaan tai minigrip-pusseissaan
hyvässä kunnossa. Ne ovat suojassa
pölyltä, UV-valolta, kosteudenvaihte-
luilta ja muilta häiriötekijöiltä. Muut-
kin perheenjäsenet kiittävät kun pölyä
kerääviä murikoita ei ole joka hyllyllä
notkumassa ja siivousta haittaamassa.

Toinen merkittävä ja usein mainit-
tu syy mikro- tai peukalomineraalien
keräämiseen on hyvien isompien näyt-
teiden löytämisen tai hankkimisen alati

kasvavat haasteet. Varsinkin hyvät ki-
denäytteet tai harvinaisemmat mine-
raalit voivat olla erittäin vaikeita löy-
tää tai ostaa isompina näytteinä. Lu-
kuisten löytöpaikkojen vähitellen tyh-
jentyessä niistä voi joutua maksamaan
tuhansia tai kymmeniä tuhansia euro-
ja, mikä ei normaalisti keräilijälle ole
mahdollista.

Kolmas perustelu mikromineraali-
en harrastamiselle on tosiasia, että liki
5000 tunnetusta mineraalilajista ehkä
vain muutama sata esiintyy yleisesti
isompina kiteinä tai sitten kiteet ovat
huomattavasti täydellisemmin muo-
dostuneita luuppi- tai skooppikoossa.

Haluaisin tuoda vielä pari seikkaa
esille jotka ainakin itselle on tärkeitä
tässä alaharrastuksessa. Nimittäin kun
joltakin haastavalta kiviretkeltä palaa
väsyneenä ja pettyneenä kotiin ilman
mitään näyttäviä, arvokkaita tai harvi-
naisia mineraaleja, peli ei ole suinkaan

Kalsiittikide, 1,1 mm. Carona, Italia. Kuva: Bonacina, Gruppo Orobico Minerali Bergamo
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menetetty. Kun kivet on lohkottu, pes-
ty ja kuivattu ja ne menevät luupin tai
stereoskoopin alle, niin kas kummaa:
esiin tulee monasti muutamia nättejä
pikkukiteitä, jotka pelastavat päivän.
Monet kerrat olen myös toimistollani
antanut asiakkaitteni kurkistaa vaati-
matonta tai suorastaan rumaa näytet-
tä skoopin alla. Silmät pyöreinä he ovat
ihastelleet ja hämmästelleet näytteissä
olevien pikkuruisten kiteiden värilois-
toa ja uskomattomia muotoja.

Mikromineraalien harrastukseen
liittyy tyypillisesti tiedonjano, sitkeys
ja monet haasteet. Löytäminen vaatii
paljon tietoa, kokemusta, huolellista
näytteiden käsittelyä ja pitkäaikaista
sinnikkyyttä, jotta hyviä tuloksia syn-
tyy. Tunnistaminen on oma lukunsa,
koska näytteiden koko on yleensä vaa-
timaton, käsittely hankalaa (”hups, sin-
ne meni se 0,5 mm pituinen hiuksen-
ohut kide!”) ja analyysit ovat usein kal-
liita tai niihin ei ole mahdollisuutta.

Näin tuppaa käymään, jos ei ole hyviä
suhteita moneen paikkaan ja tee pal-
jon yhteistyötä kokeneiden seniorihar-
rastajien ja erikoistuneiden ammatti-
laisten kanssa. Touhu on usein turhaut-
tavaa, pettymyksiä saa niellä ja pinnan
täytyy olla joustava ja pitkä.

Mitä varusteita
mikromineraalien
harrastaja tarvitsee?
Micromount-harrastaja tarvitsee nor-
maalien kiviharrastajan välineiden li-
säksi jonkin verran muita varusteita.
Luupin tai jonkinlaisen perusmikro-
skoopin – olkoot vaikka halpa usb-
skooppi – hän tarvitsee tietysti. Har-
rastuksen edetessä kannattaa hankkia
hyvälaatuinen stereomikroskooppi ja
siihen sopiva valaistus, joko LED- tai
kuitutekniikalla toteutettu. Näiden li-
säksi on hyvä olla monia pikkutarvik-
keita kuten pinsettejä, neula tai pari,
muovisia tai itse tehtyjä paperisia rasi-
oita, lajitteluastioita, laastariteippiä ja
pienikärkisiä tusseja pikkukohtien
merkkaamiseen, mieluiten valkoista
sinitarraa tai liimaa, korkinpaloja tms,
minigrip-pusseja, käytöstä poistettuja
hammaslääkärin raaputtimia, ham-
masharjoja tai siveltimiä sekä toisinaan
laimeita happoja ja muita peruskemi-
kaaleja liukenevin mineraalien poista-
miseen tai pikatesteihin mikäli mah-
dollista. Dremel-tyyppinen työkalu voi
olla kätevä, mutta valitettavasti sellai-
sen kanssa työskentely on varsin pö-
lyistä. Jälleen täytyy painottaa tiedon-
janoa ja yhteistyöhalukkuutta muiden
osapuolten kanssa – näin harrastukses-
ta saa paljon enemmän irti.

Mikromineraalien
valokuvaaminen
Mikromineraalien keräilyssä kuten
muussakin kiviharrastamisessa on do-
kumentointi tärkeää ja itsellenikin var-
sin mieluisaa, vaikken ainakaan vielä
ole systemaattinen mikronäytteiden
keräilijä. Mineraalien valokuvaamisesta
on kirjoitettu jo runsaasti aiemmin täs-
sä ja muissa julkaisuissa. Netissä on
myös hyvin paljon tietoa saatavilla ki-
vinäytteiden kuvaamisesta eri keinoin.

Mikromineraalien valokuvaus on
aivan oma maailmansa ja monenlaisia
menetelmiä on tullut kokeiltua, alka-

Mustia plattneriitti-kiteitä vaaleiden smithsoniittikiteiden kanssa. Trevascon vuori, Bergamo,
Italia. Kuva-ala 6 mm. Kuva: Joel Dyer

Pyromorfiitti, kide 0,9 mm. Kuva: Fretti, Gruppo Orobico Minerali Bergamo
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en kännykän ja luupin yhdistelmästä.
Alkukokeilujeni jälkeen astuivat ku-
vaan järjestelmäkamera, loittorenkaat
ja sen jälkeen myös makrolinssi. Seu-
raavana vaiheena on ollut kokeiluja ste-
reoskoopilla lukuisine kamera- ja oku-
laariadaptereineen. Kuvausta voi suo-
rittaa sekä tavallisen okulaariputken tai
sitten erillisen kameraputken eli ns.
trinokulaariputken läpi, kameraobjek-
tiivi paikallaan tai irrotettuna. Lisäksi
tarvitaan monenlaisia adaptereita, jot-
ta eri menetelmiä voi testata ja niitä saa
netistä (esim. Ebay tai Amazon), välil-
lä melko edullisestikin.

Viimeisimmät omat kokeilut ovat
olleet erillisten mikroskooppiobjektii-
vien sovittamista kameraan joko pal-
keiden tai makro-objektiivin avulla.
Kun aletaan saavuttaa 5 mm pienem-
pi kuva-ala, niin useimpien stereo-
skooppien erottelukyky ei enää riitä,
sillä ongelmaksi nousevat värivirheet eli
kromaattiset vääristymät. Niitä ei aina
kuvankäsittelyllä saa kunnolla korjat-
tua. Tästä syystä käytetään joskus suo-
raan kameraan liitettäviä laadukkaita
mikroskooppi-objektiiveja. Haittapuo-
lena ovat tällöin työskentelyetäisyydet,
sillä edullisilla objektiiveilla ne ovat ai-
noastaan millimetriluokkaa ja syväte-
rävyys on monesti vain millimetrin sa-
dasosia. Kerroskuvausta (focus stacking)
on siten pakko yleensä käyttää 5x tai
10x suurennoksilla.

Loppujen lopuksi mikrokuvaukseen
saisi menemään helposti tuhansia tai
kymmeniä tuhansia euroja ja aikaa ai-
van tolkuttomasti. Artikkelin kirjoit-
taja itse on joutunut turvautumaan
sponsoreihin ja erityisesti käytettyjen
laitteiden ja tarvikkeiden haalimiseen
ajan myötä. Harrastamisessa käy yleen-
sä niin, että matkan varrella virheitä-
kin tulee tehtyä, monenlaista uutta
opittua ja kokemusta ja tietotaitoa ker-
rytettyä. Mikromineraalien harrastami-
sessa haluaisin korostaa erityisesti er-
gonomisten työmenetelmien, riittävi-
en työtaukojen sekä kunnollisen valais-
tuksen tärkeyttä, muuten kroppa ja sil-
mät kärsivät, jolloin seuraamukset voi-
vat olla pitkäaikaisiakin.

Mistä saa apua ja tietoa?
Paras tapa oppia on mielestäni vain
ruveta keräämään, tutkimaan ja opis- Aurikalsiitti kidesykeröitä. Bergamo, Italia. Kuva-ala 4 mm. Kuva: Joel Dyer

kelemaan sekä keskustelemaan mah-
dollisimman monen muun harrastajan
kanssa. Itse innostuin aloittamaan
mikromineraalien keräilyn tavattuani
ennestään tuntemattomia, ystävällisiä
ja iloisia kivi-ihmisiä lahjamatkalla Ita-
liassa viime vuonna. Huomasin että
”papparaiset ja muut” tiirailivat kum-
mallisia pikkurasioita. Jo ensimmäise-
nä päivänä itsellänikin oli koko jouk-
ko lahjoitettuja pikkurasioita – ja uusi
”tartuntatauti” kotiin viemisiksi.

Erinomainen lähde tiedon saami-
seen ja kysymysten esittämiseen on
Mindat-sivusto netissä. Mindatin jäse-
ninä on valtaisa joukko moniharrasta-
jia, joilla on vuosikymmenten koke-
mus. Lisäksi joukossa on kokeneita
ammattilaisia, jotka ovat oman erikois-
alansa asiantuntijoita. Jos kielitaidot
eivät ole kovin kummoiset, ei se mi-
tään: apuun tulee Google-kääntäjä.
Käännöstyökaluihin olen tutustunut
atk-alan töissäni jo 1990-luvulla ja
nykyisin olen Google-kääntäjää ja sa-
nakirjoja kohtuullisin tuloksin käyttä-
nyt vaihtaessani monella eri kielellä

sähköposteja muiden harrastajien kans-
sa. Kieliasioissakin hätä keksi keinot ja
mielikuvitus täydentää viestejä lukies-
saan puuttuvat sanat.

Kotimaassa lukuisat GTK:n am-
mattilaiset auttavat monesti harrasta-
jia aina kun ehtivät. Heillä on myös
kultaisia tietoja kotimaan esiintymistä
ja niiden mineraaleista. Ammattilaiset
voivat usein auttaa mineraalien tunnis-
tamisessa ja myös analysoimisessa, toki
toimintapuitteidensa ja budjettinsakin
rajoissa.

Mikromineraaliharrastajien
seuroja maailmalla
Niille jotka ovat innostuneita pienten
tai kansainvälisten näytteiden keräämi-
sestä, voi myös suositella erilaisia mi-
neraaliseuroja ulkomailla. Esim. italia-
laisella GOM – Gruppo Orobico Mi-
nerali -seuralla on Bergamon alueellaan
vähintään kymmeniä vanhoja kaivok-
sia tai louhoksia, joista voi löytää hy-
vin paljon erilaisia kiinnostavia ja erit-
täin kauniita sekundäärimineraaleja.
Myös muualla Manner-Euroopassa,
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Englannissa sekä USA:ssa on virkeitä
yhdistyksiä, jotka ottavat jäseniksi ul-
komaalaisia. Hyvin monen seuran jä-
senet ovat halukkaita vaihtamaan mi-
neraalinäytteitä eri puolilta maailmaa.
Siten voi saada koottua itselleen huo-
keasti aika laajan ja kiinnostavan ko-
koelman eri mineraalilajeja ja kide-
muotoja.

Eräs iäkäs mutta hyvin innostunut
amerikkalainen keräilijä kertoi yhdes-
sä lukuisista sähköposteistaan minul-
le, että hänellä on noin 10 000 näytet-
tä kotona. Hän odottaa kovasti, että
saa vaihtaa Suomestakin näytteitä –
kunhan niitä vain riittävän kiinnosta-
via ehtii kerätä kokoon ja lähettää tälle
mainiolle herralle. Pieni varoituksen
sana: jotkut näytteiden haalijat käyt-
tävät hyväsydämisiä harrastajia hyväk-
seen ja myyvät sitten vaihtonäytteet
eteenpäin joskus kovallakin hinnalla:
sopivasti ympäriinsä kyselemällä voi
usein selvittää tarvittaessa taustoja.

Suomalaisten yhdistysten joukossa
ei taida ehkä olla mikromineraaleihin
painottuneita kivikerhoja. Voi myös
olla, että kotimaisten seurojen jäsenis-
tä suurin osa ei ole kovin kiinnostu-
neita piennäytteiden keräämisestä, ki-
viharrastuksen tieteellisestä puolesta tai
mikroskooppityöstä. Tunnen itse aloit-
telijana vain pienen joukon ”vakavia”
mineralogiaan painottuneita harrasta-

jia ja toivomuksena olisikin,
että yhteistyöverkko parani-
si, ja että sitä voisi joskus ko-
koontua vaikkapa kerran
pari kertaa vuodessa leppoi-
sesti keskustelemaan ja kah-
vittelemaan, vaihtamaan
ajatuksia ja näytteitä,
skooppaamaan mikromine-
raaleja, katsomaan esitel-
miä, ja mikä nyt eri osapuo-
lia sitten kiinnostaakaan.

Esimerkiksi Mineraali-
päivät Hämeenlinnassa ovat
vetäneet puoleensa osaa mi-
neraaliväestä, mutta valitet-
tavasti iso osa erikoisharras-
tajista asuu hajallaan ympä-
ri maata, pitkien matkojen
päässä. Joka tapauksessa
kenttäreissut ja kiviharras-
tuksen sosiaalinen puoli
ovat aina mieluisia, olipa

oma erikoistumisalansa ja tyylinsä sit-
ten mikä vain.

Loppusanat
Suomessa on haastavaa harrastaa mik-
romineraaleja jo pelkästään miltei mo-
notonisesti vanhan kallioperän ja eri-
toten jääkausien aktiviteettien seuraa-
musten vuoksi. Toisaalta hyvin vanha
kallioperä on synnyttänyt monia kan-
sainvälisesti kuuluisia suomalaisia tut-
kijoita ja tutkimustuloksia. Toisia mi-
neraaliharrastajan ongelmia ovat kai-
vosteollisuuden nuori ikä, talouden
pieni mittakaava ja siten kaivosten ja
louhosten eli otollisten tutkittavien jä-
tekasojen ja onkaloiden vaatimaton
määrä.

Mielenkiintoisten sekundäärimine-
raalien ja erikoisuuksien määrä maas-
samme on sekin vaatimaton ja jokai-
nen löytöpaikka vetää aika nopeasti
puoleensa harrastajia. Toivotaan, että

jatkossakin Suomessa avataan uusia
tuottavia Li-, REE-, perusmetalli- ja
rakennuskivilouhoksia, ja että moni-
kansallisten yhtiöiden päätöksenteko
sekä tiukat turva- ja ympäristömäärä-
ykset eivät tyrehdytä mineraaliharras-
tusta maassamme: riskit ovat olemas-
sa.

Alati toivorikkaat, uutterat ja pe-
räänantamattomat kiviharrastajat kaut-
ta aikojen ovat valtionlaitosten lisäksi
synnyttäneet hienoja löytöjä, levittä-
neet mineraalitietoutta ja paljon muu-
ta. Olisi toivottavaa, että tulevaisuudes-
sakin yhteiselo sujuisi mallikkaasti.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia eri
tahoja, jotka harrastustani ovat ymmär-
täneet ja edesauttaneet kuten kaivos-
yhtiöiden ystävällinen henkilökunta,
GTK, kiviseurat ja kirjeenvaihtajat
ympäri maata ja maailma. Digitaalisella
aikakaudellamme maapallo tuntuu
välillä yhtä kotoisalta ja pikkuruiselta
kuin stereoskoopin alla kauneutensa
paljastava kiehtova sykerö mikrokitei-
tä. 

joeldyer@hotmail.com
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Kellertäviä mimetiittikiteitä. Zorzone, Bergamo,
Italia. Kidelyhteen korkeus 1 mm. Kuva: Joel Dyer
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Kivikunnan käsitteet sekaisin?

MÄÄRITELMÄN

MÄÄRITELMÄ:
Määritelmä on jotakin,
jonka kaikki tietävät,
ilmaistuna tavalla, jota
juuri kukaan ei ymmärrä.H

ar
ri

 K
u

tv
o

n
en

, G
TK

Helsingin Sano-
main otsikko ker-
toi tiistaina 26.6.
2012: ”Moni kai-
vos on löytynyt ki-

viharrastajan näytteen avulla”. 1960-
luvulla fil. lis. Ossi Näykki (1923–
1980) opetti huumorinpilke silmäkul-
massaan Helsingin yliopiston geologi-
an laitoksella, että kaivokset on help-
po löytää Suomen rautatiekartan avul-
la; otetaan kartta käteen ja katsotaan,
missä on pistoratoja: pistoradan pääs-
sä on joko kaivos, iso tehdas tai varik-
ko.

Mitä kaivoksiin tulee, niin käsityk-
seni on, että ensin pitää löytää malmi,
vasta sitten voidaan perustaa ja raken-
taa kaivos.

Hyvin usein saa kuulla tai lukea,
kuinka jääkausi teki sitä tai tätä, mut-
ta jääkausi oli kausi, ajanjakso, minkä
aikana mannerjäätikön pohjaan tart-
tuneet kivet ja lohkareet uursivat jääti-
kön liikkuessa kallioon kouruja ja uur-
teita, mutta samalla tasoittivat
kallioperää, kun jäätikkö liik-
kui kallioperän päällä.

Olin kerran tilaisuudes-
sa, missä innokas ydinjät-
teiden Suomeen tehtävän
loppusijoituksen vastusta-
ja puhui innolla, miksi
ydinjätteitä ei missään tapa-
uksessa saa sijoittaa (loppusi-
joittaa) Suomen maaperään.
Olin puhujan kanssa samaa
mieltä, sillä Suomen maaperän
keskipaksuus on vain 3–4 met-
riä. Suomen koko maakerroksen
paksuuden aritmeettinen keski-
arvo on reilut 8 ja puoli metriä.
Vaikutti kiusalliselta, kun inno-
kas puhuja (ydinjätteiden inno-
kas suojelija?) oli sekoittanut kä-
sitteet maaperä ja kallioperä. On

siinä sentään logiikkaa sikäli, että kun
on planeetta Maa ja maapallo, niin voi-
si siitä ajatella johtuvan sanan maape-
rä, mutta kun ei; maaperä peittää meil-
lä monin pakoin kallioperää, niiden
yhteisnimitys on maankamara, eli kal-
lioperä ja sitä osittain peittävä maape-
rä = maankamara.

Vaikeampi asia on kivilaji, se kun ei
oikeastaan ole laji sanan tiukassa mer-
kityksessä, sillä eihän sellainen voi laji
olla, mikä on toisten lajien (= mine-
raalien) sekoitus. Jos esimerkiksi veim-
me laitumelle lehmiä, lampaita ja he-
vosia, (eri eläinlajeja) ei siitä uutta lajia
synny, vaan sitä kutsutaan karjaksi.
Vastaavasti ei graniitti voi olla laji, kun
se on vähintään kolmen mineraalin
(kivikunnan lajin, engl. species) sekoi-
tus. Pitäisi paremminkin puhua kivi-
tyypistä (engl. rock type) kuin kivila-
jista.

”Kaiken luonnon luokittelijan ja ni-
meäjän” ruotsal. Carl von Linnén

(1707–1778) esittämä ”Systema natu-
rae” v. 1735 luokitteli kasvit, eläimet
ja mineraalit, vaikkakaan kivikunnan
lajeja (mineraaleja) hän ei senhetkisil-
lä tiedoilla ja välineillä (ei tunnettu vielä
kaikkia keskeisiä alkuaineitakaan)
kyennyt nimeämään.

Kivien nimeämisessä oli vaikeuksia
vielä Antero Vareliuksellakin 1845
”Enon Opetuksia Luonnon asioista”,
Tapio Horila (1967), syynä mm. ruot-
sinkielen termit kuten bergart ja
stenart. Myöhemmin asiaa on koetet-
tu selvittää, mutta eräiden suomenkie-
len yleissanojen merkitystä (selitystä)
on liki mahdoton muuttaa.

Toisaalta voidaan todeta, että asioi-
den luokittelussa ja opetuksessa olisi
tärkeää, että peruskäsitteet on määri-
telty oikein ja yksiymmärteisesti, jol-
loin puhutaan yhteistä kieltä, eikä toi-
nen puhu puolukoista (= marjoista) ja
toinen puolukanvarsista. 
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T
ampereen Kivikerhon
vuosittainen ulko-
maanmatka suuntau-
tui tänä keväänä Itali-
aan. Mukana oli 20

matkalaista. Viiden päivän retkellä tou-
kokuussa 2014 tutustuimme mm. Fi-
renzen taidokkaisiin kivi-intarsioihin
(pietre dure), Ravennan historiallisiin
mosaiikkeihin sekä kaiken vastapai-
noksi tippukiviluolaan ja marmorikai-
vokseen Apuan alpeilla, Corciassa, Le-
viglianissa. Vastuullinen matkanjärjes-
täjä oli Xenia Tours, oppaanamme Satu
Myllys.

Huippukokemuksia Italiassa

Teksti: Liisa Hertell

Tampereen Kivikerhon matkalaiset ryhmäkuvassa Firenzessä Michelangelon näköala-
paikalla (takavasemmalta lukien) Liisa Hertell, Oskari Tarkkila, Anna-Maija Rae,
Seppo Karisalo, Anna Karisalo, Eija Vuorinen, Matti Perimäki, Timo Railamo, Tuula
Järvenpää, Orvokki Jokela, Pekka Mäkinen, Pauli Välimäki, Marja Välimäki,
Tuukka Tarkkila ja Mikko Äijö. Etualalla vasemmalta Martti Mäkelä, Oili Salo-
nen, Hannu Salonen, Hely Railamo ja Asko Vahtera. Kuva: Satu Myllys

Sillat yli Arno-joen. Etualalla keskiaikainen Ponte Veggio, joka on Firenzen vanhin
silta, se rakennettiin vuonna 1345. Kuva: Liisa Hertell

Kolmikaarinen Ponte Veggio lepää kahden
vankan, päistään laivan keulan muotoisen
pilarin varassa. Sillalla on keskiaikaisia vers-
taita, joista vanhimpien takaosa työntyy sil-
lalta puisten tukien varassa veden ylle. Kuva:
Anna-Maija Rae

Ollaanko kartalla? Kuva: LH

Firenze, Ravenna, Apuan Alpit
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Matkaan lähdettiin lentäen Tampe-
reelta Bergamoon. Sattumoisin samal-
la lennolla palasivat kotiinsa kerhom-
me vieraana juuri pari päivää aiemmin
Tampereella olleet bergamolaiset kivi-
harrastajat, GOM - Gruppo Orobico
Minerali -seuran puheenjohtaja Mar-
co Sturla ja viisi muuta gomilaista. Hy-
västelimme heidät Bergamon lentoken-
tällä lähtiessämme kohti Firenzeä.

Italiassa meillä oli iso bussi käytössä
koko matkan ajan. Ainakin tiet ovat
parantuneet siitä mitä ne 40 vuotta sit-
ten olivat, jolloin Firenzen seutuvilla
ensimmäisen kerran kävin. Molempiin
suuntiin kolmikaistaista moottoritietä,
valtavien rotkojen ylittävine siltaraken-
nelmineen ja vuorten läpi puhkaistui-
ne kymmenine tunneleineen oli raken-
nettu pitkät rupeamat. Rekkaliikenne
rullasi jatkuvana syötteenä Itävallan
suuntaan, josta päättelimme että mark-
kinatalous ainakin voi täällä hyvin.
Heinäntekoaika oli parhaimmillaan
Toscanan maakunnassa ja unikot kuk-
kivat siellä täällä.

Firenzessä pääkohteemme oli kivi-
intarsiamuseo, Opificio delle Pietre
Dure. Todella hämmentyneinä ja hal-
tioissaan matkalaisemme tutustuivat
1500-luvulla tehtyihin taidokkaisiin
kivi-intarsiatöihin. Museon jälkeen
poikkesimme taidepajaan, jossa van-
hoin menetelmin valmistetaan uutta
kivi-intarsiataidetta. Iltapäivä oli va-
paata aikaa tutustua moniin Firenzen
renessanssikaupungin nähtävyyksiin,
kukin oman mieltymyksensä mukaan.
Firenzestä ja pietre dure -kivi-intarsi-
asta oli juttua aiemmin Mineraliassa
nro 4/2013 (Liisa Hertell, sivut 12-16).

Ravenna, mosaiikkien
pääkaupunki
Seuraavana päivänä ajoimme Raven-
naan. Tämän historiallisen kaupungin
ikivanhoille kivikaduille autoilla ei ol-
lut pääsyä, joten jalkauduimme bus-
sistamme jo kaupungin laidalla. Pai-
kallisten suosima kulkuväline näytti
olevan polkupyörä. Kävelykatujen kes-
kikaista olikin tarkoitettu nimenomaan
pyöräilijöille.

Iltapäivällä tutustuimme muuta-
miin, UNESCO:n maailmanperintö-
listalla oleviin 400- ja 500-lukujen
kirkkoihin, joissa ovat maailman par-

Matkalaiset olivat enemmän kuin ihmeissään tutustuessaan Firenzen kivi-intarsiamuseon, (Opi-
ficio delle Pietre Dure) toinen toistaan taidokkaampiin näyttelyesineisiin. Kuvat: Liisa Hertell
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haiten säilyneet varhaisbysanttilaiset
mosaiikit:

Pyhän Vitalen Basilika (ital. San Vi-
tale, vuodelta 548)

Pyhän Apollinaren Uusi Basilika
(ital. Apollinare Nuovo, n. vuodel-
ta 500)

Ortodoksinen kastekirkko (myös
piispa Neonin kastekirkko, ital. Bat-
tistero Neoniano, n. vuodelta 430)
sekä

Galla Placidian mausoleumi (n.
vuodelta 430).

Tutustuimme myös nuorempaan,
900–1000-luvulta olevaan Pyhän
Franciscuksen basilikaan (Dante
Alighierin hautapaikka). Tässä koh-
teessa näimme, kuinka rakennus on
merenpinnan vaihtelun vuoksi vajon-
nut vuosisatojen saatossa useita met-
rejä ja sen krypta on veden vallassa.

Ravennan historian juuret ulottuvat
kauas, vuoteen 89 eaa, jolloin se liitet-
tiin Rooman valtakuntaan. Kaupun-
gin kukoistus alkoi 400-luvulla Raven-
nan toimiessa Länsi-Rooman pääkau-
punkina Honoriuksen ajoista, vuodes-
ta 402, aina valtakunnan luhistumiseen
saakka, vuoteen 476 asti. Tämän jäl-
keen Ravennasta tuli itägoottien ku-
ninkaan Theodorikin pääkaupunki,
kunnes vuonna 553 Italia pitkien tais-
telujen jälkeen yhdistettiin Bysanttiin.
Aina 750-luvulle saakka kaupunki toi-
mi Bysantin vallan keskuksena. Mutta
nyt Ravenna on mosaiikkien pääkau-
punki.

Huippukokemuksia
Corchian vuoristossa
Viimeiset matkakohteemme sijaitsivat
Apuan alpeilla, Corchian vuoristossa,
Leviglianissa. Matka kiemuraisilla vuo-
ristoteillä oli elämyksellinen. Ensim-
mäinen kohteemme oli tippukiviluola
(Antro del Corchia). Luolasto löydet-
tiin vuonna 1840 ja sinne on 15 si-
säänmenoaukkoa, mutta vain yksi on
sallittu yleisölle. Reitin rakentamiseen
meni kolme vuotta ja se avattiin ylei-
sölle vuonna 2001. Luolareitin suuauk-
ko on 830 metrin korkeudessa. Käve-
limme yli kahden tunnin reitin, jonka
varrella kapusimme 1700 jykevää te-
räksistä porrasaskelmaa. Oppaanamme

Ravennan kaduilla kohtasimme lukuisia koululaisryhmiä. Taustalla Danten teatteri. Paavin
aukio (kuva oikealla) oli ryhmämme kohtauspaikka iltapäivällä. Kuvat: Liisa Hertell

Kaikki eivät mahtuneet sisälle pikkuruiseen mosaiikkipajaan katsomaan miten lasimosaiikkia
palastellaan, mutta kalterien takaa ulkoakin näki hyvin. Kuva: Liisa Hertell

Kävelykierroksella tutustuimme useisiin 400- ja 500-luvun
mosaiikkeihin Ravennan kirkoissa ja basilikoissa. Kuva: Pauli Välimäki
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Kirkot ja kuvat julistivat sanomaa, jota lukutaidoton kansakin ymmär-
si. Kuvat kertovat raamatun tapahtumista, pyhistä ihmisistä, synnin
seurauksista ja Jumalan armosta. Kuvat toimivat saarnan tukena ja
opettivat elämään hurskaasti.

 Ortodoksinen kastekirkko noin vuodelta 430. Mosaiikki kirkon
katossa. Kuvat: Liisa Hertell

 Pyhän Apollinaren Uusi Basilika noin vuodelta 500. Yksityiskohta
mosaiikista, jossa kolme pyhää kuningasta, tietäjät itäisiltä mailta ovat
tuomassa lahjoja Jeesus-lapselle.  Kuvat: Liisa Hertell
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oli geologi Giovanni Guidi.
Luolasto on korkeuseroiltaan maa-

ilman suurin. Sen alin taso on 400 met-
riä merenpinnasta. Pohjalla on luola-
järvi, johon luolastossa kovalla paineel-
la virtaava vesi syöksyy noustakseen
sieltä taas ylöspäin lähteeseen. Luolas-
ton korkein kohta on 1650 metrissä.

Jos vuoristotie tippukiviluolan suul-
le oli korkeanpaikan kammoisille ko-
ettelemus – bussillahan sinne emme
päässeet kiipeämään, vaan tarvitsimme
paikallisen järjestäjän kuljetuspalvelua
– niin vielä huimempaa oli tulossa.
Mitä parhaimman meille tarjotun ita-
lialaisen aterian jälkeen lähdimme ne-
livetoautoilla ylös 1330 metrin korke-
uteen, marmorikaivokseen (Cava del
Piastraio), joka sijaitsi vuoren sisässä!
Kokemus oli aivan uskomaton ja hen-
keäsalpaavan kaunis. Kaivos oli kuin
temppeli auringonvalon osuessa vuo-
ren suuaukolta valkoisiin korkeisiin

 Ravennan Pyhän Vitalen Basilikassa Oskari Tarkkila (vas.) Liisa Hertell ja Asko
Vahtera. Kuva: Pauli Välimäki

 Mosaiikki vuodelta 548 Pyhän Vitalen apsiksessa: Vapahtaja enkelien ympäröimä-
nä istumassa taivaalllisella kupolilla. Kuva: Liisa Hertell

Galla Placidian mausoleumi (n. vuodelta 430).
Augusta Galla Placidia oli keisari Constantius
II:n puoliso. Mausoleumi on ulkoapäin
vaatimaton, mutta sisältä upein mosaiikein
koristeltu. Kupolin mosaiikissa on kuvattu
kultainen risti tähtitaivaalla enkeleineen. Valoa
mausoleumiin antavat vain pienet akaatti-
ikkunat. Kuva: Liisa Hertell

Hyvä paimen lampaineen, mosaiikki Galla
Placidian mausoleumissa. Kuva: Liisa Hertell
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Geologi Giovanni Guidi toimi oppaanamme
luolakierroksella. Kuva: Liisa Hertell

marmoripaasiseiniin ja kattoon.
Kylä omisti Leviglianin alueet jo kes-

kiajalla. Jossain vaiheessa huomattiin,
että täällähän on marmoria. Alueelle
on syntynyt lukuisia kaivoksia, ja niitä
hallinnoi kaivososuuskunta (Coopera-
tiva Condomini Levigliani). Osuus-
kuntaan kuuluu 30 henkilöä. Kaivos,
jossa vierailimme, on perustettu vuon-
na 1930. Osuuskunnan presidentti
Daniele Poli otti meidät, huikeasta ne-
livetorundista selvinneet, enemmän tai
vähemmän pöllämystyneet kiviharras-
tajat vähän hymyillen vastaan. Myös
geologi Giovanni Guidi oli paikalla ja
oppaanamme.

Daniele Poli kertoi, että kaivokses-
sa louhitaan kahta marmorilaatua, jot-
ka ovat arabescato ja benato (juonikas
marmori). Marmoria ei lähetetä työs-
tettäväksi halpamaihin vaan kaikki
työstetään alhaalla omassa kylässä 20
kilometrin päässä, jonne ne kuljetetaan
pienillä kuorma-autoilla. Olimmekin
jo bussimatkaosuudella alhaalla ajaes-
samme panneet merkille meitä vastaan
tulleet pikku kuorma-autot, joiden la-
valla oli vain yksi kaunis ja puhdas val-
koinen marmorikuutio. Nelivedoilla
ylös kaivosvuorelle ruovittuamme
emme yhtään ihmetelleet, miksi kan-
nattaa kuljettaa vain yhtä kuutiota ker-
rallaan. Eipä sieltä vuorelta sen enem-
pää kerralla pystyisi alas saamaankaan.
Kaivoksen alkuaikoina kuutiot kyllä
laskettiin alas köysirataa pitkin, mutta
se lopetettiin, koska onnettomuuksia
sattui.

Kaivoksesta louhitaan vuosittain 15
tonnia marmoria. Louhinta tapahtuu
vaijerisahauksella. Erittäin kovaa ma-
teriaalia oleva vaijeri viedään sitä var-
ten porattuun reikään ja sahataan pa-
lat irti vesijäähdytteisesti. Poli kertoi,
että Lontooseen tilataan heiltä paljon
marmoria.

Marmorikaivos korkealla vuoren si-
sässä oli matkamme todellinen huip-
pukokemus. Miten tällaista voi olla
olemassa. Kaikki olivat aivan haltiois-
saan, jopa Karisalon Annakin vaikka
hänen kengästään kaivoksen marmo-
rivelli imaisi pohjan irti kokonaan. 

Antro del Corchia -tippukiviluolan suuaukko
on 860 metrissä. Kuva: Pauli Välimäki

Matkalla kohti Apuan Alppeja. Huipulta
valuva valkoinen ei ole lunta vaan marmoria.
Kuva: Liisa Hertell

  Stalaktiittiluolassa
tippukiven päällä on
erikoinen röpöpinta.

Se on muodostunut
1600-luvulla, jolloin

luolassa oli hyvin
vähän vettä. Kuva

Pauli Välimäki

Luolassa on
eri nimisiä osia.

Perjantai-luolassa
on suuri kotkaa

muistuttava tippu-
kivimuodostelma, joka

ei enää kasva. Sen
iäksi arvioidaan
900 000 vuotta.

Kuva: Liisa Hertell

Tippukiveä kasvaa noin yksi millimetri vuodessa. Kasvustot ovat
aluksi onttoja ja pillimäisiä. Kuva: Liisa Hertell
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Kaivososuuskunnan presidentti Daniele Poli (keskellä) kertoi marmo-
rikaivoksen historiasta ja toiminnasta. Geologi Giovanni Guidi
(vas.) tulkkasi englanniksi ja Satu Myllys suomensi. Kuva: LH

Tippukiviluolasta päästyämme söimme Italian-matkamme parhaan aterian Leviglianissa, Raffaello-ravintolassa. Kuva: Pauli Välimäki

Ruokailun jälkeen oli edessä huima retki marmorikaivokselle, joka on ylhäällä vuoren sisässä,
1330 metrissä. Kuva: Pauli Välimäki

Näkymä alas marmorikaivoksen suuaukon
edestä. Kuva: LH

Matka jatkuu. Kuva: LH

Cava del Piastraio, marmorikaivos vuoren sisässä. Kuva: LH
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Cava del Piastraio, Monte Corchia -vuorella on yksi monista ”Cooperativa Condomini
Levigliani” -osuuskunnan omistamista marmorikaivoksista. Kuvat: Liisa Hertell ja Pauli
Välimäki
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Italian kuulun Carrara-kaivoksen marmo-
ria. Kivi on kuin hienorakeista sokeria.
Pohjoisen ilmastossa se ei kauaa kestä
rapautumatta. Happosateet synnyttävät
kalsiittikiteiden väliin mikroskooppisia
kipsikiteitä, ja ne saavat marmorin laa-
jenemaan, käyristymään ja rikkoutumaan.
Näyte on Finlandia-talosta poistetusta
ensimmäisestä kiviverhouksesta. Näyte
ja kuva: Kari A. Kinnunen.

Pohjois-Italian marmorivuorien
ja tippukiviluolien geologiaa

E
telä-Euroopan nuori kallioperä
tarjoavaa kiviharrastajalle uusia
näkymiä kun sitä vertaa Pohjo-
lan lujaan peruskallioon. Itali-

assa kalkkikalliot rapautuvat myös sisältä-
päin kun sateesta muodostuva vajovesi liu-
ottaa niitä juustomaisen reikäiseksi karsti-
maaksi. Tippukiviluolat ovat kalkkikivisen
vuoriston hitaan liukenemisen ja kulumi-
sen eli denudaation ensivaihe. Vuotuinen
sadanta voi olla yli 2000 mm. Suomessa
keskimääräinen taivaalta tuleva vesimäärä
jää 660 mm vuodessa. Myös vuoriston kor-
keuserot vaikuttavat tippukiviluolien syn-
tyyn. Tippukiviä muodostuu kun pohja-
veden pinta on luolan alapuolella. Vuoris-
toissa näin useimmiten on. Vuosikymmen-
ten ajan katosta tippuvat vesipisarat ker-
rostavat pikkuhiljaa kattoon ja lattiaan kal-
siumkarbonaatista pilarimaisia pylväitä,
useimmiten aragoniitin muodossa.

Antro del Corchia -luolaa pidetään Ita-
lian suurimpana. Sen tippukivistä kairat-
tuja näytteitä on tutkittu Maan ilmaston-
muutosten jaksojen selvittämiseksi. Itali-
an lämpötiloista kertovia isotooppiaineis-
toja on saatu talteen jopa puolen miljoo-
nan vuoden ajalta. Niitä on verrattuna
mannerjäätiköistä kairattujen näytteiden
lämpötilaan ilmentäviin isotooppipiirtei-
siin. Luola on myös geologien ekskursioi-
den pyhiinvaelluskohde.

Suomessa luolat ovat peruskallion pin-
taosissa ja vaatimattoman kokoisia. Italian
kalkkikivivuoristoissa ne saattavat olla ki-
lometrin syvyydelle ulottuvia katedraalien
kokoisia luolaverkostoja. Meillä edes suu-
rimmassa Paraisten kalkkiesiintymässä ei
ole tavattu isoja karstiluolia. Korsnäsin
vanhan lyijykaivoksen 200 m syvyyden kal-
siittikiteiden verhoamat kalkkikiviluolat
ovat vain muutaman metrin pituisia. Suo-
men suurin tunnettu kalkkikiveen syöpy-
nyt karstiluola, Torholan luola, sijaitsee
Lohjalla, pituutta 36 metriä, eli kertaluok-
kia pienempi sekin. Kotimaisena kohtee-
na Torholan luola kaikesta huolimatta an-

taa kävijälle esimakua Välimeren rantojen
karstiluolien suurenmoisuudesta.

Italian pohjoisosien Apuan marmori-
louhokset ovat toimineet antiikin ajoista
tähän päivään. Leviglianin marmorikaivos
on samalla alueella kuin kuuluisa Carra-
ran louhos, josta Michelangelo henkilö-
kohtaisesti kävi valitsemassa kalkkikivikap-
paleet veistoksiinsa. Firenzen David-veis-
toksen hän veisti jo aikaisemmin Carra-
rasta louhitusta järkäleestä, jonka työstä-
minen kahdelta kuvanveistäjältä oli jäänyt
kesken. Yli viisimetrinen David-patsas on
sisätiloissa ja jäljennös ulkona turistien ih-
meteltävänä. Syynä on Carraran marmo-
rin nopea rapautuminen Italiankin ilmas-
tossa – ei vain Finlandia-talon seinissä.

Apuan Alppien marmori alkoi muotou-
tua jurakautisen (201–145 miljoonaa
vuotta) Alku-Välimeren kalkkilietteestä,
jota tuolloin kerrostui merenpohjaan ai-
van päiväntasaajan kohdilla. Trooppinen
eliöliete kivettyi kalkkikiveksi kerrostumi-
en paksuuden kasvaessa, jolloin niissä pai-
ne ja lämpötila vastaavasti kohosivat.

Marmoriksi kalkkiliete muuntui vasta

kun Afrikan laatta alkoi puskea Euraasian
laattaa pohjoiseen päiväntasaajalta. Tämä
tapahtui tertiäärikaudella muutama kym-
menen miljoonaa vuotta sitten. Manner-
laattojen liikuntojen puristuksessa huokoi-
nen kalkkikivi muutti muotoaan kovaksi
ja läpikuultavaksi marmoriksi eli se meta-
morfoitui.

Mikroskoopissa Apuan marmorit näyt-
tävät kuin pienten kalsiittikiteiden vaah-
dolta. Muita mineraaleja on niukasti. Sii-
tä johtuu marmorien puhtaan valkoinen
väri. Carraran marmori on seudulla paras-
ta laatua, kuin kovettunutta hienosokeria.
Samalla se on hyvin nopeasti rapautuvaa,
kuten Finlandia-talon seinälaatoista on
nähty. 

Teksti: Kari A. Kinnunen

Marmorikappale Monte Corchia -vuoren sisällä toimivasta Cava del Piastraio -kaivoksesta
Leviglianissa. Marmorin juovikkuus johtuu kerroksittain esiintyvistä rikkikiisukiteistä.
Näytteen leveys 8 cm. Näyte: Timo Railamo. Kuva: Kari A. Kinnunen.
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ivipajallamme oli tänä kesä-
nä mukavaa hyörinää, kun
saimme vieraaksi kaksi
nuorta Italiasta. Kultaseppä

Saija Koskialho oli katsellut kotisivujam-
me ja otti meihin Firenzestä sähköpostitse
yhteyttä tiedustellen, olisiko Tampereen
Kivikerhossa mahdollista järjestää heinä–
elokuussa kivenhiontakurssi hänen poika-
ystävälleen Elia Rizzolle. He olivat tuol-
loin tulossa Suomeen lomanviettoon ja
Elia haluaisi oppia hiomaan.

Raumalta kotoisin oleva Saija tutustui
firenzeläiseen Eliaan vuonna 2010 olles-
saan Firenzessä opiskelijavaihdossa (Le Arti
Orafe Jewellery School and Academy). Elia
opiskeli yhtä aikaa samalla käsinkaiverrus-
kurssilla: metallikaiverrusta, aluksi messin-
ki, sitten kupari ja lopuksi hopea.

Saija palasi Suomeen tekemään loppu-
tutkintoa Saimaan Ammattikorkeakoulus-
sa, josta hän valmistui vuonna 2011. Sen
jälkeen hän lähti takaisin Firenzeen jatka-
maan  opintojaan samassa koulussa, jossa
oli vaihto-oppilaana valmistuen sieltä
2012.  Sitten tuli apurahan Accademia Ria-
ci -kultaseppäkouluun, josta Saija valmis-
tui kultasepäksi tänä kesänä 2014.

Ja tänä kesänä nuoripari oli siis tulossa
lomalle Suomeen. Saija kirjoittaa:

– Elia ei puhu suomea, mutta englanti
sujuu kyllä, että onnistuisiko kivenhion-
takurssi joskus heinäkuun puolivälin jäl-
keen?

Otimme yhdistyksessä asian pohdin-
taan ja kävi ilmi, että hiontaohjaajamme
olivat jo sopineet kesälomistaan, yksi lähti
Norjaan, toinen Lappiin, kolmas Itävaltaan
jne. Eli meillä ei ollut tarjota Elialle hion-
taopettajaa tuolle ajankohdalle. Sittemmin
sähköposteja vaihtaessa hoksittiin, että Sai-
jahan, joka oppi kivenhionnan jo Saimaan
koulussa, voisi itse toimia kaverinsa opet-
tajana meidän kivipajalla.

Ja niin kaikki lutviutui. Nuoret lensi-
vät Bergamon kautta Tampereelle, tulla

Vuoroin vieraissa
Nuoripari Firenzestä kävi Tampereella

Teksti: Liisa Hertell

Saija Koskialho ja Elia Rizzo ensivierailulla
Tampereen Kivikerhon pajalla heinäkuussa
2014. Saijalla oli mukana omia kiviä, mm.
ruusukvartsia, jota Elialle ei kuitenkaan
suositeltu ensimmäiseksi harjoituskappaleek-
si. Kuva: Liisa Hertell

Elialla oli kaksi kaunista opaalia, joihin hän
tavoitteli pisaran muotoa, tosin ei heti ensim-
mäisillä hiontakerroilla. Kuva: LH

 Kittilän jaspis oli Elialle kelpo kivima-
teriaali pyöröhionnan alkeisiin. Kuvat:
Saija Koskialho

K
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tupsahtivat eräänä iltapäivänä ukkosmyrs-
kyn ja rankkasateen saattelemana kivipa-
jallemme, jossa Lehtisen Jukan kanssa
olimme heitä vastassa. Jukka neuvoi hion-
takoneiden ja laitteiden käytännön asiat ja
jo samana päivänä he jäivät pajalle hio-
maan. Annoin heille lainaksi oman paja-
avaimeni, jotta voivat käydä hiomassa sil-
loin kun heille sopii. Ja he kävivätkin ah-
kerasti kahden viikon ajan.

Saija ja Elia liittyivät myös jäseneksi
Tampereen Kivikerhoon. Voimme röyhis-
tellä, että meillä on jäseniä Rovaniemeltä
Firenzeen. Nuoret halusivat tutustua myös
muihin jäseniimme, joten järjestimme elo-
kuun alkupuolella pajaillan, tavallaan työ-
näyttelyn, johon ihmiset toivat omia hi-
onta- ja hopeatöitään esille. Porukkaa tu-
likin paikalle 37 henkilöä ja tutustuminen
uusiin tulokkaisiin sujui vilkkaan puheen-
sorinan säestämänä. Pajaillasta lisää tässä
lehdessä sivulla 34.

Saijalla oli kesällä mukana omia jalo-
metallitöitä. Ihastuttavaa, äärimmäisen
pikkutarkkaa ja taitavaa käsityötä ne oli-
vatkin. Hänen töissään elää ja kukkii Fi-
renzen henki. Aivan saman huomion voi
tehdä Elia Rizzon töistä, joita hänellä to-
sin ei ollut mukana Suomen-vierailulla,
mutta kuvat tulivat sittemmin sähköpos-

titse. Elian kaiverrustöiden aiheet ovat
maisemia ja katukuvia, Saijalla ornament-
teja luonto- ja kasviaiheista.

Elialla on Firenzen keskustan ulkopuo-
lella, kukkuloilla vanhempiensa isossa ta-
lossa oma pieni työpaja, jossa hän tekee
hopeasta ja kullasta tilaustöitä asiakkail-
leen. Elialla on työn alla oman malliston
luominen ja jalometallileimojen haku.

Saija aloittaa tammikuussa Firenzessä
Accademia Riaci -kultaseppäkoulussa työt
opettajan assistenttina.

– Sen jälkeen jäisin siihen kouluun
opettajaksi, vuodeksi eteenpäin, näin aluk-
si, Saija arvelee.

Tulevaisuuden haaveena hänellä on pe-
rustaa Firenzeen oma työpaja ja tehdä tila-
ustöitä asiakkaille.

Elia oli käymässä Suomessa toista ker-
taa.

– Rakastan koivuja, myös sauna on ihan
jees, hän sanoo ja luettelee vielä pitkän lis-
tan muitakin ikimuistoisia asioita Suomes-
ta.

Ensimmäisellä yhteisellä lomareissulla
he kävivät Saijan kanssa mm. Luoston
ametistikaivoksella. Taisimmepa tällä ker-
taa – aitoja luontoäidin muovaamia kulta-
hippuja vilauttaessamme – tartuttaa nuo-
riin pienen kultakuumeen poikasen, joten
ehkäpä seuraava retki suuntautunee Lap-
piin ja Lemmenjoelle. No, Tampereen
kautta, tietysti. 

Firenzen henki kukoistaa Saija Koskialhon hopeasormuksissa. Kuva: Liisa Hertell

Saijan suunnittelema hopeinen rannekoruu on saanut graafisen ilmeen. Kuva: Liisa Hertell

Saija Koskialhon ornamenttikuvioinen kaiverrustyö hopealevylle. Tehty  vaihto-oppilasaikana
käsinkaiverruskurssilla Firenzessä. Kuva: Liisa Hertell
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Elia Rizzon töitä
Abalone-kaulakoru, hopeaa ja kultaa.

Kissa-riipuskoru, jossa lukko on tehty
näkyväksi osaksi korua.

Korvakorut, mustaa helmeä, kultaiset
muurahaiset.

Hopeasormus kivivalikoimalla: sitriini,
kuukivi, safiiri, turmaliini ja ioliitti.
Viistehiotut kivet hankittu kivimessuil-
ta Italiasta ja Saksasta.

Codex-kirja, sormus hopeaa ja
kuparia.

Rannekoru, hopeaa ja kultaa.

Firenzeläinen kuja, käsinkaiverrus
hopealevylle.

Kuvat: Elia Rizzo
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dellisessä Mineraliassa kerrot-
tiin italialaisen GOM - Grup-
po Orobico Minerali  -seuran
jäsenten vierailusta Tampereen

Kivikerhossa. En ehtinyt tuolloin kirjoit-
taa tästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tar-
koituksenani on ollut luoda suhteita Suo-
men ja Italian kiviharrastajien välillä. Kan-
sainvälisyyshän on tämän päivän mineraa-
liharrastamista.

Tarina alkoi vuoden 2013 syksyllä. Per-
heemme sai vanhemmiltani viikon lahja-
matkan Italiaan. Matkan tarkentuessa Ber-
gamon alueelle, mietin eikö oheen voisi
liittää hiukan kiviharrastustani. Laitoin
Mindat-sivustolle nettiin kyselyn olisiko
sopivan matkan päässä mahdollisia käyn-
tikohteita. Sain kommentteja sähköpostil-
la, ja lopulta myös viestin englanniksi Ber-
gamon kiviseuran Gruppo Orobio Mine-
ralin (GOM) puheenjohtajalta.

Saavuttuamme lokakuun lopun iltana
Bergamoon puheenjohtaja Marco Sturla
soitti ja toivotti tervetulleeksi. Hän sopi
seuraavaksi iltapäiväksi opastetun kierto-
kävelyn Bergamon vanhan kaupungin alu-
eelle. Se tapahtui hänen pidennetyllä lou-
nastauollaan. Hän sanoi sopivansa seuran
jäsenten kanssa kiviretken parin päivän
päästä. Näin koska seuraavaksi päiväksi oli
vuoristoon luvattu kehnoa säätä.

Perheellemme jäi aikaa vuokrata pikku-
Fiat. Pääsimme tutustumaan paikalliseen
liikennekulttuuriin sekä vuoristoteiden
kiemuroihin. Samalla veimme lukiolais-
poikamme tapaamaan Lumezzanen nuo-
ria, jotka olivat hiljattain vierailleet koti-
kylässämme.

Seuraavana päivänä meille oli järjestet-
ty retki Dossenan vanhaan maanalaiseen
kaivokseen. Saimme lainaksi valaisevat tur-
vakypärät ja lounaan entisessä kaivoskyläs-
sä, protestoinneistamme huolimatta. Lou-
naalla vaihdettiin suomalaisia kivituliaisia

Kiviharrastus
ja kansainvälinen yhteistyö

Teksti: Joel Dyer

E

 ”Krokotiilin suu”, Paglio Pignolino
-kaivos Dossenassa. Kideonkalossa on
mm. kalsiittia ja fluoriittia.

 Fluoriittia onkalossa kypärän
valossa kuvattuna.

 Fluoriitti-sinkkimalmijuonen tar-
kastelua kaivoksessa.

Kuvat: Joel Dyer
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italialaisiin mikronäytteisiin: mikä mahta-
va päivä! Juttu luisti, vaikka kolmesta ita-
liaanosta vain nuorin, toisen oppaamme
poika, osasi englantia. Itse emme osanneet
italiaa kuin muutaman sanan.

Viikon reissuun mahtui vuoristo-, kylä-
ja järvimaisemien lisäksi vielä perjantai-il-
tainen vierailu GOM-seuran kokoontu-
mistiloissa. Pääsin tutkimaan paikallisia
näytteitä stereomikroskoopilla. Kutsuin
heidät vieraakseni Suomeen tutustumaan
suomalaisiin mineraalikohteisiin ja harras-
tajiin. Jotkut seuran jäsenistä innostuivat
ja ajatus jäi muhimaan.

Kului pari kuukautta. Sähköpostit sin-
gahtelivat minun sekä puheenjohtaja Mar-
con ja sihteeri Claudion välillä. Tammi-
kuussa vahvistui, että Suomen vierailu to-
teutuisi. Ohjelmaan kuuluisi puolentusi-
naa louhosvierailua sekä harrastajien tapaa-
minen ja esitelmä Tampereen kiviseuran
tiloissa, kaikki ehdotuksestani. Lisäksi suo-
sittelin käyntiä Mineraalikabinetissa Hel-
singissä.

Haastavinta kansainvälisen ekskursion
järjestämisessä oli kiinnostavien retkikoh-
tien löytäminen, sillä Bergamon seudulla
on puolensataa hyvää esiintymää tai lou-
hosta. Siellä kaivoshistoria ulottuu jopa
aikoihin ennen roomalaisvaltaa. Bergamon
kerholaiset olivat myös tottuneita löytä-
mään harvinaisia mikromineraaleja. Suo-
messa sellaisia löytäisi vain harvoin tai suu-
ren vaivan jälkeen. Toinen ongelma oli
majoituksen järjestäminen kohtuullisen
ajomatkan päähän kohteista, sillä matka-
laisista osa oli jo iäkkäämpiä. Yöpymisti-
loiksi löytyi pari mökkiä Mericampingin
leirintäalueelta meren rannalla sekä Tam-
pereen keskustasta. Se oli myös lähellä
Tampereen seuran kerhotilaa ja Eräjärven
Viitaniemen kohdetta. Varoitin italialaisia,
että täällä on toukokuun alussa paljon vii-
leämpää kuin heillä. Leudon talven jälkeen
tulikin viileä kevät ja alkukesä.

Aluksi matkasimme katsomaan kiviyrit-
täjä Pirjo Kosken mineraalikokoelmia ja
kävimme paikallisissa kohteissa. Räntääkin
satoi vappupäivänä. Pipot tulivat tarpee-
seen. Seuraavana päiväkohteena oli Töy-
sän Holkonkylän harvinaisia REE-mine-
raaleja sisältävä entinen pegmatiittimont-
tu ja sen jätekasat. Tuurissa syömämme
lounaan jälkeen matka jatkui Kaatialan
louhokseen. Onneksemme osa italiaanoista
löysi mm. kolumbiittia. Viimeisenä Etelä-
Pohjanmaan kohteena oli seuraavana päi-

vänä Haapaluoma. Sieltä matkaajamme
löysivät Italiassa melko tuntematonta spo-
dumeenia muiden mineraalien ohella.

Italialaisten arkeen kuuluu tunnetusti
ruuan ja juoman kunnioitus. Kuskeja lu-
kuun ottamatta pieni määrä viiniä sekä
keksit tai leivonnaiset maistuivat kaivami-
sen ja hakkaamisen välissä. Saapumisilta-
na sovittiin pitkän neuvottelun jälkeen,
mitä pastaruokaa porukka laittaisi illalli-
seksi. Seuraavaksi minulla oli Marcon
kanssa ohjelmassa lähikaupan savukylkien
laadun arviointi – koetteleva kokemus.

Lisa Hertell on kertonut lyhyesti italia-
laisten vierailusta ja esitelmästä kivikerhon
tiloissa, joten siitä ei tässä enempää. GOM-
seuran viimeiselle louhospäivälle oli valit-
tu tunnettu Viitaniemen pegmatiittilou-
hos. Samalla käytiin Eräjärven kivimuse-
ossa. Kiitokset museo-opastuksesta kuulu-
vat Tarmo Grönqvistille.

GOM-seuran jäsenistä pääsi matkaan
terveyssyistä johtuen lopulta alkuperäisen

8 sijasta vain 6 henkilöä. He olivat Marco
Sturla, Vittorio Rosa ja Stefano Mariani
sekä Claudio Segghezzi, Enrico Galli ja
Pietro Merlo. Vieraat olivat varsin tyyty-
väisiä matkaansa.

Suunnitelmissani on tehdä vastavierai-
lu GOM-kerholaisten luokse. Olisi myös
hyvä tutustua Milanon yliopiston laitok-
seen, jossa on italialaisittain hyvät mine-
raalien analyysimahdollisuudet. Milanos-
sa on myös erinomainen luonnontieteelli-
nen museo. Tulevaisuus näyttää miten asiat
kehittyvät, mutta yhteyttä GOM-seuran
jäseniin pidetään.

Tämän lehden toisessa artikkelissani
sivuilla 4-10 kerron tarkemmin italialai-
sille tärkeästä micromounting-harrastuk-
sesta. Joitakin erikois- ja pienmineraalien
harrastajia kuuluukin jo tuttavapiiriini.
Usein he ovat myös mineralogiasta kiin-
nostuneita. Stereomikroskoopin takana
odottaa kiehtova maailma, joka korvaa
kaikki vaivat.

Fluoriittikiteitä,
Bergamon alueelta

(Camissione Zogno).
Lahja kirjoittajalle

GOM-seuralta.
Kuva-alan leveys 4

cm. Kuva: Joel Dyer

Gomilaiset vierailulla
Pirjo Kosken luona.

Edessä puheenjohtaja
Marco Sturla, takana
vasemmalta Joel Dyer,
Pietro Merlo, Stefano
Mariani, Pirjo Koski,

Claudio Seghezzi ja
Vittorio Rosa, Kuva:

Enrico Galli



26 Kiviharrastajan Kuvalehti

Itävallasta kotoisin oleva mineraa-
likeräilijä Erich Berger lähetti
GTK:lle syksyllä 2011 Laajasalon
Kruunuvuorenrannasta löytä-

mänsä metallista kuparia sisältävän
näytteen. Kävimme geologi Tuija El-
misen kanssa Erichin opastuksella heti
löytöpaikalla. Kansannäytetoimiston
kivitutkija Satu Hietala kävi myös tar-
kastamassa löytöpaikan, sillä löydölle
suunniteltiin kansannäytepalkintoa.
Metallinen kupari esiintyy näytteessä

kalvomaisena silauksena mikrokliinin
lohkopinnoilla. Kalimaasälpää esiintyy
pegmatiitissa jopa kolmen desimetrin
läpimittaisina kiteitä.

Metallinen kupari tunnistettiin
GTK:n Tutkimuslaboratorion elektro-
nimikroskoopilla (SEM EDS). Mää-
ritykset teki erikoistutkija Bo Johan-
son. Metalli koostui 97-100 % kupa-
rista. Maasälpä määritettiin röntgen-
diffraktiolla ja piikkien tulkinnan teki
erikoistutkija Mia Tiljander. Diffrak-

ERICH BERGERIN PALKITTU KANSANNÄYTE:

Metallista kuparia Helsingin
Kruunuvuorenrannan kalimaasälvässä

Teksti: Kari A. Kinnunen

tiopiikit ilmaisivat mikrokliinia, hie-
man albiittia ja kuparia. Kalimaasälvän
pertiittirakenteeseen kuuluvat albiitti-
suotaumat selittävät tuloksen.

Erich Bergerin ensimmäiset näytteet
olivat purettujen öljysäiliöiden täyte-
maasta tavatuista kookkaista pegmatiit-
tilohkareista. Löytöpaikan läheisistä
kallioista tavattiin vuonna 2012 sekun-
daarisia kuparimineraaleja ja pieniä
määriä metallista kuparia. Väinö Ko-
tilainen ja Erich Berger tekivät nämä

Kruunuvuorenrannan mikrokliinissa esiintyy lohkopintojen suunnassa metallista kuparia.

Erich Bergerin löytö on mineraloginen erikoisuus. Malminetsinnällistä merkitystä sillä ei ole, koska löytöpaikka on Helsingin taajama-alueella.
Löytöpaikan vieressä on 1700-luvulla avattu Stansvikin vanha rautakaivos. Se on suojeltu kohde ja sijaitsee ulkoilupuiston alueella. Kuvat:
Kari A. Kinnunen.
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Erich Berger esittelee Kruunuvuorenrannassa löytämiään kuparipitoisia maasälpäkiteitä. Kuva: Kari A. Kinnunen.

kalliohavainnot.
Metallista kuparia on tavattu Suo-

mesta harvinaisuutena sulfidiminera-
lisaatioiden rapautumisvyöhykkeistä
(Kinnunen 1982). Kalimaasälvän loh-
kopinnoilta metallista kuparia on löy-
detty kallionäytteistä aikaisemmin ai-
noastaan Nummi-Pusulan Hyrkköläs-
tä (Nenonen ja Hakala 1983). Hyrk-
kölän U-Cu esiintymää ja syntytapaa
on tutkittu ydinjätteiden loppusijoi-
tukseen liittyen (Marcos 1996). Esiin-
tymän metallinen kupari on nähty
osoituksena kuparin kestävyydestä
emäksisten kalliopohjavesien olosuh-

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan öljysäiliöiden paikalle lähivuosina kerrostaloja. Maansiirto ja louhinta tuovat kiviharrastajille paljon uutta
tarkasteltavaa. Kuva: Kari A. Kinnunen.

teissa. Laajasalon mikroskooppisen
ohuet kuparikalvot osoittavat nekin
kuparin säilyvän ainakin miljoonia
vuosia kallioperässä.

Kirjallisuus
Kinnunen, Kari A. 1982. The provenance of
copper. Appendix II in “A copper ring from
Suovaara in Polvijärvi, northern Karelia” by J.-
P. Taavitsainen, Fennoscandia Antiqua I, 41-
49.

Marcos, Nuria 1996. The Hyrkkölä native cop-
per mineralization as a natural analogue for
copper canisters. Tiivistelmä: Hyrkkölän luon-
nonkupariesiintymä kuparikanisterin luonnon-
analogiana. Posiva-raportti 96-15. Helsinki:
Posiva. 39 p. + 6 app. Netissä: http://
www.posiva.fi/fi les/2641/POSIVA-96-
15_web.pdf

Nenonen, Keijo; Hakala, Pertti 1983. Malmin-
etsintää palvelevat maaperätutkimukset Num-
mi-Pusulan Hyrkkölässä kl. 2024 10. 6 s., 5 l.
Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, P
13.2. 041. Netissä: http://tupa.gtk.fi/raportti/
arkisto/p13_2_041.pdf
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aailmassa on pie-
niä ihmeitä, joi-
ta uskonnot ovat
käyttäneet omiin
tarkoituksiinsa.

Suomessakin on kristinuskoon liitty-
viä, mutta itse kunkin uskonnollisesta
vakaumuksesta riippuen Jumalan tai
luonnon tekemiä kristillisiä tunnuksia
kivissä ja kallioissa. Vanhaan aikaan
katsottiin Jumalan tehneen kiveen ris-
tin ja ihmisen ymmärtäneen asian py-
hyyden ja ottaneen sen käyttöönsä.
Nykyaikana ristiä kivessä pidetään
luonnon erikoisuutena, jonka voi poi-
mia kivikokoelmansa jatkeeksi.

Krusifiksimineraalit
Kristillisten kirkkojen piirissä on mi-
neraaleja, joiden kiteet muodostavat

tin muotoiset kidekaksoset ovat paljon
harvinaisempia. Mineraali kestää ra-
pautumista hyvin, jolloin kiteet jäävät
koholle kiven rapautumispinnalle. Täl-
löin ne on helppo huomata ja tunnis-
taa. Varsinkin ortodoksisen kirkon pii-
rissä kiteitä on käytetty suojelevina
amuletteina.

Luostarien munkit valmistivat stau-
roliittiamuletteja myyden niitä matka-
muistoiksi ja suojeleviksi esineiksi luos-
tareissa vieraileville pyhiinvaeltajille.
Näin tapahtui myös Vanhassa Vala-
mossa. Tohmajärvellä on Ryssänristi-
kallio, josta munkit hankkivat ristien
raaka-ainetta viimeksi joskus I maail-
mansodan aikoihin. Tohmajärven stau-
roliitit ovat tummassa liuskeessa, mutta
erottuvat esiin preparoituina verraten
hyvin.

Kristillisiä merkkejä
Suomen kivissä ja kallioissa

Teksti:  Aimo Kejonen

Pieksämäen Partaharjulla olevan Ristikiven ulkoilmakirkon pegmatiittijuonten muodostama risti. Kuva: Jari Väätäinen

M
ristin, pidetty tavalla tai toisena pyhi-
nä. Periaatteena näyttää olleen: Juma-
la teki amuletin, ihminen voi käyttää
sitä suojanaan. Suomessa on kaksi mi-
neraalia, stauroliitti ja andalusiitti, jot-
ka muodostavat ristejä kiveen. Kyse on
molemmissa tapauksissa kidekaksosis-
ta. Stauroliitissa kaksoskiteet ovat niin
yleisiä, että mineraalin nimi säilyy.
Andalusiitin kaksoskiteet taas tunne-
taan nimellä kiastoliitti.

Stauroliitti (Fe, Mg, Zn)
2
Al

9
(Si,Al)

4

O
2 
(OH)

2
 on Itä-Suomen liuskealueel-

la, Puolangalla ja Sodankylässä verra-
ten yleinen, alumiinirikas mineraali.
Nimensä kivi sai kreikankielen sano-
jen stauros ja lithos mukaan. Sananmu-
kaisesti käännettynä mineraalin nimi
on suomeksi ristikivi. Stauroliitti muo-
dostaa yleensä vinoristin. Suoran ris-
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Kivimessuilla on ollut myynnissä
Kuolasta peräisin olevia, vaaleasta
kvartsiserisiittiliuskeesta hyvin erottu-
via, tavallisen ristin muotoisia kiteitä.
Kuolan kiteiden tapaisia kiteitä on löy-
detty myös Lapista. Mineraalia on,
kuten edellä mainittiin, käytetty suo-
jelevana amulettina etenkin ortodok-
sisen kirkon piirissä. Kivimagiassa stau-
roliitti on hallinnan ja voiman kivi,
joka antaa näkemyksen erilaisten on-
gelmien oikeaan ratkaisuun. Sitä kut-
sutaan tällöin nimillä Fairy Cross tai
Fairy Stone.

Kiastoliitti tai chiastoliitti, eri läh-
teissä nimen kirjoitusasu vaihtelee, on
andalusiitin (Al

2
(SiO

5
)) kaksoskide.

Kaksostus on tapahtunut kiteen pisim-
män akselin suunnassa. Nimi tulee
kreikan sanasta chiastos, joka tarkoit-
taa ristin muotoista tai poikittaista.
Kiastoliitit ovat tummia, kulmikkaita
pötkylöitä. Kun pötkylästä sahataan
sen pituussuuntaan nähden poikittai-
sia levyjä ja kiillotetaan sahauspinnat,
ilmestyy näkyviin kuvio. Sen voi tul-
kita ristiksi, nelilehtiseksi apilaksi tai
kuten muuan nuori henkilö Outo-
kummun Kivimessuilla vuonna 2014
sanoi, Windowsin tunnukseksi. Suo-
mesta ei tiettävästi ole löydetty risti-
kuviollista kiastoliittia kalliosta.

Oriveden–Tammelan–Kangasalan
tienoilta on viimeksi kuluneiden kym-
menen vuoden aikana tehty joitakin
irtolohkarelöytöjä, joissa on ollut ki-
astoliitteja. Sain ostettua erään tällai-
sen lohkareen, josta tehtiin koru. Ki-
vimessuilla on ollut myytävänä kaunii-
ta, kiinalaisia, valmiiksi sahattuja ja
kiillotettuja kiastoliittilevyjä ja -nappe-
ja. Kiastoliittia on käytetty suojeleva-
na kristillisenä amulettina katolisen
kirkon ja eräiden Aasian pienempien
kirkkokuntien piirissä.

Kallioissa ja
siirtolohkareissa
olevat ristit
Suomessa monia paikkoja, joissa kalli-
ossa tai siirtolohkareessa on luonnon
tekemä risti, on alettu pitää tavalla tai
toisella pyhinä. Tavallisimmin ristin
muodostava aines on kallion muinai-
sia rakoja täyttävä kvartsi- tai pegma-
tiittijuoni tai rakojen muodostama
kuvio. Tunnetuin siirtolohkareessa ole-

Orivedeltä irtokivenä löydetystä kiastoliitista tehty kaulakoru. Kuva: Kaisa-
Maria Remes

Venäjältä, Kuolasta peräisin olevasta stauroliittipitoisesta kvartsi-serisiitti-
liuskeesta tehty kaularisti. Kuva: Kaisa-Maria Remes
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van risti on Pieksämäellä, Partaharjun
leirikeskuksessa olevan Ristikiven kesä-
ja ulkoilmakirkon alttarilla. Kiven löy-
sivät 1960-luvulla muutamat samma-
lia lohkareista irrotelleet pikkupojat.
He ilmoittivat asiasta leirin valvojille
ja muutaman vuoden kuluttua kiven
ympärille rakennettiin ulkoilmakirkko.
Se on nykyään suosittu kesähäiden pi-
topaikka ja siellä järjestetään talvisin
kynttilämessuja.

Muita paikkoja, joissa kivessä oleva
risti on aiheuttanut paikannimen, on
useita. Aiemmin mainittiin jo Tohma-
järven Ryssänristikallio. Muita risti-
paikkoja ovat muun muassa Lieksan
Jersunvaaran Kirkkokivi. Kiven päällä
on ortodoksista vinoristiä muistutta-
va, pegmatiittijuonien muodostama
kuvio. Kaavin Luikonlahden Temolan-
kirkko on suuri siirtolohkare, jonka
kyljessä on pegmatiittijuonten synnyt-
tämänä paitsi risti myös Kristusta mer-

kitsevä symboli, päällekkäin kirjoitet-
tu XP. Kiven nimen synnystä on kaksi
tarinaa. Toisen mukaan körttiukko
Temonen sai saarnoillaan kiven luona
juopotelleet ja korttia lyöneet tukkilai-
set parantamaan tapansa. Toisen tari-
nan mukaan ukko Temonen kiipesi
kännipäissään kivelle saarnaamaan,
putosi sieltä ja katkaisi jalkansa.

Pegmatiittijuonten muodostamista
risteistä ovat nimensä saaneet Jämsän

ja Kaavin Ristikivet. Vaalan Ristikivessä
taas raot muodostavat kivelle nimen
antaneen ristin. Kivessä oleva pegma-
tiittijuonten muodostama risti on an-
tanut lohkareille myös Kirkkokiven
nimen. Kivijärvellä olevan Perkausvuo-
ren Kirkkokiven risti on niin vaatima-
ton, että nimi johtuu pikemmin loh-
kareen käytöstä vanhan kirkkopolun
taukopaikkana. Sastamalan Kirkkoki-
ven pegmatiittiristi on sen sijaan selvä
ja kauas näkyvä.  

Tohmajärven Kalliisten stauroliittilouhos, elokuussa 2013. Kuva: Satu Hietala

Tohmajärven Kirkkoniemen
stauroliittikiilleliusketta
Espoon Geonäyttelyssä. Kuva:
Kari A. Kinnunen

Stauroliittikide, ristikaksonen.
Parosen kokoelma Espoon
Geonäyttelyssä. Kuva:
Kari A. Kinnunen
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Luontomatkailu nähdään ny-
kyisin yhdeksi nopeimmin
kasvavaksi matkailun osa-alu-
eeksi. Luontoelämysten ky-

syntä on jatkuvassa kasvussa. Suomi on
profiloitunut monipuolisten, laaduk-
kaiden ja puhtaaseen luontoon perus-
tuvien elämysten maana. Tietokirjaili-
ja Tuomo Kesäläisen ja geologin sekä
Suomen geologisen kansanperinteen ja
historian tallentajan Aimo Kejosen
uusi Suomen Rotkot -kirja tarjoaa
mahdollisuuden tutustua yhteen Suo-
men mielenkiintoisimmista luontoelä-
myksistä. Kuinka pieneksi ihminen
voikaan itsensä tuntea seistessään kal-
liolla Suomen Grand Canyonin, Ke-
von jylhän kanjonin äärellä.

Kirjassa yhdistyvät luonto, kulttuu-
ri, historia ja kansanperinne mielen-
kiintoisella tavalla, jossa geologinen tie-
to toimii ytimenä. Sen kohteiden teks-
tit sisältävät myös todellista historian
tietoutta mm. Suomen sodasta (1808–
1809) ja kansanperinnettä liittyen pe-
rimätietona kerrottuihin tarinoihin ja
todellisiin tapahtumiin. Nämä kolme
elementtiä – geologia, historia ja kan-
sanperinne on nidottu yksiin kansiin
kiinnostavalla tavalla. Oleellinen geo-
loginen tieto on lisäksi kerrottu niin,
että se jää mieleen opettelematta. Riit-
tävän mielenkiintoisesti kirjoitetun
tekstin lukija muistaa ilman ulkoa
opetteluakin. Teoksen vahvuus on sen
tietopohjainen ja kerronnallinen tasa-
painoisuus.

Tuomo Kesäläinen, Aimo Kejonen
Salakirjat, 2014
Kovakantinen, 536 sivua.
Värikuvitus ja lähes 200 karttaa.
ISBN 978-952-5774-62-7

Hinta suoraan kustantajalta 50 €

Suomen rotkot
Teksti:  Satu Hietala, Geologian tutkimuskeskus

K I R J A E S I T T E LY

Kirja on Suomen ensimmäinen rot-
koista kirjoitettu teos. Se sisältää tie-
dot yli 500 kotimaisesta rotkosta, ku-
rusta ja kanjonista. Kohteista 150 esi-
tellään runsaalla värikuvituksella, elä-
vin kohdekuvauksin, selkein ajo-oh-
jein, kartoin ja geologisin faktoin. Suo-
men Rotkot sisältää satoja värikuvia ja
lähes 200 karttaa.

Rotkot ovat olleet kautta aikain pait-
si jylhiä luonnonnähtävyyksiä, myös
suojia sitä tarvitseville, ja ovathan ne
toimineet monien kuuluisien taiteili-
joiden innoituksen lähteinäkin. On
toisaalta hämmentävää, että jotkut rot-
koista ovat saaneet alkunsa jo paritu-
hatta miljoonaa vuotta sitten. Tämän
jälkeen nuoremmat geologiset proses-
sit, maanjäristykset ja jääkaudet ovat
muovanneet maisemaa. Silti voimme
yhä ihailla niiden, ihmisen mittakaa-
vassa lähes koskematonta, jylhää ma-
jesteettisuutta, joiden kallioissa seinä-
missä kaiun lailla ajatuksen on helppo
lentää kauas taaksepäin maamme syn-
tyvaiheisiin.

Rotkojen elämyksellisyydestä kerto-
vat niiden nimetkin, Surmanoro, Hel-
vetinkuoppa ym. Nimistä voi lisäksi
päätellä, että paikka saattaa olla myös
vaarallinen. Tästä syystä kirjan ensim-
mäiset kappaleet valjastavat lukijan
kohtaamaan nämä elämykset turvalli-
sesti. Muutkin geologista retkiopasta
suunnittelevat voivat ottaa tästä opik-
si. On tärkeää, että kirjassa on luon-
nonkulkijan ja myös luonnon kannal-

ta kirjoitettu välttämättömät ohjeistuk-
set, sekä perussanasto. Kirjassa välittyy
myös se monien vuosien väsymätön
inventointityö, joka on vaatinut paitsi
aikaa ja rahaa myös todellisen kiinnos-
tuksen näitä luonnonmuodostumia
kohtaan. Teoksessa miellytti erityisesti
sen asiallinen kirjoitustyyli ja koke-
muksen kautta välittyvä luotettava tieto
siitä, minkälaisia kohteet ovat.

Ainoa miinuspuoli teoksessa on
ehkä siinä käytetyn paperin laatu, mut-
ta se on kustannuskysymys. Kuvat oli-
vat laadukkaita ja erityisesti miellytti-
vät ne, joissa oli ihminen mittakaava-
na, kuten Maskun Härmälän rotkon
kuvassa.

Kirjan suhteellisen ison koon vuoksi
se ei ole varsinainen reppuun laitetta-
va, mukana kulkeva opas. Odotankin
siitä sähkökirjaa ja mobiiliversiota teks-
tien ja paikkatietojen kera. Kirjan voi-
si myös kääntää ruotsiksi ja englannik-
si. Se ansaitsee varmasti kotimaata suu-
remmankin lukijakunnan.

Alueellinen rajaus toimii teoksessa
erinomaisesti, kohteet olivat laajasti
esillä aina Ahvenanmaan eteläisiltä saa-
rilta Utsjoen pohjoisiin erämaihin.
Nojatuolimatkailun jälkeen tulee vä-
kisinkin halu lähteä tutustumaan koh-
teisiin luonnossa! Se on varmasti ollut
kirjoittajien tarkoituskin. Kirja on tär-
keä kokoomateos Suomen luonnon
vähemmän tunnetuista geologisista
muodostumista. 

Kirjan toinen kirjoittajista, Aimo Kejonen.
Kuva: Satu Hietala
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Nurmijärven kivikerho Py-
teriitin Pyörittäjät täytti
viime vuonna 20 vuotta.
Nurmijärven kansalais-

opisto Jukola järjesti tuolloin kivenhi-
ontakursseja, ja niille osallistuneille
syntyi ajatus oman kivikerhon perus-
tamisesta. Kerhon jäsenmäärä on vaih-
dellut 38–72 välillä ja on vakiintunut
viidenkymmenen tienoille. Näistä
kymmenkunta on ollut mukana ker-
hon perustamisesta alkaen. Kerholai-
silla on ollut käsitys, että kerhon nimi
pyteriitti tarkoittaa sellaista kiveä, jol-
le ei osata antaa nimeä. Sittemmin on
selvinnyt, että pyteriitti tarkoittaa ja-
panilaisille ja kiinalaisille pyterliittistä
rapakivigraniittia. Hauska mutta outo
termi on käännöstranskription aiheut-
tamaa. Kerhon nimi Pyteriitin Pyörit-
täjät ilmentää siten mainiosti geologi-
an kansainvälistä luonnetta.

Ensimmäinen vuosi kului tilapäis-
tiloissa ja käytössä oli muutama ker-
holaisten oma hiomakone. Vastaperus-
tetulle kerholle löydettiin riittävän al-
haisella vuokralla Rajamästä Nurmijär-

ven Osuuspankin toimitalosta kellari-
huone, jota alettiin sisustaa hiomoksi.
Seuraava askel oli hiomakoneitten han-
kinta. Jäsenmaksut eivät siihen riittä-
neet, vaan kerholaisilta lainattiin rahaa
ns. koneosakkuutta vastaan. Osakkaat
saivat käyttää koneita alennetulla käyt-
tökorvauksella. Merkittävä konekan-
nan lisäys saatiin, kun kerholle tarjot-
tiin edullisesti toiminnan lopettamisen
johdosta muutama kone. Toinen mer-
kittävä tehtiin kuolinpesältä, joka tar-
josi ostoon joukon koneita ja hioma-
tarvikkeita. Konekantaa on täydennet-
ty sen jälkeen vähittäin ja karborun-
dumlaikat on vaihdettu timanttisiin.

Rajamäen hiomossa oli muutamia
pahoja puutteita, joista ahtauden lisäksi
kiusallisin oli ainakin kerran vuodessa
kellariin tulvinut jätevesi. Pitkän etsis-
kelyn jälkeen saatiin vuokrata Nurmi-
järven kunnalta lakkautetun Raalan
kansakoulun liikunta- ja veistosali, jo-
hon vähitellen on rakennettu toimiva
hiomo. Suuri edistysaskel oli se, että
kaikille koneille ohjattiin keskitetysti
hionnassa tarvittava vesi ja ne viemä-

röitiin. Varastohyllyköiden ja konepöy-
tien lisäksi oma tila on hopeajuotos-
töille ja työ- ja kokouspöydille. Hio-
mo on ollut kerholaisten vapaasti käy-
tettävissä sen jälkeen, kun he ovat käy-
neet kivenhionnan peruskurssin, joka
on oikeuttanut oven lukon tunnusnu-
meroon. Omatoimisen hionnan lisäk-
si kerholle on pyritty järjestämään va-
kio viikonpäivinä kokeneempien hio-
jien päivystys ja koneiden käyttö- ja
hiontaopastus. Kerhoisäntä huolehtii
hiomon ja koneitten kunnosta.

Toiminnan perustana on ollut ki-
venhionta, jonka alkeet on opeteltu
koko kerhon toimintakauden ajan en-
siksi pyöröhiontana. Siihen liittyy tie-
tenkin monia erikoismuotoja. Moit-
teettoman sydämen muotoon hiottu
kivi on hyvän hiojan tunnusmerkki.
Tasohiontakone mahdollistaa erilaisten
mosaiikkien tekemisen koruaiheiksi.
Kivikellojen tauluja on hiekkapuhal-
lettu ja kuviot hopeoitu tai kullattu
lehtikullalla. Viistehiontaankin on tu-
tustuttu muutamalla demonstraatiol-
la.

Nurmijärveläinen
kivikerho Pyteriitin
Pyörittäjät täytti
20 vuotta

Teksti ja kuvat:  Seppo Takatalo

Hopeaketjukurssilla.Hiomo.
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Aluksi kiviä istutettiin valmiisiin
korupohjiin. Sittemmin useat kerho-
laiset ovat opetelleet kerhon omilla tai
muualla järjestetyillä kursseilla teke-
mään hopeasta työstämällä ja juotta-
malla omat korupohjansa. Jo melko
varhain nousi hopeaketjujen tekemi-
nen kivenhionnan rinnalle. Kerholais-
ten taidot ovat karttuneet niin, että
nykyään korupohja- ja ketjukurssitusta
voidaan järjestää omin voimin. Hopea-
saven käyttöön on tutustuttu parilla
kurssilla. Kerho on ostanut isommis-
sa erissä hopealevyä ja -lankaa ja myy-
nyt sitä kerholaisille omakustannus-
hintaan. Hopeasaven polttamiseen
hankittiin uuni, joka mahdollistaa
myös kerholaisten keskuudessa suosi-
on saaneen sulatuslasikorujen valmis-
tamisen. Myös tiffany-lasia on kokeil-
tu.

Kerhon perinteisenä toimintamuo-
tona ovat kerran kuukaudessa järjes-
tettävät kerhoillat, joihin on pyritty sa-
maan ulkopuolinen asiantuntija luen-
noitsijaksi. Vuosittain on järjestetty ki-
viretki johonkin louhokseen tai vastaa-
vaan tai muu tutustumiskäynti. Pisim-
mät retket on ulotettu Lappiin Tunt-
salle ja Ivalojoen kultamaille. Omien
sorakuoppien lisäksi tutuiksi ovat tul-
leet monet pegmatiittilouhokset kuten
Oriveden Viitaniemi, Pohjanmaan
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Kaatiala ja Haapaluoma sekä Ylämaan
spektroliittilouhokset, Helsingin, Es-
poon ja Tampereen kivimuseot, Stone
Galleria Lunnikivi Hämeenlinnassa,
Matti Långin kvartsit ja Kalevala Koru.
Ensimmäisen kymmenvuotiskauden
aikana järjestettiin mm. pankkien toi-
mitiloissa useita näyttelyitä, joissa esi-
teltiin kerholaisten töitä. Tänä vuonna
näyttelyt on koottu kirjastojen vitrii-
neihin.

Nurmijärven kunnan kulttuuritoi-
mi järjestää toukokuussa Taaborin las-
tentapahtuman, jossa käy viikon aika-
na runsaat 3000 päiväkerholaista ja ala-
koululaista. Pyteriitin Pyörittäjillä on
ollut oma toimintapiste Taaborinvuo-
rella jo yli kymmenenä vuotena. Lap-
silla on siellä mahdollisuus hioa käsi-
hiomakivillä valmiiksi sahattujen vuo-
lukiviaihioitten kulmia pyöreiksi. Use-
ana vuotena mukana on ollut myös
kivisaha, jolla rohkeimmat ovat voineet
sahata kerholaisten avustamina oman
onnenkivensä. Tungos hiomapaikan
ympärillä on ollut kova ja hiojat ovat
joutuneet jonottamaan omaa vuoro-

aan. Hiomossa Taaborin tapahtuma on
työllistänyt pitkin talvea kerholaisia,
kun talkoilla on valmistettu useita sa-
toja erilaisia kivi-, lasi- ja messinkiko-
ruja, joita myydään 1–2 euron hintaan.
Koruvalikoima on monipuolistunut
vuosien varrella. Vuonna 2013 myy-
tiin yli 3300 korua, joista yli tuhat oli
sulatuslasia. Kerhon talous perustuu-
kin suurelta osin Taaborin tapahtuman
tuottoihin.

Viimevuotisen juhlavuoden kunni-
aksi kirjoitettiin kerhon 20-vuotishis-
toriikki, johon on koottu yhteenveto
kerhon toiminnasta ja tärkeimmistä
tapahtumista. Kaikissa kokouksissa,
kerhoilloissa, kursseilla, retkillä ja
muissa tapahtumissa on ollut oma yk-
sityiskohtainen sisältönsä ja tekemisen-
sä. Tärkeintä kuitenkin on ollut se, että
Pyteriitin Pyörittäjät on tarjonnut jä-
senilleen tilaisuuden kokoontua yhtei-
sen harrastuksen pariin kehittämään
omia taitojaan. Samalla on syntynyt jo-
kaiselle tärkeitä ystävyyssuhteita, jota
kiinnostus samaan aiheeseen on syven-
tänyt. 

Pyteriitin Pyörittäjien toimintapiste Taaborin lastentapahtumassa.
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Elokuussa järjestettiin
pajalla pop up -näyttely

Elokuun lämpö ja iloi-
nen tunnelma välittyi

keskiviikkona 6.8. pajaillassam-
me, johon osallistui yli 30 hen-
kilöä. Moni ensikertalainenkin,
kuten Englannista kotoisin ole-
va jäsenemme, geologi Mike
King ja puolisonsa Sari Siilin-
King olivat löytäneet perille. Pöy-
dät notkuivat suuhunpantavaa ja
silmänruokaa, eli toinen toistaan
upeampia jalometalli- ja kivitöi-
tä, joita jäsenet olivat tuoneet ko-
toaan näytteille pantavaksi. Myös
Mineralia-lehti oli esillä.

Tämä pop up -näyttely pon-
kaistiin pystyyn Firenzestä tullei-
den uusien jäsentemme, Saija
Koskialhon ja Elia Rizzon toi-
veesta tavata Suomen-vierailun-
sa aikana mahdollisimman mo-
nia yhdistyksemme jäseniä ja
nähdä minkälaisia töitä ihmiset
ovat valmistaneet. Näyttelypöy-
dän ympärillä hyöri ajoittain po-
rukkaa niin sakeana ettei sekaan
mahtunut. Myös Saijalla oli Fi-

Illan kuningatar oli Johanna Väänänen silkkisessä kidesykeröpuserossaan.

Oikealla Elia Rizzo ja Saija Koskialho.

renzestä tuomiaan töitä esillä.
Firenzen nuoria oli saapunut

tapaamaan myös tamperelainen
kultaseppäpariskunta Johanna
Väänänen ja Jari Tynkkynen.
Heillä on Hämeenpuistossa Na-
gual jewels -kultasepän työhuo-
ne, jossa he valmistavat asiakkaille
tilaustyönä uniikkeja koruja ja
pienesineitä jalometalleista. Jo-
hannakin on valmistunut kulta-
sepäksi aikoinaan Firensessä ku-
ten Saija Koskialho, mutta eri
koulusta.

Hauska oli seurata kuinka su-
juvasti Johanna keskusteli italiak-
si Saijan poikaystävän, firenzeläi-
sen korutaiteilijan Elia Rizzon
kanssa. Eräät siinä jo ehdottivat-
kin, että pitäisiköhän Tampereen
kivikerhossa järjestää myös kieli-
kursseja, kun on jo niin kansain-
välistä tämä touhu. Mike King
puhuu vain englantia, Elia itali-
aa ja englantia.

Teksti ja kuvat:
Liisa Hertell

Jukka Lehtinen (oik.) näyttää Mike Kingille ja Sari Siilin-Kingille,
miten nettikalenterissa voi varata pajallemme hionta-aikoja.

No eihän tuonne sekaan
edes mahdu, nauraa Antti
Kankainen.

Oli myös kaf-
feeta ja känttyä.
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Syyskuussa Viitaniemen
louhoksella Eräjärvellä

Lauantaina 20. syyskuu-
ta tehtiin retki omin au-

toin ja kimppakyydein Viitanie-
meen. Päivä oli hieno ja aurin-
koinen. Paikalla oli yli 20 kivi-
retkeläistä. Louhosta oli viikko
aikaisemmin myllätty koneella
rajusti, joten saattoipa nyt tehdä
hyviä mineraalilöytöjä.

Lokakuussa Pietarissa

Ilvosen Riitta löysikin hienon
topaasikiteen puolikkaan, jossa
on muutama aito kidepinta ja
hyvä väri meni läpi kiven. Kide
oli leikkaantunut kuitenkin kah-
tia ja Riitta pöyhikin maata toi-
veikkaasti, josko se jonnekin len-
tänyt toinen kiteen puolikas oli-
si löytynyt.

Lehtisen Jukka löysi pienen
pätkän tummanvihreän turmalii-
nia. Vaaleanpunaista väyryneniit-
tiä löysi seinäjokelainen kaveri.

Taukopaikalla paloi nuotio
pitkin päivää ja makkaraa käris-
tettiin. Omat nuotiopuut tuotiin
kotoa ja olipa joku tuonut äm-
pärillisen omenoitakin taukotu-
rinoiden lomassa pureskeltavak-
si.

Teksti ja kuvat:
Liisa Hertell Riitta Ilvosen löytämä topaasikiteen puolikas.

Lokakuun 9.-13. päivänä tehtiin
laivamatka Pietariin, jossa tutus-
tuttiin Shuvalovin palatsin yksi-
tyismuseon taideaarteisiin ja eri-
tyisesti Fabergé-firman valmista-
miin keisarillisiin pääsiäismu-
niin. Venäläinen oligarkki Viktor
Vekselbergin perustama säätiö
Link of Times osti taideaarteet
vuonna 2004 yhdysvaltalaisen
mediamoguli Malcolm Forbesin
perikunnalta.

Pietarin museomatkalla oli
mukana 20 kiviharrastajaa.

Viitaniemestä syyskuun kiviretkellä löytyi myös väyryneniittiä.Raija Tiiva kalkuttelee kivestä herkkuja esiin.

Risto  Ilvosen kelpaa olla tauolla, kun Riitta-vaimo löytää topaasia.

Jukka Lehtinen pöyhii louhosta.
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 HOPEA- JA KULTAKORUPOHJAT
 HOPEA- JA KULTALANGAT,

-LEVYT JA -OSAT

 TYÖKALUT HOPEA- JA KULTATYÖHÖN
 KONEET JA TARVIKKEET
KORUKIVENHIONTAAN

1 § Kokouksen avaus.

2 § Valitaan kokoukselle puheen-
johtaja, sihteeri, kaksi pöytä-
kirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus.

4 § Hyväksytään kokouksen
työjärjestys.

5 § Vahvistetaan toimintasuunni-
telma vuodelle 2015.

6 § Hyväksytään talousarvio ja tähän
liittyen päätetään liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudesta ja
maksuajoista sekä hallituksen
jäsenille, toimihenkilöille ja
toiminnan tarkastajalle mahdolli-
sesti maksettavista palkkioista
sekä matkakulujen korvausperus-
teista.

7 § Valitaan hallituksen puheenjohta-
ja seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
Erovuorossa Liisa Hertell.

Tampereen Kivikerho ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 14.11.2014
klo 18.00 Tampereen Taivaltajien kerhotiloissa, Kortelahdenkatu 10–12, Tampere.

KOKO U S K U T S U

8 § Valitaan jäsenet hallituksen
erovuorossa olevien tilalle.
Erovuorossa ovat: Tarmo
Grönqvist, Antti Kankainen
ja Martti Mäkelä.

9 § Valitaan yksi toiminnan
tarkastaja ja hänelle varahen-
kilö.

10 § Käsitellään muut kokouskut-
sussa esitetyt asiat.

11 § Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu ja kiviaiheinen esitelmä. Tervetuloa.
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