
Nurmijdrveldinen
kivikerho Pyteriitin
Py6rittajat teytti
20 vuotta

urmijdrven kivikerho Py-
reriirin Pyiiriftajat raytti
viime vuonna 20 vuotta.
Nurmijirven kansalais-

opisto Jukola jirjesti tuolloin kivenhi.
ontakursseja, ja niil le osallistuneille
syntyi ajatus oman kivikerhon perus-
tamisesta. Kerhon jdsenmidri on vaih-
dellut 38-72 viililli ja on vakiintunut
v i idenkymmenen t ienoi l le .  Ni is td
kymmenkunta on ollut mukana ker-
hon perustamisesta alkaen, Kerholai-
silla on ollur kdsirys. errd kerhon nimi
pyteriitti tarkoittaa sellaista kived, jol-
le ei osata antaa nimei. Sittemmin on
selvinny, eLtd py'teriicti tarkoittaa ia-
panilaisille ja kiinalaisille pyterliittistd
rapakivigraniittia. Hauska mutta outo
termi on kddnniistranskription aiheut-
tamaa. Kerhon nimi P1'teriitin Pyiirrt-
tajer ilmentda siten mainiosti geologr-
an kansainvdlistd luonnetta.

Ensimmdinen vuosi kului tilapiis-
tiloissa ja kiJtdssa oli muutama ker-
holaisten oma hiomakone. Vastaperus-
tetulle kerholle ldydettiin riittivdn al-
haisella vuokralla Rajamdsti Nurmijdr-

ven Osuuspankin toimitalosta kellar

huone, jota alerri in sisustaa hiomoki.

Seuraava askel oli hiomakoneitten han-
kinra. Jdsenmaksut eivdt siihen ri ind-

neet, vaan kerholaisilta lainattiin rahaa

ns. koneosakkuutta vastaan. Osakkaat

saivat kdyttdd koneita alennetulla kiy-t-

tdkorvauksella. Merkittivd konekatr-
nan lisdys saatiin, kun kerholle tarjot-

tiin edullisesti toiminnan lopettamisen
johdosta muutama kone. Toinen mer-

kittivd tehtiin kuolinpesaltd, joka tar-
josi ostoon joukon koneita.ja hioma-

tarvikkeita. Konekanma on tdydennet-

ry sen jdlkeen vdhittdin ja karborun-

dumlaikat on vaihdettu timanttisiin.

Rajamien h iomossa oli muutamia

pahoja puutteita, joista ahtauden lisdlai

kiusallisin oli ainakin kerran vuodessa

kellari in rulvin ur . jdtevesi. Pitkdn etsis-
kelyn j i lkeen saariin vuokrata Nurmi-

.jerve n kunnalta lakkautetun Raalan

kansakoulun liikunta- ja veistosali, .;o-
hol vdhirellen on rakennettu toimiva
hiomo. Suuri edisrysaskel oli se, ettl

kaikil le koneil le oh.jat r i in keskiterysri
hionnassa rarvittava vesi ja ne viemd-

rtiitiin. Varastohyllykiiiden ja konepiiy-
tien lisdksi oma tila on hopeajuotos-
tdille ja tyii- ja kokouspiiydille. Hio-
mo on ollur kerholaisren vapaasti kdy-
rerrevisse sen ialkeen, kun he ovar kdy-
neet kivenhionnan peruskurssin, joka
on oikeuttanut oven lukon tunnus.ru-
meroon. Omatoimisen hion nan lisdl<-
si kerholle on pyritty jdrjestdmiin va-
kio viikonpdivind kokeneempien hio-

;ien piivysrys ia koneiden klytt6- 1a
hiontaopastus. Kerhoisintd huolehtii
hiomon ja koneitten kunnosta.

Toiminnan perustana on ollut ki-
venhionta, jonka alkeet on opeteltu
koko kerhon toimintakauden ajan en-
siksi pyiiriihiontana. Siihen liittyT tie-
tenkin monia erikoismuoro.ja. Moir-
teemoman sydamen muotoon hiottu
kivi on hlwdn hiojan tunnusmerkki.
Tasohiontakone mahdollistaa erilaisren
mosaiikkien tekemisen koruaiheiksi.
Kivikellojen tauluja on hiekkapuhal-
lettu ja kuviot hopeoitu tai kullattu
lehtikullalla. Viistehiontaankin on ru-
tustuttu muutamalla demonstraatiol-
la.

Hopeahetjukurssilla.
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Aluksi kivia istutetti in valmiisiin
korupohjiin. Sittemmin usear kerho-
laiset ovar operelleer kerhon omilla rai
muualla jirjesteryilli kursseilla teke-
miin hopeasta t)'dsramalle ja .iuotta-
malla omat korupoh.jansa. Jo melko
varhain nousi hopeaketjujen tekemr-
nen kivenhionnan rinnalle. Kerholars-
ten  ra idor  ovd t  kan tuneet  n i in ,  ec td
nykyiidn korupohja-.ja ketjukurssitusta
voidaan jerjesde omin voimin. Hopea-
saven keyttodn on tutustuttu parilla
l<urssil la. Kerho on osranur isommis-
sa erissi hopealeryd ja -lankaa ja myy-
nyt sitd kerholaisille omakustannus-
hintaan. Hopeasaven polttamiseen
hankitt i in uuni, joka mahdoll israa
mytis kerholaisrerr keskuudessa suosi-
on  \aaneen su la rus las ikoru jen  va lm is -
tamisen. Myds tiffanyJasia on kokeil-
tu.

Kerhon perinteisend toimintamuo-
torra ovat kerran kuukaudes<a j)rje'-
tettdvit kerhoillat, joihin on pyritty sa-
maan ulkopuolinen asiantuntija luen-
noitsijaksi. Vuosittain on jirjestetty ki-
viretki johonkin louhokseen tai vastaa-
vaan ta i  muu tu tusrumiskJynr i .  P is lm-
mdt retket on ulotettu Lappiin Tunt-
sa l le  ja  l va lo joen ku l ramai l le .  Omien
sorakuoppLen l i sSks i  ru tu iks i  ovar  ru l -
leet monet pegmatiittilouhokset kuten
Oriveden Viitaniemi, Pohjanmaan
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Kaatiala ja Haapaluoma seka Ydmaan
spekr ro l i in i louhok(e t .  He ls ing in .  Es-
poon ja Tampereen kivimuseot, Stone
Galleria Lunnikivi Himeenlinnassa,
Matti L5ngin kvartsit ja Kalevala Koru.
Ensimmdisen kymmenvuotiskauden
aikana jdrjestettiin mm. pankkien tor-
mi t i lo issa  use i ra  r r i y r te ly i r l .  jo issa  es i -
teltiin kerholaisten r6ire. Tana vuonna
ndyr re lp  on  koor tu  k i r jas to jen  v i r r i i -
neihin.

Nurmijirven kunnan kulttuuriror-
mi jdrjesri i i  roukokuussa Taaborin la'
renrapahtuman. jossa  kdy  v i i kon  a ika-
na runsaat 3000 paivikerholaista ja ala-
koululaista. Plteriitin Pyorittajillii on
ollut oma toimintapiste Taaborinvuo-
rella jo yli kymmeneni vuotena. Lap-
s i l la  on  s ie lh  mahdo l l i suus  h ioa  k is i -
hiomakivilla valmiiksi sahattujen vuo,
Iukiviaihioitten kulmia pyoreiksi. Use-
ana vuo lena mukana on  o l lu r  my i is
kivisaha,.jolla rohkeimmat ovat voineet
sahata kerholaisten avustamina oman
onnenkivensi. Tungos hiomapaikan
ymparilla on ollut kova ja hiojat ovat
joutuneet jonottamaan omaa vuoro-
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aan. HiomossaTaaborin tapahtuma on
tyollistdnyr pitkin talvea kerholarsra,
kun talkoilla on valmistettu useita sa-
toja erilaisia kivi-, lasi ja messinkiko-
ruja, joita myyda:in 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 Tlaborin tapahtuman
tuottoihin.

V i imevuor isen  . juh lavuoden kunn i -
aksi kirjoitettiin kerhon 20-vuotishis-
toriikki, johon on koottu yhreenvero
kerhon toiminnasta ja tirkeimmisti
tapahtumista. Kaikissa kokouksissa,
kerhoil loissa, kursseil la, retkil ld ra
muissa  tapahtumis5a on  o l lu t  oma yk-
sityiskohtainen sisdltiinsd.ja tekemisen-
sd. Tdrkeintd kuitenkin on ollut se, etti
Pyteriitin Pyorittiijiit on tarjonnur je-

sen i l leen  t i la isuuden kokoonrua yh  re r -
sen har rasrukser )  par i in  keh i r  r imb)n
omia tairoiaan. Samalla on synrynyr jo-

kaiselle rdrkeirb yst:v)Tssuhreira. jora

kiinnostus samaan aiheeseen on syven-
tenyt. tr
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