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2016 KEVÄÄN OHJELMAA
1. Huhtikuun teemailta
HUOM ! - paikka ja aika - to 7.4. klo 17.30 alkaen Lääkärikatu 8 Suomen
Jalokiviharrastajain Yhdistys ry. – SJHY.

Järjestämme vierailun ja tutustumisen Suomen jalokiviharrastajain yhdistyksen
toimintaan ja tiloihin Laakson sairaalan entisessä kappelissa. Yhdistyksen tiloissa on
kahvitarjoilu ja tästä syystä teemailtaan on ilmoittauduttava ennakkoon. Tiffans maksaa
kahvit jalokiviyhdistykselle, mutta osallistujien määrä tarvitaan, joten ilmoittaudu 15.3.
mennessä lähettämällä viesti osoitteeseen tiffansry@gmail.com tai soita
kurssivastaavalle - Teijo Vallille.
Lisätietoa yhdistyksestä http://www.jalokiviharrastajat.fi./
2. Torstaisin kerholla kuparifolio/Tiffany- ja lyijykisko- lasitöiden tekoa
Kimppauunien ja ti-tiimin kokoontumisien lisäksi jäsenten pyynnöstä järjestetään
kerhoiltoja kevään aikana myös torstaisin. Tule tekemään kanssamme omaa työtäsi.
Paikalla on joku, joka opastaa, jos sinulla on lasityösi tekemisestä kysyttävää ja
opastusta saa työajan jälkeen n. 16.30-18.00 alkaen.
Huomioi, että teemailtoina tai kurssi-iltoina ei ole näitä ”torstaikerhoiltoja”.









11.2.
25.2.
17.3.
31.3.
28.4.
12.5.
19.5.
26.5.

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti
Pekka Harkki, puheenjohtaja
Sari Launne, varapuheenjohtaja
Päivi Lappalainen, hallituksen jäsen
Teijo Valli, hallituksen jäsen, netti- ja kurssivastaava
Heikki Vehviläinen, hallituksen jäsen, kerhotilavastaava
Eija Etelä-aho, hallituksen varajäsen, rahastonhoitaja
Birgitta Simpanen, hallituksen varajäsen

tiffansry@gmail.com
0400 406523
040 737 4474
0440 326 316
040 5908495
0400650685
050 528 1060
040 5361188

TIFFANS RY

Jäsenkirje 1/2016

27.1.2016

3. Kevään kurssit
Kurssi-ilmoittautumiset voit tehdä yhdistyksen sähköpostiin – tiffansry@gmail.com tai
soittamalla kurssivastaavalle – Teijo Vallille (040 590 8495). Kaikkien kurssien kurssimaksu on 20 € ja se suoritetaan Tiffansin tilille: FI16 1024 3000 3029 13 viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Maksaessasi kurssimaksua, muista lisätä maksulomakkeelle
viite.
3.1 Perhoskurssi – TÄYNNÄ
Voit ilmoittautua varasijoille tai seuraavalle kurssille, jonka päivämäärää ei ole vielä päätetty.

3.3 Hopeaketju kurssi – la-su 13-14.2. klo 10.00-16.00. Opettaja on Heikki Vehviläinen.
Kurssimaksun viite on 3094. Ketjukurssi on käytävä ennen taontakurssille osallistumista.
3.6 Kukkapurkki kukalle tai kukille lasimurskasta – Kurssimaksun viite on 2707. Opettaja on Heikki
Vehviläinen. Ensimmäinen kurssipäivä on to 18.2. klo 18.15, jolloin kukkaruukut laitetaan
lasimurskan kanssa ensimmäiseen sulatukseen. Ma 22.2 on toinen sulatuskerta. Voit osallistua
kurssille vaikka toinen päivä (=hiihtoloma) ei sinulle kävisikään. Tällöin muut kurssilaiset täyttävät
kukkaruukkusi puolestasi uudelleen.

3.4 Hopeantaonta kurssi – la-su 20. - 21.2. klo 10.00-16.00. Opettaja on Heikki Vehviläinen.
Kurssimaksun viite on 3104.

3.5 Hopeatöiden workshop-ilta - ma 22.2. klo 18.15 alkaen voit tulla tekemään muiden
kanssa keskeneräisiä hopeatöitäsi kerholle.
3.2 Sulatuksen peruskurssi – Kurssin pitäjänä toimii Jukka Sariola, 9. - 10.3. klo 18:15. Kurssimaksun
viite on 6680. Kurssilla opit lasinsulatuksen salat ja uunien käytön. Jos kaipaat varmuutta ja
tietoa asioihin, tule kurssille.

3.5 Kolmiulotteisten lasikukkien sulatuskurssi – Kurssimaksun viite on viite 9098. Opettajina toimivat Eija Etelä-aho, Aino Kuitunen ja kukan kokoamisessa avustaa Sari Launne.
• to 14.4.. klo 18:15, kukkien teko tasosulatuksen
• ma 18.4.. klo 18:15. kukkien taivutus kukkamuoteissa
• to 21.4.. klo 18:15. kukkien kokoaminen kukkavarteen
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4. Näyttely Ravintola Kappelissa
Näyttely on suunnitteilla taas ensi elokuulle. Näyttelyn nimi on Elementit – Elements.
Ilmoita osoitteeseen tiffansry@gmail.com osallistutko näyttelyyn ja monellako työllä 28.2.
mennessä, jotta tiedämme ennen vuosikokousta, voidaanko näyttely järjestää. Tarvitsemme
yli 20 työtä - mielellään lähempänä 40 - jotta saamme näyttävän näyttelyn aikaan taas ensi
kesänä.
5. Kaappijono
Jos olet halukas vuokraamaan oman kaapin Tiffansin tiloista, laita siitäkin postia
osoitteeseen tiffansry@gmail.com .
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