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Jäsentiedotus 2/2015
Vuosikokous pidettiin 05.03.2015 Runebergin kadun kerhohuoneistossa.
Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Harkki sekä muiksi hallituksen jäseniksi Sari
Launne, Päivi Lappalainen, Teijo Valli sekä Heikki Vehviläinen ja hallituksen varajäseniksi Eija Etelä-Aho
sekä Birgitta Simpanen.
Hallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset hallituksesta poistuneet jäsenet Tarja Johanssonille ja Anneli
Haipus-Järviselle sekä pitkäaikaiselle kirjanpitoa ja rahaliikennettä hoitaneelle Soili Niemiselle.
Hallitus oli päättänyt nimittää perustajajäsenen sekä pitkäaikaisen hallituksen puheenjohtajan
KUNNIAJÄSENEKSI NRO 2. pitkäaikaisesta aktiivisesta kahdenkymmenen vuoden työstä yhdistyksemme
hyväksi.
Tarja sanoo, että 20 vuoden hallitustyöskentelyn jälkeen on hyvä jäädä eläkkeelle, ja kiittää kaikkia jäseniä
pitkäaikaisesta luottamuksesta. Tarja kiittää myös hallitusta myönnetystä kunniajäsenyydestä ja että on
helppo jättää yhdistys, jota olin perustamassa, nykyisen hallituksen käsiin. Rakasta lasiharrastustaan Tarja
toki jatkaa edelleen.
Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovittiin hallituksen jäsenten
vastuualueista: Varapuheenjohtajaksi valittiin Sari Launne, joka vastaa myös kerhohuoneiston tiloista. Teijo
Valli toimii netti- ja kurssi vastaavana. Eija Etelä-Aho toimii talouspäällikkönä vastuullaan kirjanpito ja
rahaliikenne. Eija vastaa myös sulatusuuni toiminnoista. Heikki Vehviläisen vastuualueeseen kuuluu
tekniset asiat. Jäsen rekisterin ja tiedottamisen hoitaa puheenjohtaja, joka toimii myös näyttelyvastaavana.
TOUKOKUUN TEEMAILLAN aiheeksi on sovittu tiffani-eli kuparifoliotöiden korjausdemo. Kerhon laitteiden
esittelyä ja käyttöopastusta.
TOUKOKUUN KIMPPAUUNI päivä on 18.5. ja Eija toivoo, että syksyä varten valmistettaisiin TYHJÄ-KULHO
tapahtumaan kippoja. Kupin valmistaja tuo lasin ja yhdistys tarjoaa uunimaksun. Osallistumme tähän
tapahtumaan myös tänä vuonna. Tapahtuma järjestetään UNICEF:in työn tukemiseksi. Tilaisuudessa saa
ostaa lasi- tai keramiikkakupin 20€:lla ja saa syödä eri ravintoloiden keittoruokia musiikin säestyksellä.
Tilaisuus järjestetään suurkirkon kellaritiloissa olevassa kryptassa.
VUOSINÄYTTELY järjestetään ravintola Kappelissa elokuun 9 – syyskuun 6 päivänä. Näyttelyyn on ilmoitettu
40 työtä mutta lisää töitä otetaan vastaan mielihyvin. Työt pitäisi olla valmiit valokuvausta varten kesäkuun
15 pv. mennessä. Näyttelyn aihe on LUONTO ELÄÄ. Pystytys klo 7 avajaisaamuna ja purku maanantai
aamuna 7.9. klo 8.
Viisi Tiffansin jäsentä järjestävät yhteisnäyttelyn Tampereen kaupunki Haiharan kartanon Runebergin
mökissä 4.8-4.9 Aiheena LASIN LAULUA JA MOSAIIKIN TAIKAA. Tarkempia tietoja antaa Tarja Johansson.

