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Vilkkaan toiminnan vuosi 2015 lähenee loppuaan. Järjestimme vuosinäyttelymme kesällä
viimevuoden tapaan Ravintola Kappelissa. Saimme yli neljälläkymmenellä taidokkaalla
työllä rakennettua visuaalisesti erinomaisen näyttelyn, josta vielä kerran kiitokset
osallistujille. Kesällä muutama yhdistyksen jäsen järjesti myös oman näyttelyn
Tampereella, josta oli myös myönteistä palautetta ja paljon vierailijoita.
Tiffans Ry osallistui myös tänä vuonna Kädentaitomessuille Messukeskuksessa.
Tapahtuma on tärkeä yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi ja uusien jäsenien
hankkimiseksi, lisäksi jäsenet voivat myydä lasivalmisteitaan joulumyyjäisten tapaan.
Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen vuoden 2015 aikana 12 henkilöä.
Kurssitoiminta oli vilkasta ja uutena tulokkaana kolmiulotteisten lasikukkien valmistus
saavutti suuren menestyksen, myös hopeaketju- ja hopeataonta kurssit jatkoivat
suosiotaan. Yhdistyksen kursseille osallistui vuoden aikana kaikkiaan 60 henkilöä.

Kevään 2016 teemaillat
Teemaillat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä torstaina ja ohjelma alkaa
18.30 ja sitä ennen kahvia, teetä ja vapaata keskustelua tarjolla
to 14.1. Jäsenemme haminalainen yrittäjä ja lasitaiteilija Anne Takanen tulee kertomaan
Jamilahden lasitaidelinjasta ja Sevenon yrityksestä ja omista lasitöistään.
lasistudio@sevenon.fi www.sevenon.fi
to 4.2. Jyrki Jortikka tulee kertomaan "Jääkukkalasin ihmeelliset syntyvaiheet" eli miten
itse voit tehdä jääkukkalasia lasin pintaan
"Syntyprosessissa ratkaisevaa roolia näyttelevät eloperäiset liimat, jotka sananmukaisesti
repivät lasin uniikkiin kuviointiinsa. Kamera yhdistettynä mikroskooppiin tuo esille lasista
näkymiä, joita paljain silmin ei voi kuvitellakaan."
to 3.3.

Vuosikokous ja joukolla mukaan kokoukseen

huhtikuussa: vierailu Suomen jalokiviharrastajain yhdistyksen toimintaan ja tiloihin
Laakson sairaalan kappelissa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.
to 12.5.

teemaillan aihe vielä auki

Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettajat Raimo Kuusiniemi ja Sari Launne) 6 - 7.2. klo 10:00 -15:00
FI16 1024 3000 3029 13, kustannus 70€, viite 6570

Kurssit jäsenille
Maksa kurssi (20 euroa) viimeistään viikkoa ennen kurssia Tiffansin tilille FI16 1024 3000
3029 13 kurssin viitenumerolla tai jos et pääse kurssille niin peru osallistumisesi
mahdollisimman pian / ajoissa, jotta jonossa mahdollisesti oleva jäsen pääsee kurssille.
Kurssilaisille lähetetään n. viikkoa ennen kurssia infoa, siitä mitä kurssilla tarvitaan.
Kaksi uutta kurssia tehtyjen kukkien innoittamina
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1. Sulatetut perhoset 2.-3.2 klo 18:15.- 20.30 viite 2697 Iiris Autio, Eeva Kainulainen
ja Eija Etelä-aho sulatusohjelmat)
Lasikukkakirjan perhosmallin mukaan lähtenyt ja nyt variaatiota ja taivutuksia tullut
mukaan.
2. Kukkapurkki kukalle tai kukille lasimurskasta viite 2707 (opettaja Heikki
Vehviläinen) ja kurssiaika ilmoitetaan myöhemmin
Tälle kurssille tarvitset bussipysäkkilasipalasia ja lasin palaset samasta särkyneestä
ikkunaruudusta.
Kuvia perhosista taivutuksen menossa uunissa

ja valmiina
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Kukkaruukku kukalle
käsitystä mistä on kysymys.
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kuva huono, mutta saat hieman

3. Sulatuksen peruskurssi (opettaja Jukka Sariola) 9 - 10.3. klo 18:15. viite 6680.
4. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) viite 3094
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.
5. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) viite 3104
Heikin kurssien aikataulu ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille eli voit jo ilmoittautua
halukkaaksi ja kurssiajankohdat ilmoitetaan, kun ajankohdat tiedossa.
6. Kolmiulotteisten lasikukkien sulatuskurssi 3 iltainen kurssi (opettajat Eija Etelä-aho,
Aino Kuitunen ja kukan kokoamisessa Sari Launne) viite 9098


to 14.4.. klo 18:15, kukkien teko tasosulatuksen



ma 18.4.. klo 18:15. kukkien taivutus kukkamuorteissa



to 21.4.. klo 18:15. kukkien kokoaminen kukkavarteen

Kimppauuni-illat jatkuvat ja
ti 26.1.

ti 16.2.

ti 22.3.

ma 25.4. ja ma 30.5.

Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai
aikasemmin tekemään niitä kerholle

Muuta
Kerholle hankinnassa uusia säilytyskaappeja. Jos olet kiinnostunut omasta säilytystilan
vuokraamisesta kerholla laita tiffansry@gmail.com .
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Kerholle on ostettu myös uuninkestäviä ”brickejä”, joilla voit tehdä yli 6 mm paksuja levyjä.
Mäitä ei ole vielä ennätetty käyttää ja myöhemmin kuulet lisää.
Toivomuksesta on tilauksessa seuloja, jossa kuvioita ja frittiä (pulveri lasijauhetta) ja näillä
saadaan seulassa olevaa kuviota lasiin. 2016 tulossa myös tällainen kurssi.
Jos sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä hallituksen jäseniin tai laita kysymyksesi
yhdistyksen sähköpostiin – tiffansry@gmail.com .
Oikein mukavaa joulunaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2016
Tiffans ry:n hallitus

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti tiffansry@gmail.com
Pekka Harkki,
puheenjohtaja
0400 406523
Sari Launne,
varapuheenjohtaja
040 737 4474
Päivi Lappalainen,
hallituksen jäsen
0440 326 316
Teijo Valli,
hallituksen jäsen, netti- ja kurssivastaava
Heikki Vehviläinen,
hallituksen jäsen, kerhotilavastaava
Eija Etelä-aho,
hallituksen varajäsen, rahastonhoitaja
Birgitta Simpanen,
hallituksen varajäsen
040 5361188

040 5908495
0400650685
050 528 1060

