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Kevät 2017
1. Teemaillat
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä
tarjolla. Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.
Kevään aikana omat jäsenemme esittäytyvät ja ovat pääosassa teemailtojen
ohjelmassa. Ilmoittaudu tiffansry@gmailiin, jos haluat kertoa oman ’lasitarinasi’ ja/tai
kuvailla sen ’palon’, joka on syntynyt käsillä tekemisestä. Esittäytymisesi voi olla lyhyt
esim. 5-10 min tai n. 30 min. Pyydämme sinua arvioimaan esitykselle tarvitsemasi aika,
jotta tiedämme kuinka monta esitystä mahtuu yhteen iltaan.
to 12.1. Kevään ohjelman läpikäyntiä. Tule kertomaan toiveitasi kevään toimintaa
varten. Teemaillassa esitellään myös kerholle lahjoitetut valaisinmuotit.
Jukka Sariola aloittaa ”Jäsenet esittäytyvät” –sarjan. Jukka puhuu käsityöläisenä,
erilaisista yritysmuodoista ja yrittäjyydestä käsityöläisenä sekä kertoo lähemmin omasta
Pyry- tuotemerkistään ja tuotteistaan.
to 2.2. Esittäytymiset jatkuvat: Teijo Valli kertoo, miten lasi tuli häneen elämäänsä. Teijo
tekee pääsääntöisesti lasitöitä, jotka ovat muottiin valettuja paksuja lasiteoksia.
Myöhemmin keväällä on suunnitteilla kurssi muottiin valetuista paksuista lasiharkoista.

Päivi Lappalainen jatkaa omalla tarinalla Teijon jälkeen.
to 2.3. Vuosikokous. Tervetuloa sankoin joukoin mukaan.
to 6.4. ja oma tarinanito 4.5. Esittäytymiset jatkuvat: Jan Torstenssonia on toivottu kerholle esiintymään. Hän
on lupautunut vierailemaan uudelleen meillä. Näiden iltojen ohjelma tarkentuu ensi
vuoden puolella.

2. Kurssit
Kaikkien kurssien osallistumismaksu maksetaan (20 euroa) viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua
Tiffansin tilille FI16 1024 3000 3029 13 kurssin viitenumerolla. Jos et pääse kurssille, niin peru
osallistumisesi mahdollisimman pian / ajoissa, jotta jonossa mahdollisesti oleva jäsen pääsee
kurssille. Kurssilaisille lähetetään n. 1-2 viikkoa ennen kurssia infoa siitä, mitä kurssilla tarvitaan.

1. Tiffany varjostinkurssi tammi-helmikuussa n. 2 kertaa viikossa torstaisin illalla ja
lauantaipäivisin. Viite 2749.
Tämä kurssi vaatii sinulta aikaa. Tammikuun puolenvälin jälkeen kokoonnutaan
torstaisin ja lauantaisin kerholla varjostimenteon parissa. Opettaja käy tarpeen vaatiessa
ohjaamassa, mutta hän ei ole aina paikalla. Teemaillassa 12.1. esitellääm muotit ja la
14.1 klo 10.00 -- aloitetaan valaisimien kurssipäivä, joka sisältää opetusta ja työn
suunnittelua.
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2. Frittiä (hienoa lasimurskaa) lasille - sulatuskurssi (opettajat Teijo Valli ja Eija
Etelä-aho) ti 17.1. ja ti 24.1. klo 18.15 – 20.30
Tule kokeilemaan frittien käyttöä lasilevyjen koristelussa. Kurssilla käytetään seuloja,
verkkoja, erikuvioisia kakkupapereita. Sapluunoiden päälle sirotellaan lasipölyä (frittiä),
jolloin saadaan kuvioita sulatuslasille. Kerholle on ostettu Bullseye frittien perusvärejä.
Ne ovat kurssilla käytössä erillistä maksua vastaan.
3. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 18.-19.2. klo 10.00-16.00 viite 3094
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.
4. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 25-26.2 klo 10.00-16.00 viite
3104
5. Sulatuksen peruskurssi (opettaja Jukka Sariola) 15.-16.3. klo 18:15- viite 6680
Toivomme, että kaikki kävisivät tämän kurssin ennen muille sulatuskursseille tuloa.
www.studioe.fi/Pyry-Jukka-Sariola

3. Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettajat Sari Launne ja Raimo Kuusiniemi ) ke, to 8.-9.2. klo
17.00 -19.30 ja la 11.2. klo 10-15
Kaikki kurssilla tarvittava materiaali kuuluu hintaan: työvälineiden käyttö, harjoituslasit,
kurssityön kaavat ja materiaalit. Kurssin aikana jokainen kurssilainen tekee n. A5
kokoisen työn, jossa on 5-10 palaa. Kurssin hintaan sisältyy ”retkilounas”. Kurssi
maksetaan Tiffansin tilille FI16 1024 3000 3029 13 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua.
Kurssin hinta 70€, viite 6570.

4. Muita kerhoiltoja
Kimppauuni-illat: ti 31.1, ti 28.2. , ti 28.3, ti 25.4. ja 30.5.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai
aikaisemmin tekemään niitä kerholle
Hopean taonnan work-shop ilta ma 27.2. klo 18.15 –
Tiffany lasiöiden teon kerhoillat jatkuvat keväämmällä, kun varjostinkurssi on loppunut
Kerhon kimppasiivous to 23.02 . ja to 20.4. alkaen klo 16.30


5. Näyttely teemalla ’Suomi 100 vuotta’ ja tehdään yhdessä hengessä
Näyttelytoimikunta: Pekka Harkki, Sari Launne, Pirkkoliisa Meincke ja Anneli HaipusJärvinen sekä Anneli vastaavat Tiffans ry:n osallistumisesta tapahtumaan ja hoitavat
tiedottamisen www.suomifinland100.fi -foorumilla.
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Kappeliin näyttely 20.8 – 24.9.2017. Tavoite on saada 100 työtä ’Suomi 100 vuotta’ –
näyttelyyn. Töitä ei laiteta lamppujen taakse ja kaikille töille pyritään saamaan hyvä ja
näkyvä paikka. Pystytys alkaa su 20.8 klo 6. Avajaiset järjestetään ko. iltana klo 19.00.
Näyttelyn purku on ma 25.9 klo 7.00 alkaen.
Näyttelyn töiden tulee olla aina A3 suurempia. Poikkeuksen tekevät kuitenkin sellaiset
työt, jossa voi olla monia A3 pienempiä elementtejä ja jotka yhdessä muodostavat
yhtenäinen kokonaisuuden.
Yhteistyö on tänäkin vuonna tulossa mukaan näyttelyyn. Työn teemana on sininen ja
valkoinen. Työssä ei saa olla saumausta korkeampia kohokuvioita (3 mm + sen ylittämä
saumaus alapuolella ja yläpuolella eli n. 6 mm), jotta työ voidaan pujottaa
alumiinikehykseen. Yhden palasen koko 25x25 cm, jota ei saa ylittää mistään kohtaa,
mutta 5 mm alitus sallittua. Työn on oltava neliö eikä vinosuunnikas. Tekniikkana tulee
käyttää kuparifoliotekniikkaa.
Aloita työn suunnittelu heti tammikuussa, jos et ole jo aloittanut. Ilmoittautumisia
näyttelyyn otetaan vastaa kaiken aikaa. Lähetä sähköpostia osoitteeseen
tiffansry@gmail.con ja kerro montako työtä aiot valmistaa näyttelyä varten ja/tai
osallistutko yhteistyöhön yhdellä vai useammalla palalla. Myöhemmin keväällä
tiedustelemme tiedustelemaan töiden tarkempia tietoja.

Kiitokset kaikille vuoden aikana toimintaan osallistumisesta ja yhteisten lasiharrastuksen
kokemuksien jakamisesta.
Oikein hyvää joulunaikaa ja menestyksestä uutta vuotta 2017 !
Tiffans ry:n hallitus

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti tiffansry@gmail.com
Eija Etelä-aho, puheenjohtaja, rahastonhoitaja 050 528 1060
Sari Launne, varapuheenjohtaja, messu-/näyttelyasiat 040 737 4474
Iiris Autio, hallituksen jäsen, kurssivastaava 050 410 1460
Pirkkoliisa Meincke, hallituksen jäsen, jäsenlaskutus-/-asiat 040 500 9793
Heikki Vehviläinen, hallituksen jäsen, tekniset asiat 0400 650 685
Teijo Valli, hallituksen varajäsen, nettivastaava 040 590 8495
Vesta Ahola, hallituksen varajäsen, kerhotila vastaava 040 751 6617

