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Vuosikokouksen päätökset
Jäsenmaksut:
Jäsen-, avain-, kaappi- ja kurssimaksut vahvistettiin vuodelle 2017 ja ne pysyvät samoina kuin 2016.
Laskusta ja Tiffans ry:n nettisivuilta näet hinnat.
Hallitus:
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Etelä-aho ja varsinaisiksi jäseniksi Iiris Autio, Sari
Launne, Pirkkoliisa Meincke ja Heikki Vehviläinen sekä varajäseniksi Vesta Ahola ja Teijo Valli.
Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta vuosikokoukseen ja meitä oli paikalla 24 jäsentä.
Jukka Sariola pyysi/kehotti jäseniä mukaan yhdistyksen yhteiseen toimintaa ja valmistautumaan näin
hallitustoimintaan ja hallitus ottaa ilomielin jäseniä erilaisiin tehtäviin mukaan.
Sirkku Ahonen yhdistyksen kunniajäseneksi nro 3
Hallitus on kokouksessaan 22.2.2017 päättänyt kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi nro 3 Sirkku
Ahosen tunnustuksena aktiivisesta työstä yhdistyksen hyväksi.
Jukka Sariola piti kauniin puheen Sirkku Ahoselle kiittäen hänen pitkäjänteisestä työstä yhdistyksessä
ja antoi hänelle kunniakirjan muistoksi kunniajäsenyydestä.
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Tiffans ry:n Lasitaidenäyttely Suomi 100 v
Yhteistyö aiheeseen tarkennus:

20 kpl 25 x 25 cm sinivalkoisia työtä

Vuosikokouksessa kerättiin aiheita, joita jäsenet ovat yhteistyön omaan työhönsä suunnitelleet ja osa
on jo ne toteuttanut.
Suomen lippuja on tulossa tällä hetkellä 4 kappaletta ja enempää Suomen lippuja ei työhön
välttämättä kaivata. Jos olet jo toteuttanut tai suunnitellut, etkä ollut kokouksessa, niin lähetätkö
luonnoksen työstäsi näyttelyn toimikunnalle, jos sinun työssäsi on myös lippu. Myös vuosikokouksessa
olleet lähettäkää luonnos tai valmisteilla oleva kuva työstä toimikunnalle tiffansry@gmail.com.
Vapaita ruutuja vielä löytyy ja voit osallistua yhteistyöhön ja ilmoittautua mukaan.

Tiffany lasiöiden teon kerhoillat jatkuvat torstaisin

23.3, 30.3, 27.4, 11.5 ja 18.5
asinatuntijan neuvoja saat / asiantuntija paikalla klo 16.30-18.30

Oikein hyvää kevään alkua ja hetkiä lasitöiden parissa

Hallitus

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti
Eija Etelä-aho, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Sari Launne, varapuheenjohtaja, messu-/näyttelyasiat
Iiris Autio, hallituksen jäsen, kurssivastaava
Pirkkoliisa Meincke, hallituksen jäsen, jäsenlaskutus-/-asiat
Heikki Vehviläinen, hallituksen jäsen, tekniset asiat
Teijo Valli, hallituksen varajäsen, nettivastaava
Vesta Ahola, hallituksen varajäsen, kerhotila vastaava
Anneli Haipus-Järvinen, näyttely Suomi 100 vuotta
anneli.haipus-jarvinen@kolumbus.fi

tiffansry@gmail.com
050 528 1060
040 737 4474
050 410 1460
040 500 9793
0400 650 685
040 590 8495
040 751 6617
040 5588472

