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Näyttelyinfo, kevään teemaillat ja vuosikokoukseen kutsu

Tiffans ry:n Lasitaidenäyttely Suomi 100 v
Suomi viettää tänä vuonna itsenäisyyden100-vuotis-juhlavuotta. Valtioneuvoston kanslian Suomi100 hanke
juhlavuoden ohjelman kokoamisesta. Juhlavuoden teemana on: Yhdessä ja mukaan halutaan
mahdollisimman paljon suomalaisia ja Suomen ystäviä niin Suomesta kuin ympäri maailmaa. Laajaan ja
monipuoliseen ohjelmaan voi tutustua hankkeenverkkosivuilla: suomifinland100.fi.
Tiffans ry:n Lasitaidenäyttely Suomi 1oo v on hyväksytty mukaan ohjelmaan. Näyttely pidetään Ravintola
Kappelissa 20.8. – 24.9. Olemme asettaneet kunniahimoisen tavoitteen näyttelylle: 100 ikkunatyötä sekä
yhteistyö. Yhteistyö on teemaltaan sinivalkoinen ja työssä saa olla vain sinistä ja valkoista. Tähän
yhteistyöhön tulee 20 kuparifolio- eli Tiffany tekniikka työtä, kooltaan 25x25 cm. Ikkunatöiden teemana on
tietysti itsenäinen Suomi ja kaikki se mikä liittyy Suomeen, suomalaisuuteen, suomalaisiin ihmisiin, Suomen
luontoon ja mitä Suomen itsenäisyys sinulle merkitsee. Töiden toivotaan olevan vähintään A3 kokoa.
Tähän juhlanäyttelyyn hyväksymme töitä, joiden ei tarvitse olla uusia ja jotka ovat olleet näyttelyissä
aikaisemminkin. Katsellessamme kuvia aikaisemmista näyttelyistä, huomasimme, että esim. vuoden 2000
näyttelyssä, joka oli Helsingin kaupungin 450 vuotis-juhlavuosi, oli runsaasti hienoja töitä mm. Helsingin
tärkeistä ja arvokkaista rakennuksista ja monumenteista ja tällaiset työthän sopivat hyvin myös tähän
Suomi 100 näyttelyyn. Myös Tiffans ry:n 20- vuotis-juhlavuoden näyttelyssä oli töitä, jotka ovat myös
tämän teeman mukaisia. Jos teillä on näitä vanhoja tai uusia teemaan sopivia töitä, ilmoittautukaa mukaan
näyttelyyn.
Toivomme, että ilmoittautuisitte viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Lähettäkää työstänne kuva,
kuvan koko ja nimi mukaan Tiffans ry:n sähköpostiin (tiffansry@gmail.com).. Jos työ ei ole vielä 30.4. valmis,
voitte lähettää kuvat viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Tehdään Yhdessä hieno näyttely Suomi 100 hengessä!
Näyttelytoimikunnan puolesta
Anneli Haipus-Järvinen
s-posti:anneli.haipus-jarvinen@kolumbus.fi puh: 040 5588472

Kevään teemailtojen ohjelmaa
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä tarjolla. Pääsääntöisesti
teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.
to 2.3. Vuosikokous. Tervetuloa sankoin joukoin mukaan.
to 6.4 Uusien jäsenien toivomuksesta esitellään kerhon työvälineitä ja niiden käyttöä (leikkureita,
hiotaan ja porataan)
to 4.5. Oma lasitarinani esittäytymiset jatkuvat: Heini Holopainen on lupautunut ja mukaan mahtuu
muitakin ko illalle. Sekä Mitä 2017 alkuvuoden kursseilla on tehty kalvoshow.
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VUOSIKOKOUSKUTSU

Tiffans ry:n vuosikokous pidetään tostaina 2 maaliskuuta 2017 alkaen klo 18.30 Tiffansin
kerhohuoneistossa Runeberginkatu 35. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen määräämät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatusjäsen-, ja jäsenmaksun
sekä avainpantin suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. Kokouksen virallisen osan jälkeen keskustelua mm seuraavista asioista:

-

Kappelin näyttely elokuu 2017
kerho-/teemaillat ja toivomuksia syksylle
yhdistyksen toimintaan liittyviä aloitteita ja ehdotuksia

Helsingissä 14.2.2017
Tiffans ry:n 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

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

