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Syksyn 2017 toimintaa
1. Kerholta keväällä 2017 kadonneita tavaroita
Kerholta katoaa edelleen tavaraa.

Mosaiikkipihdit (60-70 euroa) ovat kadonneet työkalupakista ja enää ei ole kuin yhdet yhteiskäytössä.
Nämä viedyt/kadonneet mosaiikkipihdit tulivat Pohjolasta lahjoituksena.
Huhtikuun teemailtaan otettiin koneita esille ja Proxxon kaiverrinta (n. 80 euroa) ei löytynyt enää
työkalukaapista. Kuka vei ja koska, ei tietoa?
Maaliskuussa toinen ympyräleikkuri katosi (n. 50-60 euroa) hyllystä eikä sitä ole sen jälkeen näkynyt.

Lasinsulatuskirja (n. 60 euroa) oli helmikuun teemaillassa nähtävissä pöydällä. Teemaillan jälkeen kirjaa
ei ole löydetty kaapeista eikä avonaisesta kirjahyllystä. Pohjolasta lahjoituksen saatu kirja on siis hävinnyt.
Rautainen n. 50 x 50 cm suorakulma on myös kadoksissa.
Alkuvuodesta 2016 Glass pattern lehtiä pidettiin avoimessa hyllyssä, mutta kun molemmat lehdet
alkuvuodesta katosivat, niin hallitus päätti, että lehdet pidetään lukkojen takana. Lehdet on jäsenten
käytössä yhteisilloissa ja silloin kun joku hallituksen jäsen tai opettaja on kerholla.
Kaikkiin kadonneisiin tavaroihin on kaiverrettu näkyvään paikkaan Tiffans ja sulatuskirjassa on kaksikin
lahjoitustekstiä etusivulle.
Kerhon tavaroiden vieminen kerholta kotiin on ehdottomasti kielletty ja yllä olevia tavaroita odotetaan
palautettavaksi kaikkien käyttöön.

2. Kerhotilassa paljon tavaraa, onko kaiken oltava kerholla?
Kerholla on rajallisesti tilaa, joten vie ylimääräisiä tavaroita kotiin välillä, jos et juuri lähiaikoina tarvitse
niitä. Esim. ’sulatuksen jälkeisiä töitä’ hylly pursuaa ja osa on jo useammankin vuoden ollut hyllyllä.
Tästä johtuen laittamme kaikkiin sulatettuihin töihin tekijän nimen ja pyrimme siihen, etteivät sulatetut
työt pyöri hyllyssä pitkään ja että tiedettäisiin työn omistaja. Laatikollinen slumppaukseen meneviä töitä
odottaa omistajaa/hakijaa. Ota vain omia töitäsi.
Työpöytien alle voi laittaa kasseja ja laatikoita, mutta katso, että ne tulevat niin, että istuja/työpöydälle
työskentelevä henkilö voi vielä laittaa jalat pöydän alle. Laita myös kaikkiin omiin kasseihin, laatikoihin ja
tavaroihin nimesi.
Lukollisia kaappeja vapautuu vuosittain. Ilmoittaudu kaappijonoon ja voit saada oman lukollisen kaapin
käyttöösi (vuosimaksu 15 euroa). Laita postia osoitteeseen tiffansry@gmail.com .

3. Näyttely Suomi 100 vuotta
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Kappelin näyttely on 20.8 – 24.9.2017 ja avajaiset su 20.8 klo 19.00. Näyttelyn avajaisten jälkeen
ruokailemme kappelissa ja siihen voit vielä jälki-ilmoittautua. Pekka kysyy, onko varausta mahdollista
suurentaa vielä. Ruokaileminen on omakustannushintainen.
Näyttelyyn on tulossa yli 30 jäseneltä noin 70 työtä, Sinivalkoinen - yhteistyö, johon 17 jäsentä on tehnyt
20 kpl 25x25 cm työtä sekä lahjatyö 150 vuotta täyttävälle kappelille.
Pystytys alkaa su 20.8 klo 6 ja näyttelyn purku on ma 25.9 klo 7.00 alkaen.

4. Teemaillat syksyllä
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä tarjolla.
Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.
to 7.9.
to 5.10.
to 2.11.
to 14.12

Heini Holopainen kertoo oman ’lasitarinansa’ ja keskustellaan syksyn ohjelmasta
ohjelma avoin
ohjelma avoin
pikkujoulu ja Lasiharkon valmistaminen muottiin sulattamalla –kurssin harkot esitellään
teemaillassa

5. Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettajat Sari Launne ja Raimo Kuusiniemi)
1. ke, to 11.-12.10. klo 17.00-19.30 ja la 14.10. klo 10-15, kurssilla yksi paikka vapaana tällä hetkellä
2. ke, to 8.-9.11. klo 17.00 -19.30 ja la 11.11. klo 10-15.
Kaikki em. kursseilla 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 on 75€, viite 6570.

6. Kurssit jäsenille
Kaikkien kurssien osallistumismaksu (20 euroa) maksetaan 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. Etsaus- ja kaiverruskurssi (opettaja Heini Holopainen) su 10.9 klo 10.00-16.00, viite 2752.
2. Kolmiulotteisten lasikukkien sulatuskurssi (opettajat Eija Etelä-aho ja Aino Kuitunen), viite 9098.
ti 19.9. klo 18.15 -.
to 21.9. klo 18.15 ti 26.9. klo 18.15 -

kukkien teko tasosulatuksen
kukkien taivutus kukkamuoteissa
kukkien kokoaminen kukkavarteen

3. Sulatuksen peruskurssi (opettaja Jukka Sariola) 25.-26.10. klo 18:15-, viite 6680.
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Toivomme, että kaikki kävisivät tämän kurssin ennen muille sulatuskursseille tuloa. www.studioe.fi/PyryJukka-Sariola.

4. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 18.-19.11. klo 10.00-16.00, viite 3094.
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.

5. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) 25.-26.11. klo 10.00-16.00, viite 3104.
6. Lasiharkon valmistaminen muottiin sulattamalla (opettaja Teijo Valli) ma 13.11., to 16.11., ma
20.11. ja ti 28.11. klo 18.15 -- sekä ti 7.11. lasimyyntiä kurssilaisille klo 18.15 – 19.00, viite 2765.
Kurssin tarkempi kuvaus liitteenä ja Teijo on luvannut pitää toisen kurssin ensi vuoden alussa.

7. Lasitähtiä joulun alla -sulatuskurssi (opettajat Aino Kuitunen ja Eija Etelä-aho) ke 13.12 ja ma 18.12
klo 18.15-20.30 viite 2736. Ikkunalasista erilaisia joulukoristeiden tekoa esim. krasseja, tähtiä

7. Erilaisia työiltoja seuraavasti:
Kimppasiivousillat
•
•

ma 28.8, klo 16.30 alkaen ja voit liittyä seuraan, kun ehdit. Klo 18.00 jälkeen saa auton pysäköidä talon
eteen kadulle
ti 30.11. klo 16.30 alkaen

Kimppauuni-illat
• ti 12.9.
ma 16.10.
• ma 4.12.
ma 11.12.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai aikaisemmin tekemään
niitä kerholla.

Tiffany töitä tehdään torstaisin
14.9., 28.9., 19.10., 23.11. ja 7.12.

Hopea work shop
27.11. klo 18,15 –
Antoisaa syksyä lasitöiden parissa
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

