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Kevään 2018 toimintaa
1. Kerholta marraskuussa 2017 kadonneita tavaroita
Kerholta katoaa edelleen tavaraa ja mitään ei ole saatu takasin.
Muottihuoneesta on nyt huomattu puuttuvan:
•

•

•

Tuikkumuotteja, joilla saadaan kapeapohjaisia ja suppuun meneviä tuikkuja. Teräskuppeja on
muutama kadonnut ja oliko niitä ollut 4 kpl ja yksi jäljellä. Kirsti kävi ostamassa lähes samanlaisia
HongKong tavaratalosta ja lahjoitti kerholla. Ei ollut kalliita 1,99 kpl ja toivottavasti ne säilyy
kerholla.
Alla oleva muotti on kadonnut. Taina Niemelä lahjoitti muotin OP-Pohjalan kerholle ja sieltä tuli
lahjoitus Tiffansille. Tiffanssilla on saman mallin muotti, mutta isompana. Pienempää (n. 20x20

cm) lahjoitettua muottia ei löydetty kerholta.
Leija muotteja (31x31 cm) oli viime viikolla 2 kpl uunihuoneessa ja muotteja pitäisi olla 3 kpl.

2 . Näyttely vuonna 2018 ’Valon voimaa’
Näyttely järjestetään myös ensi vuonna ja nyt suunnittelemaan ensi vuoden näyttelyyn töitä. Näyttelyn
nimi on ’Valon voimaa’.
Tarkkaa näyttelyn ajankohtaa ei ole vielä päätetty, mutta vanhan tavan mukaan elo-syyskuussa ja uusia ei
ennen näyttelyssä olevia töitä odotetaan näyttelyyn. Työn koko mielellään A3 suuruusluokkaa tai suurempi,
kuitenkin työn muoto on vapaa.

4. Teemaillat
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä tarjolla.
Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.
to 18.1.
Vuoden tapahtumien suunnittelua ja toivomuksia otetaan vastaan myös sähköpostitse ja
teemaillassa. Lasille maalaus luento esimerkein
to 1.2.
Rikkoutuneen lasityön korjausesitys. Sari Launne korjaa rikkoutunutta lasityötä.
to 1.3
vuosikokous
to 5.4.
ohjelma avoin
to 3.5.
ohjelma avoin
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5. Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettaja Sari Launne)
1. ke, to 18-19.4. klo 17.00-19.30 ja la 21.4. 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. Lasille maalaus (opettaja Eija Etelä-aho) teemailta to 18.1., maalausillat ti 6.2., ti 13.2. ja to
15.2. alkaen klo 18.15, viite 7757
Maalataan lasiväreillä (pigmentit) laseille ja töihin voi myös yhdistää lasimurskaa/frittiä. Teemailta to 18.1.
on eka kurssi-ilta jossa luento lasimaalauksesta. Ti 6.2. iltana päästään aloittamaan töiden suunnittelusta ja
värien sekoittamisesta.

2. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 3-4.3. klo 10.00-16.00, viite 3094
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.

3. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 10.-11.3. klo 10.00-16.00, viite 3104
4. Lasiharkon valmistaminen muottiin sulattamalla (opettaja Teijo Valli) ma 05.03 klo 18-21, ti 13.03
klo 18-21, su 18.03 klo 11-13, pe 23.03 klo 18-21, viite 2765.
Kurssin tarkempi kuvaus liitteenä. Kurssi on täynnä ja jonossa olijoista yksi ei ole vielä vahvistanut
osallistuuko kevään kurssille. Syksyn 2018 jonoon voi jo ilmoittautua. Jonossa olijat laittakaa tekin
kurssipäivät ylös ja yrittäkää pitää ajat vapaina. Syksyn 2017 kurssillekin viikkoa ennen kurssia tuli vapaa
paikka ja voit jo keväällä päästä kurssille.

5. Dichroic korukurssi (opettaja Jukka Sariola) 11-12.4. klo 18:15- , viite 6680
Katso Jukan nettisivuilta koruja, jos dichroic lasi ei ole sinulle tuttua (www.studioe.fi/Pyry-Jukka-Sariola).
Lyijykisko -tekniikan kurssia on toivottu ja opettaja hakusessa. Jos olet kiinnostunut opettamaan niin
ilmoittaudu. Samoin mosaiikkikurssin vetäjää kaivataan ja kurssia on toivottu useampaan otteeseen.
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7. Erilaisia työiltoja seuraavasti:
Kimppasiivousillat
•

ti 4.4 klo 16.30 alkaen ja voit liittyä seuraan, kun ehdit. Klo 18.00 jälkeen saa auton pysäköidä talon
eteen kadulle

Kimppauuni-illat
• ke 31.1
ti 27.2.
• ti 27.3.
ti 24.4
ma 21.5.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai aikaisemmin tekemään
niitä kerholla.

Tiffany töitä tehdään torstaisin
25.1., 22.2., 8.3., 26.4. ja 17.5.

Hopea work shop
12.3. klo 18,15 –

Oikein Hyvää ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2018 !
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

