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Vuosikokouksen 3.3.2016 päätöksiä
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Etelä-aho ja hallituksen jäseniksi valittiin Iiris Autio, Sari
Launne, Pirkkoliisa Meincke ja Heikki Vehviläinen sekä varajäseniksi Vesta Ahola ja Teijo Valli.
Pekka Harkki jätti puheenjohtajuuden ja kiitokset Pekalle yhdistyksen toiminnan vetämisestä. Pekka
jatkaa edelleen näyttelyn koordinoijana .
Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovittiin tehtävänjaosta
Eija Etelä-aho
pj, talousasiat
Sari Launne
varapj, messut ja näyttely - vastaava
Iiris Autio
kurssivastaava
Pirkkoliisa Meincke
jäsenlaskutus/jäsenasiat
Heikki Vehviläinen
tekniset asiat kerhotoiminnassa
Vesta Ahola
kerhotilan järjestys
Teijo Valli
nettivastaava

Huhtikuun teemailta
. HUOM ! - paikka ja aika - to 7.4. klo 17.30 alkaen Lääkärikatu 8 Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry.
– SJHY.

Järjestämme vierailun ja tutustumisen Suomen jalokiviharrastajain yhdistyksen toimintaan ja tiloihin
Laakson sairaalan entisessä kappelissa. Yhdistyksen tiloissa on kahvitarjoilu ja tästä syystä teemailtaan
on ilmoittauduttava ennakkoon. Tiffans maksaa kahvit jalokiviyhdistykselle, mutta osallistujien määrä
tarvitaan, joten ilmoittaudu 20.3. mennessä lähettämällä viesti osoitteeseen tiffansry@gmail.com tai
soita /tekstiviesti kurssivastaavalle – Iiris Autiolle.
Lisätietoa yhdistyksestä http://www.jalokiviharrastajat.fi./

Toukokuun teemailta 12.5. klo 18.15 alkaen Työkalujen käyttöä ja niiden ohjausta
Tiedätkö, hallitsetko ja muistatko miten kerhon työkaluja käytetään tai mitä meillä on ? Lasin
reunaan uoman teko (hiomaterä vielä paketissa) , lasin reunan hiontaa laikoilla, lasin leikkaus
leikkuumatolla ja kulmaohjaimen käyttö siinä, reikien poraus lasiin, terien vaihto koneisiin ja
lasimurskan tekoa epäonnistuneista sulatustöistä ainakin esittelyssä .

Kesäretki Fiskarsiin la 11.6.
Erillinen viesti/ liite, jossa matkasta tarkemmat tiedot.

Näyttely Ravintola Kappelissa elokuussa 2016

Elementit – Elements

Näyttely näyttää toteutuvan ja 14 jäsentä on ilmoittautunut osallistumisesta ja n. 20 työtä tulossa eli
vielä mahtuu töitä näyttelyyn. Tarkat päivämäärät näyttelystä (pysytys, avajaiset ja purku) tulee
myöhemmin. Ilmoittautumiset osallistumisesta pitää tehdä huhtikuun loppuun mennessä ja lopulliset
tiedot töistä kuvineen 15.6. mennessä tiffansry@gmail.com:iin. Optimi määrä töitä on n. 40 työtä.
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Näyttelyyn tehdään myös yksi yhteistyö, jonka nimi on SININEN ja jonka leveys 100 cm ja korkeus 125
cm + kehykset. Työ muodostuu 25 x25 cm tiffanitekniikalla tehdyista osista (20 kpl), jotka yhdistetään
yhden lasi-ikkunan lasityöksi. Aihe/lasit on sinisen eri sävyt ja elementteinä on taivas ja vesi. Töille
teemme ns. kehikon ja siksi erittäin tärkeä että työ on kooltaan tarkalleen 25 cm x 25 cm. On
huomattava, että töitä ei pidä kehystää ja alumiinikehys peittää työn reunoista sentin kaistaleen. Työt
kannattaa kuitenkin reunavahvistaa metallinauhalla tai tuuliraudalla (laatu tinattavissa). Mitään
ripustuslenkkejä ei saa olla ja työ jää yhteistyöhön eikä sitä pureta näyttelyn jälkeen.
Töitä yhteistyöhön toivotaan mahdollisimman monelta jäseneltä ja laita viesti osallistumisesta tähän
tiffansry@gmail.com postiin tai Sari Launteen puhelimeen tekstiviestinä .
Ensi vuosi on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 ja näyttelyn nimi ensi vuonna on
Suomi 100 vuotta.

Yksi kurssi vielä keväällä ja kurssilla on vielä tilaa
Kolmiulotteisten lasikukkien sulatuskurssi
Kurssimaksun viite on viite 9098. Opettajina toimivat Eija Etelä-aho, Aino Kuitunen ja kukan
kokoamisessa avustaa Sari Launne.
• to 14.4.. klo 18:15, kukkien teko tasosulatuksen
• ma 18.4.. klo 18:15. kukkien taivutus kukkamuoteissa
• to 21.4.. klo 18:15. kukkien kokoaminen kukkavarteen

Torstaisin kerholla kuparifolio/Tiffany- ja lyijykisko- lasitöiden tekoa
Kimppauunien ja ti-tiimin kokoontumisien lisäksi jäsenten pyynnöstä järjestetään kerhoiltoja kevään
aikana myös torstaisin. Tule tekemään kanssamme omaa työtäsi. Paikalla on joku, joka opastaa, jos
sinulla on lasityösi tekemisestä kysyttävää ja opastusta saa työajan jälkeen n. 16.30-18.00 alkaen.
Huomioi, että teemailtoina tai kurssi-iltoina ei ole näitä ”torstaikerhoiltoja”.
 17.3. 31.3. 28.4. 12.5. 19.5. ja 26.5.

Kimppauuni-illat

 ti 22.3. ma 25.4. ja ma 30.5.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai aikaisemmin
tekemään niitä kerholle
Uunitetut työt hyllyllä on pölyttyneitä töitä ja työt hyllyillä ei kierrä. Ethän ole unohtanut töitäsi sinne
vuosiksi. Samoin aina laatikkoon, pussiin tai lasiin nimi. Suunnittelemme siivousta kevääksi tai syksyn
alkuun ja merkitsemättömät lasit laitetaan kiertoon/jakoon.
Oikein hyvää kevään jatkoa
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

