Hei Tiffans ry:n jäsen
Vuosikokous pidettiin 19.5.2021 Paloheinässä. Kuulumisia sieltä:








Heikki Vehviläinen kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi
ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen hyväksi ja hänelle
luovutettiin kunniakirja.
Hallitus jatkaa muuten entisenä, mutta Iiris Aution tilalle
tulee Tarja Mäntyjärvi. Lämpimät kiitokset Iirikselle
hallituksessa toimimisesta ja kurssiasioiden hoitamisesta
vuosien ajan!
Vuosimaksut ovat samat alennetut kuin viime vuonnakin
ja jäsenlaskutus on tulossa. Vuosikokouksessa keskusteltiin
siitä peritäänkö avainmaksu, vaikka harva on avaimen
vielä ennättänyt vaihtaa uuteen. Osallistujat kannattivat
maksujen perimistä, koska ne ovat niin pieniä.
Toivottavasti syksyllä päästään käynnistämään toiminta
normaalisti; silloin aloitetaan kevään 2020 peruutetuilla kursseilla.

Glas på många sätt – Lasista moneksi -näyttely Tammisaaren Lilla gallerietissa
avautuu 2.6. ja se on avoinna 29.6. asti. Esillä on monipuolinen kattaus 10
tiffansilaisen erityyppisiä töitä. Tervetuloa avajaisiin ke 2.6. klo 17–19!
Kuvia Suomesta -näyttely Kappelissa on tulossa 15.8.–19.9.2021. Mukaan on
ilmoittautunut 13 jäsentä.
Taloyhtiön remontti on loppunut ja kerholla voi taas työskennellä myös
päiväsaikaan. Kesällä työskentely jatkuu niin että vain 4 henkilöä saa olla yhtä aikaa
paikalla ja vahva maskisuositus. Kalenterista voi varata ajan, linkki kotisivulla
(www.tiffans.fi). Kerhotilaa aletaan järjestää loppukesästä.
Syksy aloitetaan Design-museon Iittala-näyttelyyn tutustumisella torstaina 2.9. klo 16
opastettu n. 1h kierros.
Ilmoittaudu tiffansry@gmail.com ja ilmoita onko sinulla museokortti vai ostetaanko
sinulle ryhmälippu (12/10€, johon Tiffans sponssaa 5€). Ryhmään mahtuu 25
henkilöä. Avecit pääsevät mukaan, jos ryhmä ei tule täyteen jäsenistä. Ilmoita myös
avec, jos haluaisi tulla. Tarkemmat ohjeet lähtijöille ja mahtuvatko avec:it mukaan
lähetetään ennen vierailua. Osallistujamäärä katsotaan vallitsevien koronaepidemiarajoitusten mukaan.
Museokorttien haltijoiden tulee esittää korttinsa kassalla ja muut maksavat osuutensa
museolla Eija Etelä-aholle tai Pirkkoliisa Meinckelle museon sisäänpääsytarraa
vastaan.
Oikein hyvää alkavaa kesää!
Hallitus
Yhteystiedot:
tiffansry@gmail.com

Eija Etelä-aho,

puheenjohtaja, rahastonhoitaja 050 528 1060

Pirkkoliisa Meincke, varapuheenjohtaja, jäsenlaskutus/-asiat 040 500 9793
Vesta Ahola,

hallituksen jäsen, kerhotilavastaava 040 751 6617

Tarja Mäntyjärvi,

hallituksen jäsen, kurssivastaava 040 701 9607

Heikki Vehviläinen, hallituksen jäsen, tekniset asiat 0400 650 685
Aino Kuitunen,

hallituksen varajäsen 040 835 3373

Teijo Valli,

hallituksen varajäsen, nettivastaava 040 590 8495

Tuija Wicklund,

sihteeri, 040 579 0381

