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Hei
Toiminta käynnistyy syksyllä pikku hiljaa ja aloitetaan 2020 peruuntuneilla kursseilla. Nyt
vain loppukesän/alkusyksyn ohjelma, loppusyksy suunnitellaan koronatilanteen ja
kerhotilan tilanteen mukaan.

Työiltoja
Kerhotilan siivous
 ma 23.8. uunihuone ja muottihuolto, vastuuhenkilö Aino
 ti 24.8. hiomapiste+hyllyt ja kolvaus/leikkauspiste+hyllyt, vastuuhenkilö Iiris
 ke 25.8. muu tila
Ilmoittaudu mukaan tiffansry@gmail.com ja kerro mikä ilta/ryhmä!
Kimppauunit ke 15.9. ja 13.10.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai
aikaisemmin tekemään niitä kerholla.

Työskentely kerholla
Jatketaan samaan malliin kuin tähän asti, omatoiminen työskentely mahdollista,
varauskalenterit käytössä ja max. 6 henkilöä kerrallaan, hygieniasta huolehdittava, maskien
käyttö voimassa olevien suositusten mukaan.
Kerhotilan avaimia jaetaan/vaihdetaan aina toimintailtoina.

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.
Jo ilmoittautuneet (vuoden 2020 perutuille kursseille) ovat nyt etusijalla näille kursseille.
Ilmoita kuitenkin ja varmista oletko tulossa; muutama muukin vielä mahtuu mukaan
tiffansry@gmail.com
1. Mosaiikkikurssi 2 kpl (opettaja Marja-Leena Peltola) la–su klo 10.00–16.00, viite 2820
Kurssi 1:
Kurssi 2:

la 12.9. suunnittelu ja palojen leikkkaus ja sulatukseen
la 18.9. liimaus ja työn valmistus
su 19.9. saumaus ja viimeistely
la 26.9. suunnittelu
la 2.10. liimaus
su 3.10. saumaus

2. Sulatuksen peruskurssi (opettaja Eija Etelä-aho) ke–to 22.–23.9. klo 18–21, viite
6680.

Teemaillat
Torstaina 2.9. klo 16 Design-museon Iittala-näyttelyn tutustuminen, opastettu n. 1h
kierros. Mukaan mahtuu vielä.
Huom! Muutos: tällä hetkellä museo ei järjestä opastusta. Tilanne päivitetään elokuun
loppupuolella ja ilmoittautuneilta kysytään vahvistus eli ovatko tulossa omatoimisesti (eli
lippujen jako ja kierretään näyttely koronaturvallisesti omaan tahtiin).
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 koronaepidemia-rajoitusten mukaan.
Museokorttien haltijoiden tulee esittää korttinsa kassalla ja muut maksavat osuutensa
museolla Eija Etelä-aholle tai Pirkkoliisa Meinckelle museon sisäänpääsytarraa vastaan.
To 7.10. kalenterien käyttö ja some-sivujen teko (Facebook, Instagram) klo 18. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

Kappelin näyttely
Näyttely ”Kuvia Suomesta” avautuu sunnuntaina 15.8. ja jatkuu viisi viikkoa eli 19.9. asti.
Tervetuloa avajaisiin 15.8. klo 19 ravintola Kappeliin (mikäli koronarajoitukset sallivat)!
Näyttelyn avajaisiin ilmoittaudutaan tällä kertaa tiffansry@gmail.com ma 9.8. mennessä
ja etusijalla ovat näyttelyyn töitä tuovat ja näyttelyn pystytykseen osallistuvat. Ravintola
on auki ja asiakkaana voi olla ko. avajaisaikanakin kunhan käyttää maskia sisällä liikkuessa
ja noudattaa etäisyyksiä. Valitettavasti avajaisiin osallistujamäärä on tällä kertaa rajattu
koronaepidemiasta johtuen (ilmoittautujille kerrotaan mahtuuko mukaan).

