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Toiminta jatkuu, tervetuloa mukaan! 

 
1. Yhdistyksen kerhotila  

Kerhotila on järjestetty ja uusi varastotila otettu käyttöön. Jotta työskentelytilaa olisi 
mukavasti, hallitus on päättänyt että 

• henkilöllä voi olla laatikostossa 1–2 vetolaatikkoa, vuokrattava lokerokaappi 

(joita on 27 kpl) ja hyllyssä max. banaanilaatikon verran tavaraa jäsenille vara-

tuissa hyllyissä/tiloissa ja selvästi merkattuina.  

• Pöydän alle ei saa varastoida tavaraa. 

Lokerokaappeja ja laatikostoja on vielä vapaana, joten jos olet kiinnostunut, laita viestiä 
tiffansry@gmail.com 

 

2. Teemaillat kevätkaudella  

To 7.4. Opastus taidemuseo Emmassa klo 17–18 
Vielä muutama mahtuu mukaan, ilmoittaudu heti tiffansry@gmail.com 
 
Tutustumme museon Tapio Wirkkala–Rut Bryk -kokoelmaan sekä Daniel Buren-näytte-
lyyn. Museo edellyttää kasvomaskin käyttöä. 
Opastuksen jälkeen voit jäädä omatoimisesti jatkamaan kierrosta, museo on auki  
klo 19 asti. 
Tiffans sponssaa 5€:lla lippuja (14/12€) ja maksaa opastuksen. Ilmoita tarvitsetko lipun; 
alle 18- ja yli 70-vuotiaat sekä Museokortin haltijat pääsevät maksutta sisään. 
 
Jos Tapiola ja Emma eivät ole tuttuja paikkoja 
niin ei hätää, mennään yhdessä metrolla Tapiolaan  
ja sieltä Emma-museoon.  
Tarkemmat ohjeet ilmoittautuneille tulossa ti–ke.  

 
 

To 5.5. Vuosikokous kerholla klo 18.30  
Vuosikokouskutsu on tämän viestin liitteenä. 
 
Ennen kokouksen alkua voit tutustua uuteen varastotilaan, jossa myöskin kerholle lahjoi-
tettua tiffany-lasia ym. myynnissä alkaen klo 16. 

 
3. Kurssit ei-jäsenille 
Tiffany-peruskurssi (opettaja Sari Launne)  
ke–to 18.–19.5. klo 17–19.30 ja la 21.5. klo 10–15 

 

Kaikki kurssilla tarvittava materiaali kuuluu hintaan: työvälineiden käyttö, harjoitusla-
sit, 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 85€, viite 6570. 

 
4. 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 

mailto:tiffansry@gmail.com
mailto:tiffansry@gmail.com


Tiffans ry   Jäsenkirje 3/2022 2.4.2022   2 (3) 
 

mahdollisesti oleva jäsen pääsee kurssille. Kurssilaisille lähetetään n. 1–2 viikkoa ennen 
kurssia infoa siitä, mitä kurssilla tarvitaan. 

 
1.  Mosaiikkikurssi (opettaja Marja-Leena Peltola) siirretty maaliskuulta  

ma 9.5. ja pe 13.5. klo 18:15–21:00, la 14.5 klo 10.00–16.00, viite 3120 

 

Kurssilla voit tehdä mosaiikin tarjottimelle, bambuvatiin (Ikeasta) tai mdf- tai 4 mm. 

vesivanerilevylle (n. A3 koko). Marja-Leenalle (marjaleena.peltola@icloud.com ) voit 

lähettää kuvan omasta esineestä, jonka haluaisit mosaiikilla päällystää ja hän kom-

mentoi miten onnistuu. Myös vaikkapa eläinaiheet ovat hyviä, kuten  

                                                                       .  
 

• ma 1. kerta: teoriaa, suunnitelma, palojen leikkaus ja palat uuniin pyöristymään (ei 

sulateta kokonaan, vain reunat vähän pyöreiksi). Tiffany-lasit käy, ei tarvitse olla su-

latuslasia. Jos et saa paloja ma-iltana valmiiksi, niin voit jatkaa seuraavina päivinä (ti, 

ke) omatoimisesti. Uuni käynnistetään, kun palat on leikattu, kuitenkin viimeistään 

to. 

• pe 2. kerta: työn kokoaminen (liimaus alustalle) 

• la 3. kerta: töiden saumaus ja viimeistely 

 
2. Tiffany-kertauskurssi (opettaja Eija Etelä-aho) 

4 keskiviikkoa: 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. klo 17:00–20:30, viite 7553 

 

• ohjaaja paikalla mainittuina päivinä ja muina päivinä voit itse käydä tekemässä 

omatoimisesti tarpeen mukaan   

• voit tulla kertaamaan,  korjaamaan lasityötäsi, tekemään loppuun kesken jääneen 

tai aloittaa työn, johon kaipaat tukea/apua/neuvoja toteutukseen esim. tukemiseen  

 

3. Kellokurssi (opettajat Ann-Mari Estlander ja Sari Launne) 

Tulossa syksyllä. Ilmoittaudu jo alustavasti, jotta kellokoneistojen hankinta voidaan 

tehdä ajoissa keväällä.  

 

5. Kimppauuni-illat 

Marja-Leenan mosaiikista 
näkyy. 
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• to 21.4. ja ti 24.5. (huom. muuttunut päivä) 
 

Paikalla uunittaja; tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai aikai-
semmin tekemään niitä kerholla. 

 
6. Kässäfestarit 
Kaapelitehtaalla järjestetään Kässäfestarit pe–la 27.–28.5. klo 11–18. Tiffans ry on mu-
kana, osastollamme on työnäytöksiä ja lasitöiden myyntiä. 
https://www.facebook.com/kassafestarit 
 
Ilmoittaudu mukaan tiffansry@gmail.com: myyn tuotteita ja/tai tulen osastolle esittele-
mään. Lisätietoa  järjestelyistä lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse huhti–touko-
kuun aikana. 
 
7. Kalenteri kerhotilaan 
Jäsenet voivat jatkaa omatoimisesti työskentelyä kerholla hyvästä hygieniasta huoleh-
tien. Varaa kalenterista aika, jotta saat työskennellä rauhassa.  
www.supersaas.fi/schedule/Paikkavaraus/Paikkavaraus 
linkki löytyy myös yhdistyksen nettisivulta  
 
Jos et ole käyttänyt kalentereita aiemmin, sinun pitää ensin lähettää sähköpostiosoit-
teesi Teijolle, jolta saat myös lisäohjeita vallit@welho.com 

 
8. Avainten vaihto 
Kerhotilan (Runeberginkatu 35) uusia avaimia jaetaan edelleen kerholla kuittausta vas-
taan avainmaksun maksaneille silloin kun siellä on toimintaa.  
Palauta mielellään vanha avain! 
 
9. Vaihtoehtoinen portin avaus 
Mikäli joskus kerholle mennessä ajoportin ovi ei aukea eli sähkölukko ei toimi (kuten 
esim. 30.–31.3.) meidän avaimilla, niin voit avata koko ajoportin seinässä olevasta ajo-
portin lukosta. Pistä vain avain lukkoon niin portti lähtee aukeamaan.  
HUOM! avainta ei saa kääntää lukossa. 

 
 

Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille! 
Hallitus 
 
 
Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti 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 7019607 
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 
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