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Hei
Syyskauden toiminta on käynnistymässä, tässä ajankohtaista tietoa:

1. Yhdistyksen kerhotila
Muistutuksena:
 henkilöllä voi olla laatikostossa 1–2 vetolaatikkoa, vuokrattava lokerokaappi ja
hyllyssä max. banaanilaatikon verran tavaraa jäsenille varatuissa hyllyissä ja
selvästi merkattuina. Pöydän alle ei saa varastoida tavaraa.
 Muista käyttää kalenteria kun olet tulossa kerholle. Sieltä näet myös kurssien
ajankohdat.
Lukollisia kaappeja on vapaana vuokrattavaksi joten jos olet kiinnostunut, laita viestiä
tiffansry@gmail.com

2. Teemaillat syyskaudella
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.15. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä
kahvia/teetä tarjolla. Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäisenä
torstaina.
To 1.9.

Kurssiesittelyjä klo 18.15

Esittelyssä erityisesti kellokurssi; osallistujat ehdottomasti paikalle. Tutustutaan erilaisiin
malleihin ja tehdään yhteistilaus kellokoneistoista ja viisareista. Esittelyssä myös muut
syksyn sulatuskurssit perhos- ja lasitähtiä joulun alla -kurssit.
To 6.10.
Varauskalenterin käyttö ja lasisivut somessa
Teijo alustaa aiheesta ja vastaa kysymyksiin.
To 3.11.
Varjostimen tekemisen niksejä
Alustavasti sovittu valaisimien tekijän kanssa että hän kertoo kokemuksiaan.
Tutustutaan myös muotteihin.
To 1.12.

Pikkujoulut

3. Kurssit ei-jäsenille
Tiffany-peruskurssi (opettajat Sari Launne ja Aino Kuitunen)
 ke–to 28.–29.9. klo 17–21 ja la 1.10. klo 10–16. Kurssi täynnä.
 ke–to 16.–17.11. klo 17–21 ja la 19.11. klo 10–16. Vielä paikkoja vapaana.
Kaikki kurssilla 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 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
mahdollisesti oleva jäsen pääsee kurssille. Kurssilaisille lähetetään n. 1–2 viikkoa ennen
kurssia infoa siitä, mitä kurssilla tarvitaan.
1. Kellon teon sulatuskurssi, opettajat Ann-Mari Estlander ja Sari Launne
to 1.9. klo 18:15 (teemailta) ja ma 17.10., ke 19.10. klo 18.15–21.00, viite 3120
2. Perhosten sulatuskurssi, opettajat Eeva Kainulainen ja Iiris Autio
ma 7.11. ja ke 9.11. klo 18.15–21.00, viite 9098
3. Lasitähtiä joulun alla -sulatuskurssi, opettajat Aino Kuitunen ja Eija Etelä-aho
ma 12.12. ja ke 14.12. klo 18.15–21.00, viite 2736.
Sulatuslasista erilaisten joulukoristeiden tekoa, esim. kransseja, tähtiä.

5. Kimppauuni-illat


to 8.9. Tyhjä kulho merkeissä. Talo tarjoaa kulhojen uunituksen ja tekijä
lahjoittaa lasit kulhoon. Tyhjä Kulho 20 v.



ke 21.9., to 13.10, to 27.10, to 24.11 ja to 8.12.

- Paikalla uunittaja; tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai
aikaisemmin tekemään niitä kerholla.
- Kimppauuni-illoissa voit myös kysyä Tiffany-asioista, koska niiden työiltoja ei ole
erikseen syksyllä.

6. Järjestelyillat
Järjestelemme yhteisiä tiloja ja tavaroita (lasien lajittelua, vaijerien suoristamista,
muottien kunnostusta yms.).

7. Kalenteri kerhotilaan
Jäsenet voivat jatkaa omatoimisesti työskentelyä kerholla hyvästä hygieniasta
huolehtien. Varaa kalenterista työskentely- ja uuniaika.
www.supersaas.fi/schedule/Paikkavaraus/Paikkavaraus
https://www.supersaas.fi/schedule/login/Paikkavaraus/Uunivaraus
linkit myös yhdistyksen nettisivuilla
Jos et ole käyttänyt kalentereita aiemmin, sinun pitää ensin lähettää
sähköpostiosoitteesi Teijolle, jolta saat myös lisäohjeita vallit@welho.com
Tule teemailtaan 6.10. perehtymään aiheeseen!

8. Avainten vaihto
Kerhotilan (Runeberginkatu 35) uusia avaimia jaetaan edelleen kerholla kuittausta
vastaan avainmaksun maksaneille silloin kun siellä on toimintaa.
Palauta mielellään vanha avain!

Oikein hyvää syksyä kaikille!
Hallitus
Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti tiffansry@gmail.com
Eija Etelä-aho,
Pirkkoliisa Meincke,
Vesta Ahola,
Tarja Mäntyjärvi,
Heikki Vehviläinen,
Aino Kuitunen,
Teijo Valli,
Tuija Wicklund,

puheenjohtaja, rahastonhoitaja
varapuheenjohtaja, jäsenlaskutus/-asiat
hallituksen jäsen, kerhotilavastaava
hallituksen jäsen, kurssivastaava
hallituksen jäsen, tekniset asiat
hallituksen varajäsen
hallituksen varajäsen, nettivastaava
sihteeri

050 528 1060
040 500 9793
040 751 6617
040 7019607
0400 650 685
040 835 3373
040 590 8495
040 579 0381

