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On tulossa vähän erilainen toimintavuosi Tiffans ry historiassa. Korona pysäytti kevään yhteisen
toiminnan ja lisäksi kerhotilaamme on tulossa remontti.

1. Taloyhtiön remontti kerhotilassa
Puolet kerhotilasta tyhjennettävä ja taloyhtiö tekee asbestipurkua ko. tilassa 1.7.- 4.9.2020.

Kesäkuussa kahden ensimmäisen viikon aikana tavaroiden pakkaus ja
remontoitavan tilan tyhjennys totaalisesti kaikesta (hyllyt, lokerikot puretaan eli kaikki
pois rakennustyömaalta).
Heikillä on tavaroiden pakkaus, kalusteiden siirto ja hyllyjen purku - suunnitelma työn alla eli missä
järjestyksessä ja mihin kerhon tavarat kerhotilan kadunpuolelta siirretään.
1. Jäsenet vievät omat irtotavarat pois kerholta
Nyt on ensi arvoisen tärkeää, että jäsenet vievät omat tavarat kotiin mielellään huhtikuussa
viimeistään toukokuussa. Lukollisiin kaappeihin ja omalla nimellä oleviin laatikostoihin voi jättää
tavarat, mutta ne eivät ole käytettävissä remontin aikana eli asbestityömaalle ei saa mennä eikä
muuhun kerhotilaan suojia availemaan ennen kuin suojat on purettu ja ilmoitettu, että kerhotila
käytössä. Ehdottomasti kielletty remonttityömaalle meno sekä suojiin koskeminen.
2. Toivomme, että jäsenet osallistuisivat aktiivisesti
Tarvitsemme kesäkuussa ensimmäisen ja toisen viikon aikana (1-12.6.20) kerholle jäseniä
kimppahommiin.
Toivotaan, että korona on vähän hellittänyt ja rajoitteita purettu. Ilmoittaudu mukaan
muuttohommiin (tiffansry@gmail.com) ja kerro ilmoittautumisessa pääsetkö päivällä, illalla ja
minä päivinä viikosta tai minä päivinä ko. viikoilla ei sovi. Jaamme halukkaat pieniin ryhmiin ( 3 - 5
henkilöä paikalla kerralla). Esimerkiksi siniset rautakaapit on ensiksi tyhjennettävä tavaroista,
siirrettävä kaappi tyhjänä katon rajassa olevia putkia väistäen muuttopaikkaan sekä sen jälkeen
tavarat takaisin kaappiin eli moneksi illaksi, päiväksi riittää hommaa eikä kaikki ole raskasta työtä.
Syyskausi alkaa tn syyskuussa paikkojen laittamisella kuntoon ja toivottavasti lokakuussa syksyn
toiminta voidaan käynnistää. Tästä enemmän loppukesästä tulevassa jäsenkirjeessä.
Taloyhtiö tekee myös putkiremonttia seuraavan vuoden ajan eli käyttövesiputket uusitaan taloyhtiössä.
Tämä käyttövesiputkien- remontti vaikuttaa meihin vähemmän, mutta toki varauduttava, ettei vettä
tule aina. Käyttökatkojen määrä ei ole tiedossa ja tiedotetaan, kun tämä tiedossa ja ajankohtaista.

2. Kässäfestarit kaapelitehtaalla
Tiffans ry oli päättänyt osallistua toista kertaa pidettäville messuille 8. -9.5.20, mutta messut on nyt
peruttu. Olemme järjestäjälle ilmoittaneet kiinnostuksen osallistumisesta keväällä 2021 järjestettäville
messuille.
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3. Kesäretki Marjut Kalinin pajalle Iittiin la 22.8.
Erillinen sähköposti tästä tulossa alkukesästä, kun nähdään mihin koronatilanne menee. Jos matka ei
elokuussa toteudu, niin siirretään vuodelle 2021.

4. Näyttely Kappelissa vuonna 2020 peruutettu
Näyttelyä ei vuonna 2020 pidetä ja siirretty vuoteen 2021 samalla aiheella Kuvia Suomesta.
Näyttelyyn oli määräpäivään mennessä ilmoitettu 15 työtä ja on pidetty 25 näyttelytyötä
rajana, että näyttely kannattaa järjestää.
Jatkakaa jo ilmoittautuneet teosten valmistusta ja muukin jäsenet suunnitelkaa & toteuttakaa
lasitöitä , koska vuoden 2021 näyttelyyn tarvitaan lisää lasitöitä.

5. Yhteistyöt esillä Paloheinän majalla vuoden
Muuton tieltä Heikki on järjestänyt yhteistöille näyttelypaikan. Ulkoilumaja on nyt suljettu.
Töitä voi ihailla ulkoa ja poiketkaa katsomaan, jos siellä päin liikutte. Osoite Pakilantie 124

Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille ja pääsiäistä
Hallitus

Tiffans ry:n yhteyshenkilöt ja sähköposti tiffansry@gmail.com
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Eija Etelä-aho, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
050 528 1060
Pirkkoliisa Meincke, varapuheenjohtaja, jäsenlaskutus/-asiat 040 500 9793
Vesta Ahola, hallituksen jäsen, kerhotila vastaava
040 751 6617
Iiris Autio,
hallituksen jäsen, kurssivastaava
050 410 1460
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
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