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syksyn toimintaa - Tiffans ry:n 25. toimintavuosi

1. Lasitaidenäyttely ’Tiffans ry 25 v’ Kappelissa 11.8.-29.9.2019
Kappelin näyttelyn avajaiset ovat (su) 11.8 klo 19.00.
Näyttelyn avajaisten jälkeen ruokailemme kappelissa. Suosittelemme tutustumaan kappelin tarjontaan
(www.raflaamo.fi/fi/helsinki/kappeli/menu). Ilmoittaudu 08.07 mennessä tiffansry@gmail.com
pöytävarausta varten. Ruokaileminen on omakustanteinen.
Näyttelyyn on tulossa n. 60 työtä.
Pystytys alkaa su 11.8 klo 6:30 ja näyttelyn purku on ma 30.9 klo 7.30 alkaen.

2. Teemaillat syyskaudella
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä tarjolla.
Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.

to 5.9. Syksyn toiminnan esittelyä ja 25-vuotishistoriikin materiaalin läpikäyntiä, muistelua ja
aineiston kartuttamista
25-vuotishistoriikkiin kerätyn materiaalin esittelyä, mutta sinä voit sitä myös
täydentää omalla muistelulla
to 3.10. Uunien ja muottien huolto
Käydään läpi, miten muotteja kunnostetaan, säilytetään. Varaa työvaatteet ja/tai
suojaessu. Jos oma kasvosuoja kotona, ota mukaan ja kerholta myös kasvosuojia
tarjolla.
to 7.11. klo 16.30 Opastettu museokäynti Amos Rex, Lasipalatsi Mannerheimintie 22-24
HUOM! Aika ja paikka
Syksyllä museossa on Birger Carlstedt näyttely ja hän oli suomalainen modernismin
edelläkävijä, abstraktin taiteen uranuurtaja.
Ilmoittaudu tiffansry@gmail.com ja ilmoita onko sinulla museokortti vai ostetaanko sinulle
ryhmälippu (12 e, johon Tiffans sponssaus puolet) tai työttömille ja alle 30 v:lle on 5 euron
sisäänpääsylippu. 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 ennen vierailua (n. 15.10.19).
Kerho maksaa museo-opastuksen ja sponssaa jäsenille puolet ryhmälipun hinnasta.
Museokorttien haltijoiden tulee esittää korttinsa kassalla ja muut maksavat osuutensa
museolla Eija Etelä-aholle tai Pirkkoliisa Meinckelle museon sisäänpääsytarraa vastaan.
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to 12.12. vietämme perinteistä pikkujoulua

3. Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettajat Sari Launne ja Aino Kuitunen)
1. ke, to 18.-19.9.2019 klo 17.00-19.30 ja la 21.9 klo 10-15
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 75 €, 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. Sulatuksen peruskurssi (opettaja Jukka Sariola) ke-to 9.-10.10. klo 18:15-, viite 6680.
Toivomme, että kaikki kävisivät tämän kurssin ennen muille sulatuskursseille tuloa. www.studioe.fi/PyryJukka-Sariola.

2. Kolmiulotteisten lasikukkien sulatuskurssi (opettajat Eija Etelä-aho ja Aino Kuitunen), viite 9098.
On ilmestynyt uusi kukkakirja ja kirjassa on 9 uutta kukkamallia. Pääasiassa keskeltä alas pudotuksia ja reunat
laineellisia. Koska kalla kukasta ei ole muottia myytävänä, niin olemme itse tehneet kalla kukan ja lehtien
muotteja.
Kukkakurssi: ke 23.10. klo 18.15 -

kukkien teko tasosulatuksen

ke 30.10. klo 18.15 -

kukkien taivutus kukkamuoteissa

ke 3.11. klo 18.15 -

kukkien kokoaminen kukkavarteen

3. Lasille maalaus (opettaja Eija Etelä-aho) maalausillat ke 13.11., ke 20.11. ja ma 25.11. alkaen klo
18.15, viite 7757
Maalataan lasiväreillä (pigmentit) laseille ja töihin voi myös yhdistää lasimurskaa/frittiä. Jos et ole ollut
maalauskurssilla, niin tule ennen kurssia suunnittelemaan mitä maalaat. Lähetämme kursseilla maalatuista
töistä esimerkkejä ja näyttelyyn on tulossa muutama lasille maalattuja töitä myös. Kerholla on runsaasti
maalauksien mallilehtiä ja saimme juuri lisää lahjoituslehtiä/malleja.

4. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 23.-24.11. klo 10.00-16.00, viite 3094.
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.

5. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 30.11-1.12. klo 10.00-16.00, viite 3104.
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2020 keväällä järjestetään varjostinkurssi Heini Holopaisen ohjauksessa. Mosaiikkikurssi joko pallolle tai
levylle taulutyö. Katso näyttelyssä Marja-Leena Peltolan taulutöitä ja Marja-Leena on lupautunut
opettajaksi ko. tekniikan kurssille. Harkkokurssi järjestetään, jos Teijon työkiireet helpottaa. Maalaus- ja
kukkakurssi jää tauolle ja antaa näille kursseille tilaa. Sulatuksen (kerhon pienen ja ison uunin)
uuniohjelmat - kurssia pyydetty ja syksyn aikana koota materiaalia ja tilanteita sulatuksista.

5. Erilaisia työiltoja seuraavasti:
Kimppasiivousillat

 ke 4.9. ja ke 11.12 klo 16.30 alkaen. Voit liittyä seuraan, kun ehdit vaikka klo 18.00 jälkeenkin ehtii, kun
saa auton pysäköidä talon eteen kadulle.

Kimppauuni-illat


ke 11.9., ke 2.10., ke 27.11. ja ke 4.12.

Huomioi, että tämän syksyn ajan kimppauunit ovat keskiviikkoisin. Samoin uunistusaikaa pyritään
aikaistamaan illalla eli jos tulet kerholle 18.15 niin ilmoita Eijalle. Tuo työ jo aikaisemmin kerholle sekä tee
työtä jo ti iltana uunitettavaksi ja ehkä työn viimeistely keskiviikkona esim. frittien laitto työlle uunissa.

Tiffany töitä torstaisin
to 12.9., to 24.10. ja to 11.11. n. klo 16.30 eteenpäin opastusta ja tule ennen klo 18.30 paikalle

Hopea work shop
ma 2.12. klo 18.15 – voit tulla tekemään hopeatyön korjauksen tai kesken jääneen korusi valmiiksi
Oikein hyvää kesän jatkoa ja tavataan syksyllä yhdessä lasitöiden parissa
Tiffans ry:n 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, 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, näyttelyvastaava
040 835 3373
Teijo Valli,
hallituksen varajäsen, nettivastaava
040 590 8495

