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2019 - Tiffans ry:n 25. toimintavuosi
1. Teemaillat kevätkaudella
Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä tarjolla.
Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.
to 10.1.

to 7.2.

Keskustellaan vuoden ohjelmasta ja vuosi on Tiffans ry 25. toimintavuosi.
Näyttely järjestetään teemalla, mutta mitä muuta toteutetaan – tule ideoimaan ja
esittämään toivomuksia. Pikkujoulussa tuli jo vuodelle ohjelmaideoita ja -ehdotuksia. Jos et
pääse paikalle teemailtaan, niin voit lähettää ehdotuksia ja toivomuksia toimintaan
tiffansry@gmail.com.
Tammikuun mosaiikkikurssin järjestäytymistä ja miten voit valmistautua viikonloppuun
käydään läpi.
ohjelma avoin

to 7.3.

vuosikokous

to 4.4
to 9.5

ohjelma avoin
ohjelma avoin

Amos Rex taidemuseoon opastettu kierros - työn alla ja Sevenon myymälään Yrjönkadulle vierailu. Sevenon
aloittaa System 96 sulatuslasien tuonnin maahan ja Anne Takanen on ehdottanut, että pidettäisiin ko.
lasien esittelyilta.

2. Lasitaidenäyttely ’Tiffans ry 25 v’ Kappelissa elo-syyskuussa
Näyttelyn tarkka ajankohta avoin, mutta elokuussa tarkoitus pystyttää ja erittäin runsasta osallistumista
odotetaan.
Vanhoja lasitöitä meillä on ollut nyt esillä Tiffans 20 v.- ja Suomi 100 v. juhlanäyttelyissä ja niissä olevia
töitä emme näyttelyyn odota, mutta ehkä näyttelytoimikunta ideoi ’töitä matkan varrelta’ - ehdotusta eli
kaikki työt ei välttämättä ole uusia ja olleet aikoinaan näyttelyssä. Sinä voit tarjota töitä ko.kategoriaan.

3. Kurssit ei jäsenille
Tiffany-alkeiskurssi (opettaja Sari Launne)
1. ke, to 13.-14.02.klo 17.00-19.30 ja la 16.2. 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
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mahdollisimman pian/ajoissa, jotta jonossa mahdollisesti oleva jäsen pääsee kurssille. Kurssilaisille
lähetetään n. 1-2 viikkoa ennen kurssia infoa siitä, mitä kurssilla tarvitaan.

1. Mosaiikkikurssi (opettaja Iiris Autio) la-su 19 - 20.1. klo 10.00-16.00, viite 2820
Erillinen kurssi-info liitteenä.

2. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 23 - 24.2 klo 10.00-16.00, viite 3094.
Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.

3. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 2 - 3.3 klo 10.00-16.00, viite 3104.
4. Dichroic korukurssi (opettaja Jukka Sariola) ke-to 13-14.3. klo 18:15-, viite 6680.
Dichroic- laseista muotoillut korut. Jukan Dichroic koruja voit katsoa lähemmin www.studioe.fi/Pyry-JukkaSariola

5. 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: ti 26.3. klo 18.15 -

kukkien teko tasosulatuksen

ti 2.4. klo 18.15 -

kukkien taivutus kukkamuoteissa

ti 9.4. klo 18.15 -

kukkien kokoaminen kukkavarteen

Lasiharkon valmistaminen muottiin sulattamalla on myöhemmin syksyllä.

5. Erilaisia työiltoja seuraavasti:
Kimppasiivousillat
•

ma 1.4. klo 16.30 alkaen ja voit liittyä seuraan, kun ehdit. Klo 18.00 jälkeen saa auton pysäköidä talon
eteen kadulle

Kimppauuni-illat
• ti 29.1., ti 26.2., ti 19.3., ke 23.4. ja ti 21.5.
Paikalla uunittaja ja tule kerholle 18.30 mennessä sulatettavien töittesi kanssa tai aikaisemmin tekemään
niitä kerholla.

Tiffany töitä torstaisin
17.1., 21.2., 21.3., 25.4., 23.5. n. klo 16.30 eteenpäin opastusta ja tule ennen klo 18.30 paikalle

Hopea work shop
ma 4.3. klo 18.15 – voit tulla tekemään hopeatyön korjauksen tai kesken jääneen korusi valmiiksi
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Oikein hyvää alkavaa vuotta 2019
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
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