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2020 kevään toimintaa     
 

1. Teemaillat kevätkaudella   

Teemaillan ohjelma alkaa klo 18.30. Tätä ennen vapaata keskustelua sekä kahvia/teetä tarjolla. 

Pääsääntöisesti teemaillat pidetään kuukauden ensimmäinen torstaina.  

to 9.1.  Kevään ohjelman esittelyä  

Vuoden  tapahtumien suunnittelua  ja infoa.  Valaisin-  ja mosaiikkikurssien esittelyä ja 

infoa. Ko. kursseille aikovien on hyvä olla paikalla.               

to 6.2.  Vierailu Nina Halosen studiossa    

Huom! paikka myymälä  Eerikinkatu 10  ja aika Ryhmä 1 klo 16.00 ja Ryhmä 2 klo 17.00 

Tähän vierailuun ilmoittaudutaan  tiffansry@gmail.com ja ilmoita kumpaan ryhmään 

haluat osallistujia. Jos lähtijöitä yli 10 niin 2 ryhmää toteutetaan muuten vain 

jälkimmäinen.   

https://www.instagram.com/niina_halonen_jewelry/ ja http://niinahalonen.fi/ 

Lasi & Koru Studio, kultaseppä-korutaiteilija Niina Halonen                           
Helsingissä ammattitaidolla käsinvalmistetut korut aidosta muranonlasista, Muranon 
lasinsulatusperinteitä vaalien. Korutaiteilija Niina Halosen uniikeissa koruissa 
lasimuotoilun ja kultasepäntekniikoiden perinteet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla, 
luoden lumoavan kauniita koruja jollaisia et muualta löydä. 

 

to 5.3. Vuosikokous  Tervetuloa  

to 2.4.  ohjelma avoin 

to 7.5.  ohjelma avoin 

3. Kurssit ei jäsenille  

Tiffany-alkeiskurssi (opettajat Sari Launne ja Aino Kuitunen)  

1. ke, to 26-27.2 klo 17.00-19.30 ja la 29.2 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. 

 

https://www.instagram.com/niina_halonen_jewelry/
http://niinahalonen.fi/
https://designdistrict.fi/fi/jasenet/lasi-koru-studio-kultaseppa-korutaiteilija-niina-halonen/
https://designdistrict.fi/fi/jasenet/lasi-koru-studio-kultaseppa-korutaiteilija-niina-halonen/
https://designdistrict.fi/fi/jasenet/lasi-koru-studio-kultaseppa-korutaiteilija-niina-halonen/
https://designdistrict.fi/fi/jasenet/lasi-koru-studio-kultaseppa-korutaiteilija-niina-halonen/
https://designdistrict.fi/fi/jasenet/lasi-koru-studio-kultaseppa-korutaiteilija-niina-halonen/
https://designdistrict.fi/fi/jasenet/lasi-koru-studio-kultaseppa-korutaiteilija-niina-halonen/
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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. Varjostinkurssi (opettaja Heini Holopainen) su 19.1. ja su 26.1. klo 10.00-16.00, viite 3117  

Tammikuun teemaillassa esitellään kerhon muotit ja mallit. Heini on paikalla teemaillassa ja voit keskustella 

oman mallin valinnasta,  etukäteistehtävistä (esim. lasin hankinta). Heini paikalla kahtena sunnuntaina, 

mutta tulee tarpeen mukaan auttamaan tiettyjen  vaiheiden tullessa ajankohtaiseksi tammi-helmikuussa. 

Varaa tammikuussa viikollakin aikaa valaisimen tekoon, jotta pääset vauhtiin varjostimen valmistuksessa.   

Myös kerholla on valaisinlaseja ja voit niitä hankkia kohtuu korvauksella.  

2. Hopeaketjukurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 7-8.3.  . klo 10.00-16.00 viite 3094  

Käy ketjukurssi ennen taontakurssille tuloa.  

3. Hopean taontakurssi (opettaja Heikki Vehviläinen) la-su 14-15.3.  klo 10.00-16.00, viite 3104. 

4. Mosaiikkikurssi (opettaja Marja-Leena Peltola) la  21.3.   ja la-su 28-29.3., klo 10.00-16.00  viite 3120 

Kurssilla voit tehdä mosaiikin tarjottimelle, bambu vatiin (Ikeasta) tai mdf-  tai 4 mm vesivaneri 

levylle (n. A3 koko). Marja-Leena on paikalla  tammikuun teemaillassa ja silloin voit jo työn 

suunnittelua aloittaa/miettiä 

• la 1. kerta  teoriaa, suunnitelma, palojen leikkaus ja palat uuniin pyöristymään (ei sulateta 

kokonaan vain reunat vähän pyöreiksi). Tiffany lasit käy ja ei tarvitse olla sulatuslasia. 

• la 2. kerta liimaus alustalle 

• su 3.kerta  töiden saumaus  

5. Sulatuksen peruskurssi (opettaja Jukka Sariola)  ke-to  25-26.3  klo 18.15 --  viite 6680.  

Toivomme, että kaikki kävisivät tämän kurssin ennen muille sulatuskursseille tuloa. www.studioe.fi/Pyry-

Jukka-Sariola. 

Huhti - toukokuulle voitte vielä toivoa kurssin /kk. Työn alla on uuniohjelmat – kurssi ja  ehkä se toteutuu 

toukokuussa.    

 

 

 

 

http://www.studioe.fi/Pyry-Jukka-Sariola
http://www.studioe.fi/Pyry-Jukka-Sariola
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5. Erilaisia työiltoja seuraavasti: 

Kimppasiivousillat  

• ilmoitetaan myöhemmin ja pyritään suorittamaan jatkossa työhuoneen alue – paikka / sov.ryhmä. 
Toivotaan, että kerhotilassa töitä tekevät osallistuisivat kerran kaudessa  (keväällä sekä syksyllä) yhteen 
siivousiltaan.   

 

Kimppauuni-illat  n. kerran kuussa  

• ke 15.1., ke 12.2., ke 11.3. ja ke 15.4.  n. klo 17.00 aloitetaan uunitus 
   
Kevään ajan  kimppauunit ovat edelleen keskiviikkoisin ja uunitukseen kaivataan lisävoimia.  Ilmoittaudu 

Eijalle tai Aino Kuituselle halukkuutesi tulla kimppauunittajaksi pariksi. Uunituksessa olis hyvä olla kaksi 

helnkilöä paikalla. 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 n. kerran kuussa opastusta  

to 23.1., to 12.3 ja to 23.4.   n. klo 16.30 eteenpäin opastusta ja tule ennen klo 18.30 paikalle.  

Hopea work shop 

 ma 16.3. klo 18.15 –  voit tulla tekemään hopeatyön korjauksen tai kesken jääneen korusi valmiiksi 

 

Oikein hyvää tulevaa  vuotta 2020  

 

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  
 


