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2013 Kevätkauden ohjelmaa  

                       
1. TEEMAILLAT  alkaen klo 18.30 ja sitä ennen tarjolla kahvia  

to 14.3. Minna Flomanin näyttely "Runomosaiikkia" 

Huom. paikka Galleria Dix Uudenmaankatu 19  klo 17.00 -- 

Jäsenemme mosaiikkitaiteilija Minna Floman pitää mosaiikkinäyttelyn ja esittelee sen Tiffans 
ry:n jäsenille Galleria Dix:ssä gallerian sulkemisajan jälkeen.  
Halukkailla on mahdollisuus käydä pienempinä ryhminä tutustumassa Minnan työhuoneella 
mosaiikkitöissä käytettäviin työkaluihin ja materiaaleihin  (Iso Roobertinkatu 38) 
galleriakäynnin jälkeen. 

Minnan näyttely on auki 10. - 28.3 Galleria Dixissä ja voit myös käydä gallerian aukioloaikoina 
katsomassa näyttelyn, jos teemailta ei sinulle käy tai jos haluat käydä useamman kerran. 

to 11.4. Pariisiin osallistuvat jäsenet esittelevät näyttelyyn lähteviä töitä joko livenä tai kuvina      
Ei Pariisiin matkustavat jäsenet ovat kyselleet missä ja milloin he näkevät näyttelytöitä. Huhti- 

to  16.5.   ja toukokuun kerhoillat on varattu töiden esittelyyn. Esittely on vapaaehtoista ja voi kestää  
5 min -15 min - 30 min.    

  
2. KIMPPAUUNI – ja WORK SHOP - illat   

2013      ti 5.3. Eija       ti  9.4.         ma 6.5. 
 
ja kimppauuneihin työt valmiita uunitukseen 18.30 mennessä. Illan aikana on mukana aina joku kokenut 
sulattaja. Voit tulla myös vain  keskustelemaan, kysymään ongelmaasi ratkaisua tai tekemään omaa 
työtäsi. Etsaus-, maalaus- ja muut kerhon kursseille ostetut aineet käytettävissä korvausta vastaan. 
 
3. KURSSIT  2013 keväällä  

Kurssit jäsenille: 
  
Hopean taontaa, juottamista, sahaamista.. Opettaja Heikki Vehviläinen 
Kurssia on pidetty/pidetään helmikuussa kahtena viikonloppuna (16-17.2 ja 23-24.2) ja jonoa on saatu 
lyhyemmäksi. Seuraavan kerran kurssi(/kurssit) on syksyllä.      
 
Siirtokuva lasille       ti 16.4. ja ti 23.4.    klo 18.15 --             Opettaja Päivi Lappalainen   

:   
1. Kuvan editointi    Lähetä Päiville valokuva tai kuva jonka haluat lasille  7.4. mennessä   
2. Printatun siirtokuvan siirtäminen ja polttaminen lasille  

 
Maalauskurssi  ti 14.5. ja ti 21.5.  klo 18.15 –  Opettaja Birgitta Simpanen ja/tai Eija Etelä-aho 

Tarkemmat ohjeet osallistujille huhtikuun alussa ja jonossaolijoita pyydetään vahvistamaan 
halukkuus. Etusija niille, jotka eivät ole ennen osallistuneet.    

  
Kurssille ilmoittautuminen:  kurssivastaava Päivi Lappalaisella paivilapp@gmail.com  /puh. 0440-326316. Kunkin kurssin hinta on  (10 

euroa) 15 euroa 1.3.2013 ja hallitus esittää korotusta vuosikokouksessa .  Kurssimaksu tulee suorittaa viimeistään viikkoa ennen 

kurssin alkua Tiffans ry:n tilille: IBAN tilinro FI1610243000302913 ( Nordea 102430-302913).  

Kirjoita viestiosaan kurssi, jolle osallistut. Mikäli maksua ei ole suoritettu ajoissa, tilallesi voidaan ottaa joku muu jonosta. Muista 

ilmoittaa myös mahdollisesta esteestä kurssille saapumisesta Päiville ja/tai kurssin vetäjälle. Mikäli et ilmoita peruutuksesta perimme 

kurssimaksun, koska olet vienyt paikan joltain jonossa olevalta. Uusintoja kursseista järjestetään tarpeen mukaan.  Päiviltä voi 

tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja.     

4. Yhteisostoja 

Hopeakoruihin osia  Kerhon tussitaululla on Sargentan tilauslista ja yhteistilaus tehdään viikonlopun  24-

25.2.hopeakurssin jälkeen viikolla 9. Voit merkitä omat haluamasi tuotteet tilauslistaan. Kerholle on 

Sargentan kuvastot.  

Mosaiikkilevy mittoihin leikattuna. Halukkaita ei ollut riittävästi ja syksylle suunnitellun mosaiikkikurssin 

yhteydessä palataan tähän asiaan. 
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5. Kerhohuoneen siivous / järjestely jatkuu uunihuoneesta kerhohuoneen puolelle 

Rautainen lukittava lokerokaappi on tilattu kerholle ja 9 jäsentä voi vuokrata oman lukittavan lokeron 15 € 

/lokero/vuosi. Lokeron koko:  leveys 30 cm,  korkeus 58 cm ja syvyys 55.  Lokeron kantavuus on 20 kg eli 

huomioi se, kun täytät kaappiasi. 1 neliö 3 mm lasia painaa 7,5 kg eli 50x50 cm lasi painaa n. 2 kg.  Lokeron 

varaukset tai viime vuonna tehdyn varauksen vahvistus Päivi Lappalaiselle. 

Kerholla kaikki laatikostot, hyllyt ja niillä olevat tavarat käydään läpi ja voitko käydä merkitsemässä tavarasi 

/laatikkosi/hyllysi  10.03. mennessä. Ei enää jäsenenä olevien tavarat ja merkitsemättömät tavarat hyllyillä, 

laatikostoissa laitetaan sivuun ja säästetään jonkin aikaa. Hallitus päättää mitä niille tavaroille tehdään, jos 

omistajaa ei tavoiteta tai tiedetä.  Jatkossa, kun jätät pussin, laatikon kerholle niin laita aina nimi tavaroihisi. 

Jos olet kiinnostunut ei lukitusta tilasta (laatikosto, hyllyistä)  niin laita viesti Päiville. Kaikille kerholla 

aktiivisesti käyville jäsenille jaetaan kohtuullinen ja mahdollisimman samansuuruinen määrä säilytystilaa.     

Terveisin          Eija  

 
VUOSIKOKOUSKUTSU 

 
Tiffans ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 4 maaliskuuta 2013 alkaen klo 18.30 Tiffansin 
kerhohuoneistossa Runeberginkatu 35. Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen määräämät asiat: 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto  
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatusjäsen-, ja jäsenmaksun sekä 
avainpantin suuruudet 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 
10. Kokouksen virallisen osan jälkeen keskustellaan mm seuraavista asioista:  

 
- tänä vuonna emme pidä näyttelyä, sillä keskitämme suunnittelun ja jäsenten voimavarat vuoden 

2014  20v-juhlanäytteyyn 

- kerho/teemaillat ja toivomuksia syksylle  

- yhdistyksen toimintaan liittyviä aloitteita ja ehdotuksia 

 
Helsingissä 18.2.2013  
 
Tiffans ry:n hallitus 
 

 

 

TIFFANS RY   yhteyshenkilöt 

Eija Etelä-aho, puheenjohtaja          eija.etelaaho@gmail.com / p. 050-5281060 
Tarja Johansson, varapuheenjohtaja                                                tarja.johansson@giftexfinland.fi / p. 0400-406807    
Sirkku Ahonen                                                                                   sirkku.ahonen@kolumbus.fi / p. 040-5518827 
Anneli Haipus-Järvinen                                                                     anneli.haipus-jarvinen@kolumbus.fi/ p.040-5588472 
Raimo Kuusiniemi                                                                             raimo.kuusiniemi@gmail.com  / p. 040-7254926 
Päivi Lappalainen , kurssivastaava ja jäsentietojen hoito                 paivilapp@gmail.com /p. 0440-326316 
Kirsti Väyrynen                               kirsti@vayrynen.fi / p. 040-5052465 
Soili Nieminen , rahastonhoitaja, nettivastaava                                snieminen40@gmail.com / p. 0400-817174 
Sirkka Sammer, sihteeri     sirkkasammer@gmail.com / p. 040-7071952 
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