NORDIC TAR NETWORK
inbjuder till träff om

TJÄRA och TJÄRBRÄNNING I
FINLAND
23-24 oktober 2017

Vi besöker Hautaterva, en av de finländska
producenterna av tjära, och några kyrkomiljöer
längs vägen mellan Helsingfors och Saarijärvi.
Det finns plats för 50 deltagare vid träffen. Länk till
anmälan finns på sista sidan.
KEURUU GAMLA KYRKA

PROGRAM
MÅNDAG 23 OKTOBER
Resan till Saarijärvi avgår från centrala Helsingfors och hämtar sedan
upp resenärer på flygplatsen.

10.45- Samling utanför Museet för nutidskonst Kiasma,
11.00 Mannerheimplatsen 2, för avfärd med buss mot Saarijärvi.
11.45

Stopp vid Helsinki-Vantaa flygplats för att hämta upp
deltagare som kommer med flyg från Oslo och Stockholm
kl. 10.35, 10.40 och 11.05 under förmiddagen.

12.30 Lunch Tervamiilu
13.15

Avfärd mot Orivesi. I bussen berättar bl.a. Antti Pihkala om
den nya anvisningen om tjärning av kyrktak som har tagits
fram av kyrkostyrelsen och Museiverket.

14.45- Besök vid Orivesi klockstapel byggd 1781.
15.15 Klockstapeln är byggd av Matti Åkerblom som var en känd
byggmästare i Finland under denna tid och som byggde flera
kyrkor. Klockstapeln restaurerades 2004 och tjäras
kontinuerligt.
17.30- Besök vid Keuruu gamla kyrka byggd 1759 .
18.00 Kyrkan är byggd av Antti Hakola, också en av den tidens
främsta byggmästare. Julius Kotivuori har varit ansvarig för
tjärningen av kyrkans spåntak de senaste 20 åren och
berättar på plats om detta.
18.10 Middag i Keuruu gamla prästgård av Pappilan pidot
19.15

Körtid till Summassaari

20.30 Framme i Summassaari och incheckning på spahotellet.

TISDAG 24 OKTOBER

Frukost på hotellet
08.30 Utcheckning och avfärd med buss.
9.00

Besök hos tjärtillverkare Topi Hakkarainen och företaget
Hautaterva
Hautaterva är den största producenten av tjära i Finland idag.
De producerar strax under 10 ton per år. ÄgarenTopi
Hakkarainen kommer i samband med besöket att starta upp
en tjärbränning. Läs mer om företaget på  
http://www.hautaterva.net/kuvagalleria/

12.30 Avfärd och lunch på vägen mot Helsingfors
17.3018.00 Stopp vid flygplatsen för avlämnande av deltagare som ska
flyga till Oslo 18.55 eller 20.05 och till Stockholm 18.55, 20.05
eller 21.00.

ORIVESI KLOCKSTAPEL

PRAKTISK INFORMATION
RESA TILL OCH FRÅN HELSINGFORS

Programmet är anpassat efter flygavgångarna från Oslo och Stockholm. Gemensam buss avgår utanför museet Kiasmas huvudingång vid
Mannerheimplatsen 2, Helsingfors, måndagen den 23 oktober kl. 11.00
för den som kommer med färja till Helsingfors eller redan befinner sig i
Helsingfors.
Bussen passerar flygplatsen Helsinki-Vantaa 11.45 och hämtar upp de
resenärer som anländer till terminal 1 med flyg från Oslo med SAS kl.
10.35 eller till terminal 2 med Finnair 11.05. Från Stockholm anländer SAS
9.40 samt 10.40 till terminal 1 och Finnair 10.35 till terminal 2. Information om vart bussen stannar kommer att skickas ut veckan innan seminariet.
Den gemensamma bussen kommer tisdag 24 oktober att lämna av
resenärer vid Helsinki-Vantaa flygplats mellan 17.30-18.00 i tid för flyget
till Oslo med Norweigan 18.55 från terminal 2. Till Stockholm går flyg
med Norweigan 18.55 och med SAS 20.05 och 21.00.
Bussen anländer till centrala Helsingfors omkring 19.00 den 24 oktober.
BOENDE

I träffen ingår en hotellnatt mellan måndag-tisdag på Summassari
spahotell utanför Saarijärvi. Se hemsida http://www.summassaari.fi/en/
ANMÄLNINGSLÄNK

Via denna länk gör du din anmälan till träffen:

https://www.dacapomariestad.se/sidor/information/aktorerpatradgardensskola/hantverkslaboratoriet/kortkurserforyrkesverksamma/tjarseminariumfinland.4.536f5ded15e32a8a71e2fe92.html

NORDIC TAR NETWORK

Syftet är att i nätverket dela kunskaper och utbyta erfarenheter mellan
de nordiska länderna och mellan olika yrkesgrupper och kompetenser.
Under perioden 2017-2019 planeras sex träffar att genomföras. Läs mer
om nätverket på www.craftlab.gu.se/natverk/nordic-tar-network

