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JYVÄSKYLÄN MUURAUSLEIRIN TO 20.- SU 23.10. AIKATAULU
Suomalaiset Tulisijat ry:n tämänvuotisella muurausleirillä Rauhaniemen talossa Jyväskylässä
kehitetään muurattua leivinuunia. Leivinuunien kehitys ja tutkimus on ollut niukkaa eikä niiden
päästötutkimuksia ole juuri tehty. Leirillä muurataan ensimmäinen vähäpäästöinen leivinuuni
ainakin Suomessa, eikä arkkitehti, tulisijatutkija ja -suunnittelija Heikki Hyytiäinen, Suomalaiset
Tulisijat ry:n puheenjohtaja, ole muuallakaan juuri vastaavia hankkeita nähnyt.
Ja ulkouunikin on erikoinen, pitkäpaistoinen, kaksipesäinen, hyvin eristetty.
Leirillä muurataan ja pinnoitetaan:
- vähäpäästöinen leivinuuni (Narvin vähäpäästöinen tulipesä)
- pieni liesi
- pitkäpaistoinen uudentyyppinen ulkouuni
Ensimmäistä kertaa leiriohjelmaan kuuluu:
- vanhojen tulisijojen (kaakeli-, pönttö- ja muiden uunien) tarkastuskierros
Rauhaniemen ja Äijälän taloissa
- vanhojen uunien tulipesien korjausta
Päivä
To
20.10.

Pe
21.10.

Luennot/tietoiskut
1. Leiripäivä
-muurausta
-Narvi—boxin
asennus

klo 10.00 >

Lehdistöpäivä

klo 9-11

-muurausta
-vanhojen
uunien
tutkimista
-tulipesien
korjausta

iltapäivä

Leirin vetää arkkitehti,
tulisijatutkija ja -suunnittelija
Heikki Hyytiäinen,
Suomalaiset Tulisijat ry:n
puheenjohtaja
lehdistökahvit
Keski-Suomen Uunimestarit
ry:n jäsenet liittyvät joukkoon
Työergonomia-tietoa,
muurauskouluttaja Voitto
Kavander/Luksia

klo 10 ”Mitä uutta leirillä
muurataan”, piirustusten
tarkastelu
klo 10 ”Vähäpäästöinen
puulämmitys”
klo 12 Voitto Kavander
”Muuraustyön ergonomia”
klo 15 Jussi
Salonen”Vanhojen uunien
tyypillisiä vikoja”

Vanhojen uunien
tarkastuskierros Rauhaniemen
ja Äijälän taloissa
muurarimestari Jussi Salosen
opastuksella/Uuniduuni Ky
La
22.10.

-muurausta
-tulipesien
korjausta

klo 10 ” Tulisijan
muurauksen digitaalinen
opetusaineistosuunnitelma”

klo 16.00 Suomalaiset
Tulisijat ry:n avoin
kokous

Su
23.10.

Yleisöpäivä
-muurausta
- uunien
pinnoitusta

klo 19 päätösillallinen
Äijälässä
klo 13-15 yleisölle
AVOIMET OVET

Tulisijojen pinnoitusta

klo 14.00 Heikki
Hyytiäinen ”Toimiva
puulämmitys”
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Töitä tehdään päivittäin klo 9/10 – 17, aamukahvit nautitaan klo 10, lounas klo 13 ja iltapäiväkahvit
klo 15.
Yleisöpäivänä sunnuntaina 23.10. klo 13-15 leiriin ja uunimestareihin voivat vapaasti tutustua
kaikki tulisijoista ja puulämmityksestä kiinnostuneet.
Tervetuloa Jyväskylän muurausleirille, Rauhaniementie 3, 40520 Jyväskylä!
Suomalaiset Tulisijat – Finnish Fireplaces ry.

psta Marja Salmenmäki
puh. 040 900 5157
salmenmäki@hotmail.com

