Program för NPH:s årsmöte i Åbo, Finland, 2022-06-07-- 06-09
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Åbo Akademi, huvudbyggnaden. Åbo Akademi är världens enda
helt svenskspråkiga universitet utanför Sverige.
Som alla säkert minns hade vi planerat årsmötet i Åbo
redan för 2020 men covid-19 pandemin satte stopp för
dessa planer. Samma sak hände 2021. Nu hoppas vi kunna
ordna mötet inkommande sommar den 7 - 9 juni 2022.
Nedan ges en preliminär information om
mötesarrangemangen.
Resa till Åbo
Vi samlas alltså i Åbo tisdagen den 7 juni. Staden ligger i
Finlands sydvästra hörn, c. 160 km väster om Helsingfors.
Man kan nå staden med tåg och buss från Helsingfors samt
med båt och flyg från Stockholm och med flyg från Oslo
och Köpenhamn via Stockholm.
Hotell
Vi har gjort en blockbokning på Sokos Hotel Wiklund,
adress Eriksgatan 11. Ett enkelrum kostar 97€/natt och ett
dubbelrum 117€/natt. Bokningen bör gärna göras före den
8 april, men senast den 8 maj. Bokningen görs helst per
e-post på adressen sokos.hotels@sok.fi med angivande av
bokningskoden NPH2022. Hotellets telefonnummer är
+358 10 7865000 och dess hemsida kan nås via
www.sokoshotels.fi/sv.
Anmälan till årsmötet
Anmäl ditt deltagande till Björn Krogerus,
bjorn.krogerus@welho.com, senast den 15maj 2022.
Mötesprogram
● Tisdagen den 7 juni
Samling i Åbo under dagen och inkvartering på
Hotel Wiklund.
15.00 En historisk rundvandring i staden med start
från hotellet
19.00 Middag
● Onsdagen den 8 juni
Under onsdagen gör vi en exkursion med buss
runt Lojo sjö enligt följande schema:
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Jan-Erik Levlin, Pekka Rautalahti
Avfärd från Åbo
Ankomst till Sappi Gerknäs pappersbruk
Fabriksbesök
Lunch
Avfärd från fabriken
Ankomst till Gerknäs herrgård
Avfärd från herrgården
Ankomst till Svartå
Avfärd från Svartå
Ankomst till Fiskars
Avfärd från Fiskars
Ett kort stopp vid Tomasböle
Ankomst till Åbo
Middag

Platserna som besöks under exkursionen har beskrivits i
NPHT nr 2/2020, sid 27-32. Se hemsidan
http://www.nph.nu/page35.html
● Torsdagen den 9 juni
Seminarium och årsmöte på Åbo Akademi,
Kemihuset Aurum, Henriksgatan 2
09.00 Seminariet (preliminärt program)
• Martti Toivakka:Presentation av Åbo
Akademi och KTF, dess Kemisk-Tekniska
Fakultet
• Esko Häkli: Åbo och dess roll i Finlands
och dess papperstillverknings historia
• Pekka Rautalahti, Göran Lindholm:
Massa- och pappersindustrin i sydvästra
Finland under 1900-talet
• Reinhold Enqvist:
Slipmassaindustrin i södra Finland
11.30 NPH:s årsmöte
12.30 Mötets avslutas med lunch
Ytterligare upplysningar:
Jan-Erik Levlin, jan-erik.levlin@iki.fi
Pekka Rautalahti, pekka.rautalahti@elisanet.fi
Om covid-19 situationen tvingar föreningen att istället
ha ett digitalt möte, kommer vi att informera om detta i
nästa nr av NPHT och, framför allt, på vår hemsida. Följ
alltså med läget på hemsidan!
Välkomna till Finland i juni!
Sokos Hotel Wiklund i
Åbo, där vi skall bo .

