Vuosittainen hoitoraportti 2014
Vuoden aikana hoitokohteella tehdyt hoitotoimenpiteet, tarkastukset, huomiot sekä tiedot
järjestetyistä tapahtumista kirjataan lyhyesti hoitoraporttiin, joka toimitetaan Pirkanmaan
maakuntamuseolle 31.12. mennessä joko postilla tai sähköpostilla.
Postiosoite:

Pirkanmaan maakuntamuseo
Adoptoi monumentti -toiminta
PL 487
33101 Tampere

Sähköposti

adoptoimonumentti@tampere.fi

KOHTEEN NIMI
Reuharinniemen lapinrauniot
HOITOPÄIVÄKIRJA (Talkoot, kunnostustoimet, tarkastukset, tapahtumat, muu toiminta;
lisää tapahtumia tarpeen mukaan)
TAPAHTUMA 1:
Päivämäärä: 12.6.2014
Toimenpiteet: Rankasta sateesta johtuen tyydyimme vain tarkastamaan kohteen ja toteamaan, että kaikki oli kunnossa. Kasvillisuus ja ympäristö eivät vaatineet hoitotoimenpiteitä.
Osallistujat: Terttu Nordström pj, Ritva Salminen siht., ja Maija Pennanen hall.jäsen.
TAPAHTUMA 2:
Päivämäärä: 31.8.2014
Toimenpiteet: Lapinraunioiden ja ympäristön hoito- ja siivoustalkoot.
Osallistujat: Terttu Nordström pj, Ritva Salminen siht., Nina Luukko varapj ja Kirsti Wikman
tal.hoit.
TAPAHTUMA 3:
Päivämäärä: 25.5.2014
Tapahtuma: ”Tutustu naapuriisi” –tapahtuma liittyen Lentävänniemen asukkaille suunnattuun ja Mansikkapaikka Lentävänniemen organisoimaan tapahtumaan, johon paikalliset
yhdistykset saattoivat ilmoittautua ja esitellä omia toimintojaan tai kohteita. Yhdistyksemme esitteli lapinraunioita, niiden arkeologiaa, kaivauksia ja Adoptoi monumentti –hanketta.
Osallistujia: 6 alueen asukasta ja 2 yhdistyksen esittelijää (Terttu Nordström ja Ritva Salminen).
TAPAHTUMA 4:
Päivämäärä: 18.9.2014
Tapahtuma: Ritva Salminen esitteli Tampereen Seudun senioriopettajat ry:lle lapinraunioita.
Osallistujia: Vieraita 10 ja Ritva Salminen.

TAPAHTUMA 5:
Päivämäärä: Pyhäinpäivän 1.11.2014 tilaisuus lapinraunioilla. Tilaisuudesta ilmoitettiin tamperelaisissa lehdissä, Lentävänniemen kaupan ilmoitustaululla. Lapinraunioiden läheisyydessä katuvarsi-ilmoituksilla ja lapinraunioille johtavan polun alkupäässä pari päivää ennen
tilaisuutta. Lapinrauniot valaistiin ulkotulilla illan hämärtyessä, paikalla olijoille tarjoiltiin
glögiä ja pipareita. Terttu Nordström toivotti läsnäolijat tervetulleiksi tilaisuuteen ja Ritva
Salminen esitteli lapinraunioiden historiaa.
Osallistujia: noin 70 henkilöä ja lisää tuli vielä tilaisuuden päätyttyä.
TAPAHTUMA 6:
Päivämäärä: 3.4.2014 YLE Radio Suomi/Maakuntaradiosta toimittaja Mauri Tikkamäki haastatteli Terttu Nordströmiä Reuharinniemen lapinraunioilla klo 8.00. Keskustelimme lapinraunioiden historiasta, nykyhetkestä, tulevaisuudesta ja esihistoriallisen paikan merkityksestä Lentävänniemen asukkaille. Ohjelma lähetettiin suorana lähetyksenä, kesto n. 10 min.

MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT (ilkivalta, roskaaminen, kohteen vaurioituminen, muutokset kunnossa)
ILKIVALTAA 1: 31.5. – 2.6.2014 välisenä aikana tehty ilkivaltaa. Museoviraston kyltti nostettu betonijalustoineen ylös maasta ja siirretty noin 2 m:n päähän. Lapinraunioiden kiviin ei
oltu koskettu. Maakuntamuseon Kreetta Lesellille tehty 4.6.2014/Terttu Nordström ilmoitus
ilkivallasta.
ILKIVALTAA 2: 30.10. – 1.11.2014 välisenä aikana lapinraunioilla sijaitsevan Museoviraston
kyltistä oli ruuveineen irrotettu tekstiosio, vain tolppa oli jäljellä. Keväällä ilkivallan kohteeksi joutunut tolppa oli ilmeisesti siirretty maakuntamuseon toimesta entiselle paikalleen.
Ilkivallasta ilmoitettu Kreetta Lesellille 1.11.2014/Terttu Nordström
Reuharinniemen lapinraunioiden adoptoijat ry
Tampere 27.11.2014
Aika, paikka:

Terttu Nordström
Hoitoraportin laatija
Terttu Nordström
puheenjohtaja

