Pirkanmaan maakuntamuseo, Adoptoi monumentti -toiminta
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KOHDE: Reuharinniemen lapinrauniot
TOIMENPIDE 1
Hoitopäivä Reuharinniemen lapinraunioilla 23.6.2015 klo 18.00. Paikalla Terttu Nordström, Leena
Karjarinta ja Ritva Salminen. Todettiin, että kiviä oli nosteltu paikaltaan ja yritetty laittaa takaisin
ehkä siirretty pois lapinraunioilta. Lievää ilkivaltaa. Oliko etsitty jotain tai harrastettu geokätkeilyä.
Ilkivallasta ilmoitettu maakuntamuseoon Kreetta Lesellille 25.6.2015. Kerättiin roskia ja poistettiin
horsman, pihlajan ja männyntaimet. Ympäristöä myöskin siistittiin molempien lapinraunioiden
osalta.

TOIMENPIDE 2
Opastaulun pystytystalkoiden yhteydessä 22.9.2015 pidettiin myöskin samalla lapinraunioiden
hoitotalkoot poistamalla horsman, vadelman ja männyn taimia. Paikalla Terttu Nordström, Nina
Luukko, Ritva Salminen ja Leena Karjarinta. Tosin Terttu oli hoitanut kasvien poistamisen
MUUTA TOIMINTAA
3. Tapaaminen Miia Henriechsen /Vapriikki 17.2.2015. Tertun lapinraunioita koskevat valokuvat
siirretty Vapriikin Siiri-tietokantaan.
4. Kansalaistalo Mansikkapaikka/tiistaitupa lapinraunioiden esittely lapinraunioilla 7.4.2015 klo
14.00. Terttu hoitaa. Osallistujia kahdeksan henkilöä.
5. Lapinraunioiden esittely 26.4.15 klo 14.00 lapinraunioilla Reuharissa. Arkeologi Johanna
Argillander perheenjäsenineen ja ystävineen 4 henkilöä ja adoptoijien
puolesta Terttu Nordström ja Maija Pennanen.
6. Skottivierailu lapinraunioilla 4.5.2015 klo 16.00. Paikalla maakuntamuseon vieraana Phil
Richardson Skotlannista ja maakuntamuseosta arkeologi Kreetta Lesell, arkeologi Vadim Adel, joka
on suorittanut lapinraunioiden arkeologisen kaivauksen 1999, maakuntamuseon
kulttuuriympäristön päällikkö Tuija Soininen ja puheenjohtajamme Terttu Nordström kertomassa
adoptoijan näkökulmasta Adoptoi monumentti -hankeen toteuttamisesta käytännössä.
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Phil Richardson on siis arkeologi, joka työskentelee projektipäällikkönä Edinburgissa, Archaeology
Scotland -nimisessä voittoatuottamattomassa organisaatiossa, jota pidetään yllä lahjoitus ja
hankerahoin. Hän täyttää ensi marraskuussa 40 v. Philin erityisalaa on Adopt_A_Monument toiminta, joka on siis hieman samantapaista kuin täälläkin. Hän on alun perin ollut kiinnostunut
erityisesti kivikaudesta ja siellä neoliittisesta ajasta, mutta on nykyisin kiinnostunut jopa 1800luvun teollisuusperinnöstä ja vanhoista bensa-asemista. Hänellä on erittäin paljon arkeologista
kaivauskokemusta ja hän on kaivanut myös kiviröykkiöhautoja, tosin paljon suurempia ja hieman
vanhempia kuin Reuharinniemen röykkiöt. Phil Richardsonin mielestä Tampereen Reuharinniemen
hautaröykkiöt olivat kuitenkin erittäin mielenkiintoisia ja hän todella näytti nauttivan vierailusta
lapinraunioilla. Pirkanmaan maakuntamuseo ja Archaeology Scotland tutkivat tällä hetkellä
mahdollisuuksia perustaa suurempaa EU-hanketta, joka pitäisi sisällään adoptoijayhteisöjen
yhteistoiminnan ja -tapaamiset muiden maiden vastaavien ryhmien kanssa.
7. Tehty 21.4.2015 ilmoitus lapinraunioiden välittömässä läheisyydessä kaatuneesta isohkosta
puusta rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoskelle/Tampereen kaupunki. Hänelle myöskin
pyyntö pienten puiden karsimisesta lapinraunioiden ympäristöstä.
8. Oululainen arkeologi Tiina Kivioja tekee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa adoptiotoimintaan
liittyvästä aiheesta ja kävi Tampereella 23.6.2015 tutustumassa adoptiotoimintaan. Hän vieraili
myöskin lapinraunioilla klo 12.30 – 14.00. Maakuntamuseosta asiaa hoiti Miinu Mäkelä ja
yhdistyksestämme paikalla olivat Terttu Nordström ja Leena Karjarinta.
9. Suomen Muinaistaideseuran vierailu lapinraunioilla 5.9.2015. 40 osallistujaa.
Yhdistyksestämme Ritva Salminen ja Terttu Nordström. Terttu Nordström kertoi
adoptiotoiminnastamme ja lapinraunioiden kaivauksista.
10. Nuori toimittaja Minna Ohtamaa ja valokuvaaja/Reunamedia vierailivat lapinraunioilla
21.9.2015 tehdäkseen juttua lapinraunioista. Minna kuuluu kahdeksan nuoren toimittajiksi
valmistuvien tamperelaistoimittajien perustamaan sitoutumattomaan paikallismediaan, joka
toimii verkossa. Reunamedian kotisivut: https://www.facebook.com/reunamedia. Terttu
Nordström esitteli lapinraunioita. Juttu ilmestyy viikolla 40.
11. Opastaulun pystytystalkoot 22.9.2015 Reuhanniemen lapinraunioilla. Taloissa mukana
Museovirasto/intendentti Olli Soininen, Pirkanmaan maakuntamuseo/Kreetta Lesell,
yhdistyksestämme Terttu Nordström, Nina Luukko, Ritva Salminen ja Leena Karjarinta. Terttu
tarjosi Olli Soiniselle ja Kreetta Lesellille talkookahvit ja sämpylät ennen pystytystalkoita.
12. Opastaulun paljastustilaisuus pidettiin 11.10.2015 klo 15.00 Reuharinniemessä. Tarjoilimme
Pommacia kaikille ja Pihlajanmarja-karkkeja. Tarjoilupöytä oli koristeltu hamppuliinalla,
hopeahavupuun oksilla, männynkävyillä ja kaiken keskellä pellavaliinan päällä tarjoilulasit.
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Opastaulu oli peitetty säkkikankaasta tehdyllä verhouksella ja taulun molemmin puolin vartiossa
olivat Nukketeatteri Nirunarun nuket Pirkanmaan puvussa esiintynyt herra ja muinaispuvussa neiti
pronssikäätyineen. Maija Pennanen ja Laura Irwin pitivät nukkeja. Puheenjohtaja Terttu
Nordström piti avajaispuheen. Arkeologi Vadim Adel/Pirkanmaan maakuntamuseo kertoi
lapinraunioista ja johtamastaan arkeologisesta kaivauksesta 1999 isommalla lapinrauniolla. Yleisöä
30 henkilöä. Vieraina olivat muiden adoptioyhdistysten edustajia, apulaispormestari Pekka Salmi,
Lielahden koulun vararehtori Sami Jaakkola (koulu adoptoinut lapinraunion Jänissaaren
venesataman läheisyydestä), Pispalan Radiosta Jari Niemelä, joka teki ohjelman radioon, Moron
valokuvaaja, lähialueen asukkaita lapsineen ja yhdistyksemme jäseniä. Hallitus hoiti järjestelyt
kiitettävästi. Päivä oli kaunis, aurinkoinen lähes tyyni syyspäivä ruskan sävyissä.
13. Taloudenhoitajamme Marja-Liisa Nieminen vieraili ensimmäistä kertaa Tertun opastuksella
lapinraunioilla 14.10.2015. Marja-Liisa ihaili maiseman kauneutta. Terttu kuvasi hänet opastaulun
vieressä. Päivä oli kaunis aurinkoinen, tyyni syyspäivä.
14. Pyhäinpäivän tilaisuus pidettiin la 31.10.2015 klo 16.00 lapinraunioilla.
Paikalle oli saapunut noin 200-250 vierasta. Glögit ja piparit maistuivat vieraille.
Terttu kertoi adoptoinnista ja lapinraunioiden eri aikoina tehdyistä kaivauksista ja niiden löydöistä
sekä kertoi lyhyesti psyykkisestä arkeologiasta alustukseksi Heli Vesamaa/ Arkeologien harrastajat
Sarsa ry esittämälle kertomukselle psyykkisen arkeologi Pasi Raitasen tarinasta ”Karhunkaatajan
kaato”. Tilaisuuden alussa Siuron Sininen Shamaani rummutti vieraat tervetulleiksi. Helin esitystä
säesti hiljainen rummutus. Loppuhuipennukseksi Siuron Sininen Shamaani välitti meille väreitä esiisiemme ikiaikaisesta perinnöstä lauluineen ja rumpuineen. Ulkotulet paloivat lapinraunioilla
luoden tunnelmaa illan pimetessä.
15. Juhani Turunen: Opiskelen Tampereen yliopistossa ympäristöpolittiikka ja aluetiedettä. Olen
tekemässä Progradu-työtä vapaaehtoistoiminnasta Adoptoi monumentti- toimintaan liittyen.
Tulin katsomaan Reuharinniemeen pyhäinpäivän tapahtumaa. Minua kiinnostaa kuulla lisää tästä
kohteesta ja käytännön talkootyöstä rikkaan kohteen parissa. Voisinko tulla haastattelemaan sinua
ja nauhoittaa haastattelun, jotta voin käyttää keskusteluamme tutkimuksen aineistona.
Haastattelu tehty 24.11.2015 Juhani Turunen/Terttu Nordström.
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