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KOHDE: Reuharinniemen lapinrauniot
TOIMENPIDE 1
Reuharinniemen lapinraunioiden siivoustalkoot ke 27.7.2016 klo 18.00 alkaen. Paikalla
Terttu Nordström, Ritva Salminen, Maija Pennanen, Arto Jalonen ja Leena Karjarinta.
Isomman lapinraunion kivialueella ei ollut siivottavaa, pienemmän alueelta poistettiin heinää
ja roskia. Ympäristöstä poistettiin koivun, männyn ja pihlajan vesoja sekä pystyyn kuivuneita
pikkupuita.
Olli Soinisen/Museovirasto 11.6.2016 mielestä alueelta pitäisi poistaa pikkupuita, jotta
näkymä järvelle ei peittyisi. Samalla hän ilmoitti, että tulee laittamaan elokuussa opasnuolet
kulun ohjaamiseksi lapinraunion pienemmällä lapinrauniolla. Samalla asennettaisiin
kävijälaskuri.
TOIMENPIDE 2
Lapinraunioiden pitkospuiden alkupäähän asennettiin laskurimatto 27.10.2016 monen
vuoden odottelun jälkeen. Asennustöissä intendentti Olli Soininen Museovirastosta, TETharjoittelija Pirkanmaan maakuntamuseosta ja yhdistyksemme puheenjohtaja Terttu
Nordström.
Alkulukemaksi testauksen jälkeen jäi 50 henkilöä. Olli Soininen ehdotti laskurin lukemista
kerran kuussa esim. 1. pnä. Laskurin lukema 8.11.2016 oli 2522 eli 662 kävijää edellisestä
lukemasta 7.11.2016.
TOIMENPIDE 3
Hoitopäivä 3.11.2016 Reuharinniemen lapinraunioilla. Olli Soinisen/Museovirasto
27.10.2016 antamien ohjeiden ja hoitosuunnitelmamme mukaan poistimme kuusentaimia ja
jätteet hävitettiin maaston koloihin. Urakointiin osallistuivat Nina Luukko ja Terttu
Nordström.
TAPAHTUMIA
Ritva Salmisen opastama esittelytilaisuus 10.5.2016 Reuharinniemen lapinraunioille. Läsnä
muutama henkilö.
Pirkanmaan maakuntamuseon 11.6.2016 klo 10.00 – 15.00 järjestämät juhlat adoptoijille
EU:n Europa Nostra Grand Prix –palkinnon saamisen kunniaksi. Ohjelma: Kokoontuminen
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klo 10.00 Vapriikin pihassa, josta bussiretki Reuharinniemen lapinraunioille (Terttu
Nordström kertoi lapinraunioiden adoptoinnista, adoptoijien toiminnasta lapinraunioilla ja
niillä suoritetusta kaivauksesta 1999). Käynnin jälkeen juhlabuffet Milavidassa Ravintola
Nottbeckissa. Mahdollisuus tutustua Olgaan kellariin. Vapaata tutustumista Vapriikin ja
Milavidan näyttelyihin. Paikalla 51 vierasta. Yhdistyksestämme Terttu Nordström,Maija
Pennanen ja Arto Jalonen.
.To 4.8.2016 toimittaja Meeri Ylä-Tuuhonen/YLE Radio 1 haastatteli Terttua lapinraunioilla
klo 11 ”Kultakuume”-ohjelmaa varten. Haastatteli myös Tuija-Liisa Soinista samana päivänä
jollakin tulevalla rakennusadoptiokohteella. Kultakuume-ohjelma tuli ulos ma 15.8.2016.
Euroopan komission Suomen edustuston Eurooppa-uutiskirje 9/2016, jossa mm. artikkeli
Pirkanmaan maakuntamuseon ja adoptoijien Adoptoi monumentti –toiminnan saamasta
Europa Nostra Grand Prix palkinnosta lohkossa ”Koulutus ja tietoisuuden herättäminen”.
Kuvia Tampereella 9.9.2016 järjestetystä juhlasta. Uutiskirje lähetetty jäsenillemme
29.9.2016.
Pyhähäinpäivän tulet paloivat illan pimetessä lapinraunioilla 4. kertaa 5.11.2016 klo 16.30
alkaen. Opastuokiossa arkeologi Ulla Moilanen esitelmöi rautakautisista uskomuksista,
Terttu Nordström kertoi adoptoinnistamme, kohteen arkeologista kaivauksista, Pirkanmaan
maakuntamuseon Adoptoi monumentti- toiminnan saamasta EU:n Europa Nostra Grand
Prix -palkinnosta 2016 ja toiminnastamme. Mårten Sjöblom (Pispalan pulteriaidan
adoptoijista ja Pispalan punaisen tukkitien jalustan adoptoijista) puhalsi tilaisuuden lopuksi
fanfaarin pasuunalla. Tarjosimme jouluglögiä ja pipareita. Paikalla oli yli 200 vierasta.
Tampereen kaupungilta pyydetty 7.11.2016 haketta lapinraunioille vievän polun
pitkospuiden jatkeeksi pahimpiin juurakkoalueisiin. Rakennuttajahortonomi Teemu
Kylmäkosken/Tampereen kaupungin Infra-tuotanto myötävaikutuksella saimme haketta
uskomattoman nopeasti 15.11.2016. Yksi kuorma-auto, yksi traktori ja neljä kottikärrymiestä
urakoivat alueella. Terttu toimittanut kiitokset arvokkaasta avusta Teemulle.
Reuharinniemen lapinraunioiden adoptoijat ry:n hallituksen kokouksessa 16.11.2016
todettiin, että yhteydenotoista maakuntamuseoon opastaulun kirjoitusvirheisiin ei ole
puututtu.
Terttu Nordström on lähettänyt yhdistyksemme hallituksen päätöksen 16.11.2016
mukaisesti maakuntamuseolle 1.12.2016 anomuksen ladattavan äänentoistolaitteen
hankkimisesta yhteisesti adoptoijajärjestöille.
Tampere 8.12.2016
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