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KOHDE: Reuharinniemen lapinrauniot

TOIMENPIDE 1
Maanantaina 22.5.2017 Terttu Nordström, Nina Luukko ja Leena Karjarinta kävivät
puhdistamassa opastaulun graffiittitöhryistä opastaulun valmistajan suosittelemalla ja
myymällä Avery Adhesive –liimanpoistoaineella. Vaati moninkertaista pyyhintää. Silti jäi
heijastumia. Terttu oli 22.4. käynyt pyyhkimässä opastaulun etuosaan piirretyt graffiitit
Sinolilla (myöskin opastaulun valmistajan suosittelema aine). Onnistui hyvin.
TOIMENPIDE 2
Lapinraunioiden siivoustalkoot pidetty ti 18.7.2017 klo 17.30 – 19.30. Paikalla ahkeroivat
Terttu Nordström, Leena Karjarinta, Maija Pennanen, Ritva Salminen. John J. Hopkins ja
Arto Jalonen. Avarsimme näkymää lapinraunioilta järvelle. Siivosimme erityisesti
pienemmän lapinraunion aluetta. Ilta oli aurinkoisen kesäinen ja mustikatkin olivat
kypsymässä tosin sato näytti olevan vain 5 % edellisistä vuosista.
Kävimme paikantamassa muinaisen haudan (lapinraunion) paikan Reuharinniemen pienen
urheilukentän tuntumassa.
MUITA HUOMIOITA JA HAVAINTOJA: Esim. ilkivaltaa, roskaamista, rakennuksen kuntoogelmia yms. raportoitavaa:
1. 9.1.2017 ilmoitettu Olli Soiniselle /Museovirasto luvattoman henkilön tutkimuksista
laskurin sijaintipaikassa. Terttu Nordström on käynyt kerran kuussa lukemassa
kävijälaskurin ja totesi viimeksi 9.1., että laskuri oli käännetty nurinpäin. Terttu jättää sen
aina lukuruutu ylöspäin. Edellisellä kerralla Tertun mielestä siihen oli koskettu, mutta jätti
asian huomiotta. Vahinkoa ei ole tehty. Vuoden vaihteen aikana myöskin pitkospuiden
reunaa oli noin 60 cm matkalla vahingoitettu. Puissa ei ole vielä lahovikaa. Näistä
ilmoitettu myöskin Kreetta Lesellille maakuntamuseoon 11.1.2017. John D. Hopkins käynyt
korjaamassa vaurioitunutta pitkospuuta.
2. Olli Soinisen pyynnöstä 10.1.2017 Teemu Kylmäkoskelle/Tampereen kaupunki
ilmoitettiin kävijälaskurimaton ja kävijälaskurin paikka mahdollisia metsätyöhankkeita
varten.
3. Viikolla 16 Leena Karjarinta ilmoitti Terttu Nordströmille, että lapinraunioiden
opastauluun oli maalattu sekä etupuolelle ja takapuolelle graffiitteja. Myöskin pitkospuihin
oli maalattu sama kuvio ja kävelytien varteen valaisinpylväisiin. Terttu teki ilmoituksen
Kreetta Leselle maakuntamuseoon 22.4.2017 ilkivallasta.
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4. Jyty Pirkanmaa ry:n seniorijäseniä tutustui lapinraunioihin 12.6.2017 Terttu Nordströmin
johdolla. Paikalla oli myöskin yhdistyksemme jäseniä. Museologiaa opiskeleva Silja
Korkeamäki tekee Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikölle
tallennusharjoitusta adoptoijien kokemuksista toiminnassaan ja oli paikalla tutustumassa
lapinraunioihin ja valokuvaamassa. Läsnä oli yhdeksän henkilöä.
5. Olli Soiniselle7Museovirasto ilmoitettu laskurin toimimattomuudesta 9.7.2017. Kreetta
Lesellille/maakuntamuseo ja Olli Soiniselle ilmoitettu opastaulun taustan ja Museokyltin
naarmuttamisesta 12.7.2017.
6. Opastaulua naarmutettu sekä etu- että takapuolelta samoin Museoviraston kylttiä.
*Todettu 12.7.2017. Ilmoitettu Olli Soiniselle ja Kreetta Lesellille.
7. Olli Soininen/Museovirasto ja Terttu Nordström kävivät 4.8.2017 tutkimassa
toimimattoman laskurin. Ei toiminut elvytyksestä huolimatta. Olli vei mukanaan lähempää
tutkimusta varten. Olli ei saanut vanhaa laskuria henkiin, joten hän kävi asentamassa
korjatun/uuden 7.8.2017. Lukema alkaa 0:sta.
8. Lapinraunioiden lukemalaitteen lasin alle kertyy kosteutta ja lukemaa ei pysty lukemaan.
Asiasta ilmoitettu Olli Soiniselle/Museovirasto 15.10.2017 TN. Olli kävi korjaamassa.
9. Lapinraunioille johtavalle polulle on levitetty muutama vuosi sitten haketta ja nyt erittäin
sateisen kesän ja syksyn jälkeen polku on osittain kosteaa lilluvaa massaa, kun kosteus ei
pääse haihtumaan. Asiasta ilmoitettu Teemu Kylmäkoskelle/Tampereen kaupunki.
15.10.2017 TN.
10. Pyhäinpäivän tilaisuus lapinrauniolla 4.11.2017 klo 16.30 – 17.30 5. kerran.
Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Terttu Nordström toivottaen vieraat tervetulleiksi ja kertoi
lyhyesti adoptoinnista ja kaivauksista ja niiden tuloksista.Tampere Gospel Big Band soitti
kuuden puhaltimen voimin kaksi hengellistä kappaletta. Kirjailija Johanna Valkama kertoi
elämästä rautakaudella ja arpoi kaksi kirjaansa läsnä olleiden kesken. Tarjolla oli glögiä ja
pipareita. Ulkotulet loivat tunnelmaa hämärtyvässä illassa. Tuokion onnistumisesta
vastasivat Terttu Nordström, Nina Luukko, Leena Karjarinta, Anneli Salminen + ystävä,
Maija Pennanen, Arto Jalonen ja John D. Hopkins + vaimo. Kustannuksista vastasi
yhdistykseemme eikä esiintyjille maksettu palkkioita. Olimme saaneet tilaisuuden
järjestämistä varten Länsi-Alvarilta 100 euroa avustuksena tilaisuuden järjestämistä
varten.
11. Terttu Nordström kävi lukemassa laskuria 5.11.2017 ja totesi sen toimimattomaksi.
Ilmoitus Olli Soiniselle samana päivänä. Olli lupasi vaihtaa näyttöyksikön tarvittaessa. Olli
oli käynyt 15.10.2017 korjaamassa laskurin ja sen piti toimia. Harmi, ettemme saaneet
Pyhäinpäivän tilaisuuden kävijöitä laskuriin. Hallitus pyytänyt sähköpostissa 17.11.2017
Olli Soinista harkitsemaan laskurin siirtämistä lähemmäksi lapinraunioita, jotta siihen
kirjautuisi todelliset kävijät. Laskuri oli toimimattomana paikallaan edelleen 2.12.2017.
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