Vuosittainen hoitoraportti 2019
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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:
Lapinraunioiden siivoustalkoot pidettiin ma 1.7.2019 klo 17.00 – 19.00. Raivasimme
rannasta kuivuneet puunvesat, lapinraunioilta pihlajantaimet, rikkaruohojen varret ja
lähipuista varisseet oksat. Työssä ahersivat Terttu Nordström, Leena Karjarinta ja Arto
Jalonen. Työtunteja kertyi 3 x 2 = 6 tuntia.
TAPAHTUMA 2
Lainraunioiden toiset siivoustalkoot pidettiin 3.11.2019 klo 9.00 – 10.00. Paikalla olivat
Leena Karjarinta ja Terttu Nordström. Korjasimme 2.11.2019 vietetyn Pyhäinpäivän
opastustilaisuuden ulkotulet ja polunmerkintänauhat ja katsastimme ympäristön. Kaikki
oli kunnossa. Työtunteja kertyi 2 x 1 = 2 tuntia.
MUITA TAPAHTUMIA
1. Anottu ja saatu Lännen alueverkostolta aluerahaa 100 euroa vuoden 2019
Pyhäinpäivän tilaisuuden järjestelyjä varten.
2. Reuharinniemen lapinraunioiden kulkevan polun päälle oli kaatunut talvimyrskyssä iso kuusi ja ja lähistöllä oli myöskin muita puita kallistuneina tai kaatuneina. Terttu Nordström ilmoitti rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoskelle
/Tampereen Infra 27.3. ja jo seuraavana päivänä asia oli hoidettu. Teemua kiitetty ripeästä korjuutyöstä.
3. Lapinraunioiden hoitoalueen itäreunalla on pidetty nuotiota. Jätetty vielä koivusta
pilkottuja polttouita seuraavaakin tarvetta varten. Terttu totesi 11.8.2019. Terttu
paiskoi klapit järvikaislikkoon.
4. Järjestimme Lielahden kirjastossa näyttelyn yhdistyksemme 10-vuotisen toiminnan kunniaksi 24.9. – 14.10.2019 ja samalla juhlimme myöskin Adoptoi monumentti -toiminnan 10-vuotisjuhlaamme. Järjestimme Lielahden kirjaston Tuike
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salissa kaikille avoimen luentotilaisuuden klo 18.00 - 18.45. Aiheena adoptointi,
lapinrauniot ja toimintamme. Äänessä olivat Terttu Nordström ja Ritva Salminen.
Nina Luukko näytti taustakuvia
Tilaisuudessa jaettiin Reuharinniemen kulttuuriliikuntaraitti -esitettä. Paikalla oli n.
50 henkilöä
Adoptoimme 2009 ensimmäisenä Pirkanmaalla ja Suomessa esihistoriallisen kohteen,
joka on edelleen hoidossamme, Reuharinniemen lapinrauniot ja joka käsittää kaksi lapinrauniota. Olimme myöskin kolmen muun adoptioyhdistyksen joukossa, jotka adoptoivat historiallisen kohteen Pirkanmaalla ja Suomessa.
5. Tampereen kaupunki esitteli Lielahti-keskuksessa 8.10.2019 klo17-19 kulttuuripääkaupunkihanketta v. 2026. Vetäjänä Simo Frangen. Tilaisuudessa etsittiin
rouheita ehdotuksia kulttuuripääkaupunkitapahtumaan. Terttu Nordström ehdotti
Reuharinniemen lapinraunioilla järjestettäväksi suurta valospektaakkelia ja rautakautista esitystä, jossa rautakauden ajan ihmiset saapuvat rantaan ja pitäisivät
esim, hautajaiset musiikin soidessa.
6. Pyhäinpäivän opastustilaisuus järjestettiin lapinraunioilla 2.11.2019 klo 16.00 –
17.00. Terttu toivotti osallistujat tervetulleiksi. Pirkanmaan maakuntamuseon Arkeologi Kreetta Lesell luennoi adoptoinnista ja lapinraunioista yleisesti. Luento
herätti yleisössä kysymysten tulvan Kreetalle. Heikki Mäenpään musiikkiesitystä
ei kuultu eikä hän ilmoittanut esteellisyydestään. Valitettavaa. Tulet paloivat lapinraunioilla. Polku lapinraunioille oli merkitty punaisilla nauhoilla lapinraunioille
menoa varten ja paluuta varten heijastavilla nauhoilla. Läsnä oli noin 70 henkilöä.

MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT (ilkivalta, roskaaminen, kohteen vaurioituminen, muutokset
kunnossa)

Tampere
Aika, paikka:
Tampere 1.12.2019

Reuharinniemen lapinraunioiden adoptoijat ry
Terttu Nordström
hoitoraportin laatija

