
ADOPTOI MONUMENTTI -AIKAJANA

2006
o toiminta alkaa Skotlannissa

2007
o idea saapuu Skotlannista Pirkanmaalle

2008
o toiminta käynnistyy arkeologisen perinnön osalta, kohteiden etsintää ja käytäntöjen suunnittelua
o ensimmäiset nettisivut

2009
o ensimmäiset adoptiot: Pispalan pulteriaita, Reuharinniemen ja Lentävänniemen lapinrauniot sekä

Mustavuoren puolustusvarustuksen osa-alueet A ja C

2010
o Lempäälän Hääkiven, Vilppulan Nujanniemen ja Nuolialan röykkiön adoptointi

2011
o Pälkäneen kalkkikaivoksen adoptio

2012
o Pälkäneen rauniokirkon adoptio
o The 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in Helsinki, 2012. Esitelmä

Aino Nissinaho. Muut?

2013
o Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama jatkohanke rakennetun ympäristön ottamiseksi mukaan

adoptio-ohjelmaan alkaa. Yhteistyössä mukana Metsähallitus, Kangasala ja Kihniö. Alkuun
kaksivuotiselle hankkeelle saadaan jatkoaikaa kolmas vuosi (2013-2015).

o Pulteriaidalle saadaan opastaulut
o leiri Sääksmäellä
o tapahtuma Messukylän makasiinilla, osallistumista toiminnan esittelyn merkeissä pirkanmaalaisiin

kesätapahtumiin

2014
o Messukylän makasiini ensimmäinen adoptoitu rakennus, lisäksi adoptoitiin Lempäälän

Aimalankangas, Pispalan punainen tukkitie ja Annikin kivikioski.
o leiri Sääksmäellä
o talkoot Annikin kivikioskilla
o pyöräretki Tampereen adoptiokohteille Museoiden yönä

2015
o Keski-Suomi mukaan AM-ohjelmaan
o leiri Sääksmäellä
o Mustavuoren B-alueen, Milavidan kellarin ja Lapin puhelinkojun adoptio
o selviteltiin alustavasti vedenalaisten kohteiden adoptiota

2016
o Adoptoi monumentti -toiminta palkittiin Madridissa Europa Nostra Grand prix´llä, joka on Euroopan

unionin korkeimpia kulttuuriperintöalan kunnianosoituksia. Juhlat adoptoijille (retki Tampereella ja
grillausta Milavidassa) sekä juhlaseminaari ja retki.

o Vihervuoden mitali ja kunniakirja AM-ohjelmalle
o leiri Sääksmäellä



o ensimmäinen maahanmuuttajatapahtuma: talkoot ja jalkapallo-ottelu
o ensimmäinen adoptointi Keski-Suomessa (Löyhkälän torpan rauniot)
o pikkujoulut Vapriikissa (Postimuseo)
o Pentin linnavuoren ja Nuutajärven palokopin adoptointi
o Parhaat käytännöt -julkaisu

2017
o Ensimmäinen adoptio Vantaalla (Linnaisten Suuri suolakaivos)
o adoptioleiri Kangasalla
o maahanmuuttajien talkoot Sarsassa
o kansainväliset esiintymiset: Suomenlinnan Heritage and Sustainable Development, Potsdamin Baltic

Sea States Subregional Co-operation ja Dubrovnikin The Best in Heritage
o Kangasalan Sarsan ja Osmonpuiston laululavan adoptio
o adoptiotapaaminen Vapriikissa (Birckala)
o opastaulu Messukylän makasiinille
o Euroopan neuvoston kulttuuriperintöstrategia julkistettiin Kyproksella. Adoptoi monumentti -toiminta

on strategiassa mukana esimerkkinä kansalaisten osallistumisesta (suositukset, kohta S5).

2018
o ensimmäiset adoptiot (11 kpl) Helsingissä
o toiminta käynnistyy Satakunnassa: adoptoitiin Tyltyn merimerkin raunio, Kappelinluodon

muistomerkki ja Kirkkokarin kappelin jäännökset ja muistomerkki
o Seppälän kuppikiven adoptio
o talkoot Rapolassa
o nettisivun uudistus
o toiminnan esittely  Amersfoortissa, Hollannissa (Citizens Involved: Participatory Governance of Built

Heritage concerence) ja Eurocities-konferensissa Lissabonissa

2019
o pirkanmaalaisten 10-vuotisretki Helsinkiin tutustumaan sikäläiseen adoptiotoimintaan
o AM-ohjelma mukaan Educating Cities -yhteisön hyviä toimintaesimerkkejä esittelevään BIDGE-

tietokantaan
o kansainväliset esiintymiset: Konference om kulturmiljøer i planlægningen, Viborg, Tanska ja 25th

Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in Bern 2019. Tässä oltiin toisena
järjestäjänä ja pidettiin esitelmä. Theme: Archaeological heritage and museum management: future
chances, future risks. Archaeology for the Public: Developing Models and Tools for Assessing Public
Outreach in Archaeology. Title: Adopt a monument - new initiatives and development patterns.

o AM-pikkujoulut Vapriikissa (Ostia)
o Helsingissä kahdeksan uutta kohdetta: ensimmäisen maailmansodan aikaisia venäläisten

rakennuttamia linnoitteita Keskuspuistossa (Ruskeasuo, Paloheinä, Pirkkola ja Maunula) sekä
Pohjois-Haagassa Runar Schildtin puistossa ja Kannelmäessä; lisäksi Lauttasaaressa sijaitseva
ruutikellari ja ensimmäinen rakennus, Käärmetalon edustalla seisova lippakioski.

o Helsingin kaupunginmuseon tuottama video, joka esittelee Pakilan ala-asteen adoptoi monumentti –
toimintaa ja hoitotyötä.

o Vantaalla adoptoitiin Jokiniemen Muinaispuisto
o Reuharinniemen adoptoijien näyttely Lielahden kirjastossa
o Mänttä-Vilppulan rajapyykkien adoptointi
o maalaustalkoot Reipissä

2020
o talkoot Rapolassa
o Panelian Lammashaan adoptio Satakunnassa
o toiminta käynnistyi Espoossa
o keväällä 2020 AM valittiin Cultural Heritage in action! -hankkeen 30 parhaan eurooppalaisen

kulttuuriperintöhankkeen joukkoon

2021
o Koronan takia toiminta hiljaista



o aloitettiin säännölliset yhteiset Teams-palaverit adoptiotoimintaa tarjoavien alueellisten
vastuumuseoiden kesken

o uudet nettisivut
o Länsi-Uudenmaan museo mukaan
o Espoon ensimmäinen kohde
o Länsi-Uudenmaan ensimmäinen kohde
o järjestettiin Cultural Heritage in action vertaisoppimistapahtuma Eurocities’n kanssa


