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Adoptoi monumentin saamaa 

Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa/Europa Nostra -palkintoa 
juhlitaan juhlaseminaarissa Vapriikissa 9.-10.9.2016 

 

Adoptoi monumentti -toiminta voitti Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen/Europa Nostra -palkintojen Grand Prix’n 
2016 kategoriassa Koulutus ja tietoisuuden herättäminen. Pirkanmaan maakuntamuseo on kehittänyt Adoptoi 
monumentti -toimintaa vuodesta 2008 lähtien. Hankkeen parissa toimii Pirkanmaalla jo yli 300 vapaaehtoista 20 
arvokkaassa kulttuuriperintökohteessa. Palkinto on kiitos myös kaikille adoptoijille heidän arvokkaasta työstään. 
Tuomaristoa miellytti erityisesti paikallisten yhteisöjen rohkaiseminen ottamaan omakseen kulttuuriperintöään. 
Hankkeen katsottiin myös edistävän kestävää kehitystä, ja mallin toivotaan leviävän kaikkialle Eurooppaan. 

Palkinnon kunniaksi järjestetään Tampereella Museokeskus Vapriikin auditoriossa juhlaseminaari perjantaina 
9.9.2016 klo 9.30–16. Juhlaseminaarin avaa Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. 
Europa Nostran valtuuston jäsen, Graham Bell sekä Europa Nostra Finlandin varapuheenjohtaja Benito 
Casagrande tuovat edustamansa järjestön tervehdykset, minkä jälkeen Graham Bell esittelee Euroopan unionin 
kulttuuriperintöpalkintojen/ Europa Nostra-palkintojen 2016 Adoptoi monumentti -toiminnalle myöntämän 
pääpalkinnon. 

Graham Bell sanoo: “for over 50 years Europa Nostra has been holding up a cultural mirror to society to reflect all 
over Europe what makes and matters to society. The European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra 
Award for Adopt a Monument celebrates what it has achieved, but also that it enhances all of us.” 

Itse saman palkinnon samassa kategoriassa vuonna 2015 palkinnon voittaneena, Graham kokee Adoptoi 
monumentti -toiminnan erityisen läheiseksi: ”this award is about what people are doing together. It celebrates how 
people across Europe are responding to the challenge to preserve traditions, not just buildings; to invest in the 
next generation, not just the next project. The distinction of Adopt a Monument is as an example that can apply in 
any community where there is a will and support.’ 

Yleisölle avoimen seminaarin loppupäivän teemana on kulttuuriperintöön liittyvät yhdessä tekemisen muodot sekä 
erityisesti Adoptoi monumentti -toiminta. Seminaarissa ja siihen liittyvällä adoptoiduille kohteille suuntautuvalla 
retkellä lauantaina 10.9.2016 klo 10–16 adoptoijat esittelevät adoptoimiaan kulttuuriympäristökohteita. Lisäksi 
seminaarissa kuullaan asiantuntijaesitelmiä mm. seuraavilta henkilöiltä: Sirkku Pihlman (tutkija, Turun yliopisto, 
museologia), Suzie Thomas (museologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) sekä Maunu Häyrynen 
(maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto). 

Seminaarin päätteeksi jaetaan Pirkanmaan vuoden 2016 kulttuuriympäristöpalkinto, joka tänä vuonna 
myönnetään Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle. Rakennuskulttuurikeskus Piirua ylläpitävä ja kehittävä 
toimija palkitaan vuosien ahkeroinnista rakennusperinnön hoidon edistäjänä. Palkinnon myöntää Vapriikissa 
toimiva Pirkanmaan maakuntamuseo. 

 

Seminaarin ohjelmaan voi tutustua osoitteessa: http://adoptoimonumentti.fi/juhlaseminaari  

Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa. 

 

Lisätietoja 
Yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen puh. 040 5201282, tuija-liisa.soininen(a)tampere.fi  

Tapahtumaan liittyviä valokuvia ladattavissa osoitteesta:  
https://www.dropbox.com/sh/ymys1ptxly2kbzs/AACGVfbYFvL2hXKCZBDL20Tna?dl=0  



 
 
Taustaa 
 
Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten 
kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa. Kaikki Europa Nostran suomalaiset jäsenet ovat myös Europa Nostra 
Finlandin jäseniä. Yhdistyksen toimistona toimii Suomen Kotiseutuliiton toimisto Helsingissä. 

Europa Nostra on 40 maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. 
Europa Nostra on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista, lahjoituksista, 
Euroopan komissiolta ja muilta julkisorganisaatioilta sekä yksityisiltä rahoittajilta saaduin varoin. 

Europa Nostra jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, antaa neuvontaa sekä järjestää tiedotuskampanjoita 
kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta. Järjestö on saanut tehtäväkseen myös jakaa EU:n vuosittaiset 
kulttuuriperintöpalkinnot oman palkinto-ohjelmansa yhteydessä.  Palkinnon hakuaika päättyy 1. lokakuuta.  

Järjestön vuosittainen päätapahtuma European Heritage Congress järjestetään Suomen itsenäisyyden 
juhlavuonna 2017 Turussa.  

 
http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra 
www.europanostra.org 
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel 
www.flickr.com/photos/europanostra/albums 
https://twitter.com/europanostra 
 


