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1. Hallitus toimikaudella 2015
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.3. Helsingissä, Pasilan konepajoilla.
Tutustuimme Amerin pääkonttorin tiloihin,
minkä jälkeen arkkitehti Mikko Mälkki Arkkitehtitoimisto Livadysta kertoi alueen inventoinnista ja arkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta kohteen korjauksesta.
Puheenjohtajana jatkaa jo käynnistyneellä
toimikaudella Margaretha Ehrström. Hallituksen jäseniksi valittiin Netta Böök, Pirjo
Huvila, Maunu Häyrynen, Kirsti Kovanen, Seija Linnanmäki, Maire Mattinen, Riitta Niskanen ja Satu-Kaarina Virtala.

2. Kevätretki Lonnaan maanataina 1.6.
Lonnan saari avautui viime keväänä yleisölle, kun ravintoloitsija aloitti saarella toimintansa.
Saaren uudenlainen käyttö tarkoittaa sekä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin (mm.
miinavarastoihin) että esimerkiksi uuden saunan rakentamista saarelle. Kohdekäynnillä tutustumme siihen, mitä toimenpiteitä saaren muutos uuteen käyttöön pitää sisällään. Korjaus- ja muutoshankkeita esittelemässä arkkitehti Tiina Koskenniemi ja Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Ulla Räihä. Pyrimme saamaan myös käyttäjänäkökulman osaksi ohjelmaa.
Lähtö JT-linen vesibussilla kauppatorilta (kauppahallin päässä) klo. 15.45. Takaisin tullaan
vesibussin aikataulujen puitteissa. Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun Lonnassa.
Ilmoita osallistumisesi osoitteeseen sihteeri@icomos.fi !
Lisätietoa saaresta osoitteessa: http://www.lonna.fi/

3. Muistutus Varsovan konferenssista
ICOMOS juhlistaa merkkivuottaan konferenssilla, jonka teemana on ”Heritage in Transformation. Heritage protection in the 21st century problems, challenges, predictions".
Konferenssi järjestetään Puolan Varsovassa, 22.-24. kesäkuuta 2015.
Juhlakonferenssin ”Call for papers” päättynyt, mutta osallistuminen on vielä mahdollista.
Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä konferenssin internetsivuilta löytyvä lomake sähköpostitse 30.5. mennessä osoitteeseen: icomos50@gmail.com
Ilmoittakaa osallistumisenne myös sihteerillemme sihteeri@icomos.fi niin pystymme kartoittamaan lähtijöitä ja ottamaan huomioon matkakustannukset vuoden 2015 tarkennetun
budjetin yhteydessä. Lisätietoa konferenssista ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet osoitteesta: http://www.icomos-poland.org/icomos50/en/icomos-50-years

4. Verla-seminaari lauantaina 5.9.2015
ICOMOSin Suomen osasto ry ja Teollisuusperintöseura ry järjestävät yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Verlassa maailmanperintökohteen suojelua käsittelevän seminaarin
lauantaina 5.9.2015. Tilaisuus on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia.
Tilaisuudessa kuullaan eri asiantuntijoiden puheenvuoroja. Tilaisuuteen osallistujille järjestetään bussikuljetus Helsingistä.
Lisätiedot seminaarista ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa jäsenkirjeessä, mutta merkitkää ajankohta kalentereihinne jo nyt!

5. Viipurin tilanne
ICOMOS:n Suomen komitea ja Rakennustaiteen seura pitivät yhteistyössä Venäjän ICOMOS:n Pietarin osaston kanssa helmikuussa 2014 seminaarin The Multicultural Heritage of
Vyborg and its Preservation. Kaksipäiväinen seminaari pidettiin Viipurin kirjastossa. Puheenvuoron piti myös Viipurin hallinnon silloinen johtaja Aleksandr Lysov. Seminaarin tarkoituksena oli herätellä sekä Viipuria että Moskovaa Viipurin arvoista sekä sen rakennussuojelun akuuteissa ja pitkän aikavälin kysymyksissä. Samalla haluttiin luoda kontakteja venäläisten ja suomalaisten rakennusperintö- ja restaurointiasiantuntijoiden välille sekä kaupungin hallintoon.
Viipuri on tämän jälkeen saanut Venäjällä paljon myönteistä huomiota. Maaliskuussa 2014
Venäjän federaation hallinto ja Leningradin oblasti myönsivät 4 miljardia ruplaa Viipurin rakennusperinnön säilyttämiseen, mihin helmikuun seminaari paikallisilta saadun tiedon mukaan merkittävästi myötävaikutti. Lisäksi Viipuri on hyväksytty Venäjän kulttuuriperinnön
säilyttäminen ja käyttö -ohjelmaan sekä Pienten historiallisten kaupunkien säilyttämis- ja
kehittämisohjelmaan, joiden rahoittamiseen osallistuu Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankki.
Viipuria lähdettäneen nyt kehittämään kahden suunnitelman pohjalta, jotka federaatio tilasi nimekkäiltä moskovalaistoimistoilta. Toisessa määritellään historiallisen kaupungin rajat ja kulttuuriperintökohteet, toisessa historiallisen kaupungin kehittämiskonsepti. Tammikuussa ICOMOS Pietari ja ICOMOS Suomi tapasivat suunnitelmaluonnosten arvioinnin
merkeissä Pietarissa ja antoivat niistä kommentteja, jotka on tiettävästi otettu huomioon
suunnitelmia kehiteltäessä.
Ilahduttavaa on myös se, että Viipurin rajonin hallinnon uuden johtajan Gennadi Orlovin
ehdotuksesta Viipurin rakennusperinnönsäilyttämisneuvostoon on otettu jäseniksi ICOMOS
Suomen edustus. Neuvoston historialliseen 2. kokoukseen Viipurissa 14.4.2015 osallistuivat
Maija Kairamo, Tapani Mustonen, Netta Böök ja Petri Neuvonen. Harkinnassa on pyrkiä
myös suorempaan puheyhteyteen hallinnon johdon kanssa neuvoston jäsenien asiantuntemuksen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.
Rakennusperinnönsäilyttämisneuvostoon kokouksessa julkistettiin lisäksi helmikuun 2014
seminaarin esityksistä, workshopeista ja muista materiaaleista koostettu englannin- ja venäjänkielinen kirjanen, jonka jäsenet ovatkin jo saaneet postitse. Kirja toimitetaan Venäjän
federaation ja Leningradin oblastin päättäjille, kulttuuriministeriöön ja rakennusperintöalan tärkeille toimijoille ja julkaistaan pdf-muotoisena ICOMOS Suomen nettisivuilla.

6. Ove Hidemark 25.2.1931 – 5.1.2015
Ruotsalainen arkkitehti Ove Hidemark menehtyi tammikuussa. Hidemark oli kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu vaikuttaja mm. ICOMOSin piirissä. Ohessa kunniajäsenemme
Maija Kairamon muistokirjoitus Hidemarkista.

Ove Hidemark 25.2.1931 – 5.1.2015
Ruotsalaisella professori Ove Hidemarkilla on ollut vahva
vaikutus myös Suomen rakennusmuistomerkkien suojeluja restaurointiperiaatteisiin. Hänen johdollaan vuosina
1968–78 restauroidusta Skoklosterin linnasta tuli 1960luvun lopulla suorastaan pyhiinvaelluskohde ja johdatus
hänen hellävaraiseen restaurointifilosofiaansa meille
suomalaisillekin. Hidemarkin restaurointisaavutusten
luettelo on pitkä: Upsalan yliopiston Gustavianum ja 30
vuotta Sätra brunnin parissa, Strängnäsin tuomiokirkko ja Katarinan kirkon jälleenrakentaminen vuoden
1990 palon jälkeen sekä toiminta Tukholman kuninkaallisen linnan, Drottningholman ja Kina -linnan
slottsarkitektina. Hänen vuosina 1986–94 Tukholman
Kungliga konsthögskolanissa johtamilleen restaurointikursseille osallistuttiin Suomestakin. Suomenlinnaseminaarit 1974, 1978 ja 1985, joissa hän luennoi,
johtivat siihen että suomalaiset restaurointiopit
muuttuivat ja päästiin irti rekonstruktioinnostuksesta.
Hidemarkin restaurointifilosofia paneutuu rakennuksen autenttisuuteen. Tekniikka ja materiaalit ovat yhtä tärkeitä kuin pinta ja ulkonäkö. Jos vanhaa rakennusta todella arvostetaan, se korjataan ja paikataan samoilla materiaaleilla ja samalla tekniikalla kuin se aikoinaan rakennettiin. Modernit materiaalit eivät vanhene kauniisti ja harmonisesti. Käytön aiheuttamia jälkiä ja kulumia pitää kohdella varovaisesti niin että rakennus edelleenkin kertoo oman historiansa. Hän opetti että ”sanningen finns i byggnaden att söka” ja että
”svaga material i kombination ger en stark stomme”. Näillä hän tarkoitti perinteisiä aineita
kuten kalkkirappausta, kalkki- ja liimamaaleja. Ove Hidemark opetti kuuntelemaan, näkemään ja tulkitsemaan restaurointikohteen kuiskauksia. Ikääntyminen tuo esiin rakennuksen
henkisen identiteetin.
Ove Hidemarkin puolisonsa Elisabet Stavenow-Hidemarkin kanssa kirjoittama Så renoveras
torp och gårdar on restauroinnin ja rakennussuojelun merkittävä perusteos. Se ilmestyi
vuonna 1971 jolloin vielä uskottiin yksipuolisesti modernin rakennustekniikan ylivoimaisuuteen. Oven monien julkaisujen joukossa hänen poeettinen kirjansa Dialog med tiden on tärkeä tiennäyttäjä ajan olemuksen ymmärtämiseen restaurointityössä. Hidemarkin opit ovat
entistäkin ajankohtaisempia edelleen koventuneessa asenneilmastossa.
Ovea, opettajaa ja ystävää kaipauksella muistaen.
Maija Kairamo, restaureringskurs 1985-86

7. Muuta: An ICOMOS Programme for Next Generation Skills

The Raymond Lemaire International Fund
An ICOMOS Programme for Next Generation Skills
Students and Young Professionals are invited to apply by 1 June 2015
The Raymond Lemaire Fund aims to encourage young heritage professionals to develop
their skills through training and to welcome them within ICOMOS. It is administered by the
ICOMOS International Secretariat under the supervision of the ICOMOS Board.

First call for applications - 2015

In 2015, the Fund will award its first scholarships to young professionals or students (aged
21-30 in year of application) exercising their activities or studies within ICOMOS’ area of
expertise of furthering the conservation, protection, use and enhancement of the world’s
cultural heritage.
More information on
<http://3sxq.mjt.lu/link/3sxq/n4j6tlhy0rl/4/jUniv2_WkynyIAe7X7AaBg/aHR0cDovL3d3dy5
pY29tb3Mub3JnL2VuL3doYXQtd2UtZG8vZWR1Y2F0aW9uLXRyYWluaW5nLWFuZC1wcm9q
ZWN0cy9yYXltb25kLWxlbWFpcmU_YWNtPTVfMTc4> eligible activities/projects, nature of
the scholarships, application requirements, calendar and terms & conditions
Deadline for applications: 1 June 2015

