Mitä on talonpoikaiskulttuuri?
Nykymaisemassa on havaittavissa jälkiä
talonpoikaiskulttuurista, vaikka perintei
set talonpoikaismiljööt ovat käyneet harvi
naisiksi.
Konkreettisia jälkiä perinteisestä talonpoi
kaiskulttuurista löytyy edelleen maaseu
dun kylistä, jotka ovat muodostuneet maa
tilojen ympärille. Kyläyhteisöihin liittynyt
omavaraisuus ja yhteisöllisyys onkin edel
leen talonpoikaiskulttuurin ydintä.
Talonpoikaiskulttuuri on suomalaisen arjen
perusta. Siitä voi löytää merkkejä niin maa
seudulta kuin kaupunkiympäristöistä. Ta
lonpoikaiskulttuuri ei ole ainoastaan raken
nettua kulttuuriympäristöä, vaan se voidaan
ymmärtää myös elämäntapana ja siihen liit
tyvinä kädentaitoina.

Miksi vaalimme
talonpoikaiskulttuuria?
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
perustettiin
vuo
n
na 1938 toimimaan elävän maaseu
tukulttuurin hyväksi. Haluamme vaalia pe
rinteistä talonpoikaiskulttuuria sekä tuoda
esille sen uusia muotoja nykyajassa.
Myöntämämme kunniakilvet ja kunniakirjat
nostavat esille meitä ympäröivän aineellisen
kulttuuriperintömme, talonpoikaismiljööt
ja rakennukset. Työ talonpoikaiskulttuurin
hyväksi pitää yllä myös niitä tietoja ja taito
ja, joita tähän elämäntapaan liittyy.
Talonpoikaiskultuurisäätiön kunniakilpi sekä kunniakirja ovat kunnianosoitus ja kiitos
sukupolvien omaehtoisesta työstä, jolla ti
lan vanhaa rakennuskantaa ympäristöineen
on säilytetty ja pidetty kunnossa aikakau
tensa rakennustapaa ja tyyliä vaalien.
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Talonpoikaiskulttuurisäätiön
kunniakilpi ja kunniakirja
Perinteisen rakentamistavan kunniakilpi tai
kunniakirja voidaan myöntää tunnustuksek
si maa
seudun perinteistä tai perinteeseen
pohjautuvaa, hyvää rakentamistapaa edusta
valle rakennukselle tai rakennusryhmälle. Kun
niakilpiä on myönnetty yli 70 vuoden ajan ja

kunniakirjoja vuodesta 2013. Kilpi tai kunniakirja
eivät merkitse rakennusten suojelua, vaan ovat
kunnianosoitus sukupolvien työlle talonpoikais
kulttuurin säilyttämiseksi. Näitä tunnustuksia on
myönnetty eri puolelle Suomea yli 600 kappalet
ta.

Kunniakilven myöntämiskriteerejä

Kunniakirjan myöntämiskriteerejä

Perinteisen rakentamistavan kunniakilven voi
saada tunnustuksena talonpoikaisen rakennusja miljööperinteen säilyttämisestä. Koh
teen
tulee olla edustava esimerkki hyvästä talon
poikaisesta rakentamistavasta. Rakennuksel
ta tai rakennusryhmältä edellytetään, että se
edelleen on tai on aiemmin ollut maatalous- tai
perinteisten maaseutuelinkeinojen käytössä.
Kohteen tulee sijaita tasapainoisessa maa
seutuympäristössä.
Samassa pihapiirissä voi olla rakennuksia eri
vuosisadoilta ja kunniakilpi voidaan myöntää
kaikenikäisille vanhoille rakennuksille ja raken
nusryhmille, myös 1950-luvun jälleenraken
nuskauden kohteille. Erityisistä syistä kilpi
voidaan myöntää myös myöhemmin rakenne
tulle tai alkuperäiseltä paikaltaan siirretylle
kohteelle.

Kunniakirjan voi saada hyvin hoidettu, perin
teistä maaseuturakentamista edustava vanha
rakennus tai rakennusryhmä. Kohde voi edelleen
olla tai se on ollut maatilatalouden tai perin
teisten maaseutuelinkeinojen käytössä.

Perinteisen rakenta
mistavan kunniakilpi on
taiteilija Erik Bruunin
suunnittelema.
Pronssisen kilven on
valmistanut valaja
Martti Suominen.

Hakeminen
Esityksen kunniakilven tai kunniakirjan
myöntämiseksi voivat tehdä kohteen omis
tajan ohella esim. muu yksityinen taho, jär
jestö, kotiseutu- ja kulttuurityötä tekevä
yhteisö tai kunta. Esityksen tekijä maksaa
kunniakilven tai -kirjan kustannukset.
Kunniakilven hinta on 350 euroa
+ postituskulut.
Kunniakirjan hinta on 150 euroa
+ postituskulut.
Lisätietoja ja hakemuslomakkeen löydät
kotisivuiltamme:
www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi
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