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“Maailmanperintö yhteistyössä 63° N − maailmanperintölähettiläät (VIS-VAA)” on Botnia−Atlanti-
ca-ohjelmaan sisältyvä hanke, jonka tavoitteena on lisätä virkamiesten, poliitikkojen, opettajien, yrittä-
jien, oppaiden ja muiden maailmanperintöalueen asukkaiden ymmärrystä ja tietoutta rajat ylittävästä 
maailmanperinnöstä. Hankkeeseen ovat osallistuneet Merenkurkun neuvosto, Västernorrlannin 
lääninhallitus, Metsähallitus, Pohjanmaan liitto sekä maailmanperintökunnat Örnsköldsvik, Kramfors, 
Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mustasaari ja Vöyri. Hanke alkoi 1.2.2012 ja se päättyi 31.3.2014.
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Hankkeen tausta 

Ne maat, jotka ovat allekirjoit-
taneet Unescon ”Yleissopimuk-
sen maailman kulttuuri- ja lu-
onnonperinnön suojelemisesta” 
(Maailmanperintösopimus), 
lupautuvat muun muassa (ar-
tiklan 27 mukaisesti):

...kaikin asianmukaisin keinoin 
sekä erityisesti kasvatus- ja tie-
dotusohjelmin lujittamaan kan-
salaistensa arvonantoa ja kun-
nioitusta tämän yleissopimuksen 
1 ja 2 artiklassa määriteltyä kult-
tuuri- ja luonnonperintöä kohta-
an. 

Korkean rannikon/Meren-
kurkun saariston rajat ylittävän 
maailmanperinnön toimijat ovat 
tämän lähtökohdan perusteel-
la aktiivisesti työskennelleet 

1. Johdanto

maailmanperinnön tiedonvälit-
tämisen ja kehittämisen paris-
sa viimeisen kuuden vuoden 
ajan. ”Maailmanperintöalueet 
yhteistyössä 63° N − Maailman-
perintölähettiläät” -hanke on 
kolmas maailmanperinnöstä ti-
etoa levittävä hanke.  Tässä hank-
keessa keskityttiin integroimaan 
maailmanperintöä yhteiskunta-
an sekä lisäämään koululaisten 
ja yhteiskunnan vaikuttajien, 
päättäjien, yrittäjien ja maail-
manperintöalueiden oppaiden 
ymmärrystä yhteisestä maa-
ilmanperinnöstä. Hankkeessa 
työskenneltiin maailmanperin-
nön parissa laajasti ja rajat ylit-
tävällä tavalla täydentäen ja laa-
jentaen Yhteistyöryhmän työtä 
sekä täydentäen/lisäten muiden 
pääasiassa oman maan maail-
manperinnön parissa työsken-
televien toimijoiden työtä.  

Rajat ylittävästä maailmanper-
innöstä on aiemmissa hank-
keissa tuotettu suuria määriä 
tiedotusaineistoa. Uusi hanke 
maailmanperinnön toteutta-
miseksi yhteiskunnan eri ta-
soilla aloitettiin, jotta nämä 
opit ja tiedot saavuttaisivat yhä 
useamman ihmisen. Tavoittee-
na oli uudella tavalla levittää ja 
julkaista aiempia materiaaleja 
sekä edistää pätevyyden kehit-
tämistä maailmanperintöä ja 
sen arvoja koskevissa asioissa 
seminaarien, workshoppien ja 
tapaamisten avulla. Hankkeen 
kohderyhmänä olivat virkamie-
het, poliitikot, yrittäjät, ope-
tushenkilöstö, matkailuelinkei-
non organisaatiot ja Korkean 
rannikon/Merenkurkun saaris-
ton yhteisen maailmanperinnön 
aatteelliset voimat ja järjestöt.

Virkamies- ja poliitikkosektorin maailmanperintölähettiläät koulutustilaisuudessa Merenkurkun saaristossa lokakuussa 2013.
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Tässä asiakirjassa hanke “Maail-
manperintöalueet yhteistyössä 
63° N – Maailmanperintölähet-
tiläät” on lyhennetty muotoon 
VIS-VAA.

Hankkeen tavoitteet ja 
tarkoitukset sekä odote-
tut ja saavutetut tulokset

Hankkeen pääasiallisina tavoit-
teina oli kehittää rajat ylittävää 
yhteistyötä ja jatkaa maailman-
perinnön integroimista luon-
nollisena osana yhteiskuntaan. 
VIS-VAA:n tavoitteena oli kehit-
tää tiedonvälittämistä kunnille, 
julkiselle sektorille ja koululais-
ille sekä vahvistaa itä-länsi-su-
untaista ulottuvuutta ja ede-
sauttaa vahvemman kasvun ja 
kestävän kehityksen lisään-
tynyttä integraatiota. Hanke oli 
jaettu kahteen alla kuvailtavaan 
teemaan. Saavutetut tulokset 
esitellään aktiviteettikohtaisesti 
luvuissa 2, 3 ja 4.  

TEEMA 1: Maailmanperintö 
yhteiskunnassa

VIS-VAA:n tavoite teemassa 1 oli 
kasvattaa poliitikkojen, virkami-
esten ja yrittäjien ymmärrystä ja 
tietämystä yhteisestä maailman-
perinnöstä sekä maailmanper-
innöstä yleisestikin. Hankkeen 
pyrkimyksenä oli luoda useita 
maailmanperintölähettiläitä: ih-
misiä yhteiskunnan eri aloilta, 
opettajia, virkamiehiä, poliitik-
koja, yhteiskunnan vaikuttajia, 
yrittäjiä ja yhdistysaktivisteja, 
jotka kasvaneella maailman-
perintöasioiden pätevyydellään 

automaattisesti muodostuisivat 
maailmanperinnön markkinoi-
jiksi toimissaan. VIS-VAA pyrki 
myös kehittämään maailman-
perinnön tiedonvälitystyötä ja 
maailmanperinnön integroimis-
ta kunnalliseen toimintaan, ju-
lkiseen sektoriin ja kolmanteen 
sektoriin. 

Teeman 1 tulosodotuksiin kuu-
lui, että aktiviteetteihin osallis-
tujat saisivat käsityksen siitä, 
mitä rajat ylittävään maailman-
perintöön kuuluminen merkit-
see ja miten maailmanperintö 
voi antaa alueelle lisäarvoa. 
Hankkeessa arvioitiin jatkok-
oulutettavan vähintään 100 
henkilöä virkamiessektorilta 
ja paikallisilta lautakunnilta. 
Kohderyhmään kuuluivat myös 
kunnallispolitiikan aktiivihen-
kilöt ja henkilöt, jotka viras-
saan tai toimessaan käsittelevät 
maailmanperintöasioita. VIS-
VAA suunnitteli myös tarjoa-
vansa pätevyyden kehittämistä 
40:lle rajat ylittävälle oppaalle/
yrittäjälle maailmanperintöal-
ueella. Yhtenä tavoitteena oli 
myös luoda pohja tiivimmälle 
yhteistyölle Terranovan (Meren-
kurkun luontokeskuksen) ja 

Naturum Korkean rannikon ke-
sken. Lopuksi hankkeessa su-
unniteltiin liikkuvan maailman-
perintönäyttelyn järjestämistä 
Maailmanperintösopimuksen 
40-vuotisjuhlan yhteydessä. 
Näyttelyn tarkoituksena oli 
muun muassa saavuttaa maail-
manperintökuntien suuri yleisö.

TEEMA 2: Maailmanperintö 
koulussa

M a a i l m a n p e r i n t ö n i m i t y s 
merkitsee suurta vastuuta op-
ettajakunnalle ja koko kou-
lutoimelle. VIS-VAA:n tavoite 
teemassa 2 oli pätevyyden kehit-
tämisen myötä kasvattaa opet-
tajien ymmärrystä ja tietämystä 
yhteisestä maailmanperinnöstä 
sekä maailmanperinnöstä yleis-
estikin. Tavoitteena oli myös 
antaa opettajille työkaluja, joil-
la he voivat siirtää nämä opit 
oppilailleen. Hankkeessa pyrit-
tiin myös kasvattamaan maa-
ilmanperintötietämystä koko 
koulusektorilla eheyden ja osal-
lisuuden luomiseksi. 
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Yhtenä odotuksena oli, että 
hankkeen puitteissa jatkokou-
lutetaan vähintään 200 opetta-
jaa maailmanperintöpedagogii-
kasta. Aiemmassa hankkeessa 
käytettyjä menetelmiä ja ope-
tusmateriaaleja jaettaisiin myös 
maailmanperinnön ulkopuolelle 
ja erityisesti yhä useammille 
maailmanperintökuntien opet-
tajille. Opetusmateriaalin odo-
tettiin myös laajentuvan uusilla 
luvuilla.  
 

Hankkeen rakenne ja 
toteuttaminen

VIS-VAA:n johtavana vetäjänä 
toimi Merenkurkun neuvosto. 
Seuraavat organisaatiot osal-
listuivat hankkeeseen rahoitta-
jina ja yhteistyökumppaneina: 
Västernorrlannin lääninhalli-
tus (Ruotsin maailmanperin-
nön hallinnoija), Metsähallitus 
(Suomen maailmanperinnön 

hallinnoija), Pohjanmaan liit-
to sekä maailmanperintökun-
nat Kramfors, Örnsköldsvik, 
Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mus-
tasaari ja Vöyri. Merenkurkun 
neuvoston hankejohtaja Su-
sanne Skata oli osa-aikaisena 

työntekijänä ensimmäisen vu-
osipuoliskon ja täysiaikaisena 
lopun ajan. Lääninhallituksen 
hankejohtaja Milly Lundstedt oli 
osa-aikaisena työntekijänä koko 
hankkeen ajan. Hankejohtajat 
ovat jakaneet aktiviteettivas-
tuun siten, että lääninhallituk-
sen hankejohtaja on vastannut 
Ruotsin toiminnasta ja Meren-
kurkun neuvoston hankejohtaja 
Suomen toiminnasta. Päävastuu 
koko hankkeen johdosta (kuten 
raportoinnista ja seurannasta) 
on ollut Merenkurkun neuvo-
stolla. 

Örnsköldsvikin, Kramforsin ja 
Metsähallituksen rahoittajat 
ovat antaneet henkilöstöään 
hankkeen työntekijöiksi. 
Nämä henkilöt ovat pääasiassa 
työskennelleet asiantuntijaky-
symysten ja kokonaissuunnit-
telun parissa hankejohtajien 
kanssa. Hankkeen työntekijöinä 

VIS-VAA:n johtoryhmän edustajat 2012-2014

Västernorrlannin lääninhallitus:  Sten-Olov Altin (pj.)    
                                           Britt-Marie Lindström
Pohjanmaan liitto:   Olav Jern (pj.)
Metsähallitus:    Susanna Lindeman
Mustasaaren kunta:   Rurik Ahlberg
Korsnäsin kunta:    Ann-Sofi Backgren
Kramforsin kunta:   Gudrun Sjödin
Vaasan kaupunki:    Maria Backman
Örnsköldsvik:    Leif Lindholm
Merenkurkun neuvosto:  Mathias Lindström
ELY-keskus:     Pertti Sevola
     Leena Rinkineva-Kantola
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ovat olleet Thomas Birkö ja Bo 
Edman Örnsköldsvikin kunnasta, 
Susul Olsson, Jessica Ögren ja An-
dreas Gylling Kramforsin kunnas-
ta sekä Susanna Lindeman ja Tuija 
Warén Metsähallituksesta.Heidän 
lisäkseen lääninhallitus on pal-
kannut kaksi osa-aikaista hanke-
assistenttia, Kerstin Wörlerin ja 
Patrik Bylundin, kahtena eri ajan-
jaksona. Merenkurkun neuvosto 
palkkasi pedagogi Herman Fogel-
bergin osa-aikaiseksi työnteki-
jäksi hankkeen toisena vuonna. 
Kaikilla muilla rahoittajakunnilla 
paitsi Vöyrillä ja Maalahdella on 
ollut edustajia hankkeen johto-
ryhmässä. 

Johtoryhmä on toiminut hank-
keessa kaikupohjana, asiantunti-
jana, valvojana, tiennäyttäjänä ja 
“tilaajana”. Hankkeen alussa joi-

takin hakemuksen aktiviteette-
ja ja BA-päätöstä ei koettu tar-
koituksenmukaisina, minkä takia 
johtoryhmä hankejohtajien ehdo-
tuksesta hyväksyi päivitetyssä to-
imintasuunnitelmassa ehdotetut 
aktiviteetit. Johtoryhmä on myös 
jatkuvasti seurannut hankejohta-
jien työtä sekä hankkeen taloutta 
ja tuloksia. 

Johtoryhmä koostui tehokkuussy-
istä suurimmilta osin Yhteistyö-
ryhmän jäsenistä, minkä takia 
myös ELY-keskus osallistui VIS-
VAA:n johtoryhmän toimintaan. 
ELY-keskuksen tuoma asiantunti-
juus oli arvostettua. 
Hankkeen tavoite toteutettiin er-
ilaisten koulutuspanosten avulla 
kaikille kohderyhmille. Koulutuk-
set omassa maassa edesauttoivat 
lisäämään tietämystä sekä ”omas-

ta” että toisen maan maailman-
perinnöstä. Rajat ylittävät koulu-
tustilaisuudet ja tapaamiset olivat 
erittäin tärkeitä ymmärryksen ja 
kokonaiskuvan lisäämiselle rajat 
ylittävästä maailmanperinnöstä.   

Tämä loppuraportti tiivistää 
hankkeen aktiviteetit ja tavoit-
teiden saavuttamisen teemoittain 
seuraavassa kolmessa luvussa. 
Rapotissa kuvaillaan suunnitel-
tuja ja toteutettuja aktiviteetteja, 
esitellään aktiviteetin aikana syn-
tyneitä aiheita sekä tiivistetään 
koulutuksista saadut palautteet ja 
tulokset. Tuloksia voidaan mitata 
vain siten, että hanke on saavut-
tanut sen osallistujamäärän, mitä 
päätöksessä vaadittiin. Raportista 
ilmenee myös osallistujien käsitys 
siitä, miten maailmanperintötyö 
jatkuu hankkeen loputtua.

Opettajat tutustuvat moreeniselänteisiin Merenkurkun saaristossa syyskuussa 2013.
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2. Teema 1: Maailmanperintö yhteiskunnassa

Virkamiesten ja 
poliitikkojen koulutus

Toimeksiantoon kuului vähintään 
sadan henkilön jatkokouluttamin-
en. Näihin henkilöihin lukeutuivat 
virkamiessektorin ja lautakuntien 
edustajat sekä kunnallispolitiikan 
aktiivijäsenet. VIS-VAA valitsi 
kolmiosaisen jatkokoulutuksen, 
jonka teemana oli ”mitä minulle 
v i r k a m i e h e n ä / p o l i i t i k ko n a 
merkitsee kuntani/virastoni hal-
linnoima rajat ylittävä maailman-
perintö?”. 

Ensimmäisessä osassa vierail-
imme kunnanvaltuuston kok-
ouksessa, sisäisissä koulutuk-
sissa ja henkilöstökokouksissa. 
Näissä tilaisuuksissa esittelimme 
luottamushenkilöille ja virka-
miehille yhteistä maailmanper-
intöä ja hanketta. Annoimme 
pohjustavaa tietoa maailman-
perinnöistä, Korkean rannikon/
Merenkurkun saariston maail-
manperintöstatuksen syistä ja 

maailmanperinnön kunnille an-
tamista hyödyistä ja haitoista.  
Vierailimme kaikissa maailman-
perintökunnissa ja pidimme osal-
listujille esityksiä ja lyhyitä work-
shoppeja. Saamamme palautteen 
perusteella esityksemme koettiin 
informatiivisiksi. Osa ihmisistä oli 
myös oivaltanut, että maailman-
perintö voisi olla muutakin kuin 
vain luonnonsuojeluun liittyviä 
hankalia sääntöjä. Hypoteesimme 
mukaan maailmanperintö tarjoaa 
kunnalle myönteistä mainosta, 
mutta positiiviset vaikutukset 
eivät synny itsestään. Maailman-
perintöä voidaan tarkastella mm. 
taloudellisesta ja sosiaalises-
ta näkökulmasta, jolloin se voi 
hyödyttää kuntaa ja auttaa sitä 
pitämään puoliaan kansainväli-
sessä maailmassa. Keskustelimme 
ennakkoluuloista ja hyödyistä, ja 
herätimme osassa osallistujia ki-
innostuksen syvempään tiedon-
saantiin ja täten seuraavaan kou-
lutusosaan osallistumiseen. 

Virkamiehet ja 
poliitikot Korkean 
rannikon Skule-
bergetin juurella 
koulutustilaisuuden 
jälkeen toukokuussa 
2013.

Toinen osa koostui puolen päivän 
seminaareista, joissa käsiteltiin 
maailmanperintösopimuksen ja 
-hallinnon teoriaa. Tilaisuudes-
sa oli myös esityksiä muiden 
maiden maailmanperintökylistä, 
paikallisväestön kohtaamisesta 
Australian Ison valliriutan maa-
ilmanperintöalueella ja maail-
manperintöjen asemasta kuntien 
suunnitelmissa nykypäivänä. 
Seminaareja järjestettiin neljä, 
joista kaksi oli Suomessa ja kak-
si Ruotsissa. Niihin kuului myös 
aktiivisia harjoituksia/workshop-
peja, jotka liittyivät yhteiseen 
maailmanperintöömme ja kuvas-
tivat maailmanperinnön mah-
dollisuutta kuntien voimavarana. 
Osa koulutustilaisuuksista toteu-
tettiin ulkoaktiviteetteina, joissa 
käytettiin hankkeen opetusmate-
riaaleja.  

Seuraavaksi esitellään koulutusti-
laisuuksien workshopeissa ja kes-
kusteluissa syntyneet ideat.
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Kuinka maailmanperintö voi olla voimavara 
kunnallenne ja alueellenne? 

Maailmanperintö on yksi tapa oppia lisää ympäröivästä 
maailmasta ja eri maailmanosien arvoista. Jos maailman-

perintöaate juurtuu nuoriin koulussa, he pystyvät jo lapsesta 
pitäen harjoittamaan suvaitsevaa rauhan ja ympäristön ajat-

telua. Maailmanperintö tarjoaa myös hyvän perustan kansain-
väliselle yhteistyölle.

*

Maailmanperintönimitys tarjoaa lisää mahdollisuuksia hyödyntää lähi-
ympäristöä oppimisympäristönä. Lisääntynyt oleskelu maailmanperintö-

alueella johtaa suurempaan haluun suojella ympäristöä ja huolehtia siitä. Op-
pilaat ovat tulevia päätöksentekijöitä, ja tämän takia heidät pitäisi nähdä tärkeinä 

maailmanperintölähettiläinä. Tieto johtaa toimintakykyyn.

*

Luontomatkailua harjoittavat yrittäjät saavat ”painoarvoa” maailmanperinnön teemasta. 

*

Maailmanperintölogo on laatumerkintä, jota yrittäjien tulisi hyödyntää 
nostaakseen asemaansa. 

*

Puhdas luonto, hiljaisuus ja rauha ovat hyviä markkinointiargumentteja matkailu-
alalla, mutta maailmanperintöstatus antaa näille vielä kultasilauksen. 

*

Oikean tuen avulla maailmanperintöalueen yrittäjät voivat löytää ainut-
laatuisen myyntivalttinsa (Unique Selling Point, UPS), jolla he voivat 
hyödyntää maailmanperintöstatusta resurssina. Maailmanperintö 

pitää paketoida nätisti ja suunnata kansainväliselle yleisölle.

*

Suomen ja Ruotsin yhteinen maailmanperintö antaa 
lisäksi mahdollisuuksia matkailualan yhteiseen kansain-

väliseen markkinointiin. 

*
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*

Maailmanperinnön tulee Unescon maailmanperintö-
sopimuksen mukaan olla helposti lähestyttävissä, ja tällä tavoin 

se voi antaa kunnille ja valtiolle voimaa maailmanperintökuntien 
logistiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

*

Raja-alueellinen maailmanperintö voi synnyttää myönteistä kilpailua maiden 
välillä maailmanperintöjen esittelyssä, mikä voi myös 

nopeuttaa kehitystä. 

*

Paikallinen historia, käsityöt, ruoka ja perinteet ovat jo itsessään voimavaroja. Maailman-
perinnön avulla saamme mahdollisuuden nostaa nämä esille ja vaalia niitä paremmin. Tällä 

tavoin ymmärrämme laajemmin omaa historiaamme ja pystymme myös jakamaan sitä parem-
min. 

*

Merenkurkun saariston ja Korkean rannikon rooli osana kansainvälistä verkostoa pitää olla 
selkeästi esillä ja laajasti tunnettua vuonna 2025!

*

Maailmanperinnöt ovat hyvää mainosta kunnalle ja ne tarjoavat myös virkisty-
mismahdollisuuden paikallisväestölle. Meillä on ainutlaatuisia luonto- ja kulttu-

uriarvoja hallinnoitavana – ne ovat jo itsessään voimavaroja sekä myynnin/
markkinoinnin arvoisia.

*
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Seminaarit otettiin hyvin vasta-
an, ja osallistujien antaman pa-
lautteen mukaan he kasvattivat 
reilusti tietojaan raja-alueellis-
esta maailmanperinnöstä. Mon-
et totesivat, että he eivät olleet 
aiemmin tiedostaneet maail-
manperinnön mahdollisuuk-
sia. Workshopeissa he saivat 
mahdollisuuden työskennellä 
sekä Korkean rannikon/Meren-
kurkun saariston että kum-
mankin maan omien kuntien 
ja kylien kehityskysymysten ja 
ideoiden parissa. 
 
Kolmannessa osassa järjest-
ettiin kaksi tapaamista, joihin 
osallistui edustajia molemmista 
maista ja niiden maailmanper-
intökunnista. 

Ensimmäinen tapaaminen 
järjestettiin Korkean rannikon 
maailmanperintöalueella vuo-
den 2013 toukokuussa, jolloin 
osallistujat saivat syventyä maa-
ilmanperinnön matkailukysy-
myksiin ja tuotemerkkiajattelu-
un. Tapaamisen luennoitsijoina 
toimivat Siv Sandberg 
(Örnsköldsvikin kunnan mat-
kailupäällikkö), Maria Lundkvist 
Höga Kusten Turism -matkailuyr-
ityksestä, Andreas Gylling Kram-
forsin kunnan kehitysyksiköstä 
ja Ann-Sofi Backgren Meren-
kurkun saaristosta. Sandberg 
kertoi Örnsköldsvikin panostuk-
sista saariston kehittämiseen 
sekä kehitteillä olevasta alueen 
uudesta matkailuyrityksestä. 
Yrityksen muodostavat neljä 
Korkean rannikon kuntaa, jotka 
työskentelevät yhdessä matkai-

lukohteen houkuttelevuuden 
ja alueen turistimäärän kas-
vattamiseksi. Lundkvist kertoi 
elinkeinoelämän työskentelystä 
Korkean rannikon markkinoin-
nin, paketoinnin ja myynnin 
puolesta sekä kunnallisen tuen 
tärkeydestä matkailuyrittäjille. 
Gylling esitteli Kramforsin kun-
nan työskentelyä kunnallisen 
tuotemerkin luomiseksi. Maa-
ilmanperintö on tullut esille 
myönteisenä resurssina tässä 
työssä useita kertoja. Backgren 
esitteli kunnallisen ja alueellisen 
tason työtä Merenkurkun saaris-
ton maailmanperintökohteessa. 
Maailmanperintökoordinaattori 
Milly Lundstedt kertoi Korkean 
rannikon erityisistä maailman-
perintöarvoista ja opasti osal-
listujia maailmanperintöalueen 
vierailulla. Thomas Birkö järjes-
ti luonnossa workshopin maail-
manperinnön arvoista. 

Ensimmäisenä päivänä keskus-
teltiin paljon alueen eri sek-
toreiden avoimen dialogin tär-
keydestä. On erittäin tärkeää, 
että Västernorrlannin lääninhal-
litus, kunnat ja paikalliset toimi-
jat voivat keskustella erilaisista 
yhteiskunnan kehittämiseen liit-
tyvistä kysymyksistä ja aiheista. 

Toisena päivänä keskityttiin pai-
kalliseen osallistumiseen ja han-
ketoimintaan. Hacke Näslund 
Dockstan pöytätenniskerhosta 
kertoi, kuinka kyläläiset ottivat 
kenkätehtaan lakkauttamisen 
jälkeen asiat omiin käsiinsä ja 
loivat matkailunähtävyyksiä. 
Johnny Lundin kertoi Leader-

projekt-hankkeesta, jossa py-
ritään yhdistämään maail-
manperinnön aatteellinen työ 
julkiseen ja yksityiseen liiketo-
imintaan. Tämän jälkeen osal-
listujille järjestettiin workshop, 
jossa he saivat miettiä, mitä 
Korkean rannikon ja Meren-
kurkun saariston kunnat voisiv-
at tehdä yhdessä maailmanper-
intöstatuksen kehittämiseksi 
ja hyödyntämiseksi. Workshop 
synnytti innostuneita keskus-
teluja ja lisäsi osallistujien ki-
innostusta maailmanperintöä 
kohtaan. Osallistujat olivat 
haalineet maailmanperinnöstä 
tietoa erilaisten tiedotustilai-
suuksien ja puolen päivän sem-
inaarien aikana, ja nyt heille 
tarjoutui tilaisuus kääriä hihat 
ja keksiä konkreettisia toimen-
pideideoita. 

Meidän tulee 
kunnan edusta-
jina viedä vier-

aamme maailman-
perintöalueelle ja 

esitellä heille maail-
manperintöä. 

Voimme puhua maail-
manperinnöstä työpaikan 

kahvipöydän äärellä ja 
iskostaa ihmisten mieliin, 

että kunnassamme on jotain 
ainutlaatuista. 

Meidän tulee vertailla 
valtuuston jäsenil-
lemme Suomen ja 

Ruotsin maailman-
perintökohteita. 
Mitä voimme op-
pia toisiltamme?



Maailmanperintö yhteistyössä 63° N - maailmanperintölähettiläät

11

Mitä me voimme tehdä ja mitä meidän tulisi tehdä yhdessä raja-alueellisen maailman-
perintömme hyväksi? Joitain ryhmävastauksia:

Kansainvälinen markkinointi on sekä 
välttämättömyys että edellytys suuren yleisön tav-

oittamiselle. Kansainväliselle asiakasryhmälle tulee 
tarjota teemamatkoja ja erilaisia pakettimatkoja, joissa 

voidaan vierailla maailmanperinnön molemmilla puolilla. 
Taide, käsityönä tehtävä ruoka ja muut paikalliset erikoisuu-

det tulee nostaa esille.

Meillä voi olla yhteisiä maailmanperintömatkamuistoja.

Meidän tulisi järjestää useammin maiden rajat ylittävää vaihtoa kunnan 
työntekijöille ja poliitikoille. Näin voimme oppia toisiltamme ja kehittää 

maailmanperintöä molempien vahvuuksilla. Meidän tulee yhdistää molempi-
en maiden parhaimmat puolet saadaksemme matkailullisen edun. 

Voimme yhdessä julkaista molempia maita esittelevää aineistoa esimerkiksi Holm-
sundin ja Vaasan lauttaterminaaleissa. 

Kunnanvaltuutetun tulee ensi kädessä vaalia paikallisväestöä ja -elinkeinoa. Meidän tulee mi-
ettiä, miten maailmanperintö sopii tähän myönteisellä tavalla. Nykypäivänä maailmanperintö 
– ainakin Suomen puolella – on vielä vahvasti sidottu Natura 2000 -hankkeeseen. Tämän takia 

meidän tulee varovaisesti lähestyä maailmanperintöalueella asuvaa ja työskentelevää paikallis-
väestöä. 

Meidän tulee ammattimme kautta huolehtia siitä, että maailmanperinnöstä muodostuu 
valtakunnallinen kiinnostuksenaihe. Meidän tulee huomioida eri arvojen hallinnointi ja 

ohjata keskustelua siten, että saamme aikaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 
Tahto pitää tulla kuntien poliittisilta tahoilta!

Meidän tulee nostaa maailmanperintö esille kuntien yritysneuvostoissa tai 
vastaavissa kokouksissa ja miettiä yrittäjien kanssa, miten voimme nähdä 

maailmanperinnön statuksena ja voimavarana.

Valtuutettuina meidän tulee laatia yleisönosaston kirjoituksia, 
luoda keskustelua ja valaista maailmanperintöä esim. paikallisle-

hdissä ja Facebookissa.

. 
Voimme oppia toisiltamme suunnittelua ja 

maankäyttöä. 
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Toinen tapaaminen järjestettiin 
lokakuussa Merenkurkun saaris-
tossa. Teemana oli ”Korkea ja ma-
tala rannikko − yhteinen voima-
varamme”. Tapaamiseen kuului 
esityksiä, jotka toimivat work-
shoppien alustana. 

Hannu Katajamäki, Vaasan yli-
opiston aluetieteen professori, 
aloitti tapaamisen visioimalla 
Merenkurkun alueen tulevaisuud-
en yhteistyötä. Hän muistutti, että 
maantieteellisesti Korkea ran-
nikko lasketaan kuuluvan Meren-
kurkun alueeseen. Hän myös perä-
si ruotsalaisten ja suomalaisten 
tutkijoiden yhteistyötä alueen tar-
joamien monipuolisten teemojen 
parissa. Katajamäki kertoi osal-
listujille erikoistuneesta ja aka-
teemisesta matkailusta ja arveli, 
että alueella on hyvät edellytykset 
kehittyä kansainvälisesti suosituk-
si matkailukohteeksi näillä aloilla. 
Hän myös kehotti perustamaan al-
uemaantieteen Merenkurkun pro-
fessuurin. Katajamäen esityksen 
tiivistelmä löytyy ”Korkea kohtaa 
matalan” -lehdestä.  

Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik 
Ahlberg valaisi, miten Mustasaa-
ressa työskennellään kunnallis-
tasolla maailmanperintöasioissa. 
Hänen mielestään maailmanper-
intö ei itsessään aiheuta turhan 
suuria haasteita; alue tulee tieten-
kin esille tavallisten kunnallis-
ten asioiden käsittelyssä. Käyttö- 
ja kunnossapitosuunnitelmat 
koetaan rajoituksina, ja maail-
manperintöä käytetään perust-
eluna joidenkin suunnitelmien 
− esimerkiksi tuulivoiman ja ruop-
pauksen − torppaamisessa. Maa-
ilmanperinnössä on kunnalle val-
tavasti potentiaalia, mutta tämän 

hyödyntämiseksi väestön suhtau-
tumista maailmanperintöön tulee 
muuttaa. Matkailuala ei ole ollut 
keskeinen elinkeinopoliittinen 
aihe saaristossa, eikä matkailual-
an ympärille ole kehittynyt yhtään 
vahvaa organisaatiota. Sen sijaan 
alalla on tarve yhteiselle mark-
kinoinnille. Kunnalla on suuret 
odotukset uudesta matkailuyri-
tyksestä, joka aloittaa toimintansa 
vuonna 2014. Maailmanperintöal-
ue eroaa “tavallisesta matkailusta”, 
sillä Unescon myöntämän statuk-
sen ansiosta alueella on velvolli-
suus välittää tietoa maailmanper-
innöstä. Avara alue voi synnyttää 
eräänlaista sisäistä kilpailua, mikä 
toivottavasti  edistää kehitystä. 

Maailmanperintökoordinaatto-
ri Susanna Lindeman pohdiskeli 
yhteisen maailmanperinnön tule-
vaisuuden näkymiä. Meidän vas-
tuullamme on huolehtia näistä 
kansallisomaisuuksista. Miten vo-
imme hyötyä toistemme tiedoista? 
Tehtävänämme on – maailman-
perinnön ainutlaatuisten arvojen 
vaalimisen lisäksi – varmistaa, 
että maailmanperinnön arvo-
jen tietoperusta on erinomaisen 
laadukas ja laajalle levinnyt. Tätä 
yhteistyötä voidaan vielä kehittää. 

Vaasan kaupungin viestintäjohta-
ja Maria Backman kertoi, mit-
en maailmanperintö on resurssi 
kaupungille ja alueelle. Saaristo 
ja sen ainutlaatuisuus ja tuotteet 
olivat tärkeitä jo ennen maail-
manperintöstatusta, mutta tämä 
status varmisti näiden arvojen 
ainutlaatuisuuden ja antoi aihet-
ta ylpeyteen. Maailmanperintö 
näkyy kaupungin työssä ja mark-
kinoinnissa, erityisesti matkailun 
markkinoinnissa. Maailmanper-

intöstatus nostetaan esille jopa 
kaupungin mainostaessa itseään 
kokouspaikkana (”Pidä seuraava 
kokouksesi Vaasassa, jonka luon-
nonperintö tarjoaa hektaareittain 
kokoustamistilaa”). Kaupungin 
antamat lahjat liittyvät myös maa-
ilmanperintöön, ja tämä on hie-
no esimerkki siitä, miten pienin 
panostuksin voidaan levittää maa-
ilmanperintötietoutta. Backman 
puhui myös kestävästä matkailusta 
ja maailmanperinnöstä taloudel-
lisena voimavarana. Hänen mie-
lestään voimme kestävällä tavalla 
kasvattaa maailmanperintöalueel-
la vierailevien ihmisten määrää. 
Voimme saavuttaa tämän mm. lu-
omalla vaellusreittejä, tarjoamalla 
opastettuja retkiä ja taukopaikkoja 
sekä edistämällä tuotekehitystä. 
Meidän tulisi myös valita taloudel-
lisesti suotuisia kohderyhmiä. Al-
ueen tulee kehittää yrittäjille ja 
kunnille mahdollisuuksia hyötyä 
kohteesta taloudellisesti. Pieni 
esimerkki:”Myykää terapeuttista 
ilmaa, 50 €/tunti.” Korkean ran-
nikon kanssa jaetun yhteisen maa-
ilmanperinnön suhteen Meren-
kurkun saaristo voisi työskennellä 
aktiivisemmin kansainvälisille 
markkinoille suunnatun jaetun 
markkinoinnin parissa. Uusi Bot-
nia-Atlantica-jakso voi luoda tule-
vaisuuden kehitysmahdollisuuk-
sia, mutta meidän tulee myös itse 
päättää, mikä on meille tärkeää.  

Samuli Kaivonen, Merenkurkun 
maailmanperintö ry:n uusi toimin-
nanjohtaja, kertoi Suomen puolen 
maailmanperinnön markkinoinni-
sta. Uusi yhdistys on ottanut hoita-
akseen Merenkurkun asiakaspal-
velun, ja maailmanperintökunnat 
yhdessä Metsähallituksen kanssa 
työskentelevät yhdistyksen kautta 
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maailmanperinnön kehittämisek-
si ja tunnettavuuden lisäämiseksi 
sekä kotimaassa että ulkomail-
la. Yhdistys toimii kuten verkko-
ja punova hämähäkki ja kehittää 
verkostoja, palveluja ja yhteistä 
markkinointia. 

Osallistujat saivat myös vierailla 
Merenkurkun saariston maailman-
perinnön eri kohteissa. Opas Hans 
Hästbacka kertoi tyypillisistä maa-
ilmanperintöarvoista ja esitteli 
Bodvattnetin satamia ja moreene-
ja sekä Svedjehamnissa sijaitsevaa 
Saltkaret-näköalatornia. Tämän 
jälkeen matka jatkui niin kutsutun 
”slalomreitin” kautta Klobbskatiin, 
missä workshoppiin osallistuneita 
odotti suomalainen savusauna ja 
illallinen. 

Toisena päivänä osallistujat vi-
erailivat Merenkurkun saaris-

ton eteläosassa, ja Moikipään 
Strand-Mölle-ravintolassa pidetti-
in workshop. 

Koulutuspäivien workshoppien 
aikana keskusteltiin Korkean ran-
nikon ja Merenkurkun saariston 
yhteistyöstä. Osallistujat saivat 
myös harjoitella maailmanperin-
nön kauppaamista ja heidän tuli 
perustella, miksi maailmanper-
intö on tärkeä sekä turisteille että 
valtion edustajille, jotka päättävät 
alueellisesta rahoituksesta. Osal-
listujat keskustelivat myös uusis-
ta hankkeista. Desibelitaso pysyi 
korkealla workshoppien aikana, 
minkä perusteella voidaan päätellä 
maailmanperinnön herättävän ki-
innostusta. Alla on kooste work-
shoppien aikana syntyneistä kysy-
myksistä ja vastauksista.

Virkamiehet ja poliitikot keskustelemassa maailmanperinnöstä Merenkurkun saariston workshopin aikana lokakuussa 2013. Vasem-
malta: Malin Svanholm (Kramfors), Sven-Erik Bernas (Korsnäs), Mikko Ollikainen (Maalahti), Eva Forsberg (Örnsköldsvik), Gudrun 
Sjödin (Kramfors) ja Maria Backman (Vaasa).

Joakim Strand
Vaasan kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja
lähetti seuraavat terveiset 

workshoppeihin osallistuneille: 

Terveiset poppoolle, 
joka toimii Euroopan 

mielenkiintoisimmalla 
alueella: Jos Shanghaista 

vetäisi suoran viivan New 
Yorkiin, se kulkisi suoraan 

maailmanperintömme 
ylitse. Tämän takia meidän 

tulee muistaa, että me 
olemme maailman keskus 
− ja tämä merkitsee suurta 

vastuuta.” 
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Mitä virkamiehen tai poliitikon tulee tietää maailmanperinnöstä?
- missä maailmanperintö sijaitsee
- mikä on maailmanperintö ja mikä luonnonsuojelualue
- mikä rajoittaa ja edesauttaa kehitystä
- mitä tulee tapahtumaan
- Korkean rannikon ja Merenkurkun saariston erot
- Maailmanperintöä koskevista tapauksista tulee tiedottaa mahdollisimman nopeasti. Virano 
 maisilla epäillään olevan salaisia agendoja, lisää avoimuutta kehiin! (Suomessa: koko alueen 
 muuttaminen kansallispuistoksi = kaikki suojeltua, kukaan ei saa vierailla siellä...)
- Statuksen myöntämisen perusteet
- Mitä maailmanperintö merkitsee (vastuut/velvollisuudet) kunnalle. 
- Organisaatio (joka koskee omaa kuntaa ja Unescoa)
- Rahoitusmahdollisuudet.
- Ylpeys! Maailmanperinnön arvo – tämän merkitys.

Millä tavoin maailmanperintö voidaan integroida kunnan ja viranomaisten työhön?
- opetuksessa ja kouluissa
- osana kunnille annettavaa tietotulvaa
- osana vapaa-ajantoimintaa (vieraile maailmanperintöalueella!)
- näkyvyyden lisääminen monilla tasoilla

Antakaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten käsittelette maailmanperintökysymyksiä 
kunnassanne ja/tai virastossanne.
- hankkeen rahoittaja
- osallistuminen organisaatioihin
- yhteistyö yhdistysten kanssa

Mitä välineitä ja tietoa tarvitsette virkamiehinä ja poliitikkoina voidaksenne käsitellä 
maailmanperintöasioita? Miksi?
- paikallistuntemusta
- tietoa maailmanperinnöstä, tämän koulutuksen aikana saamaamme tietoa pitää levittää muillekin
- verkosto – meidän osallistujien tulisi pitää yhteyttä toisiimme! Pienessä mittakaavassa parempi 
 kuin ei mitään. 

Onko tärkeää tehdä yhteistyötä maailmanperintöasioissa? Miksi/miksi ei? 
Minkälaisia porkkanoita meidän pitäisi kehittää, jotta saisimme aikaan sujuvamman 
yhteistyön luonnollisena osana arkea?

- Yhteistyö on tärkeää! Olemme osa samaa ilmiötä. Meillä on samat haasteet, yhdessä olemme vahvempia.
- Meidän tulisi markkinoida maailmanperintöä yhdessä/samanaikaisesti. 
- Voimme oppia toisiltamme. Meillä on yhteistyöryhmä, se on hyvä aloitus. Voisimme myös yhdessä kehit
 tää laivamatkailua. Tiedonvaihto tekee meistä terävämpiä, yhdessä voimme nousta vahvaksi tuote
 merkiksi. 
- Meidän tulisi järjestää yhteisiä tapahtumia/ohjelmia, jotka liittyvät elinkeinoon (esim. edestakainen 
 laivamatka) ja myös kulttuuriyhteistyöhön! Korkea kohtaa matalan on kiinnostava teema, siitä pitäisi 
 tehdä pakettimatkoja. Meidän pitäisi silloin tällöin järjestää yhteisiä tapahtumia. Esimerkiksi tavata   



Maailmanperintö yhteistyössä 63° N - maailmanperintölähettiläät

15

 Merenkurkun keskellä ja laskea mereen arkku, johon on kerätty ajatuksiamme maailmanperinnöstä.  
 Arkku nousee takaisin maanpinnalle maankohoamisen takia x:n vuoden päästä. (Hannkejohtajan huom. 
 Taiteilija Daniel Ladnar toteuttaa tämänkaltaisen taideprojektin kesällä Merenkurkun saaristossa!)
- Meidän tulee luoda kestävää vaihtoa ja verkostoja yrittäjien kesken, ei vain hankkeita Yrittäjien välinen 
 yhteistyö on tärkeää, tämä voitaisiin käynnistää hankkeiden avulla.
- Pitäisikö meillä olla jonkinlainen yhteinen maailmanperintöryhmä? Ryhmä voisi tavata virtuaalisesti 
 muutaman kerran vuodessa.

Valitkaa kaksi maailmanperintöasioihin liittyvää alaa, joiden parissa haluaisitte tehdä 
yhteistyötä kunnallisella tasolla. Tehkää lista niistä hyödyistä, joita yhteistyö voi tarjota 
kunnan ja maailmanperinnön kehittymiselle.

- Ulkoilmaelämä ja loistavat luonnonresurssit voivat johtaa laadun parantamiseen.
- Kehittäkäämme rauhaa säilyttävä nuorisoaate, jonka avulla voimme tehdä rajat ylittävää yhteistyötä  
 nuorten parissa.
- Meidän tulee ottaa tosissaan maaseutuproblematiikka ja ankkuroida maailmanperintö paikallisella 
 tasolla. Meidän tulee rakentaa uskottavuutta ja vakuuttaa paikallisväestö maailmanperinnöstä voima-  
 varana. Voisimme järjestää maaseutukonferenssin.
- Hankkeemme saa enemmän painoarvoa, jos  kaksi maata hakee yhdessä rahoitusta! Voimme hakea  
 yhteistä rahoitustukea.
- Markkinointi on itsestään selvä yhteistyömuoto!
- Meidän pitäisi tavata useammin ja harjoittaa kokemusten vaihtoa. Vaihtamalla keskenämme 
 kokemuksia jokaisen kunnan ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. 
- Hanke tasoittaa tietä muullekin yhteistyölle. Se voi toimia pilottina. 

Missä laajuudessa rajat ylittävää yhteistyötä tulisi harjoittaa? Mitkä asiat voidaan kokea 
yhteistyön uhkina ja haasteina? Kuinka nämä asiat voidaan kiertää/ratkaista?

- Kaikki hankkeet ovat uhkia, hankerahojen saanti on myös hankalaa. Tarvitsemme poliittisia ratkaisuja 
 jatkuvuuden turvaamiseksi. Maailmanperintöön liittyviin toimiin täytyy olla olemassa säännöstö ja 
  järjestelmä. Varsinainen toiminta kärsii hankkeisiin osallistumisesta. Hankkeessa häviää paljon tietoa, 
 ja tieto ei myöskään saavuta ihmisiä. Meidän tulee luottamushenkilöinä ja virkamiehinä edesauttaa 
 tiedon leviämistä. 
- Haasteena on löytää sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita maailmanperinnöstä ja 
 sen kehittämisestä. 
- Hankkeet lisäävät varoja, joita voi käyttää kehittämiseen. Meidän pitäisi analysoida tarkemmin, ‘
 minkälaisia hankkeita tarvitsemme. 
- Uhkana ovat rahat ja priorisointi.
- Pitäisikö meillä olla pysyvä alueryhmä, joka on järjestetty siten, että se muodostaa luonnollisen jatku
 vuuden maailmanperintötyölle? Suomessa on maailmanperintödelegaatio, mutta meillä pitäisi olla 
 suurempi ja paikallisesti ankkuroitunut ryhmä myös rajat ylittävää maailmanperintöä varten. Yhteistyö
 ryhmä keskittyy pelkästään hallinnointiin ja raportointiin ja aivan liian vähän kehittämiseen. 
- Maailmanperinnön mahdollisuuksien uskottavuuden pönkittäminen on pitkäjänteistä työtä. Yhteiset 
 hankkeet ovat tie eteenpäin. Esim. Leader-ohjelma, Botnia-Atlantica.
- Hankeorientoitunut maailmanperintötyö on uhka. Poliittiset päätökset/priorisoinnit, jotka tekevät 
 kuntien työstä jatkuvampaa, ovat ratkaisu. 
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Postisoudusta videokonferensseihin... Käytämmekö nykypäivän tekniikkaa 
yhteistyövälineenä meren yli ja kuntien välillä? Toimiiko se? Jos saisitte valita, miten 
harjoittaisitte yhteistyötä ja millaisilla välineillä? Visioikaa vapaasti.

- Meillä pitäisi olla yhteinen maailmanperintöämme esittelevä maailmanperintömobiiliohjelma.
- Teknologia ei ole niin mukavaa, yhteistyö vaatii fyysisiä tapaamisia. Nykypäivänä se ei toimi niin hyvin.  
 Parasta olisi, jos voisimme tehdä fyysisten ja virtuaalisten tapaamisten sekoituksen. Tulevaisuudessa  
 meillä voisi olla yhteinen alusta ja yhteiset nettisivut, minkä tekemiseen kaikki voisivat osallistua. Sen  
 tulisi sisältää keskustelufoorumi. 
- Teknologia on hyvästä, mutta se ei korvaa ihmisten välisiä tapaamisia. Meidän tulisi luoda uusia 
 hankkeita koulussa, esimerkiksi lukiotasolla. On tapoja, joilla voimme hakea nuorisovaihtoa, ja tämä  
 vaihto voisi luoda uusia maailmanperintölähettiläitä. He voisivat vuorostaan olla yhteydessä muihin  
 maailmanperintökohteisiin. Monimuotoisuus luo ymmärrystä!
 
Mitkä maailmanperintöyhteistyön osa-alueet voidaan tehdä organisaationne var-
sinaisen työn osana ja mitkä osat voidaan tehdä hankkeessa?    

- Varsinaisen työn tulee koostua hallintoon, suunnitteluun ja perusmarkkinointiin liittyvistä 
 kysymyksistä, jotka vaativat jatkuvuutta ja vakautta. Siihen kuluvat myös maailmanperintöalueen ja sen  
 kunnossapidon fyysinen suunnittelu. 

- Hanketoimintaa voidaan toteuttaa aatteellisella tasolla esimerkiksi virkamiesten välisenä vaihtona tai  
 nuoriso- ja kouluvaihtona. Hanketoiminnassa voidaan käsitellä myös kehitykseen liittyviä kysymyksiä –  
 sellaisia, joilla on alku ja loppu ja jotka sen jälkeen muodostuvat osaksi perustoimintaa. Matkailualan ja  
 tarinankerronnan kouluttaminen ja kehittäminen voidaan etuineen sovittaa myöhemmin hankkeeseen. 

Workshoppiin kuului myös leikkisä osio, jolloin osallistujat saivat esittää muita maailmanperintöjä.
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Kaikki maailmanperintökunnat 
rahoittivat VIS-VAA-hanketta 
ja osallistuivat kaikkiin aktivi-
teetteihin. Hanke rahoitti osallis-
tujien suunnittelun, koulutuksen, 
matkat, ruoat ja liikkumisen. 

Tavoitteena oli lisätä maailman-
perintölähettiläiden määrää sekä 
kasvattaa ymmärrystä ja tietoa 
yhteisestä maailmanperinnöstä. 
Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin 
aktiviteetteihin osallistuvien kes-
kuudessa. Workshopeissa todetti-
in, että yhteistyön jatkuminen on 
pitkälti osallistujien omissa kä-
sissä. Yhteistyön jatkumiseen vai-
kuttavat myös maailmanperinnön 
parissa työskentelevät toimijat. 
Hankkeen tavoitteet on saavutet-
tu, sillä maailmanperintö on ank-
kuroitu toimintaan ja tietoutta 
yhteisestä maailmanperinnöstä 
on kasvatettu. 

Virkamiesten ja poliitikkojen koulutus

Tiedotustilaisuudet

12.2.13 – Sivistyslautakunnan ja Naturgruppenin koulutus Örnsköldsvikissä
20.2.13 – Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan koulutus Örnsköldsvikissä 
21.2.13 – Mustasaari, luottamushenkilöiden koulutustilaisuus
 – Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan koulutus Örnsköldsvikissä
25.2.13 – Kramfors, kunnanvaltuusto
 – Örnsköldsvik, kunnanvaltuusto
6.3.13  – Vöyri, kunnanvaltuusto
 – Korsnäs, kunnanvaltuusto
12.3.13 - Korsnäs/Maalahti, luottamushenkilöiden koulutustilaisuus
11.4.13 – Maalahti, kunnanvaltuusto
6.9.13 - Vaasa, kunnanvaltuuston seminaari
6.11.13 - Västernorrlannin lääninhallituksen virkamiesten koulutustilaisuus
29.1.14 - Lääninhallituksen ja Härnösandin kunnan virkamiesten koulutus

Seminaarit

26.3.13 – Kramfors
10.4.13  – Örnsköldsvik
24.4.13  – Merenkurkun saaristo, kaikki kunnat
25.4.12  - Merenkurkun saaristo, kaikki kunnat

Tapaamiset
16-17.5.13 Tapaaminen Korkealla rannikolla. 
  Merenkurkun saariston 13 poliitikkoa ja virkamiestä tapasi   
  Korkean rannikon kollegoitaan. Luentoja, tutustumiskäyntejä,   
  keskusteluja.
3-4.10.13 Tapaaminen Merenkurkun saaristossa.
  
Muuta:

1.6. 12  KR: Koulutustilaisuus Örnsköldsvikin henkilöstötoimistolle.
18.12.12 KR: Inspiraatiokahvittelut Kramforsin kunnan kunnallis-
  hallinnolle, tietoa yhteisestä maailmanperinnöstä.
29.8.13  KR: Örnsköldsvikin lautakuntapoliitikkojen koulutus Trysundassa.
13.9.13  Merenkurkun saaristo: Vaasan kaupungin suunnitteluja-
  oston henkilöstön koulutustilaisuus Svedjehamnissa

Kiihkeitä keskusteluja 
maailmanperinnöstä.
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Yrittäjien ja oppaiden 
koulutus

Tehtävänä oli järjestää rajat 
ylittävää koulutusta oppaille 
ja yrittäjille sekä organisoida 
workshoppeja aiheesta ”Kuinka 
tuoda maailmanperintö vierail-
ijoiden saataville opastuksen, 
tarinankerronnan, kokemusten, 
dramatisoinnin ynnä muiden 
keinojen avulla?”. Tätä asiaa 
pohdittiin useiden koulutuspäivi-
en ja tapaamisten aikana. Hanke 
osallistui muun muassa useisi-
in Korkean rannikon ja Meren-
kurkun saariston maailmanper-
intöalueella aktiivisesti toimivien 
yritysten verkostotapaamisiin.

Hanke järjesti myös maailman-
perinnön geologiasta syventävän 
koulutustilaisuuden, jossa 
Turun yliopiston professori 
Matti Räsänen luennoi teemas-
ta ”Korkean rannikon/Meren-
kurkun saariston geologia: Mikä 
selittää Valassaarten ja Skuleber-
getin ulkonäön?”. Hän huomautti, 
että korkealla ja matalalla ranni-
kolla on enemmän samankaltai-
suuksia kuin eroavaisuuksia, ja 
että oppaiden tulee ymmärtää 
maapallon historiaa voidakseen 
tarjota asiakkailleen hyviä tari-
noita. Jääkaudesta ja maanko-
hoamisesta valloillaan olevat 
erilaiset käsitykset ovat pieniä 
tässä yhteydessä, ja oppaiden 
tulisi keskittyä enemmän tari-
nankerrontaan sen sijaan, että 
he takertuisivat yksityiskohtiin 
ja esimerkiksi lukuihin. Koulu-
tuspäivä jatkui Thomas Lundinin 
esityksellä nimeltään: ”Kuinka 
kohtaan asiakkaani ja esiinnyn 
ryhmän edessä?”. Tämän jälkeen 

osallistujille esitettiin work-
shopissa kysymys: ”Kuinka es-
itän geologiset ilmiöt populaari-
tieteellisellä ja mielenkiintoisella 
tavalla ryhmilleni?”. Koulutus-
päivä lisäsi noin kahdenkymme-
nen oppaan ja yrittäjän maail-
manperintötietoutta. 

Matkailutoimistojen työnteki-
jöille järjestettiin koulutustilai-
suus ennen vuoden 2013 kes-
äsesonkia. Yli 40 osallistujaa 
vastaanotti tietoa rajat ylittävästä 
maailmanperinnöstä. Heille an-
nettiin myös vinkkejä ja neuvo-
ja Korkean rannikon ja Meren-
kurkun saariston esittelemiseen 
riippumatta siitä, missä maail-
manperintökunnassa he sijait-
sevat. Koulutustilaisuus järjest-
etään vuosittain, mutta hankkeen 
avulla tilaisuudessa pystyttiin 
syventymään maailmanperinnön 
rajat ylittävään sisältöön. 

Yrittäjille järjestettiin muutama 
tapaaminen syksyn 2013 aika-
na. Ensimmäinen tapaaminen 
Merenkurkun saaristossa aloitet-
tiin luento- ja workshoppäivällä, 
jonka aiheena oli ”Korkea ja ma-
tala rannikko – yhteinen voima-
varamme. Kuinka hyödynnän 
maailmanperintöä yritykseni 
brändäyksessä?”. Tapaaminen 
järjestettiin yhteistyössä Svens-
ka Handelshögskolanin ja Vaasan 
ammattikorkeakoulun “Reissaa 
ja Rentoudu” -hankkeen kanssa. 
Peter Björk, yliopiston lehtori 
sekä pohjoismaisen matkailual-
an markkinoinnin ja brändäyk-
sen asiantuntija, kertoi yrittäjille 
brändäyksen eetoksesta. Brändi 
on nimi, symboli tai logo, josta 
yritys tunnistetaan markkinoil-

la. Sen tulee antaa ja lunastaa 
lupaus sekä toimia yrityksen 
ohjauskeinona ja ajattelutapana. 
Jotta maailmanperinnöstä olisi 
yrittäjälle hyötyä, yrittäjän tulee 
löytää sen ”vetonaula”; jotain, 
joka mahdollistaa maailmanper-
innöstä hyötymisen yrityksen 
tuotoksissa. Näistä vetonauloista 
keskusteltiin workshopin aikana 
ja luentojen jälkeen. Tilaisuudes-
sa luennoitiin myös yritysten 
yhteistyöstä Korkealla rannikol-
la ja Merenkurkun saaristossa. 
Osallistujat saivat tehtäväkseen 
miettiä rajat ylittävän yhteistyön 
mahdollisuuksia. 

Alla esitellään tiivistelmä keskus-
telujen johtopäätöksistä:

Yrittäjät ja oppaat vierailevat Meren-
kurkun saariston Saltkaret-näköala-
tornissa.
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Kuinka voisit yrittäjänä/oppaana paremmin ymmärtää asiakkaitasi sekä heidän tarpeitaan ja 
arvomaailmaa? Kuinka kohtaat nämä? Kuinka pyydät asiakkailtasi palautetta?
- Ensin pitää tunnistaa kohderyhmä, kieli, kiinnostukset jne. 
- Palautteenanto tulee mahduttaa ohjelmaan tai järjestää siten, että asiakkaat voivat jälkikäteen esimerkiksi   
 täyttää kyselyn. Voisiko palautekonseptille kehittää mobiiliohjelman?
- Vaelluksille/opastuksille voi tehdä tarkistuslistan. Mitä kysymyksiä pitäisi esittää, jotta ryhmästä tietäisi 
 mahdollisimman paljon etukäteen? Voisimme kehittää tätä yhdessä.
Maailmanperinnön yleismaailmalliset erityiset arvot (Outstanding Universal Values). Miten 
esität nämä asiakkaillesi?
- Geologia nostetaan tietysti ensimmäisenä esille. Kerromme, mitä on tapahtunut ja mistä alue on saanut ul
 komuotonsa. Kerromme myös muista maailmanperinnöistä ja erityisesti luonnonperinnöistä, jotta pystymme  
 havainnollistamaan maailmanperintöperhettämme.
Tarinankerronta. Kuinka voimme sisällyttää opastuksiimme maailmanperinnön suomalaisen 
ja ruotsalaisen puolen?
- Voimme kertoa hylkeenpyynnistä, viinan salakuljetuksesta, postisoudusta, venäläisistä vuonna 1721, vuosien  
 1808−1809 sodasta.
- Maankohoaminen antaa luonnollisen yhteyden, esitelkää vastakohtia.
- Kieli ja yhteinen historia. 
Kuinka tarinankerronnassa voidaan hyödyntää uutta teknologiaa?
- Markkinoinnissa.
- Älypuhelinten avulla tarinoissa, ”maailmanperintömobiiliohjelma”.
- Meidän tulisi yhdistää nettisivut www.hogakusten.com ja www.kvarken.fi.
- Oppaille voisi olla yhteinen mappi.
- Nettikamerat esimerkiksi Saltkaret-näköalatornissa ja Korkean rannikon sillalla, näkyy molempien puolten 
 nettisivuilla.

Ann-Sofi Backgren, Sari Saarikoski ja Patrik Bylund miettivät tarinankerrontaa.
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Toinen tapaaminen järjestettiin 
Korkealla rannikolla, ja tapaami-
sessa keskityttiin entistä konk-
reettisemmin yhteistyöhön ja pa-
ketointiin. Hapansilakkayrittäjä 
Ruben Madsen luennoi teemas-
ta ”Tuotemerkin rakentaminen 
yksittäisen elintarvikkeen varaan 
− näppärät niksit ja toimivat 
työkalut”. Osallistujat vierailijat 
muutamassa yrityksessä ja tu-
tustuivat Ruotsin maailmanper-
intöalueen geologisiin ilmiöihin. 
Näiden päivien workshopeis-
sa keskityttiin rajat ylittävään 
yhteistyöhön. Osallistujat olivat 
sitä mieltä, että yhteinen mat-
kamuisto olisi helppo ja kouriin-
tuntuva tapa käynnistää yhteistyö. 

Seuraavalla sivulla on tiivistelmä 
workshopeissa keskusteltujen ky-
symyksien vastauksista.

Hankkeen ansiosta yrittäjät ovat 
tavanneet toisensa; nyt yhteistyön 
jatkaminen on heidän itsensä 
harteilla.

Hanke järjesti raja-alueellisen 
opaskoulutuksen Korkealla ranni-
kolla. Teemana oli ”Yhteinen maa-
ilmanperintö, sen arvot ja kult-
tuurihistoria”. Osallistujat saivat 
syventyä luontoon ja kulttuuriin 
sekä oppia kummankin maan 
maankohoamiseen liittyvästä 
kulttuurihistoriasta. 

Yrittäjien tapaamisten aikana 
syntyi ideoita, joita kehitelti-
in myöhemmin samana vuon-
na matchmaking-tapaamisten 
aikana. Siellä luotiin perusta 
yhteiselle matkamuistolle, ”Metri 
maailmanperintöä”, joka koos-
tuu sekä Suomen että Ruotsin 
puolen markkinointituotteista. 

Paikanomistajille pantiin alulle 
yrittäjäverkosto, joka tarjoaa 
yöpymisen, ruoan ja aktiviteetteja 
sisältävän paketin. Tilaisuudes-
sa luotiin useita yhdistyskontak-
teja, ja tapaamiset rajan toisella 
puolella sijaitsevien kollegoiden 
kanssa vaikuttivat lisäävän kiin-
nostusta maailmanperintöön jopa 
omalla kotikentällä.

Yrittäjät päättivät edistää myös 
muutamaa maailmanperintöön 
liittyvää hankeideaa, muun 
muassa valokuvauskursseihin ja 
valokuvausmatkailuun liittyviä 
hankkeita. 

Hankkeen puitteissa päätettiin 
myös aloittaa yhteistyö 
Korkean rannikon ja Meren-
kurkun saariston matkailuorgan-
isaatioiden välillä. Organisaatiot 
esittelivät toisilleen työskente-
lyään omalla puolellaan ja kar-
toittivat mahdollisen yhteistyön 
muotoja. Maailmanperintötietoi-
suus on suurempaa ulkomailla, 
ja tämän takia olisi tärkeää yh-
dessä houkutella matkailijoita es-
imerkiksi Benelux-maista. Yrittä-
jien, virkamiesten ja poliitikkojen 
ilmaisema toive yhteisistä kansa-
invälisistä markkinointipanostuk-
sista otettiin myönteisesti vastaan, 
vaikkakin tämän toteuttaminen 
jätettiin myöhäisemmälle vai-
heelle. Tämä vaatii huolellista su-
unnittelua ja järjestämistä siten, 
että siinä ei toimita vastoin kan-
sallisia yhteistyömuotoja (kuten 
esimerkiksi VisitSweden- ja Vis-
itFinland-hankkeita). Korkeal-
la rannikolla keskitytään hyvin 
paljon itse kohteeseen, ja Meren-
kurkun saariston sisällyttäminen 
tähän toimintaan pitäisi tapahtua 
niin sulavasti, ettei se aiheuttaisi 

haittoja kohteelle kokonaisuute-
na. Tämä pätee myös Suomen 
puoleen. Matkailuorganisaatiot 
myös totesivat, että uusi  Bot-
nia-Atlantica-jakso antaa monia 
mahdollisuuksia matkailun ja 
maailmanperinnön saamisek-
si hankekartalle. Aikaa ei juuri 
jäänyt konkreettisista hankkeista 
keskustelemiseen. Sekä Suomen 
että Ruotsin puolella ollaan kah-
den vaiheilla vuoden 2014 mat-
kailusesongin uusien organi-
saatiomuotojen käynnistämisen 
suhteen. Osallistujat totesivat, 
että seurantatapaaminen olisi 
tarpeen näiden matkailuyrityksen 
luomisen jälkeen. Aluksi organi-
saatiot pitävät yhteyttä toisiinsa ja 
panostavat vierekkäiseen esitte-
lyyn tuodessaan esiin yhteistä 
maailmanperintöä Pohjanmaan 
suurmessuilla vuoden 2014 
huhtikuussa. Osallistujat myös 
lupasivat lähetellä toisilleen säh-
köposteja tammikuussa ja miettiä, 
miten venemessujen yhteyteen 
voitaisiin suunnitella tapahtuma 
Merenkurkun saariston veneker-
hoille. Hankkeessa onnistuttiin 
tällä tavoin edesauttamaan mat-
kailualan yhteistyötä. 

”En pelkää tulojen 
puolesta vaan pelkään, 
että emme tee mitään.” 

Ruben Madsen
yrittäjä 

Korkea Rannikko
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Yhteistyökumppanit? Minkälaisen yrityksen kanssa SINULLA olisi halua/tarvetta tehdä 
yhteistyötä? Miltä yhteistyön pitäisi näyttää? Miltä se voisi näyttää? ? 
- Meillä tulisi olla yhteisiä pakettimatkamahdollisuuksia. Pakettimatkoja esimerkiksi Suomen sisämaan  
 turistiryhmille: ensin yksi päivä Merenkurkun saaristossa (eksoottinen paikka sisämaassa asuville) ja  
 sitten yksi päivä Korkealla rannikolla. Maailmanperintöosat tulee konkreettisesti sitoa toisiinsa!
- Kuljetusten tulisi olla helpompia.
- Idearisteily maiden välillä...yhteistyön kehittäminen?
- Meidän tulee itse olla aktiivisia ja etsiä sellaisia yrittäjiä, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä.
- Tuotekehitys, esimerkiksi matkamuistot. Matkamuistoja tehdessä tulee ajatella molempien maiden 
 maailmanperintöalueita. 
- Elämyskalastamista molemmilla puolilla.
- Granösundin kalastajakylä voi harjoittaa vaihtoa Anundsjön kotiseutuyhdistyksen kanssa.”Juokse kilpaa  
 kalan kanssa”, ”Juokse kilpaa maankohoamisen kanssa” (slow motion). Laatikaa ohjeita, joita voidaan  
 käyttää kummallakin puolella. 
- Yhdistykset voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi: valokuvauskerhojen ja kajakkikerhojen kanssa sekä 
 tehdä matkoja toiselle puolelle.

Tarvitaanko meren ylittävä yrittäjäverkosto? Miltä se näyttäisi? Facebook-ryhmä? Puhe-
linnumero? Tapaamisia? Miten?

- Maiden välinen verkosto on epäkäytännöllinen. Meidän tulee verkostoitua kummankin puolen yrittäjien  
 kanssa. Tarvitsemme myös verkkoa punovan ”hämähäkin”, joka järjestäisi tapaamisia yrittäjien kesken.
- Verkostoon pitäisi sisältyä vierailijoidemme informointi myös toisen puolen maailmanperinnöstä eikä  
 vain omastamme. Kertokaa, minkälaisia vastakohtia Merenkurkun toisella puolella on! Tämän tulisi aina  
 tapahtua luonnostaan. 

Meidän tehtävänämme on luoda maailmanperintöön liittyviä tapahtumia/ohjelmia. 
Pohtikaa vapaasti! Tavoitteena on mm. saada ”ilmaista” markkinointia lehtien/median 
kautta. 

- Pakettimatkat, Botniapyöräily/-juoksu/-kilpailu – voiko nämä jotenkin yhdistää maailmanperintöön?
- Tarvitsemme yhteisen profiilin.
- Kirstu on loistava idea! Laskekaa keskellä maailmanperintöä mereen kirstu, joka sisältää terveisiä 
 tulevaisuudelle. Ajatelkaa suuria: kirstun löytäjä voittaa matkan 20:een maailmanperintöön!
- Tapahtuma: RUOKAFESTIVAALI! Tyrnimarja + hapansilakka. 
- Piilopaikka, koe rauhallisuus.
- Jäänveistokilpailu, jonka teemana on ”Korkea kohtaa matalan”.
- Wasalinen vuokraus ja erityistapahtuman järjestäminen risteilynä Örnsköldsvikistä Vaasaan! 
 Täyttäkää laiva yhdistyksillä ja yrityksillä, jotka esittelevät/markkinoivat itseään. 
- Viekää Ruben Madsen Vaasaan ja järjestäkää hapansilakkanäytös Ruotsin maailmanperinnön 
 markkinoimiseksi Suomessa!
- Ulvöregattan-purjehduskilpailu, tuokaa maailmanperinnön molemmat puolet esiin jossain kilpailun 
 tapahtumassa! Houkutelkaa ruotsalaisia turisteja Suomeen. 
- YK-päivä. Luokaa rajat ylittäviä tapahtumia juuri tuona päivänä!
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Yrittäjien ja oppaiden (FE) koulutus

10.4.2013 Merenkurkun saaristo: Syventävää koulutusta FE:lle.”Miksi meillä on korkea ja matala 
  rannikko? Kuinka esittelen maailmanperintöä asiakkailleni?” Syventyminen geologiaan ja   
  esiintymiseen.
15.4.2013 Korkea rannikko: Informaatiota hankkeesta Korkean rannikon opasverkostolle. 
6.5.2013 Korkea rannikko: FE:n ja matkailutoimiston henkilöstön peruskoulutus. ”Mikä on
  maailmanperintö? Tietoa Korkean rannikon ja Merenkurkun saariston 
  maailmanperintöarvoista.”
21.5.2013 Korkea rannikko: Informaatiota ja aktiviteettien suunnittelua Korkean rannikon 
  opasverkoston kanssa ja verkostoa varten.
6.6.2013 Merenkurkun saaristo: Merenkurkun saaristo: FE:n peruskoulutus.”Mikä on maailman-
  perintö ja mitä kerron asiakkailleni Korkeasta rannikosta/Merenkurkun saaristosta?” 
  Osa 1, teoria.
10.6.2013 Merenkurkun saaristo: FE:n peruskoulutus.”Mikä on maailmanperintö ja mitä kerron asiak 
  kailleni Korkeasta rannikosta/Merenkurkun saaristosta?” Osa 2, opastettu kierros 
  maailmanperintökohteessa ja tietoa maailmanperinnöstä. 

8.−9.10.2013 Workshop ja tapaaminen Merenkurkun saaristossa
23.−24.10.2013 Workshop ja tapaaminen Korkealla rannikolla

16.12.2013    Tapaaminen Korkean rannikon ja Merenkurkun saariston matkailuorganisaatioiden kanssa.
3.−4.12.2013       Korkean rannikon oppaiden koulutus sekä tiedonsiirto oppailta 
        Naturum Korkealle rannikolle ja Västernorrlannin lääninhallituksen henkilöstölle.

Muuta:
- Merenkurkun saaristo: Osallistuminen Kvarken Fishing -hankkeen loppuseminaariin; maailman  
 perintöalueen kalastusoppaiden verkostoituminen. Toukokuu 2012.
- Korkea rannikko: Tapaaminen Höga Kusten Turism -yrityksen ja Projekt Bäst 2020 -hankkeen   
 kanssa yhteisen koulutuspäivän suunnittelemiseksi. Toukokuu 2012.
- Korkea rannikko: Luonto-oppaiden koulutus Uumajan yliopistossa. Syyskuu 2012.
- Merenkurkun saaristo: Nordivalen-osallistujien tiedotusretki maailmanperintöalueella (Nordivalen  
 on seminaari Pohjoismaiden organisaatio- ja yhdistyselämän yrittäjille). Syyskuu 2012.
- Korkea rannikko: Hankkeiden tiedotustapaaminen Korkean rannikon oppaille ja yrityksille.
- Matchmaking-tapaaminen yrittäjille, FE-vaihdon seuranta. Yhteisen markkinoinnin konkretisointi  
 ja yhteisten matkamuistojen hahmotteleminen. Kolmisenkymmentä ihmistä osallistui Meren  
 kurkun tapahtumaan 11.−14.11.2013.
- Tapaaminen Höga Kusten Turism -yrityksen kanssa, keskustelua matkailualan vaihdosta. 
- Matchmaking-tapaaminen yhteisistä matkamuistoista Korkealla rannikolla 19.11.
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Syventynyt yhteistyö 
Naturum Korkean 

rannikon ja Terranovan, 
Merenkurkun luonto-

keskuksen, kanssa 

Ohjelman tarkoituksena oli luoda 
perusta Terranovan ja Naturum 
Korkean rannikon syventyneel-
le yhteistyölle. Tavoitteena oli 
järjestää kaksi tapaamispäivää, 
yksi Naturumissa ja yksi Terra-
novassa, johon molempien kes-
kusten henkilöstö sekä muiden 
matkailuorganisaatioiden hen-
kilöstö olisi voinut osallistua. 
Tälle ei kuitenkaan ollut tilaa 
yksiköiden toiminnassa. Sen ta-
kia tämä toteutettiin hieman eri 
muodossa osallistujien toivomuk-
sesta. Järjestimme muutaman 
Skype-tapaamisen, jossa keskus-
teltiin muun muassa siitä, miten 
voimme hyödyntää toistemme 
taitoja ja materiaaleja. Terranova 
haluaa luoda virtuaalisen tietoke-
skuksen, ja se haluaa Korkean 
rannikon mukaan tähän hank-
keeseen. Keskuksen teemoina 
olisivat geologia, biologia ja kult-
tuuri, ja kirjasto toimisi tiedon-
lähteenä yliopiston ja maailman-
perintöhallinnon eri toimijoiden 
kanssa. Ruotsin puolen toimijat 
ovat ilmaisseet mielenkiintonsa 
hankkeeseen, ja Terranova jatkaa 
työskentelyä uusien rahoittajien 
löytämiseksi ja hankesuunnitel-
man kehittämiseksi. 

Tapaamisessa todettiin, että 
yhteisten näyttelyiden järjestämi-
nen on vaikeaa, kun käytössä on 
niin erilaiset tilat. Muun muassa 
kuljetukset ja käännökset tuottai-
sivat hankaluuksia. Olisi kuiten-
kin mahdollista pyrkiä siihen, että 
tietojenkeruu maailmanperinnön 

näyttelyitä varten hyödyttäisi 
molempia osapuolia. Hankkeen 
aikana luotiin jonkin verran ju-
listeita ja roll-up-mainoksia, joita 
sekä Naturum Korkea rannikko 
että Terranova voivat tarvittaessa 
käyttää.  Tapaamisessa keskus-
teltiin myös yksiköiden myyn-
tipisteistä, joihin voisi lisätä mat-
kamuistoja molemmilta puolilta. 
Tämä merkittiin toteutettavaksi 
vuoden aikana. 

Tutkijoiden toivottiin jakavan 
tietojaan, jotta yksiköiden hen-
kilöstö voisi kansantajuisella ta-
valla esitellä vaikeita geologisia 
ilmiöitä vierailijoille. Tämän ta-
kia järjestettiin tutkijatapaami-
nen, jossa tutkijat tarjosivat 
henkilöstölle päivitettyä tietoa 
maankohoamisesta. Kutsuimme 
tapahtumaan seitsemän tutkijaa, 
jotka kertoivat maankohoamis-
tutkimuksen uusimmista havain-
noista ja ylipäänsä geologiasta. 
Workshoppien aikana henkilöstö 

pohdiskeli yhdessä tutkijoiden 
kanssa, kuinka yksinkertaisella 
ja populaaritieteellisellä tavalla 
voisi selittää vaikeita tieteellisiä 
ilmiöitä. Workshoppien raportti 
on jaettu osallistujille. Osallis-
tujat olivat erittäin tyytyväisiä 
pystyessään päivittämään tieto-
jaan ja saadessaan tieteellisen 
ankkuroinnin siihen, kuinka he 
esittelevät vieraille korkean ja 
matalan rannikon samankaltai-
suuksia ja eroavaisuuksia. Myös 
tutkijat kokivat tapaamiset an-
toisiksi. Osallistujien kesken 
laadittiin verkosto/kontaktilis-
ta, ja osallistujat olivat varmo-
ja yhteydenpidon jatkumisesta 
myös hankkeen päätyttyä. Tut-
kijatapaamisen esitykset ovat 
saatavilla nettisivuilla: http://
www.kvarkenworldheritage.fi/
the-kvarken-archipelago/geolo-
gy/cooperation-between-scien-
tists-and-managers/ 

Tutkijatapaamisen luennoitsijat Terranovassa marraskuussa 2013.



Maailmanperintö yhteistyössä 63° N - maailmanperintölähettiläät

24

Maailmanperintönäyttely 
– Unesco 40 vuotta

Tehtävänä oli järjestää liikku-
va maailmanperintönäyttely, 
jota voitaisiin esitellä julkisissa 
tiloissa. Näyttely koostui nyky-
isistä materiaaleista (aiempien 
hankkeiden roll-up-mainoksista 
ja esitteistä) ja sitä täydennettiin 
uusilla roll-up-mainoksilla, jotka 
keskittyivät Unescon maailman-
perintösopimuksen 40-vuotis-
juhlaan. Näyttely kiersi kaikis-
sa maailmanperintökunnissa 
ja sitä esiteltiin muun muassa 
kirjastoissa ja kunnantalois-
sa. Näyttely on tällä hetkellä 
Naturum Korkealla rannikolla. 
Kaikki materiaalit ovat tallella, 
joten maailmanperinnöstä ki-
innostuneet voivat hyödyntää 
niitä tulevissa tapahtumissa. 

Hankkeen aikana osallistu-
imme myös erilaisiin tap-
ahtumiin kuten markkinoihin ja 
teemapäiviin yhdessä kuntien, 
Naturum Korkean rannikon ja 
Metsähallituksen kanssa. Tap-
ahtumissa huomioitiin myös 
40-vuotisjuhlat. Jakelimme maa-
ilmanperintöä koskevia esitteitä 
ja karttoja näissä tapahtumis-
sa, ja toimimme myös itse 
maailmanperintölähettiläinä 
käymällä keskusteluja maail-
manperinnöstä vierailijoiden 
kanssa. Esimerkki uudesta roll-up-materiaalista.

www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

www.merenkurkku.fi
www.naturumhogakusten.se

Alueen hallinnosta vastaavat: 
Metsähallitus, Suomi; Länsstyrelsen Västernorrland, Ruotsi.

Ylittää rajat
nousee merestä
Mannerjää, maankohoaminen ja meri ovat muokan-
neet Korkean Rannikon/Merenkurkun saariston 
maailmanperintöalueen maiseman. Uutta maata 
nousee jatkuvasti merestä aaltojen muokattavaksi. 
Maailmanperinnössä korkea kohtaa matalan: Ruotsin 
puoleiset vuoret ja huimaavat jyrkänteet kohtaavat  
Merenkurkun kivisen ja matalan saarimaailman.  
Ne muodostavat yhdessä maapallon geologisesta  
historiasta kertovan kiinnostavan kokonaisuuden.

M e r e n k u r k k u

S e l k ä m e r i

KORKEA RANNIKKO

MERENKURKUN
SAARISTO
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Maailmanperintö yhteistyössä 63°N

Vuonna 2010 maailmassa oli liki 900 maailmanperintökohdetta, joista 21 use-
an maan yhteisiä. Korkea rannikko hyväksyttiin Unescon maailmanperintö-
luetteloon luontoarvojensa ansiosta vuonna 2000, ja vuonna 2006 alue laa-
jennettiin koskemaan Merenkurkun saaristoa. Kohde on harvoja useamman 
valtion alueella sijaitsevia luonnonperintöalueita, joista vain kaksi on valittu 
geologisin perustein. Muita pohjoismaisia geologisia luonnonperintöalueita 
ovat Norjan Geiranger- ja Naeroy-vuonot sekä Grönlannin Illulisat-jäävuono.
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Kuvitukset

Tehtävänä oli tuottaa populaar-
itieteellisiä kuvituksia niistä 
prosesseista, jotka ovat tunnu-
somaisia Korkean rannikon/
Merenkurkun saariston maail-
manperintöalueelle. Hankkees-
sa päätettiin ostaa oikeudet 
aiemmassa hankkeessa käytet-
tyihin kuvituksiin ja levittää 
näitä kuvituksia maailmanper-
innön nettisivuille, hankkeen 
koulutusmateriaaleihin ja niihin 
materiaaleihin, joita käytettiin 
teemassa 2. Hankkeessa myös 
ostettiin kuvituksia ja valoku-
via maailmanperinnöstä, ja 
nämä asetettiin saataviksi hal-
linnoijien kautta maailmanper-
intökunnille, jotta niitä voitaisiin 
käyttää maailmanperinnön tie-
dottamisessa ja markkinoinnis-
sa. Hankkeessa laadittiin myös 
useita kieliversioita (venäjä, 
saksa, espanja ja hollanti) maan-
kohoamisesta kertovaan filmiin 
”Korkea kohtaa matalan”. 

Nettikehitys

Tehtävänä oli seurata hankkeen 
tuloksia sekä tuoda nämä tu-
lokset ja materiaalit kaikkien 
saataville nettisivuilla. Hank-
keessa on sen hankeaikana tu-
otettu neljä uutiskirjettä, jot-
ka on julkaistu Merenkurkun 
neuvoston ja Västernorrlannin 
lääninhallituksen/Naturumin 
nettisivuilla ja linkitetty netti-
sivulle www.kvarken.fi ja maail-
manperinnön Facebook-sivuille. 
Uutiskirje on myös lähetetty 
sähköpostilla rahoittajille ja 
maailmanperintötoimijoille. 

Merenkurkun asiakaspalvelu on 
jatkuvasti saanut tietoa hank-
keesta ja mainostanut hankkeen 
tapahtumia yleisesti sivuillaan. 
Korkealle rannikolle on tuotettu 
uusi, päivitetty nettisivu www.
highcoast.net. Samanaikaises-
ti on myös luotu ensimmäinen 
molempia maailmanperintöjä 
esittelevä portaali, josta on link-
it kummankin maan omille maa-
ilmanperintönettisivuille. Uudet 
nettisivut löytyvät osoitteista 
www.världsarvethögakusten.se 
ja www.highmeetslow.com.

Kuva: Pekka Mäkynen

Kuva: Tuija Warén

”Korkea kohtaa matalan” -filmin uudet kieliversiot saatavilla 
nettiosoitteista:

Venäjä: https://www.youtube.com/watch?v=oLAdLlUQTFM
Espanja:https://www.youtube.com/watch?v=MxNIxdJSOy8
Hollanti: https://www.youtube.com/watch?v=jFFwAMwCvMg
Saksa: https://www.youtube.com/watch?v=7bYA8efZygo
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Yleisön teematunnit

Tehtävänä oli järjestää kym-
menen luentoa ajankohtaisista 
aihealueista eri puolilla maail-
manperintöaluetta. Päätimme 
kutsua näitä ”Yleisön teema-
tunneiksi”. Yritimme järjestää 
ne helposti lähestyttävällä ja 
kiinnostavalla tavalla houkute-
llaksemme osallistujia, jotka 
saisivat ”kaupan päälle” tietoa 
rajat ylittävästä maailmanper-
innöstä. Teematunnit sisälsivät 
aina annoksen maailmanper-
intötietoutta yhdistettynä jo-
honkin alueen tai sesongin ajan-
kohtaiseen aiheeseen. Nämä 
järjestettiin yhdessä alueen 
aatteellisten yhdistysten ja vo-
imien kanssa, jotta saisimme ne 
houkuteltua mukaan maailman-
perintötyöhön. Yleisö kutsuttiin 
paikalle käyttämällä yhdistys-
ten ja seurojen tiedotuskanavia, 
maailmanperinnön nettisivuja 
ja mainontaa paikallisissa tie-
dotusvälineissä. Teematunteja 
järjestettiin loppujen lopuksi 
kahdeksan ja niissä vieraili yh-
teensä 428 henkilöä. Tämän 
lisäksi osallistuimme kymmen-
kuntaan erilaiseen tapahtu-
maan maailmanperintöteltan 
kanssa. Saimme välitettyä maa-
ilmanperintötietoutta yleisölle 
myös näissä tapahtumissa. Tap-
ahtumissa vieraili yhteensä yli 
2000 ihmistä. Teematuntien ja 
tapahtumien avulla hankkeessa 
onnistuttiin tavoittamaan suu-
ri määrä ihmisiä, jotka saivat 
(lisää) tietoa rajat ylittävästä 
maailmanperinnöstämme.

Yleisön teematunnit

Korkea Rannikko

Teematunti 1: Luento: Unesco 40 vuotta ja Maailmanperintö   
yhteiskunnassa.
Teematunti 2: Ihminen maailmanperinnössä, teemailta Käxeds  
  intresseförening -yhdistyksen kanssa.
Teematunti 3: Luento:”Kuinka käytämme silakan hyödyksi maail  
 manperinnön läntisissä ja itäisissä osissa”. 

Merenkurkun saaristo
Teematunti 1: Unesco 40 vuotta – puuhahetki maailmanperinnön  
kestävän kehityksen parissa.  
Teematunti 2: Maailmanperinnön linnusto, retki Valassaarille  (yhdessä 
luonnontieteellisen Ostrobothnia Australis -yhdistyksen kanssa).  
Teematunti 3: Maailmanperinnön sienet – luento ja näyttely Lepikon 
leirikeskuksessa, yhteistyössä Vaasan sieniyhdistyksen kanssa. 
Teematunti 4: Maailmanperinnön maut – luentoja ravintola-alan 
opiskelijoille ja opiskelijoiden teemalounaat yleisölle. 
Teematunti 5: Maailmanperintö rasiassa – tietoa rajat ylittävästä 
 maailmanperinnöstä ja maailmanperintötuotteiden näyttely 
(yhteistyössä Käsityötalo Loftetin kanssa). 

Maailmanperinnön makuja Silveriassa 
marraskuussa 2013.
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Muuta, teema 1

Hanke on yhteistyössä juoma-as-
iantuntija Andreas Sandénín 
kanssa kehitellyt juoman 
“Korkea kohtaa matalan”, joka 
koostuu Korkean rannikon/
Merenkurkun saariston maail-
manperintöalueella kasvavista 
marjoista. Juomaa on tarjoil-
tu hankkeen eri aktiviteeteissa 
sekä monissa muissa tilaisuuk-
sissa, kuten mm. Åbo Akademin 
ylioppilaskunnan maailmanper-
intöteemaisessa vuosijuhlassa, 
Vaasan kaupungin ruotsalai-
suuden päivän juhlassa ja kaik-
kien ruotsalaisten maailmanper-
intöjen verkostotapaamisissa. 
Juomaa varten kehitettiin myös 
paperimuki, jota koristaa hank-
keen logo. 

Hankkeen puitteissa on myös 
tuotettu lehti, jota jaetaan kaik-
kien maailmanperintökuntien 
talouksiin (levikki Suomessa 
53 000 kpl ja Ruotsissa 37 000 
kpl). Lehdessä on perustietoa 
maailmanperinnöstä ja artikke-
leita aktiviteeteistamme. Maa-
ilmanperintökuntien kaikkien 
asukkaiden kotiin on saapunut 
tietoa maailmanperinnöstä leh-
den kautta. 

Hanke on saavuttanut kaikki 
teemalta 1 odotetut tulokset. 

Oppaat keskustelevat maankohoamisesta Kikanbergetin huipulla erään 
koulutuspäivän aikana.

VIS-VAA:n näyttelyitä varten luotu juliste.

Tämä näyttely on rakennettu Maailmanperintö yhteistyössä 63° pohjoista – maailmanperintölähettiläät –hank-
keessa, ja se on EU:n, Merenkurkun neuvoston, Pohjanmaan liiton, Västernorrlannin lääninhallituksen, Metsähal-
lituksen sekä Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston kuntien rahoittama.
 
Lähteet: Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta. 
Ruotsin Unesco-neuvoston julkaisusarja. 2002.
www.unesco.org        www.metsa.fi        www.raa.se

www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROOPAN UNIONI
Euroopan 

aluekehitysrahasto

FR
I reklam

byrå

Mannerjäätikkö painaa edelleen maankuorta Ilulissatin jäävuonon 
maailmanperintökohteessa Grönlannissa. Jään sulaessa maa nousee 
samalla tavoin kuin Korkealla Rannikolla ja Merenkurkun saaristossa. Alue 
on otettu maailmanperintöluetteloon luonnonkauneutensa ja tieteellisen 
arvonsa takia, sillä kohde tarjoaa mahdollisuuden tutkia jäätiköitä ja 
ilmastonmuutosta. 

KU
VA  Jonas Salm

onsson
KU

VA  M
illy Lundstedt

KU
VA  M

illy Lundstedt

Maailmanperintökohde Antoni Gaudín työt, tässä Casa Milá -rakennuksen 
julkisivu Barcelonassa, on hyväksytty maailmanperintöluetteloon 
kulttuurihistoriallisen arvonsa ansiosta. 

Maailmanperintökohde Länsi-Norjan vuonot, kuvassa näkymä Geiranger-
vuonolle, on esimerkki kohteesta, joka on hyväksytty listalle merkittävän 
luontoarvonsa ansiosta. 

Maailmanperintösopimus vietti 40-vuotispäiväänsä vuonna 
2012. Haluamme tässä kertoa maailmanperinnöstä, sopi-
muksen syntyvaiheista, sen saavutuksista sekä tulevai-
suuden näkymistä.

Mitä maailmanperintö on?
Maailmanperintö on paikka, kohde tai alue, joka ainutlaatuisella tavalla todistaa maapal-
lon tai ihmisen historiasta. Maailmanperinnöt valitsee Unesco.

Unesco on Yhdistyneitten kansakuntien yhteistyöjärjestö kasvatuksen, tieteen ja kulttuu-
rin aloilla. Unescon samoin kuin koko YK:n tavoitteena on ylläpitää rauhaa lisäämällä eri 
maiden yhteistyötä.

Vuonna 1972 Unesco kehitti työkalun, sopimuksen, jolla se pystyi nimeämään maailman-
perintökohteita. Maailmanperintösopimus on nimeltään Unescon yleissopimus maailman 
kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta. Sopimus asettaa vaatimuksia allekirjoitta-
jamaille, jotta ne suojelisivat ja säilyttäisivät maansa kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. 
Vuonna 2012 maailmassa oli 962 maailmanperintökohdetta. Niistä vain 25 oli rajatylittä-
viä eli ne sijaitsevat kahden tai useamman valtion alueella. Maailmanperintökohteita on 
kolmea eri lajia: kulttuuriperintöjä, luonnonperintöjä ja molempien yhdistelmiä.
 

"Heritage is our legacy from the past, what we live with today, 
and what we pass on to future generations."

"Maailmanperintökohteet ovat menneisyytemme perintö, nyky-
päivämme todellisuus ja lahja tuleville sukupolville". 

Voidakseen tulla valituksi maailmanperintöluetteloon kohteen on oltava 
maailmanlaajuisesti erityisen arvokas ja sen on täytettävä jokin maail-
manperintösopimuksen kymmenestä kriteeristä.

Unesco on määritellyt kulttuuri- ja luonnonperintökohteet seuraavasti:

muistomerkit: rakennusmuistomerkit, monumentaalisen veisto- ja maalaustaiteen teokset, ar-
keologiset kohteet tai rakennelmat, rakennustaiteen teokset, piirtokirjoitukset, luola-asumukset 
sekä muut kohteet, jotka ovat historian, taiteen tai tieteen kannalta yleismaailmallisesti erityisen 
arvokkaita; 

rakennusryhmät: erillisten tai toisiinsa liittyvien rakennusten ryhmät, jotka ovat arkkitehtuurinsa, 
yhtenäisyytensä tai maisemallisen sijaintinsa takia historian, taiteen tai tieteen kannalta yleis-
maailmallisesti erityisen arvokkaita;

paikat: ihmisen taikka luonnon ja ihmisen yhteisesti luomat teokset sekä alueet mukaan lukien 
arkeologiset paikat, jotka ovat historialliselta, esteettiseltä, etnologiselta tai antropologiselta kan-
nalta erityisen arvokkaita; 

luonnonilmiöt: elottomat ja elolliset luonnonmuodostumat tai -muodostumaryhmät, jotka ovat 
esteettiseltä tai tieteelliseltä kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita; 

Maailmanperintösopimus 40 vuotta

Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo on 
otettu maailmanperintöluetteloon luonnon-
tilaisten paikkojen ja luonnonalueiden mer-
kittävän yleismaailmallisen arvon ansiosta.

Unesco

geologiset ja fysiografiset muodostumat sekä alueet, jotka ovat tieteen tai 
luonnonsuojelun kannalta yleismaailmallisesti erityisen arvokkaiden uhan- 
alaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristönä;

luonnontilaiset paikat tai tarkoin rajatut luonnonalueet, jotka ovat tieteen, 
luonnonsuojelun tai luonnonkauneuden kannalta yleismaailmallisesti eri-
tyisen arvokkaita.
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3. Teema 2: Maailmanperintö koulussa

Opettajien jatkokoulutus

Tehtävänä oli jatkokouluttaa 200 
opettajaa maailmanperintöpeda-
gogiikassa ja antaa heille työkalu-
ja, millä siirtää tietoa maailman-
perinnöstä oppilaille. Hankkeen 
tavoitteena oli myös tavoittaa 
rehtorit ja koulutoimenjohtajat, 
jotta maailmanperintö ankkuroi-
tuisi kouluihin syvemmällä tasol-
la. Tämän lisäksi pyrkimyksenä 
oli kehittää ja levittää aiemmassa 
hankkeessa tuotettua opetusma-
teriaalia useammalle opettajalle. 

Nämä tavoitteet ja tehtävät toteu-
tettiin mm. koulutuksilla, joiden 
avulla tavoitimme aiempien hank-
keiden opettajakoulutuksiin osal-
listuneet henkilöt, jotka saivat 
tässä hankkeessa syventävää ti-

etoa maailmanperinnöstä. Tav-
oitimme kurssien avulla myös 
uudet opettajat, jotka oppivat er-
ilaisia tapoja maailmanperinnön 
hyödyntämiseen eri oppiaineis-
sa. Heille myös valaistiin, miksi 
on tärkeää antaa oppilaille tietoa 
maailmanperintöajattelusta. 

Vierailimme myös rehtoreiden ja 
sivistyslautakuntien kokouksissa 
kertomassa maailmanperinnöstä 
ja koulujen vastuusta Unescon 
maailmanperintösopimuksen to-
teuttamisessa, sillä koulujen tu-
lee ottaa maailmanperintö esille 
opetuksessa. Rehtoreiden ja kou-
lupoliitikkojen avulla saavutimme 
suuremman ymmärryksen maail-
manperinnön merkityksestä 
koulussa. 

Maailmanperintöpedagogiikan 
(luonnossa tapahtuvien) koulutu-
sten lisäksi opettajille, rehtoreille 
ja koulupoliitikoille järjestettiin 
tapaamisia ja seminaareja. Näihin 
pätevyyttä kehittäviin tilaisuuk-
siin osallistui 683 ihmistä, joista 
puolet osallistui useampaan kuin 
yhteen tilaisuuteen. Osallistujilta 
saatu palaute on ollut pelkästään 
myönteistä, ja olemme saavut-
taneet pätevyyden kehittämiselle 
asetetut tavoitteet. Tilaisuuksissa 
huomioitiin, että opetusmateriaa-
lista on eniten hyötyä silloin, kun 
opettaja on ensin saanut osal-
listua alustavaan koulutukseen. 
Tämän takia osallistujat ilmai-
sivat toiveen, että tämänkaltaisia 
koulutuksia järjestettäisiin jat-
kuvasti. Koulutusten järjestämis-
vastuu jäi kuitenkin epäselväksi. 

Opettajien yhteistyötä Korkean rannikon Trysundassa.
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Koulutusohjaajia (eli hankkeessa 
työskennelleitä pedagogeja) on 
runsaasti, joten jokaisen kunnan 
vastuulla on hyödyntää mahdolli-
suutta. Hanke järjesti myös maa-
ilmanperintökoulutuksen Åbo 
Akademin opettajaopiskelijoille 
kasvatustieteiden tiedekunnassa 
Suomessa. Tällä tavoin saimme 
istutettua maailmanperintöaat-
teen myös opettajien kouluttajiin. 
Veto oli onnistunut, sillä yliopisto 
on nyt käynnistänyt kurssin, jossa 
vieraillaan myös Ruotsin puolella 
maailmanperintöalueella. 

Aiempia hankkeita on kritisoitu 
siitä, että ne on suunnattu pääa-
siassa ruotsinkielisille opettajille. 
VIS-VAA:n puitteissa onnistui-
mme tavoittamaan rehtoreita ja 
opettajia myös maailmanper-
intökuntien suomenkielisistä 
kouluista. Jotkin koulutustilai-
suudet olivat kaksikielisiä, ja sekä 
suomenruotsalaiset että suomen-
kieliset opettajat arvostivat suur-
esti näitä kielikylpyjä.

Maailmanperintö opetus-
suunnitelmassa

Hankkeessa on kutsuttu koolle 
Suomen puolen opetussuunnitel-
maryhmä. Ryhmä on laatinut 
ehdotuksen maailmanperinnön 
käsittelemisestä koko peruskou-
lun ja toisen asteen koulutuksen 
tulevassa opetussuunnitelmas-
sa (2016). Dokumentaatio tästä 
jaettiin kunnille, ja ryhmän osal-
listujat ovat yhdessä rehtorisem-
inaarien osallistujien kanssa 
luvanneet ajaa asiaa eteenpäin. 
Ehdotus on seuraavankaltainen:

Ehdotus: 
Maailmanperintö opetussuunnitelmassa

Korkea Rannikko/Merenkurkun saaristo on rajat ylittävä maail-
manperintökohde. Maailmanperintöopetuksen tarkoituksena on 
perehdyttää oppilaat maailmanperinnön käsitteeseen. Opetuksen 
päämääränä on valaista niitä seikkoja, joiden ansiosta meillä on maa-
ilmanperintöstatus: jääkausi, maankohoaminen, kallioperä ja ainut-
laatuinen luonto.

Tavoitteet Oppilaan tulee :

Tietää, mikä maailmanperintö on 

Oppia Merenkurkun saariston ja Korkean rannikon yhteisistä ja 
erottavista ainutlaatuisista piirteistä

Oppia tuntemaan maailmanperintökohteessa sijaitseva tyypillinen 
floora ja fauna.

Keskeinen sisältö
Esikoulu: Saagoja ja taruja maailmanperinnöstä

Vuosiluokat 1−3:  Saagoja ja taruja maailmanperinnöstä
  Jääkausi, maankohoaminen, kallioperä
  Lähiympäristö; kuinka jääkausi ja maankohoaminen 
  ovat vaikuttaneet siihen
                            Maailmanperinnön eläimet ja kasvit
              Maailmanperintö Suomessa
Vuosiluokat 4−6: Korkea rannikko
  Muut maailmanperinnöt maailmassa
  Maailmanperinnön paikallishistoria
Vuosiluokat 7−9: Maailmanperinnön maut
  Jääkausi, maankohoaminen, kallioperä
  Maailmanperinnöt Suomessa ja muualla maailmassa
  Maailmanperinnön historia ja paikallishistoria 

Toisen asteen koulutus:
Soveltava kurssi: Merenkurkku – maailmanperintömme
Maailmanperinnön teemapäivä/teemaviikko
Retki oppilaiden kanssa maailmanperintöalueelle
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Opetusmateriaalit, 
kurssit ja tapaamiset

Hankkeen työntekijät ovat 
täydentäneet aiemmassa 
VIS-hankkeessa käytettyä ope-
tusmateriaalia kolmella uudella 
luvulla. Materiaalit julkaistaan 
nettisivuilla www.kvarken.org, 
www.kvarken.fi ja www.värld-
sarvethögakusten.se. Opettajat 
voivat ladata nettisivuilta ohjeita, 
faktalehtiä ja oppilasharjoituksia 
tarpeidensa mukaan. Uusien lu-
kujen otsikot ovat kulttuuri, maa-
ilmanperintö ja leirikoulut.

Hankkeen parissa työskennelleet 
pedagogit ovat tämän lisäksi 
osallistuneet kansallisiin konfer-
ensseihin ja opettajatapaamisiin, 
missä he ovat levittäneet tietoa 
opetusmateriaalista maailman-
perintökuntien ulkopuolisille op-
ettajille.

Alla on kooste siitä, miten teema 
”Maailmanperintö koulussa” to-
teutettiin eri aktiviteettien avulla. 

VIS-VAA:ssa järjestetty opettajakoulutus

Osa 1: Ensin järjestettiin pohdiskelutapaamisia pedagogeille, jot-
ka olivat osallistuneet aiempien hankkeiden koulutustilaisuuksi-
in. Nämä tapaamiset johtivat tulevissa koulutuksissa käsiteltäviin 
asioihin. 

Osa 2: Maailmanperintöpedagogiikkaa opettajille -kurssit järjest-
ettiin viidesti Ruotsissa ja Suomessa. Kurssipäivien aikana kesk-
ityttiin maailmanperintöaatteeseen, Korkean rannikon/Meren-
kurkun saariston ainutlaatuisuuteen ja maailmanperintötiedon 
siirtämiseen oppilaille. Perustana käytettiin edellisen hankkeen 
opetusmateriaalia, jota täydennettiin pedagogien kehittämillä 
uusilla materiaaleilla. Kurssin aikana opettajat puuhasivat ulkona 
sekä keskustelivat eri asteiden ja oppiaineiden menettelytavoista. 

Osallistujien käyttämä menettelytapa on Thomas Birkön kehit-
tämä. Menettelytapa perustuu siihen, että oppilaille annetaan en-
sin kysymys, jota he saavat vapaasti pohdiskella. Tämän jälkeen 
heille annetaan taustatietoa tarjoava faktalehti, minkä jälkeen 
oppilaiden tietoa syvennetään erilaisten rakennusharjoitusten 
avulla. Nämä rakennelmat esitellään myöhemmin muille ryhmille. 
Kurssille osallistuneet opettajat arvostivat tätä ”hitaan oppimisen” 
konseptia. Heidän mielestään se on järkevä pedagoginen näkökul-
ma selitettäessä pitkiä ajanjaksoja ja geologisia ilmiöitä. Lapset 
saavat ajatella itsenäisesti ja muodostaa hypoteeseja. 

Ruotsalaiset opettajat pohtivat maankohoamisilmiötä Merenkurkun saaristossa.
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Opettajakoulutusten avulla osallistujat saivat työkaluja, joiden avulla he voivat siirtää oppimansa kou-
luihin. Monet kokivat, että kurssille osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä opetusmateriaaliin 
perehtyminen yksin tuntuisi vaikealta. Tämä kynnys on matalampi kurssin käyneille. On myös toden-
näköisempää, että kurssille osallistuneet opettajat kertovat maailmanperinnöstä kouluissaan. Opet-
tajat kokivat saaneensa käytännön vinkkejä vaikeiden ilmiöiden selittämiseen konkreettisella tavalla. 
He ovat täten myös motivoituneempia käyttämään maailmanperintöä opetusaineistonaan. Menettely-
tapa koettiin kuitenkin aikaa vieväksi ja osallistujat toivoivat, että useat opettajat samasta opinahjosta 
sitoutuisivat tähän työskentelytapaan, jotta maailmanperintö voitaisiin tuoda esille opetuksessa. 

Osa 3: Maailmanperintökuntien pedagogeille järjestettiin puolen päivän seminaareja. Seminaareissa 
pohdittiin, miten maailmanperintö saataisiin osaksi koulua ja miten sitä voitaisiin käsitellä. Osallistujat 
saivat kuulla lisää siitä vastuusta, mikä kuntien koulutoimille on langennut maan allekirjoitettua Une-
scon maailmanperintösopimuksen. Seminaarissa pohdittiin myös maailmanperinnön sisällyttämistä 
osaksi opetussuunnitelmaa. Erillinen työryhmä on työstänyt tätä asiaa hankkeen ajan. Osallistujat 
suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen ja lupasivat puoltaa asiaa siinä määrin kuin he itse osallistuvat 
opetussuunnitelmatyöhön alueellisella tasolla. Seminaarin aikana esiteltiin myös opetusmateriaalit, 
ja tällä tavoin tavoitettiin useampi opettaja toiseen osaan osallistuneiden opettajien lisäksi. 

Osa 4: Rehtoreille ja koulutoimenjohtajille järjestettiin myös tiedotustilaisuus ja seminaari. Semi-
naarin otsikko oli: ”Korkea ja matala rannikko − voimavara oppilaillemme ja alueellemme.”  Kerstin 
Lundman Ruotsin Unesco-toimikunnasta (Svenska Unescorådet) luennoi maailmanperinnön tärkey-
destä koulumaailmalle. Hankkeen työntekijät toivat esille rajat ylittävän maailmanperintömme sekä 
erilaisia tapoja, miten maailmanperintöä voidaan käsitellä opetuksessa. He kertoivat myös, miten re-
htorit voivat kannustaa opettajiaan noudattamaan maailmanperintösopimusta. Rehtorit saivat osal-
listua hankkeen opetussuunnitelmaryhmän työhön, ja kaikki osallistujat kannattivat maailmanperin-
nön liittämistä osaksi alueellista opetussuunnitelmaa. Osallistujat lupasivat puoltaa asiaa vastaavissa 
Suomen kunnissa. . 

Esimerkki VIS-VAA:ta varten laadituista opetusmateriaaleista.

KULTTUURI

tehtävä

K9

OPPILAS

www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

Tehtävä  1. 
Etsikää koordinaatit netistä!

Käyttäkää avuksi nettisivuja ja nykyaikaisia apuvälineitä kuten GPS:ää, 
tablettitietokoneita ja älypuhelimia.

Ryhmätehtävä 

1. Etsikää kartalta kolme mielenkiintoista vierailupaikkaa rajat ylittävässä maailmanperintökohteessamme  
 (vähintään yksi molemmista maista). Yrittäkää keksiä paikkoja, joilla on yleismaailmallista erityisarvoa  
 (Outsanding Universal Values); paikkoja, jotka havainnollistavat saaristomme ainutlaatuista 
 maankohoamista.

2.  Esitelkää koordinaatit muille ryhmille, jotta myös he voivat löytää nämä ainutlaatuiset paikat.

Tehtävä 9. 
Maankohoaminen ja uusi teknologia
Harjoituksia GPS:n, tablettitietokoneiden, mobiiliohjelmien 
yms. avulla.
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Tämän lisäksi järjestettiin kou-
lutustilaisuus niille, jotka olivat 
suorittaneet kurssin toisen osan; 
he saivat matkustaa muutaman 
päivän kurssille toisen maan 
maailmanperintökohteeseen. 
Kokemus oli hyvin antoisa sekä 
lisäsi ymmärrystä korkean ja 
matalan rannikon samankaltai-
suuksista ja eroavaisuuksista. 
Sen lisäksi opettajat inspiroitu-
ivat käsittelemään myös toisen 
maan maailmanperintöä omissa 
kouluissaan.  

Teemalta 2 odotetut tulokset 
saavutettiin täysin. Jatkokou-
lutimme yli 300 opettajaa ja 
annoimme heille tietoa maail-
manperinnöstä sekä opetusma-
teriaalien käytöstä ja tiedon 
levittämisestä kouluissa ja kol-
legoiden kesken. Lisäsimme op-
etusmateriaaliin uusia lukuja, 
ja materiaalien avulla opettajat 
kaikissa seitsemässä maailman-
perintökunnassa voivat helposti 
luoda omia opetustilaisuuksia 
rajat ylittävästä maailmanperin-
nöstämme.

Opettajakoulutukset 

Osa 1: 

15.9.2012  Pohdiskelutapaaminen Merenkurkun saariston opettajille. 
31.1.2013  Kramforsin rehtorikokous/Tietoa hankkeen koulutuksista
13.2.2013  Mustasaaren rehtorikokous/Tietoa hankkeen koulutuksista
21.3.2013  Vaasan perusopetuksen rehtorikokous/Tietoa hankkeen 
       koulutuksista
8.4.2013  Vaasan lyseon opettajakokous/ Tietoa hankkeen 
  koulutuksista
25.4.2013  Korkea rannikko: Syventävä koulutus ”vanhoille opettajille”
5.6.2013 Merenkurkun saaristo: Syventävä koulutus ”vanhoille 
  opettajille”

Osa 2: 

Syksy 2012  Kurssi opettajille Örnsköldsvikissä 
14.5.2013  Merenkurkun saaristo: Ruotsinkielinen Maailmanperintöpeda 
       opettajille -kurssi
15.5.2013  Merenkurkun saaristo: Suomenkielinen Maailmanperintö-
  pedagogiikkaa opettajille -kurssi
17.6.2013  Korkea rannikko: Maailmanperintöpedagogiikkaa opettajille  
  -kurssi, Örnsköldsvik + Kramfors
3.9.2013  Merenkurkun saaristo: Kaksikielinen Maailmanperintö-
  pedagogiikkaa opettajille -kurssi

Osa 3: Puolen päivän seminaarit 

23.1.2014 Opettajat Örnsköldsvikissä
30.1.2014 Opettajat Kramforsissa
15.1.2014 Opettajat Mustasaaressa ja Vaasassa (ruotsinkieliset koulut)
16.1.2014 Suomenkieliset opettajat kaikissa maailmanperintökunnissa
21.1.2014 Opettajat Vöyrin kunnassa
22.1.2014 Opettajat Maalahdessa ja Korsnäsissä

Osa 4: Kouluhallinnon koulutus

23.1.2014 Korkea rannikko: Rehtorikoulutus Örnsköldsvikissä.
30.1.2014 Korkea rannikko: Rehtorikoulutus Kramforsissa.
9.1.2014 Merenkurkun saaristo: Seminaari koulutoimenjohtajille, 
  kouluhallinnolle ja poliitikoille.

Extra: 
4.−6.9.2013 Opettajatapaaminen ja koulutustilaisuus Korkealla rannikolla
16.−18.9.2013 Opettajatapaaminen ja koulutustilaisuus Merenkurkun 
  saaristossa



Maailmanperintö yhteistyössä 63° N - maailmanperintölähettiläät

33

4. Muut VIS-VAA:n aktiviteetit

Edellämainittujen aktiviteettien 
lisäksi hanke on osallistunut 
myös muuhun maailmanper-
intötoimintaan ja esitellyt ra-
jat ylittävää maailmanperintöä 
osallistujille. 

Aktiviteetit listataan oikealle.

Näitä aktiviteetteja voidaan 
pitää bonuksena hankkeessa.

Extra

• European Cooperation Day, 2012
• Wildlife Vaasa -filmifestivaali
• Naturum Korkean rannikon ohjelmaryhmä
• Pohjoismainen maailmanperintökonferenssi Suomen-
 linnassa, 2012
• Ruotsin maailmanperintökonferenssi Korkealla rannikolla, 
 2013
• Osallistuminen Merenkurkun maailmanperintödelegaa-
 tioon ja hankkeen esittely, 2012 ja 2014 
• Osallistuminen Botnia-Atlantican johtokomiteaan, 2012 
• Åbo Akademin ylioppilaskunnan juhla, teemana maail 
 manperintö
• EU ja minä -päivä Rewell Centerissä, Vaasassa 
• ”De vilda blommornas dag i Björköby”, 2013
• Björkön postisoutu, 2013

Merenkurkun saaristo talvipeitteessä. Kuva: Ann-Britt Pada
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5. Talousarvio

Hankkeen kokonaistalousarvio oli 
904 000 euroa. Vuoden 2014 tam-
mikuun 31. päivänä julkaistussa 
yhteenvedossa käytettyjen varojen 
kokonaismäärä on 631 572 euroa 
eli 70 % budjetista. Yhteenvedosta 
puuttuu loppuraportointijakso.

Hankkeen kestoksi arvioitiin 
alussa 2,5 vuotta, mutta hanke 
käynnistyi aiottua myöhemmin, 
minkä takia kesto oli lopulta kak-
si vuotta. Hankkeen loppujakson 
pidentämiselle ei löytynyt perus-
teluja, sillä hankkeen sisältö on 
tarkoitus toteuttaa hitaasti pitkän 
jakson aikana. Toistaminen liian 
lyhyillä aikaväleillä ei olisi ollut 
tarkoituksenmukaista, sillä emme 
tässä vaiheessa olleet houkutelleet 
lisää osallistujia aktiviteetteihin. 

Hankkeen lyhyempi kesto yhdistet-
tynä kustannustehokkaisiin aktivi-
teetteihin johti siihen, että emme 
käyttäneet koko budjettia. Kustan-
nusryhmissä tapahtui siirto hen-
kilöstökuluista materiaalikuluihin, 
sillä päätimme julkaista aineistoa 
yleisölle. Aineiston julkaisemin-
en nosti materiaalikustannuksia. 
Materiaalikustannukset ylittyivät 
30:llä prosentilla, ja tämän takia 
Merenkurkun neuvosto hakee 
tarkistusta Botnia-Atlanticalta ja 
Pohjanmaan liitolta. 

Kokonaistalousarvio valmistuu 
vuoden 2014 huhtikuussa, jolloin 
saman vuoden helmi-maaliskuun 
kirjanpito tulee saataville. 

Saaristoliikennettä Korkealla rannikolla. Kuva: Tuija Warén
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6. Yhteenveto ja arviointi

Yleiskatsaus

VIS-VAA on kahden vuoden ajan 
työskennellyt kouluttaakseen 
maailmanperintölähettiläitä: 
poliitikkoja, virkamiehiä, yrittä-
jiä, oppaita, opettajia, rehtoreita, 
kouluhallintoa ja yleisöä maail-
manperintöaatteesta. Tämä on 
tapahtunut erilaisten koulutu-
stilaisuuksien, seminaarien, lu-
entojen, workshoppien, teema-
tuntien, julkisten tapahtumien 
ja tapaamisten avulla. Hankkeen 
ansiosta yli 1500 ihmistä on saa-
nut tietoa maailmanperinnöstä ja 
syventynyt rajat ylittävään maa-
ilmanperintöön. He ovat myös 
saaneet käsityksen siitä, millä 
tavoin maailmanperintöstatus voi 
olla voimavara Korkean rannikon 
ja Merenkurkun saariston alue-
ille. 

Hankkeen avulla on käynnistetty 
useita yrittäjien yhteistyömuoto-
ja maailmanperinnön molemmin 
puolin sekä herätetty kiinnos-
tusta poliitikoissa ja virkamie-
hissä maailmanperintöstatuk-
sen kohottamiseksi kuntien ja 
viranomaisten työssä. Olemme 
myös maailmanperintökuntien 
opettajien koulutuksen avulla 
varmistaneet, että yhä useampi 
oppilas saa koulussa tietoa rajat 
ylittävästä maailmanperinnöstä. 
Hankkeen työntekijät ovat laati-
neet maailmanperinnöstä lisää 
opetusmateriaalia, kuvituksia ja 
tiedotusaineistoa, joita hankkee-
seen osallistuneet organisaatiot 
voivat käyttää. 

VIS-VAA:n järjestämät tapaamiset 
ovat erityisen hyvin syventäneet 
tietoutta rajat ylittävästä maail-
manperinnöstä, antaneet osal-
listujille ideoita maailmanper-
intötyön parantamisesta omassa 
arkielämässä sekä tarjonneet 
pohdiskeltavaa siitä, miten maail-
manperintöasioissa voisi ja tulisi 
työskennellä rajojen ylitse. Akti-
viteeteista annettu palaute kielii 
heränneestä kiinnostuksesta ja 
aktiivisesta osallistumisesta maa-
ilmanperintöasioihin. Olemme 
myös huomanneet, että lisätiedon 
ja -koulutuksen tarve on suuri. 
Työ on kuitenkin hyvin pitkäjän-
teistä eikä sitä tule hoputtaa; ti-
etoa tulee jakaa sopivan kokoisis-
sa annoksissa. 

Hanke on saavuttanut hankesu-
unnitelmassa ja Botnia-Atlantican 
päätöksessä määritellyt tavoit-
teet.

 Toiminnan jatkuminen 
hankkeen päätyttyä

Hankkeessa on luotu alku ja pe-
rusta alueiden väliseen vaih-
toon ja yhteistyöhön. Perustetut 
verkostot ovat vieläkin voimis-
saan, ja toimijat itse järjestävät 
verkoston aktiviteetteja. 

Toiveenamme on, että kuntien 
maailmanperintölähettiläät jat-
kavat maailmanperintöasioiden 
edistämistä. Tämä tapahtuu tav-
allisen poliittisen vaikuttamisen 
kautta, ja maailmanperintökoor-
dinaattorit ja yhteistyöryhmä 

kannustavat tämänkaltaista toi-
mintaa. 

Hankkeessa luodut ja levitetyt 
raja-alueelliset materiaalit ovat 
koulujen arkikäytössä. Unescon 
maailmanperintösopimuksen tar-
koitusperät täyttyvät nyt parem-
min maailmanperintöalueella, 
sillä yhä useampi opettaja on 
koulutettu nostamaan maailman-
perintöasioita esille normaalissa 
opetuksessa.

Myös oppaat, yrittäjät ja kuntien 
aktiivijäsenet pääsevät käsiksi 
opetusmateriaaliin ja voivat mil-
loin tahansa käyttää sitä toimin-
nassaan. Yrittäjien vakiintuneet 
verkostot jatkavat toimintaansa 
matkamuistojen ja aktiviteettien 
parissa.  

Hankkeessa on myös syntynyt 
uusia hankeideoita, jotka voi-
vat rahoittajien ja maailman-
perintötoimijoiden kokiessa sen 
tarpeelliseksi toimia jatkona sille 
toiminnalle, mitä on toteutet-
tu VIS-VAA:n puitteissa. Uusista 
hankeideoista voidaan main-
ita mm. rajat ylittävät valoku-
vauskurssit Korkean rannikon/
Merenkurkun saariston näyttely-
ineen, valokuvausmatkailuhanke 
sekä useat virkamiehille ja polii-
tikoille suunnatut vaihtohank-
keet, joiden avulla he voivat ke-
hittää hankkeessa alullepantuja 
kontakteja ja yhteistyötä. Yritys-
maailmassa on kiinnostusta ja 
tilaa hankkeille, jotka kehittävät 
yhteisiä raja-alueellisia matkailu-
tuotteita. Myös yhteinen kansain-
välinen markkinointi voisi toimia 
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uuden teknologian mahdollista-
mien innovatiivisten hankkeiden 
perustana maailmanperintöal-
ueella. 

Arviointi

Hankkeen johtoryhmä on jatku-
vasti seurannut hankesuunnitel-
masta/päätöksestä poikkeavia 
aktiviteetteja sekä toteutettu-
ja aktiviteetteja. Ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana uudis-
timme aktiviteettisuunnitelmaa 
toimintasuunnitelmalla, jota 
olemme sen jälkeen noudattaneet. 
Johtoryhmä on kokoontunut kah-
desti vuodessa. Ryhmän panos on 
ollut arvokasta, ja sen asiantunti-
juus maailmanperintöasioissa ja 
yhteys kuntiin on auttanut hank-
keen työntekijöitä tavoittamaan 
kohderyhmät oikealla tavalla. 

Hanketyö on edennyt hyvin, 
mutta aina on parantamisen 
varaa. Rahoittajien hankkeelle 
myöntämällä henkilöstöllä on 
ollut useita muita tehtäviä hank-
keen aikana, ja hanketyön prior-
isoinnin suhteen on aina välillä 
ollut epäselvyyksiä. Tämä on 
ajoittain tehnyt hankejohtajien 
työstä hitaampaa ja tehottomam-
paa. Alusta asti olisi pitänyt pystyä 
muotoilemaan ja järjestelemään 
hankkeessa työskentelevien roo-
lit ja heidän hankkeeseen panos-
tama aikansa. Järjestely, jossa 
Västernorrlannin lääninhallituk-
sen hankejohtaja vastaa myös 
maailmanperintökoordinaat-
torin töistä, on välillä osoittau-
tunut hankalaksi. Maailmanper-
intötyöstä tulee haavoittuvaa, kun 
vain yksi henkilö vastaa työstä 
ja kyseisellä henkilöllä on useita 
asioita hoidettavanaan. 

Priorisoinnista muodostuu haas-
te ajankäytön suhteen. Hankkeen 
osalta olisi ollut parempi, jos sekä 
Suomen että Ruotsin hankejohta-
jat olisivat molemmat työsken-
nelleet sataprosenttisesti. Tämä 
olisi auttanut aktiviteettien ta-
saisemmassa levittämisessä ja ra-
jat ylittävään yhteistyöhön panos-
tamisessa. 

Hankkeessa on laadittu materiaa-
lia, jota käytetään ja toteutetaan 
jatkossakin rajat ylittävän maa-
ilmanperinnön hallintotöissä. 
Tämänkaltaisia materiaaleja 
ovat erikieliset filmit, Korkean 
rannikon nettisivut ja yhteinen 
portaali molempien puolten net-
tisivuille. Opetusmateriaalien 
täydennys on arvokasta, ja mate-
riaaleja tullaan käyttämään useis-
sa eri yhteyksissä.

Kaiken kaikkiaan hanke koetti-
in myönteisenä. VIS-VAA tavoitti 
suuren määrän ihmisiä, jotka an-
toivat myönteistä palautetta sekä 
hankkeen aktiviteeteista että ni-
istä maailmanperintöarvoista, 
joita he olivat kohdanneet.  
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Kuvia VIS-VAA:n aktiviteeteista.
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Kuvitus: Gunvor Ekström/Media Grafik

Maailmanperintö Korkea rannikko/Merenkurkun saaristo

Ruotsin Korkea rannikko hyväksyttiin maailmanperintölistalle vuonna 2000, j maailmanperintöä 
täydennettiin kuusi vuotta myöhemmin Suomen Merenkurkun saaristolla. Yhdessä alueet muodo-
stavat ainutlaatuisen geologisen kokonaisuuden, joka on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen esi-
merkki alati muuttuvasta saaristomaisemasta. Unescon määritelmän mukaan Korkean rannikon/
Merenkurkun saariston maailmanperintö on yksi kokonainen maailmanperintö, ja tämän takia rajat 
ylittävä yhteistyö monilla tasoilla on tärkeää kehityksen kannalta.

Merenkurkun neuvosto, Västernorrlannin lääninhallitus, Pohjanmaan liitto, Metsähallitus sekä 
maailmanperintökunnat Kramfors, Örsnköldsvik, Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mustasaari ja Vöyri ovat 
viimeisen kahden vuoden aikana pyrkineet lisäämään tietoutta ja ymmärrystä maailmanperinnöstä 
”Maailmanperintö yhteistyössä 63° N − maailmanperintölähettiläät (VIS-VAA)” -hankkeen 
avulla. Hankkeessa järjestettyihin koulutustilaisuuksiin ja vaihtoihin on osallistunut yli 1500 hen-
kilöä Korkealla rannikolla ja Merenkurkun saaristossa. Osallistujat ovat pääasiassa olleet opettajia, 
yrittäjiä, virkamiehiä, poliitikkoja ja oppaita. Tavoitteena on ollut valaista yhä useammalle maail-
manperintöstatuksen merkitystä sekä kehittää rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä raportti tiivistää 
hankkeen aktiviteetit.


