
Kulttuuriperintö asukkaiden 
hyvinvoinnin ja alueellisen 

omaleimaisuuden vahvistajana
Oppimiskahvila 26.11.2020



Esittäytymismahdollisuus chatissa

• Kuka olet

• Millaisessa organisaatiossa 
työskentelet tai millaisessa 
järjestössä toimit

• Minkälaisia ajatuksia tältä päivältä 
odotat
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Tervetuloa!

Jalmari Aarnio
Hyvinkään kaupunginmuseon valokuvakokoelma



Kaikkien 
kaupunki!
2019–2021 
• Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran 
koordinoima kehittämishanke

• Yhteistyössä Jyväskylän, 
Lappeenrannan ja Kouvolan 
kaupunkien kanssa sekä 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus 
Archinfo ja Suomen ympäristöopisto 
SYKLI

• Tavoite: Kokeilujen avulla luodaan 
uusia lasten ja nuorten osallisuuden 
menetelmiä ympäristön 
suunnitteluun ja kestävän kulttuurin 
tuottamiseen 
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https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kirjeita-kaikkien-kaupungista-blogisarja/

Lukusuositus

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kirjeita-kaikkien-kaupungista-blogisarja/


Merikeskus Vellamo
• Merikeskus Vellamossa olevan näyttelyn 

sivusto: https://kohtalonaruotsinsalmi.fi/ sekä 
aihetta hyödyntävän seudullisen toiminnan 
tueksi koottu sivusto: 
https://www.visitkotkahamina.fi/ruotsinsalmi-
materiaalipankki
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Osallistujien vinkkejä!

Kuva: ruutukaappaus sivulta visitkotkahamina.fi/ruotsinsalmi-
materiaalipankki

• Projekti valaisee Oulu- ja Luulajanjokien
varrella sijaitsevia vesivoimalaitoksia ja niiden 
yhdyskuntia kulttuuriperintönä ja 
monipuolisena resurssina.

• https://vekuvaku.eu/fi/

Vesivoiman kulttuuriperintö -
hanke (VekuVaku)

Pyhäkosken voimalaitos 2019, kuva Pekka Elomaa, 
© Pohjois-Pohjanmaan liitto

https://kohtalonaruotsinsalmi.fi/
https://www.visitkotkahamina.fi/ruotsinsalmi-materiaalipankki
https://vekuvaku.eu/fi/


Aikataulu
• 13.00–14.00 Alustuspuheenvuorot

Kulttuurisuunnittelu ja kulttuuriperinnön demokratia –
Näkökulmia oman asuinalueen tutkimiseen ja 
yhteiskehittämiseen, Laura Seesmeri, tutkijatohtori, Turun 
yliopisto.

Ympäristötietoista hyvinvointia taidetuotannosta, Jetta
Huttunen, vastaava tuottaja, Taidekeskus KulttuuriKauppila, Iin 
kunta.

Paikat ja niiden tarinat maaseutumatkailun ja 
paikallisidentiteetin käyttövoimaksi. Kokemuksia Rural
Explorer -hankkeesta, Juha Iso-Aho, lehtori, projektipäällikkö, 
Humanistinen ammattikorkeakoulu

• 14.15–14.45 Taukotupa-pienryhmäkeskustelut
• 14.45 Yhteenvedot taukotuvista (nauhoitus vain 

sisäiseen käyttöön)
• 15.00 Tilaisuuden päättäminen
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Taukotupa
• Noin 30 min vapaata 

pienryhmäkeskustelua

• Jokaisesta tuvasta yksi 
henkilö kirjaa ylös muutamia 
ajatuksia 
pienryhmäkeskusteluista ja 
tiivistää ne lopuksi muille 
osallistujille 

• 1–3 huomiota, oivallusta tai 
ideaa
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Oy Nokia Ab: Taukotupa. 
Museokeskus Vapriikki, 1349:3020



Taukotuvan keskustelunaiheita
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• Esittäytymiskierros

• Millä tavoin kulttuuriperintö vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja 
alueellista vetovoimaa? 

• Miten alueellanne/kunnassanne/organisaatiossanne on tuotu 
erilaisia kulttuuritoimintaan (esim. kulttuuriperintö, taide, 
kulttuurimatkailu, kulttuurihyvinvointi) liittyviä palveluita ja 
toimijoita yhteen?

• Minkälainen rooli kulttuurisella hyvinvoinnilla on 
työssäsi/järjestötoiminnassasi? 



Kiitos tästä päivästä!
• Palautelinkki

• Esitykset ladattavissa täällä

10Kuva: Kuvi-Paja, Jyväskylän kaupunki

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kulttuuriperinto-asukkaiden-hyvinvoinnin-ja-alueellisen-omaleimaisuuden-vahvistajana-oppimiskahvila-26-11-2020/


Lisätietoja

kulttuuriperintokasvatus.fi
/kaikkienkaupunki
Twitter: @kaikkienk
Instagram: 
@kaikkienkaupunki
Uutiskirje

kulttuuriperintokasvatus.fi
Twitter: @KuPeKasvatus
Instagram: 
@kulttuuriperintökasvatus
YouTube
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Jaakko Tuominen
Projektipäällikkö 
Kaikkien kaupunki! / Suomen 
Kulttuuriperintökasvatuksen 
seura 
+358 40 801 90 69
Linkedin
@JaaTuo

https://kulttuuriperintokasvatus.us20.list-manage.com/subscribe?u=d5bde275ce262953c13c5e0b0&id=6d6298f00f
https://www.youtube.com/channel/UCmGHuNdrhp9Ey_2AMIHPHLg
https://www.linkedin.com/in/jaatuominen/
https://twitter.com/JaaTuo

