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Mikä on Heritage Hubs?
Heritage Hubs oli kaksivuotinen hanke, joka liittyy Kulttuuriperinnön
eurooppalaiseen teemavuoteen 2018. Hanketta rahoitti pääasiassa
Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma. Hankkeessa mukana olivat
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, La Fundación San Millán de
la Cogolla Espanjasta, Centre for Urban Development Serbiasta ja VITECO
E-learning solutions Italiasta. Hankkeen lähtökohtana oli ottaa lapset ja
nuoret aktiivisesti mukaan määrittelemään heille itselleen merkityksellistä
kulttuuriperintöä , vahvistaa heidän rooliaan kulttuuriperintöön liittyvässä
keskustelussa sekä tukea monikansallista kulttuuriperintökasvatusta.
Heritage Hubs -hankkeessa joukko 10–16-vuotiaita suomalaisia,
serbialaisia ja espanjalaisia oppilaita jakoi valitsemaansa kulttuuriperintöä
digitaalisesti ja tulkitsi toisten kulttuuriperintöä sekä kotimaassa että
ulkomailla vieraillessaan. Valittu lähestymistapa auttoi oppilaita löytämään
kulttuurisia samankaltaisuuksia sekä tunnistamaan muita heidän
arkeaan yhdistäviä tekijöitä. Opettaja Ingelisa Wikholm (Winellska skolan,
Kirkkonummi) kuvailee projektin hyötyjä oppilaiden kannalta seuraavasti:
”Oppilaat huomasivat, että myös muiden kulttuureista voi nauttia ja että
kulttuuriperintö on ihmiskunnalle yhteistä, vaikka se saattaa näyttää
pintapuolisesti erilaiselta.”
Kerätyn palautteen perusteella Heritage Hubs oli osallistujille mielekäs
oppimiskokemus. Nuorten oma ääni ja näkemys kulttuuriperinnöstä
olivat ratkaisevassa asemassa projektiin kuuluvia esityksiä, tapahtumia
ja aktiviteetteja laadittaessa ja tuotettaessa. Nuoret osoittivat, että
kulttuuriperintö on monipuolista ja muuttuvaa ja että sillä on voima yhdistää
ihmisiä. Opettaja Laura Pérez (IES Villegas, Espanja) uskoo, että Heritage
Hubs -hanke sai sekä mukana olleet oppilaat ja opettajat että myös heidän
perheenjäsenensä ja naapurustonsa kiinnostumaan kulttuuriperinnöstä
aivan uudella tavalla. Sen ansiosta kulttuuriperinnöstä tuli uusi yhdistävä
tekijä oppilaiden, opettajien, vanhempien ja paikallisen yhteisön välille.
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Heritage Hubs -koulupilotit järjestettiin yhdessätoista koulussa Suomessa,
Serbiassa ja Espanjassa vuosina 2018–2019. Piloteissa testattiin
varta vasten laadittua Heritage Hubs -pedagogista materiaalipakettia,
jonka tarkoitus oli tukea mukana olleiden koulujen opettajia projektin
toteuttamisen eri vaiheissa. Osallistujien kokemusten, heidän antamansa
palautteen sekä projektin aikana kerättyjen havaintojen pohjalta kehitettiin
Heritage Hubs -malli monikansallista kulttuuriperintökasvatusta varten.
Saat lisätietoja projektista myös Heritage Hubs -kotisivulta. Heritage
Hubs -kokemuksia löytyy myös Instagramista (@heritagehubs_project),
Facebookista (@HeritageHubs) ja Twitteristä (@HeritageHubs).

Oppilaita Amorósin koulusta Madridista ja Miroslav Anticin koulusta Belgradista vierailulla Madridissa. © 2019 FSMC

Oppilaita Dura Jaksicin koulusta Zajecarista ja Colegio Estudiosta Madridista
vierailulla ortodoksisessa luostarissa Serbiassa. © 2019 FSMC

Lammin Hakkalan koulun oppilaita, Lohjan Harjun koulun oppilaita ja IES
Villegasin oppilaita Nájerasta tanssimassa perinteistä espanjalaista tanssia.
© 2019 FSMC
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Oppilaita CRA Entrevallesista San Millánista ja Harjunrinteen koulusta
Riihimäeltä vierailulla Helsingissä. © 2019 AHEF

Oppilaita Winellskan koulusta Kirkkonummelta ja Ilija Garasanin koulusta
Serbian Grockasta Porkkalassa © 2019 AHEF

Tästä oppaasta
Kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kouluissa, museoissa ja
kulttuuriperintökohteissa, sekä sosiaalisissa tilanteissa, kuten perheissä
eri sukupolvien kohdatessa. Kulttuuriperintökasvatus voidaan mieltää
voimavaraksi, jota on hyödynnettävissä monin tavoin opetuksessa,
viestinnässä ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämisessä.
Tämä opas on kehitetty Heritage Hubs –koulupiloteista saatujen
kokemusten pohjalta. Opas perustuu hankkeessa kehitettyyn ja testattuun
opetusmateriaaliin. Materiaalipakettia on täydennetty hankkeen
kokemusten, sekä opettajilta saadun palautteen perusteella.
Opas tukee opettajaa ja kasvattajaa kulttuuriperintökasvatuksen
soveltamisessa omaan opetukseen ja täydentää osaltaan olemassa
olevia kulttuuriperintökasvatuksen alustoja ja työkaluja, joita ovat
esimerkiksi Teaching with Europeana ja Europe’s Cultural Heritage Toolkit
for Teachers. Heritage Hubs tarjoaa myös uusia ideoita, erityisesti mallin
monikansallisesta kulttuuriperintökasvatuksesta.
Heritage Hubssuosituksia kulttuuriperintökasvatukseen löytyy
liitteestä 3. Niissä jaetaan opettajille sekä muille koulutus- ja
kulttuuriperintöalan ammattilaisille ideoita siitä, miten kulttuuriperintöä
ja kulttuurien välistä vuoropuhelua voi sisällyttää päivittäiseen työhön.
Kulttuuriperintökasvatuksen tulee olla saavutettavaa, kattavaa ja
laaja-alaista ja sen avulla voidaan edistää nuorten osallistumista
kulttuuriperintöön.
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Kenelle tämä opas on tarkoitettu?
Kulttuuriperintökasvatus on monialaista ja sitä toteutetaan erilaisissa
ympäristöissä. Heritage Hubs -hanke oli tarkoitettu pääasiassa koulujen
opettajille, joten tämä opas on kehitetty pääasiassa heidän tarpeitaan
ajatellen. Heritage Hubs -kulttuuriperintökasvatusmalli soveltuu kuitenkin
myös muihin oppimisympäristöihin kouluikäisille lapsille ja nuorille, ja
sitä voivat käyttää opettajien lisäksi myös muut kasvattajat. Oppaassa
ehdotettuja aihealueita ja teemoja voidaan käsitellä myös työpajoissa
oppituntien sijaan. Malli on joustava, ja siihen käytettävä aika ja resurssit
voivat vaihdella.

”Tässä hankkeessa kulttuuriperinnön jakaminen oli erittäin
konkreettista. Se oli oppilaille helppoa, koska he pystyivät
samaistumaan siihen.”
”Tässä hankkeessa minuun teki suuren vaikutuksen
yhteydenpito opettajien ja oppilaiden välillä. Sen kautta sain
paljon inspiraatiota ja pohdin, kuinka voisin organisoida
omaa työtäni ja yhteydenpitoa oppilaisiin. Kun oppilaiden
kanssa tekee jotain erilaista, heidät oppii tuntemaan uudella
tavalla.”
”Usein koulussa me aikuiset, me opettajat, annamme
oppilaille aiheen tai idean tehtävän suorittamista varten.
Minusta oli todella tärkeää, että oppilaat saivat valita aiheet
itse.”

Heritage Hubs -kulttuuriperintökasvatusmallista
”Nautimme kaikista aihealueista ja ne edistivät luovuutta
ja rikastivat mielikuvitusta. Käytimme erilaisia tekniikoita,
teimme videoita, työskentelimme PowerPointilla ja teimme
palapelejä, maalasimme, otimme kuvia ja järjestimme
opintokäyntejä. Erilaiset tehtävät tekivät ohjelmasta
monipuolisen ja unohtumattoman.”
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Yksi Heritage Hubs -hankkeen päätavoitteista oli laatia
kulttuuriperintökasvatuksen malli, jonka pohjalta syntyisi kestäviä tuloksia
ja vaikutuksia kulttuuriperintökasvatukseen kaikkialla Euroopassa. Malli
pohjautuu kulttuuriperinnön tunnistamiseen, tulkitsemiseen ja jakamiseen.
Kaikkia näitä osa-alueita yhdistävä teema on kulttuuriperinnöstä oppiminen.
Heritage Hubs -malli perustuu vahvasti sulautuvaan oppimiseen
(blended learning)
ja monimediaiseen tarinankerrontaan (transmedia
storytelling)
.Heritage Hubs -hankkeessa sulautuva oppiminen ilmeni
virtuaalisten ja tosielämän kokemuksien yhdistämisenä ja kulttuuriperinnön
tulkitsemisena sekä erilaisten digitaalisten, luokkahuoneessa ja
sen ulkopuolella tapahtuvien vaihtoehtoisten oppimismenetelmien
toteuttamisena. Heritage Hubs -mallia on kuvattu tarkemmin erillisessä
artikkelissa, joka on luettavissa hankkeen kotisivulta.

Suomalaiset ja espanjalaiset nuoret pelaavat kulttuuriperintö -Kahootia. ©
2019 AHEF

Kouluvierailujen aikana tutustuttiin paikallisiin kulttuuriperintökohteisiin,
esimerkiksi Lammin keskiaikaiseen kirkkoon. © 2019 AHEF

Suomalaiset ja espanjalaiset oppilaat tanssivat yhdessä perinteistä
espanjalaista tanssia, jonka espanjalaiset oppilaat olivat valinneet omaksi
kulttuuriperinnökseen. © 2019 AHEF

Espanjalaiset oppilaat veivät suomalaisia vieraitaan tutustumaan paikallisiin
kulttuuriperintökohteisiin La Riojan vuorilla. © 2019 FSMC
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Espanjalaiset oppilaat tutustumassa Kalevalan mytologiaan Ateneumin
näyttelyssä Helsingissä. © 2019 AHEF

Zaječarissa oppilaat tekivät omat roomalaiset rota -lautapelinsä, joita
pelattiin yhdessä. © 2019 UDC

Oppilaat Lohjalla opettavat espanjalaisia vieraitaan leipomaan korvapuusteja.
© 2019 AHEF

Oppilaat tutustumassa Felix Romulianan -raunioihin roomalaisiin asuihin pukeutuneena. © 2019 UDC
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Tämän oppaan käyttäminen
Tämä opas on jaettu kolmeen osaan: Kulttuuriperinnön tunnistaminen,
kulttuuriperinnön tulkitseminen ja kulttuuriperinnön jakaminen.
KULTTUURIPERINNÖSTÄ OPPIMINEN kulkee mukana oppaan eri osissa ja
nivoo ne yhteen. Jokainen osa on jaettu erilaisiin kulttuuriperintöön liittyviin
aihealueisiin, joiden alta löytyy aiheeseen liittyviä tehtäviä, kysymyksiä
keskustelua varten, vinkkejä sekä lisämateriaaleja. Heritage Hubs -mallia voi
seurata tässä järjestyksessä, aloittaen kulttuuriperinnön tunnistamisesta,
edeten kulttuuriperinnön tulkintaan ja lopuksi kulttuuriperinnön jakamiseen.
Yhtä lailla on mahdollista keskittyä vain yhteen osaan tai muutamaan
aihealueeseen halutussa järjestyksessä. Myös oppaan tehtävät ovat
sovellettavia ja niitä voi tehdä valitsemassaan järjestyksessä.
Tässä oppaassa esitetty malli on johdanto kulttuuriperintökasvatukseen.
Opas on suunniteltu joustavaksi työkaluksi, jota opettajat ja muut
kulttuuriperintökasvattajat voivat soveltaa itsenäisesti. Suosittelemme
hyödyntämään myös muita kulttuuriperinnön asiantuntijoita ja muuta
ulkopuolista apua ja asiantuntemusta. Oppaan avulla kulttuuriperintöä
voi hyödyntää laaja-alaisesti eri oppiaineissa. Opas sisältää myös linkkejä
muihin julkaisuihin ja työkaluihin, joista voi saada lisää ideoita omaan
opetukseensa.

MERKKIEN SELITYKSET:
aihealue

sanasto

tehtävä

resurssit

kysymykset & vastaukset

vinkit

kysymykset keskustelua varten
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Mariola Andonegui, Foundation San Millán de la Cogolla, Espanja

Avustajat ja valokuvaajat
Kiitämme lisäksi seuraavia henkilöitä osallistumisesta manuaalin ja sen
materiaalien toteutukseen:
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Ingelisa Wikholm ja Tomas Ekman, Winellska skolan, Kirkkonummi
Sirpa Arkko ja Irmeli Värtö, Harjunrinteen koulu, Riihimäki
Jari Pönni ja Jaana Kirjavainen, Harjun Koulu, Lohja
Tiina Kärkkäinen ja Johanna Lehtonen, Hakkalan koulu, Lammi
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Zorica Tubin ja Biljana Radosavljević, Miroslav Antićin koulu, Belgrad
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Leena Marsio, Museovirasto
Jovana Mijatović ja Rade Milić, Urban Development Centre
Almudena Martínez, Adolfo Falces ja María Tudanca, Fundación San Millán
de la Cogolla (La Rioja, España).
Ivana Kocevska, graafinen suunnittelu
Demian Stimson, valokuvaus

Hankekumppanit
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Seura vahvistaa kulttuurista osaamista ja osallisuutta ja edistää sitä
kautta kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Toimintamme on suunnattu
erityisesti lapsille ja nuorille, mutta ylisukupolvisuus on keskeinen periaate
toiminnassamme. Tarjoamme konkreettista tukea opettajille ja kasvattajille
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sekä alan organisaatioille (esimerkiksi päiväkodeille, kouluille ja museoille)
sekä vapaa-ajan toimijoille kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseksi.
Lisäksi kehitämme jatkuvasti kulttuuriperintöpedagogiikkaa sekä pyrimme
lisäämään yhteistyötä kulttuuri-, ympäristö- ja opetussektoreiden välillä.
Seuran toimintaan kuuluu kulttuuriperinnön koko kirjo: tuemme
ja edistämme eri keinoin sekä kulttuuriympäristökasvatusta että
maailmanperintökasvatusta, kuten myös elävän perinnön tuntemusta.
Kulttuuriperintökasvatus on kulttuurisesti kestävää kasvatusta.
Toteutamme kehittämishankkeita, tuotamme ja julkaisemme aineistoja,
oppimateriaaleja sekä toimintaideoita ja -malleja kuten teemapäiviä
ja kilpailuja. Järjestämme koulutusta opettajille ja muille tahoille,
sekä toimimme asiantuntijoina. Seura voitti EU:n/Europa Nostran
kulttuuriperinnön pääpalkinnon hankkeellaan Kulttuurivoltti vuonna 2018.
Fundación San Millán de la Cogolla
“Fundación San Millán de la Cogolla” on voittoa tavoittelematon järjestö.
Fundación perustettiin vuonna 1998, kun UNESCO:n kansainvälistä
maailmanperintösopimusta valmisteltiin Suson ja Yuson luostareissa.
Fundacionin tavoitteena on suojella ja hoitaa luostareita ja niiden
ympäristöä ja edistää sosiaalista, taloudellista, kulttuurista toimintaa ja
tutkimusta, sekä levittää espanjan kieltä. Fundación tuo yhteen instituutioita,
yhteisöjä, järjestöjä, yrityksiä ja yksilöitä, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan
ja vaalimaan Suson ja Yuson luostareita ja niiden ympäristöä. Vuodesta
2007 on mukana ollut kasvatuksellinen ohjelma “Emilianensis. Descubre
los Monasterios de La Rioja”. Idea kehitettiin luokkahuoneprojektissa, joka
toteutettiin Yuson luostarin kunnostustyön aikana ja se sai EU:n/Europa
Nostran palkinnon vuonna 2011.
Urban Development Centre
Urban Development Centre perustettiin tavoitteenaan luoda ja panna
täytäntöön aloitteita kaupunkikehityksen ja ympäristönsuojelun alalla.
Keskuksen päätavoite on edistää Serbian entistä, nykyistä ja tulevaa
kaupunkielämää ja kehitystä sekä kulttuurin ja taiteen edistämistä
kaupunkialueilla. Keskus kiinnittää erityistä huomiota kulttuuriperinnön
säilyttämiseen ja käyttöön osana kaupunkiekologiaa. Keskus kehittää
innovatiivisia ratkaisuja kulttuuriperinnön esittelyyn ja viestintään
tavoitteenaan tarjota uusi ja kiehtova kulttuurikokemus. Keskus
panostaa kouluohjelmiin työskentelemällä erilaisten opiskelijaryhmien
kanssa tukemalla heidän osallistumistaan omaa ympäristöä koskeviin
toimintoihin. Useat koulut ovat käyttäneet keskuksen kehittämiä
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kulttuuriperintömateriaaleja historian ja muiden oppiaineiden yhteydessä.
VITECO elearning solutions
Viteco tarjoaa etäopetuksen teknologiaa ja on johtava e-oppimisen
toimija alallaan, heillä on oma e-oppimisalusta ja vankka asiantuntemus
avoimen lähdekoodin alustoilla. Vitecon tuotteet ovat yksinkertaisia
ja älykkäitä alustoja, jotka antavat opettajille ja opiskelijoille pääsyn
monenlaiseen sisältöön ja “verkko-oppimiskokemukseen” ilman erityisiä
tietotekniikkakompetensseja.

Rahoittajat
Hankkeen viralliset rahoittajatahot:
Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma
Suomen opetushallitus
Svenska Kulturfonden
Serbian kulttuuri- ja viestintäministeriö
Serbian opetus-, tiede- ja tekniikan kehityksen ministeriö
Haluamme kiittää myös seuraavia heidän taloudellisesta panostuksestansa
hankkeeseen:
Fundación SM, Espanja
Instituto de Educación Secundaria Esteban Villegas, Nájera, Espanja
Grockan kunta, Serbia
Zaječarin kunta, Serbia
Grockan kulttuurikeskus, Serbia
Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt sr., Suomi
Winellska skolan, Suomi
Harjunrinteen koulu, Suomi
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KULTTUURIPERINNÖN
TUNNISTAMINEN
”Kaikki, millä on merkitystä sinulle,
voi olla kulttuuriperintöä!”
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MITÄ ON KULTTUURIPERINTÖ?
”Jos tunnet oman kulttuurisi hyvin, sinun on helpompi ymmärtää myös muita
kulttuureja.”
Seuraavaksi selvitämme, mitä on kulttuuriperintö, kuinka esineestä tai
tavasta tulee kulttuuriperintöä ja millainen merkitys kulttuuriperinnöllä on
jokapäiväisessä elämässä.

Harjoitellaan kulttuuriperinnön määrittelyä
Kirjoita KULTTUURI-sana taululle tms. ja pyydä osallistujia ehdottamaan
sanoja, jotka he liittävät kulttuuriin. Ideoikaa ja luokaa määritelmä kulttuurin
merkityksestä osallistujille. Kun määritelmä on valmis, sitä verrataan
kulttuurin sanakirjamääritelmään ja kommentoidaan kolmea alla olevaa
esimerkkiä kulttuurista. Voit myös pyytää osallistujia antamaan omia
esimerkkejään. Osallistujat voivat työskennellä pareittain tai pienissä
ryhmissä.
KULTTUURIN määritelmä 1. Tiettyjen ihmisten elämäntapa, joka näkyy
erityisesti heidän normaalissa käyttäytymisessään ja tavoissaan, heidän
asenteessaan muita ihmisiä kohtaan sekä heidän moraalissaan ja
uskonnollisissa uskomuksissaan. (Cambridge dictionary).

Vuotson saamelaisseura järjesti kyläläisille vierailun
kulttuuriperintökohteeseen © 2016 Päivi Makka / Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Nurkan takana -hanke.

Brittiläislähtöisen alakulttuurin edustajia, modeja, Ruotsissa. Kuva:
Europeana. Lisenssi CC BY-NC-ND 4.0.
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Kalik, tanskalainen punk-rockbändi. Kuva: Wikimedia Commons / Johdelounge. Lisenssi CC BY-SA 3.0.

KULTTUURIN määritelmä 2. Ne kuvauksen, näyttämisen tai esittämisen
tavat, jotka edustavat tietyn ihmisryhmän perinteitä tai elämäntapaa;
kirjallisuus, taide, musiikki, tanssi, teatteri jne. (Cambridge dictionary).

Sammon puolustus, Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-aiheiset freskot Pariisin
maailmannäyttelystä vuodelta 1900. Kuva: Europeana. Lisenssi CC0 1.0.

Ikonissa pyhä Johannes Erakko. Kuva: Europeana. Lisenssi CC BY-ND 4.0.
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Slava, serbialainen juhla perheen suojeluspyhän Johannes Kastajan muistopäivänä. Kuva: Wikimedia
Commons / Goran Andjelic. Lisenssi: vapaa käyttö.

Ihmistorni Barcelonassa. Kuva: Europeana. Lisenssi CC
BY-NC-SA 4.0.

KULTTUURIN määritelmä 3. Taiteeseen, musiikkiin ja kirjallisuuteen liittyvät
tiedot tai koulutus. (Collins English Learner’s Dictionary)
Pohdi näitä ajatuksia osallistujien kanssa ja keskustelkaa seuraavien
kysymyksien avulla:
- Kenelle kulttuuri kuuluu (jokaiselle yksilölle ja/tai suuremmalle ryhmälle)?
- Kuinka kulttuuria siirretään (sukupolvelta toiselle, perheen ja lähiyhteisön
kautta ja koulutusjärjestelmän kautta)?
- Kuinka kulttuurin voi omaksua (opiskelemalla, henkilökohtaisen vaivannäön
kautta, osallistumalla tietyn paikan kulttuuriseen elämään)?
- Miksi kulttuuri on tärkeää ihmisen elämässä (esim. se auttaa
ymmärtämään omaa identiteettiä ja muiden identiteettiä, rikastuttaa
elämää, avaa ikkunoita maailmaan)?
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Piirrustustunti, Abraham van Strij. Kuva: Europeana.
Lisenssi CC Public Domain Mark 1.0.

Slovenialaiset kuorot laulavat slovenialaista runoutta. Kuva Europeana/Maša
Pfeifer. Lisenssi CC BY-ND 4.0.

Kirjoita seuraavaksi PERINTÖ-sana ja tee samat aktiviteetit kuin KULTTUURIsanan yhteydessä. Tavoitteena on herättää perinnön konseptiin liittyviä
ajatuksia.
PERINNÖN määritelmä. Jotain mikä peritään tai minkä voi periä. (Collings
English Learner’s dictionary)
On olennaista käsitellä periytymisen ideaa ja kulttuuristen asioiden
siirtymistä sukupolvelta toiselle, koska tämä on kulttuuriperinnön olennainen
näkökulma. Jotta asia olisi helpompi ymmärtää, osallistujia pyydetään
antamaan esimerkkejä siitä, mitä he ovat perineet perheeltään: perheen
talon, leluja tai kirjoja vanhempien lapsuudesta, perheen valokuva-albumin,
koko perheen voimin kehitetyn yrityksen. Keskustele osallistujien kanssa
tämän perinnön materiaalisesta ja emotionaalisesta merkityksestä. Nämä
asiat merkitsevät ihmisille niiden materiaalista arvoa enemmän, koska esiisät siirtävät jälkipolville arvoja, jotka ovat olennaisia seuraavien sukupolvien
koulutuksen, huolehtimisen ja identiteettitietoisuuden kannalta.
Kirjoita taululle sana KULTTUURIPERINTÖ. Kun olette keskustelleet ja
analysoineet kulttuuri- ja perintökäsityksiä, pyydä osallistujia määrittämään,
mitä kulttuuriperintö tarkoittaa heille. Pyydä heitä myös antamaan
esimerkkejä asioista tai ilmiöistä, joita he pitävät kulttuuriperintönä.

Valitse yksi tai useampi esimerkki. Aloita keskustelu seuraavien
kysymyksien perusteella:
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- Where does this cultural item or phenomena come from?
- Mistä tämä kulttuurinen asia tai ilmiö on peräisin?
- Miltä ajalta se on peräisin?
- Mille yhteisölle se on tärkeä? Miksi?
- Mistä arvoista, uskomuksista, tiedoista ja perinteistä se viestii?
- Minkälaisia toimenpiteitä tämä yhteisö tekee sen säilyttämiseksi ja
eteenpäin siirtämiseksi?
Kerää vastaukset näihin kysymyksiin ja kirjoita niiden avulla
kulttuuriperinnön määritelmä. Esittele osallistujille lopuksi Faron
puiteyleissopimuksessa mainittu kulttuuriperinnön määritelmä (alla).
Vertailkaa sitä harjoituksessa laadittuun määritelmään ja täydentäkää sitä,
jos olennaisia osia puuttuu.
KULTTUURIPERINNÖN määritelmä: Kulttuuriperintö tarkoittaa
menneisyydestä perittyjä voimavaroja niiden omistajasta riippumatta,
jotka ihmisten mielestä kuvastavat heidän jatkuvasti muuttuvia arvojaan,
uskomuksiaan, tietojaan ja perinteitään. Tähän kuuluvat kaikki ihmisten ja
paikkojen vuorovaikutuksesta aikojen kuluessa rakentuneen ympäristön
osat. (Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön
yhteiskunnallisesta merkityksestä, art. 2. Council of Europe Treaty Series No. 199. Faro, 27.X.2005)

Faron puiteyleissopimus

Tehdään kulttuuriperinnön sanapilvi
Tämä harjoitus voidaan tehdä, kun tehtävä 1, kulttuuriperinnön määritelmä,
on suoritettu. Pyydä osallistujia miettimään, minkälainen kulttuuriperintö
on heille tärkeää. Pyydä jokaista kirjoittamaan muistiin 2–3 asiaa. Kerää
kaikki ehdotukset ja kirjoita ne muistiin (esimerkiksi) Wordleen. Näin saat
luotua sanapilven tärkeästä kulttuuriperinnöstä. Muista kirjoittaa muistiin
kaikki ehdotukset, vaikka ne olisi mainittu useita kertoja. Tallenna sanapilvi,
tarkastele sitä osallistujien kanssa ja keskustele havainnoista seuraavien
esimerkkiehdotuksien avulla.
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● Tuntevatko kaikki osallistujat kaikki luetellut kulttuuriperintöön liittyvät
ilmiöt? Jos eivät, käykää ne yhdessä läpi.
● Ovatko jotkut kulttuuriperintöön liittyvät asiat tai ilmiöt mainittu useammin
kuin toiset? Mitkä?
● Jos jokin ilmiö on erityisen suosittu, mistä se ehkä johtuu?
● Minkälaisia kulttuuriperintöjä sanapilvessä on lueteltu?
● Ovatko jotkin mainitut ilmiöt yllättäviä?
● Jos sanapilven tekijät olisivat iäkkäitä, olisivatko luetellut ilmiöt erilaisia?
Jos kyllä, miksi?

Esimerkki kulttuuriperinnön sanapilvestä Heritage Hubs -oppilailta koostettuna. © 2019 AHEF

Tee harjoitus pienissä ryhmissä kanssa ja pyydä osallistujia
vertailemaan toistensa sanapilviä.

Sanapilvigeneraattori Wordle
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Mitä on eurooppalainen kulttuuriperintö?
Harjoituksessa osallistujat johdatellaan yleisesti kulttuuriperintöön sekä
eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Harjoitus toimii parhaiten noin 10–
30 osallistujan ryhmissä. Tehtävässä tarvitaan tulostettuja kuvia, jotka
edustavat esimerkkejä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Lataa ja tulosta
esimerkkikuvia ja tee niistä kortteja laminoimalla ne, jolloin ne kestävät
käyttöä. Levitä kortit pöydälle ja pyydä jokaista osallistujaa valitsemaan
yksi kortti. Pyydä heitä valitsemaan jotain, joka on heille jo tuttua, josta
he jo tietävät jotain ja josta he ovat kiinnostuneita. Kaikki osallistujat
keskustelevat pareittain tai pienissä ryhmissä valitsemistaan kuvista ja
siitä, miksi he valitsivat juuri ne. Pyydä lopuksi joitain tai kaikkia osallistujia
kertomaan, mitä he valitsivat ja miksi. Voit myös kiinnittää osallistujien
huomion kulttuuriperinnön jaettuihin teemoihin: festivaalit ja tavat, musiikki
ja tanssi, esittävät taiteet, suulliset perinteet, käsityöt, ruokakulttuuri, pelit
ja ajanviete, luonto ja universumi. Ajatuksena on kannustaa osallistujia
jakamaan omia muistojaan, kokemuksiaan ja tarinoitaan kulttuuriperinnöstä
ja huomaamaan, minkälaisia kulttuuriperinnön ilmiöitä on olemassa
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla sekä niiden
ulkopuolella.

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön kortit. © 2019 AHEF
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● Minkä kulttuuriperinnön valitsit ja miksi?
● Kuka valitsi ruokakulttuuriin, festivaaleihin, peleihin, perinteisiin, käsitöihin
jne. liittyvän kulttuuriperintöasian tai -ilmiön?
● Kenellä muulla on tähän kulttuuriperintöön liittyviä henkilökohtaisia
kokemuksia tai tarinoita? Mitä ne ovat?
● Mikä kulttuuriperintö puuttuu korteista?

Tee lisää kortteja, mahdollisesti osallistujien kanssa, kansallisesta,
eurooppalaisesta tai maailmanlaajuisesta kulttuuriperinnöstä.
Voit käyttää UNESCO:n luettelossa olevia valokuvia. Monilla mailla
on myös omia kansallisia verkkoresurssejaan aineettomasta
kulttuuriperinnöstä. Voit myös pyytää osallistujia tuomaan tai
ottamaan kuvia erityyppisistä kulttuuriperinnön ilmiöistä.

Pyydä osallistujia valitsemaan pienissä ryhmissä yksi eurooppalainen
tai maailmanlaajuinen kulttuuriperinnön ilmiö, tutustumaan siihen
tarkemmin ja tekemään siitä esitelmä (PowerPoint, juliste jne.).

Voit myös käyttää Heritage Hubs -julisteita hankkeessa jaetusta
kulttuuriperinnöstä liitteessä 4.
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● Kuvia eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä valmiina kortteina
● UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelo
● Esimerkkejä suomalaisesta kulttuuriperinnöstä (kuvat 1 ja 2), joita voi
käyttää inspiraationa omien elävän perinnön korttien tekemisessä.
Tämän harjoituksen ja siihen liittyvät materiaalit on kehittänyt Museovirasto
ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura tekijänoikeuslisenssin CC BY
4.0 mukaisesti. Alkuperäiset harjoitukset on tehty suomeksi ja ruotsiksi.

Kuvien tulkinta
Tähän tehtävään tarvitaan 4–5 kuvaa vähemmän tunnetuista (älä siis valitse
Panthenonia tai Eiffelin tornia) kulttuuriperintökohteista ympäri maailmaa.
Osallistujat arvaavat, miltä alueelta kohteet ovat peräisin. Jos osallistuja
onnistuu arvaamaan oikein, hän selittää, mitkä kuvassa näkyvät seikat
viittasivat kyseiseen alueeseen/kulttuuriin. Osallistujia pyydetään etsimään
kuvasta myös esimerkkejä ja vaikutteita muiden alueiden kulttuureista.
Harjoituksen myötä osallistujat ymmärtävät, että kulttuuriperintö on
monimutkainen ja monikerroksinen asia, joka voi kuulua samanaikaisesti
erilaisiin asiayhteyksiin.
K: Onko olemassa yleismaailmallista kulttuuriperintöä?
V: Kyllä, yleismaailmallista kulttuuriperintöä on ihmisyyden perintö.
Mielenkiintoinen esimerkki ovat ihmisten Kuuhun jättämät esineet (Apollo
11 -matkalta). Myös UNESCO:n maailmanperintökohteiden luettelo sisältää
merkittävimmät esimerkit eri kulttuurialueiden kulttuuriperinnöstä. Se on
ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä, jolla on yleismaailmallista arvoa,
vaikka kukin lueteltu perintökohde edustaa tiettyä kulttuuria.
● Millainen kulttuuriperintö on meille tärkeää? Miksi?
● Onko tämä kulttuuriperintö tyypillistä paikallisesti, alueellisesti ja/tai
kansallisesti?
● Entä eurooppalaisella tasolla?
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Gamelan on indonesialainen pääasiassa lyömäsoittimista koostuva yhtye.
Kuvassa miniatyyrisoittimia Jaavalta, joka on Indonesian väkirikkain saari.
Kuva: Europeana. Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0.

Ella Berliinissä. Kuva: Europeana. Lisenssi CC BY-NC-ND 4.0.

Iberialainen veistos Porcunassa Espanjasta 500 ekr. Kuva: Europeana.
Lisenssi CC BY-NC

Qal’at al-Bahrain on UNESCO:n maailmanperintökohde. Kuva: Wikimedia
Commons/ Martin Falbisoner. Lisenssi CC BY-SA 4.0.

Vierailu paikallisessa kulttuuriperintökohteessa tai muussa
tärkeässä paikassa
”On helpompi oppia käymällä eri paikoissa kuin paperille kirjoittamalla.”
Kaikilla alueilla on kulttuuriperintökohteita. Tällaiset paikat eivät ole
välttämättä UNESCO:n maailmanperintökohteita, mutta ne voivat olla
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merkityksellisiä ja tärkeitä paikkoja paikallisesti ja myös alueen ulkopuolella.
Selvitä oman alueesi kulttuuriperintökohteet etukäteen ja keskustele
aiheesta osallistujien kanssa.

● Minkälaisissa paikallisissa, kansallisissa ja/tai kansainvälisissä
kulttuuriperintökohteissa olet käynyt?
● Minkälaisia kulttuuriperintökohteita lähiseuduilla tai muualla kansallisella
tai kansainvälisellä tasolla on olemassa?
● Miksi nämä kohteet ovat tärkeitä?
● Kenelle nämä kohteet ovat tärkeitä?
● Ketkä vierailevat näissä kohteissa?
● Mikä kulttuuriperintökohde on sinulle tärkeä ja miksi? Minkälainen tarina
kyseisen kohteen taustalla on?

Opettaja tarkentaa espanjalaisille ja suomalaisille nuorille Helsingin
Senaatintorin historiaa ja arkkitehtuuria. © 2019 AHEF.

Oppilaita tutustumiskäynnillä Belgradin linnoituksessa kouluvierailun aikana.
© 2019 AHEF

Suomalaiset oppilaat esittelevät espanjalaisille vierailleen Suomenlinnaa,
omaa UNESCO:n maailmanperintökohdettaan. © 2019 AHEF

29

Najerássa ja San Millánissa vierailleet oppilaat pääsivät tutustumaan paikalliseen UNESCO:n maailmanperintökohteeseen, Suso luostariin. © 2019 FSMC

Järjestä käynti yhteen tai useampaan kohteeseen, mieluiten osallistujien
toiveiden perusteella. Käynti kannattaa suunnitella etukäteen ja miettiä
sitä edeltävät tehtävät (esim. kohteen tutkiminen verkossa), paikan päällä
suoritettavat tehtävät (esim. kohdetta koskevat kysymykset, tiettyjen
ominaisuuksien tai esineiden etsiminen kohteessa, kohteen osien
luonnostelu tai mittaaminen, kohteen eläimistön tutkiminen, ihmisten
haastatteleminen) ja seurantatehtävät (esim. keskustelu kokemuksesta,
harjoituksien tekeminen). Jos kohde on jo tuttu joillekin osallistujille, he
voivat jakaa tietoaan ja muistojaan kohteesta.

Osallistujat voivat myös haastatella sisaruksiaan, vanhempiaan,
isovanhempiaan, tätejään, setiään ja enojaan, opettajiaan ja
yhteisönsä vanhempia jäseniä ja kysyä heille tärkeistä paikallisista
kulttuuriperintökohteista, vaikka kyseiset kohteet eivät olisi enää
olemassa, ja kertoa havainnoistaan muille.
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Paikallisten kulttuuriperintöreittien luominen
Pyydä osallistujia antamaan esimerkkejä tärkeistä paikallisista
kulttuuriperintökohteista ja kertomaan, miksi ne ovat tärkeitä. Ne voivat olla
virallisesti tunnustettuja kulttuuriperintökohteita tai kohteita, joilla on erityistä
paikallista merkitystä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi metsässä sijaitseva
suuri kivi, jonka kaikki lapset tietävät ja jonka he ohittavat koulumatkallaan,
vanha mylly, kaupungin vanhin rakennus tai ravintola jne. Seuraavaksi
osallistujat luovat pienissä ryhmissä kulttuuriperintöreitin. Osallistujat
valitsevat paikalliset kohteet tai merkitykselliset paikat, jotka he haluavat
ottaa mukaan reittiin, ja etsivät lisätietoja kyseisistä kohteista verkossa,
käyvät kohteissa ja/tai haastattelevat henkilöitä, jotka tietävät enemmän
kohteista tai käyttävät niitä. Osallistujat kirjoittavat tutkimuksen perusteella
lyhyen kuvauksen valitsemistaan kohteista ja luovat verkkoreitin Googlen My
Mapsin tai vastaavan verkkoresurssin avulla. Kun kulttuuriperintöreitit ovat
valmiit, kaikki ryhmät voivat tutustua toistensa reitteihin. Myös paikalliset
koulut, osallistujien perheet ja paikallisyhteisön jäsenet voidaan kutsua
kävelylle kulttuuriperintöreittiä pitkin.

Reitti voidaan luoda myös painettuun karttaan tai osallistujat voivat
piirtää omia karttojaan.

Osallistujat voivat myös laatia tietovisan reitin varrella olevista
kohteista. Visan kysymykset voidaan lisätä verkkoreittiin tai ne
voidaan esittää kirjallisessa muodossa kussakin kohteessa.
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Suomalaiset oppilaat ihailevat La Riojan vuoriston maisemia Espanjassa. ©
2019 FSMC

Serbian Grockassa ratsastusseuran hevostalli on tärkeä vapaaajanviettopaikka paikallisille nuorille. Myös suomalaiset nuoret vietiin
tutustumaan paikkaan kouluvierailun aikana. © 2019 AHEF

Kaikki suomalaiset nuoret veivät espanjalaiset ja serbialaiset vieraansa
saunomaan ja uimaan. Tässä oppilaita Hirvijärvellä. © 2019 AHEF

Viaporin linnoituksen tykit Suomenlinnassa kiinnostavat niin suomalaisia
kuin espanjalaisia nuoria. © 2019 AHEF

Maailmanperintökohteet
Esittele osallistujille maailmanperintökohteiden luettelo. UNESCO on
valinnut maailmanperintökohteet, koska kyseisillä maamerkeillä, kohteilla
tai alueilla ajatellaan olevan kulttuurista, historiallista, tieteellistä tai muuta
merkitystä kaikille ihmisille. UNESCO:n maailmanperintökohteet on suojeltu
kansainvälisillä sopimuksilla. Kohteet voivat olla muinaisia jäänteitä,
rakennuksia, kaupunkeja (tai kaupunginosia), maisemia (aavikko, metsä,
saari, järvi jne.), monumentteja jne. Pyydä osallistujia etsimään UNESCO:n
maailmanperintökohteiden luettelosta oman maansa ja muiden maiden
maailmanperintökohteita. Osallistujat valitsevat pareittain tai pienissä
ryhmissä kohteen, josta he ovat erityisen kiinnostuneita, ja tutkivat sitä
tarkemmin verkossa. Lopuksi he tekevät kohteesta julisteita, PowerPoint
-esityksiä tai videoita ja esittelevät löydöksensä muille osallistujille.
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Osallistujat laativat visan (esim. Kahoot!-ohjelman avulla)
maailmanperintökohteista. Esimerkkejä kysymyksistä: Missä maassa
on eniten maailmanperintökohteita? Missä maassa Suomenlinnan
linnoitus sijaitsee? jne.

Suson ja Yuson luostarit San Millán de la Cogolla La Riojassa Espanjassa on
ollut maailmanperintökohde vuodesta 1997.© 2019 FSMC

Suomenlinnan linnoitussaari on ollut maailmanperintökohde vuodesta 1991.
Kuva: Unsplash/Julius Jansson.

Liverpoolin satama-alueet ovat olleet maailmanperintökohteena vuodesta
1997. Kuva: Unsplash/Jean Carlo Emer.

Italian Dolomiitit. Kuva: Unsplash/Valdemaras D.

UNESCO:n maailmanperintökohteiden luettelo
Maailmanperintö nuorten käsissä
Kahoot!
33

Omat kokemukset aineettomasta kulttuuriperinnöstä
Kulttuuriperintö ei tarkoita vain monumentteja ja esinekokoelmia. Siihen
kuuluu eläviä perinteitä tai tapoja, jotka on peritty esi-isiltä ja jotka
siirretään jälkeläisille. Näitä ovat esimerkiksi suulliset perinteet, esittävät
taiteet, yhteiskunnalliset käytännöt, rituaalit, juhlatapahtumat, luontoa ja
universumia koskevat tiedot ja käytännöt sekä perinteisten käsitöiden
valmistamiseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Erilaisten yhteisöjen aineettoman kulttuuriperinnön ymmärtäminen
auttaa kohtaamaan eri kulttuureista tulevia ihmisiä, vähentää kulttuurisia
ennakkoluuloja, rohkaisee kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja lisää
keskinäistä kunnioitusta muiden elämäntapaa kohtaan. Oppiessaan muista
kulttuureista ja niiden perinnöstä ihmiset oppivat jotain myös itsestään ja
omasta kulttuuri-identiteetistään.

Nuoret tikkupullan teossa. © 2019 AHEF

Lohjalla nuoret opettivat espanjalaiset vieraansa tanssimaan jenkkaa. ©
2019 AHEF
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Flamenco -festivaalin juliste vuodelta
1970. Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía, Spain. Kuva: Europeana. Lisenssi:
opetuskäyttö sallittu.

Kirkkonummen Winellska skolan oppilaiden leipoma slavski kolac serbialaisen slava -juhlan
viettoa ja tulkintaa varten. © 2019 AHEF

Hämeen linnassa oppilaat pääsivät tekemään omia sulkakyniään. © 2019 AHEF
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Pyydä osallistujia työskentelemään pienissä ryhmissä tai kaikki yhdessä ja
keksimään esimerkkejä aineettomasta perinnöstä paikallisella, alueellisella
tai kansallisella tasolla. Jotkut voivat keskittyä ruokaperinteeseen, toiset
festivaaleihin jne. Jos haluat tehdä harjoituksesta pidemmän projektin,
pyydä pieniä ryhmiä valitsemaan aineeton kulttuuriperintö ja tekemään
siitä esitys PowerPointin avulla tai julisteen muodossa. Osallistujat voivat
opetella perinteisen tanssin, valmistaa perinteisen aterian, juhlia festivaalia,
kuten karnevaalia, käydä käsityöpajassa jne.
Vaihtoehtoisesti osallistujat voivat luetella muiden kulttuurien ja maiden
aineetonta kulttuuriperintöä.

Pyydä paikallisten perinteiden harjoittajia vierailulle näyttämään tai
opettamaan osallistujille oman osaamisalansa. Voit myös viedä
osallistujat vierailulle paikallisten perinteiden harjoittajien luokse.

Näytä osallistujille paikallinen juhlakalenteri, jonka Heritage Hubs
-projektin oppilaat ovat luoneet. Osallistujat voivat käyttää sitä
inspiraationa omien esityksiensä luomista varten.

Voit myös käyttää liitteen 4 Heritage Hubs -julisteita inspiraation
lähteenä. Julisteissa on hankkeeseen osallistuneiden oppilaiden
valitsemaa kulttuuriperintöä.

Heritage Hubs -oppilaiden tekemä Najerilla -juhlakalenteri
UNESCO: Mitä on aineeton kulttuuriperintö?
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KULTTUURIPERINTÖÖN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT
Kulttuuriperintöön liittyvät käytännöt viittaavat kulttuuriperinnön määrittelyyn
eri tasoilla – henkilökohtainen, paikallinen, kansallinen, kansainvälinen ja
yleismaailmallinen. Tässä aihealueessa käsitellään erilaisia kulttuuriperinnön
muotoja, kulttuuriperintöjen uhkia ja säilyttämiskäytäntöjä sekä käsitystä
eurooppalaisesta perinnöstä.
”Kulttuuriperintö on jaettu resurssi ja yhteinen hyvä. Perinnöstä
huolehtiminen on meidän yhteinen vastuumme. […] Eurooppalainen
kulttuuriperintö, sekä aineellinen että aineeton, on kaikkien yhteistä hyvää
– olemme perineet sen edellisiltä eurooppalaisilta sukupolvilta ja jätämme
sen perinnöksi tuleville sukupolville. Kulttuuriperintömme ja tapa, jolla
säilytämme ja vaalimme sitä, vaikuttaa merkittävästi Euroopan paikan
määrittämiseen maailmassa ja alueen houkuttelevuuteen asuin-, työskentelyja vierailupaikkana. […] Suojelussa pyritään yhä enemmän säilyttämään ja
parantamaan kokonaisia kulttuurimaisemia yksittäisten kohteiden sijaan.
Siitä on myös tulossa ihmiskeskeisempää. Aiemmin kulttuuriperintökohteita
pyrittiin suojelemaan eristämällä ne päivittäisestä elämästä. Nykyisin
kulttuuriperinnöstä pyritään tekemään osa paikallisyhteisöä. Kohteille luodaan
uusi elämä ja merkitys, joka perustuu senhetkisiin tarpeisiin ja huolenaiheisiin.
Digitalisoituminen ja verkon käytettävyys mahdollistavat aivan uudenlaisia
sitoutumisen muotoja ja avaavat uusia tulovirtoja. Sähköisen oppimisen
työkalut auttavat käyttämään kulttuurisia sisältöjä yhä laajemmin kodeissa,
kouluissa ja yliopistoissa. Niiden avulla ihmiset voivat luoda sisältöä, käyttää
sitä uudelleen ja lisätä siihen arvoa, mikä parantaa kulttuuristen kokoelmien
arvoa. Kun kulttuuriperintökohteista tulee julkisia tiloja, jotka tuottavat sekä
sosiaalista että ympäristöpääomaa, niitä isännöivät kaupungit ja alueet
muuttuvat taloudellisen toiminnan edistäjiksi, tietokeskuksiksi, luovuuden
ja kulttuurin polttopisteiksi, yhteisön vuorovaikutuksen ja sosiaalisen
yhdistymisen keskuksiksi. Ne siis luovat innovaatioita ja edistävät Eurooppa
2020 -strategian mukaista älykästä, kestävää ja syrjimätöntä kasvua.”
(Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle)
● KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,
EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN
KOMITEALLE. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty
lähestymistapa Euroopassa. Bryssel, 22.7.2014 COM(2014) 477 final.
Euroopan komissio.
● Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018
● Komission yksiköiden valmisteluasiakirja– European Framework for
Action on Cultural Heritage
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Arvot ja kulttuuriperintö
”Oppilaamme havaitsivat, että kulttuuriperintö ei välttämättä ole vain jotain
vanhaa, vaan se on heille itselleen tärkeitä asioita.”

Lammin Hakkalan koulun oppilaat valitsivat omaksi kulttuuriperinnökseen paikallisesti suositun ja tärkeän salibandyn, jota tässä
pelataan espanjalaisten vieraiden kanssa. © 2019 AHEF

Aloita kulttuuriperinnön määrittelyharjoituksen (manuaalin osa 1,
ensimmäinen tehtävä) lopputuloksista ja laajenna keskustelua esittämällä
seuraavat kysymykset:
K: Kuka päättää, että tietty kohde on kulttuuriperintöä?
V: Henkilö tai ryhmä henkilöitä tunnistaa kohteella olevan erityistä arvoa,
suojelee sitä ja siirtää sen sukupolvelta toiselle spontaanisti. Julkinen
hallinto sisällyttää sen erilaisten toimenpiteiden avulla kulttuuriperinnön
luokkaan.
K: Miksi kulttuuriperintö on meille tärkeää?
V: Kulttuuriperinnöllä on kulttuurista, yhteiskunnallista, esteettistä,
historiallista, tieteellistä, taloudellista ja arvoa, joka vaikuttavat ihmisten
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elämään positiivisesti: sillä voi olla tärkeä rooli yksilön identiteetin
rakentamisessa, selvittämisessä ja puolustamisessa, se on korvaamaton
tiedonlähde, se on arvokas talouskasvun, työllisyyden ja yhteiskunnallisen
yhtenäisyyden resurssi, se on ajattelijoiden ja taiteilijoiden inspiraation lähde
ja se voi edistää kulttuuri- ja luovia alojamme.
K: Miksi on välttämätöntä nimetä tietty kulttuurinen kohde tai ilmiö
kulttuuriperinnöksi?
V: On olennaista tunnistaa, tutkia, kunnioittaa ja jakaa kulttuuriperintöämme,
jotta voimme suojella, säilyttää ja siirtää sen tuleville sukupolville.
Tunteminen, säilyttäminen, viestintä ja jakaminen ovat keinoja
kulttuuriperintömme säilyttämiseksi.

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,
EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN
KOMITEALLE. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty
lähestymistapa Euroopassa. Bryssel, 22.7.2014 COM(2014) 477 final.
Euroopan komissio.

Kulttuuriperinnön suojelu – postikorttiharjoitus
Valmistele 10 kappaletta samaa postikorttia, joka esittää UNESCO:n
maailmanperintökohteiden luetteloon kuuluvaa vaarantunutta
kulttuuriperintökohdetta. Puolet postikorteista ovat eri tavoin vaurioituneita,
mikä kuvastaa fyysisten vaurioiden, saasteiden, tuholaisten, tulvien ja
tulipalojen seurauksia aineelliselle kulttuuriperinnölle. Jaa osallistujat
ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle yksi vaurioitunut ja yksi ehjä postikortti.
Pyydä kutakin ryhmää arvioimaan vaurioituneen postikortin arvon menetys
ehjään korttiin verrattuna asteikolla 1–10. Arvion tulokset esitetään
kaaviona, jota käsitellään jatkossa luettelona säilyttämisprioriteeteista.
Aloita keskustelu mahdollisuuksista hallita riskejä ja estää vahingot.
Osallistujat tulevat tietoisiksi erilaisista uhkista aineelliselle perinnölle ja
mahdollisten menetyksien laajuuksista ja ymmärtävät säilyttämistarpeen.
Tämä harjoitus on muunnelma Agents of deterioration
-postikorttiharjoituksesta, jonka on kehittänyt International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).
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K: Voiko kulttuuriperintö kadota? Mitkä ovat merkittävimmät uhat?
V: Kaikista suojelu- ja säilyttämistoimenpiteistä huolimatta on aina
olemassa uhkia, jotka vaarantavat kulttuuriperinnön.

Esimerkki harjoituksessa käytettävistä korteista. © 2015 K. Frangova, ICCROM Kansainvälinen kesäkoulu konservoinnin opiskelijoille vuonna 2015.

K: Kuinka kulttuuriperintöä säilytetään ja ylläpidetään kautta sukupolvien?
V: Aineetonta kulttuuriperintöä, kuten tapoja ja perinteitä, käsityö- tai
taidetaitoja ja esityksiä, säilytetään sukupolvelta toiselle dokumentoimalla
ja ylläpitämällä taitoja käytännössä sekä sosiaalisen oppimisen kautta. Sitä
säilytetään myös samaan kulttuuriseen kontekstiin kuuluvan aineellisen
perinnön kautta. Kulttuuriperinnöt kuvastavat hyvin monenlaisia kulttuurisia
ilmaisukeinoja.
K: Kuka vastaa perinnön säilyttämisestä?
V: Lueteltujen kulttuuriperintökohteiden suojaamisesta määrätään
kansallisessa lainsäädännössä sekä kansainvälisissä peruskirjoissa ja
yleissopimuksissa.
● Voiko kulttuuriperintö kuolla?
● Mitä meistä jokainen voi tehdä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi?
● UNESCO:n luettelo vaarantuneista maailmanperintökohteista
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Kulttuuriperintö ja kestävän kehityksen kompassi
Aineettomalla kulttuuriperinnöllä on elintärkeä rooli kestävän kehityksen
tukemisessa. Mitä kestävä kehitys sitten tarkoittaa käytännössä? Kuinka
se voitaisiin ottaa paremmin huomioon työskenneltäessä aineettoman
kulttuuriperinnön parissa? Tutustu aiheeseen kestävän kehityksen kompassi
-työkalun avulla. Kompassi auttaa osallistujia tutkimaan kestävyyden ja
aineettoman perinnön välisiä suhteita. Se myös tukee kestävän kehityksen
eri osa-alueiden ja aineettoman perinnön välisiin suhteisiin liittyvässä
keskustelussa ja analysoinnissa. Kompassissa kestävän kehityksen neljä
ulottuvuutta (ekologinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen) on
jaettu kahdeksaan luokkaan. Kussakin luokassa on kolme kysymystä, eli
yhteensä 24 kysymystä, jotka ohjaavat aiheesta käytävää keskustelua.

Kestävän kehityksen kompassi. © 2019 AHEF
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Kompassin käyttäminen
1. Valitse aineettoman kulttuuriperinnön ilmiö tai tehtävä, josta olet
kiinnostunut.
2. Tutki kompassin ulkokehällä olevia kestävän kehityksen teemoja.
3. Valitse sinua kiinnostava teema ja tutustu siihen liittyviin kysymyksiin.
Yritä vastata avoimin mielin ja välttää itsestään selvät vastaukset.
4. Tutustu niin moneen aiheeseen kuin haluat. Mitä uusia ideoita (1–3) voisit
toteuttaa käytännössä? Voit myös kirjoittaa lisää kysymyksiä, jos mielestäsi
olennaisia kysymyksiä puuttuu. Kirjoita uudet kysymykset muistiin.
Työkalun voi ladata maksutta suomenkielisenä PDF-tiedostona. Työkalu on
luotu osana Taiteen edistämiskeskuksen Pohjoisen kulttuurikumppanuuden
(NDPC) kehittämishanketta, (”Creating new practises of sustainability Cross-sectorial creativity in the era of climate change”), jossa kestävän
kehityksen teemoja tarkastellaan taiteen ja kulttuurin näkökulmasta. Työkalu
on lisäksi kehitetty osaksi
UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanoa
Suomessa. Tiimissä oli jäseniä Suomen Museovirastosta, Taiteen
edistämiskeskuksesta, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta,
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, Kansanmusiikki-instituutista
ja Humapista.

● Kestävän kehityksen kompassi

Keskustellaan uhanalaisesta kulttuuriperinnöstä
Katso UNESCO:n video The Value of Heritage osallistujien kanssa ja
keskustele aiheesta esimerkiksi seuraavien kysymyksien avulla:

● Miltä sinusta tuntuisi, jos oma kulttuuriperintösi tuhoutuisi?
● Onko kulttuuriperintö poliittista? Jos on, miksi ja millä tavalla?
● Miksi jotkut (yleensä vähemmistöjen, alkuperäisasukkaiden jne.)
kulttuuriperinnöt kielletään tai niitä ei tueta joissakin maissa?
● Miksi kulttuuriperintökohteet otetaan tietoisesti iskujen kohteiksi ja
niitä tuhotaan sodissa? Esimerkiksi Stari Most / Mostarin silta BosniaHertsegovinassa tai monet kulttuuriperintökohteet Syyriassa.
● Ovatko kaikki kulttuuriperintökohteet suojelun arvoisia?
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Stari Most /Mostarin silta Bosnia-Herzegovinassa. Kuva: Unsplash/Steph
Smith.

Syyrian Palmyra. Kuva: UNESCO. Lisenssi Creative Commons AttributionShareAlike 3.0 IGO.

● UNESCO:n video The Value of Heritage
● Europeana Exhibition Heritage at Risk

Kulttuuriperinnön esittäminen lisättäväksi
UNESCO:n luetteloon
Tämä harjoitus perustuu vuonna 2003 tehtyyn UNESCO:n aineettoman
kulttuuriperinnön suojelemista koskevaan yleissopimukseen.
Yleissopimuksen tavoitteena on suojella aineetonta kulttuuriperintöä, lisätä
tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä, lisätä kunnioitusta
erilaisia aineettomman kulttuuriperinnön ilmiöitä kohtaan ja varmistaa
niiden jatkuva uudistuminen ja siirtyminen tuleville sukupolville. UNESCO
ylläpitää myös Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa, joka
sisältää luetteloon merkityt aineettomat kulttuuriperintöelementit. Tällä
hetkellä luettelossa on yli 500 elementtiä kaikkialta maailmasta.
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Suomalaista saunaa viedään UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. © 2019 AHEF

Jaa osallistujat pieniin ryhmiin ja pyydä heitä valitsemaan yksi aineettoman
kulttuuriperinnön ilmiö (kansallinen tai muu), jonka he haluaisivat lisätä
UNESCO:n luetteloon. Kaikki ryhmät valmistelevat 3–5 minuutin esityksen
aloitteensa tueksi. Aloite voi olla lyhyt mainosvideo, suullinen esitys tai
PowerPoint-esitys – toteutusmuoto voidaan sopia harjoituksen aluksi. Kun
esitykset ovat valmiit, kaikki ryhmät esittelevät aloitteensa muille. Lopuksi
osallistujat äänestävät aloitetta, jossa aineettoman kulttuuriperinnön
ilmiön lisääminen UNESCO:n luetteloon perusteltiin vakuuttavimmin.
Vaihtoehtoisesti tehtävän johtaja voi tehdä päätöksen.
Tämä harjoitus perustuu samanlaiseen harjoitukseen, jonka on
kehittänyt Museovirasto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
tekijänoikeuslisenssin CC BY 4.0 mukaisesti. Alkuperäiset harjoitukset ovat
saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

● UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelo
● UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelon tarkoitus
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KULTTUURIPERINNÖN
TULKINTA
”Tämä hanke todella lisäsi
oppilaiden osallisuutta.”
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Kulttuuriperintö on elävää, muuttuvaa ja jatkuvasti kehittyvää. Jokainen
sukupolvi tulkitsee ja uudistaa olemassa olevaa kulttuuriperintöä ja luo omia
perinteitään. Kulttuuriperintö on aina kulkenut ajassa ja paikassa, ja sitä on
tulkittu uudelleen uusissa kohteissa ja yhteyksissä. Nykyisin ihmiset ja ideat
liikkuvat kuitenkin nopeasti ja yli kansallisten rajojen sekä halki mannerten,
joten myös kulttuuriperinnön uudelleentulkinnasta ja uudelleenluomisesta
on tullut yhä nopeampaa. Tämän seurauksena kulttuuriperintö on yhä
yleismaailmallisempaa, vaikka yhtä aikaa se on edelleen myös paikallista ja
kansallista.

KULTTUURIPERINNÖN MENNEISYYS,
NYKYISYYS JA TULEVAISUUS
Seuraavat harjoitukset rohkaisevat osallistujia pohtimaan suhdettaan
(omaansa ja muiden) kulttuuriperintöön ja tukevat heidän sitoutumistaan
kulttuuriperintöön ja vuorovaikutustaan sen kanssa uudenlaisilla tavoilla.
Harjoitukset tuovat ilmi kulttuuriperintöön liittyvien prosessien luovuuden,
kannustamalla osallistujia kulttuuriperinnön uudenlaiseen ilmaisemiseen,
esittämiseen ja tulkitsemiseen.

Valitun kulttuuriperinnön tarinan kertominen
Tässä harjoituksessa osallistujat tutustuvat valitsemansa kulttuuriperinnön
ilmiön menneisyyteen, nykyisyyteen ja mahdolliseen tulevaisuuteen. He
seuraavat, kuinka kyseinen kulttuuriperintö on kehittynyt ja kuinka sitä on
tulkittu eri aikoina ja eri paikoissa. Harjoituksessa valittua kulttuuriperinnön
ilmiötä tutkitaan vertaillen sitä sen syntymähetken historialliseen
ajankohtaan ja tarkastellaan sitä nykypäivän elävänä ja vaalittuna perintönä
ja ilmiönä, jota ihmiset tulkitsevat tulevaisuudessa uudelleen ja jota
muuttuva kulttuuri ja maailma muovaavat.
Pyydä osallistujia valitsemaan pareittain tai pienissä ryhmissä
kulttuuriperinnön ilmiö, jonka he tuntevat hyvin. Anna jokaiselle ryhmälle
A3-paperiarkki ja pyydä heitä kirjoittamaan valitsemansa kulttuuriperinnön
ilmiön nimi paperin yläosaan otsikoksi. Pyydä heitä kirjoittamaan otsikon
alle vierekkäin kolme alaotsikkoa: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus.
Pyydä osallistujia keskustelemaan seuraavista kysymyksistä ja kirjoittamaan
ajatuksensa otsikkojen alle.
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MENNEISYYS:
- Mistä tämä kulttuuriperinnön ilmiö on peräisin?
- Mitä elementtejä, aktiviteetteja, ideoita jne. kulttuuriperintöön liittyi
menneisyydessä?
- Kuinka tätä kulttuuriperinnön ilmiötä harjoitettiin?
- Kuka sitä harjoitti?
- Missä ja milloin tätä kulttuuriperinnön ilmiötä harjoitettiin?
NYKYHETKI
- Onko kulttuuriperintö edelleen elossa?
- Mitkä elementit, aktiviteetit, ideat jne. ovat keskeinen osa kulttuuriperintöä
nykyään?
- Kuinka tätä kulttuuriperinnön ilmiötä harjoitetaan?
- Kuka sitä harjoittaa?
- Missä ja milloin tätä kulttuuriperinnön ilmiötä harjoitetaan?
- Kohdistuuko kulttuuriperintöön tällä hetkellä haasteita? Mitä ne ovat?
TULEVAISUUS
- Kuinka kulttuuriperintö on ehkä kehittynyt ja miten sitä on tulkittu
uudelleen?
- Mitä elementtejä, aktiviteetteja, ideoita jne. kulttuuriperintöön saattaa
liittyä?
- Harjoitetaanko kulttuuriperintöä edelleen tulevaisuudessa?
- Mitä haasteita kulttuuriperintöön kohdistuu tulevaisuudessa?
- Kuka tätä kulttuuriperintöä voi harjoittaa tulevaisuudessa?
- Missä ja milloin tätä kulttuuriperinnön ilmiötä harjoitetaan?
Pyydä osallistujia lopuksi miettimään vakautta ja muutosta.
- Mitä muutoksia kulttuuriperinnössä on havaittavissa menneisyyden ja
nykyhetken välillä?
- Mikä on säilynyt samana?
- Kuinka kulttuuriperintöä on tulkittu eri aikoina?
Ajatuksia voi kirjoittaa paperin alaosaan.
Kun pohditaan kulttuuriperinnön mahdollista tulevaisuutta, voidaan
keskustella myös siitä, minkälaisia haasteita kulttuuriperintöön saattaa
kohdistua lähitulevaisuudessa ja pidemmällä aikavälillä. Voimme pohtia
myös, mistä tämä johtuu ja voidaanko kulttuuriperintöä suojella.
Lopuksi kaikki osallistujat esittelevät valitsemansa kulttuuriperinnön ilmiön
menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden muille. He voivat myös käyttää
harjoitukseen enemmän aikaa ja luoda julisteen, miellekartan, PowerPointesityksen, videon tai muita sisältöjä kulttuuriperinnöstään ja sen matkasta
menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuteen.
47

Winellska skolanin oppilaat esittivät serbialaisille vierailleen Lucia -juhlan
viettoa toukokuun kirkkaudessa ja valossa. © 2019 AHEF

Suomalaiset oppilaat opettavat serbialaisia vieraitaan pelaamaan mölkkyä,
joka oli monen suomalaisen oppilaan yllätykseksi tunnettu peli myös
Espanjassa. © 2019 AHEF

Valitse yksi kulttuuriperinnön ilmiö tai aihe, josta keskustelet ryhmän
kanssa. Ryhmä tekee yllä olevan harjoituksen yhdessä.

Tämän harjoituksen ja materiaalit on kehittänyt Museovirasto ja Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura tekijänoikeuslisenssin CC BY 4.0
mukaisesti. Alkuperäiset harjoitukset on tehty suomeksi ja ruotsiksi.

Heritage Hubs -videot
Heritage Hubs -hankkeessa suomalaiset, serbialaiset ja espanjalaiset
oppilaat tekivät videoita kulttuuriperinnön ilmiöistä, jotka olivat heidän
mielestään merkityksellisiä ja tärkeitä. Jokainen koulu lähetti videonsa
toisen maan kumppanikoululle. Videoiden avulla oppilaat tutustuivat
toistensa kulttuuriperintöön, josta he esittivät oman tulkintansa
kouluvierailujen aikana.
Tutustu osallistujien kanssa Heritage Hubs -oppilaiden tekemiin videoihin
hankkeen YouTube -kanavalla. Rohkaise osallistuja keskustelemaan
videoista ja niissä esitellyistä kulttuuriperinnön ilmiöitä ja aiheista.
Keskustelua voi johtaa esimerkiksi alla olevien kysymysten avulla.

48

K: Minkälaisia kulttuuriperinnön ilmiöitä videoilla esiteltiin?
V: Ruokaperinteitä (korvapuusti, Víedo Rioja), musiikkia ja tanssia
(Mokranjac, Najerilla-tanssi, Anguiano-tanssi) juhlia, perinteitä ja tapoja
(Slava, sauna, viininvalmistus), pelejä (rota, mölkky, sähly, Stafettkarnevalen),
luontoa (Hatlamminsuo, viinimaisemat), rakennettua ympäristöä (Felix
Romuliana, Scriptorium, 1700-luvun Madrid).
V: Vanhoja ja nykyaikaisia, kaikkia harjoitetaan edelleen.
V: Suomalaisia (Hatlamminsuo, sauna, korvapuusti, mölkky, sähly),
suomenruotsalaisia (Stafettkarnevalen), serbialaisia (Slava, Felix Romuliana,
roomalaisaikainen rota-peli, Mokranjac) ja espanjalaisia (Najerilla-tanssi,
Víedo Rioja, Scriptorium, Anguiano-tanssi, viinimaisemat ja viininvalmistus,
barokkiajan naistaiteilijat, elämä 1700-luvun Madridissa). Monia perinteitä
löytyy myös muualta hiukan eri muodossa (esim. mölkky on hyvin
samanlainen kuin ranskalainen pétanque) tai niitä harjoitetaan myös
muualla (esim. mölkkyä pelataan myös esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa).

Espanjan La Riojan alueen oppilaille viinin valmistus on keskeinen osa
arkea. © 2019 FSMC

Madridissa oppilaat eläytyivät Marcela de san Félixin elämään.
© 2019 María Luengo.

Harjun koulun oppilaat valitsivat omaksi kulttuuriperinnökseen korvapuustit.
© 2019 AHEF
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K: Tunnetaanko jotkut näistä kulttuuriperintökohteista, -ilmiöistä tai -tavoista
myös muualla?
V: Kyllä, esimerkiksi saunoja ja suoalueita on myös Suomen ulkopuolella,
viiniä valmistetaan ympäri maailmaa, mölkky ja salibandy tunnetaan ja niitä
pelataan myös Suomen ulkopuolella, korvapuustimaisia pullia leivotaan
kaikissa Pohjoismaissa ja todennäköisesti myös muualla, Rooman
valtakunnan aikaisia paikkoja on Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa.
K: Mitä se seikka, että samoja tai samanlaisia kulttuuriperintöjä löytyy myös
muualta, kertoo meille?
V: Kulttuuriperintö on aina kulkenut ajassa ja paikassa. Ihmisten ja tiedon
liikkuessa myös kulttuuriperintö liikkuu. Kulttuuriperintö on vain harvoin
staattista, sillä ihmiset muovaavat ja tulkitsevat sitä uusissa yhteyksissä ja
paikoissa ja uusina aikoina, jolloin se muuttaa muotoaan.

● Miksi luulet oppilaiden valinneen juuri nämä aiheet tärkeäksi
kulttuuriperinnökseen? Kannusta osallistujia pohtimaan maiden historiallisia
konteksteja sekä lasten ja nuorten jokapäiväistä elämää ja elinympäristöjä.
● Mitä sinä valitsisit tärkeäksi kulttuuriperinnöksesi?
● Mitkä kulttuuriperinnöt ovat sinulle jo tuttuja? Mistä tunnet ne?
● Onko mukana kulttuuriperintöjä, joista et ole ikinä kuullutkaan?

Sen jälkeen osallistujat valitsevat kiinnostuksensa perusteella yhden
videon, tutustuvat sen aiheeseen tarkemmin ja tekevät oman tulkintansa
kulttuuriperinnöstä. Tulkinnan ei ole tarkoitus olla alkuperäisen
kulttuuriperinnön ja/tai videon kopio, vaan osallistujien omat ideat ja
oivallukset saavat olla selvästi nähtävillä heidän tulkinnoissaan. Esityksen
ei tarvitse myöskään olla samassa muodossa kuin videossa. Osallistujat
voivat esitellä kulttuuriperinnön ilmiöitä esimerkiksi draaman tai musiikin
keinoin. Pyydä osallistujia etsimään samankaltaisuuksia heidän oman
kulttuuriperintönsä kanssa ja käyttämään tulkinnassa näitä elementtejä.
Voitte järjestää lopputapahtuman, näyttelyn tai vastaavan tapahtuman,
jossa osallistujat esittelevät tulkintansa muille.
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Espanjan Anguianossa nuoret oppivat paikallisen,
puujaloilla tanssittavan Anguianon tanssin
vanhemmilta sukupolvilta. © 2019 FSMC

Suomalaiset ja serbialaiset oppilaat ja heidän perheensä juhlivat serbialaista
slavaa ja murtavat slavski kolac leivän. © 2019 AHEF

Voit myös hyödyntää liitteen 4 Heritage Hubs -julisteita oppilaiden
valitsemasta kulttuuriperinnöstä.

● Oppilaiden tekemät Heritage Hubs -videot

KULTTUURIPERINTÖ JA RAJAT
Kun tutustutaan kulttuuriperintöön ja sen prosesseihin, on myös tärkeää
miettiä, onko kulttuuriperinnön luomiselle ja jakamiselle olemassa
rajoja. Tämän aihealueen tarkoituksena on esitellä käsitystä kulttuurien
leviämisestä eri paikkoihin sekä tutustua nykymaailman yhteiskunnallisiin
ja kulttuurisiin yhteyksiin, jotka heijastuvat vahvasti nyky-Euroopan
kulttuuriperinnössä. Kulttuuriperinnön tulkitsemisessa on tärkeää ymmärtää
toiseuden suhteellisuutta kulttuurissa.
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Khao phra viharn temppeli Thaimaan ja Kambodzan rajalla. Kuva: Wikimedia Commons/D. Garbrecht. Lisenssi: vapaa käyttö.

Mikä on ”meidän” kulttuuriperintöämme?
Tässä tehtävässä keskitytään identiteetin ja identiteettipolitiikan kriittisiin
näkökulmiin kulttuuriperinnön alueella. Aloita avoin keskustelu osallistujien
kanssa esittämällä heille seuraavat kysymykset.

● Kuka määrittää, mikä kulttuuriperintö on tärkeää?
● Mitä ”me” tarkoittaa, kun puhutaan ”meidän” kulttuuriperinnöstämme?

Tarkkoja vastauksia ei tarvitse antaa. Ajatuksena on ennemminkin ohjata
keskustelu kohti kulttuuriperinnön poliittisen luonteen ymmärtämistä.
Havaitsemme, että ”meidän” kulttuuriperintömme määrittäminen on
tietoinen valinta, joka esittää kulttuuriperinnön tietystä näkökulmasta ja
usein jättää ulkopuolelle paljon ihmisiä (vähemmistöt, maaseutuyhteisöt,
romanit jne.) tai jättää huomiotta kulttuurienväliset yhteydet ja kulttuurisen
ilmaisun päällekkäisyydet eri konteksteissa.
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Aineeton kulttuuriperintö Euroopassa ja sen ulkopuolella
Tässä harjoituksessa osallistujat tutustuvat eurooppalaisiin ja
maailmanlaajuisiin kulttuuriperinnön ilmiöihin ja vertaavat niitä omaan
kulttuuriperintöönsä ja henkilökohtaisiin kokemuksiinsa kulttuuriperinnöstä.
Harjoituksen lähteenä voi käyttää UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön
luetteloa. Luettelo sisältää esimerkkejä useimpien maailman maiden
aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöistä, jotka on lisätty UNESCO:n
viralliseen luetteloon. Luetteloa voi selata esimerkiksi maan, kaupungin
tai aiheen mukaan. Jokainen kulttuuriperinnön ilmiö esitellään teksti- ja
videomateriaalin avulla. Luettelo ei ole täydellinen, ja suosittelemmekin
käyttämään myös muita resursseja, jotta maailman aineettomaan
kulttuuriperintöön voi tutustua mahdollisimman kattavasti. Pyydä osallistujia
selaamaan UNESCO:n luetteloa (yksin, pareittain tai ryhmissä) ja etsimään
aiheita tai ilmiöitä, jotka ovat heille jo tuttuja. Pyydä heitä valitsemaan
kulttuuriperinnön ilmiö ja tekemään siitä juliste, PowerPoint-esitys tai
vastaava esittely. Esittelyn tulee sisältää kuvaus ja vastaukset seuraaviin
kysymyksiin:
- Kulttuuriperinnön aihe ja alkuperämaa (mainittu luettelossa)?
- Mistä tämä kulttuuriperinnön ilmiö on peräisin?
- Mikä tässä kulttuuriperinnössä on tuttua ja mikä vierasta?
- Olenko tutustunut samanlaiseen kulttuuriperintöön tai perinteeseen
omassa maassani/yhteisössäni tai jossain muualla? Kuvaile
samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia.
- Miten ja miksi tämä kulttuuriperinnön ilmiö on kehittynyt eri aikoina ja eri
paikoissa? Seuraa muutoksia mahdollisuuksien mukaan.
Ajatuksena on tutkia valittua kulttuuriperintöä eri näkökulmista ja pohtia sitä
omien kokemuksien pohjalta. Vaihtoehtoisesti aktiviteetin ohjaaja voi valita
ennalta aiheen, josta keskustellaan ryhmän kanssa ja josta tehdään sama
harjoitus.

Neulominen ja virkkaaminen ovat suosittuja perinteitä ympäri maailman.
Kuva: Unsplash/Marat Gilyadzinov.

Nuori tyttö soittaa harppua. Kuva: Unsplash/Heidi Yanulis.
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Alankomaat on tunnettu perinteisitä tuulimyllyistään. Kuva: Unsplash/
Cynthia De Luna.

Katalonialaiset ihmistornit Espanjassa ovat löytyneet UNESCO:n aineettoman
kulttuuriperinnön luettelosta vuodesta 2012 asti. Kuva: Unsplash/Angela
Compagnone.

UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelosta löytyy monenlaista
nukketeatteria. Kuva: Unsplash/Sagar Dani.

Vaihtoehto:
Jaa osallistujat kahteen tai useampaan ryhmään osallistujien määrästä
riippuen. Pyydä ryhmiä valitsemaan eri maista kaksi kulttuurista käytäntöä
tai ilmiötä, joiden alkuperän he olettavat olevan yhteinen. Heidän
yhteenvetonsa kyseisten käytäntöjen tai ilmiöiden välisistä yhteyksistä
voidaan esitellä erilaisin luovin keinoin: osallistujat voivat piirtää, kirjoittaa,
laulaa, tanssia tai selittää suullisesti. Harjoituksen jälkeen osallistujat
ymmärtävät, että maailman eri kulttuureilla on yhteisiä piirteitä. He osaavat
etsiä samankaltaisuuksia ja ymmärtävät kulttuurien yhteisiä juuria.

Mitä voimme oppia muiden maiden/kulttuurien kulttuuriperinnöstä?
● UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelo
● UNESCO:n video ”Dive into intangible cultural heritage”
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KULTTUURIPERINTÖ TYÖN ALLA
Kulttuuriperinnön tulkinta on ennen kaikkea luova, nykyaikainen reaktio
menneisyydestä perittyihin kulttuurisiin ilmaisutapoihin. Toisaalta uutta
kulttuuriperintöä luodaan joka päivä. Onkin tärkeä tunnistaa nämä ilmiöt
niin itsenäisinä oppimismahdollisuuksina kuin myös yhteiskunnallisina
ja kulttuurisina prosesseina. Lapset ja nuoret eivät ole vain passiivisia
vastaanottajia, vaan heidän aktiivinen osallistumisensa kulttuuriperinnön
luomiseen ja mielipiteensä siitä ovat olennaisia kulttuurisesti kestävämmän
tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Nuorten on tärkeä tunnistaa, mitä
he pitävät tärkeänä kulttuuriperintönä ja minkälaisia kulttuuriperintöjä
he haluavat säilyttää ja siirtää eteenpäin. Vastaavasti kulttuuriperinnön
tulkitseminen ja uusien kulttuuriperintöjen luominen ovat tärkeitä
tehtäviä, jotta identiteettien ja kulttuuristen ilmaisumuotojen runsaus
ja monimuotoisuus voidaan taata niin paikallisella, kansallisella kuin
eurooppalaisellakin tasolla.

Luodaan uutta eurooppalaista kulttuuriperintöä!
Jotta nuoremmat eurooppalaiset voivat samastua eurooppalaisuuteen – ja
toisiinsa – heidän on voitava osallistua Euroopan tulevaisuuden (uudelleen)
rakentamiseen ja kehittämiseen. Pyydä osallistujia keskustelemaan
pienissä ryhmissä siitä, mikä heidän mielestään voisi olla eurooppalaista
kulttuuriperintöä, joka yhdistää Euroopan eri osissa asuvia ihmisiä.
Aluksi tämä harjoitus voi olla vaikea. Osallistujien on usein vaikea keksiä
Eurooppaa yhdistäviä tekijöitä, koska he keskittyvät automaattisesti ihmisiä
erottaviin asioihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi uskonnot, kielet jne.
Pyydä osallistujia kaivautumaan syvemmälle. Esimerkiksi tervehdykset
voivat olla erilaisia (kättely, poskisuudelmat jne.), mutta tervehtiminen on
itsessään jaettu käytäntö. Jalkapalloa pelataan useimmissa Euroopan
maissa, vaikka muut urheilulajit voivatkin olla niissä tärkeämpiä. Tämä
harjoitus voi olla myös hauska. Ehdotettujen kulttuuriperintöjen ei tarvitse
olla tällä hetkellä olemassa olevia kulttuuriperintöjä. Kannusta osallistujia
visualisoimaan, miltä he haluaisivat Euroopan näyttävän tulevaisuudessa, ja
luomaan uutta kulttuuriperintöä tai tulkitsemaan nykyistä kulttuuriperintöä
uudelleen niin, että se sopii heidän tulevaisuuden Eurooppaansa. Kun
ryhmät ovat valinneet kulttuuriperintönsä, pyydä heitä tekemään juliste
ja 1–3 minuutin esitelmä siitä, miksi heidän olemassa oleva tai keksitty
kulttuuriperintönsä voisi olla Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä. Ryhmän
halutessa voidaan tehdä äänestys yhdestä kulttuuriperinnön ilmiöstä
uudeksi eurooppalaiseksi kulttuuriperinnöksi.
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Voisiko salibandy yhdistää nuoria kautta Euroopan? © 2019 AHEF

Tuleeko robotiikasta tulevaisuudessa eurooppalaista kulttuuriperintöä?
© 2019 AHEF

Sanapilveen on koottu eTwinning -opettajien ehdotuksia mahdollisesta yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. © 2019 AHEF

Kulttuuriperinnön tulkinnan projekti
Tässä harjoituksessa osallistujat valitsevat (yksin, pareittain tai ryhmissä)
heitä kiinnostavan kulttuuriperinnön ilmiön. Valittu kulttuuriperintö voi olla
heille jo tuttu tai aivan uusi, johon he haluavat tutustua. Ajatuksena on tulkita
uudelleen, mukauttaa ja uudistaa valittua kulttuuriperintöä tavalla, joka
auttaa osallistujia samastumaan uuteen tulkintaan. Esimerkkejä: osallistujat
opettelevat paikallisen perinteisen tanssin paikallisen tanssijan opastuksella
tai YouTube-videon avulla ja tekevät siitä oman versionsa; osallistujat
käyttävät perinteisissä seinävaatteissa tai muissa tekstiileissä käytettyjä
kuvioita uusissa yhteyksissä, kuten graffiteissa; osallistujat suunnittelevat
ja valmistavat ruokia, jotka ovat perinteisten reseptien ja muista
ruokakulttuureista peräisin olevien makujen ja/tai aineksien yhdistelmiä.
Kannusta osallistujia ilmaisemaan ja esittämään oma tulkintansa
kulttuuriperinnöstä erilaisilla luovilla tavoilla aiheesta riippumatta.
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Madridissa oppilaat esittivät kohtauksen Sor Marcela de San Félixin
elämästä, kuten esitettynä Ignacio Suarez Llanos:in maalauksessa. © 2019
María Luengo.

Valokuvajäljennös alkuperäisestä maalauksesta. Kuva: Wikimedia
Commons/Ignacio Suárez Llanos.

● Minkälainen tarina valitun kulttuuriperinnön taustalla on?
● Kuinka voimme parhaiten kertoa oman kulttuuriperintömme tarinan?
● Mitä me tai muut voimme oppia tarinasta?
● Muuttuuko kulttuuriperinnön ilmiö itse, kun sitä ja sen tarinaa tulkitaan uudelleen ja muunnellaan?
● Kuinka paljon voimme muuttaa – onko rajaa olemassa?

Stafettkarnevalen Leppävaaran stadionilla toukokuussa 2019. © 2019 AHEF

Stafettkarnevalenin tulkintaa Serbian Grockassa huhtikuussa 2019. © 2019 AHEF
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Anguianon tanssia puujaloilla Espanjassa. © 2019 AHEF

Suomessakin meillä on puujalkoja, mutta aiemmin oppilaat eivät olleet niillä
tanssineet. © 2019 AHEF
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KULTTUURIPERINNÖN
JAKAMINEN
”Oppilaat saavat paljon irti tällaisesta
hankkeesta. […] On uskomatonta,
kuinka he oppivat toisiltaan […].
Oppilaat myös näkevät, että olemme
monilla tavoin erilaisia, mutta
silti samanlaisia. Tämä laajentaa
näkökulmaamme maailmaan, mikä
on nykyisin todella tärkeää.”
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Kulttuuriperintö on tietyn kulttuurin ilmaisua, joten sen avulla voimme
oppia lisää muista kulttuureista. Lisäksi se voi edistää yhteiskunnallista ja
kulttuurista yhteenkuuluvuutta. Samalla kulttuuriperintö on myös jatkuvasti
muuttuva ilmiö, jota luodaan koko ajan uudelleen ja jota siirretään ajan ja
tilan halki. Kulttuuriperintö vastaa monella tapaa tarinankerrontaa, jonka
avulla ihmiset ovat säilyttäneet ja siirtäneet yleismaailmallisia arvoja tai
tiettyjä kulttuurisia ilmiöitä ja käyttäytymistapoja. Se varmistaa kulttuurin
jatkuvuuden.
Monilla eurooppalaisilla kulttuuriperintökohteilla ja tavoilla on yhteiset
juuret, vaikka niiden nykymuodot voivat olla hyvinkin erilaisia. Yhteisten
ominaisuuksien löytäminen on tärkeä yhdistävä tekijä. Eroavaisuuksien
tunnistaminen voi puolestaan auttaa ymmärtämään kulttuurin sisäisiä
ja monikulttuurisia prosesseja niin historiassa kuin nykyhetkessäkin.
Kulttuuriperintö on tehokas työkalu vaikeidenkin yhteiskunnallisten
ongelmien käsittelyyn. Se voi jopa olla niiden ratkaisu, samalla tavoin kuin
ratkaisusta voi tulla kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintöä voi jakaa samalla
tavalla kuin sitä ylläpidetään: siirtämällä kulttuuria sukupolvelta toiselle
ja sukupolven sisällä, ikätovereiden kautta sekä erilaisten sosiaalisten
suhteiden ja monikulttuuristen yhteyksien avulla. Kun monimutkaisempaa
kulttuuriperintöä rakennetaan uudelleen tulkinnan kautta, syntyy
monimutkaisempia jakamistarpeita. Kyseessä on sosiaalisen oppimisen
prosessi, joka vaatii useita näkökulmia ja erilaisia muotoja.

MIKSI KULTTUURIPERINNÖN JAKAMINEN ON TÄRKEÄÄ?
”He [oppilaat] tutustuvat muihin kulttuureihin, oppivat kieliä ja oppivat myös
lisää itsestään. Kun he oppivat muista kulttuureista, he oppivat samalla jotain
myös omasta maastaan. He myös huomaavat, että meillä on paljon yhteistä.
Ajatuksena on oppia uusia asioita ja uusia taitoja tulevaisuutta varten.”
Jotta voimme ymmärtää kulttuuriperinnön jakamisen, meidän on ensin
selvitettävä, miksi kulttuuriperintöä ylipäätään jaetaan. Aiemmin on jo
mainittu, että kulttuuriperintö voi toimia myös viestintävälineenä tai
-kanavana, eikä se liity ainoastaan aineellisiin elementteihin.

Siirretään kulttuuria – rikkinäinen puhelin -leikki
”Parasta projektissa oli, kun saimme tutustua uusiin ihmisiin. Opimme
myös, miten espanjalainen kulttuuri eroaa suomalaisesta. Oli mukavaa, kun
espanjalaiset kävivät täällä ja saimme kertoa heille omasta kulttuuristamme.”
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Kohde ”siirretään” kuiskaamalla kohdetta käsittelevä tarina osallistujalta
toiselle. Anna rivin ensimmäiselle osallistujalle kohde ja näytä hänelle
kirjallinen tarina kohteesta. Pyydä häntä kuiskaamaan tarina rivin toiselle
henkilölle niin, että muut osallistujat eivät kuule sitä. Näin kohde ja siihen
liittyvä tarina jaetaan eteenpäin. Rivin toinen henkilö siirtää kohteen ja
tarinan seuraavalle henkilölle samalla tavalla ja niin edelleen. Kun tarina on
ehtinyt rivin puoliväliin, ”varasta” kohde, jolloin rivin lopuilla henkilöillä on
käytössään vain kuiskattu tarina kohteesta. Pyydä jäljellä olevia osallistujia
jatkamaan leikkiä. Leikin lopuksi rivin ensimmäinen ja viimeinen henkilö
kirjoittavat oman versionsa tarinasta erillisille fläppitauluille hiljaa ja
keskustelematta, puhumatta ja katsomatta toisiaan tai tarinan alkuperäistä
kirjallista versiota. Aseta fläppitaulut vierekkäin ja lue alkuperäinen
tarina ääneen. Kannusta osallistujia keskustelemaan ja analysoimaan
eroavaisuuksia, joita syntyi sen perusteella, että toisilla oli kohde ja toisilla ei,
tai että toiset kuulivat koko merkityksellisen tarinan ja toiset osan siitä.
Osallistujat ymmärtävät sukupolvien välisen kulttuurin siirron haasteet
ja aineellisen kulttuuriperinnön merkityksen todisteena kohteen
menneisyydestä ja tarinasta.
Vaihtoehtoja:
a) Viimeinen osallistuja otetaan pois rivistä, ja hän saa vain kohteen, joka
aiemmin varastettiin yhdeltä ”sukupolvelta”. Sen jälkeen häntä pyydetään
kertomaan, mitä hän tietää kohteesta, minkä jälkeen kerrotun tarinan kaksi
versiota kirjoitetaan fläppitauluille.
b) Kohteen voidaan myös antaa kulkea rivin loppuun saakka ja vertailussa
voidaan käyttää kahta vaihtoehtoa.

Oppilaat rikkinäisen puhelimen äärellä. © 2015 A. Nikolić
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Tämän harjoituksen on kehittänyt A. Nikolić opetustyökaluksi
tutkimusprojektissa The Role of artefacts in cultural transmission“.
● Kuinka kulttuuriperintö voi toimia viestinnän ja ymmärtämisen keinona?
● Onko omassa ympäristössämme vastaavia/samanlaisia kulttuuriperinnön
ilmiöitä tai aiheita? Mitä voimme oppia tästä tiedosta?
● Kuinka sitä siirretään, säilytetään ja ylläpidetään kautta sukupolvien?

MITEN KULTTUURIPERINTÖÄ VOI JAKAA?
”Videoiden tekeminen oli hauskaa. Uskon, että kaikki pitivät siitä.”
Kulttuuriperintöä voi jakaa ryhmien välillä sekä henkilökohtaisesti että
virtuaalisesti. Heritage Hubs -hankkeeseen osallistuneilla kouluryhmillä
oli mahdollisuus oppia tuntemaan kumppanikoulunsa kulttuuriperintö sen
todellisessa kulttuurisessa kontekstissa, mikä tarjosi ainutlaatuisen ja
moniaistisen kokemuksen. Henkilökohtaiset kohtaamiset eivät kuitenkaan
aina ole mahdollisia. Siksi projektin olennaisena ajatuksena oli kannustaa
nuoria käyttämään kulttuuriperinnön jakamiseen erilaisia digitaalisia alustoja
ja työkaluja, erityisesti sosiaalista mediaa. Saataville tulee päivittäin yhä
kehittyneempiä digitaalisen oppimisen ja jakamisen työkaluja. Erityisesti
nuorten keskuudessa sosiaaliset verkostot ovat jo nyt merkittäviä
tiedonlähteitä. Tässä esitelty, erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntävä
kulttuuriperinnön jakaminen perustuu Heritage Hubs -hankkeen osallistujien
oppimismieltymyksiin – jakaminen tapahtuu yhdistämällä luokkahuoneessa
ja sen ulkopuolella oppiminen sekä digitaaliset aktiviteetit.

Kulttuuriperinnön jakamista eri kohteissa
On tärkeää tarjota osallistujille omakohtaisia kokemuksia kulttuuriperinnöstä
ja sen jakamisesta. He voivat käydä kulttuuriperintökohteessa tai
museossa, joissa kulttuuriperintöä säilytetään ja jotka mahdollistavat
kulttuuriperinnön kokemisen sen aineellisessa muodossa. He voivat myös
tutustua kulttuuriperinnön harjoittajaan, joka voi esitellä omaa perinnettään.
Suosittelemme hyödyntämään molempia kokemuksia, jotta osallistujat
pystyvät ymmärtämään, mikä merkitys kulttuuriperinnön jakamisella on
jokapäiväisessä elämässä ja he pääsevät tutustumaan niin aineettomaan
kuin aineelliseen kulttuuriperintöön
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Suomalaiset ja espanjalaiset nuoret tutustumassa lasinpuhaltamiseen
Riihimäen vanhalla lasitehtaalla. © 2019 AHEF

Oppilaat harjoittelevat keskiaikaista kirjoittamista ja kuvittamista Yuso
luostarissa Espanjan San Millánissa. © 2019 AHEF

Kirkkonummen Winellska skolan oppilaat veivät serbialaiset vieraansa tutustumaan
Porkkalan neuvostoajan historiaan Degerbyn Igor museoon. © 2019 AHEF

Serbiassa Heritage Hubs -oppilaat pääsivät tutustumaan Belgradin
linnoitukseen ja sen Kalemegdan puistoon © 2019 AHEF

Monisukupolvinen ja sukupolvien välinen kulttuuriperintö
Pyydä osallistujia valitsemaan heitä kiinnostava kulttuuriperintöön liittyvä
aihe tai ilmiö, etsimään vanhempien sukupolvien edustajia (isovanhemmat,
sedät, tädit ja enot, yhteisön vanhemmat jäsenet, muut paikalliset ihmiset
jne.) ja haastattelemaan heitä valitusta aiheesta. Mitkä ovat heidän
ensimmäiset muistonsa kulttuuriperinnöstä? Kuinka pitkään he ovat
harjoittaneet kyseistä kulttuuriperintöä? Kuka opetti kulttuuriperinnön
heille? Miksi he ovat ylläpitäneet tätä kulttuuriperintöä? Aiheesta riippuen
osallistujat voivat pyytää haastateltavaa opettamaan kulttuuriperinnön
heille. Osallistujat voivat myös dokumentoida prosessin tekemällä videoita
tai videopäiväkirjoja.
Vaihtoehto: Osallistujat valitsevat eri kulttuurista peräisin olevan
kulttuuriperinnön ilmiön ja hankkivat lisätietoja valitsemastaan
kulttuuriperinnöstä kyseisen kulttuurin edustajilta. Tämä on erityisen hyvä
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harjoitus monikulttuurisessa ryhmässä, koulussa jne., jossa osallistujat
voivat kerätä tietoja toisiltaan, jakaa omaa kulttuuriperintöään ja tutustua
toisiinsa paremmin.
K: Kuinka kulttuuria siirretään?
V: Vertikaalisesti sukupolvelta toiselle ja horisontaalisesti vertaisten
joukossa. Myös epäsuoraa siirtämistä tapahtuu formaaleissa
koulutusjärjestelmissä.

Pestään pyykkiä kuin vuona 1903. © 2016 Ilana Rimón / Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Nurkan takana -hanke.

Vanhempi ikäpolvi opettaa nuorempiaan ompelemaan 1900-luvun tyyliin. © 2016
Ilana Rimón / Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Nurkan takana -hanke.

Kulttuuriperinnön videoselitykset
Anna osallistujille lyhyt teksti monimutkaisesta aiheesta, joka ei liity
kulttuuriperintöön (aihe voi olla tiede, taide, koulutus jne.) ja pyydä heitä
lukemaan se ääneen. Näytä heille sitten videoselitys samasta aiheesta
TED-Ed -sivustolta tai vastaavasta lähteestä. Pyydä heitä keskustelemaan
saman tarinan kahden eri muodon välisistä eroista. Tavoitteena on tunnistaa
kummankin muodon edut ja haitat. Näytä heille sitten kolme Heritage Hubs
-videoselitystä. Aloita keskustelu samanlaisilla kysymyksillä. Tavoitteena
on havaita multimedian ja tarinankerronnan edut kulttuuriperinnön
oppimisessa.

● Mitä viestintätyökaluja on helpompi käyttää kulttuuriperinnön jakamiseen?
Mitkä soveltuvat paremmin kulttuuriperinnön tarinoille?
● Mitä työkaluja voi yhdistellä tarinan kertomista varten?
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Kohtaus orkestrioni videoselityksestä (valkotauluanimaatio). © 2019 UDC

● Animoidut videoselitykset TED-Ed-sivustolla
● Heritage Hubs -videoselitykset englanniksi
● Heritage Hubs -videoselitykset suomeksi

Jaetaan itse kulttuuriperintöä! -projekti
”Se tuntui omalta projektiltamme.”
Kulttuuriperinnön jakamisprojekti koostuu kahdesta osasta:
henkilökohtaisten esineiden näyttelystä ja digitaalisesta esittelytyöpajasta.
Pyydä osallistujia harjoituksen ensimmäisessä osassa laatimaan kokoelma
heidän kodeistaan tuoduista henkilökohtaisista esineistä. Kunkin esineen
omistaja esittää sen elämänkaaren tekeytymällä kyseiseksi esineeksi. Hän
kertoo tarinan aivan kuin hän itse olisi kyseinen esine. Lopuksi osallistujat
äänestävät kolme parasta/kiinnostavinta/uskottavinta esinettä ja niiden
tarinaa jaettavaksi paikallisen koulun/kunnan näyttelyssä. Voitte valita
myös pienen esinekokoelman, joka kuljetetaan oppimiskokoelmana toiseen
kaupunkiin / toiselle alueelle / toiseen maahan.
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Toisessa osassa osallistujat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin ja heitä pyydetään
käsittelemään aiemmin kerättyjä henkilökohtaisia esineitä. Tehtävänä on
tunnistaa luotettavimmat muodot ja työkalut tarinan tai sen edustaman
kulttuurisen käytännön kertomiseksi kattavalla tavalla kielestä ja muista
esteistä riippumatta. Pyydä ryhmiä valitsemaan täydentäviä työkaluja, jotka
tukevat tarinaa muiden medioiden kautta monimediaisen tarinankerronnan
(transmedia storytelling)
avulla. Kukin ryhmä luo lyhyen videon/
animaation, infografiikan tai muun digitaalisen esityksen liitteessä 2
mainittujen verkkoresurssien avulla.
● Mikä on valitsemamme kulttuuriperinnön ilmiön merkitys?
● Mitkä ovat parhaat tavat kulttuuriperinnön ilmiön jakamiseen erilaisten
medioiden/alustojen kautta?
● Haluammeko harjoittaa sitä itse (esim. soittaa instrumentteja, näytellä/
roolileikkiä tapoja, tanssia, lukea, käyttää esineitä, esitellä perinteitä/tapoja,
laittaa ruokaa, käyttää vaatteita) ja tallentaa sen digitaalisessa muodossa
vai käytämmekö muita resursseja?
● Mitä digitaalisia muotoja voimme käyttää (esim. valokuvat, filmit,
valkotauluanimaatio, animoitu tai kuvattu kollaasi, sarjakuva, kartat, lisätyn
todellisuuden sovellukset)?
● Miten voimme organisoida ja kertoa tarinan kulttuuriperinnöstämme
monimediaperiaatteen perusteella?
● Mitä resursseja (materiaalit ja välineet) tarvitsemme
tuotantoprojektiimme?
● Kuinka voimme organisoida työmme ajanhallinnan ja tiimien jaon osalta?

Kokoelma oppilaiden henkilökohtaisia tavaroita. © 2015 A. Nikolić.

Oppilaat pukeutuneina, valmiina esittämään ja videokuvaamaan kohtauksen
Sor Marcela de San Félixin elämästä, kuten esitetty Ignacio Suarez Llanos:in
maalauksessa. © 2019 AHEF
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Kulttuuriperintövideon toteuttaminen
Heritage Hubs -projektiin osallistuneet oppilaat kuvasivat videoita
valitsemistaan kulttuuriperintöaiheista. Videon tekeminen (aiheen valinta,
käsikirjoituksen suunnittelu, videon kuvaaminen ja muokkaaminen jne.)
oppimis- ja työskentelytapana sai paljon positiivista palautetta oppilailta
ja opettajilta. Oppilaat kertoivat, että omien videoiden tekeminen oli
erityisen mielenkiintoista ja hauskaa. Opettajat puolestaan kertoivat, että
videoiden tekeminen tuki oppilaiden motivaatiota, aktiivista sitoutumista ja
osallistumista erityisen tehokkaasti.
Pyydä osallistujia valitsemaan kulttuuriperinnön aihe tai ilmiö, josta he ovat
kiinnostuneita ja/tai jota he pitävät tärkeänä. Jos osallistujilla on aiempaa
kokemusta videoiden tekemisestä ja muokkaamisesta ja he pystyvät
työskentelemään suhteellisen itsenäisesti tutkiessaan valitsemaansa
kulttuuriperinnön ilmiötä tai aihetta, he voivat työskennellä pienissä
ryhmissä. Muussa tapauksessa on parempi työskennellä yhtenä suurena
ryhmänä ja jakaa tehtävät osallistujien kesken. Aluksi osallistujat etsivät
lisätietoja aiheestaan. Ajatuksena on kertoa kyseisen kulttuuriperinnön
tarina videon muodossa. Sen jälkeen he päättävät, mikä on paras tapa
esittää valitun kulttuuriperinnön tarina videolla. Osallistujat voivat myös
katsella oppilaiden tekemiä Heritage Hubs -videoita, joista he voivat saada
inspiraatiota omien kulttuuriperintövideon tekemiseen. Seuraavaksi
osallistujat laativat käsikirjoituksen ja suunnitelman videota varten, kuvaavat
videon ja editoivat sen. Mitä yksityiskohtaisempi käsikirjoitus on, sitä
helpompaa videon kuvaaminen ja editoiminen on. Jos osallistujilla ei vielä
ole käytössään videoeditointiohjelmaa (esim. iMovie), niitä on saatavilla
ilmaiseksi verkosta. Kun video on valmis, järjestäkää ensi-ilta, jossa on
tarjolla popcornia ja virvoitusjuomia.

Svenska Yle haastattelee oppilaita Wohls Gårdissa järjestetyssä slava
-juhlassa. © 2019 AHEF

Oppilaat tutustumassa studioon Espanjassa. © 2019 AHEF
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Espanjalaiset oppilaat ottamassa selfieitä Kiasmassa, Helsingissä. ©
2019 AHEF

Espanjalaiset oppilaat Madridissa valmistautumassa oman kulttuuriperintövideon
kuvausprosessiin. © 2019 AHEF

Lähetä oma kulttuuriperintövideosi sähköpostilla osoitteeseen
info@kulttuuriperintokasvatus.fi, jos haluat, että videot ladataan
Heritage Hubs YouTube -kanavalle, jossa lapset ja nuoret ympäri
maailman voivat katsella niitä. HUOMAA! Varmista, että sinulla on
kaikki tarvittavat oikeudet kuvata lapsia ja nuoria videolle, sinulla
on videon julkaisulupa, ja että käytetyt videomateriaalit, kuten
musiikki, eivät ole tekijänoikeuksien alaisia tai että niistä on maksettu
tarvittaessa.

Sen sijaan, että oppilaat tekisivät videon omasta
kulttuuriperinnöstään, he voivat tutustua myös muiden maiden
kulttuuriperintöön ja tehdä videoesittelyn siitä.

● Oppilaiden tekemiä Heritage Hubs -videoita
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LIITTEET
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LIITE 1: SANASTO
Kulttuuriperintö
Aiemmilta sukupolvilta perityt kulttuuriset kohteet ja perinteet, joilla
on erityistä arvoa yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle ja jotka
kannattaa siirtää tuleville sukupolville. Yleensä kulttuurin kehittymiseen
tarvitaan joukko yhteistyötä tekeviä ihmisiä, joten kulttuuriperintö liitetään
yleisimmin yhteisöihin niiden luonteesta tai koosta riippumatta. Myös
yksilöiden suhde kulttuuriperintöön on tärkeä, koska toisinaan yksilöllisestä
tulee kollektiivista ja toisinaan kollektiivinen kulttuuriperintö muuttuu
tulkinnan myötä yksilölliseksi.

Kulttuuriperinnön arvo
Syy, jonka vuoksi kulttuuriperintöä suojellaan ja siirretään sukupolvelta
toiselle. Arvoja voivat olla esimerkiksi historiallisuus, tieteellisyys,
esteettisyys, taiteellisuus, harvinaisuus ja identiteetti. Yksilölle
kulttuuriperinnöllä voi olla myös tunnearvoa. Arvot vaikuttavat
kulttuuriperinnön merkityksellisyyteen.

Monimediainen tarinankerronta (transmedia storytelling)
Tarinankerronnan tekniikka, jossa käytetään useita alustoja ja/tai muotoja,
kuten TV:tä, radiota, leikkejä, romaaneja tai sosiaalista mediaa. Se voi
olla tehokas oppimistyökalu, jota käytetään virtuaalisessa tai fyysisessä
maailmassa tai molemmissa. Monimediaista tarinankerrontaa voi käyttää
kaikissa yhteyksissä, joissa voidaan käyttää tarinamuotoa, mukaan lukien
kulttuuriperintö.

Sulautettu oppiminen (blended learning)
Pohjimmiltaan verkko-oppimisen tai digitaalisen median tukeman oppimisen
sekä kasvokkaisen oppimisen yhdistelmä. Käytännössä näillä alueilla
käytettävien alustojen tai muotojen määrää ei ole rajoitettu.
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LIITE 2: DIGILÄHDEOPAS
Viitteet:
Komission yksiköiden valmisteluasiakirja - European Framework for Action
on Cultural Heritage: https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swdeuropean-framework-action-cultural-heritage_en
KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,
EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN
KOMITEALLE. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty
lähestymistapa Euroopassa: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/
library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf
”Dive into intangible cultural heritage”: https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds
”Euroopan kulttuuriperintö” – välineet opettajille: https://europa.eu/learningcorner/sites/teachers2/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_fi.pdf
Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018: https://europa.eu/
cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_fi.html
Esimerkkikuvia eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä: http://opi.
aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/EUROOPPA-kuvat.pdf
Esimerkkikuvia suomalaisesta kulttuuriperinnöstä 1 ja 2:
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/images/Kuvat-eläväperintö-1.pdf
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/images/Kuvat-eläväperintö-2.pdf
Faron puiteyleissopimus: https://rm.coe.int/1680083746
Heritage Hubs -kotisivu: https://heritagehubs.eu
Heritage Hubs Najerilla -juhlakalenteri: https://heritagehubs.eu/sharing/
ciclo-festivo-en-el-valle-del-najerilla-traditional-festivals-in-najerilla-valley-2/
Heritage Hubs -videoselitykset (englanniksi): https://www.youtube.com/
playlist?list=PL9XNL0xXFW5LQg2xzq3XaVJ_k3gd2Y1_m
Oppilaiden tekemät Heritage Hubs -videot: https://www.youtube.com/playlis
t?list=PL9XNL0xXFW5JHziM6wZNoBiMdCVCFn-Zn
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Heritage Hubs YouTube -kanava: https://www.youtube.com/channel/
UCePPezW4Dvs0yr_TG5O6CEg/videos
Kulttuuriperintöön liittyviä tietoja ja harjoituksia suomeksi 1 ja 2, ja ruotsiksi
1 ja 2
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/tehtäväpaketti.pdf
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/EUROOPPA-tehtäväpaketti.
pdf
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/Uppgiftspaket.pdf
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/EUROOPPA-tehtäväpaketti_
SV.pdf
Teaching With Europeana: https://teachwitheuropeana.eun.org
TED-Ed: https://www.youtube.com/user/TEDEducation/videos
UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelo: https://ich.unesco.org/
en/lists
UNESCO:n luettelo maailmanperintökohteista: https://whc.unesco.org/en/
list/
UNESCO:n luettelo vaarantuneista maailmanperintökohteista: https://whc.
unesco.org/en/danger/
UNESCO – aineettoman kulttuuriperinnön luettelon tarkoitus: https://ich.
unesco.org/en/purpose-of-the-lists-00807
UNESCO – The Value of Heritage -video: https://www.youtube.com/
watch?v=K1_f-GqaHHo
UNESCO - Mitä on aineeton kulttuuriperintö?: https://ich.unesco.org/en/
what-is-intangible-heritage-00003
UNESCO - Maailmanperintö nuorten käsissä: http://whc.unesco.org/en/
educationkit/
Kestävän kehityksen kompassi: https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/
assets/kompassi-FINAL.pdf
Wordle: http://www.wordle.net
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Digitaaliset jakamistyökalut
Videot

Windows Live Movie Maker: https://download.cnet.com/Windows-LiveMovie-Maker/3000-13631_4-10965753.html
11 Best Free & Open Source Video Editing Software in 2020: https://itsfoss.
com/open-source-video-editors/
DaVinci Resolve 16: https://www.blackmagicdesign.com/products/
davinciresolve/

Animoidut videot

Toontastic 3D | Creative Storytelling App: https://toontastic.withgoogle.com/
10 Best Free Whiteboard Animation Software for 2020 on Windows and
Mac:
https://filmora.wondershare.com/animated-video/best-whiteboardanimation-software.html
Best animation software for kids [2020 Guide]: https://windowsreport.com/
animation-software-kids/

Infografiikat

Free Online Infographic Maker by Canva: https://www.canva.com/create/
infographics/
Venngage-infografiikkamallit: https://infograph.venngage.com/templates/
infographics

Sarjakuvat

Create Comics Online | Comix Maker | Comic Strips | Comic Generator:
https://www.makebeliefscomix.com/?utm_campaign=elearningindustry.
com&utm_source=%2F18-freedigital-storytelling-tools-for-teachers-andstudents&utm_medium=link

Interaktiiviset kartat

NatGeo Mapmaker Interactive: https://mapmaker.nationalgeographic.org/

Pelit & visat

Kahoot!: https://kahoot.com
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LIITE 3: HERITAGE HUBS -PROJEKTIN SUOSITUKSET
KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEEN
Hankkeessa kerätyn palautteen ja kokemusten perustella olemme
luonnostelleet suosituksia kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseksi
eurooppalaisella tasolla. Toivomme suositusten tarjoavan opettajille
ja muille kulttuuriperinnön parissa työskenteleville inspiraatiota ja
ideoita siitä, miten integroida kulttuuriperintöä ja kulttuurien välistä
vuoropuhelua omaan päivittäiseen työhönsä. Näin kulttuuriperinnöstä
voidaan tehdä ymmärrettävää ja kattavaa, ja sen avulla voidaan
edistää nuorten osallistumista kulttuuriperintöön liittyviin prosesseihin.
Heritage Hubs -projekti toteutettiin hankkeen omassa kontekstissa,
eikä kaikkia siinä hyvin toimineita käytänteitä voida suoraan soveltaa
muihin tilanteisiin. Siksi valitsimme lopullisiin suosituksiin erityisesti
käytänteitä, jotka ovat mielestämme tarpeellisia ja hyödyllisiä tämän päivän
kulttuuriperintökasvatuksessa, joita voi soveltaa melko yleismaailmallisesti
paikallisella, kansallisella ja monikansallisella tasolla ja jotka saivat
eniten myönteistä palautetta osallistujilta. Seuraavassa esitettävät
suositukset ovat melko yleisluontoisia. Ne edustavat näkemystämme
kulttuuriperintökasvatuksen parhaista käytänteistä. Heritage Hubs
- oppaassa annetaan lukuisia käytännön ideoita ja vinkkejä näiden
suositusten toteuttamiseen ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen.

1. Lasten ja nuorten osallistaminen kulttuuriperinnön
määrittämiseen, uudistamiseen ja luomiseen
Heritage Hubs -projektin lähtökohtana oli ottaa lapset ja nuoret aktiivisesti
mukaan määrittelemään heille itselleen merkityksellistä kulttuuriperintöä
ja vahvistaa heidän rooliaan kulttuuriperintöön liittyvässä keskustelussa.
Lapset ja nuoret jäävät liian usein tällaisten prosessien ulkopuolelle. Heidän
ääntään, näkemyksiään ja ideoitaan kuullaan julkisuudessa vain harvoin
tai niihin ei suhtauduta vakavasti. Euroopassa asuvat ja kasvavat nykyiset
nuoret sukupolvet kuitenkin päättävät valintojensa ja toimintansa kautta,
minkälainen merkitys kulttuuriperinnöllä on heidän elämässään, mitä
tarinoita ja perinteitä he haluavat siirtää eteenpäin, mitä kulttuuriperintöä
he haluavat uudistaa ja minkälaista uutta kulttuuriperintöä he luovat
tulevaisuuden Eurooppaa varten. Heidän aktiivinen osallistumisensa
kulttuuriperinnön luomiseen ja sitä koskevat mielipiteensä ovat erittäin
tarpeellisia, jotta voidaan varmistaa identiteettien ja kulttuuristen
ilmaisutapojen runsaus ja monimuotoisuus paikallisella, kansallisella ja
eurooppalaisella tasolla ja rakentaa kestävämpi nykyhetki ja tulevaisuus
niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Näiden prosessien kannalta on
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keskeistä kuunnella ja tunnistaa, mitä lapset ja nuoret pitävät tärkeänä
kulttuuriperintönä ja minkälaista kulttuuriperintöä he haluavat säilyttää
ja siirtää eteenpäin. Siksi lapsille ja nuorille tulisi antaa aktiivisempi rooli
kulttuuriperinnön alueella. Heillä pitäisi myös olla mahdollisuus ilmaista
kulttuuriperintöä koskevia ideoitaan yksilöllisellä, paikallisella, kansallisella,
eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Heritage Hubs - oppaassa
annetaan lukuisia vinkkejä tätä varten.

2. Omat kokemukset kulttuuriperinnöstä erilaisissa
oppimisympäristöissä
Kulttuuriperinnön henkilökohtaisen kokemisen merkitys tuli voimakkaasti
esille Heritage Hubs -hankkeen tuloksista. Osallistujat arvostivat
erityisesti omakohtaisia kokemuksia kulttuuriperinnöstä: miltä se
maistuu, tuoksuu, tuntuu, näyttää ja kuulostaa. He pitivät myös erilaisista
oppimisympäristöistä luokkahuoneen ulkopuolella, kuten paikallisista
kulttuuriperintökohteista, museoista, tiedekeskuksista, luonnosta tai koulun
muista tiloista. Tällaiset omakohtaiset kokemukset kulttuuriperinnöstä
auttoivat oppilaita ymmärtämään paremmin heille aluksi hieman
vaikeaselkoista kulttuuriperinnön ideaa. Kun oppilaat pääsivät suoraan
kosketukseen kulttuuriperinnön kanssa ja havaitsivat kulttuuriperinnön
läsnäolon heidän päivittäisessä elämässään, heidän käsityksensä
kulttuuriperinnöstä laajentui. Kulttuuriperintö ei olekaan vain jotain
vanhaa, suurta ja staattista – tai tylsää – , vaan se onkin luonteeltaan
monipuolista ja jatkuvasti muuttuvaa. Se voi olla vanhaa tai nykyaikaista,
aineellista tai aineetonta, pientä tai suurta, tärkeää vain harvoille tai
suurelle joukolle. Lasten ja nuorten tutustuessa kulttuuriperintöön
kotiseudullaan, kansallisesti tai kansainvälisesti, kasvaa samalla myös
yhteisen kulttuuriperinnön kunnioitus ja vastuu siitä huolehtimisesta
tulevaisuudessakin.

3. Yhteisöllinen kulttuuriperintö
Heritage Hubs -hankkeeseen osallistuneiden antaman palauteen perusteella
monet hankkeen parhaimmista kokemuksista liittyivät kulttuuriperinnön
yhteisölliseen kokemiseen ja jakamiseen niin kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla. Hankkeeseen osallistuneet nauttivat saadessaan
tutustua yhdessä kulttuuriperintöön ja oppiessaan kulttuuriperinnöstä
toisiltaan. Myös vanhempien sukupolvien (isovanhemmat, yhteisön
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vanhemmat jäsenet jne.) ja kulttuuriperinnön harjoittajien kohtaaminen
ja heiltä oppiminen loivat ikimuistoisia hetkiä. Yhteisöllisyys lisäsi uuden,
vielä syvemmän tason osallistujien henkilökohtaisiin kokemuksiin
kulttuuriperinnöstä. Sen ansiosta oppimiskokemus oli erityisen
merkityksellinen ja mieleenpainuva. Kulttuuriperinnöstä tuli uusi yhdistävä
tekijä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen välille niin paikallisesti kuin
laajemminkin. Kokemuksen ja palautteen perusteella voidaan todeta, että
ylisukupolvisuus, paikallisten kulttuuriperinnön harjoittajien tapaaminen
ja muiden koulujen kanssa verkostoituminen paikallisesti, kansallisesti tai
kansainvälisesti (esim. eTwinning) tuovat kulttuuriperintökasvatukseen
syvyyttä, kontekstia, miellyttävyyttä ja uutta oppimispotentiaalia.

4. Kulttuuriperinnön jakaminen
Heritage Hubs -hankkeen oppilaat ja opettajat kommentoivat paljon,
kuinka kulttuuriperinnöstä ja sen avulla oppiminen on tärkeää, jotta
voimme ymmärtää omaa kulttuuriamme. Toisiin ihmisiin ja kulttuureihin
tutustuminen saa meidät tunnistamaan asioita myös omasta
kulttuuristamme ja kulttuuri-identiteetistämme. Oppilaat olivat innokkaita
jakamaan ja esittelemään omaa kulttuuriperintöään niin digitaalisesti
kuin kasvotusten, ja monet ilmaisivat olevansa positiivisella tavalla
ylpeitä omasta kulttuuriperinnöstään. Kulttuuriperinnön jakaminen eri
tavoin on hyödyllinen keino kulttuuriperinnöstä – niin omasta kuin toisten
– oppimiseen sekä arvokas työkalu kulttuurien välisen vuoropuhelun
vahvistamiseen. Hankkeen kokemusten perusteella videotyöskentely
on mainio tapa työskennellä nuorten kanssa. Videoita tehtäessä on
välttämätöntä pohtia ja päättää, kuinka kulttuuriperintöä esitetään, mikä on
tärkeää ja miksi. Tuotantoprosessi itsessään (aiheen valinta, käsikirjoituksen
laatiminen, videon kuvaaminen ja editointi jne.) edellytti vahvaa sitoutumista
ja aktiivista tiimityöskentelyä. Videoiden tuottaminen on monialaista
oppimista parhaimmillaan ja siinä oppilaan oma osaaminen, asiantuntijuus
ja luovuus pääsevät vahvasti esiin. Videotyöskentelyt ovat erinomaisia
esimerkkejä myös siitä, että oppiminen on kaksisuuntaista ja oppimassa
ovat niin oppilaat kuin opettaja. Heritage Hubs -oppilaat kertoivat, että
omien videoiden tekeminen oli erityisen mielenkiintoista, hauskaa ja
motivoivaa. Videoiden kautta he pystyivät tuomaan esille oman äänensä
ja näkemyksensä heille merkityksellisestä kulttuuriperinnöstä. Videoiden
kautta oppilaat myös toivat hienosti esiin kulttuuriperinnön eloisuuden,
moninaisuuden ja uusiutuvuuden. Kulttuuriperinnön jakaminen on siis
hyödyllinen ja tehokas työkalu kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.
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5. Kulttuuriperintö kulttuurisen ymmärryksen, kunnioituksen
ja empatian resurssina
Heritage Hubs -hankkeeseen osallistuneilta saatu palaute osoittaa, että
kohtaamiset yli kulttuurirajojen, moninaisen kulttuuriperinnön kokeminen
sekä kulttuuriperinnön tulkitseminen herättivät voimakkaita tunteita.
Omalta mukavuusalueelta poistuminen ja kaverin saappaisiin astuminen
oli toisinaan myös hämmentävää. Samalla kokemus toi esiin ja vahvisti
oppilaiden empatiakyvyn ja kulttuurisen joustavuuden taitoja. Oppilaat – ja
opettajat – kertoivat päässeensä eroon monista aiemmista kulttuurisista
ennakkoluuloistaan ja kunnioittavansa toisia kulttuureja ja niiden perinteitä
entistä enemmän. Kulttuuriperintökasvatus onkin arvokas työkalu, jonka
avulla voidaan lisätä tietoisuutta niin vanhoista kuin uusista sekä läheisistä
ja kaukaisista perinteistä, ja korostaa kulttuurisia samankaltaisuuksia ja
yhteyksiä. Kulttuuriperintökasvatus edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä ja
kunnioitusta sekä tukee sopeutumista nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan
ja maailmaan. Kulttuuriperintöarvojen ja merkitysten käsittely on myös
erinomainen työkalu globaalin kulttuuriperinnön laajempaan ymmärrykseen
ja linkittyy myös kestävän kehityksen päämääriin.

6. Jokapäiväinen kulttuuriperintökasvatus
Erilaiset koulutusjärjestelmät ja kansalliset opetussuunnitelmat tuovat
erilaisia haasteita koulujen kulttuuriperintökasvatukseen. Nämä haasteet
voivat ilmetä resurssien, oppimismateriaalien, ajan tai jopa opettajien
kiinnostuksen puutteena. Heritage Hubs -hankkeessa tuli kuitenkin selväksi,
että merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia voidaan saavuttaa jo suhteellisen
pienellä vaivalla. Tähän päästään parhaiten tekemällä kulttuuriperinnöstä
näkyvämpi – ja sen myötä aina läsnä oleva – osa koulun arkea. Keinoja
tähän voivat olla esimerkiksi käynti paikallisessa kulttuuriperintökohteessa,
erilaisten juhlien ja perinteiden juhlistaminen koulun arjessa, oppilaiden
tuottama kulttuuriperintöön liittyvä näyttely koulussa, vähemmistöryhmien
kutsuminen kouluun kertomaan omasta kulttuuriperinnöstään tai
vaikkapa eri kulttuurien perinteisten urheilulajien tai laulujen opetteleminen
oppitunneilla.
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7. ”Meidän perintömme” purkaminen
Kun puhumme ”meidän kulttuuriperinnöstämme”, meidän on pohdittava,
kenen kulttuuriperinnöstä me puhumme. Kenen kulttuuriperintöä viemme
eteenpäin? Euroopan alueella asuu useita vähemmistöjä – niin etnisiä,
kielellisiä, uskonnollisia kuin seksuaalisiakin – joiden äänet ovat vasta
äskettäin nousseet mukaan keskusteluun ”meidän kulttuuriperinnöstämme”.
He haastavat käsitystämme siitä, että kulttuuriperintö olisi valmis,
tuttu ja tutkittu. Katsomalla Eurooppaa heidän asemastaan, löydämme
myös vaiettua (sekä vaimennettua) ja synkkää kulttuuriperintöä, jonka
tiedostaminen on välttämätöntä rakentaessamme moniäänistä ja yhteistä
Eurooppaa. Lasten, nuorten ja vähemmistöjen aktiivinen osallistuminen
heidän oman kulttuuriperintönsä määrittelyyn on keskeistä tämän
ymmärryksen kannalta.

8. Kulttuuriperintö on hauskaa
Viimeisin, mutta ei vähäisin, havainto kulttuuriperinnön oppimisesta on, että
oman kulttuuriperintösuhteen pohtiminen on hauskaa! Kulttuuriperinnön
jakaminen ja kulttuuriperintöön osallistuminen uusilla ja rohkeilla tavoilla
on luova prosessi, joka kannustaa uusiin tapoihin ilmaista, tulkita ja esittää
kulttuuriperintöä uusissa paikoissa ja yhteyksissä.
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ANNEX 4: MIKÄ ON TÄRKEÄÄ KULTTUURIPERINTÖÄ SINULLE?
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ANNEX 5: LISTA VALOKUVIEN LÄHTEISTÄ
● Oppilaita Amorósin koulusta Madridista ja Miroslav Anticin koulusta
Belgradista vierailulla Madridissa. © 2019 FSMC
● Lammin Hakkalan koulun oppilaita, Lohjan Harjun koulun oppilaita ja IES
Villegasin oppilaita Nájerasta tanssimassa perinteistä espanjalaista tanssia.
© 2019 FSMC
● Oppilaita Dura Jaksicin koulusta Zajecarista ja Colegio Estudiosta
Madridista vierailulla ortodoksisessa luostarissa Serbiassa. © 2019 FSMC
● Oppilaita CRA Entrevallesista San Millánista ja Harjunrinteen koulusta
Riihimäeltä vierailulla Helsingissä. © 2019 AHEF
● Oppilaita Winellskan koulusta Kirkkonummelta ja Ilija Garasanin koulusta
Serbian Grockasta Porkkalassa © 2019 AHEF
● Suomalaiset ja espanjalaiset nuoret pelaavat kulttuuriperintö -Kahootia. ©
2019 AHEF
● Kouluvierailujen aikana tutustuttiin paikallisiin kulttuuriperintökohteisiin,
esimerkiksi Lammin keskiaikaiseen kirkkoon. © 2019 AHEF
● Suomalaiset ja espanjalaiset oppilaat tanssivat yhdessä perinteistä
espanjalaista tanssia, jonka espanjalaiset oppilaat olivat valinneet omaksi
kulttuuriperinnökseen. © 2019 AHEF
● Espanjalaiset oppilaat veivät suomalaisia vieraitaan tutustumaan
paikallisiin kulttuuriperintökohteisiin La Riojan vuorilla. © 2019 FSMC
● Espanjalaiset oppilaat tutustumassa Kalevalan mytologiaan Ateneumin
näyttelyssä Helsingissä. © 2019 AHEF
● Oppilaat Lohjalla opettavat espanjalaisia vieraitaan leipomaan
korvapuusteja. © 2019 AHEF
● Oppilaat tutustumassa Felix Romulianan -raunioihin roomalaisiin asuihin
pukeutuneena. © 2019 UDC
● Zaječarissa oppilaat tekivät omat roomalaiset rota -lautapelinsä, joita
pelattiin yhdessä. © 2019 UDC
● Vuotson saamelaisseura järjesti kyläläisille vierailun
kulttuuriperintökohteeseen © 2016 Päivi Makka / Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Nurkan takana -hanke.
● Brittiläislähtöisen alakulttuurin edustajia, modeja, Ruotsissa. Kuva:
Europeana. Lisenssi CC BY-NC-ND 4.0.
(https://www.europeana.eu/portal/es/record/91617/upmu_photo_
UB007587.html?q=mods#dcId=1579020015353&p=1)
● Kalik, tanskalainen punk-rockbändi. Kuva: Wikimedia Commons /
Johdelounge. Lisenssi CC BY-SA 3.0. (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kalik.jpg)
● Sammon puolustus, Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-aiheiset freskot
Pariisin maailmannäyttelystä vuodelta 1900. Kuva: Europeana. Lisenssi
CC0 1.0. (https://www.europeana.eu/portal/es/record/2021012/app_
si_A_I_654_D.html?q=Akseli+Gallen-Kallela%2C+Kalevala#dcId=1579020015
353&p=1)
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● Ikonissa pyhä Johannes Erakko. Kuva: Europeana. Lisenssi CC BYND 4.0. (https://www.europeana.eu/portal/es/record/22/_25814.
html?q=Saint+John#dcId=1579020015353&p=1).
● Slava, serbialainen juhla perheen suojeluspyhän Johannes Kastajan
muistopäivänä. Kuva: Wikimedia Commons / Goran Andjelic. Lisenssi:
vapaa käyttö. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sveti_Jovan.jpg)
● Ihmistorni Barcelonassa. Kuva: Europeana. Lisenssi CC BY-NC-SA
4.0. (https://www.europeana.eu/portal/es/record/2023009/23096B51_
priref_484.html?q=castellers#dcId=1579020015353&p=1)
● Piirrustustunti, Abraham van Strij. Kuva: Europeana. Lisenssi CC
Public Domain Mark 1.0. (https://www.europeana.eu/portal/es/
record/90402/SK_A_396.html?q=what%3A%22http%3A%2F%2Ficonclass.
org%2F48C5212%22#dcId=1579020015353&p=2)
● Slovenialaiset kuorot laulavat slovenialaista runoutta. Kuva Europeana/
Maša Pfeifer. Lisenssi CC BY-ND 4.0. (https://www.europeana.eu/
portal/es/record/2020108/_urn_www_culture_si_images_pageid_8517.
html?q=festival#dcId=1579020015353&p=2)
● Esimerkki kulttuuriperinnön sanapilvestä Heritage Hubs -oppilailta
koostettuna. © 2019 AHEF
● Eurooppalaisen kulttuuriperinnön kortit. © 2019 AHEF
● Gamelan on indonesialainen pääasiassa lyömäsoittimista koostuva
yhtye. Kuvassa miniatyyrisoittimia Jaavalta, joka on Indonesian
väkirikkain saari. Kuva: Europeana. Lisenssi CC BY-NC-SA 4.0. (https://
www.europeana.eu/portal/es/record/09102/_MINIM_UK_42935.
html?q=gamelan#dcId=1579020015353&p=1)
● Ella Berliinissä. Kuva: Europeana. Lisenssi CC BY-NC-ND 4.0.
(https://www.europeana.eu/portal/es/record/76/jlm_item_48466.
html?q=ella+fitzgerald#dcId=1579026325483&p=1)
● Iberialainen veistos Porcunassa Espanjasta 500 ekr. Kuva: Europeana.
Lisenssi CC BY-NC. (https://www.europeana.eu/portal/es/record/2020738/
UJAEN_HASSET_6970.html?q=iberos#dcId=1579020015353&p=2)
● Qal’at al-Bahrain on UNESCO:n maailmanperintökohde. Kuva: Wikimedia
Commons/ Martin Falbisoner. Lisenssi CC BY-SA 4.0. (https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Bahrain_Fort_March_2015.JPG)
● Suomalaiset oppilaat esittelevät espanjalaisille vierailleen Suomenlinnaa,
omaa UNESCO:n maailmanperintökohdettaan. © 2019 AHEF
● Opettaja tarkentaa espanjalaisille ja suomalaisille nuorille Helsingin
Senaatintorin historiaa ja arkkitehtuuria. © 2019 AHEF.
● Oppilaita tutustumiskäynnillä Belgradin linnoituksessa kouluvierailun
aikana. © 2019 AHEF
● Najerássa ja San Millánissa vierailleet oppilaat pääsivät tutustumaan
paikalliseen UNESCO:n maailmanperintökohteeseen, Suso luostariin. ©
2019 FSMC
● Suomalaiset oppilaat ihailevat La Riojan vuoriston maisemia Espanjassa.
© 2019 FSMC
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● Serbian Grockassa ratsastusseuran hevostalli on tärkeä vapaaajanviettopaikka paikallisille nuorille. Myös suomalaiset nuoret vietiin
tutustumaan paikkaan kouluvierailun aikana. © 2019 AHEF
● Kaikki suomalaiset nuoret veivät espanjalaiset ja serbialaiset vieraansa
saunomaan ja uimaan. Tässä oppilaita Hirvijärvellä. © 2019 AHEF
● Viaporin linnoituksen tykit Suomenlinnassa kiinnostavat niin suomalaisia
kuin espanjalaisia nuoria. © 2019 AHEF
● Suson ja Yuson luostarit San Millán de la Cogolla La Riojassa Espanjassa
on ollut maailmanperintökohde vuodesta 1997.© 2019 FSMC
● Suomenlinnan linnoitussaari on ollut maailmanperintökohde vuodesta
1991. Kuva: Unsplash/Julius Jansson.
● Liverpoolin satama-alueet ovat olleet maailmanperintökohteena vuodesta
1997. Kuva: Unsplash/Jean Carlo Emer.
● Italian Dolomiitit. Kuva: Unsplash/Valdemaras D.
● Flamenco -festivaalin juliste vuodelta 1970. Consejería de Cultura, Junta
de Andalucía, Spain. Kuva: Europeana. Lisenssi: opetuskäyttö sallittu.
(https://www.europeana.eu/portal/en/record/2022715/oai_elektra_cdaea_
es_documento_230982.html)
● Nuoret tikkupullan teossa. © 2019 AHEF
● Kirkkonummen Winellska skolan oppilaiden leipoma slavski kolac
serbialaisen slava -juhlan viettoa ja tulkintaa varten. © 2019 AHEF
● Lohjalla nuoret opettivat espanjalaiset vieraansa tanssimaan jenkkaa. ©
2019 AHEF
● Hämeen linnassa oppilaat pääsivät tekemään omia sulkakyniään. © 2019
AHEF
● Lammin Hakkalan koulun oppilaat valitsivat omaksi kulttuuriperinnökseen
paikallisesti suositun ja tärkeän salibandyn, jota tässä pelataan
espanjalaisten vieraiden kanssa. © 2019 AHEF
● Esimerkki harjoituksessa käytettävistä korteista. © 2015 K. Frangova,
ICCROM Kansainvälinen kesäkoulu konservoinnin opiskelijoille vuonna 2015.
● Kestävän kehityksen kompassi. © 2019 AHEF
● Stari Most /Mostarin silta Bosnia-Herzegovinassa. Kuva: Unsplash/Steph
Smith.
● Syyrian Palmyra. Kuva: UNESCO. Lisenssi Creative Commons AttributionShareAlike 3.0 IGO. (https://whc.unesco.org/en/documents/107712)
● Suomalaista saunaa viedään UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön
luetteloon. © 2019 AHEF
● Winellska skolanin oppilaat esittivät serbialaisille vierailleen Lucia -juhlan
viettoa toukokuun kirkkaudessa ja valossa. © 2019 AHEF
● Suomalaiset oppilaat opettavat serbialaisia vieraitaan pelaamaan mölkkyä,
joka oli monen suomalaisen oppilaan yllätykseksi tunnettu peli myös
Espanjassa. © 2019 AHEF
● Harjun koulun oppilaat valitsivat omaksi kulttuuriperinnökseen
korvapuustit. © 2019 AHEF
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● Espanjan La Riojan alueen oppilaille viinin valmistus on keskeinen osa
arkea. © 2019 FSMC
● Madridissa oppilaat eläytyivät Marcela de san Félixin elämään. © 2019
María Luengo.
● Espanjan Anguianossa nuoret oppivat paikallisen, puujaloilla tanssittavan
Anguianon tanssin vanhemmilta sukupolvilta. © 2019 FSMC
● Suomalaiset ja serbialaiset oppilaat ja heidän perheensä juhlivat
serbialaista slavaa ja murtavat slavski kolac leivän. © 2019 AHEF
● Khao phra viharn temppeli Thaimaan ja Kambodzan rajalla. Kuva:
Wikimedia Commons/D. Garbrecht. Lisenssi: vapaa käyttö. (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Khao_phra_viharn_001.png)
● Neulominen ja virkkaaminen ovat suosittuja perinteitä ympäri maailman.
Kuva: Unsplash/Marat Gilyadzinov.
● Katalonialaiset ihmistornit Espanjassa ovat löytyneet UNESCO:n
aineettoman kulttuuriperinnön luettelosta vuodesta 2012 asti. Kuva:
Unsplash/Angela Compagnone.
● Nuori tyttö soittaa harppua. Kuva: Unsplash/Heidi Yanulis.
● Alankomaat on tunnettu perinteisitä tuulimyllyistään. Kuva: Unsplash/
Cynthia De Luna
● UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön luettelosta löytyy monenlaista
nukketeatteria. Kuva: Unsplash/Sagar Dani.
● Tuleeko robotiikasta tulevaisuudessa eurooppalaista kulttuuriperintöä? ©
2019 AHEF
● Voisiko salibandy yhdistää nuoria kautta Euroopan? © 2019 AHEF
● Sanapilveen on koottu eTwinning -opettajien ehdotuksia mahdollisesta
yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. © 2019 AHEF
● Madridissa oppilaat esittivät kohtauksen Sor Marcela de San Félixin
elämästä, kuten esitettynä Ignacio Suarez Llanos:in maalauksessa. © 2019
María Luengo.
● Valokuvajäljennös alkuperäisestä maalauksesta. Kuva: Wikimedia
Commons/Ignacio Suárez Llanos. (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sor_Marcela_de_San_Félix_viendo_el_entierro_de_su_padre,_Lope_de_
Vega_(Museo_del_Prado).jpg)
● Anguianon tanssia puujaloilla Espanjassa. © 2019 AHEF
● Suomessakin meillä on puujalkoja, mutta aiemmin oppilaat eivät olleet
niillä tanssineet. © 2019 AHEF
● Stafettkarnevalen Leppävaaran stadionilla toukokuussa 2019. © 2019
AHEF
● Stafettkarnevalenin tulkintaa Serbian Grockassa huhtikuussa 2019. ©
2019 AHEF
● Oppilaat rikkinäisen puhelimen äärellä. © 2015 A. Nikolić
● Suomalaiset ja espanjalaiset nuoret tutustumassa lasinpuhaltamiseen
Riihimäen vanhalla lasitehtaalla. © 2019 AHEF
● Oppilaat harjoittelevat keskiaikaista kirjoittamista ja kuvittamista Yuso
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luostarissa Espanjan San Millánissa. © 2019 AHEF
● Kirkkonummen Winellska skolan oppilaat veivät serbialaiset vieraansa
tutustumaan Porkkalan neuvostoajan historiaan Degerbyn Igor museoon. ©
2019 AHEF
● Serbiassa Heritage Hubs -oppilaat pääsivät tutustumaan Belgradin
linnoitukseen ja sen Kalemegdan puistoon © 2019 AHEF
● Pestään pyykkiä kuin vuona 1903. © 2016 Ilana Rimón / Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Nurkan takana -hanke.
● Vanhempi ikäpolvi opettaa nuorempiaan ompelemaan 1900-luvun tyyliin.
© 2016 Ilana Rimón / Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Nurkan
takana -hanke.
● Kohtaus orkestrioni videoselityksestä (valkotauluanimaatio). © 2019 UDC
● Kokoelma oppilaiden henkilökohtaisia tavaroita. © 2015 A. Nikolić.
● Oppilaat pukeutuneina, valmiina esittämään ja videokuvaamaan
kohtauksen Sor Marcela de San Félixin elämästä, kuten esitetty Ignacio
Suarez Llanos:in maalauksessa. © 2019 AHEF
● Svenska Yle haastattelee oppilaita Wohls Gårdissa järjestetyssä slava
-juhlassa. © 2019 AHEF
● Oppilaat tutustumassa studioon Espanjassa. © 2019 AHEF
● Espanjalaiset oppilaat ottamassa selfieitä Kiasmassa, Helsingissä. ©
2019 AHEF
● Espanjalaiset oppilaat Madridissa valmistautumassa oman
kulttuuriperintövideon kuvausprosessiin. © 2019 AHEF
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YHTEYSTIEDOT

Haluatko tietää lisää Heritage Hubsista, kulttuuriperintökasvatuksesta tai ottaa yhteyttä? Lähetä postia: info@kulttuuriperintokasvatus.fi tai suoraan hankkeen paikallisille koordinaattoreille:
Kati Nurmi
nurmi.kati@googlemail.com
+358 400 937 081

Aleksandra Nikolić
sashnikolic@gmail.com
+38 164 230 7656

Mariola Andonegui Navarro
mariolandonegui@gmail.com
+34 669 600 050

HANKEKUMPPANIT

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
(hankkeen koordinaattori)
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi
info@kulttuuriperintokasvatus.fi

Urban Development Centre
Perside Milenković 1, Belgrade
Serbia
https://www.udc.rs
office@udc.rs

87

Fundación San Millán de la Cogolla
Plaza del Convento s/n
San Millán de la Cogolla. La Rioja
Spain
www.fsanmillan.es/
fundacion@fsanmillan.es

VITECO elearning solutions
37 Mario Sangiorgi street
95129 Catania (Italy)
https://www.vitecoelearning.eu/en/
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