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1. Johdanto  

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry (ruotsiksi Föreningen för Finlands 

världsarv ja englanniksi Association of World Heritage Sites in Finland) perustettiin 
Vaasassa 5.9.2016.  

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen maailmanperintökohteiden yhteistyön 

kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden lisääminen. Yhdistys edistää 
maailmanperintösopimuksen toteuttamista. Yhdistys edustaa Suomen 

maailmanperintökohteita kansallisella, pohjoismaisella ja muulla kansainvälisellä 
tasolla. Yhdistys kasvattaa maailmanperintökohteiden osaamista ja voimavaroja 

yhteistyön avulla. 

Vuosi 2018 oli yhdistyksen toinen kokonainen toimintavuosi. 

 

2. Yhdistyksen hallinto 

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt, suluissa varajäsen: 

               Jussi Telaranta Rauman kaupunki (Irene Villanen) 
Hanna-Leena Salminen Rauman kaupunki (Minna-Liisa Salonsaari) 

Hanna Hautamäki Petäjävesi (Anni Hakala) 
Jyrki Puupponen Maanmittauslaitos (Pirkko Yliselä) 

Petteri Takkula Suomenlinnan hoitokunta (Milla Öystilä) 

Susanna Lindeman Metsähallitus (Kenth Nedergård) 
Jaana Rannanpää UPM (Ville Majuri) 

 
Hallitus valitsi keskuudestaan kokouksessa 10.4 toimihenkilöt: 

puheenjohtaja Hanna-Leena Salminen 
varapuheenjohtaja Hanna Hautamäki 

sihteeri ja rahastonhoitaja Jussi Telaranta 

Yhdistyksen varsinaisena toiminnantarkastajana toimi kaavoitusarkkitehti Mervi 
Tammi Rauman kaupungilta ja varatoiminnantarkastajana kaavoitusavustaja Satu 

Sarkoranta Rauman kaupungilta.  

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 6 kertaa 18.1., 10.4., 4.6., 3.9., 

8.11., ja 17.12., lisäksi yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.4.2018.  
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3. Varsinainen toiminta 

Kävijätutkimushanke 

Vuonna 2017 käynnistynyt Suomen maailmanperintökohteiden kävijätutkimushanke 

jatkui vuonna 2018. Hankkeen toiseen vaiheeseen saatiin jatkorahoitus 
Museovirastolta ja rahoituksen turvin palkattiin hanketyöntekijäksi Laura Heikkilä 

1.1.-31.12.2018.  

Kävijätutkimus toteutettiin vuonna 2018 Suomenlinnassa, Vanhassa Raumassa, 

Struven ketjun pisteellä Oravivuorella ja Verlassa. Struven ketjun ja Verlan tulokset 
valmistuivat syksyllä 2018. Näissä kohteissa aineistoa kerättiin vain kesäkauden 

aikana. Suomenlinnan aineistoa kerättiin koko vuoden ajan ja tutkimustulokset 
valmistuivat alkuvuodesta 2019. Vanhan Rauman aineistoa kerätään vielä vuoden 

2019 puolella. Kaikkien kohteiden tutkimustulokset koostetaan yhteen ja niistä 
luodaan julkaisu vuoden 2019 aikana.  

Kulttuurimatkailutuotteet verkkoon -hanke 

Vuonna 2018 yhdistys sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta 

hallituksen Matkailu 4.0 hankkeen kulttuurimatkailun kehittämistoimiin. Rahoituksen 

avulla yhdistys järjesti viisi tuotteistamistyöpajaa Visit Finland Akatemian kouluttajan 
johdolla. Työpajoissa suunniteltiin kansainvälisten kriteerien mukaisia 

kulttuurimatkailupalveluita ja vahvistettiin kohteiden palveluntuottajien 
tuotteistamisosaamista. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin helmikuussa 2019 

Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
Kulttuurimatkailun kehittämistoimiin suunnatun rahoituksen voimin luodaan myös 

yhdistyksen omat verkkosivut.  

Verkkosivujen palveluntarjoaja kilpailutettiin loppuvuodesta 2018. Verkkosivujen 

tekijäksi valittiin Luova toimisto Särmän Sonia Junttila. Verkkosivujen 
julkaisuaikataulu on suunniteltu huhtikuulle 2019. Kulttuurimatkailun 

tuotteistamistyöpajoista sekä loppuseminaarista valmistuneet tuotteet viedään 

verkkosivuille saavutettavuuden parantamiseksi.  

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys haki jatkorahoitusta Opetus- ja 

kulttuuriministeriön Matkailu 4.0 -hankkeesta vuoden 2018 lopussa. Rahoituksen 

avulla on tarkoitus kehittää kohteiden kestävän matkailun mittareita sekä päivittää 

yhteismarkkinointia ja uusia markkinointikanavia. 

Kansainvälinen toiminta 

Yhdistyksen hallituksesta valittiin Jussi Telaranta ja Petteri Takkula Pohjoismaisen 

maailmanperintöyhdistyksen hallitukseen. Yhdistyksen nimeämät edustajat 

osallistuvat pohjoismaisen yhdistyksen kokouksiin ja toimivat aktiivisesti 
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hallituksessa. Edustajat raportoivat kokouksista yhdistyksen hallituksen kokouksissa 
ja pyynnöstä myös laajemmalle yleisölle.   

Yhdistys haki myös kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen 

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tarkoitettua avustusta. 

Tavoitteena on helpottaa yhdistyksen edustajien osallistumista kansainväliseen 
yhteistyöhön, erityisesti pohjoismaisen maailmanperintökohteiden yhdistyksen 

toimintaan. Avustusta myönnettiin 3000 euroa ja siitä maksetaan avustusta 
jälkikäteen kuitteja vastaan vapaamuotoisen hakemuksen jälkeen. Hakijan ei tarvitse 

olla hallituksen jäsen.  

Pohjoismainen maailmanperintökonferenssi (Nordic World Heritage 
Conference) 

Konferenssi järjestettiin vuonna 2018 Tanskan Jellingissä 10.-13.9.2018. 

Suomen maailmanperintökohteiden tapaaminen 

Suomen maailmanperintökohteiden vuositapaaminen järjestettiin Enontekiöllä 

10.4.2018 Maanmittauslaitoksen Maailmanperintöä ja Lapin lumoa -seminaarin (11.-
12.4.2018) yhteydessä.  

Seminaarit 

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen hanketyöntekijä esitteli 

kävijätutkimushanketta ja vuonna 2017 saatuja kävijätutkimustuloksia Enontekiöllä 

Maanmittauslaitoksen järjestämässä Maailmanperintöä ja Lapin lumoa -seminaarissa 
11.-12.4.2018. Lisäksi hanketyöntekijä piti luennon käytetystä 

kävijätutkimusmetodista ja saaduista kävijätutkimustuloksista Hygge and Heritage -
seminaarissa Petäjävedellä 18.-20.11.2018. 


