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SUOMEN MAAILMANPERINTÖKOHTEIDEN YHDISTYS 
RY.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen seitsemän 
maailmanperintökohteen yhteistyön kehittäminen ja niiden 
vaikuttavuuden lisääminen. 

Yhdistys edistää maailmanperintösopimuksen toteuttamista, 
edustaa Suomen maailmanperintökohteita kansallisella, 
pohjoismaisella ja muulla kansainvälisellä tasolla sekä 
kasvattaa maailmanperintökohteiden osaamista ja 
voimavaroja yhteistyön avulla.

Yhdistyksessä on kuusi Suomen maailmanperintökohteita 
edustavaa jäsenyhteisöä:

Rauman kaupunki, Suomenlinnan hoitokunta, Petäjäveden 
vanhan kirkon säätiö, UPM Verlan tehdasmuseo, 
Maanmittauslaitos ja Metsähallitus.

Vuosi 2020 oli yhdistyksen neljäs kokonainen toimintavuosi.

Petäjäveden vanha kirkko, kuva Anne Kalliola



Luova Toimisto Särmä

KÄVIJÄTUTKIMUSHANKE 2017-2019 
https://www.maailmanperinto.fi/kavijatutkimushanke-2017-2019/
• Kävijäprofiili, asiakastyytyväisyys ja paikallistaloudelliset vaikutukset
• Museoviraston Suomen maailmanperintökohteille myöntämä valtionavustus tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin

KULTTUURIMATKAILUPALVELUT /VERKKOSIVUT 2018-2019 https://www.maailmanperinto.fi/
• OKM:n erityisavustus Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailun kehittämistoimiin

KESTÄVÄN MATKAILUN MITTARIT 2019
https://www.maailmanperinto.fi/kestavan-matkailun-mittarit-2019/
• Pohjautuvat vuonna 2016 Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa yhteistyössä 

julkaistuihin kestävän matkailun periaatteisiin
• Hankerahoitus jatkoa OKM:n myöntämälle erityisavustukselle Matkailu 4.0 – hankkeen 

kulttuurimatkailun kehittämistoimiin

AINEISTOA MAAILMANPERINTÖKASVATUKSEN TUEKSI 2020
https://www.maailmanperinto.fi/materiaali/
• Museoviraston avustus
• Maailmanperintökasvatusmateriaalin tuottaminen ja koostaminen verkkosivuille 

yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa

ESITTELYN KEHITTÄMINEN JA INTERPRETAATIOSUUNNITELMA 2020-2021
https://www.maailmanperinto.fi/2020/09/14/blogi-interpretaatiota-mita-ja-minka-vuoksi/
https://www.maailmanperinto.fi/2020/09/21/blogi-interpretaatiota-miten/
https://www.maailmanperinto.fi/2020/11/17/blogi-maailmanperintokohteiden-
interpretaatiotyon-kuulumisia/
• OKM:n erityisavustus kulttuurimatkailun kehittämiseen
• Haettu jatkorahoitusta 7/2021-6/2024

https://www.maailmanperinto.fi/kavijatutkimushanke-2017-2019/
https://www.maailmanperinto.fi/
https://www.maailmanperinto.fi/kestavan-matkailun-mittarit-2019/
https://www.maailmanperinto.fi/materiaali/
https://www.maailmanperinto.fi/2020/09/14/blogi-interpretaatiota-mita-ja-minka-vuoksi/
https://www.maailmanperinto.fi/2020/09/21/blogi-interpretaatiota-miten/
https://www.maailmanperinto.fi/2020/11/17/blogi-maailmanperintokohteiden-interpretaatiotyon-kuulumisia/


KÄVIJÄTUTKIMUS-
HANKE 2017-2019

kävijäseuranta, 
kävijätieto, tietopohjan 

luominen. 

Jatkossa: kohteiden 
saavutettavuuden ja 

näkyvyyden parantaminen, 
maailmanperintötiedon 

vahvistaminen, 
säännöllinen 

kävijäseuranta ja mittaus.

KESTÄVÄN 
MATKAILUN 

PERIAATTEET 2016

yhteistyössä 
Metsähallituksen 

Luontopalveluiden kanssa. 

Jatkossa: säännöllinen 
kävijäseuranta ja mittaus.

KULTTUURIMAT-
KAILUPALVELUT  JA 

VERKKOSIVUT 2018-
2019

saavutettavuus, näkyvyys, 
viestinnän ja tiedonjaon 

alusta. 

Jatkossa:
maailmanperintötietouden 
vahvistaminen, kohteiden 

saavutettavuuden, 
näkyvyyden ja esittelyn 
parantaminen, kestävän 
matkailun seuraaminen.

KESTÄVÄN 
MATKAILUN 

MITTARIT 2019

mittarit KM periaatteiden 
pohjalta, kävijätieto ja 

kävijäseuranta mittareina. 

Jatkossa: kestävän 
matkailun mittarien 

säännöllinen seuranta,  
säännöllinen 

kävijäseuranta, kohteiden 
saavutettavuuden, 

näkyvyyden ja esittelyn 
parantaminen.

AINEISTOA 
MAAILMANPERIN-
TÖKASVATUKSEN 

TUEKSI 2020

maailmanperintötietouden 
vahvistaminen, aineiston 

saavutettavuus ja 
maailmanperintö-

kasvatuksen tukeminen. 

Jatkossa: materiaalin 
päivittäminen.

ESITTELYN 
KEHITTÄMINEN JA 
INTERPRETAATIO-

SUUNNITELMA 
2020-2021

maailmanperintötietouden 
vahvistaminen, yhtenäinen 
esittely, kohteiden arvon 
tunnistaminen, suojelun 

merkityksen 
ymmärtäminen. 

Jatkossa: materiaalin 
vieminen käytäntöön, 

kävijäseuranta ja 
toimenpiteiden 
mittaaminen.

Tiekartta 2030 
yhdistyksen toiminnalle 
vastaamaan paikallisen 

tason ja valtakunnallisen 
tason odotuksia 

yhdistyksen toiminnasta, 
2021.

Kävijätiedon ja 
kestävän 

matkailun 
mittarien 

seuraaminen ja 
päivittäminen 

2022-2024

Kävijätutkimus-
hankkeen

toistaminen (n. 5v 
välein) 2022-2023

Interpretaatiosisältöön ja 
kohteiden arvoihin 
perustuva käsikirja 

esittelyn ja viestinnän 
tueksi 2021-2022

SUOMEN MAAILMANPERINTÖKOHTEIDEN YHDISTYKSEN TOIMINTA 2016-2020 
JA SUUNNITELMA 2021-2024



Merenkurkun saaristo, kuva Christoffer Björklund

YHDISTYKSEN HALLINTO 2020

Hallitus:
Puheenjohtaja: 
Pirkko Yliselä, Maanmittauslaitos (varajäsen Jyrki Puupponen)
Varapuheenjohtaja: 
Katriina Holm, Petäjäveden vanhan kirkon säätiö (varajäsen Hanna 
Hautamäki)
Sihteeri: Laura Heikkilä, Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys

• Hanna-Leena Salminen 9/2020, varajäsen Minna-Liisa Salonsaari, Rauman 
kaupunki

• Jussi Telaranta 6/2020, varajäsen Irene Villanen, Rauman kaupunki
• Malin Henriksson, Metsähallitus (varajäsen Kenth Nedergård)
• Jaana Rannanpää, UPM (varajäsen Ville Majuri)
• Milla Öystilä, Suomenlinnan hoitokunta (varajäsen Petteri Takkula)

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Mervi Laitinen ja Ulla Mikkanen 
Maanmittauslaitoksesta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2020 aikana 11 kertaa: 17.1., 9.3., 7.4., 
24.4., 4.5., 26.5. (ylim. hallituksen kokous), 11.6., 27.8., 24.9., 29.10., 2.12. 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 15.4.2021.

Kaikki kokoukset paitsi kaksi ensimmäistä on pidetty etäyhteyksillä.

Kuva Hanna Lämsä



Merenkurkun saaristo, kuva Christoffer Björklund

YHDISTYKSEN HENKILÖSTÖ 2020

Yhdistyksessä työskenteli hankerahoituksilla vuonna 2020 
projektipäällikkö Laura Heikkilä (restonomi, FM).

Laura Heikkilä on toiminut yhdistyksen hanketyöntekijänä vuodesta 
2017 alkaen määräaikaisella sopimuksella. Palkkaukseen tarvittavat 
rahat on haettu hankeavustuksista (OKM, MV).

Heikkilä on vastannut tänä aikana kaikkien yhdistyksen 
toteuttamien hankkeiden koordinoinnista, yhdistyksen viestinnästä 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivujen 
päivittämisestä. Heikkilä on esitellyt yhdistyksen toimintaa eri 
webinaareissa ja toiminut hallituksen sihteerinä 2020. 

Kuva Veera Nikkanen



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

YHDISTYKSEN TOIMINTA 2020

Toimintavuonna käynnistettiin kaksi isompaa hanketta –
maailmanperintökasvatushanke sekä esittely- ja 
interpretaatiohanke. 

Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi 
• Museoviraston avustus 34 000€ ja omarahoitus 12 000€

Viestit teräviksi ja maailmalle - Suomen 
maailmanperintökohteiden esittelyn ja matkailumarkkinoinnin 
kehittäminen 
• Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus 80 000€ ja 

omarahoitus 1600€ 



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

YHDISTYKSEN TOIMINTA 2020

Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi –hanke toteutettiin 
yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Seura 
vastasi hankkeen pedagogisesta osuudesta. Suomen 
maailmanperintökohteiden yhdistys vastasi hankkeen hallinnoinnista ja 
kootun maailmanperintökasvatusmateriaalin lisäämisestä 
verkkosivustolle.

Maailmanperintökasvatusmateriaalin erillissivusto luotiin jo aikaisemman 
verkkosivuyhteistyökumppanin, Luova Toimisto Särmän, kanssa. 

Opi maailmanperinnöstä! -sivustolle on koottu materiaalia 
maailmanperintökasvatuksen ja perusopetuksen tueksi. Sivusto on 
tarkoitettu opettajien materiaalipankiksi tai itse maailmanperintöön, 
kestävään kehitykseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön 
perehtymiseen.

Maailmanperinnöstä kerrotaan kuvien, äänimaailmojen, sanaristikoiden, 
podcastien, videoiden, mobiilireittien ja Kahoot-tietovisojen avulla. 

Suomenlinna, kuva Super OtusVerlan äänimaailman äänitys, kuva Laura Heikkilä



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

YHDISTYKSEN TOIMINTA 2020

Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi –hanke

Panokset
• Museoviraston rahoitus

Tuotokset
• Projektipäällikön työpanos hankkeen koordinoinnissa ja 

läpiviennissä
• Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran pedagoginen 

osaamisen hyödyntäminen materiaalien kokoamisessa

Vaikutus
• Erillissivusto maailmanperintökasvatuksesta
• Maailmaperintökasvatusmateriaalin saatavuus suomeksi 

ja ruotsiksi

Vaikuttaminen
• Maailmanperintökasvatuksen vahvistuminen 

perusopetuksessa

Suomenlinna, kuva Super OtusStruven ketju Oravivuoren piste, kuva Jyrki Puupponen



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

YHDISTYKSEN TOIMINTA 2020

Viestit teräviksi ja maailmalle - Suomen 
maailmanperintökohteiden esittelyn ja matkailumarkkinoinnin 
kehittäminen –hankkeessa luotiin kohteiden yhteinen 
interpretaatiosuunnitelma, joka sisältää kohteiden omat 
esittelyn- ja viestinnän pää- sekä alateemat ja kaikkien 
kohteiden yhteisen pääteeman. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikki työpajat ja tapaamiset 
toteutettiin etäyhteyksillä.

Teemat muodostavat jatkossa pohjan kohteiden yhteiselle 
esittelyn- ja viestinnän käytännön käsikirjalle. Tavoitteena on, 
että kävijä tunnistaa kohteen arvon ja merkityksen 
vierailemalla kohteessa tai tutustumalla siihen verkossa. Näin 
myös kohteiden suojelu vahvistuu. 

Tälle hankkeelle haetaan jatkorahoitusta opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustuksesta vuonna 2021.

Petäjäveden vanha kirkko, kuva Anne Kalliola



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

YHDISTYKSEN TOIMINTA 2020

Panokset
• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus
• Työpajatyöskentelyyn osallistuneet kohteiden 

taustaorganisaatioiden työntekijät

Tuotokset
• Kohdekohtaiset työpajat ja yhteiset tapaamiset
• Projektipäällikön työpanos hankkeen koordinoinnissa ja 

läpiviennissä

Vaikutus
• Kohteiden omat esittelyn- ja viestinnän pää- ja alateemat
• Kohteiden yhteinen esittelyn- ja viestinnän pääteema

Vaikuttaminen
• Kohteiden yhtenäinen esittely- ja viestintä vahvistuu
• Maailmanperintötietous on saavutettavaa ja esitetään 

ymmärrettävässä muodossa

Sammallahdenmäki, kuva Rauman kaupunki



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

YHTEISTYÖKUMPPANIT 2020

Toimintavuonna yhdistys on tehnyt yhteistyötä kaikkien 
Suomen maailmanperintökohteiden vastuutahojen kanssa. 
Lisäksi vuoden aikana toteutetuissa hankkeissa yhdistys on 
osallistanut monia Suomen maailmanperintökohteiden 
sidosryhmiä paikallisella tasolla.

Lisäksi yhteistyötä on tehty seuraavien sidosryhmien ja 
kumppaneiden kanssa: opetus ja kulttuuriministeriö, 
ympäristöministeriö, Museovirasto, Suomen ICOMOSin
maailmanperintöryhmä, Haaga Helian ammattikorkeakoulu, 
Xamk Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Samk
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Metsähallituksen 
Luontopalvelut, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, 
Luova Toimisto Särmä, Yle Puoliseitsemän toimitus, Visit
Finland.

Struven ketju Mustaviirin piste, kuva Sirkka Image



Verla, kuva Krista Keltanen

YHDISTYKSEN HANKKEIDEN JA TOIMINNAN ESITTELY 
TAPAAMISISSA JA WEBINAAREISSA VUONNA 2020

Hanke- ja toimintaesittely opetus- ja kulttuuriministeriössä 
6.2.2020

Museoviraston kulttuuriperintöhankkeen yhteistyötapaaminen 
8.4.2020, Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen 
kestävän matkailun työn esittely

ICRT verkostotapaaminen 3.6.2020, puheenvuoro: Suomen 

maailmanperintökohteiden kestävän matkailun mittarien 

esittely 

Museoviraston kulttuuriperintöhankeen verkostotapaaminen 

23.9.2020, puheenvuoro: Suomen maailmanperintökohteiden 

yhdistyksen tietoperustan kehittäminen ja hyödyntäminen 

kohteiden kestävän kehittämistyön tukena

KINNO verkostotapaaminen 7.10.2020, puheenvuoro: Suomen 
maailmanperintökohteiden kestävän matkailun mittarit 



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS 2020

Vuonna 2019 avattua kaikkia Suomen 
maailmanperintökohteita yhdistävää maailmanperinto.fi 
verkkosivustoa päivitettiin. Verkkosivusto toimii tärkeänä 
alustana yhdistyksen työlle ja sen esittelylle. 

Verkkosivuja ja maailmanperintönäkyvyyttä laajennettiin 
maailmanperintökasvatussivustolla
https://www.maailmanperinto.fi/materiaali/

Ylen puoliseitsemän toimitus julkaisi viiden minuutin videot 
jokaisesta Suomen kohteesta. Videot on nähtävissä Yle 
Areenassa ja maailmanperintökasvatussivustolla.

Suomen maailmanperintökohteet olivat vahvasti näkyvillä 
ensimmäisessä Kansallisessa maailmanperintöfoorumissa, 
joka järjestettiin 10.-11.11 2020 Suomenlinnassa. Foorumin 
aiheena oli ”Menestystä vastuullisesti” ja pyöreän pöydän 
keskustelussa kuultiin tiede- ja kulttuuriministeri Annika 
Saarikon ja ympäristöministeri Krista Mikkosen lisäksi mm. 
Visit Finlandin, Metsähallituksen ja Suomen 
maailmanperintökohteiden yhdistyksen edustajia.

Suomenlinna, kuva Aino HeininenKansallinen maailmanperintöfoorumi

https://www.maailmanperinto.fi/materiaali/


Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS 2020

Yhdistyksen viestintäkanavat ovat:
• Kolmikieliset maailmanperinto.fi verkkosivut, jonka 

yhteydessä julkaistaan myös ajankohtaisia uutisia Suomen 
kohteista ja maailmanperinnöstä sekä noin kerran 
kuukaudessa maailmanperintöön liittyviä blogeja.

• Kaikkien kohteiden yhteisesite, josta on viisikielinen 
sähköinen versio.

• Sosiaalisen median kanavista yhdistyksellä on omat tilit 
seuraavissa kanavissa: 

Facebook @suomenmaailmanperintokohteet
Instagram @finnishworldheritagesites
Twitter @SuomenMPkohteet

Blogikirjoituksia julkaistiin vuonna 2020 12 kappaletta, lisäksi 
sivustolla julkaistiin kaksi muuta uutista
https://www.maailmanperinto.fi/uutiset/

Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

https://www.maailmanperinto.fi/uutiset/


Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS 2020

Yhdistykselle laadittiin vuonna 2019 viestintäsuunnitelma, 
jota seurattiin yhä vuonna 2020.

Yhdistyksen viestintätiimi toimii projektipäällikön tukena 
maailmanperintöviestinnässä. Viestintätiimiläisen ei tarvitse 
olla yhdistyksen hallituksen jäsen. 

Vuonna 2020 viestintätiimissä olivat mukana:

• Hanna Leena Salminen ja Minna-Liisa Salonsaari, 
Sammallahdenmäki

• Katriina Holm, Petäjäveden vanha kirkko
• Pirkko Yliselä, Struven ketju
• Jussi Telaranta ja Irene Villanen, Vanha Rauma
• Piia Orava, Merenkurkun saaristo
• Jaana Rannanpää, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
• Veera Törrönen, Suomenlinnan merilinnoitus

Sammallahdenmäki, kuva Rauman kaupunki



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

RAHOITUS 2020

Yhdistys hankkii rahoituksensa jäsenmaksuilla, jonka suuruus 

on 500 euroa. Lisäksi yhdistys on perinyt jäseniltään 

ylimääräisen jäsenmaksun (2-4-kertainen) 

omarahoitusosuutensa kattamiseksi. Yhdistys maksaa 

vuosittaista jäsenmaksua pohjoismaisten 

maailmanperintökohteiden yhdistykselle.

Yhdistyksen toiminnan rahoituksen keskiössä ovat avustukset. 

Toimintavuonna yhdistys sai avustuksia kahteen eri 

hankkeeseen. Hankkeisiin saatiin rahoitusta opetus ja 

kulttuuriministeriöltä ja Museovirastolta. 

Yhdistys sai jatkoaikaa saamilleen Museoviraston avustuksille. 

Toinen avustus oli tarkoitettu kansainvälisen toiminnan 

vahvistamiseen ja helpottaakseen yhdistyksen edustajien 

osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön, erityisesti 

pohjoismaisen yhdistyksen toimintaan. Avustus jäi 

käyttämättä koronapandemian takia. Myös 

maailmanperintökasvatushanke sai jatkoaikaa koronan takia.

Verla, kuva UPM



Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2020

Merenkurkun saariston Malin Henrikssonin ja Suomenlinnan 

merilinnoituksen Petteri Takkulan edustivat yhdistystä 

pohjoismaisessa maailmanperintöyhdistyksessä 

toimintakaudella 2020-2021.

Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat osallistuivat 

toimintavuoden aikana pohjoismaisen 

maailmanperintöyhdistyksen etäkokouksiin ja raportoivat 

kokouksista yhdistyksen hallitukselle.

Pohjoismainen maailmanperintökohteiden yhdistys kokoontui 

toimintavuotensa aikana kuusi kertaa.

https://www.nordicworldheritage.org/

The Nordic World Heritage as a model redion for sustainable

tourism –hankkeen loppuraportti julkaistiin vuonna 2020.

Vuosittainen pohjoismaisten maailmanperintökohteiden 

konferenssi (Annual Nordic WH Conference) siirrettiin 

tulevaisuuteen koronapandemian takia.

Merenkurkun saaristo, kuva Piia Orava

https://www.nordicworldheritage.org/


www.maailmanperinto.fi

Suomenlinnan merilinnoitus, kuva Arttu Kokkonen


