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Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry.

Suomenlinna, kuva Aino Heininen



Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry.
❖ Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen seitsemän maailmanperintökohteen yhteistyön kehittäminen 

ja niiden vaikuttavuuden lisääminen.

❖ Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry. on asiantuntijaverkosto. Yhteistyöllä ja 

kumppanuuksia kehittämällä edistämme suomalaisten maailmanperintökohteiden arvojen 

säilymistä ja teemme tunnetuksi niissä tehtävää työtä.

❖ Yhdistys edistää maailmanperintösopimuksen toteuttamista, edustaa Suomen 

maailmanperintökohteita kansallisella, pohjoismaisella ja muulla kansainvälisellä tasolla sekä 

kasvattaa maailmanperintökohteiden osaamista ja voimavaroja yhteistyön avulla.

❖ Vuosi 2021 oli yhdistyksen viides kokonainen toimintavuosi ja vallitsevan koronatilanteen vuoksi 

toiminta niin hallitustyöskentelyssä kun hankkeissa toteutettiin etätyöskentelynä.

❖ Yhdistyksessä on kuusi Suomen maailmanperintökohteita edustavaa jäsenyhteisöä:

❖ Rauman kaupunki

❖ Suomenlinnan hoitokunta

❖ Petäjäveden vanhan kirkon säätiö

❖ UPM Verlan tehdasmuseo

❖ Maanmittauslaitos

❖ Metsähallitus



Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry.

Hallitus 1.1.-15.4.2021

Puheenjohtaja: Pirkko Yliselä, Maanmittauslaitos (varajäsen 

Jyrki Puupponen)

Varapuheenjohtaja: Katriina Holm, Petäjäveden vanhan kirkon 

säätiö (varajäsen Hanna Hautamäki)

Sihteeri: Laura Heikkilä, Suomen maailmanperintökohteiden 

yhdistys

❖ Minna-Liisa Salonsaari, Rauman kaupunki (varajäsen 

Noora Jokinen)

❖ Irene Villanen, Rauman kaupunki

❖ Malin Henriksson, Metsähallitus (varajäsen Kenth 

Nedergård)

❖ Jaana Rannanpää, UPM Verlan tehdasmuseo (varajäsen 

Ville Majuri)

❖ Milla Öystilä, Suomenlinnan hoitokunta (varajäsen Petteri 

Takkula)

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Mervi Laitinen ja 

Ulla Mikkanen Maanmittauslaitoksesta.

Hallitus 15.4.-31.12.2021

Puheenjohtaja: Milla Öystilä, Suomenlinnan hoitokunta (varajäsen 

Petteri Takkula)

Varapuheenjohtaja: Hanna Hautamäki, Petäjäveden vanhan kirkon 

säätiö (varajäsen Katriina Holm)

Sihteeri: Laura Heikkilä, Suomen maailmanperintökohteiden 

yhdistys

❖ Minna-Liisa Salonsaari, Rauman kaupunki (varajäsen Noora 

Jokinen)

❖ Aino Koivukari 9/2021 alkaen, Rauman kaupunki (varajäsen 

Irene Villanen)

❖ Malin Henriksson, Metsähallitus (varajäsen Kenth Nedergård)

❖ Jaana Rannanpää, UPM Verlan tehdasmuseo (varajäsen Ville 

Majuri)

❖ Ulla Mikkanen, Maanmittauslaitos (varajäsen Eveliina 

Pehkonen)

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Mervi Laitinen 

Maanmittauslaitoksesta ja Jussi Sihvonen Suomenlinnan 

hoitokunnasta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 11 kertaa: 14.1, 19.2., 18.3., 26.3., 15.4., 

11.5., 15.6., 24.8., 12.10., 16.11. ja 15.12. Vuosikokous pidettiin 15.4.2021. 



Yhdistyksen
henkilöstö 2021

❖ Yhdistyksessä työskenteli hankerahoituksilla 

projektipäällikkö Laura Heikkilä (restonomi, FM).

❖ Laura Heikkilä on toiminut yhdistyksen 

hanketyöntekijänä vuodesta 2017 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 

2021.

Kuva Veera Nikkanen



Yhdistyksen toiminta

Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki



Yhdistyksen 

hanketoiminta 2021

❖ Toimintavuonna oli käynnissä neljä hanketta.

❖ Viestit teräviksi ja maailmalle – Suomen 

maailmanperintökohteiden esittelyn ja 

matkailumarkkinoinnin kehittäminen, OKM 

avustus 80 000€ ja omarahoitus 1 600€.

❖ Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi, 

Museoviraston avustus 34 000€ ja omarahoitus 

12 000€.

❖ Tiekartta Suomen maailmanperintökohteiden 

yhdistyksen tulevalle toiminnalle, Museoviraston 

avustus 15 000€ ja omarahoitus 5000€.

❖ Viestit teräviksi ja maailmalle – Suomen 

maailmanperintökohteiden esittely, kestävän 

kulttuurimatkailun toteutus ja mittaus, OKM 

rahoitus 150 000€ ja omarahoitus 3000€.

Sammallahdenmäki, kuva Rauman kaupunkiMerenkurkun saaristo, kuva Fabiola de Graaf



Viestit teräviksi ja maailmalle – Suomen 

maailmanperintökohteiden  esittelyn ja 

matkailumarkkinoinnin kehittäminen -hanke

❖ Hanke toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana ja se päättyi 30.6.2021.

❖ Vuonna 2021 valmisteltiin työpajojen muodossa kohteiden esittelyn ja viestinnän pää- ja alateemat 

sekä kohteiden yhteinen pääteema.

❖ Hanke toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja matkailun lehtori Leena 

Grönroosin kanssa.

❖ Hankkeen loppuwebinaari pidettiin 6.5.2021, jossa kohteet esittelivät omat teemansa. Webinaariin 

osallistui 33 henkilöä eri maailmanperintökohteista sekä yhdistyksen sidosryhmien edustajia  

Museovirastosta ja Metsähallituksen Luontopalveluista. 

❖ Hankkeessa luotiin yhdistykselle visuaalinen ilme yhdessä Anne Kalliolan (Lilith) kanssa.

❖ Hankkeessa työstettyjä teemoja hyödynnettiin yhdistyksen sosiaalisen median kampanjoissa 

uudella visuaalisella ilmeellä kesällä 2021. Kampanjoiden tavoitteena oli tehdä tunnetuksi kunkin 

kohteen maailmanperintöarvoja uudella tavalla.



Viestit teräviksi ja 
maailmalle

❖ Panokset: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus

❖ Tuotokset: 

❖ Projektipäällikön työpanos hankkeen 

koordinoinnissa ja läpiviennissä

❖ Kohdekohtaiset työpajat asiantuntijan 

johdolla

❖ Vaikutukset: 

❖ Kohteiden omat esittelyn ja viestinnän 

pää- ja alateemat

❖ Kohteiden yhteinen esittelyn ja viestinnän 

pääteema

❖ Vaikuttaminen:

❖ Kohteiden yhtenäinen esittely ja viestintä 

vahvistuu

❖ Saavutettava ja ymmärrettävä 

maailmanperintötietous

Petäjäveden vanha kirkko, kuva Petäjäveden vanhan kirkon säätiöStruven ketju Aavasaksa, kuva Sirkka Image



Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi -

hanke

❖ Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa vuosina 2020-

2021. Museovirasto myönsi koronapandemian vuoksi tälle hankkeelle lisäaikaa vuoden 2021 

loppuun.

❖ Seura vastasi hankkeen pedagogisesta osuudesta ja yhdistys vastasi hankkeen hallinnoinnista ja 

koordinoinnista. Molemmat hankkeen toteuttajat viestivät hankkeesta ja sen tuloksista.

❖ Opi maailmanperinnöstä! -verkkosivuston materiaali käännätettiin ruotsiksi.

❖ Opi maailmanperinnöstä! -verkkosivustolle koottua materiaalia maailmanperintökasvatuksen ja 

perusopetuksen tueksi markkinoitiin yhdistyksen ja seuran omissa somekanavissa keväällä ja 

syksyllä.

❖ Materiaalille luotiin oma Instagram-tilinsä @opimaailmanperinnosta.



Aineistoa 

maailmanperintö-

kasvatuksen tueksi

Sammallahdenmäki, kuva Rauman kaupunki

❖ Panokset: Museoviraston rahoitus

❖ Tuotokset: 

❖ Projektipäällikön työpanos hankkeen 

koordinoinnissa ja läpiviennissä

❖ Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen 

seuran pedagogisen osaamisen 

hyödyntäminen Opi 

maailmanperinnöstä –verkkosivun 

koostamisessa

❖ Vaikutukset: Materiaalisivuston tunnettuuden 

laajentaminen sosiaalisen median kanavien 

avulla

❖ Vaikuttaminen: Maailmanperintökasvatuksen 

vahvistuminen perusopetuksessa



Tiekartta Suomen maailmanperintökohteiden 

yhdistyksen tulevalle toiminnalle -hanke

❖ Hankkeessa toteutettiin sidosryhmätutkimus tärkeimmille paikallisille, alueellisille ja 

valtakunnallisille sidosryhmille kuten opettajille, yrittäjille, vaikuttajille ja päättäjille.

❖ Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa – laajemman otannan verkkokyselynä ja tarkemman 

otannan teemahaastatteluina valituille kohteiden hoitokuntien edustajille ja valtakunnallisille 

päättäjille. Tutkimuksen toteutti yhteistyössä yhdistyksen kanssa Taloustutkimus.

❖ Hankkeessa tuotettiin yhdistyksen ensimmäinen strategia. Strategiatyö piti sisällään toiminta-

ajatuksen, vision, arvojen sekä toiminnan strategisten painopistealueiden ja konkreettisten 

toimenpiteiden määrittämisen. 

❖ Strategiatyö toteutettiin yhdistyksen hallituksen työpajatyöskentelynä hyödyntäen 

sidosryhmätutkimuksen tuloksia.

❖ Lisäksi hankkeessa raportoitiin kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman 

toteutumisesta yhdistyksen ja kohteiden osalta.



Tiekartta 2030 –
hanke

Verla, kuva Lassi Kujala

❖ Panokset: Museoviraston rahoitus

❖ Tuotokset: 

❖ Projektipäällikön työpanos hankkeen 

koordinoinnissa ja läpiviennissä

❖ Taloustutkimuksen toteuttama 

sidosryhmätutkimus

❖ Hallituksen strategiatyöskentely

❖ Vaikutukset: Suomen 

maailmanperintökohteiden yhdistyksen 

tulevaisuuden ja hanketoiminnan suunnittelu

❖ Vaikuttaminen: 

❖ Yhdistyksen tunnettuuden 

kasvattaminen 

❖ Strategisten suuntaviivojen 

koostaminen kohti tulevaisuutta



Viestit teräviksi ja maailmalle – Suomen 

maailmanperintökohteiden esittely, kestävän 

kulttuurimatkailun toteutus ja mittaus -hanke

❖ Hanke on jatkoa vuosina 2020-2021 toteutetulle interpretaatiohankkeen ensimmäiselle hankkeelle 

ja tämä toinen osa käynnistyi 1.7.2021.

❖ Hankkeessa laadittiin kohteille interpretaatiosuunnitelmat ja tarkennetaan yhteistä 

maailmanperintöviestintää.

❖ Vuonna 2021 tehtiin pohjatyötä interpretaatiosuunnitelmille ja kävijätutkimushankkeen 

käynnistämiselle vuoden 2022 alusta.

❖ Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Jenni Räty teki 

toimeksianto-opinnäytetyön Vastuullisuusviestintä Suomen maailmanperintökohteissa. 

❖ Yhdistys järjesti yhteistyössä Museoviraston kanssa Maailmanperintö-webinaarin, jonka 

kohderyhmänä olivat kohteissa työskentelevät henkilöt ja maailmanperintöoppaat. Tavoitteena lisätä 

maailmanperintötietoutta. Webinaarin pääpuhujana oli Museoviraston Stefan Wessman ja 

kommenttipuheenvuoron piti Ehrensvärd-seuran Carita Wilenius-Rantala.



Viestit teräviksi ja 

maailmalle
❖ Panokset: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus

❖ Tuotokset: 

❖ Projektipäällikön työpanos hankkeen 

koordinoinnissa ja läpiviennissä

❖ Kohdekohtaiset työpajat asiantuntijan 

johdolla

❖ Ohjausryhmien panos

❖ Vaikutukset: 

❖ Interpretaatiosuunnitelmat kohteisiin

❖ Yhteismitalliset kävijätutkimukset kaikissa 

kohteissa

❖ Kestävän matkailun mittarien päivittäminen

❖ Vaikuttaminen:

❖ Kohteiden yhtenäinen esittely- ja viestintä 

vahvistuu

❖ Kävijätiedon vahvistaminen

❖ Kestävän matkailun mittaus

Sammallahdenmäki, kuva Rauman kaupunki



Petäjäveden vanha kirkko, kuva Anne Kalliola

Yhteistyökumppanit



Yhteistyökumppanit

❖ Toimintavuonna 2021 yhdistys on tehnyt yhteistyötä kaikkien Suomen maailmanperintökohteiden 

taustaorganisaatioiden kanssa. 

❖ Lisäksi vuoden aikana toteutetuissa eri hankkeissa yhdistys on osallistanut taustaorganisaatioiden 

lisäksi myös monia Suomen maailmanperintökohteiden sidosryhmiä paikallisella tasolla.

❖ Yhteistyötä on tehty seuraavien sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa:

❖ Opetus ja kulttuuriministeriö

❖ Ympäristöministeriö

❖ Museovirasto

❖ Metsähallituksen Luontopalvelut

❖ Suomen ICOMOSin maailmanperintöryhmä

❖ Visit Finland

❖ Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

❖ Haaga-Helian ammattikorkeakoulu

❖ Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

❖ Satakunnan ammattikorkeakoulu

❖ Luova Toimisto Särmä

❖ Lilith

❖ Tarinakone

❖ Ehrensvärd-seura



Viestintä ja näkyvyys
Vanha Rauma, kuva Rauman kaupunki



Yhdistyksen hankkeiden ja toiminnan esittely 

tapaamisissa ja webinaareissa 2021
❖ Projektipäällikkö Laura Heikkilä piti luennon Unesco World Heritage sites - Managing Unesco World 

Heritage sites as tourist attractions Satakunnan Ammattikorkeakoulussa helmikuussa.

❖ Yhdistys järjesti syyskuussa Vastuullisuusviestintä Suomen maailmanperintökohteissa -

miniwebinaarin, jossa Jenni Räty esitteli toimeksianto-opinnäytetyön tulokset sekä 

vastuullisuusviestinnän kehittämisehdotukset niin kohteille kuin yhdistykselle. Tilaisuuteen osallistui 

22 henkilöä kohteista sekä sidosryhmistä kuten Museovirasto, Metsähallituksen Luontopalvelut ja 

Visit Finland.

❖ Projektipäällikkö Laura Heikkilä esitteli maailmanperintökasvatuksen hankkeen tuloksia Learning 

about Finnish World Heritage Sites – Our common education material Pohjoismaisen

maailmanperintöyhdistyksen Nordic World Heritage Digital Conference -webinarissa lokakuussa.

❖ Puheenjohtaja Milla Öystilä piti esityksen Kulttuuriperintöön panostaminen kannattaa –

esimerkkeinä Suomen maailmanperintökohteet Pro Siika -hankkeen Rajat ylittävä kulttuuriperintö 

ja kestävä matkailu -seminaarissa Torniossa lokakuussa.

❖ Projektipäällikkö Laura Heikkilä piti esitelmän Suomen maailmanperintökohteista ja yhdistyksen 

työstä Kauniaisten senioreille joulukuussa.

❖ Yhdistys järjesti joulukuussa yhteistyössä Museoviraston kanssa Maailmanperintö -webinaarin, 

johon osallistui 70 henkilöä, tallenteen katsoi 40 henkilöä. Osallistujat koostuivat kohteiden 

taustaorganisaatioista ja kohteiden maailmanperintöoppaista.



Viestintäkanavat

❖ Kolmikieliset maailmanperinto.fi verkkosivut, 

jossa julkaistaan ajankohtaisia uutisia Suomen 

kohteista ja maailmanperinnöstä sekä 

maailmanperintöön liittyviä blogeja.

❖ Blogikirjoituksia julkaistiin 11 kappaletta, joista 

kaksi oli sidosryhmiemme kirjoittamia. 

❖ Kaikkien kohteiden yhteisesite, josta on 

viisikielinen sähköinen versio.

❖ Sosiaalisen median kanavat:

❖ Facebook @suomenmaailmanperintokohteet

❖ Instagram @finnishworldheritagesites, 

@opimaailmanperinnosta

❖ Twitter @SuomenMPkohteet

❖ LinkedIn @Suomen 

maailmanperintökohteiden yhdistys, avattiin 

toimintavuonna 2021

Verla, kuva Lassi KujalaSuomenlinna, kuva Arttu Kokkonen



Suunnitelmallista 

viestintää
❖ Yhdistyksellä on viestintäsuunnitelma, jonka 

mukaa viestintää tehdään.

❖ Yhdistyksen viestintätiimi toimii projektipäällikön 

tukena maailmanperintöviestinnässä.

❖ Viestintätiimiläisen ei tarvitse olla yhdistyksen 

hallituksen jäsen.

❖ Vuoden 2021 viestintätiimi:

❖ Irene Villanen, Vanha Rauma

❖ Aino Koivukari, Vanha Rauma

❖ Veera Törrönen, Suomenlinnan merilinnoitus

❖ Katriina Holm, Petäjäveden vanha kirkko

❖ Minna-Liisa Salonsaari, Sammallahdenmäki

❖ Jaana Rannanpää, Verlan puuhiomo ja 

pahvitehdas

❖ Pirkko Yliselä ja Ulla Mikkanen, Struven ketju

❖ Malin Henriksson, Merenkurkun saaristo

Struven ketju Oravivuori, kuva Jukka Paakkinen Visit Jyväskylä Region



Merenkurkun saaristo, kuva Christoffer Björklund

Rahoitus



Rahoitus

❖ Yhdistys hankkii rahoituksensa jäsenmaksuilla, 

jonka suuruus on 500€/kohde.

❖ Yhdistys voi periä jäseniltään ylimääräisen 

jäsenmaksun (2-4-kertainen) hankkeiden 

omarahoitusosuuden kattamiseksi.

❖ Vuonna 2021 perittiin ylimääräinen jäsenmaksu.

❖ Yhdistys maksaa jäsenmaksua Pohjoismaiselle 

maailmanperintöyhdistykselle.

❖ Toiminnan rahoituksen keskiössä ovat avustukset. 

Toimintavuonna yhdistys sai avustusta neljään eri 

hankkeeseen. Hankkeisiin saatiin rahoitusta opetus-

ja kulttuuriministeriöltä ja Museovirastolta.

❖ Yhdistys sai jatkoaikaa Museoviraston avustuksille. 

Avustus kansainvälisen toiminnan vahvistamiseen ja 

helpottaakseen yhdistyksen edustajien 

osallistumista erityisesti Pohjoismaisen 

maailmanperintöyhdistyksen toimintaan jäi 

käyttämättä koronapandemian takia. Myös 

maailmanperintökasvatushanke sai jatkoaikaa 

koronan takia.

Petäjäveden vanha kirkko, kuva Anne Kalliola



Kansainvälinen 

toiminta

❖ Malin Henriksson (Merenkurkun saaristo) ja 

Petteri Takkula (Suomenlinnan merilinnoitus) 

edustivat yhdistystä Pohjoismaisessa 

maailmanperintöyhdistyksessä toimintakaudella 

2021-2022. 

❖ Edustajat osallistuivat Pohjoismaisen 

maailmanperintöyhdistyksen etäkokouksiin ja 

raportoivat kokouksista yhdistyksen hallitukselle.

❖ Yhdistys kokoontui toimintavuotensa aikana kuusi 

kertaa.

❖ 13.10.2022 Nordic World Heritage Digital 

Conference: Positive impacts on a global

pandemic and the consequences for the World 

Heritage Sites. 

❖ Laura Heikilä: Learnig about Finnish WHS – our

commom educational material, aihe kiinnosti 

muita pohjoismaita.



www.maailmanperinto.fi

Verla, kuva Lassi Kujala


