
Kulttuuriperinnön keskustelukompassi

lapsille ja nuorille



Mitä on 
kulttuuriperintö?

• Kulttuuriperintö tarkoittaa menneisyydestä
perittyjä asioita, ilmiöitä ja ympäristöjä, joita
ihmiset haluavat säilyttää ja pitää elävänä, sekä
välittää tuleville sukupolville

• Käsin kosketeltavaa, aineellista kulttuuriperintöä on 
esimerkiksi merkitykselliset esineet, taide, kirjat, 
valokuvat, rakennukset ja maisemat

• Aineetonta kulttuuriperintöä ovat muun muassa tavat, 
juhlat, perinteet, leikit, musiikki, kielet, ruokaperinteet
ja käsityötaidot

• Kulttuuriperintöön voi törmätä myös verkossa, 
esimerkiksi pelien muodossa

• Jokaisella on oikeus omaan
kulttuuriperintöönsä, mutta myös vastuu
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille

• Kulttuuriperintö muuttuu ajan myötä ja uutta
kulttuuriperintöä syntyy kokoajan



Minä ja 

kulttuuriperintö

• Kulttuuriperintö auttaa
ymmärtämään, kuka minä
olen ja minne olen menossa

• Kulttuuriperintöä on kaikkien
ihmisten elämässä

• Kulttuuriperintö vaikuttaa
omaan elämäämme ja siihen
millainen suhde meillä on 
yhteiskuntaan, ympäristöön ja 
muihin ihmisiin



Miksi kulttuuriperintöstrategia?

• Pääministeri Sanna Marinin
hallitusohjelmassa on päätetty, että laaditaan
Suomen ensimmäinen
kulttuuriperintöstrategia

• Strategia on hallituksen suunnitelma siitä, 
miten kulttuuriperinnöstä huolehditaan ja 
miten sitä hyödynnetään tulevaisuudessa

• Strategia on päätetty laatia, koska
kulttuuriperinnössä on paljon mahdollisuuksia: 

• Kulttuuriperintö on monimuotoista

• Kulttuuriperintö auttaa kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa

• Kulttuuriperintö yhdistää ihmisiä positiivisella
tavalla



Miten strategiatyötä tehdään?

• Opetus- ja kulttuuriministeriön
hankkeessa pyritään saamaan
mahdollisimman monet mukaan
kertomaan, mikä kulttuuriperinnössä
on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista

• Kulttuuriperintökompassi on työkalu, 
joka mahdollistaa lasten ja nuorten
osallistumisen ja vaikuttamisen siihen, 
millainen kulttuuriperintöstrategiasta
tulee
• Kompassissa on viisi teemaa, joihin

etsitään vastauksia kolmen kysymyksen
kautta

• Opettaja tai luokka kirjaa vastaukset
Webropol-lomakkeelle

• Ministeriössä vastaukset luetaan ja 
otetaan huomioon strategiatyössä

Kuva: Kansallismuseo kesäleiri 7. Maija Huitu 2018 / Museoviraston kuvapankki



Pohtikaa ensin yhdessä 

Mikä kulttuuriperintö on sinulle tuttua 
tai läheistä?

Mistä tunnistat kulttuuriperinnön?

Millaisesta kulttuuriperinnöstä sinä 
pidät tai mikä sinulle on tärkeää?



Kulttuuriperintökompassin 
viisi teemaa



1. Alueellinen tasa-arvo
ja yhdenvertaisuus

• Kulttuuriperintöä on kaikkialla

• Oma lähiympäristö, Suomi ja sen eri
alueet, Eurooppa ja koko maailma

• Kulttuuriperintö mahdollistaa tunteen
siitä, että kuuluu jonnekin ja löytää
muiden kanssa yhteisiä asioita läheltä
ja kaukaa

• Kaikki kulttuuriperintö on yhtä tärkeää

• Kulttuuriperintö on rikkaus ja meidän
tulisi huolehtia siitä yhdessä

Kuva: Kotkan Meripäivät. Topi Leikas

2018 / Museoviraston kuvapankki



Pohtikaa yhdessä

Millaista kulttuuriperintöä 
tunnistat omasta lähipiiristäsi 
ja miten pidät sen elävänä? 

Webropol-kysymykset:

• Mikä on tässä teemassa tärkeää?

• Miltä tämän osa-alueen pitäisi näyttää 

kymmenen vuoden päästä?

• Mitä voimme itse tehdä?



2. Kulttuuriperintö osana
kestävää tulevaisuutta

• Kasvava huoli ympäristöstä ja 
ilmastonmuutoksesta

• Menneisyyteen kurkkaaminen
antaa uusia ideoita tulevaisuuden
kuvittelulle ja auttaa
ymmärtämään tapahtuneita
muutoksia

• Ajattelutavan muuttuminen
kestävien tapojen suuntaan

• Uuden ostamisen vähentäminen
ja kierrättäminen

• Käsityön ja luonnonmateriaalien
hyödyntäminen

• Vanhojen rakennusten ja 
huonekalujen kunnostaminen

Kuva: Viljelypalsta. Laura 

Rautjoki 2015 / 

Ympäristöministeriön 

kuvapankki



Pohtikaa yhdessä

Miten voimme kulttuuriperinnön
avulla vaikuttaa kestävämpään

tulevaisuuteen?

Webropol-kysymykset:

• Mikä on tässä teemassa tärkeää?

• Miltä tämän osa-alueen pitäisi näyttää 

kymmenen vuoden päästä?

• Mitä voimme itse tehdä?



3. Kulttuuriperinnön
välittäminen, vaaliminen
ja käyttö

• Olemme kaikki kulttuuriperinnön 
tekijöitä, kokijoita ja vaalijoita

• Kulttuuriperintö elää ja voi hyvin 
silloin, kun sitä ymmärretään, 
käytetään ja arvostetaan

• Kulttuuriperintöä siirtyy
sukupolvelta toiselle, ihmiseltä
ihmiselle ja kulttuurista toiseen

• Yhteisin toimin ja 
kansainvälisessä yhteistyössä 
myös suojellaan ja säilytetään 
arvokasta kulttuuriperintöä 

Kuva: Ylisukupolvisuus, Teemu Kuusimurto / 

Ympäristöministeriön kuvapankki



Pohtikaa yhdessä

Miten sinä voit vaalia ja 
käyttää kulttuuriperintöä?

Webropol-kysymykset:

• Mikä on tässä teemassa tärkeää?

• Miltä tämän osa-alueen pitäisi näyttää 

kymmenen vuoden päästä?

• Mitä voimme itse tehdä?



4. Hyvinvointi ja 
kulttuurinen moninaisuus

• Kulttuuriperintö tuo
hyvinvointia ja antaa voimaa
arkeen

• Se luo ja tukee ihmisten
välistä yhteenkuuluvuutta

• Kulttuuriperintö lisää 
ymmärrystä itsestä, muista 
ihmisistä ja maailmasta

• Jokaisella on oikeus omaan
kulttuuriperintöönsä ja 
kaikkien kulttuuriperintö on 
yhtä arvokasta

Kuva: Suvilahti skeittarit, Laura Rautjoki / Ympäristöministeriön kuvapankki



Pohtikaa yhdessä

Miten voimme kulttuuriperinnön 
avulla lisätä keskustelua ja 

ymmärrystä erilaisten ihmisten 
välillä?

Webropol-kysymykset:

• Mikä on tässä teemassa tärkeää?

• Miltä tämän osa-alueen pitäisi näyttää 

kymmenen vuoden päästä?

• Mitä voimme itse tehdä?



5. Luotettava tieto

• Kulttuuriperintöä tutkitaan jatkuvasti monesta eri 
näkökulmasta monilla tieteen aloilla

• Tietoa löytyy muun muassa museoista, kirjastoista
ja arkistoista

• Erilaista tietoa on valtavasti saatavilla myös

verkossa

• Jokaisen on hyvä kehittää medialukutaitoa

verkkomaailmassa luotettavan tiedon
tunnistamiseksi

• Olemme myös itse kulttuuriperinnön
asiantuntijoita sen tekijöinä, kokijoina ja käyttäjinä

• Kulttuuriperintöön tutustumalla on
mahdollista saada kiinnostavaa ja hyödyllistä
tietoa asioista ja ilmiöistä

• Tieto auttaa ymmärtämään maailmaa ja 
tekemään parempia ratkaisuja tulevaisuutta
varten

Kuva: Ilari Järvinen 2018  / Museoviraston kuvapankki 



Pohtikaa yhdessä

Missä ja miten voisit hyödyntää 
kulttuuriperintötietoa?

Webropol-kysymykset:

• Mikä on tässä teemassa tärkeää?

• Miltä tämän osa-alueen pitäisi näyttää 

kymmenen vuoden päästä?

• Mitä voimme itse tehdä?



Linkit

Video kulttuuriperinnöstä:
https://www.youtube.com/watch?v=QHHI-t4jepI&t=68s
[Museovirasto ja Visit Finland 2018]

Webropol-vastauslomake:
https://link.webropol.com/s/lapsillejanuorille

Täältä löydätte paljon aineksia kulttuuriperinnöstä 
keskustelemiseen:
https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia

https://www.youtube.com/watch?v=QHHI-t4jepI&t=68s
https://link.webropol.com/s/lapsillejanuorille
https://minedu.fi/kulttuuriperintostrategia


Webropol vastauslomake on auki 

15.10.2021 saakka

Antoisia keskusteluja!


