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• Kuva: Tampereen historiakerhon vierailulta 
Vapriikin Tampere 1918 –näyttelyssä



• Mitä näet kuvassa? Keitä siinä on? Millaiset 

välit heillä on? Mihin aikakauteen sijoittaisit 

kuvan?

Kuva: Espoon kaupunginmuseo





Otsikoita kesältä 2018



THE BERLIN CALL TO 
ACTION 
CULTURAL HERITAGE 
FOR THE FUTURE OF 
EUROPE 

ACTION 6 PROMOTING BETTER KNOWLEDGE AND DEEPER 
UNDERSTANDING 

• Cultural heritage must be given a much bigger 
importance in education activities–both formal and 
informal–for all ages. Is will stimulate stronger public 
engagement for the safeguard and trans- mission of our 
cultural heritage. Special attention must be given to 
history education and heritage interpretation placed in a 
broader context of Europe’s past, present and future. is 
will equip Europe’s citizens and especially our children 
and the youth, with the necessary tools for gaining a 
deeper understanding of the on-going encounters and 
exchanges within Europe as well as between Europe and 
other cultures of the world. All of these activities will 
help build more respectful and meaningful 
relationships between people and the places where 
they live, work or visit. is will also facilitate a better 
understanding, respect and inclusion of new 
inhabitants in Europe.

• Allekirjoita:  
http://www.europanostra.org/our-work/campaigns/ber
lin-call-action/



Euroopan Unionin/Europa 
Nostran kulttuuriperinnön 
pääpalkinto 2018 hankkeelle 
Kulttuurivoltti



Hankkeita meillä 
meneillään
• Mobiilireittejä kulttuuriperintöön
• Heritage Hubs
• Maailmanperintökasvatuksen 

seuraavat askeleet
• Tilannekuvia
• Kipinöitä kulttuuriperintöön
• Historiakerhot
• Co-creative coperation in the 

field of Cultural and Heritage 
Curricula

• Mullankaivajat Kontiolahdella



Kulttuuriperintökasvatus on
• kulttuuri-identiteetin tukemista
• paikallisen kulttuurin huomaamista
• kulttuurisen monimuotoisuuden ja kulttuurien 

välisen vuoropuhelun kuulemista, 
kansainvälisyyskasvatusta

• kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön vaalimista, 
sekä rakennus- ja luonnonperintökasvatusta

• sukupolvien välisen sillan rakentamista

➔ Lapsella on oikeus kokea kulttuuria ja vierailla 
kulttuurikohteissa, oikeus tulkita ja muokata, sekä 
tuottaa kulttuuria

➔  www.kulttuurinvuosikello.fi



Kiitos! https://www.youtube.com
/watch?v=QHHI-t4jepI

https://www.youtube.com/watch?v=QHHI-t4jepI
https://www.youtube.com/watch?v=QHHI-t4jepI

