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Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen
teemavuosi. Teemavuoden aikana Euroopan runsaaseen ja
moninaiseen kulttuuriperintöön pääsee tutustumaan lukuisissa ainutlaatuisissa tapahtumissa.
Euroopan kulttuuriperintöä on kaikkialla ympärillämme:
maisemissa, kaupungeissa ja arkeologisissa kohteissa.
Kulttuuriperintö on läsnä paitsi kirjallisuudessa, taiteessa ja
erilaisissa esineissä myös esimerkiksi käsityötaidoissa, tarinoissa, ruokakulttuurissa, lauluissa ja elokuvissa. Moninainen
kulttuuriperintö on ihmisiä yhdistävä tekijä. Teknologian ja
tietoverkon ansiosta kulttuuriperintöön tutustuminen on nyt
helpompaa kuin koskaan.
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoitus on
tutustuttaa yhä useampi kansalainen Euroopan kulttuuriperintöön ja vahvistaa tunnetta kuulumisesta
yhteiseen eurooppalaiseen perheeseen. Vuonna 2018
keskitytään seuraaviin osa-alueisiin:

Kulttuuriperinnön taloudellinen merkitys on Euroopassa suuri.
Sektori työllistää yli 300 000 henkilöä, ja siihen liittyy välillisesti
7,8 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa esimerkiksi matkailun ja
rakentamisen aloilla. Kulttuuriperintö vaikuttaa myönteisesti
koko yhteiskuntaan, sillä se parantaa elämänlaatua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Tätä
vaikutusta aliarvioidaan usein.

Miten teemavuosi toteutetaan?
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden aikana järjeste
tään tapahtumia ja käynnistetään aloitteita sekä Euroopan
laajuisesti että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.
Kansallisella tasolla vuoden organisoivat EU:n jäsenvaltioiden
nimittämät koordinaattorit. EU:n tasolla kulttuuriperintövuoden
toteuttamiseen osallistuvat kaikki EU:n toimielimet eli komissio,
Euroopan parlamentti ja neuvosto sekä alueiden komitea ja
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Toteuttamisessa mukana
ovat myös ammattialan tärkeimmät sidosryhmät.
Mitä on luvassa?

➔ Kulttuuriperinnön arvo yhteiskunnalle;

Kulttuuriperintövuoden 2018 aikana järjestetään tuhansia
tapahtumia ja juhlatilaisuuksia kaikkialla Euroopassa.
Kymmenen merkittävää eurooppalaista aloitetta takaavat
sen, että teemavuoden vaikutukset eivät rajoitu vuoteen
2018. Euroopan komissio toteuttaa aloitteet yhteistyössä
keskeisten kumppanien kanssa (Euroopan neuvosto, UNESCO ja muita eurooppalaisia organisaatioita). Nämä kymmenen aloitetta tukevat kulttuuriperintövuoden neljää tavoitetta:
kulttuuriperintöön sitouttamista, kestävyyttä, kulttuuriperinnön suojelua ja uuden innovointia.

➔ kulttuuriperinnön vaikutus talouteen;
➔ kulttuuriperinnön merkitys Euroopan
harjoittamassa kulttuuridiplomatiassa ja;
➔ kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville
sukupolville.

Kulttuuri
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“Kulttuuriperintö ei ole
ainoastaan menneisyyden
perintöä – se on myös
tulevaisuuden voimavara”
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Kymmenen aloitetta, neljä tavoitetta

Sitouttaminen

Kestävyys

Suojelu

Innovointi

Yhteinen perintö: kulttuuriperintö kuuluu kaikille
Kulttuuriperintö koulussa: lapset pääsevät tutustumaan Euroopan arvokkaimpiin aarteisiin ja perinteisiin
Nuoret ja kulttuuriperintö: nuoret herättävät kulttuuriperinnön eloon
Muuttuva kulttuuriperintö: teollisuuskohteita, uskonnollisia ja sotilaallisia kohteita sekä maisemia
tarkastellaan uudesta näkökulmasta
Matkailu ja kulttuuriperintö: vastuullista ja kestävää matkailua kulttuuriperintökohteissa
Kulttuuriperinnön vaaliminen: kehitetään kulttuuriperintöön kohdistuville toimenpiteille laatustandardit
Uhanalainen kulttuuriperintö: torjutaan kulttuuriesineiden laitonta kauppaa ja pyritään hallitsemaan
kulttuuriperintöön kohdistuvia riskejä
Perinnetaidot: parannetaan sekä perinteisten että uusien ammattien harjoittajien koulutusta
Yhdessä kulttuuriperinnön puolesta: edistetään sosiaalista innovointia sekä ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta
Tiede ja kulttuuriperintö: edistetään kulttuuriperintöä tukevaa tutkimusta, innovointia, tiedettä ja teknologiaa

Kulttuuriperintövuoteen kiinnittyvät myös seuraavat Euroopan kulttuuriperinnölle omistetut aloitteet:
➔ Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, joiden aikana
järjestetään eri maissa yli 70 000 tapahtumaa ja joille
osallistuu yli 20 miljoonaa osanottajaa;
➔ Eurooppalaisia ihanteita, arvoja ja Euroopan historiaa
symboloiville ja vaaliville kohteille myönnettävä Euroopan kulttuuriperintötunnus;
➔ Euroopan kulttuuripääkaupungit: kaksi vuosittain
nimettävää Euroopan kulttuurien moninaisuutta
ilmentävää kaupunkia. Vuoden 2018 kulttuuriperintökaupungit ovat Valletta (Malta) ja Leeuwarden (Hollanti);
➔
Kulttuuriperinnön säilyttämisen, hallinnoinnin, tutkimuksen ja sitä koskevan koulutuksen ja tiedottamisen
parhaille käytännöille myönnettävät useat EU:n palkinnot, etenkin kulttuuriperintöpalkinto / Europa Nostra
-palkinnot.

Kulttuuri

Lisäksi monia hankkeita rahoitetaan Luova Eurooppa, Horizon
2020, Erasmus+ ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien sekä
muiden EU:n rahoitusohjelmien tuella.
Tapahtumien ja hankkeiden brändäys
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden visuaali
nen ilme on käytettävissä sekä kansallisiin että eurooppalaisiin aloitteisiin. Sitä voidaan käyttää sellaisten vuonna
2018 järjestettävien tapahtumien ja hankkeiden yhteydessä,
jotka edistävät kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden
tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja:
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