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Kulttuuriympäristö ja kansalainen –hanke 
2015-2017

• Ensimmäinen valtakunnallinen selvitys 
kolmannen sektorin 
kulttuuriympäristötyöstä
 TILANNEKATSAUS

• Toteuttaja Suomen Kotiseutuliitto

• Kansalaisjärjestöjen panos 
kulttuuriympäristöstrategian 
toimeenpanoon

• Rahoitus: Alfred Kordelinin säätiö, 
elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus 
sekä Suomen Kotiseutuliitto



Ohjausryhmä

Pia Puntanen, 
ohjausryhmän puheenjohtaja, 
Suomen Kotiseutuliitto

Heikki Leppänen, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Helka Ketonen, Maaseudun Sivistysliitto
Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto
Liisa Tarjanne, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry
Maire Mattinen, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Tuomo Lindholm, Suomen luonnonsuojeluliitto
Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto
Heikki Kukkonen, Aalto-yliopisto



Kysely

• Ennakkokysely huhtikuussa 2016, Hämeen 
ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
opiskelija Katriina Paakki

• Valtakunnallinen kysely avoinna 12.5.–
12.6.2016 
Kotiseutuliiton verkkosivuilla

450 vastausta





”Kenttä on hyvin, hyvin laaja. Esimerkiksi 
[vastaajan omassa] pitäjässä 
kalastusseurat, lintubongausyhdistykset, 
kyläyhdistykset, hyväntekeväisyystoimijat 
kuten Lionsit, nuorisojärjestöt kuten 
urheiluseurat ja partiolaiset ja esim. 
seurakunnat ovat myös 
kulttuuriympäristötoimijoita.”

Lisäksi: asukaslautakunta, marttayhdistys, 
seurakunta, sukuseura, säätiö, tiekunta, 
vanhempainyhdistys, vpk, ympäristö- ja 
kulttuuriluotsitoiminta.



• Hyvin koulutettu / asiantuntija
• Aktiivinen kansalainen, usein 

eläkeläinen
• Kuuluu moneen yhdistykseen ja 

tekee myös muuta 
vapaaehtoistyötä

• Aktiivinen somessa tai muussa 
viestinnässä

• Verkostoitunut

”Yhdistyksemme hallituksessa on 
useita biologeja, maantieteilijöitä ym. 
Itse olen toiminut maisemanhoidon 
neuvojana maakunnallisessa 
neuvontajärjestössä.”





Mikä on 
kulttuuri-
ympäristö-
työn 
tärkein 
tavoite? 

”Hyvä 
elämä.”









Tärkein ja samalla vaikein yhteistyön paikka:
Viranomaisten, päättäjien ja kansalaisten yhteistyö kaavoituksessa

”Kulttuuriympäristön vaaliminen ei tarkoita sitä, että alueella ei saa 
toimia tai muuttaa mitään.”





”Vaikka näitä asioita 
käytännössä tehdään, 
niin tietoa puuttuu.”

”Tiedosta ei ole pulaa, 
mutta vaikuttaminen on 
lähes mahdotonta.” 

Minkä asian oppimisesta olisi eniten hyötyä?



”Apurahat ja avustukset sitovat resurssia hallinnointiin, 
joka vie potentiaalia energiaa ja toiminta-aikaa pienessä 
yhdistyksessä.”





”Sinnikkäällä työllä ja esillä olemalla olemme saavuttaneet varteenotettavan toimijan 
aseman maakunnassa. Olemme päässeet vaikuttamaan maankäytön suunnitteluun, 
rahoitusta ohjaaviin strategioihin ja maaseutuun vaikuttaviin päätöksiin.”





Tarvitaan
• Edellytyksiä yhdistystoimintaan: joustavia rahoitusmuotoja, 

toiminnan tehostamisen työkaluja, sekä koulutusta vaikuttamisen 
menetelmistä ja näkyvyyden kasvattamisesta.

• Lisää keskustelua kulttuuriympäristöstä ja lisää yhteistyötä 
kulttuuriympäristön hoidossa kansalaisyhteiskunnan sisällä. 
Kolmas sektori on vastuussa neljännen sektorin saamisesta mukaan.

• Toimivaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon välille.
Kaavoitusviranomaiset kehittävät kansalaisten kuulemista aidon 
vuorovaikutuksen kulttuuriksi ja tulokselliseksi yhteistyöksi. 
Kulttuuriympäristöhallinto arvostaa vapaaehtoistoimijoita ja ottaa 
käyttöön heidän tarjoamansa osaamisen ja tiedon. Muuttuva 
aluehallinto on mahdollisuus!

 ”Tekisimme maailmasta paaaaljon paremman paikan!”



Käyttäkää tietoa, 
levittäkää sanaa, 
tulkaa mukaan!

KIITOS!

Sini Hirvonen, suunnittelija, 
Suomen Kotiseutuliitto, 

sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi


