
YHTEINEN MAAILMANPERINTÖMME

VIESTI TULEVAISUUTEEN
Mieti omaa tuttua arkiympäris-
töäsi, suosikkipaikkaasi ja itsel-
lesi tärkeitä asioita. Mitä sinä 
haluaisit jättää muistoksi tulevai-
suuden ihmisille? Mitä heidän 
olisi tärkeää tietää meistä? 
 Piirrä tähän viestisi tule-
vaisuuteen! Voit kuvata siinä 
itsellesi tärkeitä asioita: lempi-
paikkaasi tai suosikkitavaroitasi.

Tervetuloa
matkalle maailmanperintöön! 
Nämä tehtävät johdattelevat 
sinua pohtimaan yhteistä 
kulttuuriperintöämme.

Kaikki meidän tärkeinä ja 
säilyttämisen arvoisina pitä-
mämme asiat ovat yhteistä 
KULTTUURIPERINTÖÄMME!

Museovirasto / Museiverket / National Board of Antiquities
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MIKÄ MAAILMANPERINTÖKOHTEEKSI?

?

Kokeile, läpäisisikö ehdotuksesi 
maailmanperintökohteille asetetut 
edellytykset!



ANNETUT SANAT

HISTORIA • VANHA • MAISEMA • MATKUSTAA • TUTKIA

MIELENKIINTOINEN • SÄILYTTÄÄ • ARVOKAS • MAAILMA

MAASEUTU • KAUPUNKI • IHMINEN • IHMETELLÄ

VIERAILLA, SEIKKAILLA • MODERNI • TYLSÄ • SUOJELLA

UHANALAINEN • ESINE • PAIKKA • MUISTO • PERINNE

ASUTUS • MUISTO • RAKENNUS •  LUONTO • KULTTUURI

Ympäristö ja maisema ovat tärkeä 
osa yhteistä kulttuuriperintöämme. 
Maisemat tosin muuttuuvat ajan 
mittaan. Mieti, millainen valitsemasi 
maisema on ehkä ollut 100 vuotta 
sitten. Entä miltä se mahtaa näyttää 
100 vuoden kuluttua?

MUUTTUUKO MAISEMA? -paritehtävä

Mieti itsellesi tärkeää maisemaa. 
Se voi olla luonnossa tai kaupun-
gissa, jotain mitä näet joka päivä 
tai joka on jäänyt muistoihisi. 
Kuvaile maisema parillesi mah-
dollisimman tarkasti. Mieti värejä, 
ääniä, valoja, maisemassa näkyviä 
asioita jne. Parisi tehtävä on piirtää 
tai maalata maisema kuvailusta 
syntyvien mielikuvien perusteella. 
Tutkikaa, miten todenmukainen ku-
vasta syntyi!

IKIOMA KARTTANI
Mieti omaa asuinympäristöäsi ja 
arkisia kulkureittejäsi. Piirrä oma 
kartta alueesta. Nimeä tiet, talot, 
puistot ja muut paikat niin, että ne 
kuvaavat näiden paikkojen merki-
tystä itsellesi. Helsinginkadusta voi 
tulla esimerkiksi Koulumatkakatu 
ja Kaupunginpuistosta Jalkapal-
loharjoituspuisto. Voit myös käyt-
tää paikkakuntasi karttaa, johon 
kirjoitat antamasi nimet vanhojen 
nimien päälle.

Äänestäkää ryhmänne kesken oman 
asuinympäristönne tärkeä kulttuuripe-
rintökohde, joka teidän mielestänne 
kuvaa aluettanne hyvin ja olisi tär-
keää säilyttää tuleville sukupolvillekin. 
Seuraavaksi voitte miettiä, olisiko 
tästä paikasta maailmanperintökoh-
teeksi!

Tutki alla olevia sanoja. Ympyröi 
joukosta viisi sanaa, jotka mielestä-
si liittyvät parhaiten maailmanperin-
tökohteisiin. Perustele, miksi valitsit 
juuri nämä sanat. Kirjoita runo, 
laulu tai lyhyt tarina, jossa käytät 
valitsemiasi sanoja!  

TERVETULOA MAAILMANPERINTÖKOHTEESEEN!

Laadi valitsemastasi kohteesta 
matkailumainos! Tutki koh-
dettasi ja mieti, kuinka hou-
kuttelisit sinne lisää vierailijoi-
ta. Mitä hyviä puolia nostaisit 
esiin? Miksi kohteessa kan-
nattaa mielestäsi vierailla? 
Keksi kohteelle iskevä mai-
noslause ja kuvita työsi.

Valitse yksi Suomen seitse-
mästä maailmanperintökoh-
teesta. Kaikki kohteet löydät 
esimerkiksi osoitteesta:
http://www.nba.fi/fi/ajankoh-
taista/kansainvalinen_toimin-
ta/maailmanperintokohteet_
suomessa

SUOMENLINNA 

PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO

SAMMALLAHDENMÄKI

VANHA RAUMA

VERLAN PUUHIOMO JA 
PAHVITEHDAS 

MERENKURKUN SAARISTO

STRUVEN KETJU


