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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Kysely on avoinna: 15.4–15.8.2014
Kysely on auki kaikille

Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö. Kysely Faron sopimuksen ratifioinnin valmisteluksi
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp
Gå till den svenskspråkiga versionen av projektet

Valtioneuvosto hyväksyi 20.3.2014 periaatepäätöksen kansalliseksi kulttuuriympäristöstrategiaksi 20142020. Sen yhtenä toimenpiteenä esitetään Suomen liittymistä uuteen kansainväliseen
kulttuuriperintösopimukseen. Kyseessä on Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön
yhteiskunnallisesta merkityksestä, joka tunnetaan nimellä Faron sopimus. Sopimuksen ratifiointia
valmistelevat Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto.
Sopimuksen mukaan kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan yhteistä hyvää, jonka kansalaiset yhteisöissään
tuntevat omakseen. Kulttuuriperintö ymmärretään laajasti: se kattaa maisemat ja rakennetut
kulttuuriympäristöt, esineet, tavat ja perinteet sekä historiatietoisuutta ja menneisyyden merkityksiä
rakentavat kertomukset ja muistot. Kulttuuriperintö konkretisoituu siinä, mitä pidämme tärkeänä ja
kuinka haluamme esittää menneisyyttä nykyisyydessä silmällä pitäen myös tulevaisuutta.
Tällä kyselyllä pyritään tavoittamaan vuorovaikutteisen kulttuuriperintötyön olennaisimmat muutos- ja
kehittämistarpeet. Kyselyyn toivomme vastauksia sekä yksityishenkilöiltä että
kansalaisjärjestöiltä. Haluamme teidät mukaan kulttuuriperinnön tunnistamista ja hyödyntämistä
edistävään toimintaan.
Käytännössä kartoitamme meidän kaikkien suomalaisten suhdetta kulttuuriperintöömme ja sitä, kuinka
koemme sen vaikuttavan elämänlaatuumme. Haemme kokemuksia siitä, kuinka monimuotoinen
kulttuuriperintö elää osana arkeamme sekä kuinka kukin meistä voisi vielä vahvemmin kokea sen
omakseen.
Vastaukset kootaan nähtäväksi tälle kyselysivustolle ja huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriölle
luovutettavassa loppuraportissa. Vastaukset tallennetaan ja niitä voidaan tulevaisuudessa käyttää
anonyymisti myös tieteellisessä tutkimuksessa. Kyselyn jälkeen eri puolilla Suomea järjestetään
tilaisuuksia, joissa keskustellaan kyselyn keskeisimmistä näkökohdista, kehittämishaasteista ja
tuloksista.
Kyselyn tulokset ja tiedot tulevista tapahtumista ovat luettavissa osoitteesta www.faronsopimus.org.
Tervetuloa keskustelemaan!

