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Kestävä kehitys, syrjinnän torjuminen 
ja tasa-arvo ovat olleet osa laajempaa 
keskustelua jo pidemmän aikaa. 
YK käsitteleekin juuri näitä asioita 
toimintaohjelmassaan, Agenda 2030:ssä. 
Interreg Botnia-Atlantica haluaa olla 
mukana tukemassa Agenda 2030:n 
tavoitteita omalla toiminnallaan, ja 
kehuu projektiensa ottavat tämän hyvin 
huomioon. Lystrassa olemme kehittäneet 
oman suunnitelman Botnia-Atlantican niin 
sanotuille horisontaalisille kriteereille: 
kestävä kehitys, yhtäläiset mahdollisuudet 
ja syrjinnän torjuminen sekä naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo. Suunnitelman 
tarkoituksena on tehdä näistä kriteereistä 
työkaluja päivittäiseen työelämään. Tässä 
uutiskirjeessä kerromme, miten olemme 
tähän mennessä ottaneet horisontaaliset 
kriteerit osaksi työarkeamme.  

Ja jotta mahdollisimman monella olisi 
mahdollisuus lukea suunnitelma, se on 
käännetty kolmelle kielelle: suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Suunnitelman 
löydät kotisivultamme.
 

 

Piia, erikoissuunnittelija
Metsähallitus

Lystra haluaa tehdä hyvää 
horisontaalisten kriteerien kautta

Miten ne vaikuttavat Lystraan? 



Kestävän kehityksen näkökulmasta 
lautasellamme on näkynyt lähituotettu 
ruoka ja kasvisvaihtoehdot, kun olemme 
tavanneet hankehenkilökunnan ja 
sidosryhmien kanssa. Lisäksi Skype-
yhteys on ollut edelleen oiva vaihtoehto 
pitkien välimatkojen voittamiseksi. 
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus 
FGI tuottaa digitaalisia karttoja 
paperisten sijaan.    

Jotta jokaisella olisi samat 
mahdollisuudet maailmanperintöömme, 
täytyy tiedon olla kaikille 
ymmärrettävää. Tämä huomioidaan 
kirjoitetun kielen tasolla, ja hankkeen 
informaatikko Vaasan kaupungilta sai 
koulutusta keväällä liittyen selkokieleen. 
Siispä tuotamme selkokielistä tekstiä 
mm. tulevaan Korkearannikon ja 
Merenkurkun saariston verkkoportaaliin. 
FGI ottaa heikommin näkevät huomioon 
karttojen värityksissä ja verkkoon 
tulevat tekstit kirjoitetaan kolmella 
eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.   

Sukupuolten välistä tasa-arvoa 
edistämme hankkeen puolesta 
niin, että molemmat sukupuolet 
ovat mahdollisimman tasaisesti 
edustettuina sekä työpajoissa, 
tapaamisissa että ohjausryhmässämme. 
Huomioimme sukupuolijakauman 
jo kutsujen vastaanottajissa, ja 
kokouksissa sekä päätöksenteossa 
annamme puheenvuoroja kaikille. 
Maailmanperintökohteen geologisia 
ominaisuuksia esittelevissä 
animaatioissa tulet kuulemaan 
kertojaääninä sekä miehiä että naisia, 
riippuen kielestä.  
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Suunnitelma ottaa huomioon erityisesti 
yhdenvertaiset mahdollisuudet 
esteettömyyden ja saavutettavuuden 
näkökulmista.  

”Me haluamme, että kaikilla kävijöillä 
on mahdollisuus kokea ja ymmärtää 

maailmanperintöämme. 

Meidän täytyy varmistaa, että kävijät 
löytävät paikanpäälle ja löytävät jo 
etukäteen tietoa millainen ja miten 
esteetön kohde on. Tämän lisäksi 
otamme huomioon eri kohderyhmien 
tarpeet: pitäisikö meidän kommunikoida 
eri kielillä, kuvin, tekstein vai teknisin 
ratkaisuin.” Anna kuvailee.  

Jotta käytäntö ja opastussuunnitelma 
kohtaisivat, on suunnitteluun otettu 
mukaan monia eri tahoja. Seuraavaksi 
pyydetään kommentteja vammaisalan 
järjestöiltä.   

”Opastussuunnitelmaa testataan 
syksyllä ja ensi vuoden alkukesällä eri 
kohderyhmillä ja eri käyntikohteissa. 
Testiryhmissä on miehiä, naisia sekä 
erilaisia kävijätyyppejä.”  

Mitä näkyy opastussuunnitelman horisontissa?

Horisontaaliset kriteerit ovat 
esillä myös yhteisen 
maailmanperintökohteen opastus-
suunnitelmassa, joka tuotetaan 
Lystrassa. Suunnitelmalle on 
tarvetta, toteaa Anna Carlemalm 
Ruotsin Västernorrlandin 
lääninhallituksesta.  

”Suunnitelman avulla 
luomme yhteisen tarinan 

maailmanperintökohteen kaikille 
kolmelle osa-alueelle. Näin 

vahvistamme kuvaa rajat ylittävästä 
maailmanperinnöstä.”   

Anna Carlemalm tuntee kävijöiden tarpeet 
hyvin, sillä hän on töissä naturum Höga 
Kustenissä.



Mitä muuta kuuluu Lystralle? 
Opastussuunnitelman testaamisen suunnittelu on täydessä vauhdissa, samoin 
kuin verkkoportaalin sisältöjen ja opetusmateriaalien suunnittelu. Yhteisen 
verkkoportaalin maailmanperintökohteelle tuottaa suomalainen yritys WebAula, 
ja portaali julkaistaan syksyllä.   

Toukokuun puolessa välissä hankehenkilökuntaa Metsähallitukselta, 
Länsstyrelseniltä ja Vaasan kaupungilta käytti viikon videoiden ja 
valokuvien kuvaamiseen Merenkurkun saaristossa. Videoissa esitellään 
maailmanperintöalueen käyntikohteita ja geologisia piirteitä. Samanlaisia 
esittelyvideoita on kuvattu myös Korkearannikon puolella. Geologian 
tutkimuskeskus GTK oli mukana Merenkurkun saaristossa tarkistamassa 
uusimpia tulkintoja geologisista muodostumista, jotka kertovat jääkauden ja 
jään sulamisen eri vaiheista maailmanperintöalueella. Geologisia tulkintoja 
tarkistetaan ja maailmanperintökohdetta filmataan myös jatkossa.  

Geologisia erityispiirteitä selitetään myös animaatioissa, jotka tuottaa meille 
ruotsalainen yritys Consid. Animaatioista on valmiina kuvakäsikirjoitukset. 
Myös Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus FGI:n maankohoamisanimaatio 
on edistynyt, sillä heillä on valmiina ohjelma, jolla he laskevat maannousun 
etenemistä. Aiheeseen liittyen geoinformatiikan opiskelija Aleksi Peltolan 
diplomityö FGI:lle on valmistunut maaliskuussa.  

 

Seuraava uutiskirje 
ilmestyy marraskuussa. 


