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Vuoden 2020 myötä alkoi myös 
Lystra-hankkeen viimeinen 
hankevuosi. Viimeisenä hankevuonna 
tiedonvälitys korostuu. Kuinka 
viestimme hanketuloksista ja kuinka 
tulokset jäävät elämään myös tämän 
vuoden jälkeen? Näihin kysymyksiin 
vastaa hankkeemme informaatikko 
tässä uutiskirjeessä. Lystra vieraili 
maaliskuun alussa Vattimerellä 
(Wadden Sea), joka on myös rajat 
ylittävä maailmanperintökohde. 
Vierailulla vaihdettiin tietoa saksalaisten 
kollegojen kanssa maailmanperinnön 
opastussuunnittelusta.  

Tämänhetkinen tilanne maailmalla 
koronaviruksen takia vaikuttaa myös 
Lystran tiedonvälitykseen. Suunniteltuja 
työpajoja ja seminaareja ei esimerkiksi 
pystytä järjestämään kevään aikana. 
Lystrassa harkitaan etävaihtoehtoja, tai 
sitten tapahtumat siirretään syksyyn. 
Lystra tiedottaa tapahtumista erikseen. 
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Maailmanperintötiedon levittämistä eri kohderyhmille 

Lystra-hankkeessa paketoimme maailmanperintötietoa Korkearannikosta ja 
Merenkurkun saaristosta. Haluamme, että tieto tavoittaa mahdollisimman 
monet eri keinoin, samalla kun tiedon punainen lanka on aina geologia. 
Opastussuunnitelma kiteyttää alueen tärkeimmät teemat ja ohjaa, miten 
kerromme maailmanperinnöstä.  

Jatkossa pystyt tutustumaan maailmanperintöön muun muassa näiden avulla:
 

• Verkkoportaali www.highcoastkvarken.org, joka on kattavin tietopaketti  
 maailmanperintökohteesta. Käy kurkkaamassa! 
• Kosketusnäytöt vierailukeskuksissa 
• Interaktiivinen maailmanperintökartta 
• Näyttelyt 
• Työpajat ja seminaarit 
• Opetusmateriaalit opettajille, jotka ilmestyvät syksyllä 

 
Kuten listasta käy ilmi, maailmanperintötietoa voi välittää usein eri tavoin. 
Tiedolla on myös paljon eri kohderyhmiä. Voisikin sanoa, että jokainen meistä 
kuuluu johonkin kohderyhmään, koska maailmanperintö kuuluu kaikille. Lystran 
informaatikko Liselott Nyström Forsén nostaa esiin yhden kohderyhmistä:  

“Lystran tiedonvälitys kohdistetaan erityisesti heille, jotka levittävät 
maailmanperintötietoa työnsä kautta. Tähän kohderyhmään kuuluvat 

esimerkiksi opettajat ja heidän oppilaansa, oppaat ja muut matkailuyrittäjät 
sekä kaavoittajat. He hyötyvät erityisesti Lystan työpajoista, seminaareista ja 

videoista.” 

http://www.highcoastkvarken.org


Liselott Nyström Forsén

Lystrassa on otettu huomioon tiedon saavutettavuus ja erilaisten 
kohderyhmien tarpeet. Esimerkiksi teksteissä pyritään selkokielisyyteen. Tämä 
on tärkeää, koska viestimme melko hankalista geologisista ilmiöistä. Lisäksi 
tarjoamme erilaisia tapoja oppia geologiastamme. Meillä on tekstejä, videoita, 
animaatioita ja opetusmateriaaleja opettajille. Videoiden avulla jokainen voi 
myös tutustua paikkoihin, joihin ei muuten pääsisi käymään.  

Saavutettavaa tietoa

Koe maailmanperintö näyttelyssä

Yksi suurelle yleisölle suunnattu tiedonvälitystapa on näyttely, jonka Lystra pyrkii 
avaamaan vuoden 2020 aikana kolmessa eri paikassa hieman erilaisena. 
Näyttely on nähtävissä Korkearannikon vierailukeskuksessa Naturumissa, 
Maailmanperintöportilla Merenkurkun saaristossa sekä Vaasan pääkirjaston 
aulassa. Liselott kertoo näyttelyn sisällöstä seuraavasti: 

“Tutustut näyttelyssä eri elementtien kautta maailmanperinnön erityiseen 
geologiaan ja siihen, miten geologia vaikuttaa ihmisiin ja luontoon. Näyttelyn 

pääteemoina ovat maailmanperintöajatus eli se, miksi maailmanperintöä 
on tärkeä suojella ja se, miksi Korkearannikko ja Merenkurkun saaristo 
ovat samanlaiset mutta silti niin erilaiset. Nämä teemat tulevat suoraan 

maailmanperintökohteen yhteisestä opastussuunnitelmasta.”

Jotta kaikki ei olisi liian digitaalista, näyttelyssä voit kokea maailmanperinnön 
myös koskettamalla. Maistiaisena paljastammekin, että maankohoamisen salat 
selviävät näyttelyssä, kun pääset käsin painamaan maankuorta alaspäin!  



Seuraava uutiskirje 
ilmestyy alkusyksyllä.
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Mitä muuta kuuluu Lystralle? 

Metsähallitus palkkasi Lystraan 
Rosanna Telarannan, joka 
suunnittelee opastussuunnitelman 
testauksen Merenkurkun saaristossa. 
Lisäksi interaktiivista karttaa 
edistetään yhdessä toimittajafirma 
WebAulan kanssa.  

Talven aikana GTK on määrittänyt 
geologisesti merkittävät alueet 
ja koonnut Merenkurkun 
maastokartoituksien havainnot 
”palapeliksi”, joka kertoo 
jääkauden historiasta alueella. 
Lystra järjestää aiheesta syksyllä 
työpajan kaavoittajille.  

FGI tuottaa 
maankohoamisanimaatiosta 
interaktiivisen version, jonka 
avulla voit katsoa läheltä miten 
maankohoaminen etenee 
Merenkurkun saaristossa tai 
Korkearannikolla. Interaktiivinen 
animaatio tulee tänä vuonna 
Maailmanperintöportille, 
Korkearannikon Naturum-
vierailukeskukseen ja Vaasan 
pääkirjaston aulaan. 

Geologiasta kertovat animaatiot 
ovat valmiita! Ne löytyvät 
maailmanperintökohteen YouTube-
kanavalta @highcoastkvarken.
Opastussuunnitelman testaus 
Korkearannikolla pääsi mukaan 
ruotsalaisen Biodiverse-lehden 
etusivulle, lue juttu ruotsiksi 
täältä.

Geologinen 
tutkimuskeskus GTK 

SGU on jatkanut 
maailmanperinnön geologista 
tarinaa. Lisäksi SGU pyrkii 
tekemään geologisten piirteiden 
luokittelusta mahdollisimman 
käyttäjäystävällisen. Lystra järjesti 
aiheesta viime syksynä työpajan 
kaavoittajille Korkearannikolla.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDb81YB6vo8Q8MIO_pE5diFtYMJT_zO4G
http://www.biodiverse.se/articles/planera-for-upplevelser-av-natur-och-kulturarv/

