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Lystran viimeinen uutiskirje
Kun astumme vuodesta 2020 vuoteen 
2021, on Lystra-hankekin viety 
päätökseensä. Luet siis paraikaa Lystran 
viimeistä uutiskirjettä. Katsomme 
taaksepäin Lystran kolmevuotista taivalta 
sekä hieman tulevaisuuttakin. Palaamme 
myös Lystran saavutuksiin ja tuotoksiin, ja 
siihen, mistä löydät ne jatkossa.  

Kuten kaikkialla ympärillämme, pandemian 
vaikutukset on koettu Lystrassakin 
hankkeen kolmannen vuoden aikana. Siitä 
johtuen kaikki ei ole ihan vielä paketissa, 
mutta Metsähallitus ja Lääninhallitus 
viimeistelevät hankkeen vuoden 2021 
alussa. Lystran tulokset kuuluvat kaikille 
halukkaille ja niitä työssään tarvitseville. 

Itse tulen ennen kaikkea muistamaan 
Lystran antoisana hankkeena, jossa on 
ollut ilo tehdä töitä. Kaikki hankepartnerit 
ovat tehneet parhaansa syventääkseen 
maailmanperintötietoa ja tehdäkseen sen 
kaikille saavutettavaksi. Samalla rajat 
ylittävä yhteistyö on kehittynyt. Kaikki 
tämä on arvokas lähtökohta tulevaisuutta 
ajatellen.

Suuret kiitokset meidän rahoittajillemme: 
Botnia-Atlantica, Pohjanmaan liitto, 
Naturvårdsverket, Västernorrlannin 
lääninhallitus, Kramforsin kunta, 
Örnsköldsvikin kunta, Vaasan 
kaupunki/Visit Vaasa ja Merenkurkun 
maailmanperintö ry!  

Malin, hankepäällikkö
Metsähallitus

Lystran tulokset

Lystra numeroina

Lue lisää:

Mitä olemme tuottaneet ja 
mistä tuotteet löytyvät? 

Lystran jälkeen - mitä tapahtuu 
2021?

Kokemuksia hankkeesta

https://www.instagram.com/varldsarvethogakusten/
https://www.instagram.com/kvarkenworldheritage/


Lystran neljännestä uutiskirjeestä lähtien olemme esitelleet uutiskirjeissä 
hanketyöntekijän jokaisesta kumppaniorganisaatiosta. Nyt jäljellä on enää 
vain Metsähallitus, ja saatte lukea erikoissuunnittelija Piia Oravan näkemyksiä 
hankkeesta. Metsähallitus on toiminut hankkeen vetäjänä ja Piian vastuulla on 
ollut sekä digitaaliset ratkaisut että viestintä. 

Hankkeen parhaat puolet?
Hankkeessa tuotetut tuotteet ja saavutetut tulokset ovat tietysti koko jutun 
parhaita puolia, ja niistä voi olla ylpeä. Mutta kaikki tämä ei olisi ollut mahdollista 
ilman Lystran rajat ylittävää tiimiä, yhteistyöyrittäjiä ja työpajoihin osallistuneita. 

Mitä Lystrasta pitäisi muistaa?
Vaikka Lystra on ollut kaiken alulle paneva voima, se voidaan jättää jo taka-
alalle. Tärkeintä on mielestäni muistaa yhteisen maailmanperintökohteemme 
ydinajatus: Korkearannikko ja Merenkurkun saaristo ovat paras paikka 
maailmassa kokea ja ymmärtää viimeisimmän jääkauden jälkeistä 
maankohoamista. Tähän ytimeen perustuu kaikki hankkeessa tuotettu, ja siitä on 
hyvä lähteä liikkeelle myös maailmanperintökohteemme tulevissa kehitystöissä. 
Toivon myös vahvasti, että maailmanperintökohteen eri toimijat ja kävijät 
ottavat Lystrassa tuotetut materiaalit omakseen ja hyödyntävät niitä pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Mitä olet oppinut hankkeen aikana?
Sen, että geologiasta voi 
innostua tavallinen maallikkokin! 
Maailmanperintökohteen upeat 
maisemat ovat saaneet uuden 
ja syvemmän merkityksen, kun 
todella ymmärtää niiden taustalla 
vaikuttavat ilmiöt. Ymmärrys 
taustoista auttaa myös laittamaan 
asiat laajempaan kontekstiin, sillä 
onhan kyse kymmeniä tuhansia 
vuosia vanhoista asioista!

Kokemuksia hankkeesta

Piia ja muu Lystra-tiimi 
kuvauskeikalla Merenkurkun 
saaristossa toukokuussa 2019.



Käy katsomassa, mitä kaikkea olemme Lystrassa 
tuottaneet

Vuoden 2021 alussa highcoastkvarken.org-sivustolla julkaistaan 
maailmanperintökohteen interpretaatiosuunnitelma – jääkaudesta ja 

maankohoamisesta viestiminen kolmella eri kielellä. Julkaisemme myös päivitetyt 
pedagogiset materiaalit ja taustatietodokumentin Korkea kohtaa matalan – tietoa 

maailmanperintökohteesta. Läänninhallitus ja Metsähallitus tuottavat myös uuden 
yhteisen esitteen ja hallintasuunnitelman vuoden 2021 aikana.  

• Maailmanperintökohteen kattava tietopaketti löytyy 
osoitteesta highcoastkvarken.org.

• Seikkaile maailmanperinnössä 360-kuvien avulla uudessa 
kartassa, josta löydät myös geologiset erityispiirteet. Kartta 
paljastaa myös miltä rantaviiva näytti 4000 tai 600 vuotta 
sitten.

• Haluatko tietää vielä lisää tai etsitkö tiettyä julkaisua? 
Vieraile tietopankissamme.

• Muista maailmanperintönäyttelyt Korkearannikon 
luontokeskus Naturumissa, Maailmanperintöportilla 
Raippaluodossa ja Vaasan kaupunginkirjastossa.

• Hornöbergetin uusi luontopolku on valmis! Bodvattnetin 
kierroksen päivitetty luonto-opastus valmistuu keväällä 2021.

http://highcoastkvarken.org
http://map.highcoastkvarken.org
http://map.highcoastkvarken.org
https://highcoastkvarken.org/fi/opi-lisaa/tietopankki/


Kiitos ja näkemiin!

Lystra numeroina

9 maailmanperinnön 
geologiasta kertovaa 
animaatiota 8maailmanperinnön 

arvoista kertovaa 
videota

21videota Korkearannikon 
ja Merenkurkun saariston 
käyntikohteista

Lukematon märää Skype-kokouksia ja kahvikuppeja

3De Geer -moreenia 
Korkearannikolla! Oletko 
käynyt? 

7työpajaa

Suurin osa 
julkaisusta löytyy     kielellä3

50
360-kuvaa, joiden 
avulla voit hypätä 
paikasta toiseen 

maailmanperintökartassa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDb81YB6vo8Q8MIO_pE5diFtYMJT_zO4G
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDb81YB6vo8RJe7O52O9CK-jzw9K_1Bl6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDb81YB6vo8SCZBTew0pDI7q2sDHaAL6t
https://map.highcoastkvarken.org/fi/etusivu

