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Unescon maailmanperintökohteet 
ovat maailmalla vetonauloja. Jopa 
miljoonat  matkailijat pysähtyvät 
kiinnostavan maailmanperintö-
kohteen houkuttelemina Japanis-
sa, Intiassa tai Kiinassa. Syrjäinen 
sijainti ei ole esteenä. Suomessa 
on seitsemän Unescon maailman-
perintökohdetta, joista Keski-Suo-
messa on peräti kaksi: Korpilahden 
Struven mittauspiste ja Petäjäve-
den vanha kirkko.

Maailmanperinnöstä voimaa pai-
kallisiin palveluihin –hankkeen  
tavoitteena on vahvistaa kahden 
keskisuomalaisen Unescon maa-
ilmanperintökohteen, Petäjäveden 
vanhan kirkon ja Struven ketjun 
Korpilahden Oravivuoren pisteen 
vetovoimaa.Maailmanperinnös-
tä voimaa paikallisiin palveluihin 
–hanke on kolmen keskisuoma-

laisen toimijan yhteistoteutus, Hu-
manistinen ammattikorkeakoulu, 
JyväsRiihi ry ja Vesuri ry.

Kolmivuotisen hankkeen tavoit-
teena on yhdessä paikallistoimi-
joiden kanssa luoda pohja ja ke-
hittää toimintamalleja Unescon 
maailmanperintökohteiden näky-
väksi tekemiseen ja hyödyntämi-
seen seutukunnalla. Yrittäjien, op-
pilaitosten ja kolmannen sektorin 
toimijoiden yhteistyön tiivistämi-
nen ja verkostojen vahvistaminen 
on keskeinen osa toimintaa. Mu-
kaan kutsutaan asukkaita, yhdis-
tyksiä ja yrityksiä pohtimaan miten 
tätä maailmalla tunnettua brän-
diä voitaisiin hyödyntää paikallis-
ten palveluiden kehittämisessä 
ja markkinoinnissa Petäjävedellä, 
Korpilahdella sekä koko Keski-Suo-
messa. 

Tavoitteena on saada näkyvyyttä 
kohteille matkailuesitteissä, kar-
toissa sekä verkossa.  Yhteisissä 
työpajoissa muokataan viestintää 
ja markkinointia alueen tarpeisiin. 
Hankkeen aikana syntyy erilaisia 
tapahtumia, tuotteita ja toiminta-
malleja, jotka elävöittävät kohtei-
ta ja tuovat uutta matkailuvirtaa 
sekä aktivoivat oman seutukunnan 
asukkaita yhteiseen kehitystyöhön 
ja omaehtoiseen toimintaan. 

Maailmanperintökohteet halutaan 
saada osaksi alueen toimijoiden 
arkea jo hankkeen kuluessa eli ver-
taistoiminta ja markkinointi ovat 
tärkeitä yhteisöllisyyden vahvista-
jana. Yhdessä tekemällä, yhdessä 
erilaisilla tavoilla markkinoimalla 
ja tiedottamalla saadaan maail-
manperinnöstä koko alueen toi-
mijoiden yhteinen asia Hanke on 

tiiviissä yhteistyössä muiden suo-
malaisten maailmanperintökohtei-
den toimijoiden kanssa ja hyödyntää 
valtakunnallista ja kansainvälistäkin  
osaamista ja näkyvyyttä mahdolli-
suuksien mukaan.
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Kolmiomittaustorneista koostuva 
Struven ketju ulottuu Suomen  
lisäksi yhdeksään muuhun maa-
han. Kuvassa tornista avautuva 
postikorttinäkymä Päijänteelle. 

Petäjäveden vanha kirkko on 
vuosina 1763–1764 rakennettu 
puukirkko Petäjävedellä. Siihen 
liittyy vuonna 1821 rakennettu 
kellotorni.

Lisää hankkeesta ja ajankohtaisista tapahtumista
www.maailmanperinto.humak.fi

 
Tervetuloa mukaan hankkeen ideointi- ja työpajoihin, koulutuksiin, 

 opintomatkoille ja tapahtumiin!


