
                  
  
 
INBJUDAN TILL SKOLOR OCH LÄROINRÄTTNINGAR: DELTA I TÄVLINGEN KULTURMILJÖSKAPARNA! 
 
 
Ett spelevenemang invid ett fornminne, en biokväll i det gamla köpcentret, en upptäcksfärd till platsen för 
en historisk händelse?  Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga till att 
påverka kulturmiljön nu och i framtiden. Daghem, skolor och läroanstalter, organisationer, församlingar, 
religiösa samfund, klubbar, museer, barnkulturcentra och andra grupper som ordnar verksamhet för barn 
och unga kan delta i tävlingen. Kompisgäng kan också delta.  
 
2014 års tema för tävlingen Kulturmiljöskaparna är Upptäck den osynliga omgivningen. I tävlingen försöker 
man upptäcka den osynliga omgivningen i den egna vardagen och närmiljön. Närmare anvisningar om hur 
man deltar finns på adressen: 
www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat/kulttuuriympariston_tekijat/sv_SE/ 
 
Tävlingen ger många möjligheter till samverkan mellan läroämnen och elever i olika åldrar. 
Tävlingsdeltagandet kan vara ett komplement i undervisningen eller en höjdpunkt för gemensamt skapande 
under vårterminen. Vi önskar att ni åtminstone informerar om tävlingen i er skola. Också kompisgäng och 
hobbygrupper kan delta. Tävlingen pågår till den 15 oktober 2014. 
 
Tävlingen en del av Europeiska kulturmiljödagarna 
 
Tävlingen Kulturmiljöskaparna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland. Europeiska 
kulturmiljödagarna är ett evenemang som återkommer varje höst och som aktiverar människor att verka för 
sin egen kulturmiljö och sitt kulturarv runtom i Europa.  
 
I Finland koncentreras evenemanget till andra veckoslutet i september, den 12.-14.9.2014. Lokala aktörer 
ordnar öppet hus, guidade rundturer och andra evenemang. 
 
Målet med dagarna är att öka förståelsen och respekten för kulturmiljön samt att engagera människor att 
verka för att kulturmiljön bevaras och sköts väl. Evenemangen ska locka till diskussion och främja 
kännedomen om och uppskattningen av den lokala kulturmiljön. 
 
Temana styr årligen till olika slags evenemang och innehåll. Temat för 2014 är Den osynliga kulturmiljön. 
 
Läs mer om kulturmiljödagarna: http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat/sv_SE/info/ 
 
Tävlingens arrangörer 
 
I Finland samordnas kulturmiljödagarna av en arbetsgrupp: Finlands Hembygdsförbund, Föreningen för 
kulturarvsfostran i Finland, miljöministeriet, Museiverket och Utbildningsstyrelsen.  
 
Kontakta oss gärna! 
 
Finlands Hembygdsförbund, Jonina Vaahtolammi, tfn (09) 612 63226, erp@kotiseutuliitto.fi 
Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, Hanna Lämsä, tfn 040-128 08 18, 
hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi 
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