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Maailmanperinnöstä 

voimaa paikallisiin 

palveluihin yhdessä 

tekemällä ja 

kokemalla





Kurkistuksia 
maailmanperintöön 
ja paikalliskulttuuriin

Petäjäveden vanha kirkko on loistava 
esimerkki skandinaavisesta 
puuarkkitehtuurista. Kirkko on rakennettu 
1763-65. Unescon maailmanperintölistalle 
kirkko pääsi1994.



Jylhät Päijänteen 
maisemat 
pysähdyttävät

Oravivuoren huipun näkötornista on 
mahtavat näkymät Päijänteelle. Rankka 
kiipeily voi päättyä iloiseen kuplivaan 
hetkeen auringossa. Unescon 
maailmanperintölistalle Struven ketju pääsi 
2005.



Maailmanperinnöstä 
voimaa paikallisiin 
palveluihin -hanke

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin 
palveluihin -hanke vahvistaa kahden 
keskisuomalaisen Unescon 
maailmanperintökohteen, Petäjäveden 
vanhan kirkon ja Struven ketjun Korpilahden 
Oravivuoren pisteen vetovoimaisuutta. 

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat 
Humanistinen ammattikorkeakoulu, 
JyväsRiihi ry sekä Vesuri ry.



Hyggeä, elämyksiä, 
palveluja, makuja ja 
verkostoja yhdessä

Kansainvälinen Hygge&Heritage –seminaari 
marraskuussa 2018 oli paikallisin voimin 
yhdessä ideoitu, rakennettu ja toteutettu

Yleisössä paikallisia ja kansainvälisiä 
toimijoita:  yrittäjiä, kyläaktiiveja, 
kulttuuritoimijoita, tutkijoita, opettajia, 
opiskelijoita, maailmanperintöaktiiveja ja 
virkamiehiä, jotka kohtasivat marraskuun 
pimeydessä

Hygge&Heritage seminaaria ideoitiin
kesäkuussa 2018 in Petäjäveden
Miilussa. Kuva Jarmo Röksä.



Jakamalla vanhaa 
ja luomalla uutta

Unescon maailmanperintö ja paikallinen
kulttuuri ovat yhdessä voimavara, jonka
ympärille Petäjäveden ja Korpilahden
yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat ovat
kehitelleet tuotteita ja tapahtumia.

Korpilahti Go – hankkeen projektipäällikkö
manager Marja Elsinen uskoo yhteistyöhön. 
Uusia yhteistyövirityksiä onkin syntynyt
paikallisten yritysten ja yhteisöjen välille.



Tuotteistamispajat
synnyttivät uusia
kokeiluja ja tuotteita

1. Houkutella lisää kävijöitä Keski-Suomen
maailmanperintökohteisiin

2. Vahvistaa paikallista yritystoimintaa

3. Verkottaa paikallisia toimjoita
Korpilahdella ja Petäjävedellä

4. Hygge&Heritage -seminaari

Katja Pihkasalo ja Mari Putkonen esittelivät 
Maailmanperintöä päivässä –ideaa 
tuotteistamispajassa Alkio-opistolla.



Tuttuja makuja 
uudessa 
muodossa

Armi Unga keittää  Struven soppaa 
Tähtiniemen juhlakartanossa Korpilahdella 
ja Taina Punamäki leipoo perinteistä  
ruisleipää.



Maistuisiko 
Struven soppa ja 
kolmioleipä?

Voit nauttia  Struve sopasta joko liha-, 
kala- tai kasvisversiona. Kolmioleivät 
kuuluvat annokseen. 



Yhdessä 
markkinoitiin 
palveluja ja 
makuja 
Kotimaan 
matkamessuilla

Anna Ahonen Matkailutila 
Surkeenjärveltä oli esittelemässä 
Korpilahden ja Petäjäveden palveluja 
sekä Keski-Suomen Unesco-kohteita 
Kotimaan matkamessuilla Tampereella 
huhtikuussa 2017.



Struven pisteeltä 
Petäjäveden 
vanhaan kirkkoon 

Kahden keskisuomalaisen Unescon 
maailmanperintökohteen välillä on vain 
50 kilometriä, mutta harva vierailee 
molemmissa.

Nämä opiskelijat Kiiinasta ja 
Hongkongista osallistuivat 
auringonlaskun kävelyyn Struvella
toukokuussa 2017. Petäjäveden 
vanhassa  kirkossa he olivat jo 
seuraavalla viikolla kevätkonsertissa.



Kartta tähän



Kartta tähän



Oravivuori
houkuttelee lisää 
kävijöitä 

Struven ketjun helpoimmin saavutettavia 
pisteitä on Oravivuori Jyväskylän 
Korpilahdella. Kaikki kävijät eivät kirjoita 
nimeään vieraskirjaan tornin juurella, 
joten 12 000 kävijämäärä on arvio.

Jyväskylän kaupunki kunnostanut 
polkuja ja pitkospuita, joten huipulle on 
turvallisempi kiivetä.



Korpilahden 
pelimannit 
konsertoivat 
Struven huipulla

Luonto on erinomainen konserttisali. 
Tämän todistivat korpilahtelaiset 
pelimannit soitollaan ja laulullaan 
elokuisessa konsertissa Oravivuoren
kalliolla 2018. Musiikki houkutteli uusia 
kävijöitä maailmanperintökohteeseen.



Kuutamo toi
uteliaita pimeälle
Oravivuorelle

Kuutamokiipeily maaliskuun täydenkuun 
aikaan sai keskisuomalaiset liikkeelle. 
Siriuksen tähtiharrastajat esittelivät 
kirkasta kuuta ja tähtiä 
kolmiomittaustornin huipulta.

Täysikuu Oravivuorella. Kuva Juha Hyvärinen.



Opiskelijat ja 
koululaiset Unescon 
maailmanperinnön 
tutkimusmatkalla 

Korpilahden Tikkalan Unesco-koululaiset 
viettivät ikimuistoisen koulupäivän 
Oravivuoren huipulla, Struven pisteellä. 
Päivä oli täynnä oppimisen  iloa, kiipeilyä 
ja naurua. Mittaamistakaan ei unohdettu.

Päivän suunnittelusta, toteutuksesta  ja 
taltioinnista vastasivat Humanistisen 
ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi-
opiskelijat.

.



Opaskirja  
maailmanperinnön 
jakamiseen ja 
kokemukselliseen
oppimiseen 

Haluatko tutkimusmatkailjaksi? –opaskirja 
on ilmestynyt sekä suomeksi että 
englanniksi. Verkossa vapaasti jaossa 
oleva opas antaa vinkkejä kiinnostavan 
päivän järjestämiseksi Struven ketjun 
Oravivuoren pisteellä



Kiitos kaikille

Ensimmäinen sytyke Maailmanperinnöstä 
voimaa paikallisiin palveluihin –
hankkeeseen   tuli Virosta, jossa paikallinen 
leader-ryhmä toimii aktiivisesti Struven
ketjun ja paikallisten toimijoiden yhteistyön 
vahvistamiseksi. 
Petäjäveden ja Korpilahden toimijat tarttuivat 
haasteeseen ja lähtivät yhteistyöhön.
Nyt yhteistyöverkostoa laajennetaan koko 
Struven ketjun mittaiseksi.

wwww.maailmanperinto.humak.fi
annamari.maukonen@humak.fi




