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1 Johdanto 
 

Pro gradu -tutkielmassani perehdyn paikallisten ihmisten osallisuuteen 

kulttuuriperintöprosesseissa Kuopiossa ja Suonenjoella vuosina 2020–2021. 

Tutkielmassani selvitän, miten paikalliset ihmiset osallistuvat oman paikkakuntansa 

kulttuuriperinnön vaalimiseen ja siirtämiseen seuraaville sukupolville. Minua kiinnostaa 

myös se, miten paikalliset ihmiset itse määrittelevät osallistumisensa paikkakuntansa 

kulttuuriperintötyöhön. Paikallisella tarkoitan tutkielmassani henkilöä, joka asuu 

paikkakunnalla. Keskeinen painopiste tutkielmassani on kulttuuriperinnön 

toiminnallisuudessa ja kulttuuriperintöprosesseissa (kts. Harrison 2013). Tutkimusaiheeni 

on kiinnostava, koska se valottaa ihmisen asemaa paikallisyhteisössä. Minua kiinnostaa 

paikallisten ihmisten osallisuus kulttuuriperintöprosesseihin nimenomaan Kuopiossa ja 

Suonenjoella, koska olen itse suonenjokelainen. Olen asunut Suonenjoella lähes koko 

ikäni, pois lukien Oulussa viettämäni viisi ensimmäistä opiskeluvuotta, ja olen viettänyt 

paljon aikaa myös Kuopiossa, josta isäni puolen suku on lähtöisin. 

Kulttuuriperintö on aihe, jolla on monia erilaisia ulottuvuuksia, ja sitä on tutkittu monesta 

eri näkökulmasta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Myös tällä hetkellä se on 

ajankohtainen tutkimusaihe sekä teema, jonka ympärille on aloitettu erilaisia hankkeita. 

Esimerkiksi Kotiseutuliiton vuonna 2020 aloitettu Yhteisöt elävät! -hanke, jonka 

tarkoituksena on tukea paikallisia yhteisöjä heidän kulttuuriperintötyössään aineettoman 

kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, ja aineettoman kulttuuriperinnön yleiskokous Pariisissa 

vuonna 2020 kertoo aiheen ajankohtaisuudesta. Myös osallisuus kulttuuriperinnön 

kontekstissa on nykyään ajankohtainen ja kiinnostava aihe, ja siitä esimerkkinä on muun 

muassa kansainvälinen, vuonna 2021 aloitettu LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö 

Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana –hanke. 

Jo pian kandidaatintutkielman valmiiksi saatuani tiesin, että pro gradu -tutkielmassani 

tahdon jatkaa saman aihealueen parissa. Kandidaatintutkielmassani tutkin Suonenjoen 

kulttuuriperinnön merkityksiä paikallisille asukkaille vuosina 2017–2018. 

Kandidaatintutkielmani osoitti, että paikalliset ihmiset itse ovat oman kulttuuriperintönsä 

asiantuntijoita, sillä vain he itse voivat tunnistaa oman kulttuuriperintönsä ja nähdä 
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kuinka se heijastaa heidän omaa kulttuuriaan, tapojaan, tietojaan, arvojaan ja 

historiaansa. Tämä on ohjannut minut valitsemaan pro gradu -tutkielmani aiheeksi 

nimenomaan paikallisten ihmisten osallisuuden kulttuuriperintöprosesseissa. Kiinnostuin 

siitä, mikä todella on tällä hetkellä paikallisten ihmisten rooli 

kulttuuriperintöprosesseissa. 

 

1.1 Aiemmat tutkimukset ja tutkielman asemointi 
 

Kulttuuriperintöä on tutkittu paljon monilla eri tieteenaloilla ja useista eri näkökulmista 

niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Etenkin kulttuuriperinnön prosessinomaisuus on 

tämän päivän tutkijoita kiinnostava aihe. Myös osallisuutta ja osallistamista on tutkittu 

kulttuuriperintötutkimuksen kentällä ja monessa tutkimuksessa osallisuus sekä 

osallisuuden kokemukset tulevat vahvasti esiin. 

Esimerkiksi Oulussa arkeologit Tiina Äikäs, Tiina Kuokkanen, Annemari Tranberg ja 

Tiia Ikonen (2021) ovat tutkineet Oulun Oulunsalon Varjakan sahamiljöötä 

kulttuuriperintökohteena, johon liittyy monenlaista toimijaa ja osallisuutta. Annina 

Vahera-Chibnik (2021) on tutkinut Varjakan rakennusperinnön hallintaa 

kulttuuriantropologian pro gradu –tutkielmassaan. Arkkitehti Elisa El Harouny (2008) 

puolestaan on väitöskirjatutkimuksessaan tutkinut historiallisia puukaupunkeja 

suojelukohteena sekä elinympäristönä. Reetta Nousiaisen (2019) museologian 

maisterityö puolestaan käsittelee sitä, mitä paikallistasolla käytännössä tapahtuu 

kansalaisten pyrkiessä omaehtoisesti ottamaan osaa kulttuuriympäristönsä 

päätöksentekoon ja kehittämiseen. Kulttuuriperinnöntutkimuksella on myös globaali 

ulottuvuus. The Lost Navy: Sweden´s ”Blue” Heritage circa 1450–1850 –tutkimushanke 

(2021), jossa mukana on ruotsalaisia sekä suomalaisia tutkimustahoja, tutkii Ruotsin 

laivaston hylkyjä Itämeressä ja niihin liittyviä tarinoita (VRAK, 2021). Muotoilun tohtori 

Sara Radice (2014) puolestaan on tutkinut väitöskirjassaan osallistamiskäytäntöjä ja 

yleisön osallistamista kulttuuriperintökokemuksiin. Näissä kaikissa tutkimuksissa käy 

hyvin ilmi se, miten erilaisia osallisuuden ja osallistamisen tapoja eri tahoilla voi 

kulttuuriperintötyössä olla ja miten ne vaikuttavat alueiden kulttuuriperintöprosesseihin. 
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Museolaitos on myös keskeinen instituutio kulttuuriperintöprosesseissa. Pirkanmaan 

maakuntamuseo on luonut osallisuuden kokemuksia Adoptoi monumentti -projektilla. 

Vuonna 2009 alkanut projekti perustuu vapaaehtoiseen vanhojen rakennusten ja 

muinaisjäännösten hoitamiseen (Soininen, 2018: 58). Projektin kantava ajatus on, että 

kulttuuriperintöä vaalitaan ihmisten takia ja siksi ihmisten itse tulisi myös osallistua 

kulttuuriperintötyöhön. Projekti osoittaa, että moni on halukas osallistumaan 

kulttuuriperintöprosesseihin ja olemaan itse aktiivinen toimija itselleen tärkeän 

kulttuuriperinnön vaalimisessa. (Soininen, 2018: 60.) 

Tutkielmani asemoituu suomalaiseen kulttuuriperinnöntutkimuksen kenttään siten, että se 

tuottaa uutta tietoa Kuopion ja Suonenjoen kulttuuriperinnön merkityksistä sekä 

kulttuuriperintöprosesseista paikallisten ihmisten näkökulmasta. Kulttuuriperintöä voi 

tutkia monesta eri näkökulmasta ja omassa tutkielmassani olen päättänyt lähestyä aihetta 

osallisuuden käsitteen kautta. Paikallisten ihmisten osallisuutta 

kulttuuriperintöprosesseissa ei ole tiettävästi tutkittu aiemmin Kuopiossa tai 

Suonenjoella, eli tutkielmani tuottaa uutta ja tärkeää tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää 

molempien paikkakuntien kulttuuriperintötyön kehittämisessä.  

 

1.2 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkielmani tavoite on selvittää paikallisten ihmisten osallisuutta 

kulttuuriperintöprosesseissa Kuopiossa ja Suonenjoella vuosina 2020–2021. Tähän 

tavoitteeseen pyrin löytämällä vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten paikalliset ihmiset vaalivat ja siirtävät kulttuuriperintöään seuraaville 

sukupolville? 

2. Ketkä tällä hetkellä osallistuvat Kuopion ja Suonenjoen 

kulttuuriperintöprosesseihin? Keitä näiden kaupunkien 

kulttuuriperintöprosesseihin osallistetaan? 

3. Miten paikalliset ihmiset haluaisivat osallistua paikkakuntansa 

kulttuuriperintöprosesseihin?  
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4. Millaisena paikalliset ihmiset näkevät paikkakuntansa kulttuuriperintötyön 

tulevaisuuden ja miten sitä voisi heidän mielestään kehittää? 

 

1.3 Tutkimusprosessi ja eettiset kysymykset 
 

Eettisyys ja luotettavuus ovat kysymyksiä, joita olen pohtinut läpi koko tutkielmani. 

Usein ihmistieteissä tutkijan tulee pohtia tutkimuksen eettisiä kysymyksiä tutkimuksen 

jokaisessa vaiheessa. Ihmistieteissä tutkimusten eettiset kysymykset ja ongelmat voivat 

toisinaan olla myös hyvin monitahoisia. (Hirsjärvi & Hurme, 2011: 19.) Muun muassa 

tutkimuksen haastateltavien suostumus tutkimukseen, haastattelujen ja tutkimuksen 

mahdolliset vaikutukset sekä seuraukset haastateltaville, luottamuksellisuus ja 

tutkimustulosten todenmukaisuus ovat tärkeitä seikkoja, joihin nojaten tutkijan on 

työskenneltävä ja tehtävä päätöksensä (Kvale, 1996: 111). Lisäksi tutkijan on aina 

mietittävä, miten hän voi taata tutkimukseen osallistuville heidän halutessaan 

anonymiteetin, eli suojata heidät tunnistamiselta.  

Tutkielmaa tehdessäni pyrin ottamaan eettiset kysymykset huomioon ja työskentelemään 

siten, ettei haastateltaville koidu haittaa tutkielmastani ja että saamani tutkimustulokset 

ovat todenmukaiset. Noudatan tutkielmassani etenkin American Anthropological 

Associationin eli AAA:n eettisiä periaatteita ja ohjeita. Niiden mukaan tutkimus ei saa 

vahingoittaa tutkittavia. Tutkijan on myös oltava avoin ja rehellinen omasta 

tutkimustyöstään, siihen liittyvistä muista osapuolista sekä tutkimustuloksistaan. Lisäksi 

tutkijalla on velvollisuus suojata ja säilyttää tutkimusmateriaalinsa. Tärkeää on myös se, 

että tutkija kertoo avoimesti tutkittaville tutkimuksesta ja hankkii tutkittaviltaan 

suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta sekä muut mahdollisesti tarvittavat luvat. 

(American Anthrpological Association: Statement on Ethics, 2020.) 

Tutkijan on tärkeää reflektoida itseään ja omaa tapaansa tehdä tutkimusta, sillä tutkijalla 

on aina jonkin tasoinen yhteys tutkimaansa aiheeseen eikä hän koskaan ole siitä täysin 

irrallinen. Reflektoimalla omaa tutkijan työtään ja omaa asemaansa tutkija voi ymmärtää, 

miten hänen omat kytköksensä tutkittavaan asiaan voivat vaikuttaa tutkimukseen. 

(Davies, 2007: 3–4, 7–8.) Oma tutkijapositioni on se, että olen suonenjokelainen, 
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paikallinen ihminen Suonenjoella. Se on vaikuttanut tutkimukseeni esimerkiksi siten, että 

minulla on paikallista tietoa; tunnen jo entuudestaan monia paikkoja, joista haastateltavat 

haastatteluissa kertovat, ja minulla on niistä taustatietoa. On myös mahdollista, että 

paikallisuuteni vuoksi olen sokea tietyille asioille. Olen pyrkinyt reflektoimaan 

positiotani ja tutkijantyötäni koko pro gradu –työni ajan, jotta olisin tietoinen niistä 

vaikutuksista, mitä suonenjokelaisuuteni voi tutkielmaan tuoda.  

Tutkielmani aihe ei ole yleisesti arkaluonteinen. Tämän vuoksi minun oli helppoa löytää 

haastateltavia; kulttuuriperintö on aihe, josta moni on avoimesti kiinnostunut ja he myös 

keskustelevat siitä mielellään. Tutkielmani haastateltavat täyttivät ennen haastatteluihin 

osallistumistaan henkilökohtaiset, kirjalliset suostumuslomakkeet, joista käy ilmi heidän 

suostumuksensa osallistua tutkielmaan. Haastateltavat saivat itse valita, haluavatko 

esiintyä pro gradu –työssäni peitenimellä vai heidän oikealla nimellään. Suurin osa 

haastateltavista päätti, että heistä voi käyttää heidän oikeaa nimeään. Niille 

haastateltaville, jotka eivät halunneet nimeään käytettävän, olen keksinyt peitenimet. 

 

2. Kulttuuriperintö antropologisena tutkimuskohteena 

 
Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu kulttuuriperinnön käsitteiden määrittelystä 

ja niiden avaamisesta oman tutkimusaineistoni ja kulttuuriantropologian oppialan 

kontekstissa. Tutkielmani on teoriaohjaava eli abduktiivinen. Teoriaohjaavassa 

tutkimuksessa tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys sekä valmiit 

mallit, teoriat, ja tutkija pyrkii yhdistelemään näitä toisiinsa. Analyysiyksiköt nousevat 

esiin tutkimukseen kerätystä aineistosta ja niiden tulkintaa ohjaavat teoriat. 

Teoriaohjaavassa analyysissä teoria tuodaan tutkimukseen ohjaamaan lopputulosta ja 

kehitetään eteenpäin vuoropuhelussa aineiston kanssa. (Tuomi & Sarjajärvi, 2009: 97–

100.) Tutkielmaan keräämäni aineisto siis niin ikään keskustelee tutkielmassa 

käyttämieni teorioiden kanssa. 

Kulttuuriperintö on laaja ja monitahoinen käsite, jota tutkitaan useilla tieteenaloilla. Sen 

vuoksi sen määritteleminen on toisinaan vaikea tehtävä. Kulttuuriperintöä voidaan 
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määritellä monin eri tavoin ja siksi on tärkeää, että aina kulttuuriperinnön käsitettä 

käytettäessä selitetään, mitä sillä tarkoitetaan kyseisessä kontekstissa. Pro gradu -

tutkielmassani tarkastelen kulttuuriperintöä antropologisena tutkimuskohteena ja 

määrittelen kulttuuriperintöä seuraavasti: 

Kulttuuriperintö voidaan nähdä menneisyydestä kumpuavana voimavarana sekä 

ympäristön osina, jotka ovat syntyneet ajan kuluessa, ihmisten ja paikkojen 

vuorovaikutuksessa. Nämä osat heijastavat aina ihmisten alati muuttuvia arvoja, tietoa, 

toimintaa sekä uskomuksia. (Salmela, Matikka, Latvala & Kauppi, 2015: 17.) 

Kulttuuriperintö on jotakin sellaista aineellista tai aineetonta, mitä ihmiset pitävät 

arvokkaana, haluavat vaalia ja siirtää muille ihmisille ja seuraaville sukupolville. Ihmiset 

vaalivat ja pyrkivät siirtämään kulttuuriperintöä sukupolvelta seuraavalle materiaalisessa 

muodossa tai muistitietona (Lillbroända, 2014: 21). Kulttuuriperintö toimii yhteisöä ja 

sukupolvia yhteen sitovana ja yhdistävänä tekijänä, samalla erottaen sen persoonallisena 

ja omaleimaisena muista kulttuureista ja yhteisöistä (Lillbroända, 2014: 21). 

Keskeinen tekijä kulttuuriperinnön käsitteen määrittelyssä ovat arvot.  Yksi asia nähdään 

säilyttämisen ja jälkipolville siirtämisen arvoisena, toista asiaa taas ei pidetä saman 

arvoisena. Kulttuuriperinnön määrittely ja se, mitä pidetään kulttuuriperintönä, kertoo 

ihmisten, kansan, suhteesta historiaansa ja historian luomiseen (Harrison, 2013: 5). 

Kulttuuriperintö ja jonkin asian kulttuuriperinnöllinen arvo nousee esille etenkin, kun 

kyseinen asia on jollain tavalla vaarantunut, eli esimerkiksi vaarassa rappeutua, unohtua 

ja kadota ajan kuluessa (Harrison, 2013: 7). Ihmisten ja yhteisön arvot vaikuttavat siihen, 

mitä halutaan vaalia ja säilyttää, sekä miten menneisyyttä ja sen tapahtumia halutaan 

tuoda esille. Samalla siihen liittyy kuitenkin myös kysymyksiä muun muassa siitä, 

kenelle jokin asia on arvokasta kulttuuriperintöä ja mikä hinta sen säilyttämisellä ja 

eteenpäin siirtämisellä on. (Palmer, 2009: 7.) Jokaisen yksilön oma tausta vaikuttaa 

siihen, miten hän näkee ympäristönsä ja kulttuurinsa – mitä arvostaa siinä, mitä tahtoo 

suojella ja säilyttää seuraaville sukupolville.  

Kulttuuriperinnön käsitteeseen sisältyvä sana perintö usein arkisessa puheessa ja 

keskusteluissa mielletään viittaavan johonkin vanhaan ja historialliseen, menneisyydestä 

perittyyn. Todellisuudessa kulttuuriperintö on paljon enemmän kuin pelkkää historiaa ja 
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paloja menneisyydestä. Kulttuuriperintö on yhtä lailla osa myös nykyisyyttä, tätä hetkeä 

sekä tulevaa. Jatkuva uuden luominen ja muutos ovat keskeisiä tekijöitä 

kulttuuriperinnössä (Palmer, 2009: 8). Sen vuoksi myös kestävä kehitys liittyy 

kulttuuriperintöön. Kestävä kehitys tarkoittaa oikeudenmukaista ja turvallista 

yhteiskunnan tilaa, jossa ihmisillä on hyvät elämisen mahdollisuudet maapallon suoman 

kantokyvyn rajoissa (Mitä on kestävä kehitys? 2022). Kestävän kehityksen tila turvaa 

myös tulevaisuuden ihmisten elämää ja hyvinvointia. Kulttuurisesti kestävä kehitys 

liittyy kulttuuriperintöön vaalimiseen, sillä kulttuuriperinnöllä on tärkeä rooli 

kollektiivisen identiteetin rakentaja (Toivanen & Laine, 2013: 19). Kulttuuriperintö voi 

vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kollektiivista identiteettiä nykypäivänä sekä tulevaisuudessa. 

Kestävän kehityksen voidaan nähdä tarkoittavan myös ihmisten laajoja mahdollisuuksia 

osallistua kulttuuriperinnön ja sen käytön määrittämiseen (Salmela, ym. 2015: 22). 

Kulttuuriperintö paitsi muistuttaa meitä menneisyydestä, mutta myös on niin sanottu 

työkalu, jonka avulla voimme luoda uutta perintöä sekä tulevaisuutta, joka kumpuaa 

aiemmin olleesta. Kulttuuriperintöä tulee säilyttää ja suojella, mutta se on tarkoitettu 

myös muokattavaksi (Palmer, 2009: 8). Perinteiden, tapojen ja käytänteiden tulee voida 

muuttua ja muokkautua, jotta ne voivat sopia myös nykyihmisten elämään, arkeen ja 

arvoihin. Kulttuuriperintö säilyy ihmisille arvokkaana ja jälkipolville välittämisen 

arvoisena, kun sitä kyetään muokkaamaan ja siten liittämään menneisyyden ohella myös 

osaksi nykyhetkeä. 

 

2.1 Kulttuuriperintöprosessit 

 

Kulttuuriperintöprosessi tarkoittaa prosessia, jossa jostakin aineellisesta tai aineettomasta 

perinteen, historian, osasta muodostuu yhteisesti tunnistettua kulttuuriperintöä (Tuomi-

Nikula, Haanpää & Kivilaakso, 2013: 20). Kulttuuriperintö ei ole passiivista, vaan syntyy 

ja muovautuu aktiivisesti asioiden, paikkojen ja toimintatapojen kautta, kun näiden avulla 

peilaamme historiaa nykypäivään (Harrison, 2013: 228–229). Jostakin perinteen osasta 

tulee prosessin kautta julkisesti tunnistettua kulttuuriperintöä. Mikään asia ole aina ollut 

kulttuuriperintöä, vaan sen sijaan se syntyy, kun jokin menneisyydestä peritty asia 

nähdään tärkeänä, säilyttämisen arvoisena ja jälkipolville siirtämisen arvoisena (Tuomi-
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Nikula, Haanpää & Kivilaakso, 2013: 20). Uutta perintöä syntyy, kun uusia ideoita 

yhdistetään vanhoihin ideoihin ja vanhaan kulttuuriperintöön (Palmer, 2009: 8). Sitä 

syntyy muutoksen ja perinteen muokkautuvuuden myötä – kun menneisyydestä perityt 

asiat kyetään liittämään osaksi nykyajan elämää. Kulttuuriperintö on niin ikään luova 

side menneeseen ja historiaan, ja se vaikuttaa myös siihen, millainen tulevaisuus on 

(Harrison, 2013: 229). Pysyvyyden ja muuttumattomuuden sijasta kulttuuriperintöä 

määrittävät aina toiminnallisuus, muuttuvuus ja prosessinomaisuus. 

Kulttuuriperintöön liittyy nykypäivänä myös digitaalisuutta. Digitaalinen kulttuuriperintö 

tarkoittaa digitaalisessa muodossa olevia aineistoja ja kuvakokoelmia, jotka avaavat 

tietoa kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön monilta eri osa-alueilta, tästä päivästä 

pitkälle menneisyyteen saakka (Latvala-Harvilahti, 2021: 21). Esimerkiksi Digimuseon 

tuottamaa sisältöä ja sen esittelemiä aineistoja voidaan kutsua digitaaliseksi 

kulttuuriperinnöksi, kuten myös Museoviraston verkossa olevaa Finna –kuva-arkistoa 

(Digimuseo, 2022) (Museovirasto Finna, 2022). Digitaalinen kulttuuriperintö liittyy 

tutkielmaani siten, että kulttuuriperinnön vaalimisen mahdollisuudet ovat tänä päivänä 

osittain digitaalisia, eli kulttuuriperintöä voi vaalia ja siirtää jälkipolville myös verkossa 

ja digitaalisessa muodossa. Osa kulttuuriperinnöstä voi myös olla digitaalisessa 

muodossa tallennettu. Digitaalisuus on tuonut uusia mahdollisuuksia kulttuuriperinnön 

vaalimiseen, koska digitaalisen kulttuuriperinnön saavutettavuus on paljon parempi kuin 

ennen eikä siihen liity aikaisemmin olleita rajoitteita liikkuvuuden, paikan tai ajan 

suhteen.  

 

2.2 Aineellinen kulttuuriperintö ja elävä perintö 

 

Kulttuuriperintö voi olla aineellista sekä aineetonta. Aineellinen kulttuuriperintö on 

konkreettisesti kosketeltavissa ja havaittavissa, kuten esimerkiksi esineet, rakennukset tai 

maisemat. Esimerkkinä aineellisesta kulttuuriperinnöstä ovat muun muassa Minna 

Canthin talo Kuopiossa ja tehtailija Kutvosen vanha liiketalo Suonenjoella, joita 

tutkimuksessani käsittelen. 

Aineeton kulttuuriperintö sen sijaan on niin sanottua elävää perinnettä, joka on säilynyt 

ja siirtynyt sukupolvelta toiselle ja on mukana ihmisen arjessa tai juhlassa. Siitä voidaan 
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myös käyttää termiä elävä perintö, millä alleviivataan eritoten sitä, että perintö on yhä 

elinvoimaista ja osana nykyihmisten elämää. Aineeton kulttuuriperintö voi olla 

esimerkiksi suullista perinnettä, käsityöperinnettä, juhlia, sosiaalisia käytäntöjä tai 

esittävää taidetta (Marsio, 2015: 10). Tutkielmassani aineettomana kulttuuriperintönä 

esille ovat nousseet esimerkiksi Suonenjoen perinneruoka tohrapottu, kangaspuilla 

kutominen, tarinat sekä puukäsityötaidot. 

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta astui Suomessa 

voimaan vuonna 2013 ja sen tarkoituksena on aineettoman kulttuuriperinnön 

suojeleminen sekä sen säilymisen tukeminen. (Tuomi-Nikula, Haanpää & Kivilaakso, 

2013: 17–18.) Osana yleissopimusta Museovirasto ylläpitää Elävän perinnön 

wikiluetteloa (Esittely 2021). Yhteisöt tuottavat luetteloon tietoa elävästä perinteestä. 

Esimerkkinä aineettomasta, elävästä perinnöstä voi olla muun muassa kalakukon 

leipominen, joka on myös listattu Elävän perinnön wikiluetteloon.  

Aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön ero ei useinkaan ole selvärajainen, vaan 

niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Usein ne kietoutuvat toisiinsa, sillä moneen 

aineelliseen kulttuuriperintöön liittyy myös aineetonta kulttuuriperintöä ja toisin päin. 

Aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö ikään kuin toimivat keskenään dialogissa ja 

täydentävät toisiaan (Marsio, 2015: 11). Se, että jokin aineellinen kulttuuriperintö, 

esimerkiksi rakennus, on suojeltu arvokkaana kulttuuriperintönä, kertoo myös 

rakennukseen liittyvästä aineettomasta kulttuuriperinnöstä. Vanhat säilytetyt esineet ja 

rakennukset muodostavat olennaisen osan yhteisön muistia (Lillbroända, 2014: 23–24). 

Yhteisön muistot ja historia ovat tällöin rakennuksen aineetonta kulttuuriperintöä. Pro 

gradu -tutkielmassani käsittelen molempia kulttuuriperinnön ulottuvuuksia, koska 

aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön erottaminen toisistaan on usein hyvin 

vaikeaa eikä useinkaan tarpeellista; ne ovat yhtä arvokkaita ja sidoksissa toisiinsa.  

 

 

2.3 Osallisuus kulttuuriperintöprosesseissa 

 

Osallisuuden käsite on keskeisessä asemassa tutkielmassani. Osallisuutta voi määritellä 
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monella tavalla ja se on hyvin lavea käsite. Seuraavaksi avaan kyseistä käsitettä ja sitä, 

miten käytän sitä omassa tutkielmassani. 

Osallisuudessa on kyse monitasoisesta ja -syisestä tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen 

kokonaisuudesta (Jämsén & Pyykkönen, 2014: 9). Osallisuus tarkoittaa, että yksilön 

elämään kuuluu useita hyvinvoinnin lähteitä ja elämän merkityksellisyyttä lisääviä 

vuorovaikutussuhteita. Se on myös sitä, että ihminen pystyy vaikuttamaan oman 

elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiinsa, toimintoihinsa, joihinkin palveluihin ja joihinkin 

yhteisiin asioihin. (Isola, ym. 2017: 5.) Yhteisössä osallisuus puolestaan on jäsenten 

keskinäistä arvostusta, luottamusta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Yhteiskunnan 

tasolla osallisuus merkitsee mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä 

vastavuoroisuutta ihmisten välillä. (Osallisuuden edistäminen 2020.) Suomen 

perustuslaissa (731/1999: 20§) on säädetty, että ihmisellä on oikeus osallistua omaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon ja hänellä on myös vastuuta siitä. 

Osallisuus toteutuu ihmisen ja yhteisön suhteessa, ja olennaista osallisuuden 

kokemuksessa on kokemus siitä, että kuuluu johonkin yhteisöön, on yhteydessä siten 

muihin ihmisiin (Nivala & Ryynänen, 2013: 26–28). Osallisuus voidaan nähdä 

vastavoimana syrjäytymiselle (Jämsén & Pyykkönen, 2014: 9). 

Usein osallisuuden käsitteeseen liitetään kiinteästi osallistuminen ja toisinaan näitä 

käsitteitä käytetään ristiin ja rinnakkain, vaikka niiden välinen suhde ei ole 

yksiselitteinen (Nivala & Ryynänen, 2013: 20). Osallisuus hahmottuu aktiivisuudeksi, 

kiinnostukseksi ympäristöä kohtaan, sekä osallistumiseksi. Julkishallinnolliset 

pyrkimykset ja toimet osallisuuden edistämiseksi määritellään usein osallistamiseksi. 

(Nivala & Ryynänen, 2013: 14, 19.) Tutkielmassani osallisuus on yläkäsite, jonka alle 

kuuluvat kaksi osallisuuden tapaa: osallistuminen ja osallistaminen. Osallistumisessa on 

kyse siitä, että ihminen osallistuu itse aktiivisesti tavalla tai toisella johonkin toimintaan. 

Osallistaminen taas tarkoittaa sitä, että ihmistä tai ihmisiä kannustetaan ja aktivoidaan 

jonkin julkishallinnollisen tahon, kuten esimerkiksi kaupungin, toimesta osallistumaan 

johonkin toimintaan. 

Tutkielmassani osallisuus tarkoittaa siinä sitä, että ihminen pystyy osallistumaan 

kulttuuriperintötyöhön, sitä kautta kuulumaan johonkin yhteisöön ja erilaisin tavoin 
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vaalimaan itselleen tärkeää kulttuuriperintöä. Yhteisöön kuulumisella tarkoitan sitä, että 

ihminen voi tavata ja olla yhteydessä muihin ihmisiin, jotka toimivat saman 

kulttuuriperinnön parissa, kuin hän itse. Tutkimusaineistossani haastateltavat avaavat 

sitä, miten he ovat osallisina oman paikkakuntansa kulttuuriperintötyössä ja miten he 

ovat osallisina vaikuttamassa heille tärkeiden kulttuuriperintöjen säilymiseen. 

Haastateltavat myös muun muassa pohtivat sitä, millaisia osallisuuden mahdollisuuksia 

kulttuuriperintötyöhön he toivovat omalla paikkakunnallaan olevan tulevaisuudessa, eli 

millaisia erilaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperinnön vaalimiseen kaupungit 

voisivat jatkossa paikkakuntalaisille tarjota. 

Osallisuudella on vahva yhteys hyvinvointiin; osallisuuden kokemukset lisäävät 

hyvinvointia, turvallisuutta ja yksilön uskoa tulevaisuuteen sekä omiin mahdollisuuksiin. 

(Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet 2021.) Osallisuus jaetaan 

usein kolmeen osa-alueeseen: osallisuus omassa elämässä, osallisuus yhteisöissä ja 

vaikuttamisen prosesseissa sekä osallisuus yhteisestä hyvästä. Osallisuus omassa 

elämässä tarkoittaa, että yksilö elää omannäköistään elämää ja voi itse määritellä mihin 

toimintaan tai palveluun osallistuu. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa 

puolestaan tarkoittaa mahdollisuutta kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin sekä 

vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Osallisuus yhteisestä hyvästä tarkoittaa 

mahdollisuutta yhdessä tekemiseen. Silloin yksilö pääsee tuottamaan, nauttimaan ja 

jakamaan yhteistä hyvää. Yhteinen hyvä tarkoittaa tässä sellaista toimintaa ja arvoja, 

josta seuraa arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2021.) Kulttuuriperintö, osallisuus ja hyvinvointi ovat vahvasti yhteyksissä 

toisiinsa. Osallisuus kulttuuriperintöprosesseissa tukee ihmisen hyvinvointia ja liittyy 

osallisuuden kaikkiin kolmeen osa-alueeseen. Kulttuuriperintötyön kautta yksilö voi 

kokea kuuluvansa yhteisöön, jos hän vaalii kulttuuriperintöä ja toimii sen parissa yhdessä 

muiden ihmisten kanssa. Yhteistä hyvää ja siitä nauttimista on yhdessä vaalia yhdessä 

tärkeäksi tunnistettua kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintö voi näin ollen olla jaettu, 

yhteinen asia, joka lisää yksilön yhteyttä muihin ihmisiin. 

Osallisuuden ohella toinen tärkeä käsite, jota usein käytetään kulttuuriperinnön 

yhteydessä, on omistajuus (eng. ownership). Siinä missä osallisuus viittaa siihen, kuka 

toimii kulttuuriperinnön parissa, viittaa omistajuus siihen, kenelle kulttuuriperintö kuuluu 
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ja kenen omaisuutta se on. Tähän liittyy esimerkiksi keskustelua kulttuurisesta 

omimisesta. Kulttuurinen omiminen tarkoittaa sitä, kun joku ottaa toisesta kulttuurista, 

johon hän itse ei kuulu, joitakin piirteitä tai asioita, saamalla niistä itselleen esimerkiksi 

hupia tai taloudellista hyötyä (Scafidi, 2005: 9). Joitakin aineellisia kulttuuriperintöjä 

voidaan virallisesti omistaa, kuten esimerkiksi rakennuksia tai esineitä. Jotkut kulttuurin 

tuotteet taas ovat vapaasti ”otettavissa” ja käytettävissä (Scafidi, 2005: 9).  

Usein aineeton kulttuuriperintö, kuten esimerkiksi kangaspuilla kutominen tai jokin muu 

taito tai tapa, ei ole kenenkään omaisuutta. Toisaalta kulttuuriperinnön omistajuus voi 

viitata myös muunlaiseen kuin viralliseen ja juridiseen omistamiseen. Kulttuuriperinnön 

omistajuuteen liittyy myös kysymyksiä vastuusta ja oikeuksista. Esimerkiksi Suomen 

perustuslaissa (731/1999: 20§) todetaan, että vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta, 

ympäristöstä sekä kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Perustuslaissa todetaan myös 

jokaisella yksilöllä olevan oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä 

kehittämiseen (731/1999: 2§). Perustuslain silmissä kulttuuriperintö siis kuuluu kaikille, 

ja siksi heillä on kulttuuriperintöä kohtaan vastuuta sekä oikeuksia.  

Kulttuuriperinnön omistajuus on monimutkainen aihe. Esimerkiksi Sherry Hutt (2004) 

esittelee kuusi erilaista näkökulmaa kulttuuriperinnön omistajuuteen. Moralistisen 

näkökulman mukaan kulttuuriperinnön tulisi kuulua sen luojille ja heidän sukulaisilleen, 

kun taas universalistisesta näkökulmasta kulttuuriperintö kuuluu koko ihmiskunnalle ja 

sen huolehtiminen on kenen tahansa, joka siihen pystyy, vastuulla (Hutt, 2004: 20–22). 

Nationalistisesta näkökulmasta kulttuuriperintö kuuluu aina tietylle kansalle tai 

kansakunnalle ja se tulisi aina säilyttää sen alkuperäisillä seuduilla (Hutt, 2004: 22–23). 

Jos kulttuuriperinnön omistajuutta tarkastellaan ensisijaisesti lakien kautta, tulisi 

kulttuuriperinnön omistajuus määritellä aina laillisin perustein ja omistusoikeuksien 

kautta, kun taas ensisijaisesti kaupankäynnin kautta määriteltäessä kulttuuriperintö on 

vapaata kauppatavaraa, jonka omistajuutta säätelevät kaupankäynnin lait (Hutt, 2004: 

24–26, 29). Tieteeseen nojaavan näkökulman mukaan kulttuuriperinnön tutkimuksesta 

saatava hyöty on niin tärkeä ja suuri, että oikeus tutkimukseen ja oikeus tietoon on 

merkittävämpää kuin kulttuuriperinnön omistussuhteet, ja siksi kulttuuriperintöä tulisikin 

saada käyttää tutkimuskäyttöön (Hutt, 2004: 27–28). 
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Tutkielmassani kulttuuriperinnön omistajuus näyttäytyy monin tavoin. Osa 

kulttuuriperintökohteista on laillisesti haastateltavien yksityisomaisuutta. Tutkielmassani 

tulee kuitenkin esiin myös sellaisia kulttuuriperintöjä, joita ei voi laillisesti omistaa eikä 

näin ollen haastateltavillakaan ole laillista omistajuutta niihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, 

etteikö heillä voisi olla käsitystä siitä, että kulttuuriperintö on heidän ja kuuluu heille. 

Kulttuuriperinnöllä voi olla päällekkäisiä omistajia. On tärkeää selventää osallisuuden 

sekä omistajuuden käsitteiden eroja ja merkityksiä. Keskeisempää tutkielmassani on 

kuitenkin ihmisten osallisuus kulttuuriperintöprosesseihin, sillä kulttuuriperintöä voivat 

vaalia myös ne, jotka eivät omista sitä omaisuutena.  

 

2.4 Paikan merkitys kulttuuriperintötyössä 

 

Paikan merkitys nousee usein esiin, kun käsitellään kulttuuriperintöä. Usein 

kulttuuriperintö liittyy johonkin tiettyyn paikkaan, paikantuu jonnekin tai jokin tietty 

paikka voi itsessään olla kulttuuriperintöä. Paikan käsitettä käsitellään monilla eri 

tieteenaloilla. Kulttuuriperinnön kontekstissa paikalla voi olla moninaisia merkityksiä. 

Paikat ja paikan merkitys kulttuuriperintötyössä nousivat esiin myös oman tutkielmani 

haastatteluaineistosta. 

Paikka voi olla helposti määriteltävä, mutta myös monimutkainen käsite. Jokaisella 

meistä on meille tärkeitä ja merkittäviä paikkoja – monelle esimerkiksi koti. Ihmiset 

myös kokevat paikkoja eri tavoin; se, mikä toiselle on tärkeä paikka, voi tuntua toisesta 

merkityksettömältä paikalta. Maantieteellisillä paikoilla on konkreettiset ja pysyvät 

sijaintinsa, mutta kulttuuriset merkityksensä paikat saavat elämästä, ihmisten 

kertomuksista ja kokemuksista (Knuutila, 2006: 7). Paikka täytyy määritellä käsitteenä, 

kun on kyse tieteellisestä tutkimuksesta. Paikka voidaan maantieteilijä John Agnew:n 

(1987) mukaan määritellä kolmella tekijällä: sijainnilla (location), muodolla (locale) ja 

paikan tunteella (sense of place) (Cresswell, 2004: 7). Sijainti kertoo sen, mistä paikan 

voi löytää kartalta. Paikat eivät kuitenkaan aina ole paikallaan, vaan ne voivat olla 

liikkuvia. Esimerkiksi laiva voi olla merimatkustajille paikka, vaikka se onkin liikkuva 

eikä sitä voida merkitä kartalle. (Cresswell, 2004: 7.) Muoto puolestaan tarkoittaa paikan 

materiaalista ulottuvuutta. Paikoilla on materiaalinen ulottuvuus, eli konkreettinen muoto 
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ja ulkonäkö (Cresswell, 2004: 7). Paikan tunne tarkoittaa subjektiivista tunnesidettä, 

mikä ihmisellä voi olla johonkin tiettyyn paikkaan. On yleistä, että paikan tunnetta 

koetaan esimerkiksi omassa kodissa tai lapsuudenkodissa. (Cresswell, 2004: 7–8.)  

Paikat ovat rakennusten, maisemien, yhteisöjen, toimintojen ja merkitysten 

kokonaisuuksia, jotka syntyvät paikassa olevien ja käyvien ihmisten kokemuksissa 

(Relph, 1976: 29–31). Paikan kokemus on siis subjektiivinen, eli riippuvainen kokijasta. 

Paikat ovat yhteydessä elettyyn elämään ja kokemuksiin, ja sen vuoksi paikkoja ei voi 

määritellä muuttumattomiksi, kaikille samanlaisiksi. Sama paikka voi olla toiselle 

merkityksellinen, toiselle taas ei. Suhde paikkaan muotoutuu usein etenkin toiminnan 

kautta (Tuomi-Nikula & Karhunen, 2007: 26). Kun ihminen tekee jotain itselleen tärkeää 

ja merkityksellistä, esimerkiksi kulttuuriperintötyötä, tulee paikka hänelle tärkeäksi ja 

merkittäväksi sitä kautta. 

Paikkoihin liittyy myös kuuluminen (eng. belonging). Kuuluminen johonkin tai jonnekin 

on käsitteenä yhtä aikaa itsestäänselvyys, mutta myös haastava ja joustava (Wright, 

2014: 391). Kuulumisessa on kyse tunteista, joita on ihmisten välillä, sekä ihmisten ja 

paikkojen välillä (Wright, 2014: 398). Kuuluminen voidaan ymmärtää tunnesiteeksi, joka 

liittää ihmisen sosiaaliseen sekä materiaaliseen maailmaan, joissa he elävät ja joita he 

kokevat. Kaikki kuuluvat jonnekin, kuten esimerkiksi erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. 

(Wood & Waite, 2011: 201.) Kuulumisen tunne, silloin kun on kyseessä kuuluminen 

johonkin paikkaan tai materiaaliseen, on subjektiivista ja on siis jokseenkin samanlaista 

kuin paikan tunne. Kulttuuriperinnön avulla ihminen voi positioida ja paikantaa itsensä 

ajallisesti, paikallisesti ja sosiaalisesti, ja hän voi kertoa, minne kuuluu ja haluaa kuulua 

(Ruotsala, 2013: 47). Kulttuuriperintö on keino, jonka avulla ihminen voi tunnistaa 

yhteisön, johon hän kuuluu, sillä yhteisön jäsenet jakavat saman kulttuuriperinnön ja 

ymmärryksen sen arvosta (Ruotsala, 2013: 47). Kuulumisen tunne, kuten myös paikan 

tunne on tutkielmassani nähtävissä haastateltavien suhteessa kulttuuriperintökohteisiin ja 

paikkoihin, joissa he tekevät kulttuuriperintötyötä. 

 

2.5 Muistitieto kulttuuriperinnön tutkimuksessa 
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Tutkielmani on myös muistitietotutkimus. Termillä muistitieto tarkoitetaan muisteltua ja 

kerrottua tietoa menneisyydestä, sekä myös tutkimusmenetelmää, jolla tällaista tietoa 

hankitaan. Muistitietoa kerätessä halutaan kerätä tietoa menneisyyden tapahtumista 

informanttien kertomana ja muistamana, ei objektiivisesta näkökulmasta. (Abrams, 2010: 

1–2.) 

Kerättyä muistitietoa kutsutaan toisinaan myös muistelupuheeksi. Muistelun käsitteellä 

tarkoitetaan yleensä menneisyyttä koskevaa puhetta tai kirjoitusta, sekä kognitiivisia 

prosesseja, joissa menneisyyden asioita ja tapahtumia yritetään palauttaa mieleen. 

Muistelu on usein vuorovaikutuksellinen tapahtuma, jossa ihmiset yhdessä muistelevat 

mennyttä ja pohtivat esimerkiksi omia kokemuksiaan sekä yleisiä, historiallisia 

tapahtumia. (Ukkonen, 2000: 15.) Tutkielmassani haastateltavat ovat muistelleet omia 

kokemuksiaan kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä paikoista.  

Tutkielmani tutkimusaineisto on suurelta osin muistitietoa, sillä monen 

kulttuuriperintökohteen merkitys ja tärkeys haastateltaville syntyy nimenomaan 

menneisyydessä heille tapahtuneiden asioiden ja muistojen kautta. Muistelijat ja muistelu 

eivät kuitenkaan ole selkeä portti todelliseen menneisyyteen, sillä muistelu ei kerro 

niinkään muistelijoiden kokemuksista tai siitä, mitä menneisyydessä todella tapahtui, 

vaan enemmänkin niistä merkityksistä, joita muistelija antaa menneisyydelle sitä 

muistellessaan (Miettunen, 2014: 169). Muistelu siis tavallaan kertookin enemmän 

nykyisyydestä, kuin menneisyydestä (Miettunen, 2014: 169). Tutkimusaineistoni ei siis 

anna objektiivista tietoa tapahtumista tai paikoista, sillä kaikki muistelukset ja 

kertomukset ovat haastateltavien omia henkilökohtaisia muistoja ja tulkintoja, joista 

tutkijana olen kysynyt. Siihen, mitkä muistot ja tulkinnat tulevat kerrotuiksi ääneen, 

vaikuttavat ihmisen omat arvot ja se, mitä hän pitää merkityksellisenä. 

Tutkimusaineistoni kerto siitä, miten paikalliset ihmiset muistelevat ja muistavat heille 

tärkeän kulttuuriperinnön ja siihen liittyvät tapahtumat Kuopiossa ja Suonenjoella.  

Muistaminen, muisteleminen ja muistitieto on tutkimuksessani olennaisesti esillä myös 

silloin, kun haastateltavat kertovat heille tärkeistä kulttuuriperintökohteista, joita ei enää 

nykyään ole olemassa. Muistellessa muistelija antaa menneisyyteen sijoittuville ilmiöille 

ja tapahtumille merkityksiä, joilla hän perustelee, miksi juuri nämä asiat ovat 
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muistelemisen ja kertomisen arvoisia (Miettunen, 2014: 170). Muistelu ja kertominen 

kertoo siis myös siitä, että asiaa pidetään tärkeänä. Muistaminen, muisteleminen ja 

muistitieto ovat tärkeitä keinoja vaalia sellaista kulttuuriperintöä, josta ei enää ole 

olemassa fyysisessä muodossa. Muisteleminen ja muistojen sanoittaminen ja eteenpäin 

kertominen itsessään voi olla kulttuuriperinnön vaalimisen ja jälkipolville siirtämisen 

tapa. 

 

3.  Tutkielman aineisto ja tutkimusmenetelmät 
 

Pro gradu –tutkielmaani varten olen haastatellut ihmisiä ja käynyt heidän kanssaan 

paikoissa, joissa he tekevät kulttuuriperintötyötä. Tässä luvussa kerron, millaisin 

menetelmin olen kerännyt tutkimusaineistoni ja miten olen käsitellyt ja analysoinut 

kerättyä aineistoa. Lisäksi esittelen lyhyesti tutkielmani haastateltavat. 

 

3.1 Tutkielman aineiston keruu ja käsittely 

 

Tutkielmaan keräämäni aineisto koostuu tutkielman haastateltavien (n=11) antamista 

haastatteluista, haastatteluiden aikana tekemistäni muistiinpanoista sekä ottamistani 

valokuvista. Lisäksi muutama haastateltava laittoi minulle vielä haastattelun jälkeen 

sähköpostia, jossa täydensi haastattelussa kertomiaan asioita. Muutaman kanssa tapasin 

myös haastattelujen jälkeen ja päädyimme keskustelemaan haastattelun aiheista. Tuolloin 

kysyin erikseen luvan muistiinpanojen kirjoittamiseen ja niiden käyttämiseen 

tutkielmassani. 

Muistiinpanoja pyrin haastatteluissa tekemään esimerkiksi sellaisista kysymyksistä, jotka 

siinä hetkessä tulivat mieleeni ja joita halusin kysyä haastattelun aikana. Lisäksi kirjoitin 

ylös havaintojani haastatteluympäristöstä ja siitä, miten haastateltava on ympäristössä ja 

millaista vuorovaikutus hänen ja ympäristön välillä on. Joissakin haastatteluissa 

muistiinpanoja kertyi enemmän kuin toisissa. Joskus kävi myös niin, että olimme jo 
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päättäneet haastattelun ja sulkeneet äänityslaitteen, mutta sen jälkeen päädyimmekin 

keskustelemaan lisää haastattelun aiheista. Tällöin kirjoitin keskusteluista muistiinpanot.  

Valokuvia otin, jos se oli mahdollista haastattelupaikassa ja jos siellä oli jotakin 

haastatteluaiheeseen liittyvää kuvattavaa – kuten usein olikin. Kuvat helpottivat työtäni, 

sillä pystyin katselemaan niitä ja esittämään haastateltaville kysymyksiä myös 

jälkikäteen, jos näin kuvassa jotain kiinnostavaa. 

Käytän tutkielmassani go along –metodia, joka on ikään kuin sekoitus haastattelua sekä 

havainnointia. Haastattelu ja havainnointi erotetaan usein kahdeksi erilliseksi 

tutkimusmenetelmäksi, vaikka kumpikaan yksinään ei välttämättä ole sopiva ja riittävä 

keino rikkaan ja tarkoituksenmukaisen tutkimusaineiston keräämiseen. Sen sijaan go 

along –metodi voidaan nähdä näiden kahden yhdistelmänä; metodia toteuttaessaan tutkija 

menee tutkittavan kanssa tämän luontaiseen ympäristöön, haastattelee tutkittavaa siellä ja 

samalla havainnoi tilannetta sekä ympäristöä, tehden samalla muistiinpanoja. 

(Kusenbach, 2011: 5, 9–10, 12.) Tutkielmassani kutsun go along -metodia tästä eteenpäin 

kävelyhaastatteluksi. 

Tutkielmassani kävelyhaastattelu toteutui siten, että haastateltava ilmoitti minulle 

etukäteen hänelle tärkeän kulttuuriperintökohteen, jonka läheisyydessä tai sisällä teimme 

haastattelun. Mahdollisuuksien mukaan liikuimme tilassa. Yleensä haastateltava esitteli 

minulle paikkaa sekä sen mahdollisia esineitä ja asioita. Samalla havainnoin ja tein 

muistiinpanoja, esimerkiksi siitä miten hän käyttäytyi ja mitä ympäristössä tapahtui. 

Pääsin kävelyhaastattelemaan tutkielmaan osallistuvia muun muassa erään heistä kotona 

Suonenjoen Kolikkoinmäellä, tehtailija Julius Kutvosen liiketalossa Suonenjoella, Minna 

Canthin talossa Kuopiossa, Kuopion kansalaisopistolla sekä metsässä Simolanvuorella 

Suonenjoella. Osa haastateltavista myös toi haastatteluihin joitakin esineitä. Esimerkiksi 

Johanna näytti minulle tekemiään käsitöitä, Niilo yrityksensä prototyyppihuonekaluja ja 

Eemeli valmistamiaan työkaluja.   

Olin varautunut siihen, että kaikkien haastateltavien kanssa kävelyhaastattelu ei ehkä 

olisi mahdollista. Loppujen lopuksi pääsin kuitenkin kävelyhaastattelemaan lähes kaikkia 

haastateltavia. Kahden kanssa kävelyhaastattelu ei toteutunut; Aulista haastattelin 

Kuopion kansalaisopistolla, ja Penttiä omassa kodissaan. Haastattelupaikat valikoituivat 
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näissä tapauksissa käytännön helppouden kautta. Kaukolle tärkeä kulttuuriperintökohde, 

Kutvosen huonekalutehdas, oli sen sijaan purettu vuonna 2018 ja sen vuoksi teimme 

haastattelun Suonenjoen Kellarikalleriassa, jonne Kauko oli koonnut tehtailija Julius 

Kutvosesta ja Kutvosen huonekalutehtaasta kertovan näyttelyn. Uskon kuitenkin, että 

Kaukon tapauksessa näyttelytila olikin tehdasrakennusta parempi haastattelupaikka; 

näyttelytilassa konkretisoituivat Kaukon osallisuus ja sen mahdollisuudet 

kulttuuriperintötyössä, sillä näyttely oli hänen toteuttamansa ja siten edusti selvästi hänen 

osallisuuttaan tässä kulttuuriperintöprosessissa.  

Kävelyhaastattelu osoittautui tutkielmassani hyväksi ja toimivaksi 

tutkimusmenetelmäksi. Käytännön ongelmia ei ilmennyt, sillä haastateltaville tärkeät 

paikat olivat pääosin hyvin saavutettavissa, niissä pystyi vierailemaan ja kännykkä, jolla 

äänitin haastattelut, toimi kuten pitikin. Haastatteluja ei myöskään häiritty mitenkään ja 

muistiinpanojen tekeminen oli helppoa. Suurimmaksi osaksi haastattelut toteutuivat 

sisätiloissa, jolloin esimerkiksi tuulen huminasta tai liikenteen melusta ei ollut haittaa 

äänitykselle. Uskon, että kävelyhaastattelut tuottivat sellaista tutkimusaineistoa, jota 

minulla ei olisi ollut mahdollista saada pelkästään kahvipöydän ääressä haastattelemalla. 

Haastateltavat olivat selvästi innoissaan ja iloisia päästessään esittelemään heille tärkeitä 

paikkoja ja asioita, ja ympäristö ruokki keskustelua hyvin.  

Menetelmän ansiosta haastatteluissa tuli esiin myös sellaisia asioita, jotka eivät olisi 

tulleet puheeksi kahvipöydän ääressä haastatellessa. Esimerkiksi Eemeliä Simolanvuoren 

metsässä haastatellessani huomasin, että hän keräsi metsästä ihmisten jättämiä roskia. 

Kun otin sen puheeksi, Eemeli kertoi, ettei hänelle olisi tullut mieleenkään erikseen 

mainita roskien keräämistä, vaikka hän kysyttäessä ymmärsikin heti, että myös se on 

hänelle ominainen tapa olla mukana kyseisessä kulttuuriperintöprosessissa eli huolehtia 

Simolanvuoren luonnon puhtaudesta. 

Käsittelin keräämäni aineiston litteroimalla haastattelut ja kirjoittamalla puhtaaksi 

tekemäni muistiinpanot. Litterointitapani oli jotakin sanatarkan ja yleiskielisen 

litteroinnin väliltä. Sanatarkka litterointi on niin tarkkaa, että haastateltavan kaikki 

äännähdyksetkin kirjataan ylös (Kananen, 2008: 80). Sen sijaan yleiskielisessä 

litteroinnissa teksti muunnetaan yleiskieliseksi poistamalla esimerkiksi murre- ja 
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puhekielen ilmaisut (Kananen, 2008: 80–81). En poistanut murreilmaisuja tai puhekieltä 

litteroidessani haastatteluaineistoa, mutta esimerkiksi kerronnan kannalta epäolennaiset 

yskäisyt, nenän niistämiset ja muut vastaavat jätin pois. Litteroinnin jälkeen kävin kaikki 

haastattelut läpi, etsien niissä esiin nousevia teemoja, ja lajittelin aineiston löytämieni 

teemojen mukaan, eli aineistolähtöisesti. Sen jälkeen etsin aineistosta yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia ja vertailin aineistosta esiin nousevia asioita tutkielmassa käyttämiini 

teorioihin.  

 

3.2 Haastateltavat 

 

Haastateltavat valikoituivat tutkielmaani kukin hieman eri tavoin. Aluksi kysyin 

tuttavapiiriini kuuluvilta ihmisiltä, haluaisiko joku haastateltavaksi pro gradu -

tutkielmaani tai tietäisivätkö he jonkun, joka voisi haluta haastateltavaksi. Muutama 

tuttava päätti osallistua ja he myös osasivat suositella heidän tuntemiaan henkilöitä, jotka 

myös voisivat haluta mukaan tutkielmaan. Tällä tavoin löytyi moni tutkielmani 

haastateltavista. Tuttavapiirillä tarkoitan ihmisiä, jotka eivät kuulu perheeseeni tai 

muuten lähipiiriini, eli en ottanut tutkielmaani läheisiäni tai lähimpiä ystäviäni.  

Lisäksi laitoin myös Puskaradio Kuopio -nimiseen Facebook-ryhmään julkaisun, jossa 

kerroin pro gradu -tutkielmastani ja pyysin halukkaita haastateltavia laittamaan minulle 

yksityisviestiä Facebookin kautta. Myös sitä kautta löysin sopivia haastateltavia, jotka 

olivat minulle entuudestaan täysin tuntemattomia. Tätä kautta sain myös paljon 

yhteydenottoja, joissa ihmiset ilmoittivat olevansa halukkaita osallistumaan tutkielmaan, 

mutta viestittely kuihtui olemattomiin, kun yritin sopia haastattelutapaamisia. Sen vuoksi 

tutkielmaani valikoituivat ne, joiden kanssa yhteydenpito onnistui hyvin ja jotka olivat 

valmiita tapaamaan kasvotusten hyvinkin pian. 

Tutkielmani haastateltavissa on viisi miestä ja kuusi naisia. Heidän ikähaitarinsa on laaja; 

nuorin haastattelemani henkilö on vain hieman yli 20–vuotias, kun taas vanhimmat 

haastattelemani henkilöt ovat yli 70– ja 90–vuotiaita. Osa haastateltavista on tai 

haastatteluhetkellä oli työelämässä, osa sen ulkopuolella. Osa heistä asuu kaupungissa, 

osa maaseudulla. Tutkielmassani olen siis haastatellut monenlaisia ihmisiä, joilla on 
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keskenään hyvin erilaisia elämäntilanteita, ja siksi tutkielmani tarjoaa monipuolisen 

katsauksen siihen, miten erilaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat 

olla osallisina kulttuuriperintötyössä.  

Suonenjokelainen Eemeli, jota haastattelin Simolanvuoren metsässä sekä hänen omassa 

pajassaan, vaalii hänelle tärkeitä kulttuuriperintöjä hoitamalla metsää ja jokea sekä 

valmistamalla itse erilaisia puu- ja metallikäsitöitä. Suonenjokelainen Kauko, valitsi 

haastattelupaikaksi Suonenjoen Kellarikallerian. Hänelle tärkeää kulttuuriperintöä ovat 

Kutvosen huonekalutehdas ja tehtailija Julius Kutvosen elämäntyö. Kauko oli koonnut 

Kutvosen huonekalutehtaasta kertovan näyttelyn Suonenjoen kirjaston näyttelytilaan ja 

oli mukana samasta aiheesta kertovan kirjan tekemisessä. Helga Ylönen, Suonenjoelta, 

omistaa tehtailija Julius Kutvosen vanhan liiketalon, paikalliskielellä ”Kutvosen Kurvin”. 

Hän toimii myös Suonenjoen paikallisoppaana ja tarjoaa matkailijoille majoitusta 

Kutvosen Kurvissa, jossa teimme myös haastattelun. Niilo Kalsi puolestaan asuu 

Suonenjoen Kolikkoinmäellä ja hänelle tärkeää kulttuuriperintöä ovat Kolikkoinmäen 

työläiskotialue, puuhuonekalut ja puukäsityöt. Hän pitää huolta talostaan 

Kolikkoinmäellä ja valmistaa huonekaluyrityksensä prototyyppihuonekaluja verstaassaan 

kotinsa pihassa. Haastattelun teimme Niilon kodissa ja verstaassa. 

Kuopiolaista Anja Lappi-Hautamäkeä haastattelin Kanttilassa, Minna Canthin talossa 

Kuopiossa. Anja on toiminnanjohtaja Minna Canthin talo ry:ssä, joka on 

yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on kunnostaa 

Kanttila taiteita, sananvapautta ja tasa-arvoa vaalivaksi yhteiseksi avoimeksi tilaksi 

kaikille. Saija Sillanpäätä, Aulis Koivistoista ja Johanna Savolaista haastattelin Kuopion 

kansalaisopiston kutomossa. Saijalle ja Johannalle tärkeää kulttuuriperintöä ovat 

kangaspuilla kutominen. Johanna ohjaa kansalaisopistolla kudontakursseja ja Saija käy 

kutomassa kansalaisopistolla omatoimisesti. Aulikselle tärkeitä kulttuuriperintöjä 

puolestaan ovat kirjallisuus, jalkapallo, blogin ja kirjojen kirjoittaminen sekä suullinen 

tarinankerrontaperinne. Aulis käy aktiivisesti kirjastossa, seuraa jalkapalloa, kirjoittaa 

omaa blogia sekä kirjoja ja kertoo tarinoita. Blogin ja kirjojen kirjoittamisen voi 

Auliksen kohdalla tiivistää tarinnankerronnan kulttuuriperinnöksi. 
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Kuopiolaista Anita Heleniä haastattelin Länsi-Kuopion Nuorisoseuran talolla. Kyseinen 

talo ja siihen liittyvä yhdistystoiminta ja yhteisöllisyys ovat Anitalle tärkeää 

kulttuuriperintöä ja hän on nuorisoseuran jäsen, nuorisoseuran talon emäntä ja mukana 

tavalla tai toisella monessa talolla tapahtuvassa toiminnassa. Kuopiolainen Ninnu 

Liimatainen puolestaan asuu vanhassa kansakoulurakennuksessa, joka on hänelle tärkeää 

kulttuuriperintöä. Siellä teimme myös haastattelun. Suonenjokelaista Penttiä, jolle 

tärkeää kulttuuriperintöä on mansikanviljely Suonenjoella, haastattelin hänen kotonaan 

Suonenjoella, mutta hän ei itse toimi kyseisen kulttuuriperinnön parissa.  

 

3.3 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Se 

tarkoittaa, että tutkielmassani tulkitsen ja pyrin ymmärtämään tutkimukseen osallistuvien 

näkökulmia tutkimusaiheeseen ja tutkielmani kartuttaman tiedon luonne on 

subjektiivinen (Kananen, 2008: 27–28). Laadulliselle tutkimukselle on myös ominaista, 

että niin sanottuna tiedonkeruun instrumenttina suositaan ihmistä, siis tutkijaa 

haastattelijana ja/tai havainnoijana, kyselylomakkeiden tai muiden vastaavien 

menetelmien sijasta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013: 164).  Tutkielmani aineiston 

hankin haastattelemalla ja havainnoimalla yhtätoista haastateltavaa Suonenjoelta sekä 

Kuopiosta. Kaikki haastattelut ovat yksilöhaastatteluja. Haastattelumenetelmäksi valitsin 

teemahaastattelun. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu ja siihen kuuluu, että haastattelija suunnittelee 

haastattelussa läpikäytävät teemat etukäteen ja ne ovat kaikille haastateltaville samat 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001: 47–48). Haastattelutilanne on keskustelunomainen, sillä 

teemahaastattelussa haastattelukysymyksiä tai -teemoja ei ole pakko käydä läpi tietyssä 

järjestyksessä, vaan haastateltava omalla kerronnallaan määrittää haastattelun rytmiä ja 

kysymysten ja teemojen järjestystä (Hirsjärvi & Hurme, 2001: 103–105). Suunnittelin 

tutkielmani haastatteluteemat etukäteen ja jokaiseen teemaan kuului tiettyjä kysymyksiä, 

jotka osittain vaihtelivat riippuen haastateltavasta. Haastattelutilanteissa kysyin 

tarkentavia lisäkysymyksiä, mikäli näin sen tarpeelliseksi. Haastateltavat vastasivat 

kysymyksiin omin sanoin.  
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Suunnittelemani haastattelurunko koostui kysymyksistä, joita käytin kaikkien 

haastateltavien kanssa. Sen lisäksi jokaista haastateltavaa varten suunnittelin etukäteen 

muutamia vain hänelle tarkoitettuja kysymyksiä tai aiheita, joista haluan kysyä. Tämän 

osan kysymykset käsittelivät aina nimenomaan sitä kulttuuriperintöä, jonka haastateltava 

oli itse valinnut ja minulle etukäteen ilmoittanut itselleen tärkeäksi. Suunnittelemalla 

jokaiselle haastateltavalle henkilökohtaisen ja juuri hänelle tärkeää kulttuuriperintöä 

koskevan osan haastattelurunkoon pystyin keräämään tarkkaa ja yksilöllistä, juuri 

jokaisen haastateltavan omia ajatuksia ja kokemuksia koskevaa aineistoa. Olisi ollut 

erittäin vaikeaa soveltaa vain yhtä ja samaa etukäteen suunniteltua haastattelurunkoa 

kaikissa haastatteluissa, koska haastateltavat ja heille tärkeät kulttuuriperinnöt olivat 

keskenään kovin erilaisia.  

Haastattelutilanteessa etukäteen mietityt teemat auttavat haastattelijaa; ne ovat muistilista 

sekä keskustelua ohjaava kiintopiste (Hirsjärvi & Hurme, 2001: 66). Haastatteluteemoja 

tutkimuksessani olivat muun muassa haastateltavalle tärkeä kulttuuriperintö, 

osallistuminen kulttuuriperintötyöhön, osalliset kulttuuriperintöprosesseissa sekä 

haastateltavan näkemykset hänelle tärkeän kulttuuriperinnön tulevaisuudesta. 

Haastatteluteemat helpottivat työtäni siten, että pystyin niiden avulla seuraamaan ja 

tarkistamaan haastattelun aikana, että kaikki aihealueet tulevat haastattelussa käsitellyiksi 

ja että keskustelu pysyy oikeassa aiheessa. Lisäksi kerättyä ja litteroitua aineistoa oli 

helpompi käsitellä ja lukea, kun se oli lajiteltu teemoittain.  

Valitsin teemahaastattelun, koska halusin haastattelujen olevan keskustelunomaisia. 

Haastateltavat määrittivät omalla kerronnallaan teemojen käsittelyn järjestystä, mutta 

samalla tämä haastattelumuoto ja valmiiksi asetetut haastatteluteemat antoivat minulle 

mahdollisuuden rajata keskustelua sekä ohjata sitä oikeaan suuntaan tarpeen mukaan. 

Tämä haastattelutapa oli tarkoitukseeni sopiva ja tuotti mielekästä tutkimusaineistoa. 

Tärkeänä pidän myös sitä, että haastattelumuoto oli luonteva ja miellyttävä 

haastateltavienkin näkökulmasta. Osa heistä erikseen antoi positiivista palautetta 

haastattelutilanteista.  
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4 Kuopio ja Suonenjoki kulttuuriperintökohteina 
 

Olen rajannut tutkielmani koskemaan Kuopion ja Suonenjoen alueita. Seuraavaksi 

esittelen lyhyesti molemmat paikkakunnat. 

Vuonna 1775 Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa III:n määräyksestä perustettiin Kuopion 

kaupunki. Kuninkaan mukaan kaupunki tuli perustaa Savo-Karjalan läänin 

pääkaupungiksi ja maaherran asuinpaikaksi. Tänä päivänä siellä asuu noin 119 300 

asukasta ja se on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki. Kallavesi -järven rannalla 

sijaitseva kaupunki tunnetaan hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöosaamiseen 

keskittyneenä yliopistokaupunkina. Lisäksi se on myös Suomen suurin kesämökkikunta 

ja suosittu matkailukohde. (Kuopion historiaa 2022.) 

Suonenjoki taas on pieni maalaiskaupunki, jossa on noin 7500 asukasta. Kuntaoikeudet 

Suonenjoki sai vuonna 1870, kauppalaksi se tuli vuonna 1967 ja lakimuutosten myötä 

vuonna 1977 se muutettiin kaupungiksi. (Tietoa Suonenjoesta 2022.) Yksi Suonenjoen 

tärkeistä elinkeinoista on mansikan viljely ja se tunnetaankin parhaiten 

”mansikkakaupunkina”. Kaupungissa on lukio, mutta ammatti- tai korkeakouluja ei ole. 

Arkielämässä tarvittavat palvelut, kuten ruokakaupat, kirjasto, apteekki sekä 

terveyskeskus, ovat paikkakunnalla. Suonenjoen kulttuurianti koostuu pääosin kahdesta 

pienestä museosta, kirjastosta, elokuvateatterista, taidegalleriasta sekä kansalaisopiston 

kursseista. Kaupungin läpi virtaa Suonenjoki -joki. 

Kuopiossa ja Suonenjoella on monia yleisesti tunnettuja kulttuuriperintökohteita, joista 

myös tutkielmani haastateltavat kertovat haastatteluissa. Seuraavaksi esittelen niistä 

muutaman havainnollistaakseni, millaisista kohteista tutkielmassani on kyse. 

Kulttuuriperintökohteiden lisäksi tutkielmassani käsittelen myös paikkoja, joissa 

kulttuuriperintötyötä tehdään. Nämä paikat itsessään eivät ole kulttuuriperintökohteita, 

siis esimerkiksi historiallisesti ja kulttuuriperinnöllisesti arvokkaita rakennuksia, vaan 

arkisia paikkoja ja rakennuksia, joissa kulttuuriperintötyö tapahtuu. 

Kuopiossa eräs hyvin tunnettu kulttuuriperintökohde on Kanttila, kirjailija Minna 

Canthin vanha asuintalo. Minna Canth asui Kanttilassa nuoruusvuosinaan 1853–1863 ja 

muutti taloon uudelleen jäätyään vuonna 1879 leskeksi. Canth asui Kanttilassa 
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kuolemaansa saakka, vuoteen 1897. Talossaan hän piti sekatavarakauppaa ja lankapuotia. 

Hän myös emännöi tunnettua kulttuurisalonkiaan, jossa vieraina kävivät monet tunnetut 

tuon ajan kulttuurivaikuttajat. (Historia 2022.) 

 

Kuva 1 Kanttila haastattelureissulla 4.11.2020. Kuva: Anni Rönkä 

Kolikkoinmäen työläiskotialueen Suonenjoella on Museovirasto määritellyt 

valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Kolikkoinmäen 

työläiskotialue on muodostunut 1900-luvun alussa, kun Iisvedellä sijaitsevien sahojen 

työläiset asettuivat alueelle asumaan. Sahat työllistivät suuren määrin ihmisiä, mutta 

alueen työläisten toimeentulo oli tiukkaa. Myös tonttimaasta oli pulaa ja sen vuoksi 

tavallista oli, että osa omasta tontista myytiin toiselle rakennusmaaksi. Sen vuoksi talot 

on rakennettu hyvin vieri viereen. (Koivula, 2001: 37–39.) Nykyään taloista osa on 

kesämökkeinä, osa vakituisina asuntoina. Yksi taloista on tehty työläiskotimuseoksi ja se 

on Suonenjoen kaupungin omistuksessa. 

Toinen tunnettu kulttuuriperintökohde Suonenjoella on tehtailija Julius Kutvosen vanha 

liiketalo. Huonekalutehtailija Kutvonen rakennutti asuin- ja liiketalon vuosina 1933–

1934 (Koivula, 2001: 29). Nykyään talon omistaa tutkielmani haastateltava Helga ja hän 
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yrittäjänä tarjoaa talossa majoitus- ja juhlapalveluita. Kutvosen liiketalon suunnittelija ei 

ole tiedossa. Paikalliset kutsuvat rakennusta Kutvosen Kurviksi ja Kutvosen Kulmaksi.  

 

5 Kulttuuriperintötyön paikallinen ulottuvuus 
 

Kuopion ja Suonenjoen paikalliset ihmiset ovat osallisina paikkakuntiensa 

kulttuuriperintöprosesseissa monin eri tavoin. Toisille kulttuuriperintö ja sen vaaliminen 

kuuluu arkeen ja jokaiseen päivään esimerkiksi työn kautta, ja toisille se on ajanviete, 

jota tehdään toisinaan ja silloin kun siltä tuntuu. Tutkielmani kaikki haastateltavat pitävät 

kulttuuriperinnön parissa toimimista ja kulttuuriperintöprosesseihin osallistumista 

itselleen tärkeinä asioina. Seuraavaksi kerron Kuopion ja Suonenjoen paikallisten 

ihmisten tavoista vaalia heille tärkeitä kulttuuriperintöjä. 

 

5.1 Miten paikalliset osallistuvat kulttuuriperintöprosesseihin? 
 

Kotiseututyö on tärkeä ja merkityksellinen voimavara yksilölle sekä yhteisölle. Se on 

oman kotiseudun hyväksi ja sen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tehtävää yhteisöllistä 

kulttuuriperintötyötä (Göös, 2019: 53–56). Kolmea haastateltavaa, Kaukoa, Anita ja 

Anjaa yhdistää se, että vaalivat heille tärkeitä kulttuuriperintöjä yhdistystoiminnan 

kautta. Kauko kuuluu Suonenjoki-Seuraan ja on kirjoittanut seuran julkaiseman kirjan 

Kutvosen huonekalutehtaasta sekä järjestänyt tehtaasta ja tehtailija Julius Kutvosesta 

kertovan näyttelyn Suonenjoen Kellarikalleriaan. Kirjan- ja näyttelynteon myötä hän on 

voinut vaalia Kutvosen huonekalutehtaan kulttuuriperintöä myös esimerkiksi olemalla 

näyttelyssä oppaana ja keräämällä Kutvosen tehtaasta muistitietoa.  

Kauko: Paljon on tullu tehtyä, tätä Kutvosta ja siihen liittyvää. -- Tässä 

näyttelyssä mä oon rakentanu ne yhteydet ja luonu tämän perusformun 

tähän. Kyllä mä nyt puhun kuraattorista. Mä oon tavallaan ollu tätä 

kuratoimassa, niinku se idea että mitenkä tehdään ja hankkimassa näitä 

kalustoja. -- No sitten, millä tavalla Suonenjoki-seura tekee sitä 

[kulttuuriperinnön vaalimista] ja jatkossakin tehdään, niin meillä on 
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neljäsluokkalaisille joka kevät semmonen kotiseutukierros! Retki 

bussiajelulla. Nyt ne tuotiin lopuks tähän näyttelyyn. Ne kävi täällä ja mä 

olin kertomassa heille tätä tarinaa, kateltiin näitä asioita. 

 
Kuva 2 Kauko esittelee Kutvosen huonekalutehtaassa käytettyjä työkaluja haastattelussa 

19.10.2020. Kuva: Anni Rönkä. 

Kotiseutuyhdistykset ovat tärkeitä paikallisia tekijöitä esimerkiksi yksilön 

paikallisidentiteetin rakentajana ja paikallisen yhteishengen vahvistajana (Göös, 2019: 

57). Anita kuuluu Länsi-Kuopion Nuorisoseuraan. Kyseinen seura omistaa talon, joka on 

Anitan mielestä tärkeä kulttuuriperintökohde. Hän on talon kulttuuriperintöprosessissa 

mukana toimimalla Nuorisoseurassa niin sanottuna ”talon emäntänä”. Anita tekee 

kotiseututyötä huolehtimalla, että talolta löytyy tarvittavia tarvikkeita eri puuhiin ja 

remontoi taloa, yksin ja yhdessä muiden seuran jäsenten kanssa. Seuran ja kyläläisten 

kanssa yhdessä Anita organisoi erilaisia tapahtumia ja toimintaa talolle. Lisäksi hän on 

ollut mukana laatimassa seuran apurahahakemuksia talon kunnostamiseen sekä 

kotiseututyöhön.  
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Anita: Minun oma rooli on se, että minä toimin tavallaan talon emäntänä. 

En oo talonmies, mutta oon sitten muuten siivooja. Käyn ostamassa 

tarvikkeita, en omalla rahallani vaan sitten kuittaan ne seuralta pois. Teen 

tällä hetkelläki tuolla alakerrassa pientä pintaremonttia ja oon ollu paljon 

mukana kaikissa näissä remonteissa, mitä on tehty täällä. 

Anja taas on toiminnanjohtaja Minna Canthin talo ry:ssä. Hänen tehtävänsä kirjailija 

Minna Canthin vanhan kotitalon Kanttilan kunnostusprojektissa ovat moninaiset ja hän 

kutsuukin itseään haastattelussa ”yleisnais-Jantuseksi”. Hän muun muassa organisoi 

asioita, välittää tietoa ja tekee suunnittelutyötä yhdessä muiden mukana olevien 

toimijoiden kanssa. 

 Anja: No tää koko projekti ja mun työ on ilman muuta rönsyilly. Se on 

tarkotuksellakin rönsyilly tän kunnostustyön ohella. Minna Canthin talo 

ry:nä on järjestetty erilaisia Minna Canthin päivään liittyviä 

festivaalitoimintoja, keskusteluja, elävä puutarha oli toissa kesänä, 

opaskierroksia, sananvapausseminaaria… Me myöskin pilotoidaan ja 

kokeillaan sitä, että mikä ihmisiä kiinnostaa! Kun on pienet resurssit, niin 

sen huomaa äkkiä että jos tulee ihmisiä ja se kiinnostaa väkeä. Sitten oon ja 

ollaan tehty tutustumismatkoja, viety asioita eteenpäin. 

Osalle haastateltavista kulttuuriperinnön vaaliminen kuuluu heidän arkeensa, esimerkiksi 

työn tai asuinpaikan kautta. Tällöin kulttuuriperintö on heille läsnä suuren osan 

tavallisesta päivästä. Niilo, Helga ja Johanna työskentelevät heille tärkeiden 

kulttuuriperintöjen parissa. Ninnu ja Niilo puolestaan asuvat heille tärkeissä 

kulttuuriperintökohteissa. Kulttuuriperintökohteissa asuminen tuo ihmisen 

kulttuuriperintöprosessiin kiinni vahvasti. Tällöin ei ole kyse siitä, että ihminen valitsee 

mennä esimerkiksi kerran viikossa harrastamaan kulttuuriperintöä; koti 

kulttuuriperintökohteessa tuo kulttuuriperinnön jokapäiväiseen elämään eikä sen 

läsnäoloa arkeen voi tällöin edes valita. 

Niilo työllistää itsensä omassa yrityksessään, joka valmistaa puuhuonekaluja. Niilolle 

tärkeää kulttuuriperintöä ovat puukäsityöt sekä Kolikkoinmäen työläiskotialue 

Suonenjoen Iisvedellä. Niilo on valinnut asua ja pitää yrityksensä 
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prototyyppihuonekalujen verstaan, Iisveden Veistämön, Kolikkoinmäellä, koska haluaa, 

että huonekalujen prototyypit valmistetaan juuri siellä. Hän valmistaa ne verstaassaan 

itse. Muita puukäsitöitä hän tekee vapaa-ajallaan; hän kunnostaa ja remontoi kotiaan, 

korjaa veneitä ja omien sanojen mukaan ”melkein mitä vaan puusta”. Myös verstaan hän 

on rakentanut itse. Kotiaan remontoidessa ja verstasta rakentaessa Niilo on kiinnittänyt 

huomiota eritoten siihen, että rakennukset vastaavat mahdollisimman hyvin vanhan ajan 

rakennustyyliä ja sopivat Kolikkoinmäen asuinalueen ilmeeseen ja tunnelmaan. Niilo on 

onnistunut vanhan ajan rakennustyylin jäljittelyssä hyvin, sillä en itse olisi tunnistanut 

verstasta uudeksi. Niilon talon kunnostustyön ja verstaan rakennustyön jäljistä on 

pääteltävissä, että hän on todella perehtynyt siihen, millaisia taloja Kolikkoinmäen 

työläiskotialueella on ja on ollut, ja miten taloja on rakennettu 1900–luvun alussa. Siten 

hän on osannut tehdä rakennus- ja kunnostustyöt siten, että kaikki uusi on harmoniassa 

vanhan kanssa.  

Niilo: En malta olla mainitsematta, että tuo verstas on sovitettu tähän 

tyyliin. Jotkut sanoo, että onpas hyvin korjattu, mut ei se oo korjattu, ei se 

oo vanha! Se on viis vuotta vanha, eli aika uusi. Rakennustarkastajakin 

sano, että kyllä se siihen sopeutuu, tähän ympäristöön. Mä sanoin, että 

kyllä se oli niin tarkotuskin! (Naurahtaa) Kyllä kun kahtoo, niin tämmöstä 

tyyliä se on. Tässähän on ollu aina yks talo, sitten lohkastu toiselle, samalle 

tontille kaks taloa aina. Sit tästä tullu tämmönen aika tiheesti asuttu ja 

rakennettu. Aika jännä fiilis, kun katto otosta verannalta, näkee niitä 

kattoja, joka suuntaan. Jännän näkönen! (Naurahtaa) 

Helga myös on yrittäjä ja työskentelee kulttuuriperinnön parissa toimimalla 

paikallisoppaana Suonenjoella sekä tarjoamalla majoitus- ja juhlatilapalveluita 

huonekalutehtailija Julius Kutvosen vanhassa liiketalossa, jota hän myös pitää tärkeänä 

kulttuuriperintökohteena. Helga puolisoineen on kunnostanut rakennuksen 

entisöintiasiantuntijoiden avustuksella ja sisustanut sen Kutvosen huonekalutehtaan 

huonekaluilla. Paikallisoppaana Helga pitää erilaisia kotiseutukierroksia ryhmille, jotka 

varaavat kierrokset etukäteen. Kierroksilla esitellään Suonenjokea, sen historiallisia 

paikkoja ja rakennuksia ja muita nähtävyyksiä.  
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T: Millaisia opastuskierroksia pidät? 

H: Linja-autoryhmille esimerkiks. Viime vuonna oli muistaakseni 

parikymmentä ryhmää. Semmosia, eläkeläiset tekee ”sokkotreffejä”. Ne ei 

siis tiiä lähtiessään, mihinkä ne lähtee. Mä oon vaan järjestelijän kanssa 

sitte sopinu siitä, on tilattu millon minnekki ruoka ja kahvit . Sitten 

kierretään täällä linja-autolla semmonen tietty reitti. Kerron aina jotakin 

juttuja.  

Helgan pitämät kierrokset ovat hyvä esimerkki siitä, miten yhden ihmisen 

kulttuuriperintötyö mahdollistaa myös muille ihmisille yhteyden kulttuuriperintöön. 

Hänen pitämänsä kierrokset lisäävät niille osallistuneiden ihmisten tietämystä 

Suonenjoen alueen kulttuuriperinnöstä ja historiasta, sekä mahdollistavat myös vierailun 

useissa kulttuuriperintökohteissa. Helgan työ paikallisoppaana voidaankin nähdä 

eräänlaisena kulttuuriperintökokemusten tarjoamisena niistä kiinnostuneille.   

Helga: No lähetään torilta Kari Tapion patsaalta. Sitten Mansikkatytöt -

patsas on siinä. Siitä lähetään ja sitten kierretään, tuolta jäähallin kautta 

mennään Iisveelle ja käyään siellä Kolikkoinmäellä. Ja sitten mä kerron 

näistä yrityksistä mitä tällä hetkellä täällä toimii. Käyvään siellä 

liimapalkkitehtaalla, metsäpiha-alueella pyöräytettään ympäri. Kun 

ihmisillä ei oo käsitystä siitä, miten valtavat ne taapelit on, mitkä siellä on 

tälläki hetkellä liimapalkkitehtaan ja Iisveden metsän pihoissa. Sehän on 

vanha saha, 1924 perustettu se Iisveden metsänomistajien omistama saha. -

-- Sitten täällä kylällä. Suomen sodasta kerron tässä sillalla (osoittaa 

ikkunasta näkyvää siltaa), tässä on käyty taisteluja. Onnelan talo näkyy 

tuolta. Tuo punanen vanha kanttorila, mikä on tuossa sillan poskessa 

(osoittaa taas ikkunasta ulos), se on Suonenjoen vanhimpia rakennuksia. 

Sitten käyään Kirkkolanniemessä ja kerron siitä, miten tärkee vesiväylä on 

ollu. Hackmann on tuonu tavaraa Suonenjoen rautatieasemalle ja täällä on 

lastattu, ne on tuonu laivalla sieltä nii. Ja sitten, mitenkä ne on kirkkoonkin 

tulleet laivoilla tuolta. Sitten kerron näitä, jonkun jutun siinä, vanhan jutun. 

Vähän voi vaihdellakki ja riippuu, mitä he kysyvät.  
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Helga on myös osallistunut luomaan virtuaalista kotiseutuympäristöä ja tallentamaan 

digitaalista kulttuuriperintöä Suonenjoen Kolikkoinmäestä. Verkossa saatu 

kotiseutukokemus tarkoittaa kokemusta kotiseudusta digitaalisessa, virtuaalisessa 

ympäristössä (Riukulehto, 2019: 118). Helga on oppaana Suonenjoen kaupungin 

kulttuuripalvelujen tuottamalla videolla, jossa esitellään Kolikkoinmäen 

työläiskotimuseota (Suonenjoen kaupunki 2020). Virtuaalisessa kotiseutukokemuksessa 

yhdistyvät maisemat ja muistot, ja se syvenee kokemustilaksi, joka on henkilökohtainen 

ja herättää kotoisuuden tunteen (Riukulehto, 2019: 119). Kolikkoinmäen museovideo –

nimisellä videolla Helga kulkee Kolikkoinmäen alueella ja kertoo siitä, miten 

työläiskotialue on syntynyt, millaista tehdastyöläisten ja heidän perheidensä elämä 

alueella on ollut ja millainen Kolikkoinmäki on nykyään. Video luo virtuaalisen 

ympäristön Kolikkoinmäen työläiskotialueesta ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua siihen 

esimerkiksi kotisohvalta käsin. Nykyään voidaan puhua virtuaalisesta kotiseudusta 

(Riukulehto, 2019: 124–125). 

Myös Johanna työskentelee kulttuuriperintöä vaalien, sillä hän toimii Kuopion 

Kansalaisopistolla kudonnanohjaajana. Kudonta ja tekstiilikäsityöt ovat Johannalle 

tärkeää kulttuuriperintöä. Hän vaalii näitä kulttuuriperintöjä opettamalla ja ohjaamalla 

kudontaa kansalaisopiston opiskelijoille ja tekee käsitöitä myös vapaa-ajallaan. Muita 

ohjaamalla ja opettamalla hän voi siirtää kutomisen taitoa muille ihmisille ja edistää 

kudonnan asemaa omassaan ja muiden arjessa. 

Johanna: Mä oon vaan ajautunu tälle alalle. Oisko ollu lukiossa, kun 

tajusin, että mä tykkään tehä käsitöitä. Se oli periaatteessa alkuun tapa 

purkaa jotenkin kaikenlaista vilkkautta, mut sit mä totesin, että ”hei tää on 

oikeesti mukavaa, tätä vois vaikka tehä työkseen!”. Sitten mä vaan 

sattuman kautta löysin tuon, oli Savonian muotoiluakatemia täällä, sinne 

hain. Ja sitten oon sillä tiellä nytten. 

Ninnun elämässä kulttuuriperinnön vaaliminen ilmenee siten, että hän asuu hänelle 

tärkeässä kulttuuriperintökohteessa ja remontoi sekä kunnostaa sitä yhdessä puolisonsa 

kanssa. Ninnun perheen koti on 1890-luvulla rakennettu kansakoulu. Yksi tärkeimmistä 

edellytyksistä kulttuuriperintökohteen rakennussuojelun onnistumiselle on sen omistajien 
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positiivinen suhtautuminen suojelukäytäntöihin (Tuomi-Nikula & Karhunen, 2007: 285). 

Ninnu puolisoineen noudattaa kansakoulua remontoidessaan ja kunnostaessaan 

Museoviraston antamia ohjeistuksia, eli tekee muutos- ja kunnostustyöt vanhaa 

kunnioittaen ja säilyttäen. Suhde kotitaloon syntyy usein toiminnan kautta (Tuomi-

Nikula & Karhunen, 2007: 26). Sen lisäksi, että Ninnu perheineen pitää huolta heille 

rakkaaksi muodostuneesta kodista, Ninnu vaalii vanhan kansakoulun kulttuuriperintöä 

elämällä mahdollisuuksien mukaan ”vanhaan tyyliin”. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

puutarhaviljelyä, puulämmitystä, ruuan valmistusta puuhellalla, ulkosaunassa 

peseytymistä ja muita vastaavia toimia. 

Ninnu: Talossa ihastuttii ensinnäkkii se, kun tämähän on oikein tämmönen 

vanaha ja rouhee. Musta on aivan ihania just kaikki tämmöset, ku ennen 

vanhaan rakennetut talot on ihan erilaisia, ku mitä nykypäivänä 

rakennettaan. Nii just tää maisema täällä, nää rantakalliot ja vanhoja 

mäntyjä. Oi että. Tää on vaan niin unelmapaikka. En koskaan osannu ees 

haaveilla tämmösestä ihanasta niemenkärkitontista ja kaikesta näistä. Sit 

musta on hirmu jännää se, kun tää on ennen ollu kansakoulu. Sit täällä on 

nää kaikki vanhat tämmöset pinnat ja jutut. Musta on ollu ihan huippua, 

kun täällä on sitten käyny kylän miehet pyörähtämässä just, ku on ollu 

lasten syntymäpäiväjuhlia. Kertoovat sitten, että juu myökii on aikanaan 

tätä koulua käyty. ”Sillon tuo oli se luokka ja tuolla oli sitä ja täälä tehtiin 

tätä”. Se on nii hienoo kuunnella! (Nauraa) Täällä ei siis ite ossaa 

ollenkaan kuvitella, minkälaista ois ollu käyä tätä koulua tässä. Kun tää on 

meijän koti. 

Myös Niilo asuu hänelle tärkeässä kulttuuriperintökohteessa, Kolikkoinmäen 

työläiskotialueella Suonenjoella. Hän pitää tätä tärkeää kulttuuriperintöä yllä hyvin 

samoin keinoin kuin Ninnu, eli remontoi ja kunnostaa taloaan vanhaa kunnioittaen ja 

vaalien. Kuulumisen tunne syntyy ja kasvaa arkisten toimintojen kautta (Wright, 2014: 

400). Ninnun sekä Niilon haastatteluista välittyy se, että heidän asuinpaikkansa ovat 

heille tärkeitä, rakkaita ja merkityksellisiä paikkoja. Ne ovat tulleet sellaisiksi heidän 

elämänsä arjen myötä. He saavat iloa arjesta ja siihen kuuluvasta tekemisestä, ja se luo ja 

kasvattaa heidän tunnettaan paikkoihin kuulumisesta.    
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Osalle haastateltavista kulttuuriperinnön vaaliminen on harrastus. Eemeli, Saija ja Aulis 

pitävät heille tärkeitä kulttuuriperintöjä yllä harrastustensa kautta. Saija harrastaa 

kangaspuilla kutomista, Eemeli puu- ja metallikäsitöitä ja Auliksen harrastuksia 

puolestaan ovat kirjallisuus ja blogin sekä kirjojen kirjoittaminen, jotka voi lyhyesti 

tiivistää tarinankerronnaksi. Eemelillä on oma paja, jossa hän vaalii puu- ja 

metallikäsitöiden kulttuuriperintöä valmistamalla itse omin käsin erilaisia käyttöesineitä 

ja työkaluja puusta ja metallista. Erilaiset käsityöt, suullinen perinne ja tarinat lukeutuvat 

aineettomaksi kulttuuriperinnöksi (Marsio, 2015: 9–10). 

Eemeli: Tämähän on hyvin yksinkertanen paja. Puuliiteri oikeestaan, 

samalla tämmönen pieni käsityöpaja. Tulitöitä tiällä ei kyllä voe tehä, ei 

ainakaan kannata (virnistää). Tiällä on kaikki mitä tarvii yksinkertaseen 

rakentamiseen, semmosiin kun minä teen. Puukkoihin, kirveisiin, 

työkalluihin. Pihalla pystyy tekemään tulityöt, rälläkkää tarvii tai vähä 

lämmittee tulella jottae. -- Nyt tässä esimerkiks viimestelen tätä kirvestä. 

Siihen kuuluu tämä lopullinen käsittely pellavaöljyllä. Se on jo 

eilisaamusesta käsitelty kerran ja se öljy immeytyy tähän puuhun suht 

pikaseen. Joskus immeytyy niin hyvin, että pinnalle ei meinaa jiähä 

ollenkaa. Se hoituu sillä, kun tekköö työn uuvemman kerran, käsittellee sillä 

öljyllä. Aavistuksen verran vielä tuota terrääki terotan kohta. Semmonen 

ois tämän illan homma. 

Saija ylläpitää hänelle tärkeää kutomisen ja tekstiilikäsitöiden kulttuuriperintöä yllä 

käymällä kutomassa Kuopion kansalaisopiston kutomossa. Lisäksi hän tekee käsitöitä 

jonkin verran kotonaan ja harrastaa ikonimaalausta. Saijalta kerätystä 

haastatteluaineistosta nousi esiin termi käsittää. Käsittämisellä Saija tarkoittaa, että 

ihminen käsittää asioita, eli yrittää ymmärtää niitä. Käsittää –sanalla on hyvin 

konkreettinen ja käytännönläheinen tausta; sillä viitataan käsissä pitämiseen, käsiin 

saamiseen ja käsillä tekemiseen (Nina Kamppi 2016). Saija yhdistää käsitöiden 

tekemisen ja asioiden käsittämisen, pyrkimyksen ymmärtää asioita. Saijalle kutominen ja 

muiden käsitöiden tekeminen on siis työkalu, jonka avulla hän voi työstää ajatuksiaan. 

Haastattelussa Saija kertoi, että esimerkiksi hänen läheistensä kuolemat ovat olleet 

asioita, joita hän on käsitellyt käsitöitä tekemällä. 
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Saija: Meillähän on tämmönen hirveen hyvä termi suomen kielessä, kun 

”käsittää”. Käsittäminen tapahtuu käsillä! Tässä tapauksessa, kun ihmiset 

käy kutomassa, ne yrittää käsittää esimerkiks sitä, että niitten lapset on 

lähteneet pesästä, niillä on omia lapsia, niitten pitää hyväksyä se. Nää 

ihmiset käy täällä esimerkiks käsittämässä semmosta asiaa. -- Täällä 

kansalaisopiston kutomossa käydään viisastumassa ikään kuin. 

Käsittämässä. Ihminen voi viisastua ja käsittää asioita, vaikka hän ois 

vaikka kuolemansairas, että hän ei koskaan parane. Se voi yrittää käsittää 

asioita, vaikka sillä ois sellaset mielenterveysongelmat, että se ei koskaan 

selviä niistä. Se voi silti yrittää käsittää. Se ei edistä millään tavalla sen 

terveyttä, mut se voi viisastua eli se voi käyttää hyväkseen kulttuurin ja 

kulttuuriperinnön tarjoamia mahdollisuuksia käsittää asioita. 

Aulikselle tärkeää kulttuuriperintöä on tarinnankerronnan kulttuuriperintö ja hän 

ylläpitää sitä kirjoittamalla blogia sekä kirjoja. Blogiinsa Aulis kirjoittaa monenlaisia 

tekstejä, kuten esimerkiksi kuulemiaan tarinoita, kotikylänsä tapahtumia, kirja-

arvosteluita ja ajankohtaisten asioiden kommentointia. Hän on myös kirjoittanut kirjoja. 

Aulis haluaa säilyttää hyviä tarinoita ja kertoa niitä eteenpäin, ja nykypäivänä 

kirjoittaminen on siihen hänelle sopiva keino. 

Aulis: Minä oon varmaan Suomen innokkain blogin kirjottaja! (Nauraa) En 

oo koskaan kuullu että kukaan muu ois toistakymmentä vuotta 

suurinpiirtein joka päivä kirjottanu. Minä paan tarinat talteen blogiin ja 

kirjoihin. -- Hyvät tarinat, ne häviää. Mä oon koko ikäni kuunnellu – 

salaakin – ihmisten tarinoita ja sitten kun minä en ennää muista, niin 

kukkaan ei tiedä! Siks minä oon kirjottanu niitä ylös. Suullinen perinne on 

säilössä niin. 

Myös luonto ja tiety paikat luonnossa voivat olla tärkeää kulttuuriperintöä. Luonnossa 

liikkuminen ja toimiminen voi olla luonnon kulttuuriperinnön vaalimista. Eemelille 

tärkeää kulttuuriperintöä ovat Simolanvuoren metsä Suonenjoen Iisvedellä sekä 

Suonenjoki –joki. Metsäkulttuuri tarkoittaa metsiin liittyviä yksilöiden sekä yhteisöjen 

toimintatapoja sekä jaettuja käytäntöjä, merkityksiä ja arvoja (Karhunkorva & Paaskoski, 
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2015: 22). Metsäkulttuuri voidaan nähdä metsiin liittyvänä kulttuuriperintönä. Ihmisen ja 

metsän vuorovaikutuksessa syntyvä metsäkulttuuri ilmenee erilaisina metsäsuhteina 

(Karhunkorva & Paaskoski, 2015: 22). Simolanvuoren metsän sekä Suonenjoki –joen 

kulttuuriperintöjä Eemeli ylläpitää liikkumalla ja monin tavoin toimimalla metsässä sekä 

joella.  

Haastattelija: Osallistutko sä ite näiden kulttuuriperintöjen ylläpitämiseen 

jotenkin? Kertositko siitä enemmän? 

Eemeli: Kun minä sen nään, että tämä luonto, joki ja tämä vuori metsineen, 

on sitä kulttuuriperintöö, niin minä osallistun pitämällä huolta niistä. 

Esimerkiks joesta, mikä virtaa koko Suonenjoen läpi ja laskeutuu tuonne 

Iisvetteen. Joesta pittää pittää huolta, hoitaa! Että kaislikot ei rehevöijy ja 

siellä ei mittään roskamöykkyjä ois. Ku vesi kulettaa kaiken mitä siihen 

laitat! Sillon tällön tuolta kaupungista sinne virtaa jotaki ja minä siistin ja 

kerrään poes. Jos niitä ei ikinä siistis eikä huolehtis, nii joku päivä se 

häviäis sitte se kauneus ja kommeus. Rehevöityis tukkoon. Sillon ei kukkaan 

pääsis järjestämmään näitä melontojakaan. Pitkiä letkoja sillon tällön 

mennee tuossa ja niin pitkään kun muistan, lapsuuesta asti, että ihmiset 

tykkää kulkee tuossa jokkee myöten. Siitä kun pittää hyvvää huolta, niin 

sillä on paljon tarjottavvaa tavallisille ihmisille.  

 

5.2 Elävä perintö ja arkinen kulttuuriperintötyö 

 

Kuten aiemmassa luvussa olen esitellyt, kulttuuriperintö on mukana ihmisten elämässä 

monin eri tavoin. Toisille se vaikuttaa olevan tiedostamatonta, kun taas toiset ovat 

tietoisesti halunneet ottaa kyseisen kulttuuriperinnön osaksi arkista elämäänsä. 

Esimerkiksi Kauko puhui haastattelussa kulttuuriperinnön liittymisestä arkiseen elämään 

ja kuvaili sitä, mitä perinteen elävyys tarkoittaa. Osa haastateltavista myös kertoo, miten 

he ovat muovanneet kulttuuriperintöä tai sen osia siten, että se sopii heidän elämäänsä ja 

voi olla mukana siinä. He myös puhuvat siitä, kuinka menneisyydestä peritty 
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kulttuuriperintö sekä historia elävät vielä nykypäivänä. Tästä juuri on kyse elävässä 

perinnössä. 

Kauko: Tietysti on tärkeetä tää kulttuurihistorian vaaliminen, mutta myös 

sen ymmärtäminen, että ei voi elää vaan siinä, että vanhat ihmiset on 

elämässä jossakin kylässä ja ne muistelee vanhoja asioita. Ne loppuu aika 

pian ne muistelijat. Enää jää jäljelle vaan joku kirja. Jotenkin pitäs saada 

katsottua sitä, että tulee myöskin uusia muistelijoita, toimijoita, tekijöitä. 

Että se kulttuuriperintö elää. 

Me on paljon käyty perheen kanssa Italiassa ja monissa kylissä nähty se 

perinteen toistuvuus ja elävyys. Perinteisiä tietyin vuosin toistuvia juhlia, 

joissa valtavat kulkueet, joissa jo pikkulapset tietyssä osassa, koululaiset , 

nuoret aikuiset ja sit on vanhuksetkin siellä. Aina tulee uudet sukupolvet ja 

ne oppii kaiken niissä rituaaleissa, se siirtyy ihan. Se elää se historia ja 

kulttuuriperintö ajassa! Siinä on myöskin se tulevaisuus niiden ihmisten 

kautta. Sitä haluaisin tännekin, Suonenjoellekin! Jos vain kirjataan ylös 

asioita… Se pitäis saada jotenkin eläväks osaks sitä nykypäivää. 

Elävän perinnön käsite tarkoittaa kulttuuriperintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja yltää 

kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin (Marsio, 2015: 9). Yleensä elävästä perinnöstä 

puhuttaessa viitataan aineettomaan kulttuuriperintöön. Ne usein tarkoittavatkin samaa. 

Silloin elävänä perintönä eli aineettomana kulttuuriperintönä voi olla esimerkiksi 

suullista perinnettä, esittävää taidetta, juhlia sekä tapoja, käsityötaitoja tai luontoa ja 

maailmankaikkeutta koskevia tietoja sekä taitoja (Marsio, 2015: 9–10). Olennaista on, 

että siihen sisältyy ilmiöitä, jotka elävät mukana ihmisten elämässä, muokkautuvat sen 

mukana ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle. Se saa voimansa ihmisiltä, sillä 

ihmiset ja yhteisöt määrittävät sitä, mistä historian osista ja perinnöistä tulee elävää 

perintöä. He ovat niitä, jotka siirtävät tietoa, taitoja ja tapoja eteenpäin – tekevät siis 

perinnöstä elävää. (Esittely 2021.)  

Elävän kulttuuriperinnön suojelemiseksi on tehty kansainvälinen sopimus. Yleissopimus 

aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin Unescon yleiskokouksessa 

vuonna 2003 ja Suomi saattoi sen voimaan vuonna 2013 (Marsio, 2015: 9). Sopimuksen 
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tavoitteena on yleisesti edistää elävän perinnön tunnistamista sekä vaalimista (Esittely 

2021). 

Elävän perinnön käsite on tutkielmassani tärkeä ja olennainen, koska se nousee selkeästi 

esiin tutkielmani haastattelumateriaaleista. Haastateltavat puhuvat perinteen elämisestä, 

elinvoimaisuudesta ja kulttuuriperinnön välttämättömästä mukautuvuudesta, jonka 

ansiosta se voi olla mukana heidän arkisessa elämässään. Myös aineellinen 

kulttuuriperintö voi kuitenkin olla elävää perintöä, jos se kyetään liittämään osaksi 

nykypäivän ihmisten elämää ja arkea. Aineellinen kulttuuriperintö elävänä perintönä on 

tutkielmani aineistosta nähtävissä esimerkiksi siinä, että haastateltavat asuvat ja viettävät 

aikaa rakennuksissa, jotka ovat heille tärkeää kulttuuriperintöä. Rakennukset ovat elävää 

perintöä, koska niissä on arkista toimintaa eivätkä ne ole käyttämättöminä tai hylättyinä.    

Valtioneuvoston asetuksessa aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn 

yleissopimuksen voimaansaattamiseksi (47/2013) aineeton kulttuuriperintö eli elävä 

perintö määritellään seuraavasti: "Aineettomalla kulttuuriperinnöllä" tarkoitetaan 

käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä välineitä, esineitä, 

artefakteja ja kulttuurisia tiloja – jotka yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa 

yksityishenkilöt tunnustavat osaksi kulttuuriperintöään.”. Määritelmää voi tulkita siten, 

että aineellinen kulttuuriperintö niin ikään sisältyy aineettomaan. Aineellisen ja 

aineettoman kulttuuriperinnön suhteen määrittely tämän enempää ei kuitenkaan ole 

tutkielmassani tarpeellista, sillä ne liittyvät toisiinsa ja moni kulttuuriperintö ei 

yksiselitteisesti ole pelkästään jompaakumpaa. 

Muun muassa Kuopiossa sijaitseva Minna Canthin talo on hyvä esimerkki aineellisesta 

elävästä perinnöstä sekä siitä, miten aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö kietoutuvat 

toisiinsa. Aineellinen kulttuuriperintö, eli esimerkiksi rakennukset kuten Kanttila, tulevat 

ihmisille tärkeiksi ja merkityksellisiksi niihin liitettyjen merkitysten ja arvojen sekä 

käyttö- ja toimintamahdollisuuksien vuoksi (Palmer, 2009: 8). Minna Canthin talo ry 

tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että talosta saataisiin elävä, ihmisen elämässä mukana 

oleva kulttuuriperintökohde ja paikka, jonne tulle nauttimaan kulttuurista sekä 

kulttuuriperinnöstä ja toimimaan niiden parissa. Minna Canthin talo ry esittelee 

tavoitettaan kotisivuillaan seuraavasti: ”Me Minna Canthin talo ry:ssä haluamme 
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kunnioittaa Minna Canthin saavutuksia ja luoda Kanttilasta elävä tasa-arvon ja taiteen 

talo. Toivomme, että Canthin henki elää jälleen vahvana kuuluisassa kulmatalossa. 

Valmistuttuaan Kanttila vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla 

sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri muodoissaan, tarjoaa 

kansainvälistä residenssitoimintaa sekä edistää taiteen ja tieteen digitaalisia 

ympäristöjä.”. (Minna Canthin talo ry. 2021.) Kanttila on siis merkityksellinen ja tärkeä 

kulttuuriperintökohde, koska se merkitsee ja symboloi ihmisille tasa-arvoa ja taiteen 

arvostusta, ja on paikka, jossa he voivat itse toimia näiden asioiden parissa. 

Kanttila on elävää perintöä jo nyt, sillä vaikka se ei ole avoinna yleisölle, toimii sen 

kulttuuriperinnön parissa monia eri tahoja ja monia eri ihmisiä. Yksi näistä ihmisistä on 

haastateltavani Anja, Minna Canthin talo ry:n toiminnanjohtaja. Hän osaa myös kertoa, 

miten muut tahot ja ihmiset toimivat Kanttilassa ja sen kulttuuriperinnön parissa, 

tavoitteena saada Kanttilasta yleisölle avoin ja elävä tasa-arvon ja taiteen talo.  Hänen 

mukaansa Kanttilan kulttuuriperintöprosessiin on päässyt sisälle esimerkiksi monia eri 

alojen opiskelijoita sekä heidän opettajiaan ja ohjaajiaan käytännön korjaus- ja 

kunnostustöihin. Heidän osallistumisensa Kanttilan kulttuuriperintöprosessiin on 

ratkaisevaa siinä, että Kanttila saadaan tulevaisuudessa valmiiksi ja avattua yleisölle.  

Haastattelija: Ketkä tähän kulttuuriperintöprosessiin on osallistunu? 

Anja: Ammattikorkean rakennuspuolen opiskelijat on tehny tutkimuksia. Ja 

siellä talotekniikka-, insinööri- ja rakennusarkkitehti. Ja heillä on sitten 

ollu erilaisia jaksoja, että ne on tehny just rakenteita ja pohjaa. Semmosta 

pohjatietoo. -- Sitten Savon ammattiopistosta rakentajaopiskelijat on tullu 

purkamaan ja siinä tilanteessa on ollu opettaja ja opiskelijat. Sitte me 

ollaan ostettu Kuopion monirakennukselta ammattirakennusmiehen ja 

sähkömiehen, jotta se on turvallinen myöskin se tilanne. Että ne opiskelijat  

on oikeesti oppimassa. Et ammattilaiset tekee, he opiskelijat on mukana. -- 

Ja sitten Ammattiopisto Luovi, joka on tämmöstä erityistä tukea 

tarvitseville nuorille ammattiopisto. He on hoitanu pienkorjausta, mitä 

tämmösessä kiinteistössä tarvitaan koko ajan. He on tehny myöskin 

näyttöjä. Tuolla on takaovi, ovi oli rikki, niin sit yks opiskelija teki oman 
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näytön. Se voi ulkopuolisesta tuntua hirveen mitättömältä, et yks palanen 

tonne. Mut se on sen opiskelijan elämässä tosi iso asia, et se keskittyy tähän 

ja tulee todelliseen tarpeeseen. Siks se on tärkeetä. 

Sitten tässä kiinteistössä on tosi paljon järjestetty erilaisia Pop up-

toimintoja. Täällä on ollu ryhmäteatteri, lukudraamaa tai erilaisia 

keskustelutilaisuuksia. 

Kuten jo aiemmassa luvussa kerroin, myös luonto ja luontokohteet voivat olla 

kulttuuriperintöä. Siten luontoonkin liittyy elävää perintöä. Eemelin suhde luontoon 

voidaan nähdä elävänä perintönä. Elävä perintö on esimerkiksi tapoja, tietoja ja taitoja 

jostain elämänalueesta (Marsio, 2015: 9–10). Määrittävää on, että kulttuuriperintö ja sen 

osat ovat mukana yksilön tai yhteisön arkipäiväisessä elämässä, sillä jos kulttuuriperintöä 

ei voida liittää ihmisten arkeen ja nykyelämään, sen arvo ja merkitys on rajoittunutta 

(Palmer, 2009: 8). Esimerkiksi luontoharrastus ja suomalainen metsäsuhde ovat 

molemmat listattu Elävän perinnön wikiluetteloon, eli ne tunnustetaan suomalaiseksi 

eläväksi perinnöksi (Luonto ja maailmankaikkeus 2019). Eemelin luontoharrastus ja siinä 

karttuneet tiedot ja taidot Simolan vuoren metsästä, Suonenjoki –joesta ja metsistä ja 

joista yleisesti ovat elävää perintöä, sillä ne ovat osa Eemelin arkista elämää. 

Kävelyhaastattelun aikana Eemeli tottuneesti kertoi ja opasti minua muun muassa siitä, 

miten Simolanvuoren jyrkissä rinteissä kannattaa liikkua, miten tehdään hyvä nuotio, 

mitä eläimiä metsässä voi kohdata ja miten tavallinen metsässä liikkuja voi pitää hyvää 

huolta metsästä. Lisäksi hän kertoi esimerkin siitä, miten itse huolehtii Suonenjoki–joen 

ekosysteemistä ja joessa elävien eläinlajien monimuotoisuudesta. Nämä kaikki neuvot ja 

kertomukset osoittavat, että Eemelillä on paljon tietoa, taitoa ja tapoja näistä 

luontokohteista. Ne ovat osa hänen arkista elämäänsä ja siten elävää perintöä.  

Haastattelija: Sanoit aiemmin, että joesta ja metsästä pittäis pittää huolta. 

Sinä piät niistä huolta? 

Eemeli: Kyllä! Minäpä annan sinulle esmerkin. Aina on luontokohteessa 

oma ekosysteemi. Jos sieltä yks [eläinlaji] häviää, niin toinen tullee. Mutta 

jos toinen häviää, niin sitte häviää toinenkii. Joki – sitä huolta pittää pittää, 

kun on monet vuojet ollu, että vesilinnut on hävinny tuosta pätkältä tuota 
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jokkee (osoittaa kädellä), missä minä oon lapsuuen asunu. Sillä pätkällä ei 

oo lintuja ollu monneen vuoteen, hävinneet aina pesinnän jälkeen. Kahtelin 

sitä hommaa aikani, ennen ku älysin. Syylliseks selvis minkki. Minkit syö 

sieltä vesilinnut pois ja se vaikuttaa tietysti omalla laillaan siihen 

ekosysteemiin ja siihen joen toimintaan. Sen minä hoisin sillä, että hävitin 

sen minkin. Tänä kesänä kaks poikuetta oli, telkkiä ja yks iso poikue sorsia. 

 

Kuva 3 Suonenjoki -joki Eemelin lapsuudenkodin rannasta kuvattuna haastattelureissulla 

4.10.2020. Kuva: Anni Rönkä. 

 

6 Kulttuuriperintö ja muistaminen 
 

Tutkielmassani muistitieto ja muistaminen ovat tärkeitä aiheita. Paikan merkitys ja 

paikan tunne nousevat esiin haastateltavien kertomuksista. Suurin osa 

haastattelupaikoista valikoitui sen perusteella, että haastateltavalla oli jonkinlainen 

tunneside haastattelupaikkaan. Muistitieto, muistaminen ja paikat liittyvät tutkielmassani 
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toisiinsa, koska haastateltavien muistot paikantuvat tiettyihin paikkoihin ja he myös 

käyvät tietyissä paikoissa muistelemassa joitakin tiettyjä asioita.  

 

6.1 Muistitieto kulttuuriperintötyössä 
 

Niiloa haastattelin hänen kotonaan Kolikkoinmäen työläiskotialueella. Hän kertoi, että 

kyseinen paikka on hänelle tärkeä paitsi kotina, mutta myös hänen verstaansa sijaintina. 

Niilolle oli tärkeää, että hän saa tehdä puukäsitöitä ja toteuttaa huonekaluyrityksensä 

prototyyppejä nimenomaan Kolikkoinmäen työläiskotialueella. 

Muistinpaikka (eng. site of memory) on paikka, joka jaetun yhteisen tiedon ja muistojen 

kautta yhdistää ihmisiä, ja paikka, jossa ihmiset kohtaavat ja muistelevat yhdessä jotakin 

asiaa (Winter, 2010: 312). Niilon mukaan puukäsitöiden kulttuuriperintö paikantuu juuri 

Kolikkoinmäelle, koska työläiskotialueella on asunut monen eri käsityöläisammatin 

taitajia. Sen vuoksi hän nimesi kyseisen paikan itselleen tärkeäksi kulttuuriperinnöksi. 

Kolikkoinmäellä on hänen mukaansa käsityöläisyyden perintö läsnä, eli alue näyttäytyy 

Niilolle käsityöläisyyden ja puukäsitöiden muistinpaikkana. Alueen historia vaikuttaa 

tähän; sahatyöläiset ja monet eri alojen käsityöläiset ovat asuneet siellä ennen, siksi 

hänenkin puukäsitöitä tekevä firmansa ja hän käsityöläisenä itse sopivat sinne nykyään. 

Tällöin Niilon sanoin hänellä ja hänen yrityksellään ”on yhteys historiaan”. Alueella on 

myös muita asukkaita, jotka tekevät käsitöitä ja siten Niilon mukaan pitävät käsitöiden 

perinnettä elossa. Hän tuntee yhteenkuuluvuutta alueella ennen asuneisiin sahatyöläisiin 

ja muihin käsityöläisiin, sekä alueen nykyisiin käsityöläisiin.  

Niilo: Se on vaan jännä, miten tää ympäristö vaikuttaa. Siinä on se kiva 

tunne, että tää on vanha puutyöläisten asuinalue ja täällä on eletty puusta. 

Täällä on ollu puuseppiä, sahatyöläisiä. Se on jännää… Se vaan tuntuu! 

Tuntuu hyvältä ja oikeelta, kun on yhteys historiaan. Se inspiroi minua.  

Kyllähän sitä vois missä tahansa tietysti asua ja verstaan tehdä, ei siinä 

mitään… Mutta tää on jotenkin niin sopiva, kun täällä on tämä käsityön 

perintö läsnä. Siinä mielenmaisemassa. Kyllähän se auttaa, kun se inspiroi 

ja siitä saa sympatiaa, että täällä on tämmöset juuret tehä käsillä. 
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Muistot ovat olennaisessa osassa tutkimuksessani, koska muistojen kautta haastateltavat 

ovat muodostaneet kulttuuriperinnölle merkityksiä. Useimmilla haastateltavilla heille 

tärkeään kulttuuriperintöön liittyy jokin hyvä ja tärkeä muisto. Esimerkiksi Eemeli kertoi, 

että hänelle tärkeästä kulttuuriperinnöstä, Simolanvuoresta ja sen metsästä, on hänellä 

paljon hyviä muistoja. Haastattelussa hän kertoo tarkemmin yhdestä muistostaan. Hyvien 

muistojen vuoksi paikka on kulttuuriperintöä, jota Eemeli haluaa vaalia. Ihmisten muistot 

eivät kuitenkaan kerro objektiivisesti menneisyydestä ja sen tapahtumista, vaan siitä, 

mitä he nyt pitävät tärkeänä ja arvokkaana, muistelemisen ja kertomisen arvoisena 

(Miettunen, 2014: 169). Tutkielmani haastateltavien muistelut heille tärkeästä 

kulttuuriperinnöstä kertovat siis ennen kaikkea siitä, että he tänä päivänä pitävät kyseistä 

kulttuuriperintöä arvokkaana ja siihen liittyviä muistoja kertomisen arvoisena. Lämpimät 

ja hyvät muistot myös motivoivat ihmisiä kulttuuriperintöprosesseihin osallistumiseen; 

esimerkiksi Eemeli kertoo haluavansa vaalia Simolan vuorta ja sen metsää nimenomaan 

tärkeiden muistojen takia ja siksi, että uusia muistoja paikasta voisi myös syntyä. 

Haastattelija: Tuosta Simolan vuoresta, liittyykö siihen jotakin muistoja? 

Eemeli: Niitä on paljon! Niistä on vaikee valita. Siks se onkii minulle niin 

tärkee ja rakas paikka, minkä haluaisin säilyvän ja olevan… niinku aena.  

(Miettii hetken hiljaa.) Hyvin paljon muistoja lapsuuesta. Justiinsa siellä 

leikkiä lapsuuen ystävän kanssa. Nykyäänki erittäin rakas ja hyvä ystävä, 

nii monesti käyään erähengessä. -- Semmonen lämpimin muisto on 

muutaman vuojen takkoo, kun talavella ol kova pakkanen, kolomekymmentä 

tais olla mittarissa. Ajateltiin, että no nythän on hyvä keli lähtee mehtään 

hiippailemmaan, ku ee tule hiki siellä. Sinne sitte mäntiin uppohangessa ja 

kirveet käessä, reput selässä. Sinne leiriyvyttiin, kaivettiin lumesta kuoppa 

ja siihen vähän oksaa suojaamaan. Tulet sytytettiin ja siinähän ol sitte nii 

mukava olla, evästä syyä ja kahvia juua. Siinä tuli yövyttyä. Aamulla tult iin 

poes. Semmonen tarina minulta ja tuolta vuorelta, tällä kertoo.  

-- Toevon, että tämmösiä muistoja tiältä vuorelta saesin tehä lissää.  

Muisti on ilmiö, joka sitoo ihmisen nykyhetkeen. Se juurtuu konkreettisiin asioihin, 

kuten tiloihin, kuviin ja esineisiin. (Nora, 1989: 8–9.) Muistaminen ja muistot liittyvät 
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siis konkreettisiin asioihin, kuten esimerkiksi paikkoihin. Sen vuoksi olen tehnyt 

kävelyhaastatteluja sellaisissa paikoissa, jotka ovat haastateltaville tärkeää 

kulttuuriperintöä tai joissa he tekevät kulttuuriperintötyötä. Kuten olen jo 

tutkimusmenetelmiä käsittelevässä luvussa avannut, haastattelupaikka vaikuttaa siihen, 

millainen haastattelusta ja sen sisällöstä tulee. Paikassa oleminen voi kirvoittaa 

haastateltavan mieleen sellaisia muistoja, joita hän ei tulisi muistaneeksi esimerkiksi 

kotonaan kahvipöydän ääressä. Keräämässäni haastatteluaineistossa on runsaasti 

haastateltavien erilaisia muistoja ja menneisyyden tulkintoja, eli voin todeta, että 

paikoissa käyminen on ollut tutkielmani aineistonkeruun kannalta hedelmällistä ja 

tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi Helga kertoo tarkasti siitä, miten kävi ensi kertaa 

Kutvosen liiketalossa, nimenomaan samassa huoneistossa jossa haastattelua teimme, 

katsomassa erästä taulua ja kuinka lopulta päätyi puolisonsa kanssa ostamaan sekä taulun 

että talon. Haastateltavien muistot todella ovat juurtuneet niihin paikkoihin, joissa 

kävelyhaastatteluja teimme, ja nousevat heidän mieleensä haastattelukysymysten vuoksi, 

mutta myös paikan vaikutuksesta. 

Helga: Tämä talon historiahan meille on se, että minä luin jostakin, että 

suonenjokelainen tyttö oli tehny gradutyönsä Halosen taiteilijasuvusta. 

Antti Halonenhan oli täällä Suonenjoella maamieskoululla. Antti Halosen 

taulu ”Hovin aitta” oli suonenjokelaisen [nimi] hallussa eli tässä 

huoneistossa, kerrottiin siinä työssä. Kun se on mieheni kotitila, nii mä 

sanoin miehelle, että tuota ois kiva livenä nähä! Kaks vuotta kesti ennen ku 

[nimi] lupas meijän tulla kahtomaan tähän huoneistoon sitä. Eli tähän 

samaan missä nyt ollaan. Ja kun me tultiin, mä kysyin, oisko se taulu 

myytävänä. Hän sanoi että ”taulu ei ole myytävänä – talo on”! 

Hän esitteli tän yläkerran, näitäki huoneita sullekin näytän. Pitihän meijän 

olla kohteliaita, että me katottiin! Sitten viikon päästä soitti hänen 

poikansa. Mä ihmettelin, kun mies oli puhelimessa ja koko ajan sano, että 

”vaimon kanssa pitää tuumata”. Mä, että kuka soittaa ja mistä asiasta? No 

se oli [nimi] poika. Sitten me vuos tässä neuvoteltiin. -- Joka tapauksessa, 

me ostettiin tämä! Taulu jätettiin kyllä sitten meille kotiin. 
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Kuva 4 Kutvosen liiketalon juhlahuoneisto haastattelureissulla 23.10.2020. Kuva: Anni Rönkä.   

 

6.2 Menetetyt paikat ja niiden kulttuuriperintö 

 

Kulttuuriperintöprosesseissa menneisyydestä perityt asiat löytävät tiensä menneisyyden 

representaatioiden rakennusaineiksi ja ovat aktiivisen prosessin tuotoksia. 

Menneisyydestä jääneet jäljet valitaan, tunnistetaan ja siirretään menneisyyden 

moninaisesta jäämistöstä osaksi järjestettyä ja tunnustettua perintöä. Kulttuuriperintö on 

todiste historiatietoisuudesta sekä historian representaatioiden aktiivisesta tuottamisesta. 

(Sivula, 2010: 34.) Menneisyyttä voi representoida, vaikka fyysisiä jälkiä menneestä ei 

kaikissa tapauksissa enää juurikaan ole. Se tarkoittaa, että kulttuuriperintökin voi olla 

olemassa ja ihmisten elämässä läsnä, vaikka fyysinen kulttuuriperintö tai 

kulttuuriperintökohde olisikin jollain tapaa menetetty. Tutkimukseni 

haastatteluaineistosta nousivat tähän liittyen esiin Kutvosen huonekalutehdas sekä 

tehtaalle tehty muistomerkki. 
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Kun kulttuuriperintöä ei enää ole olemassa fyysisesti, eli kun esimerkiksi rakennus on 

purettu, voivat muistaminen ja muistelu olla tapa vaalia kyseistä kulttuuriperintöä. 

Muistelemisessa ei ole kyse historian ja menneisyyden muistamisesta, vaan enemmänkin 

menneisyydestä kertomisesta, ja siksi muisteleminen tulee erottaa muistamisesta 

(Miettunen, 2014: 169). Ihminen muistaa sen mitä oikeasti muistaa, mutta voi muistella 

sitä, mitä haluaa muistella; hän voi valita muistojensa joukosta ne asiat, joita tahtoo 

muistella, eikä hänen tarvitse kertoa kaikkea, mitä hän aiheesta muistaa (Miettunen, 

2014: 169). Muistelussa on siis kyse siitä, että muistojen seasta valitaan ne palaset, joita 

kyseisestä asiasta halutaan silloin ajatella ja mahdollisesti kertoa muille. 

Kulttuuriperinnön muistelu on kulttuuriperinnön representoimista, eli esille tuomista ja 

nykypäivään liittämistä. 

Muistelulla on myös yhteys kertomiseen ja muistelut voivat olla niin ikään kertomuksia. 

Muistelija voi halutessaan sisällyttää muisteluun myös sellaisia tapahtumia, joissa hän 

itse ei ole ollut paikalla (Miettunen, 2014: 169). Muistelija ei siis oikeasti voi muistaa 

näitä tapahtumia omasta näkökulmastaan, mutta hän voi muistella eli kertoa niistä 

esimerkiksi sen pohjalta, mitä hän on niistä kuullut tai lukenut (Miettunen, 2014: 169). 

Kauko muistaa ja muistelee hänelle tärkeää kulttuuriperintöä, Kutvosen 

huonekalutehdasta. Hän vaalii Kutvosen huonekalutehtaan kulttuuriperintöä 

muistelemalla tehtaan historiaa ja sen perustajan, Julius Kutvosen, elämäntarinaa. 

Kaukon muistelu konkretisoitui tehtaasta, sen huonekaluista ja tehtailijasta kertovaksi 

kirjaksi sekä näyttelyksi. Näyttelyä ja kirjaa varten Kauko muisteli itse Kutvosen 

huonekalutehtaan vaiheita ja keräsi myös muistitietoa sellaisilta ihmisiltä, jotka olivat 

aikanaan työskennelleet tehtaassa. Muistitieto on Kaukolle konkreettinen työkalu 

kulttuuriperinnön ylläpitämisessä ja vaalimisessa. Ratkaisevaa kirjan sekä näyttelyn 

syntymisessä oli se, että Kauko piti Kutvosen huonekalutehdasta tärkeänä 

kulttuuriperintönä ja siksi tahtoi kerätä muistitietoa ja hyödyntää omia muisteluitaan, 

jotta voisi kertoa Kutvosen huonekalutehtaan kulttuuriperinnöstä kirjan ja näyttelyn 

muodossa myös muille ihmisille ja siirtää kulttuuriperintöä jälkipolville. 

Kauko: Kutvosen historia on kiinnostanut jo sillon, kun oltiin tietosia siitä, 

että se tehdasrakennus puretaan sillon kesällä. Meijän Suonenjoki-Seuran 
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kevätkokouksessa -- oli esillä tää Kutvosen historia-asia ja me kutsuttiin 

lehti-ilmotuksella paikalle sellasia muistelijoita, jotka on ollu töissä siellä 

Kutvosen tehtaalla. Niitä löyty vielä toistakymmentä henkilöä. Se oli niin 

innostavaa se hetki ja se tilaisuus. -- Sitten todettiin, että kyllä tää on sen 

arvonen asia, että tää täytyy jotenkin koota ja kerätä. -- Oon tähän 

uppoutunu sitten ihan kaulaani myöten. Mulla lukee jo kylällä, kun kuljen, 

Kutvonen otsassa, siitä jutellaan kaikkien kanssa. 

Myös muistomerkit ovat tapa liittää menneisyyden tapahtumia ja jo kadonneita paikkoja 

ja kohteita nykypäivään. Monissa kaupungeissa, missä päin maailmaa tahansa, kulkija 

voi huomata muistomerkkejä ja muita vastaavia paikkoja, jotka ovat fyysisiä jälkiä jo 

menneestä ajasta (Harrison, 2013: 1). Kauko on ollut mukana toteuttamassa Kutvosen 

huonekalutehtaan muistomerkkiä Suonenjoelle. Kutvosen huonekalutehtaan vanhalle 

tontille rakennettiin vuonna 2021 muistomerkki muistuttamaan paikalla sijainneesta 

tehtaasta, sillä asemakaavassa määrättiin, että tontille tulee jättää jotakin puretusta 

tehdasrakennuksesta (Hakkarainen & Halonen, 2021). Kutvosen huonekalutehtaan 

muistomerkin on suunnitellut arkkitehti J.P. Husso ja se on muurattu tehdasrakennuksen 

vanhoista tiilistä (Hakkarainen & Halonen, 2021). Kaukon mukaan muistomerkin 

pystyttäminen on yksi keino ylläpitää Kutvosen huonekalutehtaan kulttuuriperintöä sekä 

käsityön kulttuuriperintöä.  

Haastattelija: Millasia keinoja vois olla kulttuuriperinnön säilyttämiseen 

sillon, kun rakennus tai paikka ei ole olemassa? 

Kauko: No Kutvosen kohdalla, niin samalla kun tehtaan suojelupäätös 

purettiin, niin edellytettiin että siihen täytyy tehdä muistomerkki. Se on 

tulossa nyt siihen noista Kutvosen vanhoista tiilistä, joita tuossakin on. 

Arkkitehti J. P. Husso on sen suunnitellu ja siihen tulee tekstit ja valokuvat, 

jotka me on muotoiltu ja valittu Suonenjoki-seurassa. Siihen tulee 

tämmönen niinkun bussipysäkki, mutta siihen tulee Juliuksen kuva, tehtaan 

kuva, muutamia kuvia mitä siellä tehtiin ja teksti. Vähän samantyyppinen 

teksti kun tuossa näyttelyn alussa. Kerrotaan lyhyesti se historia, mikä 
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rakennus tässä oli. Ohitse kulkevat voivat lukea, mitä siinä on ennen ollu. 

Se on yksi keino säilyttää tätä vanhaa, esimerkiks. 

Kutvosen huonekalutehdas, sen muistomerkki ja sen historia on teollista 

kulttuuriperintöä. Teollista kulttuuriperintöä syntyy, kun käytöstä poistettuja 

teollisuusrakennuksia, -laitteita, -tuotteita ja teollisen kulttuurin käytänteitä päätetään 

suojella sekä säilyttää seuraaville sukupolville (Sivula, 2014: 3). Vain osa teollisen 

menneisyyden jäänteistä päätyy muistomerkeiksi. Muistomerkkejä pystytetään 

tulevaisuutta, ei menneisyyttä varten, ja säilytettäväksi valikoituvat sellaiset kohteet, 

jotka yhteisön mielestä ovat heidän omiaan sekä historiallisesti arvokkaita (Sivula, 2014: 

3). Muistomerkit vahvistavat ja suuntaavat yhteisön ajattelutapoja sekä mielikuvia 

(Sivula, 2014: 3). Kutvosen huonekalutehtaan muistomerkki muistuttaa suonenjokelaisia 

sekä muita siitä, että paikkakunnalla on ollut huonekaluteollisuutta ja se on osa 

paikkakunnan historiaa.  

Julkiset historialliset muistomerkit, kuten esimerkiksi monumentit ja veistokset, ovat osa 

yhteisön jakamaa muistia ja osa kulttuurista muistia. Kulttuurintutkija Jan Assmannin 

mukaan kulttuurinen muisti tarkoittaa kullekin yhteisölle kunakin aikana käyttökelpoista 

informaatiota sekä symboleita, jotka koostuvat esimerkiksi teksteistä, kuvista, esineistä, 

tiloista ja rituaaleista. Informaation ja symboleiden muokkaaminen ja hyödyntäminen 

auttaa yhteisöä eheyttämään ja ilmaisemaan itseään. Erityisesti menneisyyttä koskeva 

tieto ja symbolit ovat sellaisia, että yhteisö voi perustaa niiden varaan tietoisuuttaan 

yhtenäisyydestä sekä erityisyydestä. (Grönholm, 2014: 83.) Kutvosen huonekalutehtaan 

muistomerkki on osa suonenjokelaisten sekä muiden tehtaan tunteneiden kulttuurista 

muistia. Tämän ansiosta ihmiset pystyvät liittämään myös paikkakunnan nykyiset, 

erilaisetkin teollisuuden muodot osaksi pitempää jatkumoa ja historiaa. Esimerkiksi Niilo 

kertoo, että tuntee oman yrityksensä jatkavan huonekalujen valmistamisen perintöä ja 

olevan jatkumoa Suonenjoen huonekaluteollisuudelle. Muistomerkki on 

kulttuuriperintökohde ja paikkakunnan historiaan liittyvä, mutta myös ihmisiä muistojen 

ja kokemusten kautta yhdistävä symboli. 
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7 Kulttuuriperinnön muodostuminen yhteistyönä 
 

Kulttuuriperintötyötä leimaa yhteisöllisyys. Tutkielmani aineistosta käy ilmi, että on 

monenlaisia yhteisöjä, joissa tehdään kulttuuriperintötyötä, ja on monia erilaisia tapoja 

olla yhteydessä muihin ihmisiin kulttuuriperintötyön kautta. Yhteistä tutkielmani lähes 

kaikille haastateltaville on se, että kulttuuriperintöä vaaliessaan he ovat tavalla tai toisella 

yhteydessä muihin ihmisiin ja siten osana jonkinlaista yhteisöä.  

Osallisuus tarkoittaa yhteisön jäsenenä olemista sekä toimimista, ja siitä syntyvää 

kokemusta siitä, että kuuluu ja on osa yhteisöä (Nivala & Ryynänen, 2013: 26). Yhteisö 

voi tarkoittaa pieniä, konkreettisia ja paikallisia lähiyhteisöjä, mutta myös abstraktimpia 

yhteisöjä, kuten esimerkiksi yhteiskuntaa tai ihmiskuntaa (Nivala & Ryynänen, 2013: 

26). Tutkielmani haastateltavat kuuluvat erilaisiin kulttuuriperintöyhteisöihin. 

Esimerkiksi Kauko ja Anita ovat mukana yhdistystoiminnassa. Molempien 

haastatteluista välittyy kokemus siitä, että he tekevät kulttuuriperintötyötä nimenomaan 

yhteistyössä yhdistysten muiden jäsenten kanssa ja se on heille tärkeää. Haastatteluissa 

he korostivat toisten ihmisten ja heidän työpanoksensa merkittävyyttä 

kulttuuriperintötyössä. Heillä on selvästi kokemus siitä, että yhteisön kanssa he voivat 

saavuttaa ja saada aikaan enemmän, kuin yksin toimiessaan.  

Kauko: Ryhdyttiin tekemään tästä [tehtailija Julius Kutvosen ja Kutvosen 

huonekalutehtaan] historiasta kirjaa yhdessä. Sitä tehtiin sitten aika 

pitkään ja hartaasti. Siinä oli mukana historian tutkija [nimi], joka on 

myöskin suonenjokelainen ja hänen isä on ollu töissä tehtaalla. Hän oli 

tekemässä tämmöstä historiallista taustaa tähän kirjaan. Sitten toi [nimi] ja 

minä oltiin täällä paikallisia toimijoita. Että hän oli valokuvaekspertti, oli 

tässä valokuvapuolella ja kaikissa näissä järjestelyissä. Minä sitte tein 

näitä haastatteluja niistä henkilöistä. Siitä alko tämä kirjan sekä 

näyttelynkin teko. -- Yhdessä me tehtiin, en yksin ois voinukaan tämmöstä! 

 

Anita: Onko se sitten kyläyhistys vai nuorisoseura [joka käyttää taloa], 

mulle on ihan sama kumpi, mutta kyllä kylällä pitäs jokin tämmönen 
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instanssi olla. -- Meillä esimerkiks, mikä ois hirveen tärkee yhessä hoitaa 

tänne alueelle, niin saaha kevyenliikenteen väylä! Ja nyt ois hirveen hyvä 

sauma tässä, että on jo yhessä monen kanssa puhuttu ääneen, mutta tää 

koronapandemia tuli tähän välliin. -- Että saatas oikein semmosta 

potentiaalista porukkaa, että jotka lähtis yhessä oikein kunnolla ajamaan 

sitä, että saatas tänne kevyenliikenteen väylä. Koska toi Karttulantie on 

todella vaarallinen. Ei sinne voi laittaa lapsia uimarannalle menemään 

polkupyörällä. Niin ei se, että onko nuorisoseuran nimellä vai 

kylätoimikunta vai mikä lie, vaan enemmän se, kuhan on ihmiset mukana 

tekemässä!  

Osallisuus, eli osallistuminen ja yhteisöön kuuluminen, toteutuu tyypillisesti pienissä 

yhteisöissä, mutta sillä on myös väistämättä yhteiskunnallinenkin ulottuvuus; osallisuus 

pienyhteisöissä luo edellytykset yhteiskunnalliselle, laajemmalle osallisuudelle. 

Osallisuudessa on kyse siis ihmisen ja yhteiskunnan suhteesta, ja osallisuus tarkoittaa 

tässä merkityksessä sitä, että ihminen saa osuuden yhteisestä hyvästä. Lisäksi se 

tarkoittaa ihmisen yhteiskunnallista toimintakykyä, eli kykyä elää ja toimia yhdessä 

muiden ihmisten kanssa, sekä tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta. (Nivala & Ryynänen, 

2013: 28.) Kaukon toteuttama näyttely sekä kirja ovat hyvä esimerkki siitä, miten 

pienyhteisön toteuttamat näyttely ja kirja luovat mahdollisuuden muille yhteiskunnan 

jäsenille tulla osalliseksi samassa kulttuuriperintöprosessissa. Kaukon mukaan 

näyttelyssä kävi paljon vierailijoita, he antoivat runsaasti palautetta ja hän itse piti useita 

näyttelyopastuksia. He kaikki ovat saaneet siis nauttia yhteisestä hyvästä. Kauko on 

selvästi myös nauttinut siitä, että hän on voinut itse omalla kulttuuriperintötyöllään 

mahdollistaa myös muille ihmisille sen, että he voivat osallistua kulttuuriperinnön 

vaalimiseen. 

Kauko: Täällä on käyny häkellyttävän paljon ihmisiä! Tuohon 

vieraskirjaan merkannu. Paljon kuopiolaisia, ympäri maatakin. Oon 

iloinen siitä, miten paljon kävijöitä on ollu. -- Oon esittelyitä pitäny ja 

meillä Suonenjoki-seuralla on tapana, että pidetään ala-asteelaisillekin 

sellanen kotiseutukierros, niin sen lopuks heidät tänne tuotiin ja kerrottiin 

Kutvosen tarinaa.  
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Kulttuuriperintöprosessissa arvoja, eli käsityksiä siitä, mikä on tärkeää ja säilyttämisen 

arvoista, siirretään ihmiseltä toiselle (Lillbroända-Annala, 2014: 28). Yhteisöissä 

kulttuuriperinnön vaalimisen opit ja tavat voivat siirtyä ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.  

Johanna ja Eemeli kertoivat, että he ovat oppineet kulttuuriperinnön vaalimista muilta 

ihmisiltä. Johanna myös itse opettaa muille kutomista Kuopion Kansalaisopistolla, eli 

siirtää kudontataidon kulttuuriperintöä eteenpäin muille ihmisille. Johannan mukaan 

kulttuuriperinnön vaaliminen on yhteisöllistä toimintaa ja siten kulttuuriperintö myös 

siirtyy ihmiseltä toiselle ja säilyy. Hänelle kulttuuriperintötyön pienyhteisö on ollut 

esimerkiksi perhe, kun hän on perheensä muiden naisten kanssa leikannut vanhoja 

tekstiilejä maton kuteiksi. Lisäksi hänen opettamansa kansalaisopiston kudontaryhmä, 

johon myös toinen haastateltavani Saija kuuluu, voidaan nähdä Johannalle yhteisönä, 

joka vaalii ja ylläpitää kudonnan kulttuuriperintöä. Johannalle käsitöiden kulttuuriperintö 

näyttäytyy nimenomaan ihmisiä ja sukupolvia yhdistävänä, yhteisöllisenä tekijänä, jossa 

korostuvat vastavuoroisuus ja vuorovaikutuksen merkitys.  

Johanna: Vaikka mulla ei oo oma perhe ollu mitenkään hirveen kova 

tekemään käsitöitä, niin mummon kanssa on leikattu kutteita, näitä 

perinteisiä tämmösiä. Semmosta että touhutaan yhessä, että saattaa olla 

kolme sukupolvee touhuamassa saman asian ääressä, leikkaa vaikka 

vanhoja vaatteita maton kutteiks. -- Sitten yks minun perheystävä, vanhempi 

mies, opetti mulle saunavastan teon. Tämmösiä kaikkia hyvin perinteisiä 

asioita. 

Haastattelija: Joo. Yhdistääkö tää käsityöperinne ihmisiä? 

Johanna: Kyllä ehottomasti. Sukupolviakii. Molemmin puolin voi opettaa 

uutta ja vanhaa. Oon itekki tullu opettaneeks mummoo johonkin pieniin 

käsitöihin. Että se on ihan vastavuorostaki, ei vaan että vanhat, vanhemmat 

opettaa nuoria. Se on ihan yhteisöllistä. 

Eemeli, jolle luonnon kulttuuriperintö ja puu- ja metallikäsitöiden kulttuuriperintö ovat 

tärkeitä, puolestaan kertoo oppineensa metsässä kulkemista ja metsästä huolehtimista 

sukulaiseltaan. Käsityötaitoja hän on oppinut etenkin tuttavilta sekä puolisonsa isältä. 

Eemeli painottaa sitä, että ”vanhoilla tekijöillä” eli pitkään ja paljon käsitöitä tehneillä 
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on runsaasti tietotaitoa aiheesta ja heiltä voi siksi oppia paljon. Hän arvostaa sitä, että saa 

oppia muilta kokeneilta käsityöläisiltä. Eemelille kulttuuriperinnön vaalimisen 

yhteisöllisyys siis liittyy vahvasti toiselta ihmiseltä oppimiseen sekä toisen opettamiseen. 

Vaikka hänen tekemänsä käsityöt, kuten esimerkiksi kirveiden ja puukkojen valmistus, 

on käytännössä mahdollista tehdä yksin, tarvitsee hän tietojensa ja taitojensa 

kartuttamiseen toista ihmistä, jolta hän voi oppia ja saada uusia näkökulmia käsitöihinsä. 

Eemeli: Vielä kun olin vähän nuorempi, siinä yläasteiässä, tykkäsin hyvin 

paljon puu- ja metallikästyön tunneista. Lähin sitte kouluttautummaan 

metallialalle hitsaajaks, niin siitä se sitten lähti innostus. Siinä huomas 

mitenkä paljon mahollisuuksia niillä opeilla on, mitä siellä oppi. -- 

Kyllähän sitä inspiraatiota [käsitöihin] nykyään pystyy ehtimään, paljon 

netistä löytää. Sitten muilla vanhoilla tekijöillä, niillä on kerrottavata. 

Niistä oppii hirmu paljon. Siitä minä oon käsityöt oppinu.  

Haastattelija: Onko joku ”vanha tekijä”, jolta kysyt apua tai neuvoo näissä 

hommissa? 

Eemeli: -- Näissä hommissa on paljon hyötyä aena, ku joku muukii 

silimäpari ja ajatus. Minun puolison isä on semmonen, jolta saan puuta, 

neuvoo ja yhessä katotaan, jos on vaekka joku hankalampi homma. Opin 

siltä hirveesti.  

 

Eemeli: Ikinä ei piä unohtaa, mistä myö ollaan tultu. Ja mitä myö joskus 

ollaan tehty. Mihinkä myö ihmiset ollaan tiällä… Mitenkä sen sannois? 

Mihinkä myö ihmiset tiällä ollaan aikojen saatossa kasvettu, niitä 

kulttuuriperintöjä ei pie unohtaa vaan niitä pittää vaalia ja siirtää 

etteenpäin. Opettaminen ja oppiminen on niin tärkeetä, että ne tiejot ja 

taijot ei unehtus!  Minun kohalla näitä kästyön taitoja. Ne on minulle 

tärkeitä ja niitä minä vaalin. Toivon, että voesin jonnaen päevänä jollekulle 

toeselle ite opettaa, siirtää tietotaetoo… (Miettii) Näetähän minä jätän 

minun jäläkipoloville. 
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Kulttuuriperinnön vaalimista voi siis opettaa ja sen tapoja ja keinoja voi opetella. Se on 

myös tärkeää kulttuuriperinnön säilymisen kannalta; kulttuuriperintö on riippuvainen 

niistä, jotka siirtävät tietoa, taitoja ja tapoja eteenpäin (Esittely 2021). Johannan rooli 

kudontataidon vaalijana ja opettajana on erityinen siksi, että hän on osallisena sen 

kulttuuriperintöprosesseissa osallistumalla itse aktiivisesti, mutta myös osallistamalla 

muita. Osallistamisella tarkoitetaan yleisesti sitä, että jokin hallinnollinen taho kannustaa 

ja aktivoi ihmisiä johonkin toimintaan (Nivala & Ryynänen, 2013: 14). Tutkielmani on 

kuitenkin osoittanut, että osallistajina toimivat julkishallinnollisten tahojen lisäksi myös 

muut tahot. Tavalliset ihmiset voivat osallistaa toinen toisiaan, kuten myös 

kulttuuriperintöyhteisöt. Myös Johannan opetustyö voidaan nähdä ihmisten 

osallistamisena kudonnan kulttuuriperinnön vaalimiseen. Hän tarjoaa kudonnasta 

kiinnostuneille oppia esimerkiksi eri kudontatekniikoista ja kannustaa 

kudontaharrastuksessa. Myös Eemeli ilmaisi, että toivoo voivansa jonain päivänä opettaa 

puu- ja metallikäsitöitä jollekin toiselle. Hänen mukaansa käsitöiden tietojen ja taitojen 

opettaminen on avainasemassa siinä, että myös tulevat sukupolvet tekisivät käsitöitä, 

eivätkä tiedot ja taidot katoaisi ihmisiltä. Kulttuuriperintöön liittyvä tieto edesauttaa 

ihmisten osallistumista kulttuuriperintötyöhön (Salmela, ym. 2015: 46). 

Kulttuuriperintötyöhön osallistajina ja aktivoijina voidaan nähdä ne ihmiset, jotka 

aktiivisesti haluavat siirtää kulttuuriperintöä muille ja tekevät sitä esimerkiksi 

opettamisen ja tiedon jakamisen kautta. 

Myös Minna Canthin vanha asuintalo Kanttila on hyvä esimerkki kulttuuriperinnöstä, 

jota vaalitaan yhteisöllisesti. Kuten olen jo elävää perintöä käsittelevässä luvussa 

avannut, Kanttilan kulttuuriperintöprosessiin osallistuu paljon ihmisiä ja monia erilaisia 

tahoja, jotka yhteistyössä Minna Canthin talo ry:n kanssa kunnostavat rakennusta. 

Yhteistyössä näillä ihmisillä ja tahoilla on mahdollisuus saada Kanttila kunnostettua ja 

avattua yleisölle. 

Auliksen kirjoittaminen ja tarinoiden kertominen voidaan myös nähdä yhteisöllisenä 

kulttuuriperinnön vaalimisena. Aulis kirjoittaa blogia ja kirjojaan itse sekä puolisonsa 

Saijan kanssa. Auliksen haastattelusta käy selvästi ilmi, että Aulis kirjoittaa, jotta muut 

voivat lukea ja jotta tieto sekä tarinat siirtyvät eteenpäin – kyse on jakamisen tarpeesta. 

Aulis myös viittaa haastattelussa siihen, että blogin kirjoittaminen on nykypäivän 
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suullista tarinankerrontaperinnettä. Suullinen perinne ja tarinat voivat olla aineetonta 

kulttuuriperintöä (Marsio, 2015: 10). Suullisen perinteen ja ilmaisun avulla tietoa, 

kulttuurisia ja sosiaalisia arvoja sekä yhteisiä muistoja välitetään eteenpäin. Kielet ja 

murteet vaikuttavat siihen, miten esimerkiksi tarinat kerrotaan ja millainen niiden sisältö 

on. (Suullinen perinne 2019.) Yleensä Aulis kuulee tarinat jostain, esimerkiksi 

keskustelun lomassa tai toisinaan sivukorvalla kuuntelemalla muiden ihmisten 

keskusteluja. Aulis tallentaa ja välittää eteenpäin kuulemiaan tarinoita, ”juttuja” kuten 

hän itse sanoo, bloginsa ja kirjojensa avulla. 

Vaikka ”juttujen” kirjoittamisen hetki ei ole yhteisöllinen siten, että siinä olisi 

vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, Aulis kuitenkin laittaa blogitekstiensä yhteyteen 

kommenttiboksin, johon lukijat voivat kirjoittaa ajatuksiaan ja terveisiään. Tekstit saavat 

kommentteja. Kommenttiboksi mahdollistaa digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen, 

eli luo yhteyden tekstin kirjoittajan ja lukijoiden välille. Tällä tavoin Aulis vaalii itselleen 

tärkeää tarinankerrontaperinnettä ja kertoo tarinoita eteenpäin.  

Aulis: Meillä Kärkkäälässä ja Savossa yleensä on hirveen hyvä jutun 

kertomisen perinne. Huumori ja tietty nokkeluus! Semmosta älyllisyyttä 

vähän. -- Käypäs minun blogilla! Siellä tämmönenkin tarina, jonka oon 

halunnu jakaa muillekin. Viipurin Punasenlähteentorilla on Lenin ja lokki 

sen päälaella, siis paskantaa sen päälaella. Niin kerroin blogissa 

kuulemani tarinan, elikkä savolaisisä oli viemässä lahjakasta poikaansa 

oppikoulun pääsykokkeeseen, niin hän naapurille sano, että ei sitä tiijä, 

vaikka joskus minunnii pojan piähän tuo lokki paskantais. Tarkottaa sitä, 

että pojasta tullee suurmies ja hänestä tehdään patsas. Minusta nerokas 

kertomus! 

Haastattelija: No jopa! (Nauraa) Miten voitais tulevaisuudessa tätä 

kulttuuriperintöä ylläpitää? 

A: No ei sitä ainakaan yliopistossa opeteta. -- No en tiiä, se on 

myötäsyntyistä. Ennen oli suurperheitä, kun savolaiset asu sillein 

harvakseltaan. Niin mäen laelta toiselle savolaispirtit nousi, suurperheet, ja 
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sitten talvi-iltasin juttuja kerrottiin, kun ei ollu muuta tekemistä. Siitä se 

varmaan… No joku blogi! (Nauraa) 

Kulttuuriperintö näivettyy ilman ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnan tukea. Sen vuoksi 

erilaisten asiantuntijoiden ja julkishallinnollisten tahojen sijaan kulttuuriperintötyössä 

tulisi antaa tilaa paikallisille ihmisille. Kulttuuriperintöprosessit ovat luovia ja sosiaalisia, 

ja perustuvat yksilöiden, instituutioiden ja yhteisöjen arvoille. (Palmer, 2009: 8.) Tämä 

näkökulma nousee esiin myös tutkielmani haastatteluaineistossa. Haastateltavat kertovat, 

että heille on arvo sinänsä, että he voivat toimia itselleen tärkeän kulttuuriperinnön 

parissa, etenkin yhdessä muiden ihmisten kanssa. He myös kokevat, että heidän 

tekemällään kulttuuriperintötyöllä on vaikutusta ja sen ansiosta kulttuuriperintö siirtyy 

tuleville sukupolville. Kukaan ulkopuolinen ei voi määritellä, kuuluuko jokin ilmiö tai 

käytäntö jonkin yhteisön kulttuuriperintöön, vaan olennaista on, että ihmiset ja yhteisöt 

voivat itse määritellä sen, mikä on heidän kulttuuriperintöään (Marsio & Kivilaakso, 

2017: 7–8). Myös Faron yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi 

(47/2013) korostaa yksilön sekä yhteisön oikeutta määritellä itse oma kulttuuriperintönsä 

(Salmela, ym. 2015: 48). Osa haastateltavistakin painottaa sinä, että kulttuuriperinnön 

määrittelyssä avainasemassa ovat paikalliset ihmiset ja yhteisöt. Kuopion ja Suonenjoen 

paikallisilla on vahva käsitys siitä, että he ovat tärkeitä tekijöitä ja aktiivisia toimijoita 

kulttuuriperintöprosesseissa. Tutkielmani osoittaa, että paikalliset ihmiset ovat oman 

kulttuuriperintönsä asiantuntijoita ja heille on tärkeää olla osallisina heille tärkeiden 

kulttuuriperintöjen kulttuuriperintöprosesseissa.  

Haastattelija: No mikä sun mielestä tekee jostakin asiasta 

kulttuuriperintöö? 

Eemeli: Ihmisethän sen ite miärittää. Että minkälaesia ne ihmiset sitte on, 

se riippuu tietennii siitä, että mitä ne pittää tärkeenä ja haluaavat säilyttää. 

Minä vähän sitä mieltä, että se niinku on sitä kulttuurperintöö 

parhaimmillaan, se mikä miärittää mitä ne ihmiset itessään on ja yhistää 

heitä... (Miettii) Just esimerkiks on pieniä yhteisöjä, joille tämmöset 

pajatyöt, sepän työt, käsityöläisyys. Se määrittää mitä he ovat ja mitä 

minäkii oon. Eli käsityöläisiä, seppiä. -- Kulttuuriperinnön miärittää ne 



55 
 

ihmiset ite. Ei minun mielestä mikkään semmone virasto miäritä, mikkään 

johtaja jossain, vaan sen kahtoo ja sannoo ne ihmiset yhessä, kenellekkä 

itelleen se jokkii asia on tärkeetä.  

 

8 Kulttuuriperintötyön kehittäminen 
 

Kulttuuriperinnössä ja kulttuuriperintötyössä ei ole kyse ainoastaan historiasta, vaan 

kulttuuriperintö sijoittuu nykyisyyteen, samalla tulevat sukupolvet mielessä pitäen 

(Latvala-Harvilahti, 2021: 47). Kulttuuriperintöön liittyy siksi myös kysymyksiä 

tulevaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä. Kysyin haastateltavilta heidän 

näkemyksiään heille tärkeiden kulttuuriperintöjen tulevaisuudesta. Haastateltavat 

puhuivat siitä, millaisia heidän omat toiveensa kulttuuriperintötyölle ovat ja pohtivat sitä, 

onko heille tärkeällä kulttuuriperinnöllä mahdollisuuksia säilyä tulevaisuudessa. 

Kestävästä kulttuuriperinnöstä puhuttaessa keskeistä on aineellisen sekä aineettoman 

kulttuuriperinnön jatkuvuuden eli ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle siirtymisen 

turvaaminen (Toivanen & Laine, 2013: 21). Osa haastateltavista näkee joitakin haasteita 

kestävälle kulttuuriperinnölle. He ovat huolissaan siitä, onnistutaanko heille tärkeää 

kulttuuriperintöä vaalimaan ja siirtämään seuraaville sukupolville. Moni kertoo 

toivovansa, että tulevaisuudessa heidän mahdollisuutensa osallistua 

kulttuuriperintötyöhön ovat entistä paremmat.  

Haastateltavat kertovat erilaisista kulttuuriperintötyön haasteita. Moni toivoo, että heillä 

olisi enemmän rahaa sekä aikaa käytettäväksi kulttuuriperintötyöhön. Ninnu ja Anita 

kertovat, että heille tärkeiden kulttuuriperintöjen, Ninnun kotitalon ja Anitalle 

nuorisoseuran talon, kunnostustyöt vaativat paljon rahaa ja sen vuoksi niitä tehdään 

vaihtelevasti, rahatilanteen salliessa. He kertovat, että jos rahaa ja aikaa olisi enemmän, 

he voisivat tehdä kulttuuriperintötyötä enemmän ja nykyistä paremmin. Ninnun mielestä 

myös Museoviraston ja muiden kulttuuriperintötyötä tukevien tahojen avustusten 

hakeminen pitäisi tehdä helpommaksi. Hänen mukaansa avustushakemusten tekeminen 

on työlästä ja vaikeaa, ja hän pohtii humoristisesti, jaksaako siihen sen vuoksi ryhtyä. 

Eemeli puolestaan kertoo, että puu- ja metallitöiden tekemistä rajoittaa se, ettei hänellä 
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ole kaikkia tarvittavia, suurempia ja kalliimpia työkaluja tai työtiloja. Se vaikuttaa siihen, 

millaisia käsityöprojekteja hän aloittaa; ne projektit, joihin hänellä ei ole sopivia 

työkaluja, -koneita tai tiloja, täytyy hylätä tai jättää odottamaan tilanteen muuttumista.  

Ninnu: Lähinnä minä vaan toivosin, että enemmän, jotenkin paremmin, vois 

tukkee semmosta, että tämmöset vanhat rakennukset saatais säilymään. -- 

Jos esimerkiks pyytäis sitä Museovirastookin jotenkin avustammaan jossain 

kunnostustyössä, mihinkä ne ehkä lähtis mukkaan, niin seki on semmonen 

saatananmoinen paperihelevetti, että haluaako siihen ees pyytää apua?! 

(Nauraa) Jos jotenkin nää tämmöset asiat tekis helpommaks. Mä veikkaan, 

että se helpottas muitakin tavallaan. -- Tässäkii jos ruvetaan 

mietiskelemään, mitä kaikkee myö on suunniteltu, että ruvetaan 

remppaamaan ja fiksaamaan kuntoon, niin se tulloo kestämään meijän 

koko lopun ikämme ja se tulloo viemään meijän kaikki rahamme! (Nauraa) 

Käytettävät resurssit ja niiden saamisen helppous tai vaikeus vaikuttavat siihen, miten ja 

minkä verran ihmiset voivat vaalia heille tärkeitä kulttuuriperintöjä. Joskus ihmiset 

joutuvat toteamaan, etteivät voi tehdä kulttuuriperintötyötä juuri siten, kuin haluaisivat. 

Ei ole yksiselitteistä, että esimerkiksi Museovirastolta saatavia avustuksia lähdetään 

hakemaan, sillä hakuprosessi voi olla työläs ja vaatii siinä mukana olevilta ihmisiltä 

jaksamista ja voimavaroja. Tutkielmani osoittaa, että kulttuuriperintötyö voi tuntua 

vaikealta, haastavalta tai työläältä, jos siihen tarvittavia resursseja on vaikea tavoittaa. 

Tutkielmani aineistosta nousi muutamia kulttuuriperinnön vaalimisen tapoja, joista käy 

ilmi, että haastateltava on pohtinut kestävää kehitystä ja sitä, miten voisi itse tehdä 

kestävää kulttuuriperintötyötä. Kestävä kehitys kulttuuriperinnön kontekstissa viittaa 

kulttuuriperinnön säilymiseen, mutta myös sen tarjoamisen mahdollisuuksien kestävään 

käyttöön (Salmela, ym. 2015: 22). Tämä tarkoittaa muun muassa ekologisuutta 

kulttuuriperintötyössä. Johanna ja Saija kertovat kierrättävänsä tekstiilejä tehdessään 

käsitöitä. Johannan luotsaamilla kudontakursseilla kutojat myös käyttävät kierrätettyjä 

materiaaleja. Haastattelusta käy ilmi, että ekologisuus on hänelle tärkeää ja hän on 

pohtinut kestävää kehitystä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Johannan ja Saijan toiminta 
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käsitöiden parissa on yksi esimerkki siitä, miten ihmiset voivat itse muovata 

kulttuuriperintötyön tapoja, jotta ne tukisivat kulttuuriperinnön kestävää säilymistä. 

 Johanna: Nykyään minä pyrin tekemään, että jos teen jonkun käsityön ite, 

niin sillä on aina joku tarkotus. En tee laatikon pohjalle mittään, vaan 

haluan sitten käyttää sitä! Sen pittää sitten olla vähän ekologista 

ajatusmallia kuitenkii. -- No mitä mä piän tärkeenä, niin kierrättäminen. Se 

on aika helppoo tässä [kutomisessa]. Meillä on ollu kutojia, jotka on 

saattanu vanhoja villapaitoja purkaa ja kutoo ne langat vaikka 

matkahuovaks. Ja sitten tottakai räsymatot, sehän on mahtava tapa 

kierrättää! Sen mä piän tosi arvokkaana hommana ja iteki teen. Kaikilla on 

niin paljon kaikkee. Että yritettäs jalostaa vanhasta jotaki uutta. 

 

Saija: Varsinkin just näitä vanhoja rättejä oon uusiokäyttäny. Kun 

muutettiin Kuopioon ja mitä mä sen jälkeen oon täällä kutonu, nii mä en oo 

ostanu mitään. En lankoja enkä maton kuteita. Eräs rouva toi mulle kuteita 

ja trikookankaan reunaa. Mä oon tehny niistä hirveen määrän kaikkee, 

vessan mattoja ja vaikka mitä. Oon kierrättäny kaiken. 

Kulttuuriperinnön kestävyyttä voidaan tukea monin keinoin. Tutkielmani haastateltavat 

ovat luottavaisia sen suhteen, että keinoja ja tapoja kulttuuriperintötyölle löytyy myös 

tulevaisuudessa. Kulttuuriperintökasvatus tukee kestävää kulttuuriperintöä (Latvala-

Harvilahti, 2021: 44). Se on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, sillä kasvaminen 

erilaisia kulttuureja ymmärtäväksi ja arvostavaksi ihmiseksi vahvistaa henkisiä 

voimavaroja ja samalla koko yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä (Latvala-

Harvilahti, 2021: 44). Kulttuuriperinnöllä on mahdollisuus siirtyä seuraaville 

sukupolville, kun sen vaalimiselle annetaan tilaa ja arvostusta. Kauko on toteuttanut 

kulttuuriperintökasvatusta yhdistystoiminnassa järjestämällä paikallisille alakoululaisille 

opastettuja kotiseuturetkiä. Myös Helgan työ kotiseutuoppaana on 

kulttuuriperintökasvatusta. Heidän tekemänsä kulttuuriperintötyö lisää tietoa Suonenjoen 

historiasta ja omaleimaisuudesta, ja siten vahvistaa identiteettiä ja auttaa yksilöitä 

kasvamaan erilaisia kulttuureja ja kulttuuriperintöjä arvostavaksi ja hyväksyväksi. 
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Kestävää kulttuuriperintötyötä voi myös harjoittaa ja opetella itsenäisesti. Esimerkiksi 

kestävän kehityksen kompassi soveltuu käytettäväksi kulttuuriperintötyössä. Kompassi 

on erilaisia kysymyksiä sisältävä työkalu, joka auttaa käyttäjäänsä tarkastelemaan 

kulttuuriperintöjä monista eri näkökulmista kestävän kehityksen kontekstissa. (Elävä 

perintö ja kestävän kehityksen kompassi 2022.) Moni kompassin kysymyksistä on 

sellaisia, joita tutkielmani haastateltavat ovat pohtineet ja osaan myös vastanneet itse 

haastatteluissa. Kompassin kysymyksissä, joita haastateltavat ovat pohtineet, käsitellään 

muun muassa osallisuutta, osallistumista, rahan roolia kulttuuriperintyössä, 

yhteisöllisyyttä ja kulttuuriperintötyön ekologisuutta.  

Myös digitaalisuus liittyy kulttuuriperintöön ja kestävään kehitykseen. Nykyään 

digitaaliset ympäristöt ja niissä tapahtuva vuorovaikutus ovat merkittävässä roolissa 

ihmisten elämässä (Sainio, Ängeslevä & Harju, 2019: 9). Taiteen sekä kulttuurin 

tehtävänä on tukea digitalisoituvan yhteiskunnan kehittymistä niin sosiaalisesti kuin 

myös kulttuurisesti kestävillä tavoilla (Sainio, Ängeslevä & Harju, 2019: 9). 

Kulttuuriperintö siis myös tukee kestävää kehitystä digitalisoituvassa maailmassa. 

Digitaaliset palvelut puolestaan voivat olla tärkeä tekijä turvaamaan alueellisia 

kulttuuripalveluja ja ihmisten osallisuutta niihin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017: 

27). Digitaalisessa muodossa oleva kulttuuriperintö on helposti saavutettavissa 

riippumatta ajasta ja paikasta. Sen vuoksi ihmisten mahdollisuudet olla osallisena 

kyseisen kulttuuriperinnön vaalimistyössä ovat paremmat verrattuna sellaiseen 

kulttuuriperintöön, jota ei voi tavoittaa digitaalisessa muodossa.  

Tutkielmassani Kanttila on oiva esimerkkitapaus siitä, miten tehdään kestävää 

kulttuuriperintötyötä digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Kanttilan kotisivuilla 

painotetaan, että paikasta ollaan luomassa fyysistä, mutta myös virtuaalista eli digitaalista 

kohtaamispaikkaa kulttuuriperintöyhteisölle (Kanttila kulttuurin käyttöön! 2022). Anjan 

mukaan Kanttilaan on esimerkiksi suunniteltu tekniikkaa, joka mahdollistaa live– ja 

digilähetykset. Lisäksi hän kertoo, että siellä toteutetaan jo digimuseotyötä, eli kerätään, 

tallennetaan ja julkaistaan ihmisten omia muistoja ja tarinoita liittyen rakennukseen sekä 

Minna Canthiin. Muistitiedon keruusta, tallentamisesta ja julkaisusta esimerkkinä on 

Kanttilan omalla Youtube -kanavalla katsottavissa oleva video, jossa Kanttilassa 

työskennellyt henkilö muistelee työtään ja viettämäänsä aikaa Kanttilassa (Minna 
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Canthin talo Kanttila 2021). Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan 

strategiaan vuodelle 2025 on sisällytetty digitalisaatioon liittyvänä tavoitteina muun 

muassa kulttuurisisältöjen ja palvelujen saatavuuden parantuminen, digitaaliset 

jakelualustat sekä kulttuuriperinnön karttuminen uusilla tavoilla (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2017: 27–28, 34) (Sainio, Ängeslevä & Harju, 2019: 9). Kanttilaan 

suunnitellut ja osittain jo toteutukseen päässeet toimet edistävät näitä tavoitteita. 

Tulevaisuustietoinen kulttuuriperintötyö heijastuu myönteisesti yhteiskuntaan muun 

muassa ihmisten hyvinvointina sekä kestävien toimintatapojen omaksumisena (Latvala-

Harvilahti, 2021: 53). Haastateltavien kertomuksista välittyy se, että kulttuuriperintötyö 

tuo merkityksellistä ja mielekästä sisältöä heidän elämäänsä. He kertovat nauttivansa 

siitä, saavansa iloa ja tuntevansa kuuluvuuden tunnetta niin paikkoihin kuin myös 

yhteisöihin. Osallisuus kulttuuriperintötyöhön ja kulttuuriperintöprosesseihin lisää heidän 

hyvinvointiaan. Lisäksi heidän tekemänsä kulttuuriperintötyö mahdollistaa myös tulevien 

sukupolvien osallisuutta kulttuuriperintöön ja sen vaalimiseen.   

 

9 Yhteenveto 
 

Pro gradu -tutkielmassani selvitin, miten paikalliset ihmiset Kuopiossa ja Suonenjoella 

vaalivat ja siirtävät seuraaville sukupolville heille tärkeitä kulttuuriperintöjä, keitä on 

osallisina näissä kulttuuriperintöprosesseissa, miten paikalliset ihmiset haluaisivat olla 

osallisina paikkakuntiensa kulttuuriperintötyössä, millaisena he näkevät paikkakuntien 

kulttuuriperintötyön tulevaisuuden ja miten sitä voisi heidän mielestään kehittää. 

Tutkielmani haastateltavilla on keskenään hyvin erilaisia kokemuksia 

kulttuuriperintötyöstä, mutta niistä löytyy myös paljon yhdistäviä tekijöitä. Tässä luvussa 

tuon esiin, millaisia nämä kokemukset kulttuuriperintötyöstä ovat. Samalla vastaan 

tutkielmani tutkimuskysymyksiin. 

Paikalliset ihmiset Kuopiossa ja Suonenjoella vaalivat ja ylläpitävät heille tärkeää 

kulttuuriperintöä monin tavoin. Haastatteluaineiston perusteella ihmisiä voidaan jakaa eri 

ryhmiin esimerkiksi sen perusteella, että toisilla kulttuuriperinnön vaaliminen tapahtuu 

työn kautta, kun taas toisille se on harrastus. Yhteistä tutkielmani lähes kaikille 
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haastateltaville on se, että heille tärkeä kulttuuriperintö on myös elävää perintöä, eli 

tavalla tai toisella osana heidän arkeaan. Elävä perintö näyttäytyy haastateltavien arjessa 

eri tavoin; toiset asuvat heille tärkeän kulttuuriperinnön ympäröimänä tai 

kulttuuriperintökohteessa, toiset työskentelevät kulttuuriperinnön parissa, kun taas toiset 

harrastavat kulttuuriperintöä vaihtelevasti. Osalle haastateltavista heille tärkeän 

kulttuuriperinnön vaaliminen on jokapäiväistä ja päivän läpi jatkuvaa toimintaa. 

Myös yhdistystoiminta on yleinen tapana tehdä kulttuuriperintötyötä. 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että yhdistystoiminta on haastateltaville hyvä ja toimiva 

keino olla osallisena kulttuuriperintötyössä Kuopiossa ja Suonenjoella. Yhdistystoiminta 

putoaa tutkielmassani jonnekin työn ja harrastuksen välimaastoon. Vaikka se perustuukin 

vapaaehtoisuuteen kuten harrastukset yleensä, on haastateltavien puheista 

ymmärrettävissä, että yhdistyksissä tehtävä työ vastaa vaativuudessaan ja työmäärässään 

välillä myös niin kutsuttua ”oikeaa työtä”, tarkoittaen työtä, josta maksetaan palkkaa. 

Paikat ovat tärkeässä roolissa tutkielmani haastateltavien kulttuuriperintötyössä. Monella 

heistä on tietty paikka, jossa he tekevät kulttuuriperintötyötä. Ne ovat erilaisia, muun 

muassa koteja, pajoja, kansalaisopistoja, metsää ja monenlaisia rakennuksia. Paikka 

itsessään voi myös olla kulttuuriperintökohde. Paikat mahdollistavat 

kulttuuriperintötyötä, sillä kulttuuriperinnön vaalimiseen tarvitaan perinnöstä ja 

vaalimisen tavoista riippuen vaihtelevasti tilaa ja erilaisia välineitä, joita tietyistä 

paikoista löytyy. Monilla haastateltavilla heille tärkeä kulttuuriperintö ja 

kulttuuriperintötyö paikantuvat tiettyihin paikkoihin, jotka pysyvät samoina. Niihin 

liittyy myös vahvoja tunnesiteitä. Osa tunnesiteistä on syy kulttuuriperinnön vaalimiselle. 

Esimerkiksi tiettyä paikkaa halutaan vaalia tärkeänä kulttuuriperintönä, koska se on 

haastateltavalle merkityksellinen, tärkeä ja rakas. Tutkielmassani kuitenkin havaitsin, että 

paikat myös tulevat merkityksellisiksi, tärkeiksi ja jopa rakkaiksi kulttuuriperintötyön 

myötä, jonka kautta paikkaan voi syntyä vahva tunneside.   

Moni haastateltavista hyödyntää digitaalisuutta, Internettiä sekä sosiaalista mediaa heille 

tärkeän kulttuuriperinnön vaalimisessa. Digitaalisuuden myötä heillä on entistä 

paremmat mahdollisuudet vaalia heille tärkeää kulttuuriperintöä. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että he voivat esimerkiksi hankkia ja jakaa tietoa kulttuuriperinnöstä 
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verkossa, pitää yhteyttä muihin samasta aiheesta kiinnostuneisiin ihmisiin ja tallentaa 

kulttuuriperintöä digitaalisessa muodossa. 

Tutkielmassani olen selvittänyt sitä, miten paikalliset ihmiset Kuopiossa ja Suonenjoella 

vaalivat ja siirtävät jälkipolville heille tärkeää kulttuuriperintöä. Tutkielmani 

haastateltavat remontoivat ja kunnostavat rakennuksia, asuvat ja toteuttavat 

liiketoimintaa kulttuuriperintökohteissa, harrastavat ja työskentelevät erilaisten 

kädentaitojen parissa, liikkuvat luonnossa, ovat aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa, 

toteuttavat näyttelyitä, kirjoittavat kulttuuriperinnöstä ja jakavat tietoa siitä monin eri 

tavoin.  

Olen tutkielmassani saanut selville, että haastateltaville on tärkeää olla itse aktiivisena 

toimijana heille tärkeiden kulttuuriperintöjen kulttuuriperintöprosesseissa. He haluavat 

omalla toiminnallaan vaalia ja siirtää eteenpäin heille tärkeitä kulttuuriperintöjä. 

Tutkielmani osoittaa, että on tärkeää, että ihmiset voivat itse tehdä päätöksiä siitä, miten 

he tekevät kulttuuriperintötyötä. Heidän tulee myös voida itse määritellä, mikä on heille 

tärkeää kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintö ei voi tulla niin sanotusti ylhäältä annettuna ja 

ulkopuolisten määrittelemänä, vaan paikallisten ihmisten täytyy itse tunnistaa kyseinen 

perintö omakseen. Tutkielmani osoittaa, että paikallisten ihmisten osallisuus 

kulttuuriperintöprosesseihin tuo ihmisille merkityksellistä ja tärkeää elämänsisältöä, 

vahvistaa identiteettiä ja siten tukee ja lisää heidän hyvinvointiaan.  

Tutkielmassani olen selvittänyt paikallisten ihmisten toiveita kulttuuriperintötyölle. Osa 

tutkielmani haastateltavista on tyytyväisiä nykyisiin mahdollisuuksiinsa ja he kokevat, 

että pääsevät osalliseksi niihin kulttuuriperintöprosesseihin, joihin haluavat. Osa 

haastateltavista kuitenkin kertoo, että on tekijöitä, jotka joillakin tavoin rajoittavat heidän 

kulttuuriperintötyötään. Yleisiä rajoittavia tekijöitä ovat raha ja aika. Moni toivoo, että 

heillä olisi enemmän rahaa sekä aikaa käytettäväksi kulttuuriperintötyöhön. 

Haastateltavat myös haluaisivat, että Kuopion sekä Suonenjoen kaupungit panostaisivat 

nykyistä enemmän kulttuuriperintötyöhön ja tekisivät siihen osallistumisesta helpompaa. 

Tämä tarkoittaa, että haastateltavat toivovat kaupungeilta arkistojen ja museoesineiden 

parempaa organisointia ja tavoitettavuutta, kulttuuriperinnöllisesti arvokkaiden 

rakennusten ylläpitämistä ja käyttämistä, lisää yleisiä kulttuuriperintötyöhön tarkoitettuja 



62 
 

tiloja ja välineitä, sekä kannustavaa asennetta kulttuuriperintötyötä ja sen tekijöitä 

kohtaan. 

Tutkielmassani olen saanut selville, että Kuopion ja Suonenjoen 

kulttuuriperintöprosesseissa osallisina ovat eritoten paikalliset ihmiset, jotka aktiivisesti 

osallistuvat ja joita eri tahojen toimesta osallistetaan kulttuuriperintötyöhön. Molempien 

kaupunkien kansalaisopistoja sekä yhdistyksiä pidetään haastateltavien keskuudessa 

tärkeinä kulttuuriperintötyön mahdollistajina ja ihmisten osallistajina. 

Kulttuuriperintöprosesseihin ja ihmisten osallisuuteen vaikuttavat myös Museovirasto 

sekä eri tahot, jotka myöntävät avustuksia esimerkiksi kotiseututyöhön, rakennusten 

kunnostamiseen ja ylläpitoon, sekä tapahtumien järjestämiseen. Tutkielmani osoittaa, että 

Kuopion ja Suonenjoen kaupungit ovat osallisina kulttuuriperintöprosesseissa, mutta se 

on vaihtelevaa, eikä aina vastaa paikallisten ihmisten toiveita ja tarpeita. Molempien 

kaupunkien toimintatavoissa kulttuuriperintötyön kohdalla on kehitettävää. 

Haastateltavien toiveet ja näkemykset kulttuuriperintötyön tulevaisuudesta kertovat siitä, 

että heidän katseensa on suuntautunut tulevaisuuteen ja sitä kohtaan ollaan luottavaisia 

sekä odottavaisia. Monia eri kulttuuriperintöjä voi jo nyt Kuopiossa sekä Suonenjoella 

vaalia monin eri tavoin. Haastateltavat myös uskovat ja toivovat kulttuuriperintötyön 

mahdollisuuksien kehittyvän ja sen uusien ulottuvuuksien syntyvän tulevaisuudessa. 

Tutkielmani osoittaa, että ihmiset odottavat tämän suhteen toimia kaupungeilta. 

Haastateltavat ovat jo osallisina kulttuuriperintötyössä, mutta kaipaavat kaupungeilta 

lisää toimia ja osallistamista kulttuuriperintötyön monipuolistamiseksi ja 

mahdollisuuksien lisäämiseksi. Tutkielmani tuottaman tiedon pohjalta Kuopion sekä 

Suonenjoen kaupungeilla on mahdollisuus tarkastella paikallisten osallisuutta 

kulttuuriperintöprosesseissa, omaa rooliaan osallistajina ja kulttuuriperintötyön tukijoina 

ja parantaa osallisuuden mahdollisuuksia.  

Tutkielmani tarjoaa katsauksen Suonenjoen ja Kuopion paikallisten ihmisten 

osallisuuteen kulttuuriperintöprosesseissa. Tutkimusaineistoni on kerätty vuosina 2020–

2021. Aineisto on pieni, mutta sen ansiosta olen voinut tarkasti keskittyä siihen, millaisin 

eri tavoin haastateltavat vaalivat heille tärkeää kulttuuriperintöä ja millaisia ajatuksia 

heillä on kulttuuriperintötyöstä. On haastavaa arvioida, millaisia tutkimustuloksia olisin 
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voinut saada, jos haastateltaviksi olisivat valikoituneet toiset henkilöt. Uskon, että tällöin 

ne haastateltavien konkreettiset kulttuuriperintötyön tavat, joita tutkielmassani tuon esiin, 

olisivat olleet ainakin hieman erilaisia. Uskon kuitenkin, että monet tutkielmani 

aineistosta tärkeinä nousevat teemat, kuten yhteisöllisyys ja paikan merkitys 

kulttuuriperintötyössä, olisivat nousseet esiin myös eri osallistujien tuottamasta 

aineistosta, sillä ne ovat päätelmieni ja lukuisten tutkielmassa käyttämieni lähteiden 

mukaan niin kiinteä ja olennainen osa kulttuuriperintöä ja kulttuuriperintötyötä. 

Tutkielmani kertoo paikallisten osallisuudesta kulttuuriperintöprosesseissa vain Kuopion 

ja Suonenjoen kontekstissa, mutta koska kulttuuriperintöprosesseissa olennaista paikasta 

ja ajasta riippumatta ovat arvot, kulttuuriperinnön merkityksellisyys nykypäivänä sekä 

sen tulevaisuuden näkymät, voi tutkielmani tuottamaa tietoa soveltaa myös muualla.  

Tutkielman tekemisen myötä minulla on herännyt myös uusia kysymyksiä ja 

tutkimusaiheita. Jatkossa olisi mielenkiintoista ja myös erittäin tärkeää tutkia esimerkiksi 

sitä, miten kaupungit ovat omasta näkökulmastaan huomioineet paikallisten ihmisten 

tarpeen olla mukana itselleen tärkeissä kulttuuriperintöprosesseissa ja miten kaupunki on 

osallistanut paikallisia ihmisiä kulttuuriperintötyöhön ja millaisella menestyksellä. Näitä 

asioita on hyödyllistä selvittää, sillä jo kuten aiemmin olen kertonut, kulttuuriperintö ja 

sen parissa toimiminen vaikuttavat positiivisesti ihmisten elämään ja hyvinvointiin. 

Tämän vuoksi kaupunkien kannattaa panostaa kulttuuriperintötyöhön ja kaupunkilaisten 

osallisuuden mahdollisuuksiin siinä. 
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Kuopio 4.11.2020 

Niilo Kalsi Puuseppä Suonenjoki 9.11.2020 

Pentti Eläkeläinen Suonenjoki 24.11.2020 

Saija Sillanpää Taiteen maisteri Kuopio 12.1.2021 

Aulis Koivistoinen Asiantuntija Kuopio 12.1.2021 

Johanna Savolainen Kudonnan opettaja Kuopio 2.2.2021 

Anita Helen Myyjä Kuopio 27.2.2021 

Ninnu Liimatainen Maalarimestari Kuopio 17.3.2021 

 
Taulukko 1 Tutkielman haastateltavat. 
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kuvakokoelma. 
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Liitteet 
 

Haastattelurunko ja teemat 
 

Perustiedot 
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- Mistä olet kotoisin?  

- Miten olet päätynyt asumaan Kuopioon/Suonenjoelle? 

- Millainen kaupunki Kuopio/Suonenjoki mielestäsi on? 

- Missä paikoissa vietät yleensä/usein aikaasi Kuopiossa/Suonenjoella? 

 

Informantille tärkeä kulttuuriperintö 

- Kertoisitko jostakin sinulle tärkeästä kulttuuriperinnöstä?  

- Miksi se on sinulle tärkeää? 

- Millaisia muistoja sinulla liittyy tähän kulttuuriperintöön? Mikä siinä on jäänyt 

erityisesti mieleesi? 

 

Osallisuus kulttuuriperintötyössä 

- Osallistutko itse sinulle tärkeän kulttuuriperinnön ylläpitämiseen jotenkin? / 

Vietätkö aikaa tämän kulttuuriperinnön parissa? Millä tavoin? Jos et, miksi? 

Haluaisitko kuitenkin? 

- Liittyykö sinulle tärkeä kulttuuriperintö tähän paikkaan, jossa nyt olemme? 

Miten? 

- Onko sellaista kulttuuriperintöä, jonka parissa haluaisit viettää aikaa ja toimia, 

mutta et vielä tee niin? Miksi juuri se kulttuuriperintö kiinnostaa sinua? Miksi et 

vielä toimi sen parissa? 

- Onko sinulle tärkeää, että voit itse osallistua kulttuuriperinnön ylläpitämiseen? 

 

Kulttuuriperintö yleisesti 

- Mikä mielestäsi tekee jostakin asiasta kulttuuriperintöä? 

- Mitkä asiat ovat tärkeää kulttuuriperintöä? 

 

Ketkä ovat osallisina kulttuuriperintötyössä? 
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- Kuka mielestäsi päättää siitä tai voi vaikuttaa siihen, mikä on kulttuuriperintöä? 

- Kuka sinun mielestäsi vaalii ja ylläpitää sinulle tärkeää/paikkakuntasi 

kulttuuriperintöä? 

- Ketkä kaikki siihen voivat osallistua? 

- Onko sinulla mielestäsi riittävästi mahdollisuuksia osallistua kulttuuriperinnön 

vaalimiseen? 

- Mitä itse haluaisit tehdä sinulle tärkeän kulttuuriperinnön hyväksi? 

 

Tulevaisuudessa 

- Millaisena näet sinulle tärkeän kulttuuriperinnön tulevaisuuden? 

- Miten haluaisit kehittää kulttuuriperintötyön mahdollisuuksia paikkakunnallasi? 
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