
Kestävä kehitys

Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet ja 

syrjinnän 
torjuminen

Tasa-arvo naisten ja 
miesten välillä  

Botnia-Atlantica listaa kolme 
tärkeää näkökulmaa, jotka 
huomioidaan kaikissa Botnia-
Atlantica-hankkeissa. Näitä 
näkökulmia kutsutaan 

horisontaalisiksi 
kriteeriseksi 

ja Lystra-hankkeessa nämä 
kriteerit otetaan huomioon eri 
tavoin. Tässä suunnitelmassa 
kerrotaan, kuinka voimme ottaa 
nämä kriteerit käytännössä osaksi 
työtämme. Saat lisää taustatietoa 
Lystran hankehakemuksesta. 

Horisontaaliset kriteerit
Maailmanperintöhanke Lystran suunnitelma

On tärkeää, että kestävä kehitys 
on toiminnan keskiössä meidän 
maailmanperintökohteella. 
Kestävää kehitystä voidaan 
toteuttaa eri tavoin ja eri 
mittakaavoissa, myös Lystra-
hankkeessa.

Kaikilla pitää olla 
yhdenvertaiset mahdollisuudet 
maailmanperintötietoon ja sen 
hyödyntämiseksi, huolimatta 
henkilön edellytyksistä. Tätä 
halutaan edistää tietoisesti Lystra-
hankkeessa.

Kaikilla, sekä naisilla että miehillä, 
on yhtäläiset mahdollisuudet 
osallistua hanketoimintaan ja 
ottaa osaa päätöksentekoon. 
Haluamme saavuttaa tämän 
Lystran henkilökunnan ja muiden 
hankekumppaneiden kanssa.



Kestävä 
kehitys

Unesco tähtää siihen, että maailmanperintökohteet ovat kestävän kehityksen 
edeltäjiä, ja tähän voimme Lystrassa aktiivisesti vaikuttaa. Useat Agenda 
2030:n tavoitteista ovat hyvin yhteneväisiä maailmanperintöajatuksen ja 
Lystran tavoitteiden kanssa. Me voimme edistää kestävää kehitystä 
päivittäisten valintojemme kautta sekä työssä että matkustamisessa. 
Me otamme kestävän kehityksen huomioon myös Lystran aktiviteettien 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tuloksissa. 

Me haluamme
• Toteuttaa opastussuunnitelman 

niin, että se tukee löytämisen 
iloa, mutta samalla ohjaa 
kävijöitä kestävän kehityksen 
suuntaan 

• Että maailmanperintökohteen 
asukkaat ovat ylpeitä 
ainutlaatuisesta ympäristöstään 
ja haluavat suojella sitä

• Olla mukana kehittämässä 
kestävää luontomatkailua ja näin 
houkutella enemmän kävijöitä

• Parantaa tietopohjaa 
maailmanperinnöstä

• Kouluttaa kaavoittajia, jotta 
he tietävät, että kyseessä on 
maailmanperintöalue ja näin 
tehdä kestäviä päätöksiä

• Järjestää tapahtumat ja 
kokoukset kestävällä tavalla

Tarkistuslista
 F Aina on mahdollista osallistua 

johtoryhmän kokouksiin Skype-
yhteydellä 

 F Hanketyöntekijät välttävät 
lentämistä, ja järjestävät 
työmatkat mahdollisimman 
kestävällä tavalla

 F Tarjoiluissa kasvisvaihtoehtoja 
ja lähituotettua ruokaa

 F Opastussuunnitteluun 
otetaan mukaan eri toimijoita 
paikallisten kytköksien 
vahvistamiseksi 

 F Kaavoittajia koulutetaan 
maailmanperintöattribuuteista 

 F Välittämämme tieto kertoo myös 
tarpeesta suojella ainutlaatuista 
maailman-perintöämme 

 F Digitaaliset ratkaisumme 
kestävät aikaa



Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet 

ja syrjinnän 
torjuminen

Hankkeen toiminta on suunnattu kaikille maailmanperinnön toimijoille, 
asukkaille ja kävijöille riippumatta henkilön alkuperästä, iästä, elämänkat-
somuksesta, poliittisista näkemyksistä tai toiminnanrajoitteista. Maailman-
perintö kuuluu kaikille, ja siksi Lystrassa halutaankin, että maailmanperintö 
on kaikkien saavutettavissa riippumatta olosuhteista tai siitä, pääseekö 
henkilö vierailemaan maailmanperintökohteessa. 

Me haluamme
• Tuottaa materiaalia useilla kielillä
• Ottaa opastussuunnitelmassa ja 

digitaalisissa tuotteissa huomioon 
eri kohderyhmien tarpeet 

• Tehdä maailmanperinnöstä saavu-
tettavamman interaktiivisen kar-
tan sekä lyhyiden videoiden ja 
animaatioiden avulla

• Informoida käyntikohteiden es-
teettömyydestä ja näin lisätä 
kaikkien mahdollisuutta nauttia 
maailmanperinnöstä 

• Popularisoida maailmanperintöön 
liittyvän tiedon, jotta maailman-
perinnön ymmärtäminen olisi 
helpompaa 

Tarkistuslista
 F Maailmanperintökohteen 

yhteisen verkkoportaalin 
kielivaihtoehdot ovat 
suomi, ruotsi ja englanti

 F Tekstit ja muu info 
kirjoitetaan selkokielellä

 F Opastussuunnitelma 
käsittelee käyntikohteiden 
esteettömyyttä ja eri 
ryhmät, kuten esimerkiksi 
vammaisalan järjestöt, 
otetaan mukaan 
suunnittelutyöhön

 F Tietoa käyntikohteista ja 
niiden esteettömyydestä 
löytyy yhteisestä 
verkkoportaalista



Tasa-arvo 
naisten ja 

miesten välillä  

Sukupuolten välinen tasa-arvo sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien vah-
vistaminen nostetaan esille kestävän kehityksen toimintasuunnitelmassa 
(Agenda 2030). Lystra-hankkeessa työskennellään sukupuolten välisen 
tasa-arvon puolesta. Lisäksi hankkeessa halutaan, että sukupuolinäkökulma 
on esillä sekä hankkeen sisäisissä ryhmissä sekä ulkoisissa ryhmissä, kun 
järjestetään esimerkiksi tapahtumia. 

Me haluamme
• Että naiset ja miehet ovat 

tasapuolisesti edustettuina 
hankkeen ryhmissä ja 
tapahtumissa

• Että ketään ei suosita eikä 
syrjitä sukupuolen takia 
hankkeen aktiviteeteissa tai 
tuloksissa 

• Välttää tyypillisiä 
sukupuolirooleja 
materiaaleissa, joita 
tuotamme

Tarkastuslista
 F Hankekumppanit ja rahoittajat 

edustavat molempia sukupuolia 
sekä ohjausryhmässä että 
muissa ryhmissä

 F Kaikki saavat puheenvuoron 
kokouksissa ja työpajoissa, 
ja me pidämme huolen, 
että puheenvuorot jaetaan 
tasaisesti kaikkien kesken 

 F Me olemme tietoisia 
sukupuolijakaumasta, kun 
lähetämme kutsuja tai viestejä

 F Opastussuunnitelman 
testiryhmä koostuu sekä 
miehistä että naisista

 F Sekä naiset että miehet 
näkyvät viestinnässämme, ja 
vältämme stereotyyppejä

 F Henkilökuntaa koulutetaan 
tasa-arvoon liittyen 


