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1. Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2015

Hyvät ICOMOSin jäsenet
Alkanut vuosi on ICOMOSin merkkivuosi järjestön täyttäessä 50 vuotta. Kansainvälisen ICOMOSin
perustava kokous pidettiin vuonna 1965 Varsovassa. Perustamista oli todistamassa muun muassa
kansainvälisen ja Suomen ICOMOSin kunniajäsen, arkkitehti Maija Kairamo.
ICOMOS juhlistaa merkkivuottaan konferenssilla, jonka teemana on ”Heritage in Transformation.
Heritage protection in the 21st century problems, challenges, predictions". Konferenssi järjestetään samassa kaupungissa kuin järjestö perustettiin, Puolan Varsovassa, 22.-24. kesäkuuta 2015.
Juhlakonferenssin ”Call for papers” on avattu ja ehdotukset tulee toimittaa helmikuun loppuun
mennessä. Toivottavasti konferenssi kiinnostaa jäseniä, jotta suomalaisten asiantuntijoiden ääni
tulisi esille puheenvuoroissa. Konferenssi on ilmainen, mutta osallistujien tulee kattaa matka- ja
majoituskulunsa.
Ilmoittakaa kiinnostuksenne sihteerillemme sihteeri@icomos.fi niin pystymme kartoittamaan lähtijöitä ja ottamaan huomioon matkakustannukset vuoden 2015 tarkennetun budjetin yhteydessä.
Lisätietoa konferenssista ja tarkemmat hakuohjeet osoitteesta:
http://www.icomos.ch/fileadmin/downloads/groups/vgi/ENG_Information_Conference__Heritag
e_in_transformation.pdf

Suomen ICOMOSin juhlakirja ”Rakennussuojelu ajassa. Pohdintoja
rakennetun ympäristön suojelusta. – Building Conservation in Our Time.
Essays on the Conservation of the Built Heritage” on ilmestynyt.
Kirja on myynnissä Tiedekirjassa, mutta jäsenille maksuton, ja noudettavissa kuittausta vastaan Museoviraston kirjastosta, Sturenkatu 2, sen
aukioloaikoina ti-pe kello 10-16, to 10-18 (maanantaisin suljettu).
Noutojärjestelyt on tarkoitettu lähinnä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuville jäsenille, muille kirja toimitetaan postitse kevään aikana.

Haluan kiittää kaikkia ICOMOSin jäseniä aktiivisesta kuluneesta
vuodesta ja toivotan mielenkiintoista alkanutta uutta vuotta.

Margaretha Ehrström
puheenjohtaja

2. Vuosikokous 2015
ICOMOSin Suomen osasto r.y.:n vuosikokous järjestetään keskiviikkona 11.3.2015 Helsingissä. Laita päivämäärä jo kalenteriin, virallinen kokouskutsu ja lisätietoa kokouksen paikasta, aikataulusta
ja ohjelmasta helmikuun aikana!

3. Yhdistys Facebookissa

Yhdistys on laajentanut reviiriään sosiaalisen median
pariin. Viime vuoden lopussa avattu
Facebook-sivu löytyy osoitteesta:
https://www.facebook.com/icomosfinland
Tule, tykkää ja seuraa alan ajankohtaisia asioita!

4. Jäsenetu SKS:n kirjamyymälässä
ICOMOSin Suomen osasto r.y.:n jäsenet saavat vuonna 2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kirjamyymälässä 25 % alennuksen normaalihintaisista kirjoista. Kirjamyymälä sijaitsee osoitteessa
Mariankatu 7, 00170 Helsinki. Edun saa jäsenkortilla.

5. Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 2015 - Teollisuuden ja tekniikan juhlaa!
Suomen ICOMOS mukana Teollisuusperintöseuran kanssa
ICOMOS:in Suomen osasto r.y. järjestää yhdessä Teollisuusperintöseura ry:n kanssa syyskuussa
yhdenpäivän seminaarin Verlassa, jossa tarkastellaan Verlan restaurointia ja hoitoa suhteessa Venetsian julistukseen. Seminaarista lähempää tietoa lähiaikoina kun päivä sekä sisältö tarkentuvat.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät on jokasyksyinen tapahtuma, joka aktivoi ihmisiä toimimaan
oman kulttuuriympäristönsä ja -perintönsä omaleimaisuuden puolesta ympäri koko Euroopan.
Euroopan neuvosto on julistanut vuoden 2015 teollisuusperinnön ja tekniikan teemavuodeksi, ja
aihe on nostettu myös 50 valtiota kattavan European Heritage Days-ohjelman pääteemaksi.
Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ensi vuoden otsikko on Teollisuuden ja tekniikan
perintö.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumista kansallisesti ja kansainvälisesti verkkosivuilla
http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kulttuuriymparistopaivat sekä
http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaivat .

6. World monument watch 2016 nominations deadline 1.3.2015
2016 World Monuments Watch nominations are now being accepted. Deadline for nominations
is March 1, 2015.
Every two years World Monuments Fund (WMF) accepts new nominations to the World Monuments Watch. The World Monuments Watch calls international attention to cultural heritage
around the world that is at risk from the forces of nature and the impact of social, political, and
economic change. From archaeological sites to iconic architecture, cultural landscapes to historic
urban centers, the Watch identifies places of significance in need of timely action.
Watch listing provides an opportunity for sites and their nominators to raise public awareness,
foster local participation, advance innovation and collaboration, and demonstrate effective solutions.
Nominating a site to the Watch is a two-part process. Click here
http://www.wmf.org/watch/2016-inquiries to submit an initial inquiry, after which a username
and password will be provided to access the secure Online Nomination Form.
More information at http://www.wmf.org/watch . Questions about the nomination process
should be directed to watch@wmf.org .

7. Symposium: Sustainable Strategies in Cultural Heritage, 4.5.2015, Berlin,
Germany.
Choosing the Green Way: Sustainable Strategies in Cultural Heritage 4 May 2015 by Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin, Germany.
Registration will end on February 8th 2015 for early-bird registration and on April 12th 2015 for
regular registration.
For more information: http://krg.htw-berlin.de/aktuelles-termine/green-way/

8. Study programme “Heritage, Culture and Tourism: policy and practice for
maximising results” 1.-5.6.2015, London.
This programme is designed mainly for policy-makers and senior experts working in government
ministries and agencies and in non-governmental organisations concerned with the management
and funding of heritage conservation and tourism. Applications will also be welcome from those in
the voluntary and private sector who wish to gain insights into how heritage, culture and tourism
contribute to economic development and to engage in dialogue with officials and experts with responsibilities in this field.

The study programme will:
- Broaden your knowledge and understanding of the issues surrounding heritage, culture and tourism policy and practice
- Examine the relationships between heritage, culture and tourism and other government priorities such as economic development and education
- Raise awareness of the opportunities and challenges surrounding heritage, culture and tourism
and suggest ways in which they can be effectively addressed in different country contexts
- Provide opportunities to develop new networks with knowledgeable professionals.

More information on the programme: http://www.public-admin.co.uk/wpcontent/uploads/2014/12/Brochure2015.pdf and apply online: http://www.public-admin.co.uk/

