Eurooppa
alkaa
täältä!

Unkari)

Franz Lisztin musiikkiakatemian
sainvälinen musiikkiyliopisto sekä
erintöämme pysyen uskollisena
ooppalaiselle ja kansainväliselle

Lisztakademien (Budapest, Ungern)
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ris Korbin ja Kálman Gierglin
oksena Unkarin itsenäistymisen
useo ja -tutkimuskeskus, Kodály-

Lisztakademien inrättades 1875 av den framstående kompositören och musikern Franz Liszt
själv. Det är en mångfacetterad institution som innefattar en utbildningsinstitution, ett
internationellt musikuniversitet och en mötesplats. Vid Lisztakademin framhävs vårt musikarv
och en anda av öppenhet, kreativitet och innovation av europeisk och internationell karaktär.
Akademin är inrymd i en byggnad från 1907 som konstruerades av Flóris Korb och Kálman
Giergl, och som anses vara ett mästerverk av den ungerska secessionen. Här hittar vi bland
annat Liszts minnesmuseum och forskningscentrum, Kodályinstitutet och Kodálymuseet.

Paneurooppalaisen piknikin muistopuisto (Sopron, Unkari)
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Minnesparken

Muistopuisto on perustettu 19. elokuuta 1989 kansalaisaloitteena järjestetyn
paneurooppalaisen piknikin eli rauhantapahtuman muistoksi. Tapahtuman aikana Unkarin ja
Itävallan välinen raja avattiin tilapäisesti, jolloin lähes 600 Saksan demokraattisen tasavallan
kansalaista sai tilaisuuden paeta länteen. Tapahtuma käynnisti rautaesiripun murenemisen.
Rautaesirippu oli jakanut Euroopan aatteellisesti ja taloudellisesti kahteen eri alueeseen,
joten sen kaatuminen johti Saksojen yhdistymiseen ja EU:n itälaajentumiseen vuonna 2004.
Puisto on muistomerkki vuoden 1989 jälkeiselle rajattomalle ja yhtenäiselle Euroopalle.
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Partisansjukhuset Franja (Slovenien)

aikaan salainen sairaala, jota slovenialaiset
äytynyttä vastarintaliikettä natsijoukkojen

Franjasjukhuset var ett hemligt sjukhus under andra världskriget som drevs av slovenska
partisaner som en del av en bred motståndsrörelse mot de ockuperande nazistiska styrkorna.
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Minnesparken tillä
fredsdemonstratio
Ungern och Österr
fly till väst, en hän

Järnridån hade de
dess fall återfören
står för ett gränsf

Det är en tydlig symbol för människors mod och medicinsk vård liksom för solidaritet och
Antiikin Ateenan keskusta (Kreikka)
ochlokalbefolkningen,
de kringliggande historiska sjukhuspersonalen
kvarteren i Aten (Grekland) och skadade soldater
stä mielenlujuutta ja sairaanhoitoa sekä
kamratskap i svåra tider –Akropolis
mellan
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Antiikin Ateenan keskusta on noin sadasta
monumentista koostuva huomattavanav
merkittävä
Detta är ett komplex
bestående av upp till 100
monument.
Du möts av arkitektur
av oerhördandra världskriget.
tta ja kumppanuutta toisen maailmansodan aikana
olika nationaliteter, inklusive
fiendesoldater
– som
framträdde
under
arkkitehtoninen kokonaisuus yli 3000 vuoden ajanjaksolta. Se on erinomainen esimerkki
betydelse som sträcker sig över mer än 3 000 år och är ett enastående exempel på antikens
arkkitehtuurin kehityksestä antiikin aikana.
arkitektoniska utveckling.
a eri kansallisuuksia edustavien loukkaantuneiden
llä.
I auttoivat
dag har sjukhuset omvandlats
ett museum
somsom
värnar
solidaritet,
demokratiska
Antiikin Ateenan keskusta muodostaa historiallisen näyttämön tapahtumille, jotka
Här uppvisas till
ett historiskt
landskap där händelser
format några
av de viktigaste
muovaamaan eurooppalaisen identiteetin keskeisimpiä piirteitä klassisen taiteen ja
aspekterna av den europeiska identiteten ägt rum – från utvecklingen av klassisk konst och
värderingar
och mänskliga
rättigheter.
teatterin kehityksestä aina demokratiaan, filosofiaan, logiikkaan, yhtäläisiin oikeuksiin
ja eri
teater
till demokrati, filosofi, logik, lika rättigheter och vetenskap.
tieteenaloihin.
solidaarisuutta, demokraattisia arvoja ja
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Kuolemantuomion kieltävä peruskirja (Lissabon, Portugali)
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Kuolemantuomion kieltävä peruskirja hyväksyttiin vuonna 1867 ja sitä säilytetään Torre
do Tombon kansallisarkistossa Lissabonissa, Portugalissa. Se on Euroopan ensimmäisiä
esimerkkejä kuolemantuomioiden antamisen lopettamisesta, joka on vahvistettu kansallisessa
lainsäädännössä.
Asiakirjalla edistetään arvoja, jotka ovat nykyisin osa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Stadgan för avskaffandet av
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Stadgan för avskaffandet av dödsstraf
Torre do Tombo i Lissabon, Portugal.
upphävande av dödsstraffet som note
Stadgan främjar de värden som i dag
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Westfaliska freden representerar alla de fredsfördrag som parterna förhandlade fram och enades
om i städerna Münster och Osnabrück 1648. Dessa fördrag satte punkt för trettioåriga kriget (1618–
1648) där alla europeiska stormakter deltagit, och som inte bara varit en konflikt mellan stater,
utan även mellan religioner. Konflikten innebar även slutet på nederländska frihetskriget (1568–
1648) med Spanien.
Westfaliska freden var en stor historisk händelse i utvecklingen av staten och internationell rätt.
Den spelar stor roll eftersom fred uppnåddes genom diplomatiska förhandlingar och inte genom
våld. De principer som utvecklades där är fortfarande i kraft och har varit avgörande för att forma
det Europa vi har i dag.
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Tartu universitets historiska byggnader (Tartu, Estland)

Tarton yliopiston historiallinen kokonaisuus on kampusalue, joka on suunniteltu 1800luvun alussa noudattaen ajatusta ”yliopisto kaupungissa, yliopisto puistossa”. Siinä
konkretisoituvat valistuksen ajan yliopiston aatteet sekä tieteen ja oppimisen yhdistäminen,
ja se kuvastaa koulutuksen eurooppalaista perintöä.
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Tartu universitet grundades 1632 av den svenska kungen Gustav II Adolf och fastän det överläts
mellan olika politiska krafter i regionen, bland annat Sverige, Polen, Tyskland och Ryssland, har
det fortsatt att vara en ledstjärna för progressiva idéer.
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Ruotsin kuningas Kustaa Aadolf II rakennutti Tarton yliopiston vuonna 1632, ja vaikka
yliopisto on ollut vuoroin alueen eri poliittisten valtojen, kuten Ruotsin, Puolan, Saksan ja
Venäjän, hallussa, se on aina säilyttänyt asemansa edistyksellisen ajattelun maamerkkinä.

De historiska byggnaderna vid universitetet i Tartu har utgjort ett universitetsområde från
början av 1800-talet med mottot ”Ett universitet i staden, ett universitet i parken”. Området
förkroppsligar tankarna om ett universitet under upplysningstiden. Här kopplas vetenskap och
lärande samman i en återspegling av den europeiska utbildningstraditionen.
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Tarton yliopiston historiallinen kokonaisuus (Tartto, Viro)
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Westfalenin rauha oli uraauurtava tapahtuma valtioiden lakien ja kansainvälisen
lainsäädännön kehitykselle. Tapahtuma on merkityksellinen siksi, että rauha saavutettiin
diplomaattisten neuvottelujen eikä pakottamisen tuloksena. Sopimuksessa luodut periaatteet
ovat edelleen voimassa, ja ne muokkasivat ratkaisevalla tavalla Euroopan nykyistä järjestystä.
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Westfaliska freden – Münster och Osnabrück (Tyskland)

Westfalenin rauhaksi nimitetään sarjaa rauhansopimuksia, joista neuvoteltiin ja jotka
allekirjoitettiin Münsterin ja Osnabrückin kaupungeissa vuonna 1648. Näillä sopimuksilla
lopetettiin kolmikymmenvuotinen sota (1618–1648), johon osallistuivat kaikki suurimmat
Euroopan valtiot ja joka oli valtioiden välisen konfliktin lisäksi myös uskonsota. Sota päätti
myös Espanjaa vastaan taistellun Alankomaiden vapaussodan (1568–1648).
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Westfalenin rauha – Münster ja Osnabrück (Saksa)

© Municipality of Tolmin

Euroopan kulttuuriperintötunnus
Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label)

Coimbran yliopiston kirjasto (Portugali)
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Coimbran yliopiston kirjasto perustettiin ennen vuotta 1513, ja siihen kuuluva Joaninan
kirjasto on yksi 1700-luvun alun merkittävimmistä ja innovatiivisimmista kirjastorakennuksista
Euroopassa.

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Portugal)

Det allmänna universitetsbiblioteket i Coimbra, Biblioteca Joanina, inrättades före 1513 och är
en av de mest anmärkningsvärda och innovativa biblioteksbyggnaderna i Europa från tidigt
1700-tal.

on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. TunDET EUROPEISKA
KULTURARVSMÄRKET

Kirjasto on määritellyt itsensä jo vuosisatojen ajan ”julkiseksi kirjastoksi”. Se oli yksi
ensimmäisistä Euroopan kirjastoista, joilla oli aiheluettelot (1743), eikä se sallinut pimeinä
aikoina minkäänlaista sensuuria. Kirjastossa on monia Euroopan kannalta tärkeitä asiakirjoja.

Biblioteket har i flera århundraden definierat sig som ett offentligt bibliotek. Det var ett av
de första biblioteken i Europa som hade ämneskataloger (1743) och ingen censur tilläts under
historiens mörkare perioder. Här finns många dokument av europeisk betydelse.

nuksen tavoitteena on jakaa
tietoa Euroopan historiasta,
Javorcan kirkko (Tolmin, Slovenia)
arvoista ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, moniEUROOPPALAINEN
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Javorcan muistokirkko on ainutlaatuinen jugendtyylinen taideteos. Sen rakensivat
vuoristoon ensimmäisessä maailmansodassa Sočan rintamalla taistelleet sotilaat kaatuneiden
sotilaiden muistoksi näiden alkuperästä ja kulttuurista riippumatta. Nykyisin kirkko ja sen
kulttuurimaisema symboloivat edelleen tätä sovinnon tekoa sekä yhteistyössä luodun ja
rakennetun taiteen yhdistävää voimaa.

muotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan kulttuuriperintötunnuksia vuodesta 2013 alkaen. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat
Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta
avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Vuoteen 2022 mennessä tunnus
on myönnetty 60 kohteelle 20 eri maassa. Tunnuksia on
myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä aktiivisesti toimiville
instituutioille.
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© Collections Mundaneum, Mons (Belgique)
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Vuosien 1919–1940 Kaunas (Liettua)
kulttuurikeskukseksi.
muissa
maissa opiskelleet liettualaiset toivat
Mundaneum är en milstolpe i Europas intellektuella
och socialaMonet
struktur.
Dess Euroopan
grundare, Henri
palatessaan
tietoa
jaoch
uusia
ajatuksia Kaunasiin,
jossa nykyaikaisten suuntausten ja
La Fontaine och Paul Otlet, var förespråkare
för fred uutta
genom
dialog
kunskapsutbyte
på
perinteiden
hedelmällinen
sekoitus
johti maan kukoistavaan kehitykseen, joka
europeisk och internationell nivå genomvanhojen
bibliografisk
undersökning.
Syftet med
Mundaneum
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näkyy
kaupungin
tuon av
aikakauden
arkkitehtuurissa.
var att samla in all
tillgänglig information
i världen,
oberoende
medium (böcker,
tidningar,
KULTTUURIPERINTÖTUNNUS
vykort m.m.), och klassificera den enligt det system som utvecklades här, nämligen Universella
Vuosien 1919–1940 Kaunas on kaupunkimaisema, joka kuvastaa Euroopan sotien välistä
decimalklassifikationen.

DET EUROPEISKA
KULTURARVSMÄRKET

DET EUROPEISKA
KULTURARVSMÄRKET

Under mellankrigstiden utvecklades staden Kaunas till ett modernt, levande och dynamiskt
kulturcentrum i Litauen. Många litauer som studerade i andra europeiska länder förde med sig
nya kunskaper och idéer till Kaunas, där en berikande blandning av modernistiska tendenser
och gamla traditioner gav upphov till den blomstrande utvecklingen av stadens arkitektur
under denna tid.
Under perioden 1919–1940 hade Kaunas ett stadslandskap som sprudlade av mellankrigstidens
europeiska arkitektur och modernism, och som i dag skildrar arvet från de blomstrande åren då
Kaunas tillfälligt var huvudstad i Litauen.
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arkkitehtuuria ja modernismia rehevällä tavalla. Nykyisin kaupunkimaisema edustaa
Mundaneum har lagt grunden för dagens
informationsvetenskap
och
betraktas i dag
som en
erinomaista
perintöä siltä
kukoistavalta
kulta-ajalta,
jolloin Kaunas oli väliaikaisesti Liettuan
föregångare till internets sökmotorer. pääkaupunki.

Mundaneum muodostaa perustan nykyajan informatiikalle, ja sitä pidetään internetin
hakukoneiden edelläkävijänä.

Kaunas under perioden 1919–1940 (Litauen)

Sotien välisenä aikana Kaunas kehittyi maan nykyaikaiseksi, eloisaksi ja dynaamiseksi
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Mundaneum (Mons, Belgien)

Mundaneum on merkittävä virstanpylväs Euroopan henkisellä ja yhteiskunnallisella
kartalla. Sen perustajat Henri La Fontaine ja Paul Otlet edistivät rauhaa puolustamalla
vuoropuhelun ja tietämyksen jakamista Euroopassa ja kansainvälisesti bibliografisen kyselyn
avulla. Mundaneumin tarkoituksena oli kerätä kaikki maailmassa saatavana olevat tiedot
välineestä riippumatta (esim. kirjat, sanomalehdet, postikortit) ja luokitella ne kehittämänsä
universaalin desimaaliluokituksen mukaisesti.
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Mundaneum (Mons, Belgia)

Westerborkin leiri (Hooghalen, Alankomaat)

Koncentrationslägret Westerbork (Hooghalen, Nederländerna)

Westerborkin leiri toimi natsien vainoamien juutalaisten pakolaisleirinä vuoteen 1942 asti,
minkä jälkeen sitä käytettiin kokoamisleirinä, josta juutalaiset, romanit ja sintit kuljetettiin
natsien tuhoamis- ja keskitysleireille.
EUROOPPALAINEN
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Toisen maailmansodan jälkeen leirissä pidettiin vankeina Alankomaiden kansalaisia,
joiden uskottiin tehneen yhteistyötä natsien kanssa. Myöhemmin siellä pidettiin ihmisiä,
jotka palasivat Alankomaiden entisistä Itä-Intian siirtomaista. Monet heistä olivat peräisin
Molukeilta.

Koncentrationslägret Westerbork fungerade som ett flyktingläger för judar som förföljdes av
nazisterna fram till 1942 och blev därefter ett genomgångsläger från vilket judar, romer och
sinter deporterades till nazistiska utrotnings- och koncentrationsläger.
DET EUROPEISKA
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Westerborkin leirillä on yhtymäkohtia tärkeisiin Euroopan historian aiheisiin,
kuten miehitykseen, vainoihin, muuttoliikkeeseen, siirtomaiden itsenäistymiseen ja
monikulttuurisuuteen. Nykyisin entisen leirin paikalla on museo ja muistomerkkejä.

Efter andra världskriget användes det som fängelse för nederländska medborgare som
misstänktes ha samarbetat med nazisterna. Senare tog lägret emot personer som återvände
till Nederländerna från de före detta nederländska kolonierna i Ostindien, bland annat en stor
grupp molucker.
Koncentrationslägret Westerbork har kopplingar till centrala frågor i Europas historia, såsom
ockupation, förföljelse, migration, avkolonisering och mångkulturalism. På platsen där det före
detta lägret låg finns i dag ett museum och minnesmärken..

Suomalaisia kohteita mukaan
Suomi liittyi mukaan tunnukseen vuonna 2018. Museovirasto vastaa tunnuksen kansallisesta koordinoinnista. Myös suomalaisilla kulttuuriperintökohteilla
on mahdollisuus pohtia omaa rooliaan eurooppalaisesta näkökulmasta ja hakea tunnusta. Suomen ensimmäinen kulttuuriperintötunnuksen saanut kohde
on Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus
Tunnusta voidaan hakea

•
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•

muistomerkeille
luontokohteille
vedenalaisille tai arkeologisille kohteille
teollisuus- tai kaupunkikohteille
kulttuurimaisemille ja tiettyyn paikkaan liittyvälle aineettomalle perinnölle
historiallisille paikoille
kulttuurituotteille ja -esineille (joilla on taiteellista, historiallista tai
arkeologista arvoa tietylle maalle)
valtioiden rajat ylittäville sekä kansallisille temaattisille kohteille.s
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tutustu ja kysy lisää:
www.kulttuuriperintotunnus.fi
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
leena.marsio@museovirasto.fi
+358 29533 6017

