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 Kulttuuriperintö on menneisyydestä perittyjä 

aineellisia ja aineettomia asioita tai käytäntöjä, 

jotka heijastavat ihmisten arvoja, uskomuksia, 

tietoja ja traditioita. Kulttuuriperintö ympäröi

meitä kaupungeissa ja taajamissa, 

luonnonmaisemissa ja arkeologisissa kohteissa. Se 

on kirjallisuutta, taidetta ja muistomerkkejä, se on 

esi-isiltä ja esiäideiltä opittuja taitoja ja tarinoita, 

joita kerromme, se on ruokaa, josta pidämme, ja 

elokuvia, joita katselemme ja joista tunnistamme 

itsemme.

 Kulttuuriperintö ei ole pysyvä olotila vaan 

prosessi, johon sisältyy eri aikoina erilaisia arvoja 

ja merkityksiä ja niiden välittämistä eteenpäin.

Opetushallitus, Ira Vihreälehto



 Kulttuuriperintö on nykypäivän suhde menneeseen, johon kuuluu 

tiettyjen asioiden muistaminen ja tiettyjen unohtaminen. 

Kulttuuriperintö on tapa representoida menneisyyttä. 

 Suomen perustuslain mukaan kulttuuriperintö kuuluu meille 

kaikille.

 Kulttuuriperintöä vaalivat instituutiot:

- museot, kirjastot, arkistot

- Koulut ja oppilaitokset jne.





 Museotoimintaa seminaarinmäellä jo 1800-luvun lopusta alkaen: 

kansallinen herääminen

 Seminaarilaisten museo perustetaan vuonna 1900

 1950-luvulla seminaarilaisten museosta tulee Jyväskylän 

kasvatusopillisen korkeakoulun museo ja sittemmin yliopiston museo.

 museon tehtäväksi tulee oman oppilaitoksen historian tallentaminen, 

tutkiminen ja esitteleminen

 Museo on ollut aktiivinen erityisesti opettajakoulutuksen historiaan 

liittyvien kokoelmien tallentamisessa

➢ kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävät suomalaisen 

opettajakoulutuksen historiaan liittyvät kokoelmat

➢ Opettajaksi opiskelleiden muistitietoaineistot

➢ Uno Cygnaeus -kokoelma



 Esinekokoelmat yli 10 000 luettelokappaletta

 Valokuvakokoelmat yli 100 000 kuvaa

 Arkistokokoelmat n. 15 000 dokumenttia

 AV-kokoelmat n. 2 000 tallennetta

 Taidekokoelma n. 1 200 teosta

 Erikoiskokoelmia mm.:

– Ahti Rytkösen kokoelma (n. 15 000 valokuvaa)

– Lauri Pihkalan kokoelma (n. 2000 kpl)

– Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen 

kokoelma

– Uno Cygnaeuksen kokoelmat

– Seminaarinmäen rakennustutkimuskokoelmat



 320 000 näytettä, suurimmat kokoelmat:

– 200 000 hyönteistä

– 68 000 putkilokasvia

– 13 000 sammalta

– 13 000 sientä

➢ Puutarha-alueiden elävien kasvien 

kokoelmat: Suomen ensimmäinen 

koulupuutarha oli Seminaarinmäellä.



Tärkeimmät näyttelyt ja julkaisut, jotka avanneet Seminaarinmäen kulttuuriperintöä

 Seminaarinmäen joululauluperinteitä esittelevät näyttelyt 1989 ja 1999

 Viiva, muoto ja väri – opettajakoulutuksen kuvaamataidonopetusta kuvaava näyttely vuonna 1987

 Kirjeitä Alaskasta  – näyttely Uno Cygnaeuksen Alaskan ajasta vuonna 1993

– Transfigurations

 Elo iloisen ylioppilaan  – opiskelijaelämää eri vuosikymmeninä esittelevä näyttely vuonna 1994

 Yrjö Blomstedt –suora suomalainen vuonna 1995

– Työmiehen kunnia

 Fortunatikkakolokoloshakki vuonna 1997

– Leluneuvos ja Naulapojat

 Opiksi ja Huviksi – Jyväskylän yliopiston museo 100 vuotta vuonna 2000

 Kuviokelluntaa ja Lauantain toivottuja – Alvar Aallon kampusta käsittelevä näyttely

 Kampusopaskirjaset ja kampusopaskoulutukset

➢ Kampusopastukset

• Opinnäytetyöt ja tutkimukset





 1883 Suomen ensimmäinen opettajaseminaari saa omat rakennukset 

Seminaarinmäeltä

 1950-luku Aallon kampus rakennetaan

 1970-luku Arto Sipinen suunnittelee kirjaston, hallintorakennuksen 

sekä taideaineiden rakennukset

 1992 Valtioneuvoston päätös Seminaarinmäen suojelusta

– Seminaarinmäki suojellaan alueena, ”poikkeuksellisesti” myös vuoden 

1939 jälkeen rakennetut rakennukset (=Aallon kampus), 1970-luvun 

rakennuksia ei suojella tässä vaiheessa (=Sipinen)

– Rakennettu ympäristö ja ”hongikkovaltainen” puisto

– ”Rakennusten sijoittelu maastoon oli aikanaan uutta koko 

skandinaavisessa koulurakentamisessa”



 2002 Aallon kampus DOCOMOMO-listalle 

(International Committee for Documentation and 

Conservation of Buildings, Sites and neighbourhoods of 

the Modern Movement)

 2004 Seminaarinmäen rakennussuojelun ja 

kunnossapidon toteutusohjelma

 2009 Seminaarinmäki – valtakunnallisesti merkittävä 

rakennettu kulttuuriympäristö 

– Rakennettu ympäristö ja puutarha

 2012 Seminaarinmäen suojeltujen rakennusten 

kunnossapidon ja korjauksen käsikirja

 2017 Arto Sipisen rakennukset lisätään mukaan 

DOCOMOMO-listalle



➢ Laajat ja monipuoliset rakennushistorialliset 

tutkimusaineistot alkavat karttua 

järjestelmällisesti 2000-luvun alusta alkaen: 

yliopiston museo, Keski-Suomen museo ja 

Alvar Aalto -museo

➢ Rakennushistorialliset selvitykset

➢ Peruskorjaustyömaiden dokumentoinnit

➢ Inventoinnit

➢ Katso Jyväskylän yliopiston kirjaston 

julkaisuarkisto JYX



 Euroopan kulttuuriperintötunnus 2021

 Arkkitehtuurin Finlandia palkinto Lähde-

rakennukselle 2022

 Seminaarinmäen kaavaluonnos nähtävillä 

Jyväskylän kaupungin kaavoituksen sivuilla 13.1. 

2023 saakka.

 Museovirasto työstää yhdessä Alvar Aalto –

säätiön kanssa aiehakemusta Unescon 

maailmanperintölistalle:  Alvar Aallon kohteet, 

jossa mukana Jyväskylän yliopiston Alvar 

Aallon kampus



MUSEO

Historiallinen 
tausta

Arvot
Tutkimus- ja

opetustraditiot

Sosiaalisen 
kanssakäymisen 

muodot  ja 
akateemiset traditiot 
esim Student Life ja 

henkilökunnan 

Sivistysihanteet

Rakennettu- ja 
luonnon ympäristö 

Luovatoiminta

Materiaalinen ja 
ei-materiaalinen 
kulttuuriperintö

Perustuu Lars Burmanin artikkeliin  Att förvalta sitt pund,  Uppsala 2008

Yliopiston kulttuuriperintö



Kirjallisuuden professori ja Uppsalan yliopiston 

kirjaston johtaja 

Lars Burman 2008:

 Kulttuuriperintö on yliopistolle strateginen 

resurssi, joka vahvistaa yliopiston omaa 

kansallista ja kansainvälistä roolia

 Kulttuuri, kulttuurimiljöö, arvokkaat monumentit 

ja kulttuuriperintö ovat peruspilareita 

kokonaisuudessa, josta rakentuu kansainvälisesti 

aktiivinen yliopisto, jolla on pitkä ja 

menestyksekäs historia.



”Jyväskylän yliopiston kampuksen vahva 

kulttuurihistoriallinen sivistysperintö ja 

maailmanluokan arkkitehtuuri tarjoavat 

vetovoimaisen toimintaympäristön dynaamiselle ja 

hyvinvoivalle akateemiselle yhteisölle. Kaunis, 

houkutteleva ja kestävä kampus perinteikkäässä 

opiskelijakaupungissa on yliopiston valttikortti 

kansainvälisessä kilpailussa parhaista opiskelijoista 

ja tutkijoista.”

Jyväskylän yliopiston strategia 2030





 Seminaarinmäen, Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kiinteistöt 

maa-alueineen ja rakennuksineen omistaa Suomen 

yliopistokiinteistöt Oy (SYK Oy)

 SYK Oy on  myynyt Villa Ranan, Parviaisen talon ja vanhan 

kaupunginkirjaston kiinteistöt vuonna 2016 yksityisen 

kiinteistösijoittajan omistamalle yhtiölle: Keski-Suomen suojellut 

museorakennukset Oy

 Yliopiston tiivistettyä omaa tilatarvettaan, tällä hetkellä alueella on 

tyhjillään useita kiinteistöjä kuten P-rakennus, G-rakennus sekä 

Mattilanniemessä myös B- ja C –rakennukset. 

 Yliopisto on luopunut toistakymmentä vuotta sitten myös ns. 

vanhoista Pitkäkatu yhden sairaalarakennuksista 





 Kansallinen aiehaku kesällä 2020 Museovirastolle

 Hakija Jyväskylän yliopisto:

– Avoimen tiedon keskus/tiedemuseo

– Historian ja etnologian laitos

– Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

– Opettajankoulutuslaitos 

– Jyväskylän kesäyliopisto: Lasten ja nuorten yliopisto

 Kumppani: Suomen yliopisto kiinteistöt Oy

➢ Rakennettu ympäristö ja sen merkitykset

 Aiehaun tulos varmistui 9.10.2020

➢ Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäki on Suomen

ensimmäinen EHL-kandidaatti!



Tiedote 12.10.2020

”Olemme iloisia voidessamme esittää näin vahvasti 

suomalaista koulutusjärjestelmää edustavan esimerkin 

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakijaksi. 

Seminaarinmäellä voidaan näin edistää laajemmin 

ymmärrystämme koulujärjestelmän merkityksestä tasa-

arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan perustana, 

iloitsee tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.”

➢ Hakemus ja ehdokkuus saavat runsaasti huomioita 

tiedotusvälineissä.



 Valitaan projektiryhmä, jolla päävastuu hakuprosessista

– Pirjo Vuorinen, Riikka Javanainen, Marja-Liisa Hyvönen, 

Anniina Juvonen (KUOMA)

 Aloituskokous 3.11.  Museoviraston EHL-ohjausryhmän kanssa

 Sovitaan yhteyshenkilöt, projektiaikataulu ja perustetaan 

hakemusprosessille Teams-alusta

– Työryhmät Teamsiin, joihin voi ilmoittautua: eurooppalainen 

arvo, kestävä kehitys, nuoret, saavutettavuus, tietoisuuden 

lisääminen eurooppalaisesta merkityksestä, verkostoituminen

– Työpajat; työpajamuistiot tallennetaan Teamsiin

– Projektiryhmän aktiivinen työskentely 

– Kiinteistön omistaja Suomen yliopistokiinteistöt Oy mukaan

 Työryhmätyöskentelyyn ja työpajoihin osallistui marras –

joulukuussa noin 20 henkilöä

 Hyvät muistiot ja hakemustekstin kommentointikierrokset!



 EUROOPPALAINEN ARVO

 NUORET

 TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

 SAAVUTETTAVUUS

 VERKOSTOITUMINEN

 KESTÄVÄ KEHITYS



1. Kohteen symbolinen eurooppalainen arvo

➢ Kohteen rajat ylittävä tai yleiseurooppalainen luonne. 

o miten kohteen historiallinen ja nykyinen vaikutus ja kiinnostavuus ulottuvat jäsenvaltion kansallisten 

rajojen ulkopuolelle, ja miksi se on merkittävä Euroopan tasolla. 

o Kohteen asema ja rooli Euroopan historiassa ja yhdentymisessä sekä kohteeseen liittyvät merkittävät 

eurooppalaiset tapahtumat, henkilöt tai suuntaukset. 

o Kohteen asema ja rooli Euroopan yhdentymisen perustana olevien yhteisten arvojen kehittymisessä ja 

edistämisessä. Miten merkittävästi kohde on vaikuttanut yhden tai useamman yhteisen arvon 

kehittämiseen ja/tai edistämiseen: 

2. Hanke, jota esitetään kohteen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämiseksi

3. Hankkeen tai työsuunnitelman täytäntöönpanoon vaadittavat 

toiminnalliset valmiudet.



”Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, 

vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 

Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on 

ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 

oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.”



 Vuosina 2022−2025 toteutettava hanke: 

Tietoniekka – Tiede kuuluu kaikille 

 kaikille avoin kampuskokonaisuus ja jatkuvan 

oppimisen tiedekeskus. Jossa kansalaiset ja 

tiedeyhteisö vuorovaikutuksessa

 kasvatukseen ja koulutukseen liittyvä 

kulttuurihistoria ja nykypäivä avautuvat sekä 

fyysisinä että virtuaalisina kokonaisuuksina.

 hanke edistää kohteen saavutettavuutta ja 

tunnettavuutta Euroopassa



 EHL-hakemuksen tavoitteita peilataan yliopiston strategisiin tavoitteisiin ja kampuksen kehittämissuunnitelmiin

➢ Osaava ja hyvinvoiva ihminen: ”aito yliopistokampus, koko kaupungin kampus sekä aineellinen ja aineeton 

kulttuuriperintö”

 Yhteistyö tutkijoiden kanssa: 

– Jyväskylän yliopiston ja sen edeltäjän Jyväskylän opettajaseminaarin 

merkitys tasa-arvoisen koulutuksen syntymisessä ja 

tutkimuspainotteisen opettajakoulutuksen kehittämisessä

 Yhteistyö Jyväskylän kaupungin ja sen eri toimijoiden kanssa:

– Museot ja kaupungin kaavoitus

– Jyväskylän sydän –hanke: kaupungin kulttuuritoiminnan kehittäminen

– Visit Jyväskylä Region – kestävä matkailustrategia

– Kulttuuritalo Villa Rana

– Jyväskylä Festivals: Jyväskylän kesä

– Yläkaupungin yö kulttuuritapahtuma

– Monikulttuurisuuskeskus Gloria + kolmannen sektorin toimijoita

Oppitunti Jyväskylän opettajaseminaarin mallikoulussa 1920-
luvulla. Jyväskylän yliopiston tiedemuseon 
kuva-arkisto K1536:01.



 Hakemusluomnos (32 sivua) kommenteille Museovirastoon 22.12.2020

 Kuvien valinta hakemukseen

 Kommenttien käsittely ja dialogi Museoviraston 

EHL-ohjausryhmän kanssa tammi-helmikuussa 2021

 Hyväksytty hakemusteksti kääntäjälle

➢ Museovirasto lähettää valmiin 

hakemuksen Euroopan komissiolle 1.3.2021

➢ Tiedottaminen

Kuva Ari Lehtiö





 Seminaarinmäki ja sen synnyttämä tasa-arvoisen koulutuksen malli 

sai ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa Euroopan 

kulttuuriperintötunnuksen (European Heritage Label) kesäkuussa 

2022

 Euroopan kulttuuriperintötunnus on Euroopan unionin alainen 

kulttuuriperintötoimi. Tunnuksen tavoitteena on jakaa tietoa 

Euroopan historiasta, arvoista ja unionin rakentamisesta sekä 

yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

 Vuoteen 2022 mennessä tunnus on myönnetty 60 kohteelle 20 

eri maassa.

 tunnuksen kautta avautuu kansainvälistä näkyvyyttä, 

mahdollisuuksia verkostoitua, rahoitusmahdollisuuksia ja osallistua 

keskusteluun eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä: Euroopan 

yhteinen kulttuuriperintö, historia ja arvot 



 Seminaarinmäen kampus tuo esiin Suomen ja Euroopan koulujärjestelmän merkitystä tasa-arvoisen ja 

demokraattisen yhteiskunnan perustana.

• Seminaarinmäki on merkittävä osa koko Euroopan yhteistä historiaa, kulttuuri ja yhdentymistä.

 Tasa-arvoisen koulutuksen malli on edistänyt eurooppalaisia arvoja kuten sosiaalista, kielellistä ja sukupuolten 

tasa-arvoa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, moniarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Se tarjoaa perustan 

demokraattiselle ja syrjäytymistä estävälle eurooppalaiselle yhteiskuntajärjestelmälle ja kulttuurisesti 

moninaiselle yhtenäiselle Euroopalle.

 Seminaarinmäen kampus on suojeltu valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue, 

jonka puistomaisella kampuksella opetuksen ja koulutuksen eurooppalainen ja suomalainen kehitys 1800-

luvun lopulta nykypäivään näkyvät konkreettisesti.

 Seminaarinmäellä toimi Jyväskylään vuonna 1863 perustettu Suomen ensimmäinen opettajaseminaari. 

 ”On upea juttu, että tunnus on Antiikin Ateenan ja Haagin Rauhanpalatsin rinnalla nyt myönnetty 

Seminaarinmäen kampukselle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Olemme mukana keskustelussa ja 

tekemässä näkyväksi, mitä kaikkea eurooppalainen kulttuuriperintö on.”



 Toiminnalliset valmiudet: toiminta on vakaalla 
pohjalla, hyvin organisoitunutta (vastuu määritetty) 
ja ekologisesti ja taloudellisesti kestävää

 Kohteen hallinnointi

 Tietoisuuden lisääminen kohteen eurooppalaisesta 
merkityksestä: Tiedotus, opasteet ja henkilöstön 
koulutus on hyvin järjestettyä, monikielisyys 
aineistoissa

 Opetukselliset toimet: näyttelytoiminta, lapsille ja 
nuorille kohdistettu toiminta erityisesti, työpajat

 Aktiivinen osallistuminen EHL-verkostoihin

 Uusi teknologia ja digitaaliset alustat

 Yleisön pääsy ja yleisöpalvelut, kestävä matkailu

 Kohteen säilyttäminen!



 Suuren killan talo Tallinna

 Tarton yliopiston kampus

 Haagin rauhanpalatsi

 Ateenan Akropolis ja sen lähialueiden 

arkeologiset kohteet

 European district of Strasbourg

 Ventotene Italia

 The Maastricht Treaty

 Village of Shengen Luxembourg

 Leipzig´s musical heritage sites Germany

 European Heritage Label sites | Culture and 

Creativity (europa.eu)

https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label




https://drive.google.com/file/d/1RK5Hyz7

ZYRjR2QYBD51YvguJuU5bEXdy/view?usp

=share_link

https://drive.google.com/file/d/1RK5Hyz7ZYRjR2QYBD51YvguJuU5bEXdy/view?usp=share_link


Joulukalenteri | Jyväskylän yliopiston 

tiedemuseo (jyu.fi)

http://joulukalenteri.jyu.fi/2022/






 Valokuvia seminaarin rakennuksista, oppilaista, opetuksesta ja vapaa-ajasta ym. noin 10000.



 Karttoja seminaarin alueesta ja Jyväskylästä

 Rakennuspiirustuksia Seminaarinmäen rakennuksista


