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  teksti Anitta Kananen, kuva Petteri Kivimäki

– Tarkoituksena on selvittää, mikä on kulttuuriperin-
nön legitimoimisen dynamiikka, Tuuli Lähdesmäki tii-
vistää juuri käynnistyneen ERC Starting Grant -hank-
keensa idean. 

Lähdeaineistona hänen projektissaan ovat EU:n kult-
tuuriperintöohjelmat. Hankkeessa niistä nostetaan eri-
tyistarkastelun kohteeksi Euroopan kulttuuriperintötun-
nus -ohjelma. Se alkoi vuonna 2006 hallitusten välise-
nä ohjelmana ja nostettiin myöhemmin viralliseksi EU-
ohjelmaksi. 

Kulttuuriperintö on käsitteenä abstrakti ja monella 
tapaa poliittisesti ja tunteiden pohjalta määrittyvä. Tut-
kijat joutuvatkin aluksi miettimään ja rajaamaan käy-
tettäviä käsitteitä. Euroopan unionin kulttuuripolitiikka 
on kohtalaisen tuoretta ja hakee vielä muotoaan.

Käyttäjien näkemykset huomioon 
Vuonna 2014 tunnus myönnettiin hakemusten perusteella 
neljälle hyvin erilaiselle kohteelle. Sen saivat Suurikillan 
talo Tallinnassa, Carnuntum-niminen arkeologinen puis-
to Itävallassa, Haagin rauhanpalatsi ja Camp Westerbock 
Alankomaissa. Jälkimmäinen on toisen maailmansodan 
aikainen vankien, pääasiassa juutalaisten, kokoamisleiri, 
joka nykyisin toimii muistoalueena. 

Euroopan komission kriteerien mukaan kulttuuriperin-
tötunnuksen saaneilla kohteilla tulee olla keskeinen rooli 
Euroopan historiassa ja kulttuurissa tai Euroopan unio-
nin rakentamisessa. Parhaillaan käytävällä toisella haku-
kierroksella 36:sta kandidaatista valitaan 16.

Tutkimuksessa näiden kohteiden kautta paneudutaan 
kulttuuriperinnön merkitykseen myös ruohonjuuritasol-
la. Hankkeessa haastatellaan kulttuuriperintötyön tekijöi-
tä ja kohteissa kävijöitä ja avataan heidän näkemyksiään 
ja kokemuksiaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön mer-
kityksistä. Kävijöiden mielipiteitä tutkitaan lisäksi visu-
aalisilla menetelmillä. 

Hakuhaastattelu Brysselissä 
Erittäin vaativa kaksivaiheinen ERC Starting Grant -pro-
jektihaku sisälsi myös henkilökohtaisen haastattelun Brys-
selissä.  

– Se jännitti. Olin kuullut, että se on tosi tiukka. Lo-

pulta se oli kuitenkin verrattavissa konferenssipaperin 
esittelyyn keskusteluosioineen, Tuuli Lähdesmäki kertoo. 

 Hänen hankkeensa otsikko on Legitimation of Euro-
pean cultural heritage and the dynamics of identity poli-
tics in the EU.  Viisivuotisen hankkeen rahoitus, liki 1 340 
000 euroa tulee EU:n Horisontti 2020 ohjelmasta. Varoilla 
palkataan neljä tutkijaa ja yksi tutkimusassistentti. Läh-
desmäen oma palkkaus  tulee vuoteen 2019 saakka aka-
temiatutkijan projektista. 

Päättyneellä kierroksella tätä ERC Starting Grant -ra-
hoitusta haki kaikkiaan 3273 tutkijaa, joista onnekkaita 
valittuja on noin kymmenen prosenttia. Naisia heistä on 
33 prosenttia. Apurahan saajat edustavat 38 kansallisuut-
ta ja heitä työskentelee noin 180 eurooppalaisessa tutki-
muslaitoksessa ja yliopistossa. 

Haussa menestyneitä kärkimaita ovat Saksa, Britannia 
ja Ranska. Suomeen apurahan sai kuusi tutkijaa, Tuuli 
Lähdesmäki ainoan Jyväskylän yliopistoon.   

Tutkimuskysymyksenä 
eurooppalainen kulttuuriperintö  

Tuuli Lähdesmäki työskentelee taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitoksella. 


