
  

 

I.II. KULTTUURISEN KESTÄVYYDEN KEHYKSET  (5 op) 
 

Tavoite: Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelija kulttuurisen kestävyyden 
käsitteisiin ja lähestymistapoihin, lisätä ymmärrystä siitä, miten (maaseudun) 

kulttuurista kestävyyttä tällä hetkellä tarkastellaan tieteessä ja politiikassa, ja pohtia 

kulttuurisen kestävyyden määrittelyjen ja lähestymistapojen eroja: Mitkä ovat 

kehityksen ja kestävyyden eettiset, moraaliset ja esteettiset lähtökohdat? Miten 

tieteellinen diskurssi poikkeaa poliittisesta diskurssista? Onko mahdollista erottaa 

kulttuurisen kestävyyden näkökulmaa muista kestävyyden näkökulmista? Voiko 

maaseudun kehitystä edistää kulttuurisesti ’kestävästi’? Miten?  

 

Seminaari rakentuu eri aihepiirejä koskevista alustuksista ja niihin liittyvistä 

kommenttipuheenvuoroista ja keskusteluista.  Seminaari on avoin ja maksuton, 

ruokailut ja majoituksen osallistujat kustantavat itse.  Kokouspaketit: 2 pv (sis. 

majoituksen, ruokailut 2x ja kahvit) 58/93€ majoituksesta riippuen; 1 pv 

(sis.ruokailun ja kahvin) 16,50 €.  

 

Aika: 15.-16.5.2008 
Paikka: Heinävesi, Valamon luostari, Punaisen vierasmajan kokoustila   
Suoritustapa: osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja, jonka laadinnassa 
hyödynnetään aihepiireihin liittyvää, seminaarissa jaettavaa kirjallisuutta.  

Ilmottautuminen: 7.5. mennessä ksoini@yfi.jyu.fi  / 040-7251 891, myös 
kokouspaketti- ja majoitustiedustelut. 

 

I päivä: Kulttuurisen kestävyyden alkulähteillä  

 
Puheenjohtaja: Prof. Anita Kangas  

 

12.00 – 12.45 Kulttuurinen kestävyys kestävän kehityksen diskurssissa, 
erikoissuunnittelija Katriina Soini, JY, Kulttuuripolitiikka 

 

12:45 – 13.30 Voiko kulttuurista kestävyyttä erottaa omaksi 
ulottuvuudekseen? Ympäristöneuvos, pääsihteeri Sauli Rouhinen, 
Ympäristöministeriö  

 
13:30 – 14:30  Maa, kestävä kehitys ja arvot,  prof. Sami Pihlström JY, Filosofia  

 

Kahvi 

 

15:00 – 16:00 Pitkä kesto, hidas liike - mentaliteetit 
kulttuurintutkimuksessa, prof. Seppo Knuuttila, Joensuun yliopisto, Perinteen 
tutkimus 

 

16:00- 16:30 Muutos ja kestävyys maanviljelyn arjessa ja 
perinteessä, tutkija Leena Hangasmaa Jyväskylän yliopisto / KULKEMA –hanke  
 

16:30 – 17:30 Kestävä kehitys, kulttuuri ja estetiikka  
prof. Yrjö Sepänmaa Joensuun yliopisto, Ympäristöestetiikka 

 

Keskustelua 

 
18.00  Illallinen, Ravintola Trapesa 



 

II päivä: Kulttuurisen kestävyyden politiikat ja hallinta  

 

Puheenjohtaja: Prof. Pirkkoliisa Ahponen  

 

9. 00 – 9:45 Miten politiikalla voi vaikuttaa maaseudun kehitykseen?  
Prof. Hilkka Vihinen, MTT/Taloustutkimus 

 

9:45 – 10.15 Lähiruoka, maaseudun kehitys ja kulttuurinen 
kestävyys, tutkija Antti Puupponen, JY/KULKEMA –hanke 
 

10:30 – 11.15 Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan verkostoissa, 
dos. Torsti Hyyryläinen, Helsigin yliopisto/Ruralia Instituutti 

 

11:15 – 11.45 Kylä sosiaalisesti tuotettuna tilana 
tutkija Kaisu Kumpulainen, JY/KULKEMA –hanke  

 

Lounas 

 

13.00 – 13.45 Luonnonvarojen käytön muutos paikallisena 
legitimiteettihaasteena, prof. Pertti Rannikko, JoY/Karjalan tutkimuslaitos  
 

13:45 – 14.15 Luonnon käytön muutos ja tulevaisuuden trendit 
ajankäyttötutkimuksen näkökulmasta, tutkija Matti Vaara, 

Joensuun yliopisto/KULKEMA –hanke   

 
14: 15 - 15.00  Loppukeskustelu ja kahvit  
  

 


