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Avaintermejä
Alla olevat termit ovat keskeisiä Culture EDEN in Finland-kilpailussa. Termien määritelmiä
on avattu alla ja niiden lähdelinkit ovat näkyvissä kunkin selityksen jälkeen. Määritelmät on
koottu helpottamaan hakuprosessia, mutta ne eivät ole täydellisiä, eivätkä ne myöskään ole
VisitFinlandin tai muiden järjestäjätahojen antamia virallisia määritelmiä.

Aineellinen kulttuuri
Aineellinen kulttuuri tarkoittaa ihmisen fyysistä elinympäristöä, lähinnä ihmisen luomaa kulttuurista
ympäristöä. Kutakuinkin synonyyminen käsite on materiaalinen kulttuuri ja hieman suppeampi
esineellinen kulttuuri. Kaikkia kolmea termiä käytetään, mutta käyttö ei ole vakiintunutta.
Aineellisen kulttuurin vastakohtana voisi periaatteessa pitää henkistä kulttuuria, mutta käytännössä
aineellinenkin kulttuuri pitää sisällään henkisiä arvoja ja henkinen kulttuuri saa ilmaisunsa
materiaalisessa muodossa.
https://staff.jyu.fi/Members/maimakin/jargon/aihealueet/kohteet/aineellinen
Aineellista kulttuuria eivät esimerkiksi ole ruokaperinne, esittävä taide, juhlaperinteet, pelit ja leikit
tai käsityöperinne.

Autenttisuus
Autenttisuus on alkuperäisyyteen viittaava ominaisuus, joka luodaan tai tulkitaan kussakin
esityksessä tai toiminnassa.
Autenttisuus, aitous, ei ole perinteeseen sisäsyntyisesti liittyvä ominaisuus, vaan aina
tilannesidonnaisesti esityksessä luotu tai tekstien tulkintaan liittyvä määritelmä. Aitouksia voi olla
monenlaisia. Folkloristiikassa painotetaan nykyään, että elävä kulttuuri on itsessään aitoa. Asiat,
joita ihmiset elämässään tekevät, ovat autenttisia ja oikeita riippumatta kyseessä olevien asioiden
juurista.
lähde: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Folkloristiikka:autenttisuus

Innovatiivisuus: on lähellä luovuutta ja keksimistä oleva käsite. Usein innovatiivisuudella
tarkoitetaan ominaisuutta, joka on kykyä ja halua luoda ja ottaa käyttöön innovaatioita eli
tietynlaista uudistus- ja uudistumisvalmiutta. Innovatiivisuus voi ilmetä esimerkiksi yksittäisissä
ihmisissä, yrityksissä tai alueissa. Lisäksi toimintaa itsessään voidaan kuvailla innovatiiviseksi.
Joissain yhteyksissä pysytään rajatummassa määritelmässä, jonka mukaan innovatiivisuutta on

yksinkertaisesti kyky luoda innovaatioita, laajemmin tulkittuna innovatiivisuus on avoimuutta uusia
ideoita ja uudistuksia kohtaan.
Yleisesti todetaan, että innovatiivisuutta tarvitaan paitsi liiketaloudessa, myös koko
yhteiskunnassa, jotta kiihtyvässä kasvutahdissa on mahdollista pärjätä. Yhteiskunnallisella tasolla
innovatiivisuuteen liittyy kaksi ulottuvuutta: (1) kyky luoda kehittämisen ja tutkimuksen avulla uutta
osaamista ja uutta tietoa ja (2) kyky luoda uudenlaista liiketoimintaa. (Wikipedia)

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät
elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan
tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.
http://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys
Kestävän kehityksen kulttuuristen arvojen toteutuminen tuotteen toteutuksessa ja markkinoinnissa
aidosti sekä autenttisesti. Alueellisen kulttuuri-identiteetin ja ominaispiirteiden, kuten
kansanperinteiden, maiseman, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja elinympäristön
kunnioittaminen ja vahvistaminen sekä samalla matkailijoiden kulttuurituntemuksen lisääminen.
Kestävät materiaalit, jätteiden lajittelu, energia ja ympäristöystävällisyys sekä paikallinen työvoima
ja paikallisten raaka-aineiden käyttö.
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/tyokalut/
Ekologinen kestävyys
Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden
säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä
luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä
asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.
Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen
mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden
tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset.
Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden
syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden
aiheuttajalta.
Taloudellinen kestävyys
Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä
aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan
keskeisille toiminnoille. Siihen pitkäjänteisesti tähtäävä talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet
kansallisen hyvinvoinnin vaalimiselle ja lisäämiselle.
Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten
väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kestävä talous on
sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista kestävyyttä vaalivat mekanismit taas auttavat
osaltaan lievittämään niitä vaikeuksia, joita nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa voi syntyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys
Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin
edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja
terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat
maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen

ja taloudelliseen kestävyyteen. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä
yksittäisiltä valtioilta että kansainväliseltä yhteisöltä.
Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys
edistää maan asukkaiden hyvinvointia. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys
ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle.
http://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys
Kulttuurinen kestävä kehitys
Kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-identiteettiä sekä lisätä
erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Kulttuurisesti kestävä kehitys edistää ihmisten ja
alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen.
Vaalimalla alueellisia ominaispiirteitä, kuten kansanperinnettä, maisemaa ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia ja elinympäristöjä, voidaan edistää kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Kulttuurin määritelmä on moninainen, sillä siihen kuuluu sekä aineellisia kuin aineettomiakin
asioita. Kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyt vaan elää ja muuttuu vuorovaikutuksessa ihmisten ja
ympäristön kanssa. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan
jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia.
http://www.ykliitto.fi/yk70v/kulttuurinen/

Muita kilpailuun liittyviä kysymyksiä
1. Hakija
Voiko hakijatahona olla kunta?
Hakijatahona voi olla kunta sillä edellytyksellä, että muut verkoston toimijat ovat sisällöntuottajia.

2. Kilpailukieli
Voiko kilpailulomakkeen täyttää englanniksi?
Kyllä, Suomen kilpailun osalta kilpailulomake on suomeksi, mutta sen voi täyttää myös englanniksi.
Voittajasta laaditaan Euroopan komissiolle englanninkielinen selostus (dossier). Selostuksen
teossa projektikoordinaattori auttaa voittajaa.

3. Kohde
Mitä ’kohteella’ tarkoitetaan?
Culture EDEN-kilpailussa kohteella tarkoitetaan matkailukohdetta, destinaatiota, jonka
muodostavat vähintään neljän toimijan verkosto.

4. Videot
Voiko omaan kilpailulomakkeeseen liittyen liittää videoita?
Erillisiä videoita ei oteta vastaan, mutta lisätietoihin voi linkittää esim. youtube-osoitteen.

