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Tärkeää tietoa ICOMOS Suomen osasto r.y:n jäsenille

ICOMOSin
KANSANRAKENTAMISEN ILTA
keskiviikkona 20.02.2013 kello 18:00 - 20:00 Tieteiden talo, sali 404
Kansanrakentamisen komitean (CIAV) toteutuneita hankkeita 2012 ja suunnitelmia
vuodelle 2013 / Markku Mattila
Saamelainen hirsirakentaminen / Marko Huttunen
Julkaisu suomalaisesta kansanrakentamisesta / Netta Böök ja Katja Savolainen
Värmlannin suomalaismetsien rakennuskulttuurista diplomityön pohjalta / Arpád Sailo
TERVETULOA!
Tapahtuman kutsu lähetetty jäsenistölle myös erillisenä pdf-tidostona.
Tieteellisten komiteoiden äänestävien jäsenten haku toimikaudelle 2013-2015.
Icomosin Suomen osasto julistaa haettavaksi seuraavien tieteellisten komiteoiden
äänestävän jäsenen paikan vuoden 2013 alusta lukien. Toimintakausi on kolme
vuotta, minkä jälkeen paikka laitetaan uudestaan hakuun. Äänestävänä jäsenenä
voi toimia enintään 3 x 3 vuotta (Egerin periaatteet). Äänestävän jäsenen lisäksi
Suomen ICOMOS voi nimetä komiteaan yhden tai useamman kirjeenvaihtajajäsenen.
Pieni joukko komiteapaikkoja ilmoitettiin hakuun heinäkuun 2012 jäsentiedotteessa.
Näihin tulleet ilmoittautumiset käsitellään yhdessä uusien ilmoittautumisien kanssa.
Tieteellisen komitean kohdalla on myös tällä hetkellä olevan äänestävän jäsenen
nimi. Ilmoittautumiset tulee osoittaa ICOMOSin sihteerille sihteeri@icomos.fi
perjantaina 8.3.2013 mennessä. Mikäli et halua jatkaa komiteassa ilmoita myös tästä
sihteerille.

Arkeologia (Archaelogical Heritage Management ICAHM),
Nina Heiska
Fotogrammetria (Heritage Documentation CIPA)
Minna Lönnqvist
Kansanarkkitehtuuri (Vernacular Architecture CIAV)
Markku Mattila
Kaupungit ja historialliset kylät (Historic Towns and Villages CIVVIH)
Marianne Lehtimäki
Kivi (Stone ISCS)
Elisa Heikkilä
Konservoinnin filosofia ja teoria (Theory and Philosophy of Conservation and
Restoration THEOPHIL)
Henrik Lilius
Koulutus (Training CIF)
Olli-Paavo Koponen
Kulttuuriturismi (Cultural Tourism ICTC)
Esa Ollikainen
Laki- ja talousasiat (Legal, Administrative and Financial Issues ICLAFI)
Katri Nuuja
Puutarha- ja maisemakomitea (Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA ISCCL)
Mona Schalin
Puu (Wood IIWC)
Antti Pihkala
Risk preparedness (ICORP)
Minna Perähuhta
Vedenalainen kulttuuriperintö (Underwater Cultural Heritage ICUCH)
Minna Leino
1900-luvun arkkitehtuuri (20th Century Heritage ISC20C)
Riitta Salastie
Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus (GCC)
Seija Linnanmäki
Seinämaalaukset (Wall paintings)
Tiina Sonninen
Suomen ICOMOSilla ei ole äänestävää jäsentä seuraavissa komiteoissa.
Rakennusperinnön rakenteiden analysointia ja restaurointia (Analysis and Restoration
of Structures of Architectural Heritage ISCARSAH)
Linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri (Fortifications and military heritage ICOFORT)

Kulttuuriperintöesineet (Objects in Monuments and Sites)
Kulttuurireitit (Cultural Routes CIIC)
Maarakenteitten arkkitehtuuri (Earthen Architectural Heritage ISCEAH)
Tulkinta ja esittely (Interpretation and presentation ICIP)
Napaseutujen kulttuuriperintö (Polar Heritage ICPH)
Kalliotaide (Rock Art)
Yhteinen rakennusperintö (Shared Built Heritage ISCSBH)
Lasimaalaukset (Stained Glass CSICV / ISDCCSG)
MUISTUTUS JÄSENILLE:
ICOMOSin Suomen osasto ry. pyytää jäseniään kirjautumaan kansainväliseen
jäsenrekisteriin ja tarkistamaan yhteystietonsa, sekä päivittämään niitä mikäli
yhteystiedot eivät ole ajan tasalla.
Erityisesti sähköpostiosoitteen ajantasaisuus on hyvä tarkistaa. Ilmoitathan muutokset
yhteystiedoissasi myös Suomen osaston jäsensihteerille osoitteeseen
sihteeri(at)icomos.fi.
Jäsenrekisteriin kirjaudutaan osoitteessa http://membership.icomos.org/ Mikäli
salasanaa ei ole vielä tullut sähköpostitse, klikataan linkkiä ”I am an ICOMOS member
but have not received a password yet”.
Linkistä aukeavaan lomakkeeseen kirjataan oma jäsennumero (näkyy jäsenkortissa),
sukunimi, etunimi sekä login-tunnuksena käytettävä sähköpostiosoite. Salasana tulee
paluupostissa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla on
hyväksyttävä rekisterin säännöt (linkki avausnäkymässä alimmaisena; ”agreement”),
jonka jälkeen omia tietojaan pääsee muokkaamaan. Englanninkieliset ohjeet
rekisterin käyttöön löytyvät rekisteri-ikkunan oikeasta yläkulmasta (”instructions for
use”).

Kansainvälinen ICOMOS

Heritage and accessiblity. How can one make protected towns, monuments and sites
in Europe accessible?
European symposium under the patronage of UNESCO. March 21-22, 2013 at ParisBelleville National School of Architecture (Ecole nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville) 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris, France
Registration is now open. Complete the online registration form available at:
http://accessibilite.icomosfrance.fr (page 'Registration'), in which the registration
process and fees are explained.

Conference Water and Heritage: ‘Protecting Deltas, Heritage Helps!’
23 – 28 September 2013
From 23 September to 28 September 2013 ICOMOS the Netherlands will be organising
the conference entitled ‘Protecting Deltas, Heritage Helps’ in Amsterdam, the
Netherlands. As a heritage organisation in a ‘land of water’ ICOMOS -NL recognises
the important role heritage can play in managing the water threats the world is
facing due to climate change. ICOMOS-NL aims to raise international awareness of
the connection between water and heritage and will bring together experts from
both fields during this conference. Drawing on knowledge from all over the world
inspirational lectures and interesting discussions will lead to a joint statement to put
the integration of heritage in the protection of deltas on the international agenda.
During this international event the following themes will be discussed:





Water policies and monuments and sites
Cities: integrating heritage into protecting delta cities
Coastal areas: coastal area planning and heritage as a source of inspiration
Capacity building: knowledge gaps and research agenda on water and
heritage

Within the themes the discussion during the conference will focus on:




Heritage as a source of inspiration for climate adaptation
Changing position of heritage in urbanizing deltas facing water threat
Economic value of heritage: a driver for delta protection

We hope to welcome you to this important conference organized by ICOMOS-NL.
Over the course of 2013 more information will be provided about participation in this
conference.
For more information please contact: congres@icomos.nl

