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ICOMOS Suomen osasto r.y.n uusi hallitus on aloittanut toimintansa
Yhdistys valitsi vuosikokouksessa yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt.
Margaretha Ehrström, puheenjohtaja
Netta Böök
Pirjo Huvila
Maunu Häyrynen
Kirsti Kovanen
Riitta Niskanen
Ulla Rahola
Anu Vauramo
Satu-Kaarina Virtala
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 15.4. Kirsti Kovanen valittiin varapuheenjohtajaksi.
Sihteereinä jatkavat Elina Battarbee (hallituksen sihteeri) ja Aura Kivilaakso (jäsensihteeri).
Hallitus käsitteli myös kansainvälisten tieteellisten komiteoiden haut ja päätti asiasta
seuraavasti:
Kansainvälinen fotogrammetria komitea (CIPA): Minna Lönnqvist (puheenjohtajana) ja Nina
Heiska (äänestävä edustaja)
Kansainvälinen kansanrakentamisen komitea (CIAV): Markku Mattila
Kansainvälinen kulttuurimatkailukomitea (ICTC): Marianne Lehtimäki (äänestävä edustaja) ja
Pasi Kovalainen (kirjeenvaihtajajäsen)
Kansainvälinen Rakenne- ja tutkimuskomitea (ISCARSAH): Kari Avellan
Kansainvälinen puutarha ja kulttuurimaisemakomitea (ICOMOS-IFLA ISCCL):
Maunu Häyrynen

CALL FOR PAPERS
SHA Québec 2014. 47th Conference on Historical and Underwater Archaeology
Society for Historical Archaeology (SHA) and Advisory Council for Underwater Archaeology
(ACUA), 47th Conference on Historical and Underwater Archaeology to be held from January
8-12, 2014, in Québec City, Canada, on the theme “Questions That Count: A critical
st
evaluation of historical archaeology in the 21 Century”. The call for papers is available on the
conference web page: www.sha2014.com/callforpapers.html. Follow us on Twitter #sha2014.

ICOMOS National Committee in Bosnia and Herzegovina published the
book
Firduz-begov hamam: Revitalizacija arheoloskog lokaliteta/Firduz-bey’s hammam:
Revitalization of the archaeological site.
The book is an outcome of the round table session organized in occasion of 18th April - The
International Day for Monuments and Sites, in 2011 thematically dedicated to the cultural
heritage of water.
We invite you to use the link below you to read or download our publication:

http://issuu.com/icomos.bh/docs/icomos_bh_revitalization_of_the_archaeological_sit

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen
Kulttuurimatkailun edistämisessä luodaan alueiden vetovoiman uusia muotoja. Tehtävän
lähtökohdaksi omaksuttu kulttuurin laaja-alainen ymmärtämistapa edellyttää osaamisen,
taiteen ja kulttuurin tuotannon, vuorovaikutuksen sekä kannustavan toimintaympäristön
kehittämistä.
Oheinen selvitys kartoittaa tämän kehittämistyön perustaksi ajankohtaisia linjauksia ja
hyödynnettäviä kulttuurisia voimavaroja. Se on osoitettu kaikille kulttuurimatkailun toimijoille.
Aluksi kartoitetaan YK:n alaisen Maailman matkailujärjestön UNWTO:n, Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n sekä Unescon ja sen asiantuntijajärjestöjen
kulttuurimatkailua koskevia ajankohtaisia linjauksia. Keskeisiksi tehtäviksi nousevat:
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden huomioiminen
aineettoman kulttuuriperinnön sisällyttäminen matkailutarjontaan
paikallisen kulttuurisen kokonaisuuden merkitys
matkailutulojen kohdistaminen kohteiden vetovoimaisuuden kehittämiseen
verkostoitumisen edistäminen ja jatkuva vuorovaikutus
laadunvarmistus
teemoittamisen ja kulttuurireittien käyttäminen työmenetelminä
Näiden pohjalta tarkastellaan myös kansallista kehittämistoimintaa.
Selvitys pdf-tiedostona:
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/(Pages)/Kulttuurista_särmää_matkailun_kehittämiseen?
opendocument&np=F

Call for papers: 9th International Masonry Conference, Portugal, July 79, 2014
The 9th International Masonry Conference will be held in Guimarães, Portugal in July 7-9,
2014 as a joint initiative from the University of Minho and the International Masonry Society.
This Conference series has become a great forum for dissemination of the latest scientific
and technical developments, and for the exchange of new ideas in emerging topics in
masonry.
The deadline for the submission of abstracts is June 30, 2013.
The abstracts should be submitted through the conference website
(www.9imc.civil.uminho.pt) after the registration of the authors “First time registration” and
accessing the “Restricted Area. You should select the option “Author” to proceed with the
submission process.

