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1. Komiteavalinnat on tehty

ICOMOS Suomen osaston hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2013 valita äänestäviksi
jäseniksi kansainvälisiin komiteoihin seuraavasti:
Shared Heritage, Netta Böök
Historialliset kylät ja kaupungit, Helena Björk
Vedenalainen kulttuuriperintö, Riikka Alvik
Rakennussuojelun teoria ja filosofia, Miia Perkiö
Mikäli olette kiinnostuneita toim
seninä
voitte hakea jäsenyyttä suoraan kyseenomaisesta komiteasta. Ilmoittakaa tästä myös
Suomen ICOMOSille, sillä pyrimme pitämään luetteloa jäsenistömme kaikista
kansainvälisistä jäsenyyksistä. Eri alojen asiantuntemusta saatetaan kysyä sekä kansallisiin,
että kansainvälisiin tehtäviin.

2. Tervetuloa Nils Ahlbergin luennolle 12.12. klo. 18.30
Tieteiden talolla
Fil.tri. Nils Ahlberg, Ruotsin ICOMOSin puheenjohtaja esitelmöi kaupunkitutkimuksesta
ll ”Nya städer – planförändringar – befästningar. Stadsplanering i det
svensk-finska riket. Tilaisuus pidetään torstaina 12.12.2013 klo 18.30 Tieteiden talolle,
huone 505. Esitelmä on ruotsinkielinen, keskustelut ja kommentit ruotsiksi tai
englanniksi.
Ohessa Nilsin kirjoittama intro aiheeseen.
Ett av de främsta uttrycken för den europeiska kulturen och ett av våra mest betydande
bidrag till världsarvet är stadsbyggnadskonsten i renässansens efterföljd. Den präglar inte
bara städer i Europa utan har spridit sig över stora delar av världen. För förståelsen av
detta globala kulturarv är den omfattande stadsplaneringen i det svenska riket av största
intresse.

Vi hade gemensamma idéer om hur städerna skulle byggas, men det var här i norr som
dessa omsattes i praktiken i större utsträckning. Från mitten av 1500-talet till 1700-talets
början hade stadsplaneringen i det svenska riket en omfattning som saknar motstycke i
dåtidens Europa. Många nya städer grundades. Andra flyttades eller byggdes om. Stora
stadsbefästningar anlades. Planer fanns på mycket mer. För något motsvarande får man
gå till de europeiska kolonierna i på den amerikanska kontinenten och i Fjärran Östern.
Det som gjordes då präglar fortfarande flertalet av våra äldre städer, i såväl Sverige som i
Finland. Stadsbyggandet fortsatte sedan i samma banor fram till 1800-talets slut, men
även efter detta har stormaktstidens stad haft stark inverkan. Utvecklingen har utgått från
och byggt vidare på den förindustriella epokens stad.
Föreläsningen bygger på Nils Ahlbergs stora bok Svensk stadsplanering, Arvet från stormaktstiden – resurs i dagens stadsutveckling (Forskningsrådet Formas T3:2012, ISBN 978-91-5406070-2) som kom ut strax före jul 2012. Det är en rikt illustrerad bok om svensk stadsplanering från 1500-talet till idag, i hela det svenska riket, med tyngdpunkt på 1600-talet.
http://www.formas.se/Forskning/Formas-Publikationer/Produkter/Svenskstadsplanering---Arvet-fran-stormaktstiden-resurs-i-dagens-stadsutveckling/

Nils Ahlberg är filosofie doktor i landskapsplanering och konstvetenskap och har under

lång tid arbetat med bebyggelsehistoria och samhällsplanering som stadshistorisk expert
på Riksantikvarieämbetet, för länsstyrelser, kommuner och Unescos världsarvslista. Han
är konsult i stadsbyggnadsfrågor och ägnar sig åt kommunal planering, forskning, föreläsningsverksamhet och skrivande. År 2007 tilldelades han European Union Prize for
Cultural Heritage/Europa Nostra Awards för den forskning som ligger till grund för
boken.
Ilmoittautumiset sihteeri@icomos.fi. 9.12. mennessä. Osallistujille tarjolla glögiä ennen
luentoa.

3. Viipuri-seminaarin ohjelma ja ennakkoilmoittautuminen
Rakennustaiteen seura ja ICOMOS:n Suomen osasto yhteistyössä ICOMOS:n Pietarin
osaston, yleisvenäläisen historian ja kulttuurin muistomerkkien suojeluyhdistyksen
VOOPIiK:n Leningradin oblastin osaston, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen koulutusohjelman, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian
oppituolin sekä Europa Nostra Finlandin kanssa järjestävät kansainvälisen seminaarin
Viipurin monikulttuurinen perintö ja sen säilyttäminen Viipurin kaupunginkirjastossa 13.–
14.2.2014.
Seminaarin tarkoitus on koota yhteen venäläiset ja suomalaiset asiantuntijat
keskustelemaan Viipurin rakennusperinnön tilasta, suojelukeinoista, kansainvälisistä
esimerkeistä ja yhteistyömahdollisuuksista. Seminaarin ensimmäinen päivä on avoin
kaikille kiinnostuneille, toisen päivän Learning Caféhen osallistuminen edellyttää
ennakkoilmoittautumista (sihteeri@icomos.fi). Seminaarikielinä ovat englanti ja venäjä ja
esitelmät tulkataan konsekutiivisesti.

Seminaari on omakustanteinen matkojen, viisumin ja majoituksen suhteen. Jäseniä
pyydetään myös hoitamaan matkajärjestelynsä itse.
Ohjelma on nähtävissä osoitteessa www.icomos.fi.

4. Toimitko kansainvälisessä komiteassa
asiantuntija/kirjeenvaihtajajäsenenä?

Asiantuntija/kirjeenvaihtajajäseneksi on mahdollista hakea komiteaan suoraan.
Kokoamme tietoa komiteoiden suomalaisista jäsenistä ja pyydämme ilmoittamaan
jäsenyyksistänne kansainvälisten komiteoiden asiantuntija/kirjeenvaihtajajäsenenä
hallituksen sihteerille, sihteeri@icomos.fi.

5. ICOMOS vetoaa tieteellisiin ja kansallisiin komiteoihin
avustaa Filippiinien katastrofialueella.
Ohessa ICOMOSin neuvoa-antavan komitean puheenjohtaja John Hurdin vetoomus ICOMOSin
tieteellisille ja kansallisille komiteoille osallistua omalla asiantuntemuksella Filippiinien pelastustoimiin.
Viesti on ICOMOS jäsenille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. ICORP komitea ja ICOMOSin
kansainvälinen sihteeristö koordinoivat toimia yhdessä puheenjohtaja Augusto Villalonin kanssa.
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can give especially in terms of time and advice from the Scientific Committees and National Committees
who have expertise. We are aware that financial help from ICOMOS is less likely, but all support through
expertise, advice and networking can be made quickly available and I ask officers of National and Scientific
Committees to be prepared to act if they find themselves able to respond from specific requests from the
ICOMOS Philippines Committee. We are all deeply concerned about the safety and wellbeing of our
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