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Pohjoismaisen kulttuurimaisemaliiton toimintalinjat 2017-2022.
Mikä on NKF?
Pohjoismainen kulttuurimaisemaliitto on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka
tavoitteena on edistää kontakteja, tietoa, osaamista ja yhteistyötä tarjoamalla
vuorovaikutusverkosto sellaisille pohjoismaisille laitoksille, järjestöille ja
yksityishenkilöille, jotka ovat eri tavoin aktiivisia kulttuurimaisemaan liittyen.

Mitä NKF haluaa?
NKF haluaa lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden kulttuurimaisemaan ja edistää sen
aktiivista käyttöä tavalla joka ottaa huomioon sen kulttuuri- ja luonnonhistorialliset
arvot.
Tämä toteutetaan sellaisen kestävän kokonaisvaltaisen, kaikinpuoliseen
asiantuntemukseen perustuvan maisemanäkemyksen avulla, joka sisältää sekä hoitoja suojelutoimet että paikallisten yhteisöjen kehittymisen. Maisema-arvot on
saatettava suuren yleisön tietoon.

Miksi unionia tarvitaan?

• Keskeisten maatalousalueiden kulttuurimaisemat altistuvat voimakkaalle

muutospaineelle, joka liittyy osittain kaupunkien laajentumiseen ja niiden
lähialueiden rakentamiseen, osittain karja- ja viljelytalouksien keskitettyyn ja
yksipuoliseen tuotantotapaan.

• Laita-alueiden uhkia ovat väestökadosta aiheutuva voimavarojen vähäisyys ja

julkisten palvelujen puute, umpeenkasvaminen ja rakennusten häviäminen, sekä
suurimittakaavainen intensiivinen metsätalous.

• Yhteistyö kulttuurin- ja luonnonsuojelun sekä kaavoituksen ja maankäytön välillä

on usein heikkoa, ja sille on tunnusomaista ymmärtämättömyys ja tietämättömyys
toisten osapuolien työsarasta.

• Suuria muutoksia voidaan lisäksi odottaa myös muuttuvien ilmasto- ja

kasvillisuusolosuhteiden sekä alueellisen energiantuotannon ja uusien asutus- ja
asumismallien vuoksi.

Mitä vaatimuksia tilanne asettaa?

• Kaikilla Pohjoismailla on tarve kehitettää strategioita ja osaamista vastaamaan

muutoksiin siten että yhtaikaa säilytetään vanhempia asutuskerrostumien jälkiä,
toimintatapoja ja biologista monimuotoisuutta, ja edistetään uutta, taloudellisesti ja
biologisesti kestävää paikallista kehitystä.

• Tämä edellyttää yhteistyön, kokemuksen ja ymmärryksen kehittämistä yhtähyvin
eri Pohjoismaiden kuin eri tieteenalojenkin välillä.

• Jotta tähän tavoitteeseen päästään tarvitaan myös yleistä ymmärrystä, tukea ja
myötävaikutusta, joka vuorostaan vaatii maisema-arvoja koskevan tiedon
levittämistä, samoin kuin aktiivista vuoropuhelua.

Miten NKF toimii?
NKF haluaa vaikuttaa viranomaisiin, instituutioihin ja yksilöihin koko Pohjolassa ja
tehdä heidät tietoisiksi kulttuurimaisemamme arvoista ja ongelmista.
• Liitto voi tässä tarkoituksessa järjestää tai panna alulle tiedotustoimintaa,
seminaareja ja kursseja, tutkimuksia ja julkista keskustelua.
• Liitto pyrkii lisäämään paikallista ja alueellista sitoutumista.
• Liiton pyrkii kosketuksiin muiden vastaavien toimijoiden kanssa.
Unionin käyttämät keinot ovat ensi sijassa:
• Liiton vuosikokouksissa järjestetään ajankohtaisia seminaareja ja ekskursioita.
• Liitto julkaisee äänenkannattajanaan ‘Lommenia’ ja ‘Nordisk Bygdiä’.
• Liitto ylläpitää aktiivista ja ajankohtaista verkkosivustoa internetissä.
• Liitto on aloitteellinen, ja tukee ja levittää tietoa muista toiminnoista ja hankkeista
yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.
• Liitto rohkaisee jäseniään paikallisiin, alueellisiin ja rajat ylittäviin aloitteisiin.
• Liitto pyrkii kokoamaan korkeatasoisen jäsenistön, jolla on monipuolinen
osaaminen ja laajat verkostot, sekä edistämään yhteydenpitoa, tietojen ja
kokemusten vaihtoa sekä verkostojen kehittämistä.

