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Kutsu Saimaa & Unescon maailmanperint6 -webinaariin ja vastaamaan verkkokyselyyn

Hyva osakaskunnan edustaj a,

Tassa   teille  ja   valitettavaksi  jasenist61]enne   tietoa   tulevasta   webinaarista  ja   verkkokyselysta.
Lthestymme teita liittyen saimaan unescon maailmanperint6luettelohankkeeseen ja kutsumme teidat
kuulemaan lists hankkeesta maa-j a vesialueen omistaj ille suunnatussa webinaarissa.

Saimaan maailmanperint6hanke

Saimaan  noappasaaristo  lisattiin  UNESCO:n  maailmanperinn6n  aieluetteloon  tammikuussa  2021.
Suunnitteilla on maailmanperinn6n luontokohde, j oka pohj autuu saimaannoxpan ainutlaatuisuuteen

ja poikkeukselliseen evoluutioprosessiin seka muihin Saimaan hienoihin luontoarvoihin. UNESCO:n
maailmanperint6kohteen  status  on merkittava tunnustus, joka  Saimaalla  ansaitaan  luonnonarvojen
turvaamiseksi  jo  toteutetuilla  toimilla.  Tama  ei  siis  tarkoita  uutta  suojelualuetta  Saimaalle,  vaan
kohde perustuu j o suojeltuun Saimaan Natura-2000 verkostoon. Maailmanperint6statuksella on suuri
kansainvalinen    imagollinen    merkitys,    milla    on    suoria    vaikutuksia    alueen    matkailuun   ja
elinkeinoelamain.    Hankkeen    tavoitteena    on    valmistella    hakemus    maailmanperint6komitean
arvioitavaksi  vuonna  2024.  Tasta  maakuntaliittojen,  kuntien,  Metsahallituksen ja  ELY-keskusten

yhteisesta    hankkeesta    voi    lukea    lisaa    verkkosivuilta    httDs://www.metsa.fi/oroiekti/saimaan-
maailmanDerintohanke/

Saimaa & Unescon maailmanperint6 -webinaari torstaina 17.6.21 klo 18-20

Kutsumme   teidat   kuulemaan   aiheesta   lisaa   koronaepidemian   vuoksi   webinaarin   muodossa.
Webinaari ssa tulemme kertomaan S aimaan maailmanperint6kohdehankkeesta, mita maailmanperint6
tarkoittaa  ja   mita   vaikutuksia   silla   on   alueelle.   Webinaarissa   kuullaan   my6s   Merenkurkun
maailmanperint6kohteella toimivan Ann-Sofi Backgrenin puheenvuoro. Tilaisuus on kaikille avoin.

Ilmoittautuminen   webinaariin   tapahtuu   tamin   linkin   kautta,   voit   kirjoittaa   sen   selaimeesi:
https://link.webroDol.com/s/saimaanmaailmanperinto2  (16.6.21  klo  12  mennessa).  Ilmoittautuneille
lthetetaan sahk6postiin liittymislinkki paivaa ennen webinaaria. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa
samasta  linkista  tapahtuman  jalkeen  ja  vaatii  my6s  ilmoittautumisen.  Vastaavanlainen  tilaisuus

jarjestetaan    my6s    22.6.21     klo     18-20    paikallisille    toimijoille,    mikali    se    sopii    paremmin
(ilmoittautumislinkki 16ytyy Saimaan maailmanperint6hankkeen verkkosivuilta).

Verkkokysely

Kevaan   aikana   avataan   my6s   aiheesta   verkkokysely,  jossa   kaikki   paasevat   kertomaan   omia
nakemyksiaan    Saimaan    maailmanperint6hankkeesta   ja    osallistumaan   kohteen    suunnitteluun.
Verkkokysely   16ytyy osoitteesta   htt s://new.rna tionnaire.com/ /3sus6 zl618d paaset   kyselyyn
kirjoittamalla    osoitteen    selaimeesi.    Kysely    on    vastattavissa    25.5-15.7.21     valisena    aikana.
Vastaaminen vie noin  10-15 minuuttia.
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