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Tuuli lÄHDEsmÄki toimii akatemiatutki-

jana Jyväskylän yliopistossa. Hän on väitel-

lyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 2007 

taidehistoriasta ja Itä-Suomen yliopistossa 

vuonna 2014 sosiologiasta. Lähdesmäki on 

Jyväskylän yliopiston dosentti.

”En ole suuntautunut historialliseen 

tutkimukseen, joten katsoin, että omia 

päämääriäni palvelee paremmin, jos olen 

perehtynyt myös yhteiskuntatieteelliseen 

tutkimukseen. Sen vuoksi väittelin myös 

sosiologiasta, Lähdesmäki kertoo.

Lähdesmäki on tutkinut kulttuurin roo-

lia erilaisten identiteettien ilmentämises-

sä ja tuottamisessa. Kotimaan lisäksi hän 

on tehnyt tutkimusta Italiassa, Irlannissa 

ja Unkarissa. 

Tuuli Lähdesmäen tämänhetkinen tut-

kimus käsittelee EU:n kulttuuriperintöpo-

litiikkaa ja eurooppalaisen identiteetin ra-

kentamista kulttuuriperinnön avulla. Läh-

desmäki sai vuonna 2014 vahvasti kilpail-

lun European Research Councilin (ERC) 

Starting Grant -rahoituksen vuosille 2015–

2020. ERC myöntää rahoitusta huipputut-

kijoille ja heidän tutkimusryhmilleen 

uraauurtavaan tutkimukseen. Lähdesmäen 

ryhmässä työskentelee kuusi eri tieteen-

aloja edustavaa tutkijaa.

”Kyseessä on monitieteinen tutkimus, 

joka liittyy kulttuurintutkimukseen, Eu-

rooppa-tutkimukseen sekä politiikan tut-

kimukseen ja yhteiskuntatieteelliseen tut-

kimukseen”, Lähdesmäki kuvaa. 

Suomi on yksi neljästä EU-maasta, joka 

ei ole mukana EU:n uusimmassa kulttuuri-

perintötoimessa eli Euroopan kulttuuripe-

rintötunnuksessa. Käynnissä on alustava 

työ mukaan lähtemisestä. Suomi saattaa 

hyvinkin olla mukana jo seuraavalla ni-

meämiskierroksella, mutta päätöksiä asi-

asta ei ole tehty.

EU:n kulttuuriperintöpolitiikan tavoit-

teena on vahvistaa Eurooppaan kuulumi-

sen tunnetta. Kulttuuriperintökohteet ovat 

yksi työkalu, jolla paikallista, alueellista ja 

kansallista kulttuuria nivelletään osaksi 

eurooppalaista perintöä.

Lähdesmäen mukaan Suomesta voisi 

löytyä useita kohteita, jotka voisivat ha-
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kea ja saada Euroopan kulttuuriperintö-

tunnuksen. Esimerkiksi tasa-arvotyö on 

alue, jossa Suomessa on historiallisen pit-

kä kokemus. Naisten äänioikeus ja vaali-

kelpoisuus ovat tasa-arvotyöhön liittyvää 

merkittävää perintöä.

”Eurooppalaisen identiteetin vahvista-

minen on työtä, jolla EU haluaa torjua 

muun muassa nationalismia ja populisti-

sen kansallismielisyyden nousua”, Lähdes-

mäki sanoo.

Tuuli Lähdesmäki on julkaissut kym-

meniä artikkeleita kansainvälisissä ver-

taisarvoiduissa julkaisuissa. Suomen Aka-

temia palkitsi hänet tieteellisestä rohkeu-

desta vuonna 2015.

Akatemiatutkija Tuuli Lahdesmäki 

on tutkinut kulttuurin roolia 

erilaisten identiteettien 

ilmentämisessä ja tuottamisessa

Humanistipalkinto myönnetään uransa 

alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä 

mainetta saavuttaneelle humanistisen 

alan tutkijalle.




