


Mitä on elävä perintö?

Mitä sinä olet perinyt? Keneltä?

Mitä haluat siirtää eteenpäin?

Millaista elävää perintöä Suomessa on? 

Mikä on ”suomalaista” perintöä?

Miksi tästä pitää puhua?



• Juhlat ja tavat

• Musiikki ja tanssi 

• Esittävät taiteet

• Suullinen perinne

• Käsityötaidot

• Ruokaperinteet

• Pelit ja leikit

• Luonto ja 
maailmankaikkeus

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Tuomo Tuomikoski, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Eero Roine, Lasten ja 

nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik Kettunen, B. Gliwa, Timo Vuoriainen, Anssi Koskinen  



Elävän perinnön wikiluetteloon kerätään 
esimerkkejä Suomesta



Unescon yleissopimus aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisesta

• Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän 
perinnön suojelua (vuodelta 2003) 

• Unesco: Yhdistyneiden Kansakuntien eli 
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

• Yli 170 valtiota mukana sopimuksessa

• Maailmanperintösopimuksen 
”sisarsopimus” 

• tarkoituksena edistää elävän perinnön 
tunnistamista, vaalimista ja suojelua
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Kansainväliset aineettoman 
kulttuuriperinnön luettelot

Kansainvälisillä luetteloilla tuodaan 
näkyvyyttä elävälle perinnölle

Luetteloissa on jo yli 400 kohdetta, lista 
täydentyy vuosittain

Yksi kohde maata kohden vuosittain

Suomella ei ole vielä kohteita 
luettelossa – mitä sinne pitäisi esittää?

Esimerkki Espanjasta: ihmistornit

https://ich.unesco.org/en/RL/human-towers-00364 
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Vanuatulaiset hiekkapiirrokset, Flamenco / Espanja, Kuolleiden päivä / Meksiko, Pekingiläinen ooppera/ Kiina, Capoeira/Brasilia
Kuvat: Unesco
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Elävän perinnön wikiluettelo



Elävän perinnön wikiluettelo 

• Suomessa esimerkkejä kerätään Elävän 
perinnön wikiluetteloon

• Mukana on jo 140 perinnettä yli 200 eri taholta

• Kansalliset, alueelliset tai paikalliset – isot ja 
pienet perinteet 

• Wikialustaa hoitaa Museovirasto, sisällöistä 
vastaavat erilaiset yhteisöt ja yhdistykset

• Myös koululuokat voivat ilmoittaa wikiluetteloon!

• http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

• Esim. Tikkuristi

http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Tikkuristi


Puheenvuoroja elävästä perinnöstä

• Mikä elävää perintöä on sinun kotiseudullasi?

• Mitä ovat perinteiset romanilaulut? 

• Miksi karjanlanpiirakoita syödään koko 
Suomessa?

• Mitä on leluhakkerointi?

• Miksi Peltsi rakastaa perhokalastusta? 

Elävä perintö Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCLHQsHT247LhZ242CeX8HtA


Pelaa Elävä kulttuuriperintö -visaa!

Suomessa

https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae618278-481e-48a9-9efd-91400c5c0237

Euroopassa

https://play.kahoot.it/#/?quizId=df7f552a-d200-456d-872f-0aa1eaa7c35a

Kuvat: Suomen Latu, Jan-Erik Paadar, China Puppet and Arts Shadow,  

Jarno Niskala, Ministry of culture Croatia, Miklos Adam,  



Tervetuloa talkoisiin!

Leena.Marsio@museovirasto.fi
Hanna.Lamsa@museovirasto.fi

mailto:Leena.Marsio@museovirasto.fi
mailto:Hanna.Lamsa@museovirasto.fi

