


1. Vad är det levande
kulturarvet? 

2. Vad har du fått i arv
och av vem? 

3. Hurdana levande
traditioner finns det i 
Finland? 

Stickad graffiti. Foto: Tommi Nummelin



• Högtider och seder

• Musik och dans

• Scenkonst

• Muntlig tradition

• Hantverkskunnande

• Mattraditioner

• Spel och lek

• Naturen och 

världsaltet

• God praxis

Fotot: Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Tuomo Tuomikoski, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Eero Roine, Cartina/Henrik Kettunen, B. 

Gliwa, Timo Vuoriainen, Anssi Koskinen, Jukka Kosonen, Interkult  





En internationell konvention styr 
tryggandet av levande traditioner  

• Unesco: Förenta nationernas 
organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur

• Konventionen om tryggande av det 
immateriella kulturarvet (året 2003) 

• Mera än 170 stater är med i 
konventionen 

• Världsarvskonventionens ”syster”

• Målet för konventionen är att främja 
identifiering och tryggande av levande 
traditioner
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Hurudana levande 
traditioner finns det i 

andra länder?

Unescos internationella
förteckningar gör traditioner
synliga världen runt – redan
nu finns över 450 exempel

Finland har inga traditioner
på dessa förteckningar ännu
– vad borde vi föreslå? 

Ett exempel från Spanien:  
människotorn

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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Wikiförteckningen över levande kulturarv

• I Finland samlas exempel över levande kulturarv
i Wikiförteckningen

• Det finns redan över 130 traditioner i Wiki

• olika samhällena, föreningar och grupper står
bakom artiklar, Wiki modereras av Museiverket

• http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi 

• Se Korsnäströjan eller Tikkuristi
https://www.youtube.com/watch?v=PuAbqa0CnJo 



Spela Kahoot Levande kulturarv på mobilen!

i Finland

https://play.kahoot.it/#/k/26118be7-88e2-4e90-85db-2e6c885134e0

i Europa

https://play.kahoot.it/#/k/571b0bd5-dcfc-4880-a23c-1b2d8b1a807e

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

Jarno Niskala, Ministry of culture Croatia, Miklos Adam,  



En uppgift för klassen

Bilda grupper och svara på frågan.

• Se på Wikiförteckningen för levande
traditioner http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

• Vilka traditioner är viktiga för dig? 
Nämn 3 olika traditioner som borde vara i 
Wikiförteckningen! Varför är dom viktiga?

• Gör ett ordmoln om alla förslag och länka
det till Museiverkets sida. 
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/info/oma-elava-
perinto  



Välkommen på talkot!


