
Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Aloita oppitunti tutkimalla oppilaiden kanssa EUROOPPA- kuvapaketin kuvia. Jokainen ottaa yhden kortin, jossa on jotain tuttua, mukavaa, kiinnostavaa. Pareittain voi keskustella mitä kortissa on ja miksi valitsi sen. Kuvissa olevat esimerkit löytyvät kaikki Unescon kansainvälisistä aineettoman kulttuuriperinnön luetteloista. Lisätietoa, kuvia ja videoita kaikista löydät linkistä https://ich.unesco.org/en/lists Jos haluat mukaan kuvia myös suomalaisista esimerkeistä, voit tulostaa niitä SUOMI-kuvapaketista.  Elävä aineeton kulttuuriperintö on läsnä jokaisen ihmisen arjessa ja juhlassa. Vietämme vappua ja monia muita vuotuisia juhlia, laulamme kuorossa, teemme käsitöitä, pelaamme koulun pihalla ja teemme eri maiden ruokia. Elävä kulttuuriperintö yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Siihen sisältyy ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle. Tämän paketin avulla haluamme tuoda Euroopan maiden aineetonta kulttuuriperintöä lähemmäs lapsia ja nuoria.



Millaista elävää 
perintöä Suomessa 
tai muissa Euroopan 
maissa on? 

Miten muiden maiden 
perinteet näkyvät 
Suomessa? 

Mitkä perinteet ovat 
yhteisiä? 

Mitä eroja perinteissä 
on?

Neulegraffiti. Kuva: Tommi Nummelin

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Näiden kysymysten pohjalta voit jo aloittaa keskustelua oppilaiden kanssa. Kuvapaketin avulla oppilaat voivat etsiä vastauksia yllä oleviin kysymyksiin joko pareittain, pienissä ryhmissä tai koko luokan kesken.Kuvassa on neulegraffiti. Siinä yhdistyy kaksi perinnettä: vanha pitsiperinne sekä uudempi graffitiperinne. 



• 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  

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Elävää perintöä ovat esimerkiksi kuvassa näkyvät aihealueet. Esimerkkejä kaikista aihepiireistä Suomessa löytyy runsaasti Elävän perinnön wikiluettelosta https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/Tällä hetkellä luettelosta löytyy jo yli 200 artikkelia 250 eri taholta ja toimijalta.  Kuvissa näkyy esimerkkejä Suomessa elävistä perinteistä. Mikä näitä kaikkia asioita yhdistää? Unescon sopimuksen määritelmän mukaan aineeton kulttuuriperintö onperinteistä, nykyhetkessä olevaa ja elävää samanaikaisesti siirtynyt sukupolvelta toiselle ja muuntunut ympäristön mukanaOsallistavaa ja moninaista, peräisin naapurikylästä tai maailman toiselta puolelta Voi olla kulttuuriperintöä vain silloin kun itse yhteisöt, ryhmät tai yksilöt, jotka luovat, säilyttävät tai välittävät sitä edelleen tunnistavat sen omakseen



Elävän perinnön wikiluetteloon kerätään 
esimerkkejä Suomesta

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Tässä on esimerkkejä Elävän perinnön wikiluettelosta. Mitkä näistä ovat oppilaille tuttuja? Entä vieraita?Avausvideo aiheeseen ”Suomalaisuuden parhaat perinteet” https://areena.yle.fi/1-4297841?autoplay=true (kesto 10 minuuttia, alussa kuvasikermä osasta kohteita).Tutustukaa wikiluetteloon – mitä sieltä puuttuu? Olisiko luokalla innostusta tehdä oma artikkeli heille tärkeästä asiasta? Katso lisää https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lisää_ilmiöElävän perinnön wikiluettelossa olevia kohteita on mahdollista hakea määräajoin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Tästä luettelosta on mahdollista hakea kohteita edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Molemmista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Elävän perinnön kansalliseen luetteloon yhteensä 64 kohdetta: 12 kohdetta vuonna 2020 sekä 52 kohdetta vuonna 2017. https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Elävän_perinnön_kansallinen_luettelo/valitutAiheesta löydät paljon lehtiartikkeleita vaikkapa googlaamalla ”elävän perinnön kansallinen luettelo”. Löydätkö omaa kotiseutua tai maakuntaasi koskevia artikkeleita?



Unescon yleissopimus aineettoman 
kulttuuriperinnön suojelemisesta

• Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän 
perinnön suojelua (vuodelta 2003) 

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

• 180 valtiota mukana sopimuksessa
• Maailmanperintösopimuksen 

”sisarsopimus” 
• tarkoituksena edistää elävän perinnön 

tunnistamista, vaalimista ja suojelua
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Elävää perintöä suojellaan perheissä, yhteisöissä, yhdistyksissä, erilaisissa instituutioissa.Myös valtiot ovat halunneet sitoutua suojelemaan eläviä perinteitä. Yhteinen sopimus on tehty osana Unescon toimintaa. Merkittävää on, että jo 180 maata on mukana aineettoman sopimuksessa. Vain 17 maata ei ole allekirjoittanut sopimusta (mm. Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Australia, Venäjä).Maailmanperintösopimuksen (Unesco 1972) keskeisenä lähtökohtana on huoli maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisestä tuleville sukupolville. Maailmanperintöluettelo on tuonut huomiota rakennuksiin ja rakennelmiin sekä luontokohteisiin, joita luettelosta löytyy jo yli tuhat. Aineettoman kulttuuriperinnön sopimus ja luettelot taas keskittyvät elävään kulttuuriperintöön. Aineetonta kulttuuriperintöä voidaan suojella monin tavoin. Toiminta on parasta suojelua: lauletaan, tanssitaan, juhlitaan, sienestetään, hiihdetään, vitsaillaan, virkataan… Perinteen siirtäminen tapahtuu paljolti perheen ja oman yhteisön piirissä, mutta myös erilaisilla yhdistyksillä, koulutuksen järjestäjillä ja instituutioilla on tässä tärkeä sijansa. Tarvitaan tutkimusta yliopistoissa, tallentamista museoihin ja arkistoihin, kursseja erilaisissa oppilaitoksissa. 



Aineeton kulttuuriperintö Euroopassa

• Melkein kaikki Euroopan maat 
ovat mukana aineettoman 
kulttuuriperinnön sopimuksessa

• Kaikissa maissa elävää perintöä 
kartoitetaan ja sen 
suojelemiseksi tehdään työtä 
tavallisten ihmisten arjessa ja 
juhlassa, erilaisissa 
yhdistyksissä ja instituutioissa

• Kansallisiin luetteloihin kerätään 
esimerkkejä ihmisille tärkeistä 
perinteistä, niitä löytyy jo kaikista 
Euroopan maissa

• Maat voivat esittää ehdokkaita 
myös Unescon kansainvälisiin 
aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloihin 

Jättiläisten ja lohikäärmeiden kulkue Belgiassa ja Ranskassa.  
Kuva: Mairie de Douai/ Unesco

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Linkkejä eri maiden Unescon sopimukseen liittyviin luetteloihin löydät täältä https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/unescon-sopimus/muut-maatTästä karttapohjasta voit tutustua aineettomaan kulttuuriperintöön kaikkialla maailmassahttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FD79FwkU9BEFdtbeHCHGfaUenaA&ll=11.416408924043748%2C-6.080384632812525&z=1Karttapohjaan liittyvästä portugalilaisesta tutkimushankkeesta lisätietoa linkistä http://review.memoriamedia.net/index.php/map-of-e-inventories-of-intangible-cultural-heritageKuvassa on jättiläisiä, jotka ovat osa juhlakulkueita Belgiassa ja Ranskassa (ks. lisää https://ich.unesco.org/en/RL/processional-giants-and-dragons-in-belgium-and-france-00153).



Alueiden Eurooppa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Lähde: Assembly of European Regions (AER) https://aer.eu/Mikä on suomalaista, ranskalaista tai saksalaista elävää perintöä? Perinteistä puhutaan helposti kansallisina ilmiöinä. Oheinen karttakuva esittää alueiden Eurooppaa. Siitä voi huomata, että kansallisvaltiotkin rakentuvat lukuisista pienemmistä alueista, joilla on omanlaisiaan perinteitä. Esimerkiksi ruoka- tai juhlaperinne voi olla erilainen vaikka viereisissä kylissä. Perinteiden kirjo on siis valtava. Lisäksi kaikissa maissa asuu ihmisiä eri kulttuureista. Suomikin on kulttuurisesti moninainen. Kantasuomalaisten lisäksi meillä on vanhoja vähemmistöjä (suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit) sekä uusia vähemmistöjä (maahanmuuttajista suurimmat ryhmät ovat venäläiset, virolaiset, somalialaiset ja irakilaiset). Tämä kaikki tekee perinteiden karttaa entistäkin monimuotoisemmaksi. 



Kansainväliset aineettoman 
kulttuuriperinnön luettelot

• Kansainvälisillä luetteloilla 
tuodaan näkyvyyttä elävälle 
perinnölle

• Luetteloissa on jo yli 580 
kohdetta, lista täydentyy 
vuosittain

• Yksi kohde maata kohden 
vuosittain

• Suomen kohteet ovat 
saunomisperinne 
Suomessa, kaustislainen 
viulunsoitto ja pohjoismainen 
limisaumaveneperinne.
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CapoeiraBrasilia, Flamenco / Espanja, Kuolleiden päivä / Meksiko, Vanuatulaiset hiekkapiirrokset, Pekingiläinen ooppera/ Kiina, 
Kuvat: Unesco
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Kuvissa on esimerkkejä Unescon luetteloissa olevista kohteista: vanuatulaiset hiekkapiirrokset, Flamenco Espanjasta, Kuolleiden päivä Meksikosta, Pekingiläinen ooppera Kiinasta sekä Capoeira Brasiliasta.Linkki Unescon luetteloihin https://ich.unesco.org/en/lists. Hakutoiminnalla voit etsiä kohteita maan tai aihealueen perusteella tai hakusanalla.Unescon sopimukseen kuuluvat maat voivat esittää kohteita Unescon luetteloihin (max. yksi kohde per maa per vuosi). Unescon luettelot ovat oikea perinteiden aarreaitta. Monet kohteista ovat hyvin vanhoja ja perinteisiä (esim. akupunktio Kiinasta tai jooga Intiasta), mutta jotkin maat ovat tehneet myös uudenlaisia ehdotuksia menestyksekkäästi (Saksa ja osuuskuntaliike). Monella ehdotuksella on selkeät yhteydet maakuvan rakentamiseen ja matkailuun (ranskalainen ateria, olutkulttuuri Belgiassa tai Baselin karnevaali Sveitsistä). Perinteiden välityksellä käydään myös politiikkaa ja ne voivat olla riidan aihe (leipäperinteessä vastakkain ovat olleet Armenia sekä ympärysmaat Azerbaidžan, Iran, Kazakstan, Kirgisia ja Turkki). Perinteet eivät kuitenkaan katso valtioiden rajoja vaan ne ovat usein naapurimaiden jakamia. Esimerkiksi uuden vuoden juhla Novruz on 12 maan yhteinen kohde. Unesco rohkaiseekin maita tekemään monikansallisia ehdotuksia. 



Suomi nyt!

• Elävän perinnön wikiluettelossa 210 artikkelia 250 eri 
taholta viidellä kielellä

• Kansallisessa luettelossa 64 kohdetta

• Suomen kohteet Unescon luetteloissa
• Saunaperinne Suomessa (2020)
• Kaustislainen viulunsoitto (2021)
• Pohjoismainen limisaumaveneperinne (2021)

• Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää, valmistelussa 
mukana Museovirasto ja aineettoman 
kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä

Ku
va

: U
ne

sc
o

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Suomen kohteet Unescon luetteloissa ovat saunomisperinne Suomessa (2020), kaustislainen viulunsoitto (2021) ja pohjoismainen limisaumaveneperinne (2021). Vireillä on myös monikansallinen hakemus käsin valmistettuun lasiin liittyvä tieto, taito ja tekniikat, johon päätöstä odotetaan joulukuussa 2023.Minkälaisia muita kohteita Suomesta pitäisi tulevina vuosina esittää? Mitä nämä kohteet kertoisivat Suomesta muulle maailmalle?Saunominen Suomen Elävän perinnön wikiluettelossa:�https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/SaunominenLue lisää suomalaisesta saunaperinteestä Unescon sivuilla: https://ich.unesco.org/en/RL/sauna-culture-in-finland-01596Video saunaperinteestä Elävä perintö Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=GLNVP1rPGLkKaustislainen viulunsoitto Elävän perinnön wikiluettelossa:https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Kaustislainen_viulunsoittoUnescon sivuilla: https://ich.unesco.org/en/RL/kaustinen-fiddle-playing-and-related-practices-and-expressions-01683Video: https://www.youtube.com/watch?v=m92COu6LyxE&t=6sPohjoismainen limisaumaveneperinne Elävän perinnön wikiluettelossa:https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Limisaumaisen_puuveneen_veistoUnescon sivuilla: https://ich.unesco.org/en/RL/nordic-clinker-boat-traditions-01686Video: https://www.youtube.com/watch?v=BS6EggcEZWI&t=148sElävän perinnön wikiartikkeli lasinpuhalluksesta: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lasin_puhaltaminen 



Suojeleminen Unescon 2003 
sopimuksessa

”tarkoittaa aineettoman 
kulttuuriperinnön elinvoimaisuuden 
varmistamiseksi tehtyjä toimia, 
mukaan lukien sen eri osa-alueiden 
määrittäminen, tallentaminen, 
tutkimus, suojelu, edistäminen, 
vahvistaminen ja elvyttäminen sekä 
niiden välittäminen etenkin virallisen 
koulutuksen ja epävirallisen 
oppimisen keinoin.”

Kuva: Maija Huttu / 
Kansallismuseo



Savusaunaperinne Viron Võromaalla

• Savusaunaperinne Võromaalla on tärkeä 
osa ihmisten jokapäiväistä elämää

• Saunomisen lisäksi perinteeseen kuuluu 
saunan rakentamisen ja korjauksen 
taidot, vihtojen valmistaminen ja lihan 
savustaminen

• Perinne kuuluu erityisesti perheiden 
lauantain viettoon, mutta on myös osa 
juhlaperinteitä

• Vanhempi sukupolvi on usein vastuussa 
saunan lämmityksestä

• Lapset kasvavat perinteeseen pienestä 
pitäen 

Kuva: NPO Vöro Society VKKF, 2012 / Unesco

Katso video: 
https://youtu.be/3WoIQWWhifY (9:35)

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Virolla on viisi kohdetta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa. Listalta löytyvät mm. Balttilaiset laulu- ja tanssijuhlat, Kihnun saari kulttuuritilana ja setukaisten moniääninen lauluperinne. Lisäksi listalla on savusaunaperinne Võromaalla eteläisessä Virossa. Tällöin suomalaista saunaperinnettä ei vielä löytynyt listalta, joten virolaisen savusaunaperinteen nimeäminen herätti mediankin huomion Suomessa: ”Eikö suomalainen sauna kelvannut?” https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000841400.html. �Unescon luetteloihin nimeäminen ei ole kuitenkaan kilpailu vanhimmasta tai suurimmasta perinteestä, ei myöskään nopeuskilpailu. Tärkeintä on perinneyhteisön oma halu lähteä viemään kohdetta kansainvälisiin luetteloihin ja pitkäjänteinen työ perinteen suojelemiseksi. Lue lisää Viron savusaunaperinteestä: https://ich.unesco.org/en/RL/smoke-sauna-tradition-in-voromaa-00951, Video (9:35), https://youtu.be/3WoIQWWhifY Huom! Video sisältää alastomuutta.�Viron aineettoman perinnön sivusto: http://www.rahvakultuur.ee/?s=2428 �Katso myös Eurooppa-tehtäväpaketin tehtävä 3!

https://youtu.be/3WoIQWWhifY


Pizzaiuolo,
napolilainen pitsan valmistuksen taito

• Perinteen juuret ovat 1500-
luvulla

• Napolilaiseen pitsan 
valmistukseen kuuluu erilaisia 
vaiheita: vaivaaminen, heittely ja 
paistaminen puu-uunissa

• Napolissa työskentelee nykyisin 
n. 3000 pitsan paistomestaria, 
jotka opettavat taitoa eteenpäin

• Perinne siirtyy eteenpäin 
ravintoloissa, kodeissa ja 
kursseilla

Kuva: Sebillo, 2010/ Unesco

Katso video: 
https://youtu.be/F4LpLfF5U34 (9:25)

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Italia sai napolilaisen pitsan valmistuksen taidon Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2017. Pitsaa valmistetaan ja syödään kaikkialla. Listauksesta uutisoitiin kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Listalta löytyy esimerkiksi Sisilialainen nukketeatteri, Viulun valmistuksen taito Cremonassa sekä monikansallisena kohteena Välimeren ruokakulttuuri.Video: Art of Neapolitan ‘Pizzaiuolo’ (2017): https://youtu.be/F4LpLfF5U34 (kesto 9:25), lue lisää Pizzaiuolosta: https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-neapolitan-pizzaiuolo-00722Iltalian kohteet (15) Unescon luettelossa: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00110&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs

https://youtu.be/F4LpLfF5U34


Ihmistornit Espanjassa

• Ihmistornien tekeminen on ollut monien harrastus 
Espanjan Kataloniassa jo 1800-luvulta lähtien.

• Sadat ihmiset harjoittelevat tornien tekemistä 
viikoittain ja esiintyvät kaupunkien juhlissa 

• Tornissa voi olla mukana monen sukupolven 
edustajia, nuorimmat kipuavat huipulle. Tornissa voi 
olla 6-10 kerrosta.

• Musiikki on osa esitystä ja torni rakennetaan 
musiikin rytmin mukaisesti

• Taidon voi oppia vain säännöllisesti yhdessä 
harjoittelemalla. Tietotaito siirtyy sukupolvelta 
toiselle. 

Katso video: 
https://youtu.be/-iSHfrmGdyo (9:53)

Kuva: Carles Castro, 2007/ Unesco

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Espanjalla on jo 20 kohdetta Unescon luettelossa: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00069&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs �Espanjassa maakunnilla on vahva identiteetti ja omat perinteet. Ihmistornit ovat katalonialaista perinnettä. Video: Human towers (2010), https://youtu.be/-iSHfrmGdyo (kesto 9:53), lue lisää: https://ich.unesco.org/en/RL/human-towers-00364Myös flamenco löytyy Unescon luettelosta. Sitä tanssitaan, lauletaan ja soitetaan erityisesti Andalusian maakunnassa. Flamenco on erityisesti romanien perinnettä. Romanit ovat vähemmistökansa kaikkialla Euroopassa ja monessa maassa heidän sosiaalinen ja taloudellinen asemansa on huono. Siksi on merkittävää, että flamenco on nostettu Unescon luetteloihin, se lisää samalla arvostusta romanien perinteitä kohtaan.Suomen Elävän perinnön wikiluettelosta löytyy mm. Romanien lauluperinne, myös heidän omalla kielellään! https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Finitiko_kaalengo_traditionaale_d%C5%Beambibi �https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Suomen_romanien_lauluperinneKatso myös Eurooppa-tehtäväpaketin tehtävät 1 ja 2!

https://youtu.be/-iSHfrmGdyo


Urkumusiikki ja urkujen
valmistuksen taito Saksassa

• Urkumusiikki on ollut merkittävä osa 
saksalaista perinnettä jo vuosisatojen 
ajan

• Urut rakennetaan käsityönä siihen 
tilaan, jossa niitä soitetaan.

• Tietotaito on rakentunut 
käsityöläisten, säveltäjien ja 
muusikkojen yhteistyönä 
vuosisatojen kuluessa. Mestarit 
opettavat taitoa uusille sukupolville ja 
sitä voi opiskella myös 
oppilaitoksissa.

• Urkumusiikkia soitetaan kaikkialla 
maailmassa osana kirkollisia menoja, 
konserteissa ja 
kulttuuritapahtumissa. 

• Saksassa urkuja valmistetaan 400 
työpajassa.

Katso video:
https://youtu.be/ovBBd4l65lI (9:59)

saksaksi, tekstitys englanniksi

Kuva: Dorothea Burkhardt, 2007/ Unesco

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Saksalla on viisi kohdetta Unescon luettelossa: esim. Urkumusiikki ja urkujen valmistuksen taito Saksassa, Osuuskuntaliike ja Haukankasvatus. Katso lista: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00005&multinational=3&display1=inscriptionID#tabsOsuuskuntaliike on uudentyyppinen kohde Unescon luetteloissa. Se yhdistää miljoonia ihmisiä niin Saksassa, kuin muissakin maissa – myös Suomessa on lukuisia osuuskuntia eri aloilla. Lue lisää urkumusiikista ja urkujen valmistuksen taidosta Unescon sivuilta https://ich.unesco.org/en/RL/organ-craftsmanship-and-music-01277Aihetta käsittelevä video (9:59) löytyy täältä https://youtu.be/ovBBd4l65lI��Saksassa on myös laaja kansallinen luettelo, johon voi tutustua saksan tai englannin kielellä http://www.unesco.de/en/kultur/immaterielles-kulturerbe/german-inventory.html �Kukin Saksan 15 osavaltiosta ylläpitää omaa elävän perinnön luetteloaan, josta voi tehdä ehdotuksia kansalliseen luetteloon. 

https://youtu.be/ovBBd4l65lI


Kesäpäivänseisauksen tulijuhlat Pyreneillä

• Pyreneiden vuoristossa 
Espanjassa, Ranskassa ja 
Andorrassa vietetään vuosittain 
samana päivänä tulijuhlaa.

• Vuorille sytytetään kokkoja ja 
kyläläiset kantavat palavat soihdut 
alas kyliin

• Soihtukulkue on nuorille tärkeä 
perinne aikuiseksi kasvamisessa 

• Juhla vahvistaa yhteen kuulumista 
sekä identiteetin ja jatkuvuuden 
tunteita

• Juhlaan kuuluu myös tanssia, 
musiikkia ja ruokaperinteitä

Kuva: Miqul Gimenez/ Unesco

Katso video: 
https://youtu.be/PcUd9AShVyc (10:12)

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Monet perinteistä ovat eri maille yhteisiä, näin etenkin naapurimaissa. Esimerkiksi keskikesällä erilaisia tulijuhlia vietetään eri puolilla Eurooppaa. Suomalaiseen juhannusperinteeseen kuuluvat saunominen, koivunoksat, taiat ja uudet perunat. Suomenruotsalaiseen juhannukseen taas kuuluu juhannussalko, jonka ympärillä leikitään ja lauletaan. Samaa perinnettä vietetään maan rajojen sisällä monella eri tavalla. Unescon luetteloissa on Kesäpäivänseisauksen tulijuhlat Pyreneiden vuoristossa eli Espanjassa, Ranskassa ja Andorrassa. Juhlaan liittyvä video (10:12) löytyy täältä https://youtu.be/PcUd9AShVycUnescon sivuilta voit lukea aiheesta lisää https://ich.unesco.org/en/RL/summer-solstice-fire-festivals-in-the-pyrenees-01073Katso myös Eurooppa-tehtäväpaketin tehtävä 1!

https://youtu.be/PcUd9AShVyc


Rakkauslukot Ruotsissa
ja muualla Euroopassa

• Rakkautta on kautta aikojen haluttu todistaa 
sormuksin, puukaiverruksin ja tatuoinnein

• Rakkauslukkoja on jo useina vuosatoina 
ripustettu eri puolilla maailmaa. Perinne 
juontaa juureensa Aasiaan.

• Perinne on yleistynyt eurooppalaisissa 
kaupungeissa 2000-luvulla. Lukkoja 
ripustetaan siltoihin symbolina ikuiselle 
rakkaudelle. Pari kiinnittää lukon yhdessä ja 
heittää avaimen virtaan. Aasiassa lukkoja on 
ripustettu temppeleihin ja pyhille vuorille.

• Perinne voi aiheuttaa myös ongelmia: 
pariisilaisesta sillasta lukot jouduttiin 
poistamaan, ettei silta romahtaisi. 

• Lukkojen ripustaminen voidaan nähdä myös 
kaupunkitilan haltuun ottamisena. Tätä voi 
verrata esimerkiksi graffittien tekemiseen.

Kuva: Annika Sjöberg, Institutet för språk och folkminnen

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ruotsi sai vuonna 2018 ensimmäisen kohteensa Unescon luetteloon liittyen tarinaperinteen elvyttämiseen. https://ich.unesco.org/en/BSP/land-of-legends-programme-for-promoting-and-revitalizing-the-art-of-storytelling-in-kronoberg-region-01392Lisäksi luettelosta löytyvä Pohjoismainen limisaumaveneperinne (2021) on Suomen, Ruotsin, Islannin ja Norjan yhteinen kohde. https://ich.unesco.org/en/RL/nordic-clinker-boat-traditions-01686Suomessa ja Ruotsissa on paljon yhteisiä perinteitä, esimerkiksi Lucia-perinne, juhannussalko, kahvittelu. Ruotsin kansallinen luettelo löytyy osoitteesta http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen.html �Ruotsi on nostanut rakkauslukot kansalliseen luetteloonsa: https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner/forslag/2017-02-02-karlekslas Ilmiö on tuttu monista maista. Se, ettei perinne ole ”ainutlaatuinen” ei tee siitä vähemmän arvokasta. Oikeastaan harva perinne esiintyy vain yhdessä maassa tai yhdessä muodossa. Lukot ja niiden ripustaminen ovat sinänsä hyvinkin aineellista perinnettä, mutta aineetonta on niiden ympärille kietoutuva tapa ripustaa lukkoja rakkauden merkkinä veden äärelle. Perinne myös siirtyy eteenpäin sukupolvelta toiselle. Perinteet myös muotoutuvat ajan saatossa, ennen kaiverrettiin puuta, nyt ripustetaan lukkoja. Mitä tehdään 10:n tai 50:n vuoden päästä? Katso myös Eurooppa-tehtäväpaketin tehtävä 5!



Syvenny elävään perintöön!

Elävä perintö Euroopassa -tehtäväpaketin tehtävät johdattavat helposti 
ilmiöiden äärelle eri oppiaineiden opetuksessa.

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/info/opettajalle



Tiedon lähteille

• Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sivut
https://ich.unesco.org/

• Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelot
https://ich.unesco.org/en/lists

• Elävän perinnön wikiluettelo
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

https://ich.unesco.org/
https://ich.unesco.org/en/lists
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/


Tervetuloa talkoisiin!

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Katso myös!�https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/https://www.facebook.com/elavaperinto/�https://www.youtube.com/channel/UCLHQsHT247LhZ242CeX8HtA
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