
Presenter Notes
Esityksen muistiinpanot
Aloita oppitunti tutkimalla oppilaiden kanssa SUOMI- 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 suurilta osin Elävän perinnön wikiluettelosta. Jos haluat mukaan kuvia myös muiden Euroopan maiden esimerkeistä, voit tulostaa niitä EUROOPPA-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. 



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?

Presenter Notes
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  

Presenter Notes
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

Presenter Notes
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).



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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Presenter Notes
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. 



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
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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



Presenter Notes
Esityksen muistiinpanot
Tämän kuvan avulla voitte syventää keskustelua elävästä kulttuuriperinnöstä.Aineettoman kulttuuriperinnön ytimessä ovat perinteitä vaalivat ihmiset eli yhteisöt. Se voi olla kylän väki, fanijengi tai vaikkapa verkkoyhteisö. Tärkeintä on, että perinnettä harjoitetaan tänä päivänä – isommalla tai pienemmällä porukalla. Vaikka joulua tai vappua viettää iso osa kansasta, mutta venetsialaisia vietetään lähinnä länsirannikolla. Harva perinne on vain suomalaista tai syntynyt vain Suomessa. Perinteet kulkevat ja ovat aina kulkeutuneet maasta toiseen. Perinteet voivat olla erilaisia tai samanlaisia eri ikäryhmien kesken. Isovanhempiesi lempiruoat voivat erota omistasi tai toisaalta juuri mummon leipoma ruisleipä tai karjalanpaisti voi olla se kaikkein paras. Myös tietyn ikäryhmän sisällä perinteissä on eroja, emme ole kaikki samanlaisia.Mikä sitten on vaalimisen arvoista? Monet perinteistä ”imemme äidinmaidossa”. Joulua vietetään monissa perheissä hyvin samalla tavalla – jonain päivänä saatat huomata opettavasi lapsillesi aivan samoja jouluperinteitä kuin itsekin nuorena opit. Tai sitten voit päättää toisin – meillä syödäänkin jouluna pizzaa eikä yhtään laatikkoa! Unescon sopimus ja siihen liittyvät luettelot ovat yksi tapa tehdä perinteitä näkyväksi. Mikä on juuri sinulle tärkeää? Entä mitkä ovat luetteloinnin vaikutukset perinteille? Jähmettyisikö vaikka rock-musiikki, jos se kirjattaisiin johonkin luetteloon? 



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.

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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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. Ihmistornit ovat yksi mielenkiintoinen esimerkki https://ich.unesco.org/en/RL/human-towers-00364 Samoin monelle Suomessakin tuttu capoeira Brasiliasta. https://ich.unesco.org/en/RL/capoeira-circle-00892Unescon 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 uudempia 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. 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?

https://ich.unesco.org/en/RL/human-towers-00364


Elävän perinnön wikiluettelo

Presenter Notes
Esityksen muistiinpanot
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?



Elävän perinnön wikiluettelo 
• Suomessa esimerkkejä kerätään Elävän 

perinnön wikiluetteloon
• Mukana on jo yli 200 perinnettä 250 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

Presenter Notes
Esityksen muistiinpanot
Avatkaa wikiluettelo yhdessä tai kukin omalla älylaitteella. http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fiMukava esimerkki on kansantanssi nimeltä tikkuristi, johon löytyy myös opetusvideo artikkelin lopusta. TEHTÄVÄ: Pohtikaa luokassa pareittain mikä on teille tärkeää elävää perintöä. Kukin pari nimeää ainakin kolme asiaa, jotka kootaan yhteen. Tehkää luokan kanssa sanapilvi esim. Wordlella. (https://wwwedwordle.net/)Muista kirjata ylös kaikki ehdotukset, etenkin moneen kertaan esiintyvät. Näin ne näkyvät myös sanapilvessä isommalla. Tallentakaa oma sanapilvi Museoviraston sivulle http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/info/oma-elava-perinto Ks. myös TEHTÄVÄPAKETTI: oman esityksen valmistelu, wikiartikkelin toteutus tai kotiseutuni elävä perintö 

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


Puheenvuoroja elävästä perinnöstä

• Mitä elävää perintöä on sinun kotiseudullasi?
• Mitä ovat perinteiset romanilaulut? 
• Miksi karjanlanpiirakoita syödään koko 

Suomessa?
• Mitä on leluhakkerointi?
• Miksi Peltsi rakastaa perhokalastusta? 
Elävä perintö Youtube

Presenter Notes
Esityksen muistiinpanot
Elävä perintö Youtube –kanavalta löytyy yli sata puheenvuoroa elävästä aineettomasta kulttuuriperinnöstä (10-20 min). https://www.youtube.com/channel/UCLHQsHT247LhZ242CeX8HtA Soittolistojen kautta löytyy puheenvuorojen / seminaarien teemoja, mm. käsityöt, luonto ja elävä perintö, suullinen perinne, saamelaisten aineeton kulttuuriperintö, maahanmuuttoMyös näistä maakunnista löytyy useita puheenvuoroja: Pohjanmaan maakunnat, Satakunta, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Kainuu Varsinais-Suomi.Ruotsiksi löytyy seminaari Levande kultuarv i svenskfinland https://www.youtube.com/watch?v=OtsNDBaFG8Q&list=PLBwxIStpXc14laCP0wl53_e9-saen6lJbTehtävä: pyydä oppilaita valitsemaan yksi puheenvuoro ja kirjoittamaan siitä oppimispäiväkirja sekä esittelemään teemaa muille oppilaille. 

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,  
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Opettaja kirjautuu oheisen linkin kautta Kahootiin. Peliin avautuu kerran käytössä oleva pin-numero.Kukin oppilas menee osoitteeseen www.kahoot.it ja kirjautuu sisälle opettajan koneella olevalla pin-numerolla. Pelin pelaaminen kestää 10-15 minuuttia. Elävä kulttuuriperintö Suomessa – visa osoitteessa https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae618278-481e-48a9-9efd-91400c5c0237 Elävä kulttuuriperintö Euroopassa – visa osoitteessa https://play.kahoot.it/#/?quizId=df7f552a-d200-456d-872f-0aa1eaa7c35a 



Tervetuloa talkoisiin!

Leena.Marsio@museovirasto.fi
Hanna.Lamsa@museovirasto.fi
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Katso myös!https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/https://www.facebook.com/elavaperinto/�https://www.youtube.com/channel/UCLHQsHT247LhZ242CeX8HtA

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