
Frågor för den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet 
 

Ansökningstiden till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet är 4.11.-5.12.2019. Ansökan 

måste lämnas in på 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Toiminnot:Elävän_perinnön_kansallinen_luettelo 

 
Fenomenets namn: 

 
1. Till vilken domän hör fenomenet? Samma nio som i Wikiförteckningen. 

 
2. Plats Är fenomenet förknippat med en viss plats eller ett område i Finland? Välj hela Finland, ett 

eller flera landskap och en eller flera kommuner. 
 

3. Ämnesord Vad hör samman med fenomenet? Skilj ämnesorden åt med kommatecken. Använd 
gärna allmänna finländska ämnesord http://finto.fi/allars/sv/. 

 
4. Vem utövar och känner till traditionen? (500–4000 tecken) 

- Fundera på traditionsutövare i vidsträckt mening i dag. Är verksamheten organiserad eller 
utövas traditionen i mindre privata lokalsamhällen?  

- Hurdana lokalsamhällen i dag har aktiviteter med anknytning till traditionen? Är utövandet 
förknippat med organisationer eller andra sammanslutningar? 

 
5. Hur utövas traditionen i dag? (500–5000 tecken) 

- I den här punkten ges en primär beskrivning av fenomenet.  
- Finns det olika varianter av traditionen?  

 
6. Beskriv traditionens bakgrund och historia. (500–5000 tecken) 

- Hur har tradition förändrats genom tiden?  
- Ange eventuella källor under punkten för källor och länkar (t.ex. artiklar och historiker osv.). 

 
7. Hur upprätthålls traditionen? (500–5000 tecken) 

- Hur överförs traditionen från en generation, ett lokalsamhälle eller en medlem i ett 
lokalsamhälle till en annan/ett annat?  

- Med hurdana metoder för olika aktörer traditionen vidare? (T.ex. kurser, utbildning, 
evenemang)  

- Överförs tradition nuförtiden på ett annat sätt än förr? Hur har vidareförandet av traditionen 
förändrats med tiden? 

 
8. Tryggandet av traditionen (500-4000 tecken) NY 

- Är traditionens livskraft förknippad med hot eller riskfaktorer? 
- Vad görs redan nu och vad borde ännu göras? 

 
9. Hur dokumenteras traditionen? (500-4000 tecken) NY 

- Har traditionen dokumenterats i arkiv eller museums samlingar?  
- Vem svarar för samlingarna? 

 
10. Hur ser traditionens framtid ut? (500–5000 tecken) 

- Åt vilket håll håller traditionen på att utvecklas?  
- Hur har traditionen påverkat samhället i övrigt?  
- Hur inverkar mångfald och traditionens nya former på traditionens framtid? 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Toiminnot:Elävän_perinnön_kansallinen_luettelo
http://finto.fi/allars/sv/


 
11. Aktör som står bakom detta förslag.  

- Vilka undertecknar denna anmälan?  
- Det kan finnas en eller flera anmälande parter. En grupp med privatpersoner är också möjlig. 
- Kontaktperson, e-post, telefonnummer, anmälande parts eventuella FO-nummer 

 
12. Källor och länkar till annan information 

- Videolänkar 
- Webbkällor  
- Webbplatser för aktörer i branschen 
- Litteratur och artiklar 

 


