
Elävän perinnön kansallisen luettelon kysymykset  
 

Hakemus on tehtävä 4.11.-5.12.2019 välillä osoitteessa 

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

 

Ilmiö, jota hakemus koskee: 
 

1. Aihealueet samat yhdeksän kuin wikiluettelossa 
 

2. Sijainti Liittyykö ilmiö johonkin tiettyyn paikkaan tai alueeseen Suomessa? Valitse koko Suomi, 
maakunta/maakunnat ja kunta/kunnat 

 
3. Asiasanat Erota asiasanat pilkulla. Käytä mielellään Yleisiä suomalaisia asiasanoja 

https://finto.fi/ysa/fi/  
 

4. Ketkä harjoittavat tai tuntevat perintöä? (500-4000 merkkiä) 
- Pohdi perinteen harjoittajia laaja-alaisesti tänä päivänä. Onko toiminta järjestäytynyttä vai 

harjoitetaanko perinnettä pienemmissä yksityisissä yhteisöissä?  
- Minkälaiset yhteisöt harjoittavat perinteeseen liittyvää toimintaa nykypäivänä? Liittyykö 

harjoittamiseen järjestöjä tai muita organisaatioita? 
 

5. Miten perinnettä harjoitetaan tänä päivänä? (500-5000 merkkiä) 
- Tähän kohtaan tulee ilmiön ensisijainen kuvaus.  
- Onko perinteestä erilaisia versioita?  

 
6. Kerro perinteen taustasta ja historiasta. (500-5000 merkkiä) 
- Miten perinne on muuttunut ajan kuluessa?  
- Mainitsethan mahdolliset lähteet vasta kohdassa lähteet ja linkkejä (esim. artikkelit ja historiikit 

jne.). 
 

7. Miten perinnettä välitetään eteenpäin? (500-5000 merkkiä)   
- Miten perinne siirtyy sukupolvelta tai yhteisöltä toiselle?  
- Minkälaisin keinoin eri toimijat siirtävät perinnettä? (Esim. kurssit, koulutus, tapahtumat)  
- Siirtyykö perinne nykyään eri tavoin kuin ennen? Miten perinteen eteenpäin siirtyminen on 

muuttunut ajan kuluessa? 
 

8. Perinteen turvaaminen (500-4000 merkkiä) UUSI 
- Liittyykö perinteen elinvoimaisuuteen uhkia tai riskitekijöitä? 
- Mitä jo nyt tehdään ja mitä vielä pitäisi tehdä? 

 
9. Kuinka perinnettä tallennetaan? (500-4000 merkkiä) UUSI 
- Onko perinnettä tallennettu arkistoihin tai kokoelmiin?  
- Kuka vastaa kokoelmista? 

 
10. Miltä perinteen tulevaisuus näyttää? (500-5000 sanaa)  
- Mihin suuntaan perinne on kehittymässä?  
- Miten perinne on vaikuttanut muuhun yhteiskuntaan?  
- Miten moninaisuus ja perinteen uudet muodot vaikuttavat perinteen tulevaisuuteen? 

 

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


11. Ilmoituksen taustalla olevat yhteisöt 
- Ketkä toimivat tämän ilmoituksen allekirjoittajina?  
- Ilmoittajatahoja voi olla yksi tai useampia. Hakemuksessa tulee olla mukana aiheeseen olennaisesti 

liittyvät tahot. 
- Yhteyshenkilö, sähköposti, puhelinnumero, ilmoittajatahon mahdollinen Y-tunnus 

 
12. Lähteet ja linkkejä muihin tietolähteisiin 
- Videolinkit 
- Verkkolähteet  
- Alan toimijoiden sivustot 
- Kirjallisuus ja artikkelit 

 


