
Elävän perinnön kansallinen luettelo 

Mediaosumat, syksy 2017 

 

Suomalaisuuden parhaat perinteet 
24.11.2017 Ylen aamu-tv, video 10.29 
 

Lumileikit ovat elävää perintöä 
2.1.2018 Ylen TV-uutiset (18.55 kohdalta) 

Korsnäströjan med på nationella listan över kulturarv! 
Korsnäsnytt 15.12.2017 
Museiverket har i november 2017 utsett företeelser och föremål till en nationell förteckning över 
immateriellt kulturarv. Korsnäströjan hör till 52 ansökningar som godkändes… 

Kalakukko pääsi elävän perinnön kansalliseen luetteloon 
Savon Sanomat  07-Dec-2017  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt kalakukon Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 
Kalakukon ohella luetteloon pääsi 51 muutakin... 

Nyt se on myös virallista – suomalainen joulupukkiperinne sai virallisen aseman  
30 November 2017, MTV.fi  
Suomalainen joulupukkiperinne on hyväksytty YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon 
alaiseen ja Museoviraston ylläpitämään...  

Suomalainen joulupukkiperinne sai virallisen aseman  
30 November 2017, Victoria Media  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt suomalaisen joulupukkiperinteen Elävän perinteen 
kansalliseen luetteloon. Joulupukki on Suomen...  

Elävän perinnön luetteloon 52 kohdetta  
30 November 2017, Keskipohjanmaa.fi  
PERHONJOKILAAKSO Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta 
hyväksyttiin vuonna 2003 Unescon yleiskokouksessa.... 

Lasinpuhaltaminen on nyt virallisesti elävää, aineetonta kulttuuriperintöä – Museovirasto 
hyväksyi Suomen lasimuseon hakemuksen  
26 November 2017, Aamuposti  
RIIHIMÄKI | Lasinpuhaltaminen on hyväksytty Suomen Aineettoman kulttuuriperinnön 
ensimmäiseen kansalliseen luetteloon. Hakemuksen teki...  
 

Laihialainen nuukuus, kalakukko ja Jukolan viesti nostettiin Elävän perinnön kansalliseen 
luetteloon  
24 November 2017, Helsingin Sanomat - Lehdet  
Kaikkiaan 52 kohdetta eri puolelta Suomea ja aineettoman kulttuuriperinnön eri aloilta pääsi 
luetteloon.  
 
Suomalainen metsäsuhde ensimmäisten joukossa Elävän perinnön kansalliseen luetteloon  

https://areena.yle.fi/1-4297841?autoplay=true
https://areena.yle.fi/1-4234804?autoplay=true
http://www.korsnas.fi/contentlibrary/Korsnasnytt/2017/KN8-2017.pdf
https://www.savonsanomat.fi/savo/Kalakukko-p%C3%A4%C3%A4si-el%C3%A4v%C3%A4n-perinn%C3%B6n-kansalliseen-luetteloon/1080188
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/nyt-se-on-myos-virallista-suomalainen-joulupukkiperinne-sai-virallisen-aseman/6678640
http://victoriamedia.fi/2017/11/30/suomalainen-joulupukkiperinne-sai-virallisen-aseman/?shared=email&msg=fail
https://www.keskipohjanmaa.fi/uusimmat/522225/elavan-perinnon-luetteloon-52-kohdetta
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/584200-lasinpuhaltaminen-on-nyt-virallisesti-elavaa-aineetonta-kulttuuriperintoa
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/584200-lasinpuhaltaminen-on-nyt-virallisesti-elavaa-aineetonta-kulttuuriperintoa
https://www.hs.fi/paivanlehti/25112017/art-2000005462828.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/25112017/art-2000005462828.html
https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?114929


24 November 2017, Ammattilehti.fi  
Suomalainen metsäsuhde on nyt Elävän perinnön kansallisessa luettelossa. Kansallista elävän 
perinnön statusta metsäsuhteelle haki Suomen...  
 
“Aito saunaelämys on kaikkien suomalaisten geeneissä” – Tutut kulttuuriperinteet nousivat 
kärkeen Yle uutisten kyselyssä  
24 November 2017, Yle.fi  
Lukijoiden suosikkeja olivat saunan lisäksi esimerkiksi lavatanssit, kalakukko ja räsymaton 
kutominen. Vastaajia oli 13 460.  
 
Saunominen, pesäpallo, kalakukko... — Perinteisille suomalaisille asioille haetaan elävän 
perinnön tunnustusta  
24 November 2017, Kouvolan Sanomat  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt luetteloon 52 kohdetta kuten kynttilöiden vienti 
hautausmaalle jouluaattona, Jukolan viesti ja...  
 
Suomen suven avaus nimettiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon  
24 November 2017, Karjalainen  
Joensuussa vuosittain järjestettävä Suomen suven avaus on nimetty Elävän perinnön kansalliseen 
luetteloon. Nimeämisen teki opetus- ja...  
 
Elävän perinnön kansallinen luettelo julki – 52 kohteen joukossa myös tivoliperinne 

Keski-Uusimaa 23 Nov 2017 

 

“Aito saunaelämys on kaikkien suomalaisten geeneissä” – Tutut kulttuuriperinteet nousivat 

kärkeen Yle uutisten kyselyssä 

23 November 2017, Yle uutiset, video 10.29 

Kalakukko Elävän perinnön kansalliseen luetteloon  

24 November 2017, Radio Kuopio  

Kalakukko on valittu Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Kansallisesta luettelosta on 

mahdollista tehdä ehdotuksia kansainvälisiin...  

Julfreden i Åbo blir del av det nationella kulturarvet  

24 November 2017, Åbo Underrättelser  

Julfreden förkunnas från Brinkalahusets balkong också på ett julfrimärke. Utlysningen av julfriden i 

Åbo föreslås att upptas i det...  

Oletko pelannut skruuvia? — Haminan skruuvikerho haki korttipelille elävän perinnön 

tunnustusta  

23 November 2017, Kymen Sanomat  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt luetteloon 52 kohdetta kuten kynttilöiden vienti 

hautausmaalle jouluaattona, Jukolan viesti ja...  

Puruveden talvinuottaus eläväksi perinnöksi — Luettelossa on myös 51 muuta suomalaista 

kohdetta  

23 November 2017, Itä Savo  

https://yle.fi/uutiset/3-9946483
https://yle.fi/uutiset/3-9946483
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/adf1da74-3a96-4183-b4fe-b64f902e80a3
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/adf1da74-3a96-4183-b4fe-b64f902e80a3
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/163388-suomen-suven-avaus-nimettiin-elavan-perinnon-kansalliseen-luetteloon
http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/584155-elavan-perinnon-kansallinen-luettelo-julki-52-kohteen-joukossa-myos-tivoliperinne
https://yle.fi/uutiset/3-9946483
https://yle.fi/uutiset/3-9946483
http://www.radiokuopio.fi/uutiset/kalakukko-elavan-perinnon-kansalliseen-luetteloon
http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/11/julfriden-i-abo-blir-del-av-det-nationella-kulturarvet.html
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/76201cc3-d720-40cb-994c-fdb7193d05a8
https://kymensanomat.fi/uutiset/lahella/76201cc3-d720-40cb-994c-fdb7193d05a8
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/b03a59ea-73e9-45e1-aa7d-cc4a4817b6e6
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/b03a59ea-73e9-45e1-aa7d-cc4a4817b6e6


Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt luetteloon esimerkiksi kynttilöiden viennin 

hautausmaalle jouluaattona, Jukolan viestin ja...  

Saunominen, joulupukki, vappu... – Suomalaisen elävän perinnön luetteloon pääsi 52 kohdetta  

23 November 2017, Keskisuomalainen  

Valinnat kohteista teki Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaraati.  

 

Tango, Laihian nuukuus ja pääsiäiskokot pääsivät Elävän perinnön luetteloon  

23 November 2017, Ilkka.fi  

Suomalainen tango, laihialainen nuukuusperinne ja pääsiäiskokot on hyväksytty Elävän perinnön 

kansalliseen luetteloon. Opetus- ja...  

Puruveden talvinuottaus osaksi Suomen Elävän perinnön luetteloa  

23 November 2017, Karjalainen  

Puruveden talvinuottaus on päässyt Suomen kansalliseen Elävän perinnön luetteloon. OSK 

Lumimuutos edustaa kalastajia tässä työssä. Opetus-...  

 

Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 52 kohdetta – mukana suomalainen tango, 

kaustislainen viulunsoitto ja pohjalaiset pääsiäiskokot  

23 November 2017, Seinäjoen Sanomat  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 

Tästä luettelosta on mahdollista tehdä...  

Suomalainen voimisteluperinne Elävän perinnön kansalliseen luetteloon  

23 November 2017, ePressi.com  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 

Mukana on myös suomalainen...  

Maistereiden promovoiminen ja joulurauhan julistus Turussa mukaan Elävän perinnön 

kansalliseen luetteloon  

23 November 2017, Aamuset Kaupunkimedia  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 

Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin...  

Suomen ensimmäinen elävän perinnön luettelo on hyväksytty – Näitä perinteitä voidaan 

ehdottaa Unescon kansainvälisiin luetteloihin  

23 November 2017, Yle.fi  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt kansalliseen luetteloon 52 kohdetta.  

Virpominen ja Suven avaus elävän perinnön kansalliseen luetteloon  

23 November 2017, Iskelmä Rex  

Virpominen ja Suven avaus pääsivät mukaan Museoviraston elävän perinnön kansalliseen 

luetteloon. Unescon yleissopimus aineettoman...  

Museovirasto kartoitti elävän kulttuuriperinnön - listalla joulurauhan julistus, mölkky, hortoilu 

ja Jukolan viesti  

http://www.ksml.fi/kotimaa/El%C3%A4v%C3%A4n-perinn%C3%B6n-luetteloon-p%C3%A4%C3%A4si-52-kohdetta-%E2%80%93-Keski-Suomen-perinteist%C3%A4-mukana-yksi/1073655
https://www.ilkka.fi/uutiset/kulttuuri/tango-laihian-nuukuus-ja-p%C3%A4%C3%A4si%C3%A4iskokot-p%C3%A4%C3%A4siv%C3%A4t-el%C3%A4v%C3%A4n-perinn%C3%B6n-luetteloon-1.2460808
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/163332-puruveden-talvinuottaus-osaksi-suomen-elavan-perinnon-luetteloa
http://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/583411-elavan-perinnon-kansalliseen-luetteloon-52-kohdetta-mukana-suomalainen-tango
http://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/583411-elavan-perinnon-kansalliseen-luetteloon-52-kohdetta-mukana-suomalainen-tango
https://www.epressi.com/tiedotteet/urheilu/suomalainen-voimisteluperinne-elavan-perinnon-kansalliseen-luetteloon.html
http://www.aamuset.fi/teemat/3740966/Maistereiden+promovoiminen+ja+joulurauhan+julistus+Turussa+mukaan+Elavan+perinnon+kansalliseen+luetteloon
http://www.aamuset.fi/teemat/3740966/Maistereiden+promovoiminen+ja+joulurauhan+julistus+Turussa+mukaan+Elavan+perinnon+kansalliseen+luetteloon
https://yle.fi/uutiset/3-9945352
https://yle.fi/uutiset/3-9945352
https://radiorex.fi/paikallisuutiset/virpominen-ja-suven-avaus-elavan-perinnon-kansalliseen-luetteloon
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3740820/Museovirasto+kartoitti+elavan+kulttuuriperinnon++listalla+joulurauhan+julistus+molkky+hortoilu+ja+Jukolan+viesti
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3740820/Museovirasto+kartoitti+elavan+kulttuuriperinnon++listalla+joulurauhan+julistus+molkky+hortoilu+ja+Jukolan+viesti


23 November 2017, Turun Sanomat  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 

Luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia...  

52 elements included in the National Inventory of Living Heritage in Finland  

23 November 2017, ePressi.com  

The Ministry of Education and Culture has nominated 52 elements for inclusion in the National 

Inventory of Living Heritage. The National...  

52 element till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet  

23 November 2017, ePressi.com  

Undervisnings- och kulturministeriet har valt 52 element till den nationella förteckningen över det 

levande kulturarvet. Den nationella...  

Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 52 kohdetta  

23 November 2017, ePressi.com  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. 

Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin...  

52 objekt tas in i Nationella förteckningen över levande kulturarv  

23 November 2017, OKM - Undervisnings- och kulturministeriet (SV)  

Undervisnings- och kulturministeriet har valt 52 element till Nationella förteckningen över levande 

kulturarv. Den nationella förteckningen...  

Mölkyn pelaaminen ja Heinämaan pitsi pääsivät elävän perinnön luetteloon  

23 November 2017, Etelä-Suomen Sanomat  

Aineettoman kulttuurin suojeltavien 52 kohteen joukossa ovat myös saunominen, lavatanssit, 

suomalainen tango, Suomen romanien lauluperinne,...  

Suomalainen elävä kulttuuriperintö on nyt listattu: mukana lumileikkejä, suomenpystykorva ja 

purppuri – Kerro omat suosikkisi  

22 November 2017, Yle.fi  

Museoviraston esitys suomalaisen elävän perinnön luetteloksi on valmistunut. Kulttuuriministeri 

päättää asiasta lähiaikoina. Kerro omat...  
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