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Eurooppalaisia teemavuosia vietetty (ainakin) vuodesta 1983. 

Vuoden 2018 teema: KULTTUURIPERINTÖ
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• Projekteja, tapahtumia, aloitteita, 
kampanjoita ympäri Eurooppaa.

• Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, 
alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset/toimijat, 
kansalaisyhteiskunta, 
ammattilaiset, eurooppalaiset 
”kaikki”

• Kohderyhminä lapset, nuoret, 
suuri yleisö, kulttuuriperinnön 
ammattilaiset, kulttuuriperinnön 
harrastajat

Museovirasto, Teuvo Kanerva 1957–61. CC BY 4.0

Kulttuuriperintövuosi



”Kulttuuriperintö kattaa menneisyydestä perityt voimavarat kaikissa eri muodoissaan: aineelliset, 
aineettomat ja digitaaliset (syntyjään digitaaliset ja digitoidut). Näihin kuuluvat monumentit, paikat, 

maisemat ja luonnonkohteet, taidot, käytännöt, tieto ja luovuuden ilmaisut, julkiset ja yksityiset 
kokoelmat, elokuvaperintö.”



Kulttuuriperintövuoden tavoitteet

Miksi kulttuuriperintövuosi?

- Kannustaa arvostamaan Euroopan kulttuuriperintöä yhteisenä voimavarana;

- Lisätä tietoisuutta yhteisestä historiasta ja arvoista;

- Vahvistaa yhteiseen Eurooppaan kuulumisen tunnetta.

Mitä kulttuuriperintövuoden aikana tavoitellaan?

- Innostaa yhä useampaa tutustumaan Euroopan rikkaaseen ja moninaiseen kulttuuriperintöön

- Kannustaa pohtimaan kulttuuriperinnön merkitystä arjessa

- Korostaa kulttuuriperinnön arvoa yhteiskunnalle – kulttuuriperintö vahvan yhteiskunnan 
rakennusaineena

- Merkitystä taloudelle – nostaa esille kulttuuriperintöä työpaikkojen ja vaurauden luojana

- Merkitystä Euroopan ulkosuhteille

- Korostaa kulttuuriperinnön vaalimisen tärkeyttä – miten voimme vaalia entistä paremmin



Pääteemana osallistuminen: 
kansalaisten ja erilaisten yleisöjen 
osallisuuden lisääminen
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Osallisuus

kulttuuriperintöön

Uudet toimintamuodot, joilla edistetään 
vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen 

osallisuutta kulttuuriperintöön

Valtionavustukset yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja 
museoille

Muut aloitteet, kampanjat, tapahtumat, projektit

osallisuus kulttuuriperintöön - saavutettavuus, saatavuus, myös digitaalinen - kestävä 
käyttö - kulttuuriperintö ihmisten ja kulttuurien välisten kohtaamisten paikkana ja 

vuoropuhelun välineenä - kulttuuriperinnön taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
ekologiset mahdollisuudet

Huom. Luova Eurooppa ja muut EU-rahoitusohjelmat, muu rahoitus

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 toteuttaminen Suomessa

European Year of Cultural Heritage



Mitä kulttuuriperintövuosi tarkoittaa kouluille?



European Year for Cultural Heritage 2018
EU:n Luova Eurooppa -rahoitus teemavuosihankkeille

Luova Eurooppa | Kulttuurin alaohjelma

• Kulttuurin ja luovien alojen tukiohjelma, jossa koulut voivat olla esim. 
museotoimijoiden vetämissä hankkeissa mukana yhteistyökumppaneina

• Syyskuussa 2017 avautuu rahoitushaku suoraan EYCH-vuoteen liittyville hankkeille

• Rahoitusta min. 3 maan hankeyhteistyöhön 200 000 € / hanke yht. 25 hankkeelle

• Lisätietoja: Hanna Hietaluoma-Hanin, Opetushallitus, kulttuuri@oph.fi

Rosalan viikinkipäivät, Follow the Vikings –hanke 
© Roni Tamminen

Lisäksi teemavuosi tulee näkymään myös muissa EU-ohjelmissa, joissa se 
täydentää olemassa olevia painopisteitä

• Erasmus+: Koulutuksen, nuorisoalan ja urheilu/liikuntasektorin kehittäminen 
eurooppalaisena yhteistyönä

• Kansalaisten Eurooppa: Aktiivinen kansalaisuus, eurooppalaiset arvot
• Lisätietoja: Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut, www.cimo.fi/ohjelmat



Project proposal EYCH 2018 / Creative Europe:
“HERITAGE HUBS: Practical Classes in Exploring, Sharing 

and Practicing the Cultures of Ourselves and Others”

• School children, ages 11-15, in several European countries  

• Children selecting parts of their cultures (e.g. celebrations, daily routines and habits, handicrafts…) for sharing 
& exchanging with a school pair

• Digital sharing & reciprocal visits 2018-2019

• Pedagogical study 

• Ready at hand tools + methods for professionals and schools to integrate heritage, culture and intercultural 
dialogue and learning in everyday work

Contacts: Association of Heritage Education, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi

Project (proposed):

Outcomes :

mailto:hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi


Kulttuuriperintövuosi 2018 

Euroopan komission sivuilla:
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en

Museoviraston verkkosivuilla:
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kulttuuriperintovuosi-2018

Yhteystiedot Museovirastossa: 
Yli-intendentti Ulla Salmela, ulla.salmela@museovirasto.fi
Erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso, aura.kivilaakso@museovirasto.fi

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kulttuuriperintovuosi-2018
mailto:ulla.salmela@museovirasto.fi
mailto:aura.kivilaakso@museovirasto.fi




• 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?



• 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  





UNESCON YLEISSOPIMUS AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN 
SUOJELEMISESTA

• Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän 
perinnön suojelua (vuodelta 2003) 

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

• Yli 170 valtiota mukana sopimuksessa

• Maailmanperintösopimuksen 
”sisarsopimus” 

• tarkoituksena edistää elävän perinnön 
tunnistamista ja vaalimista 

12.9.2017
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Kansainväliset aineettoman 
kulttuuriperinnön luettelot

Kansainvälisillä luetteloilla tuodaan 
näkyvyyttä elävälle perinnölle

Luetteloissa on jo yli 400 kohdetta, lista 
täydentyy vuosittain

Yksi kohde maata kohden vuosittain

Suomella ei ole vielä kohteita luettelossa 
– mitä sinne pitäisi esittää?

Esimerkki Espanjasta: ihmistornit 
12.9.2017 Vanuatulaiset hiekkapiirrokset, Flamenco / Espanja, Kuolleiden päivä / Meksiko, Pekingiläinen ooppera/ Kiina, Capoeira/Brasilia

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




Elävän perinnön 
wikiluettelo



Elävän perinnön wikiluettelo 

• Suomessa esimerkkejä kerätään Elävän perinnön 
wikiluetteloon

• Mukana on jo yli 120 perinnettä

• Kansalliset, alueelliset tai paikalliset – isot ja pienet 
perinteet 

• Wikialustaa hoitaa Museovirasto, sisällöistä 
vastaavat erilaiset yhteisöt ja yhdistykset

• http://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

• Esim. Tikkuristi

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


Puheenvuoroja elävästä perinnöstä

• Mikä elävää perintöä on sinun kotiseudullasi?

• Mitä ovat perinteiset romanilaulut? 

• Miksi karjanlanpiirakoita syödään koko Suomessa?

• Mitä on leluhakkerointi?

• Miksi Peltsi rakastaa perhokalastusta? 

Elävä perintö –youtube

https://www.youtube.com/channel/UCLHQsHT247LhZ242CeX8HtA


TERVETULOA MUKAAN TALKOISIIN!

www.aineetonkulttuuriperinto.fi

Wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi

www.fb.com/elavaperinto

#eläväperintö 


