
 

 

Luettelo 
ICH-02 – lomake 

 
IHMISKUNNAN AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN 

LUETTELO 

LUONNOS 5.9.2019, kommentoitavana 20.9.19 asti 

Nimeämisesityksen täyttöohjeet ovat saatavilla osoitteessa 
https://ich.unesco.org/en/forms  

Nimeämisesitykset, jotka eivät noudata edellä mainittuja ja alla olevia ohjeita, katsotaan           
puutteellisiksi, eikä niitä voida hyväksyä. 

Valtio-osapuolia kehotetaan lisäksi perehtymään ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön       
luetteloon nimeämistä koskevan esityksen täyttämistä käsittelevään muistioon, joka on saatavilla          
edellä mainitulla verkkosivulla. 

A. Valtio-osapuolet 
Monikansallisissa nimeämisesityksissä valtio-osapuolet on lueteltava niiden keskenään sopimassa järjestyksessä. 

Suomi 

B. Ilmiön nimi 
B.1. Ilmiön nimi englanniksi tai ranskaksi 
Ilmoittakaa julkaistavissa materiaaleissa esiintyvä ilmiön virallinen nimi. 

Enintään 200 merkkiä 

 

B.2. Ilmiön nimi asianomaisen yhteisön kielellä ja kirjoituksella 
(tarvittaessa) 

Ilmoittakaa ilmiön virallinen kansankielinen nimi, joka vastaa ilmiön virallista englannin- tai ranskankielistä nimeä             
(kohta B.1). 

Enintään 200 merkkiä 

Kaustislainen viulunsoitto 

B.3. Ilmiön mahdolliset muut nimet 
Mainitkaa ilmiön virallisten nimien (kohta B.1) lisäksi mahdolliset vaihtoehtoiset nimet, joilla ilmiö tunnetaan. 

      

 

C. Asianomaisten yhteisöjen, ryhmien tai tarpeen vaatiessa yksilöiden nimet 
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Määritelkää selvästi yksi tai useampi nimettäväksi esitetyn ilmiön asianomainen yhteisö, ryhmä tai tarpeen vaatiessa              
asianomaiset yksilöt. 

Enintään 150 sanaa 

Perinteen kantajia ovat kaustislaisen viulunsoiton ja siihen liittyvien muiden toimien 
harjoittajat. He toimivat osaksi ilman muodollista järjestäytymistä perhe-, suku-, 
ystävyys- ja naapuruussuhteiden pohjalta ja osaksi järjestäytyneinä organisoituun ja 
ohjattuun toimintaan sekä yhdistysmuotoisiin organisaatioihin (katso 4.d.). Suuri osa 
osallistuu sekä epämuodolliseen että organisoituun toimintaan. 

Perinnettä harjoittaa säännöllisesti soittamalla, tanssimalla ja laulamalla ainakin 400 
henkeä, jotka osallistuvat organisoituun toimintaan tai tiedetysti toimiviin 
kokoonpanoihin. Lisäksi yksityisesti tai satunnaisesti soittamista, tanssimista ja 
laulamista harjoittavia henkilöitä on satoja. 

Perinteen toteuttamiseen kokee vahvasti osallistuvansa myös suuri ellei suurin osa 
paikallisen yhteisön muista jäsenistä, kuten perinteeseen liittyvien tapahtumien 
järjestämiseen osallistuvat ja niihin yleisönä osallistuvat henkilöt, soittajien ja 
tanssijoiden perheenjäsenet ja perinteen sisältöhin ja historiaan liittyvää tietoa keräävät 
ja välittävät henkilöt. Laajemmin koko kaustislaisen yhteisön voidaan katsoa kokevan 
ilmiön omistajuutta (ks. 1 (iv)). 

D. Ilmiön maantieteellinen sijainti ja alue 

Ilmoittakaa tiedot ilmiön levinneisyydestä esityksen toimittavien valtioiden alueilla ja mainitkaa mahdollisuuksien           
mukaan sijainnit, joihin ilmiö on keskittynyt. Nimeämisesityksissä olisi keskityttävä ilmiön tilanteeseen esityksen            
toimittavien valtioiden alueilla, vaikka niissä huomioitaisiin saman ilmiön tai samankaltaisten ilmiöiden esiintyminen            
näiden valtioiden alueiden ulkopuolella. Esityksen toimittavien valtioiden ei pidä viitata tällaisen aineettoman            
kulttuuriperinnön elinvoimaisuuteen alueidensa ulkopuolella tai luonnehtia muiden valtioiden toteuttamia         
suojelutoimia. 

Enintään 150 sanaa 

Ilmiön ydinalueena on Kaustisen kunta (4273 asukasta 31.12.2018, 354 km2), joka           
sijaitsee Suomen länsirannikolla, Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Ilmiö on ulottunut        
myös lähialueelle, erityisesti Vetelin (3172 asukasta) ja Halsuan (1165 asukasta) kuntiin,           
ja jonkin verran ilmiön harjoittajia asuu myös näissä kunnissa sekä muissa lähikunnissa;            
nykyään hekin kuitenkin osallistuvat perinteen harjoittamiseen suurimmaksi osaksi        
Kaustisella organisoitujen ja julkisten tapahtumien osalta. 

E. Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
E.1. Nimetty yhteyshenkilö 
Ilmoittakaa kaikesta nimeämisesitykseen liittyvästä yhteydenpidosta vastaavan yhden henkilön nimi, osoite ja muut            

yhteystiedot. Monikansalliset nimeämisesitykset: ilmoittakaa valtio-osapuolten pääyhteyshenkilöksi kaikkea       
nimeämisesitykseen liittyvää kirjeenvaihtoa varten nimeämän yhden henkilön täydelliset yhteystiedot. 

 
Titteli (Ms./Mr. 

jne.) 
 

Sukunimi:  
Etunimi:  

Instituutio/toimi:  
Osoite:  

Puhelinnumero:  
Sähköpostiosoite:  
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Muut 
asiaankuuluvat 

tiedot: 

      

 

E.2. Muut yhteyshenkilöt (vain monikansalliset hakemukset) 
Ilmoittakaa alla jokaisen esityksen toimittavan valtion sellaisen yhden henkilön täydelliset yhteystiedot, joka ei ole              

edellä määritelty ensisijainen yhteyshenkilö. 

      

1. Ilmiön tunnistaminen ja määritteleminen 
Kriteerin R.1 mukaan valtioiden on osoitettava, että ”elementissä on kyse aineettomasta kulttuuriperinnöstä,            
sellaisena kuin se on määriteltynä yleissopimuksen 2 artiklassa.” 

Merkitkää yksi tai useampi ruutu sen mukaan, mitä aineettoman kulttuuriperinnön piiriin kuuluvia aloja ilmiö              
ilmentää; voitte ilmoittaa yhden tai useamman yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa määritellyn alan. Jos              
merkitsette ruudun ”muu(t) ”, täsmentäkää ala(t) sulkeiden sisällä. 

☐ suullinen perinne ja ilmaisu, mukaan lukien kieli aineettoman kulttuuriperinnön välineenä  

x esittävät taiteet 

x sosiaaliset käytännöt, rituaalit ja juhlatilaisuudet 

☐ luontoon ja maailmankaikkeuteen liittyvä tieto ja käytännöt 

☐ perinteiset käsityöläistaidot 

☐ muu(t) (     ) 

Tässä kohdassa on käsiteltävä kaikkia ilmiön merkittäviä ominaisuuksia, sellaisena kuin ilmiö on olemassa             
nykyisin, ja ilmoitettava seuraavat tiedot: 

a. selitys ilmiön nykyisistä sosiaalisista tehtävistä ja kulttuurisista merkityksistä yhteisössään ja          
yhteisölleen 

b. ilmiön ylläpitäjien ja harjoittajien erityispiirteet 
c. mahdolliset erityiset roolit, mukaan lukien sukupuoleen liittyvät roolit tai sellaiset ihmisryhmät, joilla on             

erityisiä ilmiöön liittyviä vastuita 
d. nykyiset tavat välittää ilmiöön liittyvää tietämystä ja osaamista. 

Komitean on saatava riittävästi tietoja, jotta se voi todeta, 
a. että ilmiö koskee ”käytäntöjä, kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoja – sekä niihin liittyviä välineitä,              

esineitä, artefakteja ja kulttuurisia tiloja –” 
b. että ”yhteisöt, ryhmät ja joissain tapauksissa yksityishenkilöt tunnustavat [ne] osaksi          

kulttuuriperintöään” 
c. että kulttuuriperintö ”siirtyy sukupolvelta toiselle [ja että] yhteisöt ja ryhmät luovat [sitä] jatkuvasti             

uudelleen suhteessa ympäristöönsä, vuorovaikutuksessa luonnon ja oman historiansa kanssa” 
d. että se tuo asianomaisille yhteisöille ja ryhmille ”tunteen identiteetistä ja jatkuvuudesta ” 
e. että se vastaa ”nykyisiä ihmisoikeuksia koskevia asiakirjoja sekä täyttää vaatimukset yhteisöjen,           

ryhmien ja yksilöiden välisestä kunnioituksesta ja kestävästä kehityksestä.” 

Liian teknisiä kuvauksia olisi vältettävä, ja esityksen toimittavien valtioiden olisi pidettävä mielessä, että tässä              
kohdassa on selitettävä ilmiö lukijoille, joilla ei ole siitä aiempaa tietämystä tai suoraa kokemusta.              
Nimeämisesityksen tiedoissa ei tarvitse käsitellä yksityiskohtaisesti ilmiön historiaa, alkuperää tai muinaisuutta. 

(i) Esittäkää elementistä lyhyt kuvaus, jossa ilmiö esitellään lukijoille, jotka eivät ole koskaan nähneet tai              
kokeneet sitä. 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

“Kaustislainen viulunsoitto” on yläotsikko Kaustisella ja sen lähipitäjissä harjoitettavalle 
kansanmusiikkiperinteelle. Perinteen ytimeksi ja symboliksi perinneyhteisön jäsenet 
kokevat viulunsoiton, perinteisesti alueella soitetun ohjelmiston, tietyt leimalliset ja 
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tunnistettavat tyylilliset ja soittotekniset piirteet sekä näiden erityispiirteiden välittymisen 
ensisijaisesti korvakuulolta oppien ja muiden perinteenharjoittajien kanssa yhdessä 
soittaen. 
 
Kaustislaisen viulunsoiton juuret on jäljitetty ainakin 1770-luvulle asti, ja perinne on 
jatkunut katkeamatta elävänä nykyaikaan asti. Kaustinen oli tunnettu soittajistaan jo 
1800-luvulla, ja 1900-luvulla kansanomaisen viulunsoiton hiipuessa muualla Suomessa 
yksittäisten taitajien varaan ilmiö säilytti Kaustisella elävyytensä ja sosiaalisen 
merkityksensä. 
 
Ilmiötä harjoitetaan soittamalla mm. yksityisesti kotioloissa (sovitusti tai spontaanisti, 
yksin tai yhdessä), organisoitujen ryhmien säännöllisissä tai epäsäännöllisissä 
harjoituksissa, konserteissa, organisoiduissa tai spontaaneissa julkisissa jameissa, 
tanssin säestyksenä, kaiken tyyppisissä yksityisissä ja julkisissa juhlissa ja 
seremoniallisissa tilanteissa sekä luomalla uutta perinteestä ponnistavaa musiikkia ja 
tutkimalla ja välittämällä perinteen historiaa. 
 
Viulu on johtava ja yleensä ainoa melodiasoitin, minkä lisäksi keskeiset instrumentit ovat 
harmonia- ja rytmisoittimina nykyisin käytetyt harmoni ja kontrabasso. 
 
Viulunsoiton lisäksi perinteeseen liittyy muita elementtejä, kuten paikallinen 
kanteleensoittotyyli ja -ohjelmisto, tanssi-, laulu- ja pukuperinne, juhlat ja niihin liittyvät 
perinteet ja kädentaidot, tarinankerronta ja soittimien rakentaminen. Nämä elementit 
kuten viulunsoittokin liittyvät vahvasti alueen vanhaan hääperinteeseen, jossa häät olivat 
suuria kolmipäiväisiä seremoniallisia tapahtumia. Hääperinne jatkuu muuntuneena ja 
sopeutuneena moderniin aikaan siten, että näitä elementtejä hyödynnetään varsin 
vapaasti moderneissa häissä, ja  usein kaustislaisen viulunsoiton yhteydessä erilaisissa 
esiintymis-, näytös- ja juhlatilanteissa. Erityisen merkittävässä roolissa näistä on 
kansantanssi ja paikallinen purppuri-nimellä tunnettu muunnelma yleisestä 
potpourri-hovitanssista kehittyneestä kansantanssista. 
 

(ii) Ketkä ovat ilmiön ylläpitäjiä ja harjoittajia? Liittyykö ilmiöön erityisiä rooleja, mukaan lukien sukupuoleen             
liittyvät roolit tai sellaiset ihmisryhmät, joilla on erityisiä ilmiön harjoittamiseen ja välittämiseen liittyviä             
vastuita? Jos liittyy, keitä nämä henkilöt ovat ja mitä vastuita heillä on? 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Keskeisin ilmiön ylläpitäjä- ja harjoittajaryhmä ovat soittajat. Kaustislaisen viulumusiikin 
soittajia on arviolta 200-300, riippuen siitä miten aktiivinen soittaminen huomioidaan 
lukuun mukaan. Yhtä paljon on tanssiperinteen harjoittajia. 
 
Kaustislainen sävelmistö ja soittotyyli ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle aiemmin 
pääasiassa muistin- ja kuulonvaraisesti perheen- ja suvunsisäisesti. Siten 
paikkakunnalla on useita tunnettuja pelimannisukuja, joissa löytyy soittajia usean 
sukupolven ajalta tämän päivän lapsiin asti. 
 
Traditio kehittyi 1800-luvun lopulta alkaen aiemmista yksin tai kaksin soittaneista 
pelimanneista yhtyemuotoon, ja keskeisiksi tulivat yhtyeet, joita on nykyään ainakin 
kaksikymmentä vähintään vuosittain esiintyvää kokoonpanoa. Useimmat ovat kylä- ja 
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perheyhtyeitä. Yhteisen kaustislaisen sävelmistön ja tyylipiirteiden lisäksi niillä on usein 
omia kappaleitaan tai versioitaan sekä tyylipiirteitään. 
 
Nykyisin suuri osa ilmiön harjoittajista osallistuu ohjattuihin soitto- ja tanssiryhmiin, 
joita järjestetään sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. 
 
Lukuisat kaustislaislähtöiset ammattilaiskansanmuusikot hallitsevat tradition mutta 
luovat osin sen pohjalta myös nykykansanmusiikkia tai “maailmanmusiikkia”. 
 
Lisäksi perinne koskettaa läheisesti laajaa joukkoa kaustislaisia, joiden 
elämänmuotoon ja jokapäiväiseen elämään musiikki kuuluu. Näitä ovat soittajien ja 
tanssijoiden perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät sekä perinteen ylläpitoon ja 
välittymiseen liittyviin toimiin kuten Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ja muiden 
tapahtumien toteuttamiseen osallistuvat sadat ihmiset. Festivaaleille oman perinteensä 
ääreen kokoontuvat myös muualle muuttaneet ulkokaustislaiset soittajat ja tanssijat, 
joita on kymmenittäin. Musiikin kuulijoina perinteeseen osallistuu vielä laajempi joukko 
kaustislaisia, jotka kokevat musiikin vahvasti omakseen, omaa identiteettiään 
kuvaavaksi ja muodostavaksi musiikiksi. 
 
Soittajissa ovat aiempina vuosikymmeninä olleet enemmistönä miehet, mikä on johtunut 
sekä arvomaailmasta että käytännön mahdollisuuksiin liittyvistä syistä. Nykyisin ilmiön 
harjoittaminen on kaikille tasa-arvoisesti sekä mahdollista että hyväksyttävää. 
Miesvaltaisuus näkyy vielä vanhemmissa soittajissa, mutta nuoremmissa sukupuolierot 
ovat tasoittuneet. 

(iii) Miten ilmiöön liittyvää tietämystä ja osaamista välitetään nykyisiin? 
Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Perinne opitaan sekä organisoidusti että informaalisen oppimisen kautta.        
Epämuodollista perinteen ja osaamisen siirtoa sukupolvelta toiselle tapahtuu yksityisissä         
ja spontaaneissa soittotilanteissa, joissa usein esimerkiksi saman suvun eri sukupolvien          
jäsenet soittavat yhdessä. Samoin tietämys ja osaaminen siirtyy ryhmien ja yhtyeiden           
vanhemmilta jäseniltä nuoremmille. 
Viulunsoiton ja muiden soittimien perusopetusta tarjotaan kansalaisopiston ja        
konservatorion toimesta. Keskeinen osaamisen välittämisen metodi on       
kansainvälisestikin tunnettu Näppäri-pedagogiikka, jonka kaustislainen pedagogi Mauno       
Järvelä on kehittänyt 1980-luvulta alkaen. Sen tavoitteina on musiikkikasvatuksen         
tarjoaminen kaikille halukkaille, ilman pääsykokeita ja soveltuvuuskokeita, musisoimisen        
palauttaminen osaksi arkipäivää sekä musiikillisten paikallisperinteiden turvaaminen.       
Kansanmusiikki on Näppäri-pedagogiikassa keskeisellä sijalla, ja Kaustisella lapset ja         
nuoret tutustuvat sitä kautta vähitellen myös kaustislaisiin kappaleisiin ja niiden          
soittotyyliin. Kaustisella toimii viikottain kokoontuva lasten ja nuorten näppäriryhmä. 
Aikuisille on tarjolla ohjattuja ryhmiä, jotka harjoittelevat ja esittävät kaustislaista          
ohjelmistoa. Aikuisten toiminnasta vastaavat pääosin Perhonjokilaakson kansalaisopisto       
sekä Kaustisen Pelimanniyhdistys. 
Kaustisen Nuorisoseura järjestää lasten ja nuorten tanssinopetusta, johon osallistuu         
lähes 200 lasta ja nuorta 11 ryhmässä. Heitä säestävät pääosin lapsista ja nuorista             
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kootut ohjatut kansanmusiikkiyhtyeet, kuusi ryhmää, joiden musiikista suuri osa on          
kaustislaista ohjelmistoa. 
Julkiset konsertit ja soittotilaisuudet tuovat ilmiöön liittyvää tietämystä sekä paikallisen          
yhteisön jäsenille että suurelle yleisölle. Näistä keskeisin on Kaustisen         
kansanmusiikkijuhlat, joka tuo kaustislaiselle musiikille kymmeniätuhansia kuulijoita       
vuosittain. Tapahtuman järjestää Pro Kaustinen -yhdistys, jonka jäseniä ovat Kaustisen          
Nuorisoseura, Kaustisen Näppärit ja Kaustisen Pelimanniyhdistys. 
Tietämystä lisää myös ilmiöön kohdistuva julkaisutoiminta (levyt, kirjat ja nuotit) sekä           
tutkimustoiminta, joita on harjoitettu jo useiden vuosikymmenien ajan. Näistä vastaavat          
pääosin Kaustisen Pelimanniyhdistys sekä Kansanmusiikki-instituutti. 

(iv) Mitä sosiaalisia tehtäviä ja kulttuurisia merkityksiä elementillä on yhteisölleen nykyisin? 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Tehdyn kyselytutkimuksen mukaan suuri jollei jopa suurin osa kaustislaisen yhteisön          
jäsenistä kokee kaustislaisen viulunsoiton olevan tärkeä osa yhteisön identiteettiä sekä          
yksilöllistä ja sosiaalista identiteettiään ja elämäntapaansa riippumatta siitä, soittavatko         
tai tanssivatko he itse, tai asuvatko he paikkakunnalla vai ovatko muuttaneet muualle.            
Viulunsoitto on mukana sekä yksityisissä että julkisissa yhteisön merkittävissä         
tapahtumissa ja tärkeissä hetkissä. Se edustaa juuria, kuulumista johonkin ja sekä           
henkilökohtaista että yhteisön jatkuvuutta. Tätä merkitystä koko yhteisön identiteetille         
korostavat myös symbolit kuten esimerkiksi viulun ja viulutradition esiintyminen         
Kaustisen kunnan vaakunassa ja monissa perinteeseen viittaavissa julkisten paikkojen,         
rakennusten ja yritysten nimissä sekä julkisissa taideteoksissa. 
Perinteen nähdään tuottavan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä osallisuutta ja toimivan         
yhteisenä kielenä, joka yhdistää yhteisön jäseniä yli sukupolvi-, sosiaalisten, sukupuoli-          
ja vastaavien rajojen. Ilmiön harjoittamiseen osallistuminen tuottaa yhdessä tekemisestä         
syntyvää iloa, elämyksiä, muistoja ja voimakkaita tunnekokemuksia. 
Kaustislaisen viulunsoiton harjoittamisen taito nauttii laajaa arvostusta, mutta sen         
harjoittajista suurin osa on kuitenkin amatöörejä, joista monet ovat oppineet taidon           
kokonaan tai osittain korvakuulolta. Tämän katsotaan korostavan tasa-arvoisuutta,        
jokaisen oikeutta ilmaista itseään musiikin keinoin ja olla osallisena sen tuottamisessa. 
Soitto ja soitettu musiikki nähdään myös yhteisön tunteista ja elämästä kertomisen           
kollektiivisena välineenä, ja sen katsotaan antavan perspektiivin menneiden sukupolvien         
elämän ymmärtämiseen ja tuottavan elävän kontaktin siihen. 
Tunnetuimpana elävänä suomalaisena kansanmusiikki-ilmiönä kaustislainen viulunsoitto      
nähdään myös yleisesti paikallisten perinteiden arvon ja merkityksen tärkeänä         
symbolina ja esikuvana, ja tästä esikuva-asemasta koetaan iloa ja ylpeyttä. 

(v) Sisältyykö ilmiön harjoittamiseen jotakin osaa, joka ei vastaa nykyisiä ihmisoikeuksia koskevia asiakirjoja tai             
täytä vaatimuksia yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden välisestä kunnioituksesta ja kestävästä kehityksestä? 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Kaustislaiseen viulunsoittoon ei sisälly osia, jotka eivät vastaisi nykyisiä ihmisoikeuksia          
koskevia asiakirjoja. Perinteen harjoittamiseen voivat osallistua kaikki uskonnosta,        
sukupuolesta, etnisyydestä tai muista tekijöistä riippumatta. Perinteen harjoittaminen ei         
tuota eri yksilöitä tai ihmisryhmiä halventavia tai eriarvoiseen asemaan asettavia          
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kulttuurisia ilmauksia, eikä siinä hyödynnetä toisten kulttuurien ominaan pitämiä tai          
kiistanalaisia kulttuurisia symboleja tai elementtejä. 
 
Kaustislainen viulunsoitto täyttää yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden välisen keskinäisen         
kunnioituksen sekä kestävän kehityksen vaatimukset. Kaustislaisen viulunsoiton       
perinteen kunnioittamisen ja arvostamisen edellytyksenä ei ole sen tai sitä harjoittavan           
yhteisön asettaminen toisten yhteisöjen tai perinteiden yläpuolelle. Päin vastoin oman          
perinteen vaaliminen ja arvostaminen on tuottanut yhteisössä ymmärrystä toisia         
vastaavia perinteitä kohtaan ja lisännyt niiden tuntemusta ja siten kohottanut yhteisöjen,           
yksilöiden ja ryhmien keskinäistä kunnioitusta ja kulttuurisen diversiteetin arvostusta.         
Tärkeimpänä foorumilla tälle on vuodesta 1968 asti järjestetty Kaustisen         
kansanmusiikkijuhlat, joka on Suomen suurin ja yksi Pohjois-Euroopan suurimmista         
kansanmusiikkitapahtumista. Tapahtuman sydämeksi koetaan kaustislainen viulunsoitto,      
jonka ympärille tapahtuma on perustettu. Kuitenkin festivaalista tuli heti alun perin sekä            
kansallinen että kansainvälinen tapahtuma, johon kaustislaisen perinteen edustajat        
kutsuvat ja saavat vieraikseen joka vuosi viikon ajaksi tuhansia erilaisten musiikillisten           
perinteiden edustajia ympäri Suomen ja koko maailman. 
 
Vahvistaessaan paikallista identiteettiä toisia identiteettejä, ryhmiä ja yhteisöjä        
kunnioittavalla tavalla kaustislainen viulunsoitto tukee kulttuurisesti kestävää kehitystä.        
Perinteen harjoittamiseen ei liity tavallisesta suomalaisesta elämäntavasta poikkeavia        
ekologiseen kestävään kehitykseen liittyviä ongelmia. 

2. Näkyvyyden ja tietoisuuden varmistaminen sekä vuoropuheluun 
kannustamisen edistäminen 

Kriteerin R.2 mukaan valtioiden on osoitettava, että ”ilmiön liittäminen Unescon luetteloon edistää            
aineettoman kulttuuriperinnön näkyvyyttä ja sen merkitystä koskevan tietoisuuden varmistamista sekä          
vuoropuhelua ja kuvastaa siten maailmanlaajuista kulttuurista moninaisuutta sekä on osoitus ihmisten           
luovuudesta.” Tämän kriteerin katsotaan täyttyvän ainoastaan siinä tapauksessa, että nimeämisesityksessä          
osoitetaan, miten mahdollinen liittäminen edistäisi yleisesti ottaen aineettoman kulttuuriperinnön eikä pelkästään           
liitettävän ilmiön itsensä näkyvyyttä ja sen merkitystä koskevan tietoisuuden varmistamista sekä kulttuurista            
moninaisuutta kunnioittavaa vuoropuhelua. 

(i) Miten ilmiön liittäminen ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloon voisi edistää yleisesti ottaen aineettoman kulttuuriperinnön (eikä pelkästään liitettävän ilmiön itsensä)            
näkyvyyttä ja lisätä tietoisuutta sen merkityksestä? 

a) Selittäkää, miten tämä saavutettaisiin paikallisella tasolla. 

Vähintään 100 ja enintään 150 sanaa 

Paikallisella tasolla kaustislainen viulunsoitto on tunnettu ja tunnustettu ilmiö. Se          
ymmärretään arvokkaaksi, yhteisölle ja siihen kuuluvien yksilöiden identiteetille        
tärkeäksi, heidän luovuuttaan ilmentäväksi ja vaalimisen arvoiseksi kulttuuriperinnöksi.        
Tällaista arvostusta nauttivan ilmiön kytkeminen globaaliin vastaavien ilmiöiden        
kontekstiin ulottaa tämän ymmärryksen koskemaan myös niitä ja herättää kiinnostusta ja           
uteliaisuutta niitä kohtaan, niiden suojelua ja niiden merkitystä omille yhteisöilleen          
kohtaan sekä aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä ja siihen liittyvää        
kulttuuriperintöajattelua kohtaan. 
Jo hakemusprosessi on osoittanut, että mahdollinen liittäminen aineettoman        
kulttuuriperinnön luetteloon aktivoi kaustislaisen viulunsoiton harjoittajia ja ympäröivää        
yhteisöä tulkitsemaan ja pohtimaan sekä omaa kulttuuriperintöään että muita         
aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöitä uudella tavalla Unescon aineettoman       
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kulttuuriperinnön sopimuksen hengessä, korostaen perinteen elävyyttä ja sosiaalista        
merkitystä nykyhetkessä ja perinteen harjoittajien itsensä aktiivista osallisuutta perinteen         
ja sen merkityksen määrittelyyn. 

(i.b) Selittäkää, miten tämä saavutettaisiin kansallisella tasolla. 

Vähintään 100 ja enintään 150 sanaa 

Kaustislainen viulunsoitto edustaa pientä, rajatun alueen ja rajatun ihmisjoukon         
paikallista kulttuuriperintöilmiötä, jonka keskeisten erityispiirteiden välittyminen ja       
siirtyminen sukupolvelta toiselle tapahtuu edelleenkin suureksi osaksi informaalisen        
oppimisen kautta. Tällaisten perinteiden näkyvyys on usein heikkoa, ja ne ovat usein            
uhanalaisessa asemassa kärsien näkyvyyden ja resurssien puutteesta, harjoittajien        
vähyydestä ja kaupungistumisen ja modernisaation aiheuttamista uhista perinteen        
elinvoimalle. 

Mahdollisen Unesco-listauksen tuoma huomio kaustislaiselle viulunsoitolle kohdistaa       
sekä yleisön, julkisuuden että viranomaisten huomiota myös muihin maantieteellisesti         
tai sosiaalisesti pienten ryhmien aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin ja niiden         
sosiaaliseen ja kulttuuriseen arvoon kehottaen tutkimaan ja vaalimaan niitä,         
nostamaan niiden arvostusta sekä ulkopuolisten että nykyisten ja potentiaalisten         
tulevien perinteen harjoittajien silmissä  ja tukemaan perinteiden harjoittajia. 

Jo hakemusprosessista on seurannut yhteydenottoja ja yhteistyön tekemistä ja         
verkostoitumista muiden suomalaisten paikallisesti rajautuneiden aineettoman      
kulttuuriperinnön kohteiden kanssa. 

 (i.c) Selittäkää, miten tämä saavutettaisiin kansainvälisellä tasolla. 

Vähintään 100 ja enintään 150 sanaa 

Kaustislainen viulunsoitto on aineettoman kulttuuriperinnön ilmiönä voimakkaasti       
ruohonjuuritason ilmiö. Sen vaaliminen ja siirtäminen eteenpäin on vuosikymmenien         
ajan tapahtunut paikallisessa yhteisössä perinnettä vaalivien yksilöiden, ryhmien ja         
yhteisöjen omasta aloitteesta ja omassa ohjauksessa, ja yhteisö on aina kokenut ilmiön            
voimakkaasti omakseen. Siten se toimisi esimerkkinä Unescon aineettoman        
kulttuuriperinnön sopimuksen hengen ja tavoitteiden toteutumisesta. 
Kaustislaiseen viulunsoittoon liittyy joukko vuosikymmenien aikana kehittyneitä       
onnistuneita suojelutoimia ja -käytäntöjä, joiden seurauksena ilmiön harjoittamista        
luonnehtivat tasa-arvoisuus, osallistavuus, innovatiivinen muuntautumiskyky ja      
hedelmällinen rinnakkaiselo vanhojen ominaispiirteiden säilyttämisen ja uuden luomisen        
välillä. Liittäminen luetteloon tukisi tietoisuuden näistä käytännöistä leviämistä        
laajemmalle. 
Kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentällä Kaustinen ja kaustislainen viulunsoitto        
tunnetaan kansainvälisesti muun muassa Kansanmusiikkijuhlilla vuosikymmenien      
aikana vierailleiden tuhansien kansainvälisten esiintyjien ja kuulijoiden kautta sekä         
kaustislaiseen traditioon musiikkinsa pohjaavien kansainvälisesti menestyneiden,      
kaustislaislähtöisten yhtyeiden ansiosta. Ilmiön liittäminen Unescon luetteloon kiinnittäisi        
huomiota luetteloon ja sen tarkoitukseen sekä aineettoman kulttuuriperinnön        

Lomake ICH-02-2020-EN – tarkistettu 21.3.2018 – sivu 8 



käsitteeseen kansanmusiikin ja perinnemusiikkien harjoittajien ja yleisön joukossa        
kansainvälisesti. 

(ii)Miten ilmiön liittäminen luetteloon kannustaisi yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden keskinäistä vuoropuhelua? 
Vähintään 100 ja enintään 150 sanaa 

Kaustislaiseen viulunsoittoon on kautta vuosikymmenien liittynyt yhteisöjen, ryhmien ja         
yksilöiden vuorovaikutusta ja kommunikaatiota lisäävä ulottuvuus. Tämä tulee        
selkeimmin esille Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla, joilla soittajat ja ryhmät kaikkialta         
maailmasta kohtaavat jakaen yhteisiä elämyksiä, antaen ja saaden vaikutteita ja          
soittaen yhdessä. 
Kaustislaiseen viulunsoittoon liittyvät kasvatukselliset innovaatiot kuten      
Näppäri-pedagogiikka ja lasten ja nuorten tanssiopetus rakentavat kohtaamisen        
mahdollisuuksia ja opettavat vuorovaikutukseen sekä yksilöiden, ryhmien että yhteisöjen         
kesken, mikä on toteutunut muun muassa monina kansainvälisinä projekteina toisten          
lasten ja nuorten ryhmien kesken. Samoin aikuisten ryhmät ovat tehneet sekä           
kotimaassa että kansainvälisesti vierailumatkoja, jotka eivät ole rajoittuneet        
konsertointiin vaan ovat sisältäneet myös työpaja-tyyppistä yhteistyötä. Kaustislaisen        
viulunsoiton liittäminen luetteloon antaisi mahdollisuuden jakaa ja tehdä tunnetuksi näitä          
hyviä käytänteitä sekä saada oppia toisista hyvistä käytänteistä entistä laajemmin. 

(iii) Miten ilmiön liittäminen luetteloon edistäisi ihmisten luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden          
kunnioittamista? 

Vähintään 100 ja enintään 150 sanaa 

Kaustislainen viulunsoitto on avointa kaikille ja on houkutellut mukaansa ihmisiä          
mukaansa kaikista elämänpiireistä. Ilmiön parissa toimii yhdessä ja tasaveroisina niin          
ammattimaisesti kouluttautuneita, ohjatusti soittoa opiskelleita kuin itseoppineita       
soittajia, kaikenikäisiä, naisia ja miehiä. Ilmiö on läsnä yhteisön arkipäiväisessä          
elämässä. Siten se kannustaa jokaisen yhtäläiseen kunnioittamiseen ja kannustaa         
jokaista käyttämään omaa luovuuttaan yhdessä toisten kanssa. Luovuuden        
harjoittamista ei rajata minkään ryhmän yksinoikeudeksi, vaan luovuus kuuluu kaikille ja           
on yhteistä, ja kuuluu jokapäiväiseen elämään. Liittäminen luetteloon vahvistaisi tämän          
viestin yhteisön sisällä ja ympärillä ja veisi viestiä eteenpäin yhteisön ulkopuolelle           
lisääntyneen näkyvyyden kautta. 
Kaustislaisen viulunsoiton liittäminen luetteloon lisäisi luetteloon sisältyvien musiikillisten        
perinteiden globaalia diversiteettiä tuomalla siihen pienen paikallisen       
pohjoiseurooppalaisen musiikillisen ilmiön. Liittäminen luetteloon toisi näkyvyyttä ja        
arvostusta sekä ilmiölle itselleen että yleensä aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöille,         
jotka yleensä ovat kulttuurin marginaalissa. Aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöt        
vaikuttaisivat siten valtavirran kulttuuriin rikastuttavalla ja monimuotoistavalla tavalla. 

3. Suojelutoimet 
Kriteerin R.3 mukaan valtioiden on osoitettava, että ”on laadittu suojelutoimet, jotka voivat suojella ja edistää               

ilmiötä.” 

3.a. Aiemmat ja nykyiset toimet ilmiön suojelemiseksi 
(i) Miten asianomaiset yhteisöt, ryhmät tai tarpeen vaatiessa yksilöt varmistavat ilmiön elinvoimaisuuden? Mitä            

aiempia ja nykyisiä toimia tai hankkeita ne ovat toteuttaneet tähän liittyen? 
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Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Kaustislaisen viulunsoiton elinvoimaisuuden turvaamisen historia alkaa jo noin 100         
vuoden takaa, jolloin valveutuneet yksilöt ja yhteisöt näkivät, että ilmiön tärkein           
sosiaalinen konteksti, hääperinne, tulee muuttumaan. Erilaisia soittotilaisuuksia ja myös         
ohjattua toimintaa ryhdyttiin organisoimaan. 
Tärkein näistä on Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Se on tradition “näyteikkuna”.         
Kaustislaisilla ryhmillä on juhlilla vuosittain kymmenittäin esiintymisiä, jotka ovat niille          
vuoden kohokohtia. Tapahtuma kestää viikon ja järjestetään vuosittain heinäkuussa.         
Tapahtuman järjestäminen ja siihen osallistuminen sitoo voimakkaasti ilmiön harjoittajia         
sekä ympäröivän yhteisön jäseniä ilmiön säilyttämiseen. 
1900-luvun jälkipuoliskolla kaustislaiset soittajat kuten Konsta Jylhä ja Wiljami Niittykoski          
ja monet muut heidän jälkeensä ryhtyivät säveltämään uusia omia sävellyksiään, jotka           
perustuivat perinteiseen tyyliin ja sävelkieleen mutta osaksi poikkesivat siitä. Tämä          
uuden luominen vanhan pohjalta sai yhteisön hyväksynnän ja tuli pysyväksi tekijäksi,           
joka on ehkäissyt ilmiön “jäädyttämistä”. 
Kaustislaiset kansanmusiikkitoimijat ovat organisoituneet yhdistyksiksi, jotka järjestävät       
ohjattua soittoharrastustoimintaa, konsertteja, esiintymismatkoja ja muita      
soittotilaisuuksia myös ympärivuotisesti sekä kursseja ja ilmiöön liittyviä        
tutkimushankkeita, julkaisevat ilmiöön liittyvää materiaalia kuten nuotteja ja levyjä ja          
viestivät ilmiön merkityksestä ympäristöönsä. 
Yksittäiset ihmiset ja perheet välittävät perinnettä eteenpäin omassa keskuudessaan         
kokoontumalla soittamaan ja laulamaan esimerkiksi perhejuhlissa. Tätä yksityistä        
perinteen välittymistä tuetaan myös tarjoamalla näille perheyhteisöille       
esiintymismahdollisuus Kansanmusiikkijuhlilla. 
Sekä organisoidut ryhmät ja yhteisöt että yksittäiset ilmiön harjoittajat tarjoutuvat          
aktiivisesti ja säännöllisesti kouluihin esiintymään ja esittelemään perinnettä.. 
Perinteen siirtymistä lapsille ja nuorille turvaavat Perhonjokilaakson kansalaisopiston,        
Kaustisen Näppärien ja Kaustisen Nuorisoseuran järjestämä ohjattu soitto- ja         
tanssiharrastus, joihin osallistuu viikoittain noin 250 lasta ja nuorta. Ohjattuihin aikuisten           
soitto- ja tanssiryhmiin osallistuu noin 70 henkilöä. 

Merkitkää yksi tai useampi ruutu sen mukaan, mitä suojelutoimia asianomaiset yhteisöt, ryhmät tai yksilöt ovat               
toteuttaneet tai toteuttavat parhaillaan: 

x  perinteen siirtäminen erityisesti virallisen ja epävirallisen koulutuksen avulla 

x perinteen tunnistaminen, tallentaminen, tutkimus 

x säilyttäminen, suojelu  

x edistäminen, vahvistaminen 
 

☐ elvyttäminen 

(ii) Miten asianomaiset valtio-osapuolet ovat suojelleet ilmiötä? Täsmentäkää kaikki ulkoiset tai sisäiset rajoitteet,            
kuten rajalliset resurssit. Mitä aiempia ja nykyisiä toimia ne ovat toteuttaneet tähän liittyen? 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Kaustislaisen viulunsoiton kansallista merkitystä osoittaa, että vaikka Kaustinen on pieni          
maalaiskunta kaukana pääkaupungista ja muista suurimmista kaupungeista, Kaustiselle        
on valtion tuella perustettu eräitä keskeisiä suomalaisen kansanmusiikin organisaatioita,         
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kuten Kansanmusiikki-instituutti (1974), maan ainoa valtionosuusjärjestelmän piirissä       
oleva kansanmusiikkiyhtye Tallari (1986) sekä Kansantaiteenkeskus-rakennus (1997). 
Suomen valtio rahoittaa Kaustisen kansanmusiikkijuhlia ja Kansanmusiikki-instituutin       
sekä sen hallinnoiman ammattikansanmusiikkiyhtye Tallarin toimintaa vuosittaisilla       
avustuksilla ja valtionosuuksilla. Vaikka näiden organisaatioiden toiminta-alueena on        
kansanmusiikin ja kansantanssin edistäminen valtakunnallisesti, kaustislainen      
viulunsoitto on niiden toiminnan painopistealueita, ja niiden toiminta on käytännössä          
tukenut merkittävästi kaustislaisen viulunsoiton elinvoimaisuutta. 
Lisäksi kaustislaiset kansanmusiikkiyhteisöt ovat saaneet projektikohtaisia valtion       
avustuksia toimiinsa. Soiton ja tanssin opetusta ja harrastustoimintaa järjestävä         
kansalaisopisto on valtion ja kunnan tuen piirissä. Osa ilmiötä harjoittavista lapsista ja            
nuorista opiskelee soittamista konservatoriossa, joka on myös valtion tuen piirissä. 
Myös Kaustisen kunta tukee avustuksilla yhteisöjen toimintaa.  
Valtio järjestää kansanmusiikin ja sen myötä myös kaustislaisen viulunsoiton         
ammatillisen osaamisen koulutusta yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Ilmiöön on        
myös kohdistunut akateemista tutkimusta osana esimerkiksi kansanperinteen ja musiikin         
tutkimusta. 

Merkitkää yksi tai useampi ruutu sen mukaan, mitä ilmiöön liittyviä suojelutoimia asianomaiset valtio-osapuolet             
ovat toteuttaneet tai toteuttavat parhaillaan: 

☐ välittäminen, erityisesti virallisen ja epävirallisen koulutuksen avulla 

☐ määrittäminen, tallentaminen, tutkimus 

☐ säilyttäminen, suojelu 

x edistäminen, vahvistaminen 

☐ elvyttäminen 

3.b. Ehdotetut suojelutoimet 
Tässä kohdassa on tunnistettava ja kuvailtava toteutettavat suojelutoimet ja erityisesti ne toimet, joiden             

tarkoituksena on suojella ja edistää ilmiötä. Suojelutoimia on kuvailtava valtio-osapuolten ja yhteisöjen            
konkreettisten sitoumusten osalta eikä pelkästään mahdollisten toimien osalta. 
(i) Mitä toimia ehdotetaan sen varmistamiseksi, että ilmiön elinvoimaisuus ei vaarannu tulevaisuudessa           

erityisesti Unescon luetteloon liittämisen ja siitä seuraavan näkyvyyden ja julkisen huomion tahattomana            
seurauksena? 

Vähintään 500 ja enintään 750 sanaa 

Varautuminen luetteloon liittämisen seurauksiin 

Kaustislainen viulunsoitto on avoin, julkinen ja esittävä perinne, jossa yleisö on            
merkittävässä roolissa. Suuren yleisön kiinnostuksesta on kokemuksia jo puolen         
vuosisadan ajan, jolloin Kaustisen kansanmusiikkijuhlia on järjestetty. Tämä ei ole          
aiheuttanut ilmiön tai yhteisön hyvinvoinnille ongelmia, vaan vaikutukset ovat olleet          
ilmiön elinvoiman kannalta ratkaisevia ja yhteisön hyvinvoinnin kannalta myönteisiä sekä          
taloudellisessa että sosiaalisessa mielessä (suorat ja välilliset tulot ja syntyneet          
työpaikat; yhteisön itsekunnioituksen, yhteistoiminnan ja osaamisen lisääntyminen).       
Siksi yhteisö ei näe esimerkiksi turismin merkittävänkään lisääntymisen vaarantavan         
ilmiötä. 
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Kaustislaisen viulunsoiton vaaliminen ja siihen liittyvät käytännön toimet, kuten         
opetuksen ja tapahtumien järjestäminen, ovat voimakkaasti ilmiön harjoittajien itsensä ja          
heidän itse muodostamiensa organisaatioiden käsissä. Ilmiön harjoittajat ovat        
enemmistönä näiden organisaatioiden hallinnossa ja sitoutuneet sekä yhteisöönsä että         
näihin organisaatioihin. Tämä turvaa ilmiötä mahdollisilta pyrkimyksiltä hyödyntämiseen        
ohi yhteisön tai ilmiön olemusta vääristävällä tavalla. 

Unescon luetteloon liitetyksi tulemisella nähdään mahdollisia taloudellisia vaikutuksia,        
jotka kanavoituisivat perinnettä vaalivien yhteisöjen lisääntyneiksi resursseiksi perinteen        
vaalimiseen ja tuloiksi esimerkiksi matkailualalla. Tämä tukisi ilmiön elinvoimaa         
tukemalla alueen nuorten perinteenkantajien työllistymistä ja pysyttäytymistä alueella. 

Riskeiksi tunnistetaan, että hyötyintressit aiheuttaisivat yhteisöä hajottavaa eripuraa tai         
taloudellista hyötyä tavoittelevat tahot yrittäisivät muokata ilmiötä sellaiseksi, että yhteisö          
ei koe sitä enää tunnistettavaksi eikä omakseen. Riskinä voidaan pitää myös           
harrastajapohjalta toimivien yksilöiden ja ryhmien väsymistä, mikäli esiintymisten tarve         
kasvaa suureksi. Näihin riskeihin varautumista kuvataan alla kohdassa 3 (säilyttäminen          
ja suojelu). 

  

Ilmiön elinvoimaisuutta turvaavat suojelutoimet 

1. Perinteen siirtäminen 

Hakemuksen jättäneet yhteisöt ovat sitoutuneet jatkamaan harjoittamaansa organisoitua        
ohjattua toimintaa kaikissa ikäluokissa, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla, pyrkien          
kasvattamaan toiminnan vaatimia henkilö- ja taloudellisia resursseja. 

Ilmiöön kohdistuvaa kiinnostusta tuetaan laatimalla yhteistyössä opettajien kanssa        
koulun opetussuunnitelman tavoitteisiin sopivia perinnekasvatuskokonaisuuksia eri      
luokka-asteille, joita koulut voivat toteuttaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä         
perinneyhteisöjen kanssa. Kansanmusiikki ja kansantanssi ovat      
Kansanmusiikki-instituutin perustaman alueella toimivan lastenkulttuurikeskuksen     
painopistealueina, ja toiminta kohdistuu pääosin kouluihin. 

Perhonjokilaakson kansalaisopisto järjestää viulunsoiton ja kansantanssin opetusta ja        
on huomioinut opettajien rekrytoinnissa kaustislaisen viulunsoiton perinteen       
tuntemuksen. 

Yhdistykset kehittävät keinoja tukea ja kannustaa myös informaalia ja ohjaamatonta          
perinteen siirtoa, esimerkiksi musiikin soittamista eri sukupolvien kesken kotioloissa. 

  

2. Identifiointi, dokumentointi ja tutkimus 

Kansanmusiikki-instituutti tallentaa kaustislaisen ryhmien esiintymisiä systemaattisesti      
vuosittain Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla äänittein, valokuvin ja videoin, joita on         
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karttunut koko tapahtuman historian ajalta. Materiaali tai sen viitetiedot ovat suurelta           
osin saatavilla julkisessa digitaalisessa tietokannassa. Lisäksi eri yhdistykset ja ryhmät          
tallentavat säännöllisesti omaa toimintaansa. 

Tulevaisuudessa dokumentointia suunnataan aiempaa enemmän ilmiön      
ympärivuotiseen harjoittamiseen sekä perinteen siirtämiseen, esimerkiksi opetus- ja        
harjoitustilanteisiin. Ilmiötä koskevan tiedon välittyminen turvataan edelleen julkaisuilla        
(äänitteet, videot ja nuotit) ja niiden saatavana pitämisellä. 

Ilmiötä on tutkittu sekä musiikintutkimuksen että historiantutkimuksen keinoin.        
Kansanmusiikki-instituutti on käynnistänyt eri yliopistoyksiköiden kanssa      
yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on kaustislaiseen viulunsoittoon ja aineettomaan        
kulttuuriperintöön kohdistuvan tutkimuksen synnyttäminen. 

  

3. Säilyttäminen ja suojelu 

Yhteisöt sitoutuvat huolehtimaan ilmiön merkitystä ylläpitävien kontekstien       
olemassaolosta, kuten siitä, että kaustislaista viulunsoittoa esitetään julkisesti sekä         
yhteisön identiteetin kannalta tärkeissä tilaisuuksissa että laajemmalle yleisöille. Tämän         
turvaamiseksi tehdään yhteistyötä muiden tahojen kuten koulujen, kunnan, muiden         
yhdistyksien ja seurakunnan kanssa siten, että kaustislainen viulunsoitto on esillä niiden           
tilaisuuksissa. Kaustislaisen viulunsoiton asema ja näkyvyys Kaustisen       
kansanmusiikkijuhlilla säilytetään vahvana, ja muita julkisia tilaisuuksia järjestetään        
ympärivuotisesti. 

Yhdistysten Unesco-hakemustyöryhmän toiminta vakiinnutetaan siten, että se toimii        
yhdistysten yhteistyön ja kommunikaation tehostajana ja ilmiön suojelutoimien        
toteutumisen seuraajana ja koordinoijana. 

Ammattikansanmusiikkiyhtye Tallarin toimintaa suunnataan siten, että se tekee entistä         
enemmän yhteistyötä harrastuspohjalta toimivien ryhmien kanssa ja tukee niiden         
toimintaa sekä pystyy tarvittaessa vastaamaan kaustislaiseen viulunsoittoon       
kohdistuvaan kysyntään siltä osin mikä ylittää harrastusluontoisesti toimivien        
kokoonpanojen käytännön mahdollisuudet. 

Tarvittaessa on mahdollista perustaa yhdistysten hallinnoima ohjelmapalvelu       
turvaamaan reilu ja tasapuolinen tulonjako sekä takaamaan yhteisön omistajuuden         
säilyminen. 

Harrastuksiin osallistumisen hinnat pidetään matalana ja vuokrasoittimien       
saatavuudesta huolehditaan, jotta osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman matala. 

Suojelutoimiin liittyvän ammattimaisen osaamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa      
maakunnan pääkaupungissa Kokkolassa toimiva Centria Ammattikorkeakoulu pilotoi       
aineettoman kulttuuriperinnön opintokokonaisuutta, jossa kaustislainen viulunsoitto on       
tapausesimerkkinä. 
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4. Edistäminen ja vahvistaminen 

Mahdollista liittämistä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon hyödynnetään       
taloudellisesti (turismi, julkiset ja yksityiset avustukset) ilmiön suojelemisen resurssien         
lisäämiseksi sekä ilmiön harjoittamiseen kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseksi. Tämä        
on näkynyt jo hakuprosessin aikana soitto- ja tanssiryhmien osallistujamäärien         
lisääntymisenä kaikissa ikäluokissa. 

Yhteisöt varautuvat Unescon listalle liittämiseen luomalla tiedotus- ja julkisuusstrategian. 

Kansanmusiikki-instituutin ylläpitämän Suomen kansansoitinmuseon perusnäyttely on      
uudistettu vuoden 2019 aikana siten, että sen teemana on ”Kaustislainen viulunsoitto –            
elävä perintö”. Osittain interaktiivinen näyttely esittelee ilmiön historiaa korostaen sitä,          
miten historiallinen perintö elää tänä päivänä. 

Kaustisen kunnanvaltuusto on päättänyt laatia kunnallisen aineettoman kulttuuriperinnön        
strategian vuonna 2021 päättyvän valtuustokauden aikana. Myös muut ilmiöön         
vaikuttavat julkishallinnon elimet, oppilaitokset ja muistiorganisaatiot pyritään saamaan        
lisäämään ilmiön ja aineettoman kulttuuriperinnön suojeleminen omiin strategioihinsa, ja         
niiden osaamista lisäämään aktiivisella valistamisella. 

(ii) Miten asianomaiset valtio-osapuolet tukevat ehdotettujen suojelutoimien täytäntöönpanoa? 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

      

(iii) Miten yhteisöt, ryhmät tai yksilöt ovat osallistuneet ehdotettujen suojelutoimien suunnitteluun, mukaan lukien            
sukupuoleen liittyvät roolit, ja miten ne osallistuvat suojelutoimien toteuttamiseen? 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

Hakemusprosessin osana järjestettiin syksyllä 2018 kaksi ilmiön harjoittajille ja         
harjoittajien yhteisöille suunnattua avointa työpajaa, joissa ilmiön elinvoimaisuuden        
nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä mukaanlukien Unesco-listauksen vaikutukset       
analysoitiin swot-analyysin keinoin (strengts, weaknessess, opportunities, threats).       
Kohdassa 3.b(i) mainitut suunnitellut suojelutoimenpiteet perustuvat pitkälti tämän        
työskentelyn tuottamiin havaintoihin. Sen lisäksi näkemyksiä tarvittavista suojelutoimista        
on kysytty myös toteutetuissa kyselyissä (ks. 4. a), niistä on keskusteltu eri yhteisöjen             
järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja käsitelty yhteisöjen Unesco-työryhmässä. 

Suojelutoimien toteuttamisessa keskeisessä roolissa ovat perintöyhteisöt ja -yhdistykset,        
joiden hallinnossa ja sisällöllisessä suunnittelussa ilmiön harjoittajat ovat vahvasti         
edustettuina. Hakemusprosessin aikana on ilmiön harjoittajille ja eri harjoittajaryhmille         
viestitty heidän oman toimintansa roolista ja merkityksestä ilmiön suojelemisessa, ja tätä           
suojelutoimien omistajuuden jakamista ilmiön harjoittajille jatketaan edelleen. 

Suojelutoimien toteuttamisessa keskeisessä roolissa on hakemustyöryhmän pohjalle       
perustettava yhteisöjen yhteinen työryhmä, joka huolehtii suojelutoimien koordinoinnista,        
seurannasta ja tarpeiden kartoittamisesta, välittää tietoa suojelutoimista jäsenyhteisöjen        
ja yleisen tiedottamisen kautta ja osallistaa jäsenyhteisöt ja niiden jäseninä tai           
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järjestämiin toimintoihin osallistuvat yksittäiset ilmiön harjoittajat suojelutoimien       
toteuttamiseen ja suunnitteluun. 

Miehet ja naiset ovat olleet edustettuina ja osanottajina näissä tilaisuuksissa,          
organisaatioissa ja elimissä tasapuolisesti. 

3.c. Suojelutoimiin osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset 
Ilmoittakaa toimivaltaisten viranomaisten nimi, osoite ja muut yhteystiedot ja tarvittaessa ilmiön paikallisesta            

hallinnoinnista ja suojelemisesta vastaavien yhteyshenkilöiden nimi ja titteli. 

 
 

Viranomaisen 
nimi: 

      

Yhteyshenkilön 
nimi ja titteli: 

      

Osoite:       
Puhelinnumero:       

Sähköpostiosoite:       
Muut 

asiaankuuluvat 
tiedot: 

      

 

4. Yhteisön osallistuminen ja suostumus nimeämisprosessiin 
Kriteerin R.4 mukaan valtioiden on osoitettava, että ”ilmiö on nimetty asianomaisen yhteisön, ryhmän tai              

tarpeen vaatiessa asianomaisten yksilöiden mahdollisimman laajan osallistumisen ja vapaan, etukäteen          
antaman ja tietoisen suostumuksen perusteella.” 

4.a. Asianomaisten yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden osallistuminen 
nimeämisprosessiin 

Kuvailkaa, kuinka asianomainen yhteisö, ryhmä tai tarpeen vaatiessa asianomaiset yksilöt ovat osallistuneet            
aktiivisesti nimeämisesityksen valmistelun kaikkiin vaiheisiin, myös sukupuoliroolien osalta.  

Valtio-osapuolia kannustetaan osallistamaan nimeämisesitysten valmistelussa laajaa joukkoa muita asianomaisia         
osapuolia, mukaan lukien tarvittaessa paikallis- ja aluehallinto, yhteisöt, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset,          
osaamiskeskukset jne. Valtio-osapuolia muistutetaan, että yhteisöjen, ryhmien ja joissakin tapauksissa yksilöiden,           
joiden aineetonta kulttuuriperintöä esitys koskee, on osallistuttava nimitysten, ehdotusten ja pyyntöjen ideointiin ja             
valmisteluun sekä suojelutoimien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, ja valtio-osapuolia kehotetaan         
suunnittelemaan luovia toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan mahdollisimman laaja osallistuminen kaikissa          
vaiheissa, kuten yleissopimuksen 15 artiklassa edellytetään. 

Vähintään 300 ja enintään 500 sanaa 

Kohdassa 4.d. luetellut ilmiön harjoittajien yhdistykset jättivät marraskuussa 2015 ilmiötä          
kuvaavan tekstin Museoviraston tuolloin perustamaan aineettoman kulttuuriperinnön       
wikiluetteloon, ja keväällä 2017 hakemuksen kansalliseen aineettoman kulttuuriperinnön        
wikiluetteloon. Näiden yhdistysten jäsenistö hallituksia myöten koostuu pääosin        
soittajista ja tanssijoista sekä muista ilmiön merkitykselliseksi kokevista ja sen          
vaalimiseen osallistuvista henkilöjäsenistä. 
Syksyllä 2017 kyseiset yhdistykset perustivat erityisen aineettoman kulttuuriperinnön        
työryhmän toteuttamaan aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista ja valmistelemaan       
esitystä Unescon luetteloon. Työryhmä on kokoontunut siitä lähtien kuukausittain, ja          
siinä ovat edustettuina kaikki mainitut yhdistykset, 2 henkeä/yhdistys, sekä Kaustisen          
kunta. Työryhmä koostuu tasapuolisesti miehistä ja naisista. Työryhmän kokouksista on          
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pidetty pöytäkirjaa, ja prosessiin liittyvä materiaali, kuten hakemukset, asiakirjat,         
presentaatiot ja pöytäkirjat on jaettu työryhmän saataville pilvipalvelussa. 
Keväällä 2018 työryhmä laati Museovirastolle kiinnostuksen ilmauksen Suomen        
ehdokkaaksi Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Suomen       
valtion päätettyä 1.6.2018 esittää kaustislaista viulunsoittoa luetteloon vuonna 2020         
hakemuksen valmistelu annettiin ilmiön harjoittajien tehtäväksi edellä mainitun        
työryhmän johdolla siten, että Kansanmusiikki-instituutti vastaa prosessin       
koordinoinnista ja käytännön työstä. Työryhmä laati ja toteutti suunnitelman         
hakemusprosessin aikataulusta ja toteutuksesta siten, että ilmiön harjoittajat voivat         
osallistua hakemusprosessiin mahdollisimman laajasti ja avoimesti, ja prosessin toteutus         
on mahdollisimman läpinäkyvä ja viestintä siitä mahdollisimman aktiivista. 
Työryhmä on järjestänyt syksyn 2018 ja 2019 välillä Kaustisella neljän avoimen ja            
julkisen työpajan sarjan, joissa on käsitelty ilmiötä swot-analyysin keinoin, suunniteltu          
ilmiön suojeluohjelmaa sekä käsitelty hakemusluonnosta. Työryhmän jäsenet ovat        
tehneet yli 20 informointi- ja keskustelukäyntiä ilmiön harjoittajaryhmien harjoituksiin,         
kyläiltoihin, yhdistysten kokouksiin, kunnan hallintoelimiin ja vastaaviin tilaisuuksiin, sekä         
informoineet prosessista omien yhdistystensä kokouksissa. 
Työryhmä on toteuttanut ilmiön harjoittajille kaksi kyselyä, joissa on selvitetty heidän           
mielipidettään hakemuksesta ja kysytty heidän näkemyksiään muun muassa ilmiön         
määrittelemisestä, ilmiön merkityksestä heille, heidän rooleistaan ilmiön suhteen ja         
tavoistaan osallistua ilmiön harjoittamiseen. Ensimmäiseen kyselyyn keväällä 2018        
vastasi 29 suurimman yhteissoittoryhmän jäsentä, jotka ovat eri-ikäisiä miehiä ja naisia.           
Talvella 2018-2019 tehtyyn perusteelliseempaan kyselyyn, johon saattoi vastata        
internet-lomakkeella tai paperilomakkeella, joita on ollut jaossa eri paikoissa ja          
tilaisuuksissa, vastasi 134 henkilöä, jotka määrittelivät itsensä ilmiön harjoittajiksi         
erilaisissa rooleissa. Näissä kyselyissä hakemus sai yksimielisen kannatuksen.        
Erityisesti hakemuksen kohdat 1(i), 1(iv) ja 2(i)a perustuvat näissä kyselyissä annettuihin           
vastauksiin. 
Hakemukseen liittyvän videon kuvauksissa haastateltiin henkilökohtaisesti 18 ilmiön        
harjoittajaa kiinnittäen erityisesti huomiota vastaajien tasaiseen ikä- ja        
sukupuolijakaumaan.  
Hakemusprosessista ja siihen liittyvistä asioista on kerrottu ja tiedotettu vuoden 2018           
syksystä alkaen hakemusblogissa (www.kaustislainenviulunsoitto.wordpress.com),    
perinteisen ja sosiaalisen median kautta, infokirjeillä lapsiryhmien koteihin sekä eri          
tilaisuuksissa. Paikallisessa sanomalehdessä on vuoden 2019 aikana ollut        
kuukausittainen kolumnisarja, jossa erilaiset yhteisön jäsenet ja ulkopuoliset henkilöt         
ovat käsitelleet suhdettaan ilmiöön ja ilmiön sekä yleisemmin aineettoman         
kulttuuriperinnön merkitystä. 
Hakemusluonnos on ollut suomenkielisena versiona julkisesti nähtävillä       
hakemusblogissa 5.9-20.9..2019, ja sitä saattoi kommentoida sähköpostilla, minkä        
jälkeen järjestettiin lisäksi avoin työpaja, jossa hakemusta myös saattoi kommentoida. 
 

4.b. Vapaa, etukäteen annettu ja tietoinen suostumus nimeämisesitykseen 
Asianomaisen yhteisön, ryhmän tai tarpeen vaatiessa asianomaisten yksilöiden vapaa, etukäteen antama ja            

tietoinen suostumus ilmiön nimeämistä koskevan esityksen toimittamiseen voidaan osoittaa kirjallisena tai           
nauhoitettuna suostumuksena tai muilla keinoin valtio-osapuolten oikeudellisten järjestelmien ja asianomaisten          
yhteisöjen ja ryhmien äärettömän moninaisuuden mukaisesti. Komitea toivottaa tervetulleeksi laajan joukon           
erilaisia osoituksia tai todistuksia yhteisön suostumuksesta vakiomuotoisten tai yhdenmukaisten ilmoitusten sijaan.           
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asemasta. Todistus vapaasta, etukäteen annetusta ja tietoisesta suostumuksesta on toimitettava          
jommallakummalla komitean työkielistä (englanti tai ranska) sekä asianomaisen yhteisön kielellä, jos yhteisön            
jäsenet puhuvat muuta kieltä kuin englantia tai ranskaa. 

Liittäkää nimeämisesityslomakkeeseen tiedot, joista tällainen suostumus käy ilmi, ja ilmoittakaa alla, mitä asiakirjoja             
toimitatte, miten ne on hankittu ja missä muodossa ne ovat. Ilmoittakaa myös suostumuksen antaneiden              
henkilöiden sukupuoli. 

Vähintään 150 ja enintään 250 sanaa 

      

4.c. Ilmiön saatavuutta määrittävien tavanomaisten käytäntöjen kunnioittaminen 
Tietynlaisen aineettoman kulttuuriperinnön tai sitä koskevien tietojen saatavuutta saattavat joskus rajoittaa           

tavanomaiset käytännöt, joita yhteisöt ovat hyväksyneet ja joiden mukaisesti ne toimivat, jotta ne voivat esimerkiksi               
pitää tietynlaisen tietämyksen salassa. Jos tällaisia käytäntöjä on olemassa, osoittakaa, että ilmiön liittäminen             
luetteloon ja suojelutoimien toteuttaminen kunnioittavat täysin tällaisia tavanomaisia käytäntöjä, jotka määrittävät           
tällaisen tietynlaisen kulttuuriperinnön saatavuutta (yleissopimuksen 13 artikla). Kuvailkaa mahdollisia erityistoimia,          
joihin on ehkä ryhdyttävä tämän kunnioituksen varmistamiseksi. 

Jos tällaisia käytäntöjä ei ole olemassa, antakaa vähintään 50 sanan pituinen selvä lausunto siitä, että ilmiön                
saatavuutta määrittäviä tavanomaisia käytäntöjä ei ole olemassa.  

Vähintään 50 ja enintään 250 sanaa 

Kaustislaiseen viulunsoittoon ei liity sen tai siihen liittyvien tietojen saatavuutta koskevia           
rajoitteita tai salassa pidettävää tietämystä. Soitettuja kappaleita julkaistaan kenen         
tahansa ostettavissa olevina nuotteina ja tallenteina, ja niitä soitetaan tavallisesti          
myynnissä olevilla soittimilla. Ilmiöön koskevaa historiallista ja muuta tietoa julkaistaan          
aktiivisesti. Ohjattuihin ja useisiin muihinkin perinnettä harjoittaviin ryhmiin voi liittyä kuka           
tahansa, ja lisää osallistujia toivotaankin. Perinteen harjoittamiseen osallistuminen        
edellyttää soitto- tai tanssitaitoa, mutta opetusta järjestetään alkeista asti lapsille ja           
jonkin verran myös aikuisikäisille aloittelijoille, ja osallistumista rajoittavat enintään         
opetusryhmien maksimikoot. 

4.d. Asianomaiset yhteisön organisaatiot tai edustajat 
Ilmoittakaa tarkat yhteystiedot jokaiselta kyseessä olevan ilmiön kannalta asianomaiselta yhteisön organisaatiolta tai            

edustajalta tai muulta valtiosta riippumattomalta järjestöltä, kuten yhdistyksiltä, järjestöiltä, seuroilta, killoilta,           
ohjauskomiteoilta jne.: 

a. Toimijan nimi: 
b. Yhteyshenkilön nimi ja titteli: 
c. Osoite: 
d. Puhelinnumero: 
e. Sähköpostiosoite: 
f. Muut asiaankuuluvat tiedot. 

1. Kaustisen Nuorisoseura ry. 
Ira Korkala, puheenjohtaja 
 
2. Kaustisen Näppärit ry. 
Lauri Oino, puheenjohtaja 
 
3. Kaustisen Pelimanniyhdistys ry. 
Elina Havia, puheenjohtaja 
 
4. Pro Kaustinen ry. 
Silja Heikkilä, toiminnanjohtaja 
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5. Kansanmusiikki-instituutti ry. 
Matti Hakamäki, johtaja 
 
6. Kaustisen kunta 
sivistysjohtaja Mailis Tastula 

5. Ilmiön lisääminen kansalliseen luetteloon 

Kriteerin R.5 mukaan valtioiden on osoitettava, että ilmiö on tunnistettu ja lisätty luetteloon aineettomasta              
kulttuuriperinnöstä esityksen toimittavien valtio-osapuolten alueilla yleissopimuksen 11 artiklan b kohdan ja           
12 artiklan mukaisesti.  

Nimetyn ilmiön lisäämisen luetteloon ei ole tarkoitus millään tavoin merkitä tai edellyttää sitä, että luetteloiden pitäisi                
olla valmiita ennen nimeämisesitystä. Esityksen toimittavat valtio-osapuolet voivat olla pikemminkin parhaillaan           
laatimassa tai päivittämässä yhtä tai useampaa luetteloa, mutta ne ovat jo asianmukaisesti lisänneet nimetyn              
ilmiön laadittavana olevaan luetteloon. 

Ilmoittakaa seuraavat tiedot:  

(i) Niiden luetteloiden nimet, joihin ilmiö on lisätty: 

      

(ii) Näiden luetteloiden ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaavien toimistojen, virastojen, organisaatioiden tai           
elinten nimet sekä alkuperäisellä kielellä että käännettyinä, jos alkuperäinen kieli ei ole englanti tai ranska: 

      

 (iii) Asiaankuuluviin luetteloihin lisätyn ilmiön viitenumerot ja nimet: 

      

(iv) Päivämäärä, jona ilmiö on lisätty luetteloihin (päivämäärän on edellettävä tämän nimeämisesityksen            
toimittamispäivää): 

      

(v) selittäkää, miten ilmiö on tunnistettu ja määritelty, mukaan lukien miten tiedot on kerätty ja käsitelty                
”yhteistyössä yhteisöjen, ryhmien ja asianmukaisten kansalaisjärjestöjen kanssa” (11 artiklan b kohta)           
luettelointia varten, mukaan lukien viittaus sukupuolen rooliin osallistujien keskuudessa. Voitte ilmoittaa           
lisätietoja, joilla osoitetaan tutkimuslaitosten ja osaamiskeskusten osallistuminen (enint. 200 sanaa). 

      

(vi) Selittäkää, miten luetteloja päivitetään säännöllisesti, mukaan lukien tiedot päivitysten aikataulusta ja            
päivitystavoista. Päivitysprosessissa ei ole kyse ainoastaan uusien ilmiöiden lisäämisestä vaan myös jo            
olemassa olevien luetteloihin lisättyjen ilmiöiden muuttumista koskevien tietojen tarkistamisesta         
(yleissopimuksen 12 artiklan 1 kohta) (enint. 100 sanaa). 

      

(vii) Liitteenä on toimitettava asiakirjatodisteet, jotka osoittavat, että nimetty ilmiö sisältyy yhteen tai useampaan               
luetteloon aineettomasta kulttuuriperinnöstä esityksen toimittavien valtio-osapuolten alueilla yleissopimuksen        
11 artiklan b kohdan ja 12 artiklan mukaisesti. Tällaisten todisteiden on sisällettävä vähintään ilmiön nimi,               
kuvaus, asianomaisten yhteisöjen, ryhmien tai tarpeen vaatiessa yksilöiden nimet, heidän maantieteellinen           
sijaintinsa ja ilmiön alue.  

a. Jos luettelo on saatavilla verkossa, ilmoittakaa hyperlinkit (URL-osoitteet) sivuille, jotka käsittelevät nimettyä            
ilmiötä (yhteensä enint. neljä hyperlinkkiä, jotka ilmoitetaan alla olevassa laatikossa). Liittäkää mukaan            
nimeämistä koskevat tulosteet (enintään 10 tavallista A4-arkkia) näiden linkkien sisällön asiaankuuluvista           
osista. Tiedot on käännettävä, jos käytetty kieli ei ole englanti tai ranska.  
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b. Jos luettelo ei ole saatavilla verkossa, liittäkää mukaan tarkat kopiot teksteistä (enintään 10 tavallista              
A4-arkkia), jotka koskevat luetteloon sisällytettyä ilmiötä. Nämä tekstit on käännettävä, jos käytetty kieli ei              
ole englanti tai ranska.  

Ilmoittakaa toimitetut materiaalit ja – tarvittaessa – asiaankuuluvat hyperlinkit: 

      

 

6. Asiakirjat  
6.a. Liiteasiakirjat (pakollinen) 
Alla luetellut asiakirjat ovat pakollisia, ja niitä käytetään nimeämisesityksen arvioinnissa ja tutkimisessa. Myös             

valokuvat ja video ovat hyödyllisiä ilmiön näkyvyyden varmistamista koskevia toimia varten, jos ilmiö liitetään              
luetteloon. Merkitkää seuraavat ruudut vahvistaaksenne, että nämä asiat on sisällytetty nimeämisesitykseen ja että             
ne ovat ohjeiden mukaisia. Alla mainittujen lisäksi toimitettavia materiaaleja ei voida hyväksyä, eikä niitä palauteta.  

☐ allekirjoitetut todistukset yhteisöjen suostumuksesta ja niiden käännökset englanniksi tai 
ranskaksi, jos asianomaisen yhteisön kieli on jokin muu kuin englanti tai ranska 

☐ asiakirjatodisteet, jotka osoittavat, että nimetty ilmiö on lisätty luetteloon aineettomasta 
kulttuuriperinnöstä esityksen toimittavien valtio-osapuolten alueilla, kuten yleissopimuksen 11 
ja 12 artiklassa on määritelty; tällaisten todisteiden on sisällettävä asiaankuuluva näyte 
luetteloista englanniksi tai ranskaksi sekä alkuperäiskielellä, jos se ei ole englanti tai ranska 

☐ kymmenen äskettäin otettua teräväpiirtovalokuvaa 

☐ valokuvia koskevien oikeuksien myöntäminen (lomake ICH-07-photo) 

☐ editoitu video (5–10 minuuttia), joka on tekstitetty jommallekummalle komitean kielistä 
(englanti tai ranska), jos käytetty kieli on muu kuin englanti tai ranska 

☐ videota koskevien oikeuksien myöntäminen (lomake ICH-07-video) 

6.b. Tärkeimmät julkaistut viitteet (valinnainen) 
Esityksen toimittavat valtiot voivat halutessaan luetella vakiomuotoista bibliografista esitystapaa noudattamalla          

tärkeimmät julkaistut täydentäviä tietoja elementistä tarjoavat viitteet, kuten kirjat, artikkelit, audiovisuaaliset           
materiaalit ja verkkosivustot. Tällaisia julkaistuja teoksia ei pidä lähettää nimeämisesityksen mukana. 

Enimmäispituus yksi vakiosivu. 

      

7. Allekirjoitukset valtio-osapuolen puolesta 
Valtio-osapuolen allekirjoittamista varten valtuuttaman virkamiehen on allekirjoitettava nimeämisesitys ja ilmoitettava          

oma nimensä, tittelinsä ja toimituspäivä. 

Monikansallisissa nimeämisesityksissä asiakirjan on sisällettävä kunkin nimeämisesityksen toimittavan        
valtio-osapuolen virkamiehen nimi, titteli ja allekirjoitus. 

 
 

Nimi:      

Titteli:      

Päivämäärä:      

Allekirjoitus:      

 

Muiden virkamiesten nimet, tittelit ja allekirjoitukset (vain monikansalliset nimeämisesitykset). 
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