
Intangible Cultural Singing Heritage Route
- CULTURE ROUTE -PROJECT 



• Singing Route – valmisteluhanke 

• Tavoitteena laatia hakemus Euroopan 
Neuvoston kulttuurireitiksi

• Hallinnoija: Runolaulu-Akatemia ry 

• Strateginen yhteistyökumppani: 
Runon ja Rajan tie ry 

• 1.5.2020-31.3.2022

Intangible Cultural 
Singing Heritage 
Route



• Konkreettisia ja ei-konkreettisia 
elementtejä

• Ylikansallinen verkosto

• Eurooppalainen teema

• kulttuurimatkailureittiopas/
mukaan-euroopan-neuvoston-
kulttuurireittitoimintaan

Euroopan neuvoston kulttuurireitit 
Cultural Routes of the Council of Europe 

https://www.aitomaaseutu.fi/kulttuurimatkailureittiopas/mukaan-euroopan-neuvoston-kulttuurireittitoimintaan
https://www.aitomaaseutu.fi/kulttuurimatkailureittiopas/mukaan-euroopan-neuvoston-kulttuurireittitoimintaan
https://www.aitomaaseutu.fi/kulttuurimatkailureittiopas/mukaan-euroopan-neuvoston-kulttuurireittitoimintaan










Tavoite ja pääteema
Eurooppalainen kulttuurireitti -hakemuksen valmistelu

• Pääteemana  ovat alueen kulttuurisesti tärkeät ja arvokkaat lauluperinteet

• Suomen, Karjalan tasavallan ja Inkerin alueella runolaulu 

• Viron alueella  setujen moniääninen leelo-laulu

• Pohjois- ja Itä-Liettuassa sutartinés-lauluperinne

• Baltian maiden laulujuhlaperinne



Täydentävät teemat reitillä

• sauna (Suomessa ja Virossa)

• paikalliset ruoka- ja käsityöperinteet 

• sotahistoria reitin varrella

• läntisen ja itäisen kristinuskon kohtaamispaikat

• Viron kansallismuseo ja alueiden muut teemaan liittyvät museot

• seutujen luontokohteet 



Runolaulu aineettomana kulttuuriperintönä



Reittiin haettavat partnerimaat
• Suomi, Runolaulu-Akatemia 

• Viro, 

• Latvia

• Liettua

• Uuden reitin luominen lähtee liikkeelle toimijoista, jotka 
ryhtyvät yhdessä työstämään verkostoitumista ja 
teemaa keskustellen ideasta relevanttien EPA-
jäsenmaiden edustajien ja EPA-sihteeristön kanssa. 

• Teeman valmistelijoiden tulee valmistautua kertomaan:

•   minkälaista tarinaa he haluavat olla kertomassa 
matkailijoille ja muille eurooppalaisille?

• miten valittu teema ilmenee mukana olevissa maissa?

• miten teema parantaa ymmärrystä niin eurooppalaisesta 
historiasta kuin nyky-Euroopasta?



Toimenpiteet
Syksy 2020

• Suunnittelu 

• Alueelliset ja kansalliset tapaamiset

• Verkostojen kokoaminen

• Partnerimaiden ja niiden toimijoiden kartoittaminen, alustavat tapaamiset 
Virossa, Latviassa ?

• Euroopan kulttuurireittitoimintaan osallistuminen



TOIMINTARYHMÄ / Action Group
aktiivisia toimijoita sidosryhmistä; vaihdellen eri asiakokonaisuuksien mukaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VERKOSTOTIIMI / Networking Team (Suomi)

Tiede ja tutkimus
‣ Itä-Suomen yliopisto
‣ Karelia AMK
‣ Runolaulu-Akatemia
‣ Sibelius Akatemia 

Kulttuuri ja luovat alat
‣ Museot
‣ Tapahtumat/festivaalit
‣ Kulttuuritoimijat
‣ Kulttuurihankkeet
‣ Seurakunnat

Matkailu 
‣ Visit Finland / Culture 

Finland
‣ Alueorganisaatiot,  

Go Saimaa, Karelia 
Expert, Wild Taiga, 

‣ Reittitoimijat,-yhdistykset
‣ Matkailuyritykset, 

-yhdistykset
‣ Matkailuhankkeet

TYÖRYHMÄ  
Work Group

Runolaulu-Akatemia/ 
projektin johtaja 

Pekka Huttu-Hiltunen
koordinaattori 

Soila Palviainen
Runon ja rajan tie ry

OHJAUSRYHMÄ  
Stearing Group

Rahoittajien, 
yhteistyökumppanien

edustajat
2 krt vuodessa

Aluekehitys ja 
paikalliset toimijat
‣ Maakuntaliitot
‣ Kehittämisyhtiöt
‣ Hankkeet
‣ Asukkaat

Kulttuuriperintö
‣ Museovirasto

Nuoriso
‣ Nuorisokeskukset

RAHOITTAJAT



Network in Latvia     Tourist org  

                                                  Culture org 
organisations 
museums 
festivals 

Network in Lithuania 
Tourist org 

Culture org                                   organisations 
museums 

festivals 

Network in Estonia 

organisations 
museums 

festivals 

Setomaa liit 

Tourist org

Network in Finland 

Idän Taiga ry, Visit Karelia, Go Saimaa 
Itä-Suomen yliopisto 
Juminkeko 
Ethno Music Festival Sommelo 
Rääkkylä Festival 
etc. 
                    
                                                 Runon ja 
                                                 Rajan tie Ry 
                                                 Runolaulu- 
                                                 Akatemia

”Association of Singing 
Route”

”Finnish-Baltic Singing 
Route Network”



Kiitos!

  
Pekka Huttu-Hiltunen  

040 179 8600 
pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi  

singingroute.viakarelia.fi

  
Soila Palviainen 

045 1290199 
soila.palviainen@runolaulu.fi  

singingroute.viakarelia.fi
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