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1
Hyvä lukija,
Vuonna 2010 vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä kulttuurien lähentymisen teemavuotta (International Year for the Rapprochement of Cultures; A/RES/62/90).
Arjessa kulttuurien lähentyminen on silmien avaamista, myönteistä uteliaisuutta, erilaisuuden kunnioittamista, keskustelun aloittamista, siltojen rakentamista ja kaikenlaisista
ennakkoluuloista luopumista. Kaikkea sitä, mitä koulussa harjoitellaan päivittäin! Kulttuurien kirjosta nauttiminen ei välttämättä vaadikaan matkaa eksoottisiin kaukomaihin,
vaan sen voi aloittaa omasta maastaan, omasta naapurustostaan – omasta itsestään.
Tämä vihkonen on osa YK-liiton kouluille tuottamasta materiaalipaketista kulttuurien
lähentymisen teeman käsittelyyn eri kouluasteilla. Ensimmäinen teksti on yhteenveto
teemavuoden sisällöstä ja tarkoitettu kaikille kouluasteille. Alakouluille suunnatuissa
teksteissä käsitellään satujen muodossa rakentavassa lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Yläkoulun
ja lukion tekstit käsittelevät edellisten lisäksi rasismin vastaisuutta sekä kulttuurien moninaisuutta. Jokaisen tekstin jälkeen on tehtäväidea aiheen jatkokäsittelyä varten. Lisää
tehtäviä löytyy YK-liiton nettisivuilta. Vihkon alkusivuilla on kalenteri YK:n teemapäivistä.
Kalenteria jaetaan myös seinälle laitettavassa muodossa. Vihkon lopusta löytyy maahanmuuton käsitteistöä sekä tietoisku yhdenvertaisuudesta Suomessa.
Tekstit ja tehtävät on suunniteltu käytettäväksi päivänavauksina, välipaloiksi oppituntien
lomassa tai ajattelun herättelyksi aiheen syvempää käsittelyä varten. Aikaisemmin vastaavat open vihkot ovat ilmestyneet otsikoilla Parcouria, rauhaa ja perusoikeuksia (2008) sekä
Säväytä sovittelemalla (2009).
Lähennellään rakentavasti!

Suomen YK-liitto

Lisää teemavuoden materiaalia kouluille löytyy YK-liiton nettisivuilta
http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/kulttuurien_lahentymisen_teemavuosi_2010
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1. Kulttuurien lähentymisen teemavuosi 2010
Vuonna 2010 vietetään Unescon johdolla YK:n kansainvälistä kulttuurien lähentymisen teemavuotta (International Year for the Rapprochement of Cultures). Teemavuoden lähtökohtana
on kulttuurien moninaisuuden etujen näkyväksi tuominen ja sitä kautta myös vääristyneiden
kulttuuristen ilmiöiden hävittäminen.
Maahanmuuttaja, pakolainen, kerjäläinen. Oletko kuullut keskustelua heistä? Kuuluuko kenties tuttavapiirisi? Onko myös sana monikulttuurisuus tuttu? Ihmiset liikkuvat
maasta toiseen yhä enemmän. Toiset muuttavat työn tai perheen perässä, eräät viettävät
ulkomailla lomia, osa on pakotettuja lähtemään kotimaastaan erilaisista syistä. Tekniikka
on myös osaltaan vaikuttanut siihen, että ihmisten eri puolilla maailmaa on yhä helpompi olla yhteydessä toisiinsa. Monikulttuurisuudella tarkoitetaan juuri tätä – kulttuuripiirteiltään eroavien ryhmien välistä vuorovaikutusta. Kun lähdemme ulkomaille lomalle tai
vaikka kuuntelemme ulkomaalaista musiikkia, valitsemme itse monikulttuurisuuden.
Haluamme nauttia muiden maiden ja kansojen tarjoamasta eksotiikasta. Valitettavasti
kaikkien maailman ihmisten asiat eivät ole niin kuin pitäisi. Kaikki eivät voi valita monikulttuurisuutta vapaaehtoisesti, vaan joutuvat etsimään ihmisarvoista elämää kotimaansa ulkopuolelta pakon edessä. Me suomalaiset koemme usein kerjäläisten kohtaamisen kadulla tai pohdinnat siitä, kuinka paljon pakolaisia Suomen pitäisi ottaa vastaan,
monikulttuurisuuden kääntöpuoleksi. Valitettavasti kielteiset asiat saavat ihmisten
mielissä ja keskusteluissa usein isomman jalansijan kuin kaikki ne monikulttuurisuuden
hyvät puolet. Hyviä puolia ei kuitenkaan saisi unohtaa, ja siksi YK on julistanut vuoden
2010 kulttuurien lähentymisen teemavuodeksi. Tarkoitus on saada ihmiset kiinnittämään
huomiota siihen kaikkeen hyvään, mitä toisilta kulttuureilta saamme ja olemme satojen
ja tuhansien vuosien aikana saaneet.
Mitä sitten oikein tarkoitetaan, kun puhutaan kulttuurista ja kultturien lähentymisestä?
Kyllä, kulttuuri pitää sisällään taidenäyttelyt ja sinfoniaorkesterin konsertit, mutta myös
paljon muuta; meille kaikille arkipäiväisiä asioita. Kulttuuria on esimerkiksi kieli, uskonto
sekä erilaiset tavat ja tottumukset. Olet varmasti kuullut myös puhuttavan kulttuurieroista. Kulttuuria käytetään silloin määrittelemään sitä, mikä meidät erottaa muista. Se voi
helpottaa maailman hahmottamisessa, mutta aiheuttaa myös paljon harmia, jos samalla
ajatellaan, että toiset kulttuurit ovat parempia kuin toiset. Kulttuurien vertailussa saattaa
sitä paitsi piillä ansa. Koska kulttuurit ovat kautta aikojen saaneet vaikutteita toisiltaan,
jokin asia, joka on nykyään osa meidän kulttuuriamme, onkin ehkä alun perin lainattu
joltain muulta. Parempi onkin siis keskittyä siihen, mikä meitä ihmisiä yhdistää erilaisista
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kulttuureista huolimatta. Toisaalta erilainen voi olla myös parempaa. Kannattaa siis pitää
silmät auki, kun kohtaamme erilaisia kulttuureita.
Kulttuurien kohtaamisia tapahtuu päivittäin. Kulttuurit voivat kohdata vaikkapa kahden supisuomalaisen perheen erilaisessa tavassa viettää joulua. Myös uuden ruokalajin
maistaminen voi olla kulttuurien kohtaamista. Ihmisten väliset kohtaamiset voivat olla
joko yhteentörmäyksiä tai oppimistilanteita molemmille osapuolille. Mikä tahansa tilanne
onkin, meidän on kohdattava ihmiset ihmisinä ja vältettävä sortumasta stereotypioihin.
Jotta onnistuisimme siinä, on meidän tiedettävä jotain kohtaamamme ihmisen kulttuurisesta taustasta, mutta tiedostettava myös omat lähtökohtamme. Sekään ei aina kuitenkaan riitä, vaan päivittäin eteemme tulee tilanteita, joissa tarvitsemme taitoa asettua toisen asemaan voidaksemme toimia oikein. Sen lisäksi meidän tulee kunnioittaa toistemme
erilaisiakin mielipiteitä ja tapoja toimia. Näitä taitoja on tarkoitus harjoitella erityisesti
nyt, kulttuurien lähentymisen teemavuonna.
Mutta entä sitten ne pakolaiset ja kerjäläiset? Maailmassa on paljon epäoikeudenmukaisuutta, joka vaatii toimia. Tuntuisiko sinusta helpommalta auttaa tuttua vai vierasta?
Tuttua, eikö vaan. YK:n kulttuurien lähentymisen teemavuoden on myös tarkoitus tutustuttaa meidät toisiimme ja muistuttaa, että olemme kaikki yhdenvertaisia ja ansaitsemme hyvän elämän. Monikulttuurisuus ei ole automaattisesti positiivista tai varsinkaan
helppoa, mutta elämme kuitenkin maailmassa, jossa sitä ei pääse pakoon. Eikö siis olisi
järkevää pyrkiä siihen, että monikulttuurisuus olisikin mukavaa ja hyödyllistä ? Näin voisimme nauttia ihmisten ja kulttuurien moninaisuudesta sekä oppisimme uutta. Samalla
joutuisimme kyllä huomaamaan, että kaikilla maailman ihmisillä ei ole asiat yhtä hyvin
kuin meillä. Mutta koska arvostaisimme moninaisuutta emmekä pelkäisi sitä, haluaisimme keksiä ratkaisuja maailman ongelmiin sen sijaan, että pyyhkisimme ne pois silmistä
emmekä ajattelisi koko asiaa. Otetaanhan siis porukalla tavoitteeksi tänä vuonna keskittyä monikulttuurisuuden hyötyihin?
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KULTTUURIEN
LÄHENTYMINEN
Tekstit ja tehtävävinkit alakouluille

Jokaisella cassavalla on
samanlaiset kuoret,
mutta erilainen maku.
Kenialainen sananlasku
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Mistä minä ponnistan?
Se, miten käyttäydymme suhteessa muihin ihmisiin, määräytyy oman historiamme ja kulttuurisen lähtökohtamme pohjalta. Jotta voisimme rakentavasti kohdata erilaisia ihmisiä, on meidän ymmärrettävä omat lähtökohtamme. Mikä minun oma kulttuurini oikeastaan on, ja mille
se perustuu? Mitkä asiat vaikuttavat mielipiteisiini, arvoihini ja valintoihini? Ihmisten moninaisuuden voi nähdä joko rikkautena tai ahdistavana asiana. Sen näkeminen rikkautena vaatii
ymmärrystä omasta taustasta ja mielipiteistä. Pitää olla myös tarpeeksi vahva itsetunto, ettei
anna kaveruuden loppua siihen, että toinen tykkää Pinkistä, vaikka itse on 50 Cent -fani.

2. Samassa vai eri kolossa?
Olet ehkä jo kuullutkin Rauhanmetsästä ja siellä asuvista kaveruksista Lennistä, Onnista
ja Orvokista. Jos et sattumoisin ole vielä tutustunut heihin, kerron lyhyesti, mistä on kyse.
Rauhanmetsä on luonnonkaunis paikka, jossa nimestään huolimatta ei aina ole ollut
kovin rauhallista. Siellä asuu Pörrö Pormestarin johtama maaoravayhdyskunta. Onni ja
Orvokki ovat maaoravia. Mistä välillä ilmenevä rauhattomuus Rauhanmetsässä sitten
johtuu? No, ihan Rauhametsän vieressä, joen toisella puolella, asuu Lieska Leiskuvan
johtama liito-oravien yhdyskunta. Lenni puolestaan on liito-orava. Vaikka maaoravat ja
liito-oravat ovat kaikki oravia, on heillä monia eroavaisuuksia, ja joskus nuo erot ovat valitettavasti johtaneet konflikteihin. Ne on kuitenkin saatu soviteltua, ja nyt Rauhanmetsässä on taas rauhallista. Lenni, Onni ja Orvokki ovat parhaita kaveruksia – ovat olleet siitä
lähtien, kun Lenni pari vuotta sitten lähti Rauhanmetsään retkelle ja eksyi. Lenni ei silloin
vielä osannut lukea, ja Onni ja Orvokki neuvoivat hänet oikealle tielle. Sen jälkeen he ovat
kokeneet yhdessä monenlaisia seikkailuja!
Ystävykset viettävät mielellään aikaansa joen rannalla, sillä siellä on paljon kaikenlaista kivaa tekemistä. Lisäksi se on kätevä leikkipaikka, koska joelta käsin kaikkien koti on
yhtä lähellä. Siellä he taaskin majailevat. On lämmin päivä, vaikka on jo elokuun loppu.
Onni ja Orvokki hyppelevät kiveltä kivelle uhmaten kohtaloaan tippua pimenevien öiden
viilentämään veteen. Lenni puolestaan tekee loikkia puun oksalta toiselle ja huutaa kuin
Tarzan mennessään. ”OOOIIOOIOOOIIOOOOIIIOOOOOOO….”
Orvokki katselee ihaillen Lennin menoa ja on päätään kallistellessaan vähällä tippua
jokeen. ”Varo nyt vähän!” Onni huudahtaa. Orvokki ei välitä. Hänellä ei ole tällä hetkellä
mielessään muuta kuin Lenni ja se, miten upealta tämä näyttää liitäessään oksalta toiselle. ”Tule Lenni tänne alas!” hän huutaa. Lenni liitelee maahan ja tuo tullessaan kaikille
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muhkean mehevät kävyt. Suurimman hän antaa Orvokille. Orvokki kiittää ja punastuu.
Onni tuhahtaa. He istuvat alas syömään herkullisia siemeniä.
”Tiedättekö mitä olen miettinyt?” kysyy Lenni. ”Kun kasvamme aikuisiksi, voisimme
muuttaa samaan pesäpuuhun asumaan. Minä ja Onni voisimme asua samassa kolossa ja
sinä Orvokki viereisessä. Ajatelkaa miten huippua se olisi! Voisimme olla aina yhdessä!”
Onnilla ja Orvokilla on mennä siemenet väärään kurkkuun. ”Mitä?!” he huudahtavat yhteen ääneen. ”Mitä sinä oikein horiset?!” Onni kuulostaa siltä kuin olisi kuullut vuosisadan
älyttömimmän ehdotuksen. Orvokki on kuin kala kuivalla maalla henkeä haukkoessaan.
Lenni huomaa ystäviensä reaktion ja menee aivan hämilleen. ”Mitähän minä oikein sanoin?” hän ajattelee ymmärtämättä yhtään, mistä on kyse. Miksi kaverit noin pillastuivat
hänen ystävälliseksi tarkoittamastaan ehdotuksesta? Orvokki on saanut koottua itsensä
ja saa vihdoin suunsa auki. ”Kuule Lenni, emmehän me mitenkään voi muuttaa samaan
pesäpuuhun, saati sitten, että te asuisitte Onnin kanssa samassa kolossa! Sellaista ei vaan
tehdä!” Onni nyökkäilee Orvokin puhuessa niin, etteivät viiksikarvat meinaa pysyä vauhdissa. ”Niin, ei niin vaan voi tehdä!” hän säestää Orvokkia. ”Siis miten niin ei voi?” Lenni
kysyy vähän närkästyneenä ystäviensä suhtautumisesta. ”Eihän aikuiset asu samassa
puussa, saati sitten samassa kolossa!” Onni puhuu jo melkein huutamalla. Hän ei meinaa
saada itseään rauhoittumaan sitten millään. ”Totta kai asuu!” Lennikin alkaa jo hiiltyä.
”Meidän perhekin asuu samassa kolossa. Ja naapurissa kolme iskän kaveria jakaa toisen
kolon. Ei siinä ole mitään kummallista. Sehän on vaan kivaa, ettei tarvi asua yksin. En ymmärrä yhtään, miksi se on teistä niin omituista!” Nyt on Onnin ja Orvokin vuoro hämmentyä. ”Ihan tosiko te asutte koko perhe samassa kolossa?” he kysyvät aidosti uteliaina.
Lenni kertoo, miten liito-oraville ei ole ollenkaan tavatonta, että useampi yksilö asuu samassa pesässä. Onni ja Orvokki puolestaan ovat aina kuvitelleet, että kaikki aikuiset oravat elävät omissa koloissaan, niin kuin maaoravat tekevät. ”Onpa omituista”, Onni sanoo.
”En ole koskaan ajatellut, että meidän tapa asua voisi erota niin paljon joidenkin muiden tavoista. Olen pitänyt itsestäänselvyytenä, että kaikki elävät eri koloissa. Nyt täytyy
tunnustaa, että tuntuu suoraan sanottuna vähän hölmöltä”. ”Mutta ei siinä oikeastaan
ole mitään hölmöä”, Lenni vastaa. ”Kai se on ihan luonnollista, että kun elämme kaikki
omaa arkeamme, unohdamme, että kaikki eivät elä samalla tavalla. Pitää vaan muistaa
että on muitakin tapoja elää. Ne voivat olla ihan yhtä hyviä tai joskus jopa parempia kuin
se oma!” Orvokkikin on jo rauhoittunut ja katselee taas ihaillen Lenniä. ”Olet sinä Lenni
sitten niin viisas…”, hän huokaa.
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Mistä minä ponnistan?

Elämänpuuni
Tavoite:

TehtäväIDEA

Hahmottaa omaa historiaa ja lähtökohtia.
Miettiä, miten ne vaikuttavat tulevaisuuteen.

Tarvikkeet: Paperia ja värikyniä
Ohjeet:
Jokainen oppilas piirtää paperille puun, joka edustaa häntä itseään. Puussa täytyy olla
sekä juuret että oksia. Valmiiseen puuhun aletaan kerätä tietoa itsestä. Käytettävissä olevasta ajasta ja luokan tasosta riippuen voidaan miettiä yhdessä, mikä tieto olisi tärkeää.
Vaihtoehtoisesti opettaja voi antaa oppilaille valmiin listan lisättävistä asioista. Kirjattavia
asioita voivat olla mm. synnyinpaikka, perhesuhteet, harrastukset, asuinpaikka, aiempi asuinpaikka ja lempiaine koulussa. Myös erilaiset täydennystä vaativat lauseet ovat
tähän tarkoitukseen sopivia: olen hyvä..., tarvitsen harjoitusta..., nautin..., pelkään..., olen
surullinen kun..., uskon..., haluaisin isona olla... jne. Ennen kuin oppilaat kirjoittavat tiedon puuhun, keskustellaan puun rakenteesta: mitä kuuluu juureen ja mitä oksille. Mikä
merkitys juurilla on puulle?
Valmiita töitä voidaan tarkastella monella tavalla. Opettaja voi antaa tehtäväksi verrata
omaa työtä muiden töihin ja etsiä yhtäläisyyksiä tai eroja - etsiä esimerkiksi joku, joka
pelkää samankaltaista asiaa. Puut voidaan jättää myös jokaisen omaksi “päiväkirjaksi”.
Harjoituksen jälkeen on hyvä keskustella siitä, miten meidän kaikkien identiteetti rakentuu erilaisista kokemuksista ja tuntemuksista ja miten kaikki ovat yhtä arvokkaita. Hyvin
homogeenisessa luokassa on hyvä avata sitä, miten erilainen puu voisi olla jossain toisella
puolella maailmaa ja miten erilaiset juuret vaikuttaisivat oksien sisältöön. Opettaja voi
tehdä hypoteettisen mallin esim. samanikäisen gambialaistytön puusta.
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Haluan ymmärtää sinua!
On hirvittävän helppo arvostella toisen ihmisen tekoja tai valintoja, jos itse ei ole koskaan ollut
samassa tilanteessa. Kaikkea ei toki voi, eikä pidäkään, itse kokea ymmärtääkseen toista.
Taitoa asettua toisen asemaan ja ymmärtää toisen tunteita kutsutaan empatiakyvyksi. Se on
erittäin tärkeä taito jokapäiväisessä elämässä sekä lapsille että aikuisille, mutta se ei aina ole
helppoa. Sen takia sitä on hyvä joskus harjoitella. Se, että ymmärtää, miltä toisesta tuntuu,
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki pitää hyväksyä. Jos kaveri kamppaa toisen koulun
pihalla, on se väärin, vaikka toinen olisi ensin lyönyt. Toisenlaista tapaa toimia voi ymmärtää,
mutta olla silti hyväksymättä huonoa käytöstä tai laittomuuksia. Emme voi tietää kaikkea eri
kulttuureista emmekä niistä tulevien ihmisten tavoista. Me suomalaiset emme myöskään voi
ymmärtää, miltä tuntuu tulla meidän kulttuuriimme ja kansan keskuuteen ihan erilaisesta
lähtökohdasta. Eikä meidän tarvitsekaan. Meidän pitää vaan olla avoimia ja pyrkiä katsomaan
tilannetta toisestakin näkökulmasta eli olla empaattisia.

3. Muodonmuutos
Rauhanmetsän koulun pihalla riittää välituntisin vilinää. Lapset leikkivät milloin mitäkin, mutta vauhtia leikeistä ei koskaan puutu. Tämän hetken suosikkipeli on Tarahumasajalkapallo. Se on peli, jossa joukkue kuljettaa pallon potkimalla läpi sovitun reitin mahdollisimman nopeasti. Lapset pelaavat sitä melkein joka välitunti. Lennin, Onnin ja Orvokin
joukkueeseen kuuluu heidän lisäkseen myös Hate Haisunäätä. Hate on kovis. Hän luulee
olevansa koulun kingi, koska hän on niin iso ja kantaa omien sanojensa mukaan häntänsä alla salaista asetta. Välillä Hate on ihan kiva, mutta toisinaan tuntuu, että Hate vihaa
kaikkea, ihan vaan periaatteesta. Aluksi Hate ei tykännyt Tarahumasa-jaliksestakaan,
koska ei ollut niin nopea kuin oravat. Muutama viikko sitten kouluun oli tullut uusi oppilas, Mila Metsäjänis. Milakin halusi mukaan Tarahumasa-jalikseen, ja muutaman päivän
harjoittelun jälkeen kävi ilmi, että hän oli huippunopea. Hänen joukkueensa voitti aina.
Sehän muita harmitti, erityisesti Hatea.
Viikkojen vieriessä Hate huomasi, että Milan ulkonäkö oli alkanut muuttua. Mila oli
kouluun tullessaan ollut väriltään kauniin ruskea, mutta nyt hän oli alkanut vähitellen
harmaantua. Lisäksi turkki oli muuttunut sotkuisen näköiseksi. Hate kyllä huomasi sen,
sillä hän oli aina ollut erityisen ylpeä puhtaan mustavalkoisesta turkistaan. Hatea harmitti vieläkin, että Mila oli niin paljon nopeampi kuin hän, ja hän tunsi nyt salaa tyydytystä
siitä, että hänellä itsellään sentään oli kauniimpi turkki. Hate halusi, että kaikki muutkin
huomaisivat sen.
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”Haahaa, katsokaa nyt tuota rumilusta! Mikä se oikein luulee olevansa? Harmaahapsinen
pallosalama vai?” Hate huuteli välitunnilla Milan kiitäessä pallon perässä. Muut eivät
lähteneet huuteluun mukaan, mutteivät myöskään uskaltaneet sanoa Hatelle, että tämän
pitäisi lopettaa. Hate oli kuitenkin kingi. Tätä kesti useita päiviä, ja lopulta Milan mitta
tuli täyteen. Hän päätti kertoa asiasta opettajalle. Rouva Pöllö oli älykäs nainen, eikä sietänyt tuollaista käytöstä pätkääkään. Kiusaamisen piti loppua välittömästi. Niinpä Rouva
Pöllö otti asian puheeksi koko luokan kesken.
”Katselkaapa lapset ympärillenne”, hän pyysi. ”Kuinka monta kanssasi samannäköistä
luokkakaveria näette? Verratkaapa sitten kirjoitusvihkojanne. Näettekö yhtään samanlaista kuin omasi?”
Lapset pyörittelivät päitään. ”Ei tietenkään nähdä. Kaikillahan on erilainen käsiala”, Hate
tiuskaisi.
”Niinpä, mutta myös muita eroavaisuuksia”, Rouva Pöllö jatkoi. ”Mila on metsäjänis ja
metsäjäniksillä on erilaiset elämäntavat ja viholliset kuin esimerkiksi haisunäädillä. Sen
takia Milan pitää vaihtaa turkin väriä aina talven tullessa. Sinä Hate sen sijaan liikuskelet
talvella paljon vähemmän ja olet lähtökohtaisestikin erivärinen kuin Mila. Ei se silti tee
sinusta parempaa tai huonompaa.” Hate mutisee jotain, mutta kukaan ei saa mutinasta
selvää.
”Niin, mekin opimme äskettäin, että liito-oravat voivat asua samassa kolossa, vaikka
aikuiset maaoravat eivät tee sitä koskaan”, Orvokki jatkaa juttua. ”Se tuntui aluksi ihan
oudolta, mutta kun asiaa tarkemmin ajatteli, niin sehän on ihan hienoa!” ”Siinä osuit naulan kantaan”, Rouva Pöllö sanoi vahvalla äänellä. ”Asioita pitää välillä vaan ajatella vähän
tarkemmin. Emme voi tietää kaikkea toistemme elintavoista, mutta kun huomaamme
jonkun eroavaisuuden, emmekä heti ymmärrä sitä, annetaan itsellemme aikaa ajatella
asiaa. Ymmärrämme toisistamme paljon, jos vaan haluamme. Monet eivät haluakaan
asettua toisen asemaan ja ymmärtää mistä erot johtuvat, mutta ettehän te halua kuulua
niihin hölmöihin?”, Rouva Pöllö kysyi oppilailtaan. Ettehän tekään?

Tarahumasa-jalkapallon säännöt löydät osoitteesta
http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/kulttuurit_lahentyvat_arjessa_liikunta.
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Haluan ymmärtää sinua!

Miltä tuntuis?

TehtäväIDEA

Tavoite: Pohtia, miten erilaisissa elämätilanteissa ihmiset ja erityisesti lapset eri puolilla
maailmaa elävät. Miettiä, mistä epäoikeudenmukaisuus johtuu ja mitä kukin meistä sen
estämiseksi voi tehdä. Harjoitella toisen asemaan asettumista.

Tarvikkeet: Kuvia erilaisista epäoikeudenmukaisista ja onnellisista tilanteista ympäri
maailmaa.

Ohjeet:
Kuvat asetetaan seinille tai lattialle niin, että oppilaat voivat vapaasti kierrellä katselemassa niitä. Kuvista voi tehdä myös Power Point -esityksen. Kun oppilaat ovat ehtineet
rauhassa katsella kuvia, käydään kuvat yhdessä läpi yksi kerrallaan. Opettaja pyytää oppilaita miettimään samalla, miltä kuvan henkilöstä tuntuu. Jos oppilaat ovat sitä mieltä,
että hyvältä, he nostavat peukalon ylös, jos taas pahalta, he kääntävät peukalon alas. Kun
kaikki kuvat on käyty läpi, keskustellaan siitä, mitä oppilaat ajattelivat kuvia katsoessaan.
Oppilaat valitsevat kuvan, joka kiinnitti eniten huomiota ja kertovat siitä parille tai koko
luokalle.
• Mitä on tapahtunut?
• Kuka teki sen?
• Miksi niin tapahtui?
• Miksi kuvan henkilöllä on tietynlainen ilme?
• Mitä kuvan henkilöt ajattelevat ja tuntevat?
• Milloin kuva on otettu ja mitä heille mahtaa kuulua nyt?
Oppilailla voi olla paljon kysymyksiä olosuhteista, joissa kuvat on otettu. On tärkeää
käsitellä kuvien olosuhteita niin, ettei oppilaille jää kuvista ahdistunutta oloa. On hyvä
esimerkiksi miettiä, miten huonommissa olosuhteissa eläviä ihmisiä voidaan auttaa.
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Erilaisia, mutta yhdenvertaisia
Kulttuurien lähentymisen lähtökohta on se, että vaikka kulttuurit eroavat toisistaan, ne ovat
samanarvoisia – yhdenvertaisia. Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on erilaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on. Jokaisella on esimerkiksi
oikeus omaan mielipiteeseen ja oikeus arvostukseen mielipiteestä riippumatta. Sen ymmärtäminen on lähtökohta moninaisuuden rikkauden avautumiseen.
Alakoululaiset kuulevat varsin usein vanhemman suusta: ”Kaikkien kanssa ei tarvitse olla
kaveri, mutta kaikkien kanssa on tultava toimeen”. Asiassa on vinha perä, ja parasta siinä
on se, että se koskee niin lapsia kuin aikuisiakin. Emme voi koskaan pitää kaikista ihmisistä, mutta kun ymmärrämme, että olemme kaikki kuitenkin samanarvoisia ja kunnioitamme
moninaisuuttamme, rauha säilyy.
Se, että joskus riitelee tai on eri mieltä asioista ei kuitenkaan tarkoita, etteikö voisi tulla
toimeen. Mielipiteitä on hyvä jakaa ja vaikeimmistakin asioista keskustella, vaikka tuntuisi,
ettei niistä mitenkään löydy yhteistä säveltä. Sillä tavoin opimme paljon toisistamme ja myös
omista mielipiteistämme ja niiden perusteista.

4. Mälsä talvi
Rauhanmetsään oli tullut talvi. Osa eläimistä oli jo talviunilla, mutta toiset nauttivat lumesta ja pakkasesta sydämensä kyllyydestä. Lapset rakensivat lumiluolia, leikkivät lumisotaa, laskivat mäkeä ja tekivät kaikkea sitä, mitä eläinlapset nyt talvella vaan päähänsä
saavat. Tai siis melkein kaikki. Onni ei pitänyt talvesta sitten pätkääkään. ”Eikö me voitais
välillä olla vaikka pallo paikalla”, hän ehdotti eräänä päivänä, kun oli taas lopen kyllästynyt kaikkiin mahdollisiin lumileikkeihin. ”Joo, ollaan lumipallo paikalla!” huusi Orvokki.
”Joo, hyvä idea! Viimeinen isolla tammella on!” innostuivat muutkin. Onni huokasi, mutta
lähti silti raahustamaan kohti tammea. Tätä jatkuisi vielä monta kuukautta, mutta ei hän
yksinkään halunnut leikkiä.
Mila Metsäjänis puolestaan rakasti talvea. Hän pystyi etenemään lumessa aivan yhtä nopeasti kuin paljaalla maallakin, ja hän oli hyvin ylpeä talven ansiosta puhtaan valkoiseksi
muuttuneesta turkistaan. Se näytti ainakin hänen omasta mielestään paljon paremmalta
kuin Hate Haisunäädän mustavalkoinen turkki. Mila ei siis voinut ymmärtää, miten Onni
saattoi vihata talvea. Milaa ärsytti. Häntä ärsytti niin paljon, että alkoi ihmetellä sitä
ääneen. Aluksi hän tyytyi vain ihmettelemään, miten Onni ei voinut tykätä hänen itsensä
niin syvästi rakastamastaan talvesta, mutta vähitellen se ei enää riittänyt. Mila huomasi,
että jos hän lisäsi juttuihin vähän happea, muut lapset alkoivat ajatella Onnista samalla
tavalla kuin hän. ”Kuulitko, kun Onni sanoi eilen, ettei enää ikinä halua nähdä yhtäkään
lumipalloa sen sinun ehdottaman lumisodan jälkeen?” Mila suputti Hatelle. ”Huomasitko,
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miten Onni illisti selkäsi takana, kun ehdotit lumilinnan rakentamista eilen?” hän puolestaan kärtti Lenniltä heidän kävellessään eräänä päivänä yhtä matkaa koulusta kotiin.
Mila oli alkanut mustamaalata Onnia ja sai valitettavasti juonellaan toisetkin mukaan
syrjintään.
Tätä jatkui jonkin aikaa, eikä Onni aavistanut aluksi mitään. Vähitellen hän kuitenkin
alkoi vaistota, että jotain oli vialla. Häntä ei enää pyydetty leikkeihin mukaan, eikä kukaan kertonut, mitä suunnitelmia oli luvassa viikonlopuksi. Onnista tuntui, että hänen
seuraansa välteltiin, ja se tuntui todella pahalle. Hän yritti kysyä Lenniltä ja Orvokilta,
tiesivätkö he mitä oli meneillään, mutta ei saanut vastaukseksi kuin omituista katseiden
vaihtoa ja epämääräistä muminaa. Onni alkoi olla todella surullinen. Tätä olisi jatkunut
varmasti koko talven, ellei eräänä päivänä Hate olisi haistanut jutussa palaneen käryä.
Hatella saattoi olla omat huonot puolensa, mutta ainakin hän selvitti asiat aina juurta
jaksaen. Hän meni Onnin luo ja kysyi suoraan, oliko tämä sanonut, että Haten leikki-ideat
olivat ihan tyhmiä, niin kuin Mila oli Hatelle väittänyt. Onni oli äimänkäkenä moisesta ja
lupasi Hatelle syödä tuuhean häntänsä ennen kuin puhuisi kaverista selän takana pahaa.
Siltä seisomalta Onni lähti Milan puheille.
Matkalla Onni alkoi miettiä, mistä oikein oli kyse. Miksi häntä syrjittiin? Lopulta hän luuli
ymmärtävänsä. Mila tykkäsi talvesta, hän ei, eikä Mila voinut hyväksyä heidän erilaisia
mielipiteitään. Kummallista… Onni ei ollut törmännyt moiseen koskaan aikaisemmin.
Mutta Mila oli uusi asukas Rauhanmetsässä. Ehkä hänen entisessä kotimetsässään oli
tavallista syrjiä erilaisia. Mila piti opettaa Rauhanmetsän tavoille mahdollisimman pian.
Muutenhan tästä saattaisi puhjeta isompikin riita, ja sitä ei Rauhanmetsässä kaivattu.
”Oletko sinä Mila kuullut yhdenvertaisuuslain 6. pykälästä?” Onni kysyi tiukasti Milalta,
kun viimein löysi tämän. ”Yh- yh- py- mistä…?” Mila ei saanut kakistettua sanaa suustaan. ”Yhdenvertaisuuslain 6. pykälästä. Siinä sanotaan, että ketään ei saa syrjiä iän,
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Eli toisin sanoen Mila, vaikken pidä talvesta, minua
pitää kohdella samalla tavalla kuin muitakin.” Mila oli loppujen lopuksi fiksu metsäjänis
ja ymmärsi nopeasti olleensa väärässä. ”Anteeksi, Onni”, hän sai sanotuksi. ”Saat anteeksi, kunhan muistat että Rauhanmetsän laki kieltää syrjimisen. Me eläimet olemme eroista
huolimatta kaikki samanarvoisia, ja niin meidän pitää toisiamme myös kohdella”, Onni
sanoi, ja he lähtivät yhtä matkaa kohti koulua. Aurinko paistoi jo melko korkealta, ja lumi
tippui vetenä puiden oksilta. Kohta tulisi taas kevät.
Yhdenvertaisuuslaki löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021
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Erilaisia, mutta yhdenvertaisia!

Eettinen pankki
Tavoite:

TehtäväIDEA

Myö
s
koul yläu
ja lu un
kioo
n!

Löytää ratkaisuja ennakkoluuloihin, suvaitsemattomuuteen ja epäoikeudenmukaisuuteen käyttämällä pankkia metaforana.

Tarvikkeet: Ihmisoikeusjulistus ja yhdenvertaisuuslaki. Kahta eriväristä paperia sekä
pankkikirjat eri tileille (esim. kahtia jaettu A3-pahvi).

Ohjeet:
Eettinen pankki tarkoittaa kuvitteellista pankkia, joka on harjoituksen alussa velkaantunut tietyistä ongelmista johtuen – esimerkiksi ymmärryksen ja kunnioituksen puutteesta
erilaisissa konteksteissa, kuten koulussa, harrastuksessa, perhesuhteissa, ystävien kesken,
kaupungissa, hallituksessa. Oppilaiden tehtävä on yrittää saada pankin velka maksettua
tallettamalla pankkiin ratkaisuja ja toimia, jotka auttavat ongelmissa. Harjoitus voi olla
käynnissä useita viikkoja, jolloin sovitaan tietty päivämäärä, johon mennessä pankin
tulee olla jälleen tasapainossa.

Ensimmäinen vaihe: Oppilaat listaavat ongelmia, jotka aiheuttavat pankin velkaantumisen. Oppilaat keskustelevat ongelmista eri tasoilla: perheessä, naapurustossa, koulussa,
kaupungissa, maassa. Luokassa on hyvä käsitellä Suomen yhdenvertaisuuslakia ja YK:n
ihmisoikeusjulistusta sekä vastuuta, joka oikeuksiin liittyy. Ryhmät kertovat toisilleen löytämistään nostoista. Nämä kirjoitetaan paperille, ja paperit laitetaan pankkiin eri tileille,
esim. perheen, naapuruston, koulun, kaupungin ja valtion ongelmat erikseen.
Toinen vaihe: Oppilaat yrittävät löytää ratkaisuja ja toimia, joilla korvataan pankin tileiltä tehdyt nostot. Pankki on velkaantunut siihen saakka, kunnes oppilaat ovat löytäneet
ratkaisut kaikkiin ihmisoikeusloukkauksiin. Ratkaisuehdotukset merkitään talletuksina
toisen värisille papereille. Valittuna aikana ehdotukset luetaan ja niistä keskustellaan,
minkä jälkeen pankkikirja päivitetään ajan tasalle.

Sanasto:
• nostot = olemassa olevat ongelmat
• talletukset = ratkaisuja ongelmiin
• pankkikirja = paperi, johon nostot merkitään vasemmalle puolelle ja talletukset oikealle puolelle
Yhdenvertaisuuslaki löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021
Ihmisoikeusjulistus löytyy osoitteesta http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin
tai http://www.ykliitto.fi/files/IOJ-kirjanen_net.pdf (sisältää lisätietoa julistuksesta ja sen taustasta)
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KULTTUURIEN
LÄHENTYMINEN
Tekstit ja tehtävävinkit yläkoululle ja lukiolle

Meill on ja anneta,
jos keske loppu,
ni lainata.

Sit vasta toisen tuntoo,
ku yhtehinen
suolasäkki on syöty.

suomalaisia sananparsia

20

5. Tahtooko joku lokeroon?
Teemat: suvaitsevaisuus, rasismin ja syrjinnän vastaisuus, yhdenvertaisuus

Kaksi noin 10-vuotiasta poikaa kävelee koulusta kotiin yhtä matkaa. Käynnissä on pieni
kina jostain molemmille selvästi tärkeästä aiheesta. Lopulta toinen pojista tokaisee napakasti: ”Ei sillä ole mitään väliä, onko ulkomaalainen, suomalainen vai suomenruotsalainen, niinku sä – ihmisiähän tässä kaikki ollaan!”.
Poikien takana kulkeva aikuinen höristää korviaan: kuinka viisaita sanoja! Kunpa itsekin muistaisin olla turhaan lokeroimatta ja arvostaa jokaista ihmistä ihmisenä, omana
yksilönään, enkä kohdella häntä minkään ryhmän edustajana tai varsinkaan kokonaisen
sivilisaation ilmentymänä. Joskus se on vaikeaa, koska lokeroiminen on niin helppoa - ja
tyydyttävää. Lokeroiminen jäsentää maailmaa, tekee siitä ymmärrettävän ja hallittavan.
Mutta lokerossa on ahdasta ja epämukavaa. Lokero pakottaa tiettyyn muotoon, joka vääristää todellisuutta. En minäkään halua, että minussa nähdään vain sukupuoleni, ikäni,
koulutustasoni, ihonvärini, terveydentilani, etninen ryhmäni, varallisuuteni, kansalaisuuteni tai muu yksittäinen piirre, joka loppujen lopuksi kertoo hyvin vähän siitä, minkälainen olen ihmisenä. Enkä varsinkaan halua, että minut arvioidaan kokonaan itseni
ulkopuolisilla mittareilla, kuten sillä, missä vanhempani ovat syntyneet tai sillä, mitä
joku muu samaan kulttuuriin tai uskontokuntaan kuuluva on mahdollisesti sanonut tai
tehnyt.
Rasismi on ruma sana. Ilmiönä rasismi on vielä rumempi. Se perustuu kokonaan kielteisiin asioihin - pelkoon, tietämättömyyteen ja järjettömään vihaan - ja aiheuttaa vain
kielteisiä asioita: surun ohella lisää pelkoa ja lisää vihaa. Valtaväestö, vähemmistö, pakolainen ja maahanmuuttaja ovat loppujen lopuksi vain keksittyjä käsitteitä, joiden kaikkien takaa löytyy ihmisiä, ainutlaatuisia yksilöitä. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ensimmäisessä artiklassa todetaan, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Koska ihmiset ovat yhdenvertaisia, jokainen, joka
kyseenalaistaa toisen ihmisen arvon, kyseenalaistaa samalla myös oman arvonsa. Kielteisillä sanoillaan ja teoillaan rasisti paljastaa lopulta vain oman yksinkertaisuutensa.
Viime vuosien aikana rasismin rinnalle on noussut myös toinen samansuuntainen käsite,
kulttuurirasismi. Kulttuurirasismi puhuu rotujen sijaan kulttuurien erilaisuudesta ja erilaisesta kehittyneisyystasosta. Kulttuurirasistit uskovat, että kulttuurit ovat niin erilaisia,
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että ne eivät voi elää rinnakkain, eikä monikulttuurisuuskaan näin ollen voi koskaan toteutua. Kulttuurirasistit ovat kuitenkin selkeästi väärässä, sillä eri kulttuurit elävät jo nyt
lukuisissa eri paikoissa ympäri maailman läheisessä kosketuksessa toisiinsa siten, että
vuorovaikutuksesta hyötyvät kaikki osapuolet. Yhteentörmäyksiä toki tulee välillä, mutta
niiltä ei ole vielä onnistuttu täysin välttymään edes saman kulttuurin edustajien kesken.
Yhteentörmäyksellä voi joskus olla myös myönteisiä seurauksia, jos ratkaisuja etsitään
vastavuoroisen kunnioituksen ja yhteistyön hengessä.
Ennakkoluulot ovat varsinaisia kiusankappaleita. Ne saattavat istua hyvin tiukassa, vaikka niiden alkuperää olisi vaikea nimetä. Vanhassa sananlaskussa sanotaan, että luulo ei
ole tiedon väärti.
Kyseenalaista ennakkoluulosi ja ylläty myönteisesti!
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Erilaisia, mutta yhdenvertaisia!

TehtäväIDEA

Cultionary

Eettinen
pankki
sivulla
19

Tavoite:

Havainnollistaa lokeroinnin tarvettamme ja työstää mielikuviamme
vähemmistöryhmistä.
Tarvikkeet: Lista piirrettävistä asioista, kyniä ja paperia

Ohjeet:
Osanottajat muodostavat joukkueita ja asettuvat mahdollisimman rauhalliseen paikkaan.
Ohjaaja antaa jokaisen ryhmän yhdelle jäsenistä sanan, joka hänen tulee piirtää. Piirtäjä
saa piirtää vain mielikuvia, lukuja ja sanoja ei saa käyttää. Piirtäjä ei saa puhua muuten
kuin vahvistaa oikean vastauksen. Muu joukkue arvailee, ei esitä kysymyksiä. Kun oikea
sana on arvattu, se kirjoitetaan kuvaan. Sen jälkeen vaihdetaan piirtäjää ja ohjaaja antaa
uuden sanan.
Lopuksi ryhmät ripustavat kuvat näkyviin niin, että erilaisia tulkintoja sanoista voidaan
vertailla ja niistä voidaan keskustella. Ryhmissä voidaan keskustella mm. siitä, mistä
tarpeemme luoda stereotypioita johtuu. Mitä hyötyä ja mitä haittaa siitä voi olla? Keskustelkaa myös, mistä piirustuksissa ilmenevät mielikuvat syntyvät. Missä määrin mielikuvat
vastaavat todellisuutta?

Vinkkejä ohjaajalle:
Tämä harjoitus tuo todennäköisesti esiin kaikkein välittömimmät ja pelkistetyimmät mielikuvat, joita meillä on toisista ihmisistä mukaan lukien ulkomaalaiset ja vähemmistöt.
On tärkeää painottaa, että kaikilla meillä on ja ylläpidämme pelkistämiskuvioita. Ihmiset
hahmottavat ympäristöään siten. Sen takia kaikenlaista arvostelua niistä pelkistämismalleista, joita osanottajilla on, pitäisi piirustusvaiheessa välttää. Harjoituksen jälkipuinnissa
on hyvä painottaa sitä, että on tärkeää olla tietoinen olemassa olevista pelkistämistarpeista ja siitä, että mielikuvilla ja olettamuksilla on hyvin vähän tekemistä todellisuuden
kanssa. Tietoisuus pelkistämisen vaaroista on paras tapa estää ennakkoluuloja, jotka
johtavat syrjintään.
Sanaehdotuksia:
Rasismi Erilaisuus Koulutus Syrjintä Anti-Semitismi Pakolainen Ristiriita Muslimi
Eurooppalainen Kansalainen (sen maan, jossa leikki leikitään) Talonpoika Köyhyys
Homoseksuaali Tasa-arvo HIV-positiivinen ihminen Mustalainen Japanilainen Venäläinen
Afrikkalainen Arabi Media Turisti Ulkomaalainen Solidaarisuus Sokea henkilö Rakkaus
Ihmisoikeudet Moldavialainen
Lähde http://www.keks.fi/primamedia/keks/ideoitajaharjoitteita/harjoitteita/taso1/erilaisuus/kulttuurileikki
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6. Eksoottisen erilaisia vai yhtä lailla tylsiä?
kulttuurinen moninaisuus, vieraiden kulttuurien arvostaminen, eksoottisuus vs. samanlaisuus
Maailma olisi kovin ankea paikka, jos kaikki ihmiset olisivat yhtä ja samaa harmaata massaa. YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco hyväksyi kulttuurista moninaisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen vuonna 2001. Siinä todetaan, että kulttuurinen
moninaisuus on ihmiskunnalle yhtä tärkeää kuin luonnon moninaisuus luonnolle. Ihmisten erilaisuus mahdollistaa luovuuden ja kehityksen ja rikastuttaa meidän kaikkien kokemusmaailmaa tarjoamalla vaihtoehtoisia ajattelun, elämisen, olemisen ja näkymisen
tapoja.
Kulttuuri on aina sekä yhteinen että jokaisen oma, ja se muuttuu jatkuvasti. Kulttuuri ei
siten ole kuin suuri, raskas peitto, joka hukuttaa yksilön alleen, vaan pikemminkin kuin
ilmava tilkkutäkki, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa itseään haluamallaan tavalla. Kun murrerunoilija Heli Laaksoselta kysyttiin, montako kulttuuria yleensä
homogeenisenä pidetystä Suomesta löytyy, hän vastasi, että yksi iso ja yleisesti hyväksytty, mutta sen lisäksi yli viisi miljoonaa pientä, söpöä ja puolisalaista, majoja puussa.
Siis kulttuureja kulttuurin sisällä tai kulttuurin eri tasoja, ulottuvuuksia ja persoonallisia
sovellutuksia.
Toistemme kulttuureihin tutustumalla voimme oppia lisää sekä muista että itsestämme.
Itselle vieraiden kulttuurien kulttuuri-ilmaisuista nauttiminen on helppo ja hauska tapa
päästä osalliseksi muista kulttuureista. Kulttuuri-ilmaisuilla tarkoitetaan muun muassa
musiikkia, tanssia ja muuta taidetta. Myös ruokakulttuurien erilaisuus tarjoaa mahdollisuuden uusiin elämyksiin osana arkea – suomalaiset ovatkin yhä vahvemmin ottaneet
omakseen etniset ravintolat japanilaisesta marokkolaiseen. Monenlaisten kulttuuri-ilmaisujen jakaminen ja kokemusten vaihtaminen avaavat tietä eri kulttuurien tasavertaiselle vuoropuhelulle ja kulttuurien lähentymiselle melkein kuin huomaamatta.
Vieraisiin kulttuureihin liittyvä tietty eksotiikka viehättää monia ihmisiä ja voi olla ensimmäinen sysäys kulttuurisen moninaisuuden arvostamiseen. Pelkästään erilaisuuden ja
eksoottisuuden korostamisella voi joskus kuitenkin olla myös kielteisiä vaikutuksia, koska
eroavaisuuksiin keskittyminen hämärtää perimmäisen samanlaisuutemme. Eräs maahanmuuttajataustainen suomalaismies tiivisti asian nokkelasti näin: kaikki ovat erilaisia,
kaikki ovat samanarvoisia ja kaikki ovat yhtä tylsiä.
Loppujen lopuksi elämä on pintatason huomattavistakin eroista huolimatta perustaltaan
hyvin samanlaista kaikissa kulttuureissa: ihmiset hankkivat elantonsa tavalla tai toisella,
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hoitavat lapsia, tapaavat ystäviä, siivoavat kotia, valmistavat ruokaa, nukkuvat ja tekevät kaikkia niitä muita tavanomaisia asioita, joiden parissa valtaosa päivistämme kuluu.
Kaikkien kulttuurien edustajat myös kokevat samaa tunteiden kirjoa: surua, iloa, toivoa,
epätoivoa, vihaa ja rakkautta. Kaikki pelkäävät jotain ja unelmoivat jostain. Kaikki haluavat kokea itsensä tarpeellisiksi ja hyväksytyiksi.
Hyvä ohje kulttuurien lähentymiselle voisi siis olla seuraavanlainen: nauti kulttuurien
eroista ja mausta elämäsi rohkeasti eri kulttuurien antimilla, mutta muista aina myös
perustavanlaatuinen samankaltaisuutemme. Kaikki erilaisia, kaikki yhtä tylsiä!
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Spice up your life!

TehtäväIDEA

Outo herkku
Tavoite:

Pohtia eri ruokakulttuureita, sitä miten ne ovat yhdistyneet ja miten itse
voisi mielenkiintoisella tavalla yhdistellä esim. omia herkkuja eri kulttuureista.

Tarvikkeet: Lista eri kulttuurien ruoka-aineista, paperia ja kyniä, (kamera)
Ohje:
Maailma on täynnä erilaisia makuja ja mausteita. Erilaisia makuja yhdistelemällä ja ennakkoluulottomasti maistelemalla voi löytää uusia lempiruokia ja oudotkin yhdistelmät
osoittautua herkullisiksi.
Aluksi osallistujat kertovat lempiruokiaan. Mietitään mistä ruoka on alun perin kotoisin ja
onko se suomalainen tai ehkä jonkin muun maan perinneruoka. Mitä mausteita ruuassa
on käytetty ja missä muualla mausteita voisi käyttää. Keskustelun perusteella kerätään
oppilaiden kanssa yhdessä lista ruoka-aineista, joihin kuuluu sekä tuttuja raaka-aineita
että erikoisempia, erilaisissa ruokakulttuureissa käytettäviä elintarvikkeita. Sen jälkeen
oppilaat kehittävät ryhmissä aineksista oman reseptinsä, jossa erilaiset ruokaperinteet
yhdistyvät. Resepteissä voidaan esim. yhdistää mausteita tai maustekastikkeita perinteisempien suomalaisten ruokien resepteihin. Ryhmä keksii ruoalle myös nimen. Mikäli
reseptistä saadaan toteuttamiskelpoinen, se voidaan valmistaa tunnilla. Ryhmät voidaan
myös ohjeistaa kehittelemään erilaisia reseptejä – alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka, makea
tai suolainen.

Reseptien kokeilu: Oppilaat kuvaavat ryhmässä Kulttuurien lähentymisen teemasivustolle kännykkävideon, jossa he kertovat omasta reseptistään. Videolla voi joko valmistaa
ruokaa, esitellä ruoan raaka-aineita ja niiden yhdistelmiä tai maistella valmista ruokaa.
Videon sopiva pituus on noin minuutti. Videon voi myös kuvata tietokoneen web-kameralla. Omia reseptejä voi esitellä puhumalla ja esimerkiksi piirroksin tai kuvin. Tällöin ruoan
aineksissa mielikuvitusta voi käyttää hyvin vapaasti. Spice up your life!

Reseptin tai videon voi lähettää osoitteessa
http://www.ykliitto.fi/kulttuuri/videot/etusivu (Oma Outo Herkkuni)

Mallivideoita outojen herkkujen valmistuksesta löytyy osoitteesta
http://www.ykliitto.fi/kulttuuri/videot/etusivu
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5
Maahanmuutosta
Viime aikoina on käyty paljon keskustelua maahanmuuton eri muodoista työperäisestä maahanmuutosta mummoihin. Mediassa on esitetty monenlaisia mielipiteitä
siitä, keitä Suomen pitäisi ottaa vastaan ja keitä ei. Kaikkia maahanmuuttoon liittyviä
asioita ei kuitenkaan ratkaista mielipiteiden perusteella, vaan lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset sitovat Suomen kantaa ja toimintoja. Tässä osiossa käsitellään
lyhyesti yhdenvertaisuuslakia sekä muutamia kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomi on
sitoutunut noudattamaan. Asioista keskusteltaessa on myös hyvä tietää, mitä eroa on
esimerkiksi kiintiöpakolaisella ja turvapaikanhakijalla. Sen jälkeen käydään lyhyesti läpi
myös Suomen kansalliset vähemmistöt. Suomen kansallisilla vähemmistöillä on lakiin
perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.
Etninen yhdenvertaisuus Suomessa
Sekä Suomen perustuslaki että alemmanasteinen lainsäädäntö takaavat etnisen yhdenvertaisuuden. Suomen perustuslain 6. pykälä sisältää vaatimuksen samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa sekä yleisen ja laaja-alaisen syrjintäkiellon. Nimenomaisesti mainittuja kiellettyjä syrjintäperusteita ovat esimerkiksi alkuperä, kieli ja uskonto.
Perustuslain 17. pykälässä turvataan lisäksi eri ryhmien oikeus ylläpitää ja kehittää omaa
kieltään ja kulttuuriaan. Myös useat alemmanasteiset säädökset sisältävät yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa koskevia pykäliä.
Vuonna 2004 Suomessa astui voimaan yhdenvertaisuuslaki, jolla toimeenpantiin Suomea
ja muita EU-maita velvoittavat EU-direktiivit etniseen alkuperään perustuvasta syrjinnästä (ns. rasismidirektiivi) ja työsyrjinnästä (työsyrjintädirektiivi). Yhdenvertaisuuslaissa
määritellään, mikä on syrjintää ja missä tilanteissa eriarvoiseen asemaan laittaminen
on sallittua (esimerkiksi positiivinen erityiskohtelu). Syrjinnän kielto työelämässä koskee
kaikkia syrjintäperusteita. Etnisen syrjinnän osalta laki on tiukempi: syrjintäkielto kattaa
myös muita elämänalueita, kuten asumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon. Yhdenvertaisuuslain toteutumista valvoo vähemmistövaltuutettu ja työelämässä työsuojeluviranomaiset. Etnisen alkuperänsä vuoksi syrjinnän kohteeksi joutunut henkilö voi myös hakea
lakiin perustuvaa hyvitystä syrjintälautakunnasta.
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Suomen kansainvälisiä sitoumuksia
YK:n pakolaissopimus (1951)
Vuoden 1951 yleissopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta määrittelee pakolaiskäsitteen
sekä pakolaisen oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksen mukaan pakolaisia ei saa lähettää
takaisin maahan, jossa he saattavat joutua vainon kohteiksi. Nykyään tämä ns. palautuskieltoperiaate (non-refoulement) on osa kansainvälistä tapaoikeutta ja sitoo kaikkia maailman
valtioita. Alun perin YK:n pakolaissopimus rajoittui lähinnä suojelemaan eurooppalaisia pakolaisia toisen maailmansodan jälkeen, mutta vuonna 1967 hyväksytyssä pöytäkirjassa sopimus
laajennettiin kattamaan kaikki maailman pakolaiset. Suomi allekirjoitti YK:n pakolaissopimuksen vuonna 1968 ja on sitoutunut sen täysimääräiseen soveltamiseen. Turvapaikkamenettelyä ja suojelun myöntämistä säätelevät myös EU:n turvapaikkadirektiivit, kuten pakolaisen
määritelmää koskeva direktiivi ja turvapaikkamenettelydirektiivi.
YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)
Vuonna 1965 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä rodun, ihonvärin,
syntyperän tai kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaa syrjintää. Valtioiden
tulee kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä ehkäisemään rasismia yleensä sekä erityisesti kriminalisoida rotusyrjintä ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Sopimus tuli Suomen osalta
voimaan vuonna 1970. Sopimuksen toteutusta valvoo YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

Käsitteistöä
Pakolainen
on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. Hän on
paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista
vainotaan hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai
poliittisen mielipiteensä perusteella.
Kiintiöpakolainen
on henkilö, joka tulee maahan pakolaisstatuksella YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta.
UNHCR valikoi kiintiöpakolaiset suoraan esimerkiksi pakolaisleireiltä. Viime vuosina Suomen
pakolaiskiintiö on ollut 750. Suurin osa viime vuosina Suomeen tulleista kiintiöpakolaisista on
ollut myanmarilaisia, irakilaisia, kongolaisia ja iranilaisia.
Turvapaikanhakija
on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Suomesta turvapaikkaa hakeva voi hakea
sitä heti rajalta tai maahantulon jälkeen poliisilta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pa-
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kolaisstatus henkilökohtaisen vainon perusteella tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, kun häntä uhkaa epäinhimillinen kohtelu kotimaassaan. Oleskeluluvan voi saada myös
humanitaarisen suojelun perusteella, mikäli hakijan lähtömaan tilanne on sellainen, että se
voi johtaa kenen tahansa joutumiseen oikeudenloukkausten tai erottelemattoman väkivallan
kohteeksi. Suomen lain mukaan hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa myös yksilöllisistä
inhimillisistä syistä tai tilapäinen oleskelulupa.
Maahanmuuttaja
on henkilö, joka elää väliaikaisesti tai pysyvästi maassa, jossa hän ei ole syntynyt ja jonka
kansalainen hän ei ole, mutta johon hän on luonut merkittäviä sosiaalisia siteitä. Hän on saattanut muuttaa esimerkiksi työntekijänä, perhesuhteen vuoksi tai pakolaisena.

Tilastoja
Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa Suomessa asui 155 705 ulkomaan kansalaista
(2,9 prosenttia väestöstä). Suurimmat Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaisryhmät koostuvat Venäjältä (28 210), Virosta (25 510), Ruotsista (8 506) ja Somaliasta (5 570) muuttaneista.
Muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia oli 207 037 (3,9 prosenttia
väestöstä). Vieraskielisten määrä on kaksinkertaistunut yhdeksässä vuodessa.
Suomeen on 1970-luvun alusta lähtien saapunut yhteensä noin 30 000 pakolaista. Suurimmat
pakolaisryhmät ovat somalialaiset, irakilaiset, entisen Jugoslavian kansalaiset, iranilaiset ja
afganistanilaiset.
Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan Suomeen saapui vuonna 2009 yhteensä 5988 turvapaikanhakijaa. Eniten hakijoita saapui Irakista (1 195), Somaliasta (1 180), Bulgariasta (739),
Venäjältä (602) ja Afganistanista (461).

Lisätietoa
Yhdenvertaisuus www.yhdenvertaisuus.fi, www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021
Kansainväliset sopimukset http://formin.finland.fi (Kansainvälinen yhteistyö)
Käsitteistö www.pakolaisneuvonta.fi, www.ihmisoikeudet.net
Tilastoja www.migri.fi, www.stat.fi

Suomen kansalliset vähemmistöt

(nk. historialliset vähemmistöt)

Suomen kansallisilla vähemmistöillä on lakiin perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa
kieltään ja kulttuuriaan. Alkuperäiskansana saamelaisilla on kulttuurinen itsehallinto, josta
vastaa Saamelaiskäräjät. Suomen suurimmat kansalliset vähemmistöt ovat suomenruotsalaiset, saamelaiset ja romanit. Pienempiä kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, tataarit ja
nk. vanhavenäläiset.
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7
Suomenruotsalaiset
Suomella on pitkä yhteinen historia Ruotsin kanssa, sillä Suomi oli Ruotsin vallan alla sydänkeskiajalta aina vuoteen 1809 asti, jolloin maamme siirtyi Venäjän hallintaan. Suomelle
myönnetty sisäinen itsehallinto takasi tuolloinkin pitkälti aiemman kielellisen ja kulttuurisen
perinnön jatkuvuuden. Kansallismielisen ajattelun voimistuminen 1800-luvulla nosti suomen
kielen arvostusta suhteessa ruotsin kieleen, ja vuoden 1906 eduskuntauudistuksessa suomi sai
valta-aseman. Suomen hallitusmuodossa vuodelta 1919 säädettiin sekä suomi että ruotsi maan
kansalliskieliksi. Myös vuonna 2000 voimaan astuneessa uudessa perustuslaissa taataan ruotsin asema Suomen toisena virallisena kielenä: esimerkiksi julkisia palveluja ja kouluopetusta
on siis tarjottava myös ruotsiksi. Vuonna 2009 Suomessa oli 290 392 äidinkieleltään ruotsinkielistä (5,4 prosenttia väestöstä). Valtaosa suomenruotsalaisista asuu Uudenmaan, Turunmaan ja
Pohjanmaan rannikkoseuduilla sekä Ahvenanmaalla, joka on Suomen ruotsinkielinen itsehallintoalue.
Saamelaiset
Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Itsenäisissä maissa asuvia
kansoja pidetään alkuasuperäiskansoina, kun he polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan asui maassa tai sillä
maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu. Alkuperäiskansa on myös säilyttänyt kokonaan
tai osittain omat sosiaaliset, taloudelliset, kulttuurilliset ja poliittiset instituutionsa. Kaikkiaan
saamelaisia arvioidaan olevan eri maissa yhteensä yli 75 000. Suomen saamelaisia on noin
9000. Saamea äidinkielenään puhuvia henkilöitä oli Suomessa 1 789 (0,03 prosenttia väestöstä)
vuonna 2009. Saamelaisten asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995. Saamelaisilla
alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä siihen kuuluvia
perinteisiä elinkeinojaan. Saamen kielen käytöstä viranomaisissa on säädetty oma laki. Saamelaisilla on ollut vuodesta 1996 lähtien pohjoisen kotiseutualueellaan kieltään ja kulttuuriaan
koskeva perustuslain mukainen itsehallinto. Saamelaisten itsehallintoon kuuluvia tehtäviä
hoitaa saamelaisten vaaleilla valitsema parlamentti, Saamelaiskäräjät.
Romanit
Romanikielen rakenteen ja sanaston perusteella romanien alkukotina on pidetty Luoteis-Intiaa.
Täyttä varmuutta romanien alkuperästä ei kuitenkaan ole. Suomeen romanit ovat tulleet pääasiassa lännestä Ruotsin kautta, joskin osa on saapunut myös idästä ja etelästä. Ensimmäiset
romanit saapuivat maahan tiettävästi yli 500 vuotta sitten. Suomen julistauduttua itsenäiseksi
vuonna 1917 ja perustuslain tultua voimaan 1919 romaneista tuli Suomen kansalaisia. 1800-luvulla alkanutta assimilaatiopolitiikkaa harjoitettiin Suomessa kuitenkin aina 1970-luvulle
saakka. Politiikan tarkoituksena oli romanien sulauttaminen valtaväestöön. Myös kielteinen
asennoituminen ja romanien syrjintä jatkuivat. Nykyään Suomessa on noin 10 000 romania.
Romanien tilanne on Suomessa huomattavasti parempi kuin monissa muissa Euroopan maissa.
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Epäkohtia löytyy kuitenkin myös Suomesta: romanit ovat keskimäärin valtaväestöä heikommassa asemassa niin koulutuksessa, työelämässä kuin palvelujen saatavuudessakin.
Juutalaiset
Suomeen alkoi saapua juutalaisia 1800-luvun alkupuolella, kun venäläisarmeijassa palvelleet
juutalaiset saivat luvan asettua Suomeen. Juutalaisten oikeudet Suomessa olivat kuitenkin
pitkään hyvin rajatut: juutalaiset saivat täydet kansalaisoikeudet vasta Suomen itsenäistyttyä
vuonna 1917. Samalla avautui mahdollisuus Suomen kansalaisuuteen. Suomen juutalaiset
taistelivat talvisodassa ja jatkosodassa ei-juutalaisten maanmiestensä rinnalla ja vakiinnuttivat
lopullisesti paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa sotien jälkeen. Nykyään Suomen juutalaisia on noin 1500, joista noin 1200 asuu Helsingissä, 200 Turussa ja 50 Tampereella. Helsingissä
ja Turussa toimii oma juutalaisseurakunta.
Tataarit
Tataarit on yleisnimitys monille turkinsukuisille kansoille. Eri lähteiden mukaan tataareja on
maailmassa noin seitsemän miljoonaa. Suomeen tataareita alkoi saapua 1800-luvun puolivälin
jälkeen pääasiassa Venäjältä, ja muuttoliike jatkui vuoteen 1925 asti. Nykyään Suomessa on
noin 800 hengen tataarinkielinen vähemmistö, josta suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla.
Suomen tataarit puhuvat useimmiten suomea tai ruotsia ja ovat muutenkin sopeutuneet hyvin
valtakulttuuriin, mutta ovat lisäksi pyrkineet säilyttämään myös oman kielensä, kulttuurinsa
ja uskontonsa (islam). Tataarin kieli kuuluu turkkilais-tataarilaisten kielten länsiturkkilaiseen
haaraan. Suomen tataarit puhuvat pääosin tataarin kielen mişääri-murretta.
Vanhavenäläiset
Vanhavenäläiset ovat Suomeen pääosin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa muuttaneiden venäläisten jälkeläisiä. Tämän yhteisön lukumäärää on vaikea arvioida, koska viime vuosikymmenten aikana Suomen venäjänkielisten asukkaiden määrä on kasvanut huomattavasti maahanmuuton seurauksena. Venäjänkielisiin kuuluu vanhavenäläisten lisäksi Suomeen itsenäistymisen jälkeen muuttaneita etnisiä venäläisiä, inkerinsuomalaisia paluumuuttajia sekä entisestä
Neuvostoliitosta muuttaneita henkilöitä, joiden äidinkieli on venäjä. Vuonna 2009 Suomessa
asui tilastojen mukaan yli 51 000 venäjänkielistä henkilöä, joista arviolta alle 5000 on vanhavenäläisiä.

Lisätietoa
www.ihmisoikeudet.net/suomessa

http://www.samediggi.fi

www.stat.fi

http://romanit.net

http://formin.finland.fi

http://www.ftb.fi/alku/

http://ft.huset.fi

http://www.jchelsinki.fi/
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