
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    BERLIINI 
 
Kun Saksassa pyytää jotakin, on aina sanottava 
A) bitte 
B) hütte 
C) butter 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    MOSKOVA 
 
Kun haluat mennä Venäjällä vessaan, on kohteliasta kysyä 
A) missä on toiletti 
B) missä voi niistää nenänsä 
C) missä voi pestä kätensä 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    TUKHOLMA 
 
Ruotsissa on tapana 
A) teititellä kaikkia 
B) sinutella kaikkia 
C) sinutella kaikkia muita paitsi kuninkaallisia 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

   KUALA LUMPUR 
 
Kun mennään vierailulle malesialaiseen kotiin, on kohteliasta 
A) riisua kengät talon ulkopuolella ja jättää ne ovelle 
B) riisua sukat ja kengät eteisessä 
C) pitää ehdottomasti sukat ja kengät jalassa 
 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    ROOMA 
 
Italiassa hyviin tapoihin kuuluu 
A) välttää katsomasta keskustelukumppania silmiin 
B) katsoa keskustelukumppania silmiin 
C) iskeä silmää ainakin kerran keskustelun aikana 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    LONTOO 
 
Englannissa liukuportaissa on seistävä 
A) oikealla 
B) vasemmalla 
C) sivuttain jalat eri portailla 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    PARIISI 
 
Ranskassa hyviin tapoihin kuuluu kiittää kohteliaasti ja sanoa 
A) pardon 
B) adieu 
C) merci 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

   LOS ANGELES 
 
Kun Yhdysvalloissa joku tervehtii ja kysyy "how are you", hyviin tapoihin kuuluu 
A) selittää tarkasti, mitä kuuluu 
B) kohauttaa olkapäitään ja naurahtaa 
C) vastata "thanks, I'm great, and you?" 
 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    HONG KONG 
 
Kun olet ruokavieraana Kiinassa etkä halua lisää ruokaa 
A) sinun pitää syödä lautasesi tyhjäksi ja kääntää se nurinpäin 
B) sinun pitää jättää hiukan ruokaa lautaselle ettei sitä täytetä uudestaan 
C) sinun pitää työntää lautasesi keskelle pöytää 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    MUMBAI 
 
Intiassa ei saa syödessä käyttää 
A) sormiaan 
B) oikeaa kättään 
C) vasenta kättään 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    PEKING 
 
Kiinassa pidetään huonona käytöksenä 
A) hymyilyä ja nyökyttelyä 
B) käsien taputtamista 
C) viheltämistä ja sormien napsuttelua 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    TORONTO 
 
Jos saat Kanadassa lahjapaketin, hyviin tapoihin kuuluu, että 
A) kiität kauniisti ja avaat sen heti 
B) kiität kauniisti mutta laitat lahjan avaamattomana taskuusi tai laukkuusi 
C) kiität kauniisti ja annat heti vastalahjan 
 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    TALLINNA 
 
Virossa hyviin tapoihin kuuluu, että ensiksi tervehtii se, 
A) joka tulee johonkin paikkaan tai kulkuneuvoon 
B) joka on ollut paikalla ensimmäisenä 
C) joka on vanhin paikallaolijoista 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

   KÖÖPENHAMINA 
 
Kun Tanskassa on kahvipöydässä jäljellä yksi leivos, hyviin tapoihin kuuluu 
A) kysyä, haluaako joku muu ja jos ei, voi ottaa leivoksen omalle lautaselleen 
B) jakaa viimeinen leivos kaikkien pöydässäolijoiden kesken 
C) jättää se ottamatta tai ottaa siitä vain puolet 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    MADRID 
 
Espanjalaisessa ruokapöydässä vieras saa aloittaa ruokailun vasta kun 
A) isäntä aloittaa syömisen 
B) emäntä aloittaa syömisen 
C) vanhin läsnäolija aloittaa syömisen 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    KAIRO 
 
Kun saat Egyptissä lahjapaketin, hyviin tapoihin kuuluu 
A) kiittää ja avata paketti heti 
B) mennä avaamaan lahja toiseen huoneeseen ja palata kiittämään sen jälkeen 
C) kiittää ja avata lahjapaketti vasta myöhemmin, kun antaja ei ole paikalla 
 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    HAVANNA 
 
Kuubassa keskusteltaessa on tapana puhua 
A) hitaasti ja hiljaisella äänellä 
B) äänekkäästi ja elehtien 
C) omaa puheenvuoroa pyytäen 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

   RIO DE JANEIRO 
 
Brasiliassa hyviin tapoihin kuuluu, että vieras 
A) tervehtii ja hyvästelee vain talon isännän 
B) tervehtii ja hyvästelee vain talon emännän 
c) tervehtii ja hyvästelee kaikki läsnäolijat 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    LIMA 
 
Perussa on kohteliasta tulla kutsuille 
A) tasan siihen aikaan kun on kutsuttu 
B) puoli tuntia tai tuntia myöhemmin kuin on kutsuttu 
C) puoli tuntia aikaisemmin kuin on kutsuttu 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    MEXICO CITY 
 
Kun Meksikossa kysytään, miten menee, älä missään nimessä 
A) näytä etu- ja keskisormi pystyssä voiton merkkiä 
B) pudista päätäsi ja kohauta olkapäitäsi 
C) näytä OK-merkkiä, jossa peukalo ja etusormi muodostavat ympyrän 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    TEHERAN 
 
Iranissa ei missään tapauksessa saa 
A) näyttää toiselle peukaloa pystyssä  
B) koskettaa nenäänsä 
C) hypistellä korvanlehteään 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    BANGKOK 
 
Thaimaassa on epäkohteliasta 
A) istua tuolin reunalla 
B) istua tuolissa polviinsa nojaten 
C) istua niin että jalan tai kengän pohja näkyy 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    NAIROBI 
 
Keniassa on tapana 
A) tarjota ruuan kanssa runsaasti juomia 
B) tarjota juomat vasta ruuan jälkeen 
C) tarjota juomat ennen ruokaa 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    ATEENA 
 
Kun kreikkalainen keikauttaa päätään nopeasti taaksepäin, hän tarkoittaa, että 
A) vastaus on kieltävä 
B) vastaus on myöntävä 
C) sinun on kysyttävä joltakin, joka seisoo hänen takanaan 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    SIDNEY 
 
Australiassa kuljetaan jalkakäytävällä 
A) oikeaa puolta 
B) vasenta puolta 
C) keskellä mutta oikealle väistäen 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    JAKARTA 
 
Indonesiassa hyviin tapoihin kuuluu 
A) osoittaa etusormella jos kysyy tai haluaa jotakin 
B) ei osoita etusormella vaan viittaa oikealla kädellään 
C) koskettaa vasemmalla kädellään sitä mitä haluaa 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    VARSOVA 
 
Puolassa kohtelias ruokavieras 
A) ottaa kerralla niin paljon ruokaa kuin aikoo syödä 
B) maistaa jokaista tarjottua ruokalajia 
C) kieltäytyy kohteliaasti niistä ruokalajeista joita ei tunne 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    WIEN 
 
Itävallassa hyviin tapoihin kuuluu 
A) tervehtiä myös tuntemattomia vastaantulijoita 
B) tervehtiä vain vastaantulevia miehiä 
C) tervehtiä vain tuttuja 
 

 

 

 

 

 



 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    TOKIO 
 
Japanissa lahjakukkien tai lahjarahan määrä ei saa olla 
A) pariton 
B) parillinen 
C) kolmella jaollinen 
 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    JERUSALEM 
 
Juutalaista pyhäpäivää eli sapattia vietetään 
A) sunnuntaiaamusta maanantaiaamuun 
B) perjantai-illasta lauantai-iltaan 
C) lauantaiaamusta sunnuntaiaamuun 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES 
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    ANKARA 
 
Jos turkkilainen pudistaa päätään, se tarkoittaa 
A) kyllä, kyllä 
B) en ymmärrä mitä sanot 
C) ei missään tapauksessa 
 

BEHAVIOUR - AIRLINES  
 
CLASS/CLASSE  SUPERIOR   DESTINATION 
 

    DAKAR 
 
Vieraan kannattaa varoa Senegalissa isäntäväen esineiden kehumista, koska 
A) häntä voidaan epäillä varkaaksi 
B) kehuminen tuottaa epäonnea 
C) isäntäväki katsoo velvollisuudekseen lahjoittaa esineen vieraalleen 
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