
Aisha Said tuli Käkkäläjärvelle pienenpienenä kaurisvasana 16 vuotta sitten.  
Pienen kylän erilaisena tyttönä Aisha tietää, miltä tuntuu olla erilainen, mutta kasvaa  

samanlaiseksi. Aisha on oikeassa, kun hän sanoo, että kulttuurienvälinen oppiminen ei ole 
erilaisuuden korostamista, vaan samankaltaisuuden etsimistä. Kun kaivaa syvemmälle,  

huomaa, että me olemme samanlaisia kavionkoosta tai sarven muodosta välittämättä. 

Millä tavoin te vertailisitte elämistä, olemista ja ajatuksia  
eri maista tulevien nuorten kanssa?

AISHA SAIDIN 
menetelmät kulttuurien- 

väliseen oppimiseen



Pelottavat tervehdykset

Lämmittelyharjoituksessa puolelle ryhmästä an-
netaan laput, joihin on kirjoitettu tervehtimistapa. 
Kättely, poskisuudelmat, halaus, nenien hierominen 
vastakkain, pieni kumarrus, kättelyn jälkeen käsi 
sydämelle, kielen näyttäminen… sitten lapulliset 
menevät tervehtimään laputtomia heille annetul-
la tavalla. Hämmennystä, kun nenänhieroja tulee 
lähelle naamaa eikä saa puhua! Jos haluaa paljon 
hämmennystä, voi antaa kaikille lapun. Silloin saa 
kohdata ja tervehtiä useita kertoja eri ryhmäläisiä. 
Kokemuksia purettaessa on hyvä ymmärtää, että se 
mikä on sinulle vierasta, on toiselle täysin tavallista. 
Myös sinun täysin tavalliset tapasi ovat toisille täysin 
vieraita! Miettikää mistä nämä tavat tulevat?

Identiteettikukkanen

Kaikki leikkaavat paperista kukan keskustaksi 
pyörylän ja sille kuusi terälehteä. Keskustaan 
voi kirjoittaa oman nimensä ja vaikka maan, 
josta tulee. Terälehdille jokainen kirjoittaa 
vastauksen eri kysymyksiin, esim.  
1) Mikä on mielipuuhaani?  
2) Mitä haluan elämässä saavuttaa?  
3) Minkä asian haluaisin muuttaa maailmassa?  
4) Mitä asiaa en suvaitse?  
5) Mikä minua huolettaa maailmassa?  
6) Mikä tekee minut onnelliseksi?  
Tämän jälkeen kukkia voi verrata maaryhmissä 
ja kansainvälisissä ryhmissä. Samat ajatukset 
kertovat samankaltaisuudesta ja erilaiset mo-
ninaisuudesta. Löytyykö teiltä ryhmän yhteinen 
kulttuuri?

Samanlaiset ja erilaiset  
eurooppalaiset päivät

Ennen vaihtoa nuoret rakentavat pantomiimiesityk-
siä arkipäivän tapahtumista: mihin aikaan herätään, 
millainen on aamupala, mitä tehdään liikuntatunnilla, 
mitä tehdään nuorisotalolla tai perheen kanssa, 
millainen on tyypillinen harrastus ja mitä tehdään 
perjantai-iltana. Jumppasalin lattialle tehdään 
maalarinteipillä suuri kello ja ryhmät esittävät 
pantomiimilla oman versionsa siinä kohdassa kelloa, 
milloin asia tapahtuu tavallisesti heidän kotimaas-
saan. Luuletteko, että suomalainen ja espanjalainen 
illallinen ovat samanlaisia? Pantomiimeista tulee 
myös hienoja videonpätkiä, joita voi jakaa somessa 
peukutusten toivossa. 


