
SUOMALAISUUS
Miltä se näyttää ja mitä se on? Mikä on erilaista, 

kun vertaat sinun kulttuuriin?

Puhutaan



Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee ja mitä 
siitä haluat ottaa omaksesi? Mitä et? 
Miksi?
◦ Mitä tarkoittavat sanat:

vUlkomaalainen, ulkomaalaistaustainen
vMaahanmuuttaja
vPaluumuuttaja
vTurvapaikanhakija
vPakolainen
vTuristi
vVieraskielinen
vSiirtolainen

vUussuomalainen
vKantaväestö

Lue lisää: 
http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-02-
15_003.html?s=0



Luonto, järvet, metsät ja eläimet
vMillä sanoilla kuvailisit Suomea sinun ystäville?
vUitko avannossa?
vOletko käynyt lavatansseissa?
vOsaatko valssia, humppaa tai tangoa?
vOletko nähnyt eukonkantoa tai 

saappaanheittoa?
vMitä luonnossa saa tehdä vapaasti? Mitä ei?
vMikä oikeus antaa luvan kerätä metsästä 

vapaasti sieniä ja marjoja?
vMitä muita nimiä karhulla on?
vMikä on Suomen kansallislintu?

vMikä on sinun lempikukka ja lempimaisema?

◦ Vastauksia: 
http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/outo-suomi

◦ http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/tutustu-
suomeen



Mitä kieliä Suomessa puhutaan?

http://www.finnica.fi/suomi/suomi/inforuudut/kieletinfo1.htm
http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/puhutaan-suomea-0 
Hyvä, mutta pitkä artikkeli:  
http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1437964212473



Kyläily, juhlat, lahjat
vMiten itsenäisyyspäivää juhlitaan Suomessa? Missä ja milloin isot juhlat ovat?
vVoitko helposti mennä naapuriin lainaamaan kahvia ja sokeria?
vSaako mennä kylään vapaasti ilman, että ilmoittaa etukäteen?
vMikä on sopiva lahja esimerkiksi rippijuhlissa, syntymäpäivillä, ylioppilasjuhlissa tai häissä?
vOnko kohteliasta mennä kylään verkkapuvussa (tai haista hevoselle J)?
vMitä puet päälle teatteriin Suomessa? Entä rock-konserttiin?
vTäytyykö kauppaan mennessä pukeutua siististi?
vLähetätkö kutsun sinun syntymäpäiville? Entä lapsen?
vMillainen on sopiva kaverin lahja 10-vuotiaalle lapselle?
vMitä olet ihmetellyt Suomessa?

◦ http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/outo-suomi



Terveys
vMitkä ovat tyypillisiä sairauksia Suomessa?
vMinkä ikäisenä suomalaiset miehet / naiset usein kuolevat?
vMiksi nykyään monet vanhukset elävät tosi pitkään?
vMillaista on monen vanhuksen elämä?
vMillainen on terveydenhuolto Suomessa sinun mielestä?
vPaljonko terveyskeskusmaksu on Suomessa vuodessa?
vMiksi suomalaisilla on hyvä / huono terveys? Mikä parantaa terveyttä, mikä huonontaa?

◦ http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/tutustu-suomeen



Kulttuuri, muotoilu (design) ja 
arkkitehtuuri

vTunnetko suomalaisia oopperoita? Entä rockia? Entä poppia tai metallimusiikkia? 
vTykkäätkö jostakin artistista?
vEntä tunnetko rap-artisteja? Tämä poika asuu Marjan naapurissa http://www.nikkeankara.fi/
J

vMillaista on iskelmämusiikki? Millaista on suomen kansanmusiikki?
vMitä teki Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Wäinö Aaltonen tai Alvar Aalto?
vKuka on Tapio Wirkkala, Stefan Lindfors tai Kaj Franck?

◦ http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/tutustu-suomeen



Kirjallisuus
vMikä on Kalevala? Milloin se syntyi?
vMillainen elämä oli kirjailija Aleksis Kivellä?
vTunnetko Väinö Linnan tai Sofi Oksasen?
vMinkä kirjan Mika Waltari kirjoitti? Mistä se kertoo?
vKuka keksi Muumit :)? Tykkäätkö?

◦ http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/tutustu-suomeen



Sauna ja mökki
vOnko kaikilla suomalaisilla mökki järven rannalla?
vMenevätkö kaikki saunaan alasti sekaporukoissa naiset ja miehen samaan aikaan?
vMitä kuuluu saunomiseen (vihta, löylyt, saunaolut, pyyhe, saunamakkara….)?
vOnko mökillä usein sähköt ja luxusta?
vOnko siellä sisävessa?
vPitääkö ilmoittaa etukäteen, jos haluat poiketa kylään?
vJos sinut kutsutaan mökille, pitääkö viedä ruokaa ja juomaa?
vUitko avannossa? Uivatko kaikki suomalaiset?
vKuinka kuuma sauna on?
vMikä oli saunan merkitys historiassa? Entä nyt?
vMitä saunassa tehdään?



Ruoka
v Mitä suomalaiset aikuiset syövät usein aamulla?
v Mitä lapset syövät?
v Millainen on tavallinen iltapala Suomessa?
v Mitä vappuna syödään?
v Milloin syödään rapuja?
v Mitä jouluna syödään?
v Mitä tarkoittaa sanonta ”Muu maa mustikka”?
v Tykkäätkö syödä myrkkysieniä J?
v Kuinka monta kalalajia Suomessa on?
v Mitä erikoisia ruokia Suomessa on?
v Mitä kamalia ruokia Suomessa tiedät J?
v Mikä on hyvää?
v Onko suomalainen ruoka terveellistä?

Vastaukset: http://oppiminen.yle.fi/munsuomi/ruokaa-
suomesta



Urheilu
vMitä tarkoittaa laskettelu? 
vKuinka monta hiihtokeskusta Suomessa on?
vMitä on mäkihyppy? Mikä merkitys sillä Suomessa on?
vOnko pilkkiminen urheilua? Talvella usein on pilkkikilpailuja. Mitä ne ovat?
vMitä ovat ravit?
vKeitä formulakuskeja tiedät nimeltä?
vEntä muita suomalaisia kuuluisia urheilijoita?
vMikä on tärkein / tavallisin urheilulaji Suomessa?



Symbolit

http://saaressa.blogspot.fi/2012/07/suomen-kansalliset-symbolit.html

v Mitä ovat Suomen symbolit?
v Mitä informaatiota ne antavat
v Suomesta ja suomalaisuudesta?

Treenaa Quizletissa J
https://quizlet.com/12800298/kansalliset-symbolit-flash-cards/


