SUOMALAISUUS
Lämmittely
Sano suomalaisuus -sana ja kerro, miksi valitsit tämän sanan.

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi?
On tosi helppo saada suomalaisia ystäviä.
Suomalaiset eivät käy missään vaan ovat aina kotona.
Suomalaiset eivät katso silmiin.
Suomalaiset eivät osaa puhua tunteistaan.
Kaikki suomalaiset käyvät joka päivä saunassa.
Suomalaiset osaavat nauttia elämästä.
Suomalaiset tekevät liikaa töitä.
En ymmärrä miksi suomalaiset menevät saunaan alasti.
Miehet ovat erilaisia Suomessa kuin minun kotimaassani.
Naiset ovat erilaisia Suomessa kuin minun kotimaassani.
Suomessa on ihana luonto, jota ihmiset arvostavat paljon.
Lapsen elämä on Suomessa samanlaista kuin minun kotimaassani.

SUOMALAISUUS
Suomalaiset eläkeläiset ovat aktiivisia ja harrastavat paljon.
Suomalaiset eivät osaa juoda alkoholia kohtuullisesti (vähän).
Suomalaiset juovat ensin pohjat kotona ja lähtevät sitten baariin.
Suomalaiset valittavat paljon.
Monet suomalaiset polttavat tupakkaa.
Monet suomalaiset polttavat tupakkaa sisällä.
Jotkut suomalaiset juovat alkoholia jo aamulla.
Suomalaiset ovat kylmiä ja töykeitä.
Naapurit eivät tervehdi toisiaan.
Suomalaiset haluavat tietää, mitä ulkomaalaiset heistä ajattelevat.
Jos joku makaa tiellä, kukaan ei mene auttamaan häntä.
Suomessa kaikki tervehtivät toisiaan joka paikassa.
Talvella ihmisetovat hiljaisempia kuin kesällä.
Minusta on ollut helppo sopeutua (= tottua) elämään Suomessa.

Dialogit
A.
B.
C.
D.
E.

Keskustellaan urheilusta.
Keskustellaan lavatansseista.
Keskustellaan mökkeilystä.
Keskustellaan sienestyksestä / marjastuksesta / metsästyksestä.
Keskustellaan suomalaisista hahmoista (Joulupukki, Muumipeikko, Uuno Turhapuro,
Kummelit…).
F. Keskustellaan Suomen politiikasta.

SUOMALAISUUS
Mennään mökille
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:

Sinä:
Ystävä:
Sinä:

Mä oon tehnyt mökkiremonttia, laitoin sinne aurinkopaneelit ja kaivon!
(Vastaa). 25 sek.
Älä muuta sano. Olihan se tosi kallista, mutta nyt on kiva, kun ne on laitettu. On
ihan erilaista olla mökillä, kun saa ruoat jääkaappiin!
(Vastaa ja kysy jotakin hinnasta.) 20 sek.
Ne aurinkopaneelit makso melkein 4000€ ja kaivo oli vähän yli 8000€.
(Vastaa. Ja ehdota vierailua mökillä.) 20 sek
Ehdottomasti. Mulla on lomaa heinäkuussa, niin oliskin tosi kiva, jos pääset
käymään mökillä. Tule koko perheen kanssa, niin voidaan sitten grillata ja
saunoo oikein pitkän kaavan mukaan.
(Vastaa ja kerro, mihin sinulla on kiire nyt.) 20 sek.)
Mullakin bussi lähtee ihan just, mutta nähdään ens viikolla!
(vastaa.) 10 sek.

MALLI Mennään mökille
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:

Sinä:
Ystävä:
Sinä:

Mä oon tehnyt mökkiremonttia, laitoin sinne aurinkopaneelit ja kaivon!
(Vastaa). 25 sek.
Älä muuta sano. Olihan se tosi kallista, mutta nyt on kiva, kun ne on laitettu. On
ihan erilaista olla mökillä, kun saa ruoat jääkaappiin!
(Vastaa ja kysy jotakin hinnasta.) 20 sek.
Ne aurinkopaneelit makso melkein 4000€ ja kaivo oli vähän yli 8000€.
(Vastaa. Ja ehdota vierailua mökillä.) 20 sek
Ehdottomasti. Mulla on lomaa heinäkuussa, niin oliskin tosi kiva, jos pääset
käymään mökillä. Tule koko perheen kanssa, niin voidaan sitten grillata ja
saunoo oikein pitkän kaavan mukaan.
(Vastaa ja kerro, mihin sinulla on kiire nyt.) 20 sek.)
Mullakin bussi lähtee ihan just, mutta nähdään ens viikolla!
(vastaa.) 10 sek.

SUOMALAISUUS
Tilannetehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saat kutsun saappaanheittokisaan. Mitä sanot?
Sinulta pyydetään pientä puheenvuoroa Suomesta. Mitä sanot ensin?
Millaisia suomalaiset ovat?
Millaisia x:maalaiset ovat?
Naapuri tulee sinun ovelle lainaamaan sokeria. Hänen sokeri on loppu.
Ystävä pyytää sinut mukaan lavatansseihin. Hän on tosi innoissaan, koska hän haluaa
opettaa sinulle valssia, tangoa ja humppaa.
7. Ystäväsi on ilmoittanut sinut hiihtokouluun. Mitä sanot?
8. Ystäväsi pyysi sinut viikonlopuksi hänen mökille. Mitä sanot?
9. Olet kaverin mökillä. Kaikki (miehet ja naiset) menevät alasti saunaan yhdessä. Sinä et
halua. Mitä sanot?
10. Juhlissa juodaan sinun mielestä liikaa alkoholia. Mitä sanot, kun päätät lähteä kotiin?
11. Kauppakeskuksessa Muumimamma tulee sinua vastaan. Mitä sinä sanot hänelle?
12. Presidentin kansliasta soitetaan sinulle ja saat kutsun 6.12. itsenäisyyspäivän juhlaan,
koska olet ollut tosi ahkera suomen kielen opiskelija. Sinun opettaja on suositellut
sinua. Mitä sanot?

SUOMALAISUUS
Kertominen, keskitaso
A. Miten suomalaiset suhtautuvat luontoon?
B. Mitä kieliä Suomessa puhutaan? Mitä eri kansallisuuksia Suomessa asuu? Miten he
suhtautuvat toisiinsa?
C. Miten Suomessa kyläillään, lahjotaan ja juhlitaan?
D. Suomalainen design ja arkkitehtuuri on maailmankuulua. Kerro siitä!
E. Mitä tyypillisiä sairauksia / ongelmia suomalaisilla on? Miksi? Mitä voisi tehdä?
F. Onko Joulupukki suomalainen? Onko hän totta? Millainen historia hänellä on
Suomessa?
Kertominen, ylin taso
A. Erilaisia suomalaisia. Uussuomalainen, ulkomaalainen, maahanmuuttaja,
paluumuuttaja, kantasuomalainen, maahanmuuttaja, turvapaikanhakija, pakolainen,
turisti, vieraskielinen, siirtolainen…… Minkämaalainen identiteetti sinulla on?
Millainen suomalainen sinä olet / haluat olla?
B. Mitä suomalaisuus sinulle merkitsee? Miten kuvailisit sitä?
C. Mitä sinun oma kulttuuri-identiteettisi sinulle merkitsee? Millainen se on?
D. Millaista kulttuuria suomalaiset suosivat? Millaista on suomalaisten kulttuurielämä?
Harrastavatko he teatteria, musiikkia, taidetta, elokuvia – millaisia kuuluisia
suomalaisia tiedät?
E. Millaista on suomalainen kirjallisuus? Onko Suomessa Nobel-kirjailijoita? Kuka on
luonut muumit?
F. Suomalaisuuden symbolit.
Mielipide
A.
B.
C.
D.

Suomalainen mökkikulttuuri on hullun hommaa.
Suomalaiset ovat fanaattisia ruoan suhteen.
Suomalaiset ovat urheiluhulluja.
Suomi ei ole tasa-arvoinen yhteiskunta.

