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JOHDANTO

KAMU- Kaikki mukaan - hanke on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten painopiste-
hanke, jonka tavoitteena on antaa pääkaupunkiseutulaisille partiolaisille monikult-
tuurisuus- ja rasismin vastaista kasvatusta sekä lisätä myönteistä tietoisuutta kult-
tuurieroista syrjinnän estämiseksi. Tähän Tuut sä mun kaa?-oppaaseen on koottu 
toiminnallisia vinkkejä siihen, miten partiossa voi käsitellä kysymyksiä erilaisuudes-
ta, ennakkoluuloista ja rasismista. Julkaisu on toimitettu ja laadittu yhteystyössä 
Suomen Partiolaiset ry:n Maahanmuuttajalapset ja -nuoret säännölliseen harrastus-
toimintaan hankkeen kanssa. 

Opasta voi käyttää työkaluna monikulttuurisen näkökulman tuomiseksi kaikkeen 
partiotoimintaan. Vinkkeihin on kirjattu mille ikäkaudelle toiminta sopii, vaikeim-
pia aiheita suositellaan vain vaeltajille ja aikuisille, soveltaen suurin osa vinkeistä 
sopii kuitenkin kaikille. Vinkkejä saa ja pitääkin soveltaa sopivaksi omaan käyttöön. 

Partio-ohjelmassa on jo nyt monia monikulttuurisuuteen liittyviä aktiviteetteja 
kaikissa ikäkausissa, ja tämän vihon vinkkejä voi käyttää apuna mm. näiden aktivi-
teettien suorittamisessa:

 

Sudenpennut
Maailma-jäljen aktiviteetit

Seikkailijat
Hyvä työ
Minä itse
Rohkeuskoe
Seikkailijan ihanteet, Partioihanteet
Vieraalla maalla

Tarpojat
Yhteiskuntatarppo;
Kansainvälisyys ja vieraat kulttuurit
•	 Minä ja lähipiiri 
•	 Oma kulttuuri 
•	 Toisten huomiointi

Samoajat
Oikea ja väärä 
Ennakkoluulot erilaisia ihmisiä kohtaan
Muut uskonnot
Tutustuminen eri uskontokunnan  
tilaisuuteen

Vaeltajat
Toisen kengät
Uskontokunta tai katsomus, jota itse et 
edusta
Vieras maailmankatsomuksellinen 
tapahtuma
Vieras tapahtuma
Partioon tutustumispäivä
Partion arvot
Oman maailmankatsomuksen mukainen 
tapahtuma
Maahanmuuttajat
Kampanjointi ja osallistuminen



4

KESKUSTELUN HERÄTTÄJ IÄ 
JA  MENETELMIÄ

Tässä kappaleessa esitellään erilaisia menetelmiä, joiden 
avulla voi käsitellä ennakkoluuloihin ja muihin monikult-
tuurisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näitä menetelmiä voi 
käyttää keskusteltaessa kaikenlaisista muistakin aiheista. 
Väittämiä, joita eri menetelmiin on annettu esimerkeiksi, 
voi käyttää muissakin menetelmissä, ja uusia väittämiä voi 
keksiä kaikkiin menetelmiin. Kaikkiin menetelmiin kan-
nattaa varata aikaa keskusteluun, sillä kysymykset saattavat 
olla vaikeita ja niistä myös halutaan puhua.
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KAMU-B AROMETRI
Kohderyhmä: samoajat, 
vaeltajat, aikuiset
Ryhmän koko: vähintään 8 
Kesto: n. 30 minuuttia

KAMU-barometriin kuuluu kymmenen partioon ja 
monikulttuurisuuteen liittyvää väittämää. Ohjelman 
vetäjä pyytää osallistujia siirtymään keskelle tilaa. 
Tilan toiseen päähän laitetaan lappu jossa lukee ”täysin samaa mieltä”. Tilan vastakkai-
seen päähän laitetaan lappu jossa lukee ”täysin eri mieltä”. Ohjelman vetäjä lukee osal-
listujille väittämän kerrallaan ja pyytää heitä siirtymään mielipide janalla oikeaan kohtaan 
oman mielipiteensä mukaan. Kun kaikki ovat löytäneet janalta oman paikkansa, ohjel-
man vetäjä pyytää muutamaa osallistujaa, esim. niitä jotka ovat kauimpana janan kes-
kustasta, perustelemaan mielipiteensä ja kertomaan miksi on valinnut tämän kohdan. 
Muille annetaan mahdollisuus kommentoida. Kun keskustelu väittämästä on päättynyt, 
ohjelman vetäjä lukee seuraavan väittämän ja osallistujat siirtyvät jälleen janalla mieli-
piteensä mukaisesti. 
 
KAMU-barometrin on ennen kaikkea tarkoitus herättää keskustelua. Tässä ohjelmassa 
käydään läpi osallistujien mielipiteitä, eikä ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. 
Ohjelman vetäjä voi tuoda esille myös omia mielipiteitään asiasta keskustelun herättä-
miseksi. 

Väittämät
1. Kesäleirillä muslimityttöjä ei saa päästää uimaan yhtä aikaa poikien kanssa.
2. On täysin mahdollista ottaa laumaan venäläinen poika, joka ei osaa suomea 

ollenkaan.
3. Lippukunnan perinteinen hiihtoretki tulee peruuttaa, koska LPK:ssa aloittaneet 

maahanmuuttajat eivät osaa hiihtää. 
4. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa on vaikeampi kommunikoida 

kuin kantasuomalaisten vanhempien kanssa. 
5. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret tulee suostutella mukaan yöretkille, 

koska ne ovat tärkeä osa partiotoimintaa. 
6. Lippukunnan lupauksenanto on perinteisesti järjestetty kirkossa. Lupauksenanto 

tulee järjestää toisessa tilassa, jos LPK:ssa on muihin uskontokuntiin kuuluvia 
jäseniä. 

7. Johtajan on helppoa puuttua syrjintää partioryhmissä. 
8. Seikkailijajoukkueen somalityttöä kiusataan. Asiasta tulisi puhua yhdessä koko 

joukkueen kesken. 
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9. Nuorien johtajien on vaikeampaa ottaa monikulttuurisesta taustasta tulevia lapsia 
ja nuoria ryhmiinsä kuin vanhempien johtajien. 

10. Partioryhmän muslimijäsenten pitää myydä joulukalentereita muun ryhmän 
kanssa, vaikka he eivät vietä joulua. 

KUKA S INÄ OLET?

Osallistujat jaetaan pareihin ja kaikille jaetaan kynä 
ja paperia. Osallistujat kysyvät pariltaan vuorotellen 
kysymyksen “kuka sinä olet?” Vastausten on oltava 
lyhyitä, mielellään yksi sana, ja ne kirjoitetaan listana paperille. Kysymys toistetaan 
vuorotellen kymmenen kertaa, jolloin jokainen saa 10-kohtaisen listan omasta identi-
teetistään. Kun kaikki parit ovat valmiita, pyydetään muutamaa henkilöä lukemaan oma 
listansa ääneen. Harjoituksen tavoitteena on tiedostaa oma identiteettimme ja huomata, 
että me olemme kaikki hyvin erilaisia, vaikka tulisimme samasta kulttuuritaustasta. 
Monikulttuurisesta taustasta tulevalla henkilöllä saattaa olla enemmän yhteistä meidän 
kanssamme kuin parillamme.

KUUMA TUOLI

Tässä menetelmässä istutaan ringissä niin, että yksi 
paikka tai tuoli on ylimääräinen. Keskustelun vetäjä 
lukee ääneen jonkun väitteen, johon voi vastata joko 
ei tai kyllä, esimerkiksi ”partio sopii kaikille”. Ne 
osallistujat, jotka ovat samaa mieltä väitteen kanssa 

vaihtavat paikkaa, ne jotka ovat toista mieltä tai haluavat vielä miettiä, jäävät paikalleen. 
Vetäjä voi kysyä osallistujilta miksi he liikkuivat tai jäivät paikalleen. Keskustelun vetä-
jä voi myös valita jonkun ja kysyä, mitä hän ajattelee. Vastaaminen on aina vapaaehtois-
ta, mutta kannattaa aina löytää kummaltakin puolelta ainakin yksi kertomaan ajatuk-
sensa. Harjoituksen voi aloittaa helpommista kysymyksistä ja edetä sitten vaikeampiin. 

Esimerkkejä väittämistä:
Maahanmuuttajan kanssa on helppo olla kaveri
Suomi on tasa-arvoinen maa
Partio on kaikille avointa
Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret eivät halua partioon

Kohderyhmä: tarpojat, 
samoajat, vaeltajat, aikuiset
Ryhmän koko: vähintään 8
Kesto: n. 15 minuuttia

Kohderyhmä: tarpojat, 
samoajat, vaeltajat, aikuiset
Ryhmän koko: vähintään 8
Kesto: 15–30 minuuttia
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Ennakkoluuloilla voi olla myös positiivinen vaikutus
Istun bussissa mielelläni ulkomaalaisen näköisen viereen
Meidän lippukunnassa on erilaisia partiolaisia
Minulla ei ole ennakkoluuloja
Partiossa saan olla oma itseni
Tykkään oppia uusia asioita eri kulttuureista
Partiossa saa uusia ystäviä

NELJÄ KULMAA

Neljän nurkan menetelmässä ryhmälle annetaan 
neljä vaihtoehtoa samasta tilanteesta tai kysymykses-
tä. Jokainen menee siihen nurkkaan, joka parhaiten 
kuvaa omaa mielipidettä. Valinnan jälkeen aloitetaan 
keskustelu, jossa eri nurkat keskustelevat keskenään ja toistensa kanssa. Nurkkaa voi 
myös vaihtaa kesken keskustelun. Jokaiseen neljään nurkkaan voi keksiä vaihtoehdon 
tai yhden nurkan voi jättää tyhjäksi.

Jos joku seisoo yksin jossain nurkassa, kannattaa vetäjän mennä johtamaan keskustelua 
sieltä, jottei kukaan ajattele, että nurkka on jotenkin väärä. 

Esimerkkejä:
Suomalainen on, kun:
- on syntynyt Suomessa
- vanhemmat ovat suomalaisia
- on Suomen passi
- tuntee itsensä suomalaiseksi

Ennakkoluulot eri ryhmien välillä johtuvat siitä, että:
- ryhmät pelkäävät toisiaan
- ryhmät elävät eri tavoin
- kulttuurit törmäävät toisiinsa
- avoin vaihtoehto

Kohderyhmä: sudenpennut, 
seikkailijat, tarpojat, samoajat, 
vaeltajat, aikuiset
Ryhmän koko: vähintään 8
Kesto: 15–30 minuuttia
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Partiossa kivointa on:
- kaverit
- uuden oppiminen
- metsässä retkeily
- avoin vaihtoehto

Kivointa kesässä on:
- jäätelö
- aurinko
- uiminen
- avoin vaihtoehto

KESKUSTELUNAIHE ITA

Miten ratkaiset tämän tilanteen?
1. Kesäleirillä muslimitytöt eivät saa mennä 

uimaan poikien kanssa.
2. Laumaan on tullut venäläinen poika, joka ei osaa suomea ollenkaan.
3. Lippukunnilla on vuosittain perinteinen hiihtoretki mutta lippukunnassa aloitta-

neet maahanmuuttajat eivät ole koskaan hiihtäneet.
4. Maahanmuuttajataustainen nuori haluaa yöretkelle mutta vanhemmat eivät 

päästä.
5. Lippukunnassa lupauksenanto on perinteisesti ollut kirkossa mutta vanhemmat 

eivät anna eri uskontoon kuuluvien lasten tulla kirkkoon.
6. Seikkailijajoukkueeseen on tullut somalityttö, jota muut ryhmäläiset syrjivät.
7. Nuoret sampot pelkäävät ottaa maahanmuuttaja jäseniä joukkueeseensa.

Kohderyhmä: vaeltajat, 
aikuiset
Kesto: avoin



9

LE IK IT

KARTTAPALLO

Ryhmäläiset saavat päättää mitä maata tai maanosaa 
kukin ryhmän jäsen haluaa edustaa. Mieluiten ryh-
mäläiset valitsisivat eri maanosat ja maat. Tämän jälkeen kaikki sitovat silmänsä ja 
ryhmän tulee silmät sidottuina rakentaa maapallon kartta niin, että jokainen osallistuja 
sijoittuu edustamansa maan tai maanosan kohdalle karttapallolla.

MAAILMANKARTTA

Leikkijät jakautuvat ryhmiin niin että kaikissa 
ryhmissä on vähintään 3 osallistujaa. Leikinve-
täjä kuiskaa jokaiselle ryhmälle yhden maanosan, 
jota ryhmä edustaa. Jokainen ryhmä valmistelee 
lyhyen esityksen (tarina, näytelmä, info-luento) 
jostakin oman maanosan piirteestä tai tunnus-
merkistä. Nämä esitykset esitetään ja muiden 

ryhmien pitää arvata, mistä maanosasta on kyse. Tämän jälkeen ryhmät sekoitetaan 
uudestaan niin, että uusissa ryhmissä on vain yksi kustakin maanosasta (tai pari, jos 
leikkijöitä on paljon). Tässä uudessa ryhmässä etsitään yhdistävä tekijä kaikkien eri 
maanosista tulevien kanssa, liittyen maihin, maantietoon, kulttuuriin, kieleen tai mihin 
vaan. Tämän yhdistävän tekijän pohjalta tehdään uusi esitys, jotka vuorostaan esitetään 
muille. Katsojien pitää arvata, mistä yhdistävästä tekijästä on kyse. 

Leikin jälkeen keskustellaan esille tulleista stereotypioista. Millä perusteella ryhmät  
valitsivat oman maanosansa piirteen tai tunnusmerkin? Oliko valinta helppo? Entä 
millä perusteella valittiin eri maanosia yhdistävä tekijä? Kumpi esitys oli helpompi kek-
siä? Lopuksi voidaan miettiä sitä, mitä stereotypioita ulkomaalaisilla saattaa olla suoma-
laisista. 

Kohderyhmä: kaikki
Ryhmän koko: alle 15
Aika: 30 min

Kohderyhmä: tarpojat, samoajat, 
vaeltajat, aikuiset
Ryhmän koko: mikä tahansa
Aika: 30–50 minuuttia
Tarvikkeet: leikin helpottamiseksi 
jotain rekvisiittaa, kuten vaatteita
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MAAILMANKARTTA I I

Piirretään pienissä ryhmissä maailmankartat muistin 
mukaan. Sudenpennuille ja seikkailijoille kartat voi-
vat olla valmiina. Karttaan merkitään erivärisillä ky-
nillä erilaisia asioita, joiden kautta on tarkoituksena ymmärtää, että kaikki ovat jossain 
määrin monikulttuurisia, vaikka niin ei itse ensin ajattelisikaan. 

- Missä on käynyt?
- Minkä maiden kieliä osaa?
- Mistä maista on kavereita tai tuttuja?
- Minkä maalaisesta ruoasta tykkää?
- Minkä maalaista musiikkia kuuntelee?

KULTTUURIP I IR I

Muodostetaan tarpeen mukaan yksi tai kaksi 
kulttuuripiiriä. Vapaaehtoinen tai vapaaehtoiset 
poistuvat huoneesta. Piirissä olevat sopivat sään-
nöt siitä, miten kulttuuri heidän piirissään toi-
mii, ja millä tavalla tässä kulttuurissa elävät  
ihmiset vastaavat kysymyksiin. Tämän jälkeen 

ulkopuolelle siirtyneet saavat palata ja alkaa tehdä tuttavuutta kulttuurin kanssa kysele-
mällä ja tarkkailemalla. Tarkoitus on yrittää saada selville miten kyseinen kulttuuri 
toimii. Säännöiksi voidaan keksiä mitä vaan fyysisestä liikehdinnästä, kyllä/ei vastauksiin. 
Kulttuurin sääntöjen vaikeusaste ja niiden määrä voi vaihdella sen leikkijöiden iän  
mukaan.

Esimerkkisääntöjä: 
- Henkilö, jolle kysymys esitetään, joutuu käyttämään vastauksessa yhden saman 

sanan kuin mitä kysymykseen on käytetty.
- Vastattuaan kysymykseen, hänen vasemmalla puolella oleva henkilö alkaa seuraa-

van kysymyksen esitettyä laskemaan ääneen kymmeneen. Seuraavaan kysymykseen 
vastanneen henkilön vasemmalla puolella olevan alkaa puolestaan laskea yhdeksäs-
tä alaspäin kysyjän esittäessä seuraava kysymys, jne. 

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
Ryhmän koko: 3–20
Kesto: 30–45 minuuttia

Kohderyhmä: tarpojat, samoajat, 
vaeltajat, aikuiset
Ryhmän koko: enemmän kuin 10 
henkilöä
Kesto: riippuu siitä, kuinka monta 
kierrosta leikitään
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Kun vapaaehtoinen on saanut selville kulttuurin säännöt, kysy häneltä miltä tuntui olla 
ulkopuolinen kun kaikki muut kuuluivat kulttuuripiiriin. Millaisia sääntöjä meidän 
kulttuurissamme on, joita ulkopuolelta tulevat eivät välttämättä heti ymmärrä? Voiko 
heistä tuntua samalta kuin tämän leikin vapaaehtoisesta?

MINÄ MYÖS

Kaikki istuvat ympyrässä tuoleineen. Jokainen 
leikkijöistä ajattelee jotain henkilökohtaista 
seikkaa tai luonteenpiirrettä tai vaikka jotain 
asiaa, jonka on tehnyt, jota he pitävät ainutlaa-
tuisena itselleen, jotain jota ei ole kellään muul-
la siinä ryhmässä.  Valitkaa yksi henkilö aloitta-
maan. Ensimmäinen kertoo, mikä hänen ainutlaatuinen piirteensä on, esim. olen vie-
raillut Turkissa kolme kertaa. Jos kenelläkään ei ole tätä erikoispiirrettä, seuraava henki-
lö kertoo omansa juttunsa. Jos jollain toisellakin on tämä sama ominaisuus, hänen 
täytyy hypätä ylös tuolistaan ja huutaa “Minä myös” ja istua jutun kertojan syliin. Jos 
usealla henkilöllä on sama ominaisuus, heidän on istuttava toinen toistensa syliin, jutun 
kertoja alimmaisena. Sitten jokainen menee istumaan takaisin entisille paikoilleen ja 
jutun kertoja on yritettävä uudelleen sanoa jokin sellainen ominaisuus, joka on ainut-
laatuista hänelle. Sitten kun he ovat löytäneet sellaisen, on ringissä seuraavaksi istuvan 
vuoro kertoa oma juttu. 

Ensimmäinen kierros loppuu, kun jokainen on keksinyt ominaisuuden, jota kellään 
muulla ryhmässä ei ole. Nyt voi aloittaa toisen kierroksen. Selittäkää, että tällä kierrok-
sella käsitellään niitä ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä kaikille tässä ryhmässä.  Ottakaa 
yksi tuoli pois piiristä niin, että tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia. Yksi henki-
lö aloittaa ja hän menee seisomaan piirin keskelle. Hänen täytyy ajatella jotain, joka on 
yhteistä kaikkien muiden ryhmässä olevien kanssa. Kysykää häneltä mitä se voisi olla, 
esim. “Pidätkö musiikista”. Kaikkien niiden, joilla on se piirre, on noustava ylös ja is-
tuttava toiselle tuolille ja sanottava “Minä myös”. Se henkilö, joka seisoi keskellä yrittää 
myös löytää tuolin, niin että joku toinen jää keskelle ja tulee seuraavaksi puhujaksi.

Kohderyhmä: kaikki ikäkaudet
Kesto: 15–30 minuuttia
Ryhmän koko: 8–20 henkilöä
Valmistelut: Sama määrä tuoleja 
kuin osallistujia
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YKS I  TÄSTÄ PEL ISTÄ POIS

1. Liimaa tarra jokaisen osallistujan otsaan 
siten, etteivät he näe, minkä värisen tarran 
saavat.

2. Pyydä osallistujia muodostamaan ryhmiä 
toisten samanväristen kanssa.

3. Leikin aikana ei saa puhua, vaan on tultava 
toimeen non-verbaalisella kommunikaati-
olla (ilman puhetta).

 
Lopuksi ryhmää autetaan käsittelemään harjoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia. 
Miltä tuntui, kun kohtasit ensimmäistä kertaa jonkun, jolla on samanvärinen tarra?
Miltä tuntui “oudosta” henkilöstä, jolla oli erilainen tarra kuin kellään muulla?
Yritittekö auttaa toisianne löytämään oman ryhmän?
Mihin eri ryhmiin sinä kuulut? Esim. jalkapallojoukkueeseen, luokkaan, kerhoon...
Voiko kuka tahansa tulla mukaan näihin ryhmiin?
Ketkä ovat omassa yhteiskunnassamme niitä “outoja”, jotka jäävät ulkopuolelle?

DOMINO

Pyydä yhtä henkilöä ryhmässä aloittamaan ajattele-
malla kahta henkilökohtaista luonteenpiirrettä esim. 
olen tyttö ja minulla on kaksi veljeä. Luonteenpiirteet 
hän esittelee ryhmälle näin; “Minun vasemmalla 
puolellani on tyttö, ja minun oikealla puolella minul-
la on kaksi veljeä”. Joku toinen ryhmästä, joka jakaa 

yhden luonteenpiirteistä, tulee pitämään kiinni ensimmäisen henkilön oikeasta tai va-
semmasta kädestä (yhteisen ominaisuuden mukaan). Tämä henkilö kertoo sitten uuden 
ominaisuuden vapaalle puolelleen. 

Esimerkiksi minun oikealla puolella on tyttö, ja minun vasemmalla puolella minulla on 
ruskeat silmät. Kaikki ryhmän jäsenet kertovat vuorollaan oman ominaisuutensa, niin 
että lopussa jokainen on muiden kanssa piirissä. Jos kerrottua ominaisuutta ei ole kellään 
ryhmässä, ja dominoa ei voida jatkaa, pyydä pelaajia keksimään toinen ominaisuus niin, 
että peli voi jatkua.

Kohderyhmä: tarpojat, samoajat, 
vaeltajat
Kesto: 10 minuuttia
Ryhmän koko: vähintään 8
Tarvikkeet: Värillisiä, itseliimau-
tuvia post-it-lappuja. Esimerkiksi  
16 henkilön ryhmälle 4 sinistä,  
4 punaista, 4 keltaista, 3 vihreää ja  
yksi valkoinen “outo” tarra.

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
Kesto: 10 minuuttia
Ryhmän koko: minkä 
kokoinen tahansa
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EROJA JA  YHTÄLÄISYYKS IÄ

Pyydä kaikkia pelaajia ensin vastaamaan kysymyksiin 
ja sitten etsimään joku, joka on vastannut kaikkiin 
kysymyksiin samalla tavalla. Jos tämä ei onnistu, 
pelaajat etsivät seuraavaksi ihmistä, jonka kanssa 
olisi ainakin neljä yhteistä piirrettä – tai kolme, kaksi – tai edes yksi!

Lopuksi keskustele harjoituksesta: 
- Oliko harjoitus osallistujien mielestä hauska. Miksi tai miksi ei? 
- Mitä opitte?
- Kuinka moni löysi ihmisen, jonka kanssa hänellä oli viisi/neljä/kolme/kaksi/yksi 

yhteistä piirrettä?

EROJA JA  YHTÄLÄISYYKS IÄ

Kirjoita paperille vastaukset alla oleviin kysymyksiin. Koeta sitten löytää joku, 
joka on vastannut niihin samalla tavalla kuin sinä. Jos et löydä, yritä löytää joku, 
jonka kanssa sinulla on edes neljä, kolme, kaksi tai yksi yhteistä piirrettä.  
 
Olen syntynyt…
Olen allerginen…
Lempimusiikkiani on…
Uskontoni on…
Inhoan …
Koulussa lempiaineeni on…
Perheeseeni kuuluu …

Kohderyhmä: sudenpennut, 
seikkailijat
Kesto: 20 minuuttia
Ryhmän koko: vähintään 5
Tarvikkeet: Kopiot alla 
olevista kysymyksistä ja kyniä.
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RESEPTE JÄ JA  
MUUTA TEKEMISTÄ

SOMALIALAINEN KE ITTIÖ

Viettäkää teehetki somalialaisittain valmistamalla 
somalialaista kakkua ja teetä. Kutsukaa mukaan ko-
koukseen myös somalialaisia kavereitanne. Kakun paistuessa voitte leikkiä vaikkapa 
tämän oppaan leikkejä.

Somalialainen tee

”Somaliassa teetä tavataan juoda 
pitkin päivää. Tee on aina mustaa 
ja se keitetään joko veteen tai mai-
toon. Somalialainen tee on maus-
teista, ja tavallisimmat mausteet 
ovat kardemumma ja kaneli. Tee on 
varsin makeaa, mutta sen voi halu-
tessaan keittää myös ilman sokeria.”

Avaa kardemumman siemenkodat käsin tai morttelissa. Kuumenna vesi, kardemumma, 
kaneli ja sokeri kattilassa ja keitä niitä muutama minuutti. Ota kattila pois liedeltä, lisää 
tee ja anna juoman hautua muutama minuutti. Siivilöi tee ja kaada se kuppeihin tai 
kannuun. Lisää maitoa maun mukaan.

Somalialainen kakku

”Kardemummalla maustettua yksinkertaista kakkua nautitaan arkisin kahvin tai teen 
kanssa.”

Vatkaa munat ja sokeri kovaksi vaahdoksi. Sekoita vehnäjauhot, leivinjauhe, vaniljaso-

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
Kesto: noin puolitoista tuntia

Ainekset:
6 kokonaista kardemummaa
8 dl vettä
1 pieni kanelitanko
½ dl sokeria
1–2 teepussia mustaa teetä tai 2 tl irtoteetä
maitoa maun mukaan
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keri ja kardemumma keskenään ja 
sekoita ne varovaisesti vaahtoon. 
Ota nokare voita ja voitele rengas-
vuoka. Sulata loput voista ja lisää 
voisula taikinaan varovasti sekoit-
taen. Kaada taikina voideltuun 
vuokaan ja paista kakku 175 astees-
sa noin 40 minuuttia.

KURDIKE ITTIÖ

Kokeilkaa retkellä jogurtin tekoa. 

Kotijogurtti

”Kurdit ovat jogurtin suurkuluttajia. Tätä taval-
lisimmin lampaanmaidosta valmistettavaa herk-
kua syödään sellaisenaan tai siitä tehdään erilai-
sia kastikkeita, kuten tsatsikia. Jogurtista syntyy 
myös raikas jogurttijuoma, dew. Jogurttia val-
mistettaessa maito lämmitetään ja siihen lisätään tilkka maustamatonta jogurttia, joka 
aloittaa maidon happamoitumisen.”

Lämmitä maito kattilassa lähes kiehuvaksi. Ota kattila liedeltä ja anna maidon jäähtyä, 
kunnes se on hieman kädenlämpöistä lämpimämpää. Lisää jogurtti ja sekoita hyvin. 
Peitä astia pyyhkeellä ja anna sen olla huoneenlämmössä yön yli. Älä sekoita. Siirrä astia 
seuraavana päivänä jääkaappiin. Viilentynyt jogurtti on valmista nautittavaksi.

Jogurtin voi nauttia vaikkapa hunajan ja pähkinöiden kera.

Yllä olevat reseptit ja niihin liittyvät tekstit ovat kirjasta Sieltä missä pippuri kasvaa – 
löytöretkiä uussuomalaiseen keittiöön.

Ainekset:
4 kananmunaa
1½ dl sokeria
2 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
1 tl jauhettua kardemummaa
150 g voita

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
Kesto: yön yli

Ainekset:
1 l täysmaitoa
1½ rkl bulgarianjogurttia
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Iranilaiset leivät  (12 kpl)

Sekoita kulhossa jauhot, suola ja 
sokeri. Murenna mukaan hiiva. 
Lisää seokseen vettä niin paljon, 
että syntyy kiinteä, mutta pehmeä 
taikina. Jatka vaivaamista kunnes 
taikina irtoaa kulhon reunoista.

Kohota taikinaa liinalla peitettynä, lämpimässä paikassa noin tunti.
Jaa taikina 10–12 osaan ja kauli paloista jauhotetulla alustalla noin 1 mm paksuisia 
pyöreitä leipiä.

Paista leivät paksupohjaisessa paistinpannussa, kovalla lämmöllä, molemmin puolin niin, 
että leivistä tulee ruskeapilkkuisia. Puhdista pannu silloin tällöin talouspaperilla. Voit 
paistaa leivät myös trangialla tai nuotiolla. Pane valmiit leivät vadille, liinan alle ja tuo 
ne myös peitettyinä tarjolle. Leivät kuivuvat helposti. 

Julkaistu: Etiketti 3 / 2002

KAUPPARETKI

Tehkää retki etniseen ruokakauppaan. Esimerkiksi 
Helsingissä Hämeentiellä on useita etnisiä ruokakaup-
poja, joiden valikoimiin on mielenkiintoista tutustua. 

Tutustukaa kaupan valikoimiin. Mistä maista ruoka tulee? Keitä asiakkaat ovat? Löytyy-
kö kaupasta jotain täysin tuntemattomia tuotteita? Ostakaa maistiaisiksi vaikka erilaisia 
valmisruokia ja kokeilkaa outoja hedelmiä ja vihanneksia. Myös jonkin vaikkapa intia-
laisen tai thaimaalaisen ruoan reseptin voi valita etukäteen, ostaa siihen ainekset ja ko-
kata kauppareissun jälkeen.

Jos ryhmällä ei ole mahdollisuutta lähteä etniseen ruokakauppaan, voi läheisessä isom-
massa ruokakaupassakin tehdä monikulttuurisen kaupparetken. Ryhmälle voi antaa 
tehtäviä kuten: etsi ruokaa, joka tulee Espanjasta, miltä käytävältä löytää meksikolaisia 
tuotteita, tai mistä päin maailmaa tulee eniten hedelmiä. Ryhmän voi myös jakaa tar-
kastelemaan eri ruoka-aineita, yksi ryhmä etsii ulkomailta tuotua ruokaa hedelmä- ja 

Ainekset:
4 dl vehnäjauhoja
10 g tuoretta hiivaa
1/2 tl suolaa
ripaus sokeria
1 1/2 – 2 dl haaleaa vettä

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
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vihannesosastolta, toinen säilykkeistä jne. Ryhmät voivat kirjoittaa paperille, missä 
ruoka on kasvanut, missä se on tehty ja missä sitä mahdollisesti eniten syödään. Löytyy-
kö tavallisesta ruokakaupastakin tuntemattomia ja yllättäviä ruokia? 

MUSI IKKIA MAAILMALTA

Soita eri kappaleita tai pätkiä niistä, ja anna ryhmän 
arvata mistä päin maailma musiikki tulee. Yllättääkö 
joidenkin kappaleiden alkuperä? Kuulostaako maailman 
eri puolilta tuleva musiikki joskus hyvinkin samalta?

Voitte myös pitää levyraadin maailmanmusiikista. Levyraadissa soitetaan eri kappaleita, 
ja jokainen kuulija antaa kappaleille pisteitä esimerkiksi neljästä kymmeneen. Eniten 
ääniä saanut kappale voittaa levyraadin.

JUHL IA , JUHLIA

Keskustelkaa juhlapäivistä ja juhlien viettämisestä. 
Mitkä juhlat ovat suomalaisille tärkeitä? Mitä, miten 
ja miksi juhlia juhlitaan? Keskustelkaa niin suoma-
laisista kuin eri kulttuurien uskonnollisista ja kansal-
lisista sekä vaikkapa sadonkorjuuseen ja kuunkiertoon 
liittyvistä juhlista. Miten eri kulttuurien juhlat poik-

keavat toisistaan tai mitä samaa niissä on?

Tehkää ryhmän kanssa kalenteri eri kulttuurien juhlapäivistä kartongille. Kalenteriin voi 
liimata kuvia lehdistä tai piirtää itse, siinä voidaan kertoa tarkemmin joistain valituista 
juhlapäivistä. Kalenteriin voi lisätä myös ryhmän jäsenten syntymä- ja nimipäivät. 

KAMU-PASS I

Askarrelkaa KAMU-passit, joihin kirjaatte kokemuksia matkaltanne kulttuurien pyör-
teissä. Jokainen ryhmän jäsen tekee itselleen passin. Taittakaa kaksi tai neljä paperiarkkia 

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
Materiaali: musiikkia eri 
puolilta maailmaa (Internetistä 
tai kirjastosta)

Kohderyhmä: kaikki 
ikäkaudet
Materiaali: tietoa eri 
kulttuurien juhlapäivistä 
(Internetistä tai kirjastosta).
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vihkoksi ja sitokaa keskeltä langalla. Koristelkaa kan-
net mielenne mukaan. Ensimmäiselle sisäsivulle jo-
kainen kirjoittaa itsestään lyhyen kuvauksen. Suden-
pennut ja seikkailijat voivat myös vastata suoraan 
johtajan antamiin kysymyksiin, esimerkiksi:

Keitä perheeseesi kuuluu?
Miten asutte?
Onko lemmikkieläimiä?
Millainen olet luonteeltasi?
Mistä pidät/et pidä?
Mitä harrastat?

Passin seuraavalle sivulle voidaan piirtää / liimata oma kuva ja kirjoittaa henkilötietoja 
kuten nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka, kotikaupunki, silmien ja hiusten väri jne. 
Muille sivuille voi vaikka kerätä tarroja, tehdä ystäväkirjasivut ym. Kun passit on saatu 
valmiiksi, johtaja kerää ne itselleen ja lukee ensimmäisen sivun kuvaukset ääneen. Toiset 
arvaavat kenestä on kyse. Mietitään sitä, että missä asioissa ollaan samanlaisia ja missä 
erilaisia.

LENNÄTÄ LE I JAA

Lukekaa pätkä afganistanilaisen Khaled Hosseinin 
Leijapoika-kirjasta ja tehkää sitten omat leijat ja pi-
täkää leijaturnajaiset Afganistanin malliin.

”Talvi oli kaikkien kabulilaislasten lempivuodenaika 
tai ainakin niiden, joiden isällä oli varaa ostaa kelvollinen rautakamiina. Syy oli yksin-
kertainen: koulu suljettiin jäiseksi kaudeksi. Minulle talvi merkitsi sitä, ettei tarvinnut 
tehdä jakolaskutoimituksia eikä muistella Bulgarian pääkaupungin nimeä. Edessä oli 
kolme kuukautta, joiden aikana sain pelata Hassanin kanssa korttia kamiinan ääressä, 
katsoa Elokuvakeskuksessa tiistaiaamuisin ilmaisia venäläisiä filmejä ja syödä lounaaksi 
makeaa nauris-qurmaa riisin kera tehtyäni koko aamupäivän lumiukkoja.
 Sitten olivat tietenkin leijat. Leijojen lennättäminen. Ja niiden kiinni juokse-
minen. - -

Kohderyhmä: sudenpennut
Ryhmän koko: mikä vaan
Kesto: noin tunti
Valmistelu: paperia, lankaa, 
kyniä, liimaa, saksia

Kohderyhmä: kaikki 
Kesto: noin puolitoista tuntia 
Valmistelu: leijan askartelu-
tarvikkeet
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 - - Kabulin jokaisessa kaupunginosassa pidettiin talvella leijaturnajaiset. Ja 
turnajaispäivä oli kabulilaispojille kylmän kauden kiistaton kohokohta. - -
 - - Ensi alkuun Hassan ja minä rakensimme leijat itse. Säästimme viikkoraho-
ja pitkin syksyä pieneen posliinihevoseen, jonka Baba oli tuonut joltain Heratin-mat-
kaltaan. Kun talven tuulet alkoivat puhaltaa ja lumi leijailla suurina hiutaleina, me 
avasimme säpin hevosen vatsan alta. Menimme basaariin ja ostimme bambua, liimaa, 
narua ja paperia. Vietimme joka päivä tuntikausia höyläten bambusta keski- ja poikki-
tukia ja leikellen ohutta silkkipaperia, joka mahdollisti nopeat syöksyt ja nousut. Ja 
tietenkin meidän oli valmistettava itse myös lennätysnaru, tar. - -
 - - Leijaturnajaiset olivat Afganistanissa vanha talvitraditio. Ne alkoivat varhain 
aamulla ja päättyivät vasta kun taivaalle oli jäänyt voittaja – muistan vuoden, jolloin 
turnajaiset jatkuivat illan hämärtymisen jälkeenkin. Ihmiset tulivat jalkakäytäville ja 
katoille kannustamaan poikiaan. Kadut olivat täynnä leijataistelijoita, jotka nykivät ja 
riuhtoivat lennätysnaruja, tähyilivät taivaalle silmiään siristellen ja yrittivät hakea asemia, 
joista pääsisivät katkaisemaan vastustajan narun. Jokaisella taistelijalla oli avustaja – mi-
nulla Hassan – jonka tehtävänä oli pidellä kelaa ja syöttää lennätysnarua. (Hosseini 2004: 
60, 61–62, 63)

Pieni leija
Leikkaa leija piirustusten mukaisesti. Voit tehdä 
useampia leijoja yhtä aikaa leikkaamalla useita 
papereita päälletysten. Pienet leijat tehdään 
silkkipaperista, joten niitä voi värittää ja koris-
tella väriliiduilla.

Kiinnitä teippi, mahdollisesti 4–5 kerrosta, 
kahden kulman väliin sivultaan ja leikkaa sak-
silla käyttämällä apuna rei’itintä. Teippaa kaksi 
pilliä tai olkea kiinni leijaan.

Sido 66–90 cm leijanarua ison leijan kahden reiän väliin. 

Etsi narun keskikohta ja tee siihen silmukka (solmullinen) Sido tähän leijanaru kiinni. 

Tarvikkeet: Silkkipaperia tai 
muovipussi 17x22 cm
2 juomapilliä, leikkaa ne 17 cm:n 
pituisiksi
Vahvaa lankaa, esimerkiksi 
polyesteriä
Teippiä
Rei’itin
Sakset
Metrimitta
Mahdollisesti väriliituja paperin 
koristelemiseen
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Miten leija tehdään: 

1.

3.

2.

4.

Teippi

Teippi

Teippaa pilli tähän

Teippaa pilli tähän
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SATUJA

Satuja ja tarinoita voi lukea iltapiireissä tai muuten rauhoittumista vaativassa hetkessä. 
Satujen alkuperän voi kertoa jo ennen lukemista, tai sen voi jättää arvailtavaksi sadun 
kuulemisen jälkeen.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien tarinoita löytää mm. Ihmisiä muuttoliikkeessä-sivuil-
ta www.muuttoliikkeessa.fi. Näitä tarinoita voi käyttää myös keskustelun herättäjinä tai 
iltatarinoina vaeltajille ja aikuisille.

AMINATAN ENS IMMÄINEN KOULUPÄIVÄ

Tehtävät:
- Lukekaa tarina guinealaisen Aminatan  

ensimmäisestä koulupäivästä.
- Etsikää kartalta Aminatan kotimaa,  

Länsi-Afrikassa sijaitseva Guinea.
- Esittäkää tarina näytelmänä tai piirtäkää siitä sarjakuva tai iso piirustus.
- Iltapiirissä (tai muuten vaan): Muistelkaa omaa ensimmäistä koulupäiväänne, 

jokainen saa vuorollaan kertoa yhden muiston. Miettikää sitten yhdessä, mitä 
samaa oli teidän ja Aminatan ensimmäisessä koulupäivässä.

Aminata heräsi aikaisin aamulla, hän ei ollut saanut kunnolla nukuttua yöllä. Tänään 
oli hänen ensimmäinen koulupäivänsä! Aminataa jännitti. Hän pääsisi ihan oikeaan 
kouluun! Eilen Aminata oli tarkoin puhdistanut kenkänsä isojen siskojen ja veljien 
kanssa, ja nukkumaan mennessään hän oli huolellisesti asettanut viereensä uuden kou-
luvihkon ja kynän. Äiti sanoi, että yksi vihko ja kynä saivat riittää noin pienelle koulu-
laiselle. Aminata asui perheineen Malin pikkukaupungissa Pohjois-Guineassa. Perheen 
isä oli maanviljelijä. Heillä oli kaupungin laitamilla monta foniopeltoa, joita piti hoitaa, 
sekä pieni puutarha, jossa kasvoi porkkanoita, perunoita, pähkinöitä, mangopuita ja 
muita herkkuja.

Aminata huomasi isosiskojen Mariaman ja Kadhiatun jo nousseen. Hänkin kiirehti 

Kohderyhmä: sudenpennut 
ja seikkailijat
Kesto: 20–30 min
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pihalle. Kanat tepastelivat keittiörakennuksen edessä ja Aminatan huomatessaan pyräh-
tivät tytön luo jyvien toivossa. ”Huss, menkäähän siitä maata kuopimaan. En minä nyt 
teitä ehdi ruokkimaan, minä olen menossa kouluun!”, Aminata tokaisi ylpeänä. Äiti oli 
laittanut aamupalaksi maitokahvia ja palan patonkia. Perheen koululaiset ryystivät no-
peasti kahvinsa ja lähtivät kiirehtimään koulua kohti. Isot sisarukset selittivät, että 
myöhästyä ei kannattanut, sillä silloin opettaja ei välttämättä päästäisi sisälle luokkaan.

Koulumatkalla Aminata tapasi paljon tuttuja. Jokaisesta talosta juoksi lapsia kadulle. 
Koulu alkoi kaikilla samaan aikaan, kello 8. Aminata kulki yhtä matkaa sisarustensa ja 
naapurin lasten kanssa. Naapurin Adama oli Aminatan paras ystävä. Hän meni jo toi-
selle luokalle. Edellisvuonna Aminataa oli harmittanut kamalasti, kun Adaman piti 
käydä koulussa, eivätkä he voineet leikkiä yhdessä niin paljon kuin ennen. Onneksi 
vihdoin oli tullut pitkän pitkä loma. Ja nyt ystävykset pääsivät kouluun yhdessä.

Koulussa Aminatalla ja muilla ekaluokkalaisilla oli kirjoitus-, lukemis- ja laskemistun-
teja. He harjoittelivat myös puhumaan ranskaa, koska opettajat opettivat kaikkia ainei-
ta vain ranskaksi. Se oli maan virallinen kieli. Kotona Aminatan perhe puhui äidinkiel-
tään pularia. Aminatasta oli hauskaa oppia vierasta kieltä, mutta toisaalta oli kurjaa, kun 
ei aina ymmärtänyt opettajan puhetta. Onneksi Aminatan opettaja oli kiltti, ja kertoi 
asioista välillä myös pulariksi. Kymmeneltä koulussa oli lyhyt välitunti, ja keskipäivällä 
pitkä ruokatauko. Aminata ja Adama juoksivat kotiin syömään, koska matka ei ollut 
pitkä. Kolmelta ala-asteen oppilaat palasivat ruokatauolta koululleen, ja opiskelivat 
kuuteen asti illalla. Aminatan vanhemmat sisarukset, jotka olivat jo yläasteella, pääsivät 
koulusta jo kahdelta.

Koulupäivän jälkeen Aminata auttoi äitiä ja muita naisia kodin töissä. Joskus Aminataa 
kyllästytti keittiöhommat, mutta äiti sanoi, että ilman apua ei ruokakaan valmistuisi. 
Aminatan lempiruokaa oli riisi ja maniokinlehtikastike, etenkin, jos siihen oli laitettu 
myös kalaa. Kotona Aminata kertoi iloisesti kaikille, mitä asioita oli oppinut koulussa. 
Illalla ruuan jälkeen Aminata lähti leikkimään ystäviensä kanssa. He menivät ensin 
kentän laidalle seuraamaan jalkapalloa. Aminatan veljen Thiernon mielestä Aminata ja 
Adama ja muut pikkutytöt olivat liian pieniä pelaamaan jalkapalloa, varsinkin poikien 
kanssa, mutta tytöistä se oli kivaa. Pimeän tultua Aminata kiirehti kotiin. Hän halusi 
mennä ajoissa nukkumaan, että jaksaisi herätä aamulla kouluun. Aminata aikoi opiskel-
la ahkerasti, sillä hän halusi oppia kaiken, mitä opettajat tiesivät, ja vielä enemmänkin. 
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Aminatan haaveena oli tulla isona tutkimusmatkailijaksi. Hän tapaisi ihmisiä kaikkialta 
maailmasta ja kirjoittaisi tutkimuksistaan paksuja kirjoja. Aminataa jännitti jo nyt kaik-
ki tulevat seikkailut.

KAIKKEIN NOPEIN

Kerran, kauan sitten, eläimet kokoontuivat aukiolle ja pohtivat, kuka niistä oli nopein. 
Kukin oli mielestään nopeampi kuin toiset. Leijona ja pantteri ehdottivat, että asia 
ratkaistaisiin järjestämällä juoksukilpailu. Sille, joka tulisi ensimmäisenä maaliin, pant-
teri antaisi palkinnoksi lihaisan lehmän. Kaikki iloitsivat. Jokainen ilmoitti olevansa 
voittaja. Eläimet hyvästelivät toisensa ja lähtivät kukin omalle taholleen.

Jänis suuntasi kulkunsa metsään. Siellä se viritti ansoja ja istui odottamaan. Se sai saa-
liiksi paljon lihaa, jonka se tunki laukkuunsa. Sitten se loikki tielle, jolla juoksukilpailu 
pidettäisiin. Jokaiseen tienristeykseen se heitti lihapaloja näkyville. Näin se kulki koko 
tien pituuden.
 
Aamulla eläimet kokoontuivat kilpapaikalle ja asettautuivat riviin juoksua varten. Lei-
jona karjui: “Paikoillanne, valmiit, nyt!” Eläimet ryntäsivät matkaan. Jänis jättäytyi 
joukon jälkeen. Se hidasteli kunnes kaikki kilpailijat olivat kadonneet näkyvistä. Kun se 
tuli ensimmäiseen risteykseen, se näki, että kilpakumppanit keräilivät ja pureskelivat 
lihapaloja. Ne mekastivat innoissaan. Jänis pyyhälsi ohi. Myös muissa risteyksissä eläimet 
tappelivat lihapaloista. Jänis huomasi ohittaneensa kaikki eläimet eikä pitänyt kiirettä, 
mutta kun se lähestyi tienpäätä, se pisti juoksuksi, ja maaliin tullessaan se läähätti kovin. 
Leijona näki sen, meni sitä vastaan ja totesi: “Sinä voitit. Olet eläimistä nopein. Tässä 
lupaamani lehmä.” Jänis kiitti palkinnosta ja lähti paluumatkalle. 

Tiellä se näki muut eläimet ja sanoi: “Hei, menkää jo kotiinne. Minä voitin kisan. Et-
tekö näe tätä pulskaa lehmää? Minä olen kaikkein nopein.” Eläimet olivat ihmeissään. 
Hyeena kysyi: “Mitä teit, kun voitit meidät kaikki?” Jänis vastasi nauraen: “Jätin ahneu-
teni kotiini ennen kuin läksin matkaan.” Eläimet häpesivät, ja jänis jatkoi matkaansa.

Kansantarina Fouta Djallonin ylängöltä Länsi-Afrikasta
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SATU R I I S IKAKUISTA

Kuudennella Hung-kuninkaalla oli monta vaimoa. Hänellä oli myös paljon lapsia. 
Poikia oli kaksikymmentä ja tyttöjä oli saman verran. Kuningas mietti: ”Miten minä 
osaan päättää, kuka on kuningas minun jälkeeni.” Silloin eräs Henki tuli kuninkaan 
luokse ja antoi hänelle neuvon: ”Ihminen tarvitsee aina ruokaa. Pyydä, että pojat etsivät 
hyvän ruokaohjeen. Seuraava kuningas on hän, joka löytää parhaan ruokalajin.” Kunin-
gas kutsui pojat luokseen ja sanoi: ”Matkustakaa ympäri maailmaa. Etsikää erikoisia ja 
hyvänmakuisia ruokia. Vuoden kuluttua tulkaa takaisin. Sitten jokainen valmistaa yhden 
ruoan minulle. Seuraava kuningas on hän, joka löytää parhaan ruokalajin.” 

Kuninkaan pojat läksivät matkaan, itään ja länteen, etelään ja pohjoiseen. Kaikilla oli 
palvelijoita mukanaan. Vain yhdellä pojalla ei ollut rahaa matkaan. Pojan äiti oli ollut 
kaunis mutta köyhä. Hän oli kuollut, eikä häneltä jäänyt perintöä. Pojan nimi oli Lang 
Lieu. Lieu katseli veljien lähtöä. ”Mitä minä voin tehdä”, hän ajatteli surullisena. Yöllä 
Lieu näki unessa Hengen. Henki sanoi: ”Minä autan sinua. Riisi on maamme tärkein 
ruoka. Kaikki tarvitsevat riisiä. Ota tuoretta riisiä, liota sitä puhtaassa vedessä ja keitä 
kypsäksi. Leivo riisistä kaksi kakkua. Toinen on pyöreä kuin taivas. Toinen on neliö, 
samanlainen kuin pelto. Pane kakkujen sisään seosta, jossa on mung-papuja, jauhettua 
lihaa, rasvaa ja vihreää sipulia. Kääri kakut banaanin lehteen. Keitä niitä yksi yö ja yksi 
päivä. Usko minua!” Sitten henki katosi. Aamulla Lieu meni vanhan lapsenhoitajan 
luokse. Tämä oli hoitanut Lieuta, kun äiti kuoli ja Lieu oli pieni lapsi. Lieu kertoi hoi-
tajalle Hengen neuvon. Vanha lapsenhoitaja halusi auttaa. Yhdessä Lieu ja hoitaja val-
mistivat riisikakkuja, kuten Henki oli neuvonut. Vuoden aikana he tekivät monta 
kakkua. Lopuksi he osasivat tehdä hyvin herkullisia kakkuja. 

Vuoden kuluttua kuninkaan pojat palasivat kotiin. He toivat mukanaan herkullisia ja 
harvinaisia ruokia. Kuningas maistoi kaikkia. Lopuksi hän sanoi: ”Lieun riisikakut ovat 
parhaita. Kakut ovat muodoltaan kuin maa ja taivas. Harvinaisia ruokia on vaikea saada, 
mutta kaikki voivat valmistaa ja syödä näitä kakkuja. Toiset ruoat ovat arvokkaita, kos-
ka ne ovat erikoisia. Tämä ruoka on hyvää, vaikka se on tavallista ruokaa.” Silloin Lieu 
kertoi, että Henki oli neuvonut häntä. Kuningas ajatteli: ”Henki halusi, että Lieu on 
seuraava kuningas. Siksi Henki neuvoi meitä molempia.” Kuningas antoi maansa Lang 
Lieulle. Lopuksi kuningas määräsi, että kaikki opettelevat, miten riisikakkuja tehdään. 
Hän antoi myös kakuille nimet. Pyöreä riisikakku on Banh Day ja neliön muotoinen 
kakku on Banh Chung. Tästä lähtien riisikakkuja on tehty aina Tet-juhlaan eli uuden 
vuoden juhlaan. Banh Chung -kakut ovat kiitos maalle, joka antaa ruoan.
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(Riisikakut valmistetaan siten, että riisiä ja papuja liotetaan vedessä yksi ja puoli vuoro-
kautta (eli kaksi yötä ja yksi päivä). Silloin riisi ja pavut ovat pehmeitä. Riisiin ja papui-
hin sekoitetaan lihaa, sipulia ja suolaa. Seos kääritään banaanin lehteen. Kakkua keitetään 
vedessä 12 tuntia – yhtä kauan kuin suomalaiset paistavat joulukinkkua.)

Vietnamilainen satu
Riitta Kemppainen-Koivisto ja Tiina Salmio (toim.):  

Matkalla suvaitsevaisuuteen – Kansainvälisyyskasvatuksen  
menetelmäopas 5–8-vuotiaiden lasten ohjaajille

TUTKIMUSMATKAIL I JA

Viikko sitten tulin kotiin pitkältä tutkimusmatkalta. Asuin vuoden verran erään kansan 
luona maapallon pohjoisosissa. Matka oli ihanan eksoottinen, sillä kaikki oli siellä niin 
erilaista. Ihmiset ovat siellä ystävällisiä mutta aika alkukantaisia, he palvovat kyllä eläimiä 
ja säätä, mutta eivät oikein pidä huolta perheestään.

Tulin sinne sellaiseen vuodenaikaan, jota he väittävät kevääksi, mutta oikeastaan se on 
talvi. Kylmää ja pimeää, mutta heidän mukaansa se on kesäajan alku. Aika pian saapu-
miseni jälkeen juhlittiin ensimmäistä eläimellistä juhlaa, joka paikassa oli pieniä keltai-
sia lintuja, ja myös jänikset olivat esillä tämän juhlan aikaan. Ihmiset kasvattivat kotonaan 
nurmea, ilmeisesti näiden lintujen ja jänisten ruoaksi, ja koristelivat puiden oksia erivä-
risillä höyhenillä. Viikkoa ennen itse juhlaa lapset pukeutuivat ihmeellisiin asuihin ja 
kiersivät kylällä ihmisten luona kerjäämässä. Lapsilla oli posket maalattu kirkkailla vä-
reillä, nenä täynnä pisteitä ja heillä oli päällään värikkäät, aivan liian suuret vaatteet, 
päässään huivi ja käsissään luuta ja kahvikannu. Juhla-aikaan he söivät pyhän linnun 
munia kaikissa muodoissaan, ihmeellistä ruskeaa mönjää ja lammasta, mutta jostain 
syystä ei jänistä lainkaan. Toista kevään juhlaa juhlittiin valkeat hatut päässä. Maan 
pääkaupungissa koko kansa kokoontui erääseen puistoon, vaikka oli niin kylmä, että 
meressä kellui vielä jäälauttoja. Puistossa ihmiset söivät ja joivat, leikkivät ilmapalloilla 
ja osa oli pukeutunut naamiaisasuihin. Onneksi nuoremmat ihmiset olivat varustautu-
neet säähän pukeutumalla haalareihin, heillä varmasti oli lämmin, ajattelin kateellisena. 
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Sitten tuli vihdoin se, mitä he kutsuivat kesäksi, lämmin se ei ollut, mutta valoa oli 
melkein koko vuorokauden ympäri. Tämän kauden alkaessa he juhlivat hedelmällisyys-
riittiä, jolloin rannoilla poltettiin tulia, naimattomat naiset ennustivat tulevaisuuttaan 
kukkia keräämällä ja yöllä tanssittiin. Ovensuut koristeltiin puilla. En ole koskaan näh-
nyt mitään samanlaista, aikuiset ihmiset innostuivat täysin ja se näytti jopa olevan 
hauskaa. Ruokapöydässä he syövät ja juovat. Tämän vuodenajan lopuksi juhlitaan vielä 
kerran, ja silloin syödään rapumaisia kirkkaanpunaisia mereneläviä ja juodaan huumaa-
via juomia, samalla myös lauletaan. Tämä juhla on tosin lainattu naapurikansalta.

Aurinkoisen kauden jälkeen tulee sadekausi, vaikka tosin kesälläkin sataa paljon. Tulee 
kylmää ja pimeää, jopa heidän mittojensa mukaan. En itse ymmärrä, miten he selviyty-
vät kylmässä enkä sitä miten yö aina vain jatkuu. He kuitenkin toimivat aivan tavalli-
sesti, käyvät töissä ja tulevat myöhään kotiin. Mutta miksi he eivät tähän ikävään aikaan 
juhli juuri ollenkaan edes helpottaakseen oloaan siinä pimeydessä, sitä en ymmärtänyt. 
Luulen, etteivät monet heistä edes näe valoa. Keskellä kaikkein pimeintä aikaa juhlivat 
he valonjuhlaa, jonkun valonpyhimyksen kunniaksi. Tytöt pukeutuvat valkoisiin, sytyt-
tävät tulia ja laulavat hitaita lauluja. Neljänä sunnuntaina ennen talven suurinta juhlaa 
sytytetään kynttilöitä. Tätä suurinta juhlaa vietetään juuri ennen vuoden vaihtumista ja 
sitä juhlitaan käsittääkseni possujen ja jonkun vanhan miehen kunniaksi. Kaikki saavat 
ison palan sikaa ja syövät sitä suurella hartaudella, syövät kalaa ja juovat erikoisia juo-
miaan. Nyt ymmärrän, että monet eläimet ja jotkut juomat ovat jotain pyhää tässä 
maassa, mutta valitettavasti en ehtinyt tutustua siihen kauemmin, sillä palasin takaisin 
kotiin, kun tutkimusstipendini loppui.

Vi och dom. En metodbok om mångfald i scouterna, Svenska Scoutrådet, 2005.

Ymmärtävätkö kaikki mistä kulttuurista on kysymys?
Miltä tuntuu, kun omaa kulttuuria kuvaillaan näin?
Miten me kuvailemme muita kulttuureita? 
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MENOVINKKEJÄ

Eripuolella Suomea on lukuisia mielenkiintoisia monikulttuurisia vierailukohteita kai-
kenikäisille partiolaisille. Erityisesti näitä paikkoja on pääkaupunkiseudulla, missä myös 
suurin osa maahanmuuttajista asuu. 

Suurimmissa kaupungeissa on monikulttuurisuuskeskuksia, ja melkein missä vain, 
missä maahanmuuttajia on, on myös heidän perustamiaan yhdistyksiä. Näiltä sivuilta 
löydät lisätietoa maahanmuuttajayhdistyksistä eri puolilla Suomea:

www.monimos.fi – Pääkaupunkiseutu ja koko Suomi
www.sondip.com – Turku
www.wari.info – Keski-Suomi
www.heshu.fi – Pirkanmaa

Parhaiten oman paikkakuntasi monikulttuurisista vierailukohteista löydät kuntasi net-
tisivuilta. Kannattaa myös tarkkailla, onko lähimuseoissa kiinnostavia näyttelyitä, tai 
mitä teatterin ohjelmistossa pyörii. 

Keväisin ympäri Suomea järjestettävät Mahdollisuuksien torit kokoavat paikkakunnille 
erilaisia järjestöjä ja muita toimijoita.  Mausteena toreilla on tarjolla herkkuja maailman 
eri kolkista sekä kulttuuriesityksiä, keskusteluja ja muuta ohjelmaa.

Tässä esimerkkejä pääkaupunkiseudulta, joita voit jo nyt tai varmasti tulevaisuudessa 
löytää ympäri Suomea:

Helsingissä
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisa, Kaisaniemi
Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry, Kaisaniemi 
Maailma kylässä- festivaalit toukokuussa, Kaisaniemi
Tyttöjen talo, Kallio
MoniNaisten talo, Sörnäinen
Munkkiniemi International Club – Munkkiniemen kansainvälinen klubi 
Kulttuurien museo, Tennispalatsi
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Espoossa
Espoon kaupungin monikulttuuriset toimintakeskukset Espoon keskuksessa,  

 Leppävaarassa, Matinkylässä ja Espoonlahdessa.
Suvelan olkkari, Suvela
Helinä Rautavaaran museo, WeeGee

Vantaalla
Maahanmuuttajien yhteispalvelupiste Silkin Portti, Tikkurila
Vantaan Nicehearts ry:n monikulttuurinen naisresurssikeskus Pihlaja, Tikkurila
Nuorten kahvila maahanmuuttaja- ja suomalaisnuorille, Tikkurila
Hakunilan kansainvälinen yhdistys, Hakunila
Vantaan Monikulttuurinen Voimavarakeskus Monika, Myyrmäki 
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