Kulttuurimokia
1. Kengänpohjan näyttäminen on loukkaus monissa Aasian maissa, koska kengänpohja
tai jalkapohja on ihmisessä likaisinta.
2. Peukalon liike ylös ja alas on törkeä merkki monissa Länsi-Afrikan maissa.
• sama kuin keskisormen näyttäminen
3. Ihmisen valokuvaaminen on epäsopivaa monissa alkuperäiskulttuureissa (esim.
aboriginaalit Australiassa).
• valokuva vangitsee sielun

4. Ok-merkki
ei ole sopiva merkki esim. Turkissa ja Irakissa.
• toisen nimittelyä
• merkki kuvaa peräaukkoa
5. Pään taputtaminen on kiellettyä monissa Aasian maissa.
• ihmisen pyhin osa
• edes lapsen päätä ei saa koskettaa
6. Käsi kädessä kävely samaa sukupuolta olevien kesken on merkki
homoseksuaalisuudesta Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa sekä Pohjois-Amerikassa.
• samaa sukupuolta olevat ystävät kävelevät käsi kädessä monissa Aasian maissa
7. Röyhtäisy on huono tapa tai jopa törkeää useimmissa maissa.
• kohteliaisuus Japanissa

8.
on hävytön merkki Iso-Britanniassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Se
vastaa keskisormen näyttämistä.
• monissa maissa voitonmerkki
• rauhan ja rakkauden merkki hippikulttuurissa

9.
on viittaus siitä, että kumppani pettää Italiassa, Kreikassa, Espanjassa,
Ranskassa ja Balkanin maissa.
• kansainvälisesti rockmerkki, jota rokkarit ja konserttiyleisö käyttävät

10.
tarkoittaa naisen sukupuolielintä Vietnamissa. Merkin käyttäminen on yksi
pahimpia loukkauksia.
• Suomessa merkkiä käyttävä kertoo narraavansa
• varsinkin englanninkielisissä maissa merkillä toivotetaan hyvää onnea
11. Käsineet kädessä kättely on huono tapa esim. Romaniassa ja Suomessa.
• normaalia monissa maissa
14. Punainen ruusu on hautajaiskukka Latviassa.
• romanttisen ja intohimoisen rakkauden merkki useimmissa kulttuureissa
14. Saapuminen 5 minuuttia liian aikaisin osoittaa Hollannissa epäkunnioitusta ja
piittaamattomuutta isäntäväkeä kohtaan.
15. Kännykkään puhuminen julkisissa kulkuvälineissä on törkeää Japanissa. Itävallan
Grazissa se on kokonaan kiellettyä.
• normaalia esim. Suomessa
17. Saksien antaminen lahjaksi osoittaa suhteen loppumista monissa Etelä-Amerikan
maissa. Puukon tai veitsen antaminen on Japanissa käsky itsemurhan tekemiseen. Jos
venäläinen antaa puukon lahjoittaneelle vastalahjaksi kolikon, osoittaa se että hän on
antanut anteeksi vääränlaisen lahjan.
• Suomessa puukko on sopiva lahja miehelle
18. Syömäpuikkojen laittaminen pystyyn riisikuppiin ruokailun loputtua tai niillä
osoittaminen merkitsee kuolemaa Japanissa ja Kiinassa.
19. Julkisesti niistäminen on törkeää Afganistanissa ja monissa muissa Aasian maissa
sekä Ranskassa.
20. Ruoan paloittelu veitsellä on Itävallassa viesti siitä, että ruoka on sitkeää. Ruoka pitää
paloitella vain haarukalla.
21. Haarukalla syöminen voi olla isäntäväkeä loukkaavaa Aasiassa, jossa puikoilla
syöminen on normaali käytäntö tai Afrikassa, jossa usein syödään käsin.
22. Vasemman käden käyttäminen syömisen yhteydessä on epäsopivaa esim. monissa
Aasian ja Afrikan maissa, koska sitä pidetään likaisena kätenä.
23. Suomessa ja Skandinaviassa on epäsopivaa mennä saunaan uimapuvussa,
shortseissa tai alusvaatteissa. Saunaan mennään yleensä alasti. Jos se tuntuu
vastenmieliseltä, voi verhoutua pyyhkeeseen.
• useimmissa kulttuureissa ei ole tapana näyttäytyä alasti vieraiden seurassa
24. Useimmissa kulttuureissa ei ole sopivaa ainakaan virallisemmissa tilanteissa ilmoittaa
lähtevänsä vessaan, vaan lähteminen seurasta tehdään jonkin muun asian varjolla.

Ryhmätehtäviä:
1. Mitä eleitä tai merkkejä on, jotka tarkoittavat kulttuurissasi eri asiaa kuin muissa
kulttuureissa?

2. Minkälaisia tapoja kulttuurissasi on liittyen
a. syömiseen
b. juomiseen
c. kukkien antamiseen
d. lahjojen antamiseen
e. tervehtimiseen

3. Mitä kulttuurimokia ulkomaalainen saattaa tehdä Suomessa?

