
Alkuhuomio 
Olemme sisällyttäneet näihin kulttuuripaketteihin myös paljon venäläisiä, ranskalaisia ja         

saksalaisia sanoja. Jotta sanojen opettelu olisi mahdollisimman helppoa ja aitoa, olemme           

lisänneet kustakin sanasta ääntämisen mallin. Mallit löytyvät tiedoston loppupuolelta         

Qr-koodien takaa. Esimerkiksi kun vierasperäisen sanan zakuska perässä on merkki (1),           

vastaa Qr-koodi numero (1) sanan ääntämismallia. 

Kulttuuripaketti 1: Venäjä 
 
Ruokailu 

Venäläinen ruokailukulttuuri on monipuolinen, sillä esimerkiksi venäläisten päivällinen        

koostuu usein neljästä ruokalajista. Ruokailun aloittavat alkuruuat, zakuskit (1), jotka ovat           

pieniä suupaloja, esimerkiksi suolakurkkuja, sillejä ja piirakoita. Alkuruokailun jälkeen         

syödään usein keittoruoka, esimerkiksi borsch (2), joka on kasvispohjainen, muun muassa           

perunoita, punajuuria ja porkkanoita runsaasti sisältävä keitto. Borschia syödään usein          

smetanan kera. Smetana puolestaan on hapatettua kermaa, ja happamuutensa ansiosta se tuo            

borsch-keittoon tasaavan maun.  

Kun zakuskit ja borschit on syöty, on venäläisellä päivällisellä seuraavaksi vuorossa           

pääruoka. Pääruoaksi syödään tyypillisesti lihaa tai kalaa, esimerkiksi lihahöystöä,         

stroganovia. Viimeisenä päivällisellä syödään tietenkin jälkiruoka,      

johon tyypillisesti kuuluu marjoja, kiisseliä ja kakkua. Koko aterian         

kruunu on kuitenkin tee, jota ei keitetä tavallisella teepannulla saati          

vedenkeittimellä, vaan perinteisellä samovaarilla.  

 

 Perheyhteisö 

Venäläinen perheyhteisö ei varsinaisesti eroa muistakaan perheistä,       

sillä perinteisiin perheisiin kuuluvat samat henkilöt aina vanhemmista        

sisaruksiin kuin Suomessakin. Venäjällä perheyhteisö on kuitenkin       

hyvin tiivis ja iso: lähiperheeseen katsotaan kuuluviksi niin isovanhemmat kuin serkut, tädit            

ja sedätkin. Perheen vanhimmat ovat tietenkin ukki ja mummi, dedushka (3) ja babushka (4),              



jonka jälkeen sukupuussa seuraavana ovat äiti ja isä, jotka kulkevat niinkin arkisilla nimillä             

mama ja papa. Venäläisessä ydinperheessä on tyypillisesti useita lapsia, eli jos kuulut            

tyypilliseen venäläiseen perheeseen, sinulla on useampi sistra ja brat. Perhesanaston suhteen           

venäläiset ovat selvästikin vaikuttaneet meihin suomalaisiin, ainakin kun tarkastellaan sanaa          

täti. Kun suomalaisen lapsen äidin tai isän sisko on täti, venäläisen lapsen äidin tai isän sisko                

on tyotia (5), lausutaan /tsjotja/. 

 

Satuhahmo: Baba Jaga 

Venäläisessä kansantarustossa tunnetaan sellainen satuhahmo kuin Baba Jaga. Baba Jaga on           

synkässä metsässä elävä noita, joka asuu pienessä mökissä. Baba Jagan mökki on taikamökki,             

sillä mökillä on kanan jalat, ja se kykenee liikkumaan. Venäläisissä tarinoissa Baba Jaga             

rankaisee ilkeitä lapsia, mutta kiltit lapset noita jättää rauhaan. Siksi Baba Jagaa ei tarvitse              

pelätä turhaan: tottele vanhempiasi, käyttäydy kiltisti ja ole sydämeltäsi puhdas, älä haudo            

pahoja suunnitelmia. Silloin Baba Jaga ei rankaise sinua, vaan saat olla rauhassa. Baba Jagan              

tarinaa käytetään Venäjällä jokseenkin samalla tavalla kuin joulupukkia Suomessa: kilteistä          

teoista palkitaan, huonoista ei. 

Baba Jaga on kuitenkin pelkkä satu, jota venäläisille lapsille kerrotaan. Sadussa nuori tyttö             

löytää metsästä noidan mökin ja päätyy lopulta noidan palvelijaksi. Koska tyttö on kiltti ja              

hyväsydäminen ja auttaa esimerkiksi Baba Jagan kissaa, pääsee hän pakenemaan noidalta ja            

löytää turvallisesti kotiin. Baba Jagan sadulla on joitain samoja piirteitä kuin vaikkapa            

Hannussa ja Kertussa, sillä molemmissa saduissa lapset päätyvät seikkailuun ja löytävät           

metsästä noidan mökin, mutta oveluudellaan ja hyvyydellään lapset selviävät noitien käsistä.           

Kuten muissakin saduissa, myös Baba Jagan sadussa on tärkeä opetus hyvien tekojen ja             

toisten auttamisen tärkeydestä. 

 

Tunnettu nähtävyys: Punainen tori 

Venäjän tunnetuin nähtävyys ja samalla venäläisten kansan symboli, on Красная площадь,           

(Krasnaja ploštšad [6]), eli Punainen tori. Punainen tori sijaitsee Venäjän pääkaupungin,           

Moskovan ydinkeskustassa, ja siellä järjestetään paljon kokoontumisia, markkinoita ja         

tapahtumia. Jos käyt matkalla    

Moskovassa, et voi olla    

huomaamatta Punaista toria, sillä    



se on suunnattoman pitkä: 330 metriä, eli yli sata metriä pidempi kuin Silja Linen              

risteilyalus! Jos Punaisen torin laittaisi Jyväskylän kauppakadulle, veisi pelkästään torialue          

yli puolet koko kauppakadun pituudesta! Siinäpä torialuetta kerrakseen! 

Nimestään huolimatta itse tori ei suinkaan ole punainen, vaan itse asiassa se on harmaa. Torin               

nimi luultavimmin perustuu punaisiin rakennuksiin, jotka ympäröivät toria, mutta jotka toki           

ovat myös merkittäviä nähtävyyksiä. Torin ympärillä on esimerkiksi rakennuksia, kuten          

Kreml, Pyhän Vasilin katedraali ja Leninin mausoleumi. Vuoden merkittävin hetki Punaisella           

torilla on Voitonpäivän paraati, joka järjestetään joka vuosi toukokuussa toisen          

maailmansodan päättymisen juhlistamiseksi. Tuossa tapahtumassa venäläinen armeija marssii        

torilla, ihmiset juhlivat, sotakalustot ja tankit ovat yleisön nähtävillä sekä Venäjän presidentti,            

Vladimir Putin pitää puheen. 

 

Tärkeimmät juhlat: Uusivuosi ja pääsiäinen 

Meille suomalaisille voi tulla yllätyksenä, että toisin kuin meillä, Venäjällä joulu ja juhannus             

eivät suinkaan ole kansan tärkeimmät juhlat, vaan ne ovat         

uusivuosi ja pääsiäinen. Venäjällä uudenvuoden juhlinta      

alkaa vuoden ensimmäisenä päivänä, ja se jatkuu aina        

tammikuun seitsemänteen päivään saakka. Seitsemäntenä     

päivänä on venäläinen joulu, eli Venäjällä joulu ja        

uusivuosi ovat eri perin kuin Suomessa. Myös siinä        

mielessä venäläiset viettävät talven isoimpia juhlia eri       

tavalla kuin suomalaiset, että venäläisten joulupukki ei       

saavu jouluna, vaan uutena vuotena. Venäläinen      

joulupukki on nimeltään Ded Moroz (7), eli Pakkasukko.        

Pakkasukko saapuu uudenvuoden aikana Lumitytön kanssa,      

ja venäläiset lapset leikkivät heidän kanssaan piirileikkejä       

ja heille lauletaan yhteisiä lauluja. Aivan kuten       

joulupukkikin, myös Pakkasukko jakaa lapsille lahjoja ja namusia. 

Pääsiäisen juhlinta alkaa Venäjällä keväällä, mutta se ei ole kuitenkaan yleensä samaan            

aikaan kuin esimerkiksi Suomessa. Pääsiäinen on Venäjän suurin kirkollinen juhla, sillä se on             

ainoa kirkon juhla, joka koskettaa kaikkia venäläisiä perheitä. Venäjällä pääsiäisen vietto           

alkaa 49 päivää kestävällä paastolla, jonka aikana ihmiset eivät saa syödä eläinkunnan            



tuotteita. Venäläisten pääsiäiseen liittyy kuitenkin joitain samoja piirteitä kuin Suomessakin,          

mutta erojakin on, esimerkiksi ruokien suhteen. Suurin syy pääsiäisenvieton eroille          

suomalaisten ja venäläisten välillä on siinä, että suurin osa venäläisistä on ortodokseja.            

Ortodoksit ovat yksi kristinuskon kirkkokunta, ja heidän tapansa ja kulttuurinsa eroaa           

esimerkiksi Suomessa yleisestä luterilaisesta kirkkokunnasta useallakin tavalla. 

 

Musiikki: Balalaikka 

Venäjän yksi tunnetuimmista soittimista on nimeltään balalaikka. Balalaikka on kitaraa          

muistuttava kielisoitin, mutta poikkeaa tavallisesta     

kitarasta siten, että se on kolmion muotoinen. Toisin        

kuin tavallisessa kitarassa, balalaikassa ei ole yleensä       

kuutta kieltä, vaan pelkästään kolme, mikä tekee       

balaikan soittamisesta hyvin erilaista. Balalaikan ääntä      

on kuvailtu kauniiksi ja herkäksi, vaikka soitin itsessään        

näyttää hieman rujolta. Balalaikka on vanha soitin, sillä        

se kehiteltiin arviolta 1600-luvulla, eli yli neljäsataa       

vuotta sitten!  

 

Voit kuunnella balalaikan ääntä koodin takaa: 

 

 

Luonto: Siperia 

Venäjän kenties tunnetuin luonnonkohde on Siperian maa-alue, joka sijaitsee Venäjän          

pohjoisosissa ja yltää koko valtakunnan ylitse. Näin ollen Siperia on todella iso, onhan             



Venäjäkin maailman suurin maa. Siperia on kolkko ja karu alue, jossa asuu ihmisiä             

harvakseltaan, ja kylmäkin siellä on: pakkasta saattaa pahimmillaan olla jopa 62 astetta! 

Kulttuuripaketti 2: Ranska 

Tunnettu nähtävyys: Louvren taidemuseo 

Yksi tunnetuimpia ranskalaisia nähtävyyksiä on Louvren taidemuseo, joka sijaitsee maan          

pääkaupungissa, Pariisissa. Museo sijaitsee kauniin     

Seine-joen rannalla, joten vierailijat pääsevät näkemään      

kauniita näkymiä sekä museon sisä- että      

ulkopuolellakin. Louvre on perustettu 1700-luvun     

lopulla, ja aina perustamisestaan saakka se on ollut        

suuressa suosiossa niin ranskalaisten kuin maassa      

vierailevien turistienkin keskuudessa. 

Louvressa on satoja erilaisia taideteoksia aina      

maalauksista veistoksiin, mutta museon ehdottomasti     

tunnetuin ja kuuluisin teos on Leonardo Da Vincin        

maalaus, Mona Lisa. Mona Lisa on maalattu       

1500-luvulla, ja jo yli viisisataa vuotta maalaus on        

hämmentänyt katsojiaan: hymyileekö maalauksen neito,     

itse Mona Lisa, vaiko ei? Jos hän hymyilee, niin mitä hänellä mahtaa olla mielessään? Mitä               

mieltä sinä olet? 

 

Ruokakulttuuri 

Ranska on erittäin kuuluisa ruokakulttuuristaan, sillä lukuisat erilaiset ruokalajit, raaka-aineet          

ja juomat ovat peräisin Ranskasta. Ranskalaisessa keittiössä liha, kasvikset ja yrtit ovat            

erittäin tyypillisiä, ja juurikin liharuuat, kuten vaikkapa pihvit ovat ranskalaisten mieleen.           

Heiltä koko maailma on saanut lukuisia sanoja niin liharuokiin kuin muuhun           

ruokasanastoonkin. Tästä syystä erilaiset lihoihin liittyvät sanat, kuten entrecôte (8), eli härän            

ulkofilee, ovat tyypillisiä suomen kielessäkin. Myös sana filet (9) tulee suoraan ranskasta.            

Muita tunnettuja ranskaan perustuvia ruokasanoja, joita suomessakin käytetään, ovat         

esimerkiksi fondue (10), buffet (11) ja pâté (12).  



Ruuan lisäksi Ranska on erittäin tunnettu viineistään, ja ranskalaiset viinit ovat levinneet            

ympäri maailmaa aikuisten nautittavaksi. Maa tuottaa joka vuosi suunnattomia määriä sekä           

puna- että valkoviiniä, ja ranskalaisia juomia myydään kaikkialla, myös Suomessakin.          

Viinien lisäksi Ranska on erittäin tunnettu juustoista, mutta nämä juustot eivät ole sellaisia             

joita laitetaan aamupalapöydässä voileivän päälle, vaan ranskalaiset juustot ovat hienoja,          

aromikkaita ja arvokkaita herkkuja.  

Ranska on siis vaikuttanut moniin maihin ruuan näkökulmasta, ja maassa on kehitetty            

lukuisia eri ruokia ja ruokasanoja. Tämä näkyy monella eri tavalla ihmisten elämässä,            

esimerkiksi kun illallisella nautitaan pihviä ja laadukasta punaviiniä, ja ennen ruokailua           

sanotaan: bon appétit! (13) Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? 

 

Tapahtumat: Cannesin elokuvajuhlat 

Olet varmasti kuullut amerikkalaisten Oscar Gaalasta, jossa palkitaan vuoden parhaimpia          

elokuvia ja näyttelijöitä? Se ei ole kuitenkaan ainoa elokuvajuhla, vaan myös Ranskassakin            

järjestetään vuosittain erittäin arvostettu elokuvagaala, jonka nimi on Cannesin elokuvajuhla.          

Elokuvajuhla järjestetään Cannesin kaupungissa toukokuussa, ja juhlassa palkitaan elokuvia,         

näyttelijöitä, ohjaajia ja muita elokuvien tekemiseen liittyviä henkilöitä. Cannesin         

elokuvajuhlan arvokkain palkinto on nimeltään Kultainen palmu, (Palme d’Or) (14), joka           

jaetaan parhaalle elokuvalle. Kultaisia palmuja ja muita Cannesin elokuvajuhlan palkintoja          

on jaettu jo vuodesta 1946 saakka, eli 74 vuotta. 

 
 
 



 
 
 
Pelit ja leikit: Petankki 

Ranska on tarjonnut maailmalle erilaisten taiteiden ja ruokien lisäksi myös pelejä ja leikkejä,             

joista yksi tunnetuimpia lienee petankki, ranskaksi pétanque (15). Petankki on tunnettu peli            

koko maailmassa, ja sitä on pelattu aina       

Kiinan mailta Yhdysvaltoihin. Petankki    

on vanha peli, ja kenties jopa      

isovanhempammekin ovat pelanneet sitä,    

sillä nykyisessä muodossaan petankkia    

on pelattu jo yli sata vuotta. Kuitenkin       

arvellaan, että peli on saanut alkunsa      

tuhansia vuosia sitten, ja näin ollen      

kyseessä on mitä luultavimmin yksi     

maailman vanhimmista peleistä.  

Petankkia pelataan suurin piirtein nyrkin kokoisilla metallikuulilla sekä pienellä         

muovipallolla. Pelin idea on yksinkertainen: Peli alkaa siten, että muovipallo, joka tunnetaan            

myös maalipallona, heitetään vähän matkan päähän pelaajista, mielellään mahdollisimman         

haastavaan paikkaan, eli ei ihan pelaajien eteen. Sen jälkeen pelaajat heittävät vuorotellen            

omia metallikuuliaan kohti maalipalloa, ja kun kaikki metallikuulat on heitetty, se, kenen            

kuula on lähimpänä maalipalloa, voittaa kierroksen ja saa pisteen. Metallikuulat on usein            

kuvioitu eri tavoilla, jotta pelaajat tunnistavat omat kuulansa: osassa kuulista voi olla viivoja,             

osassa kuvioita ja osassa vaikkapa raitoja.  

 

Ranskan tavat 

Kuten jokaisessa maassa, on myös Ranskassa omat tapansa. Ranska on vanha ja merkittävä             

maa, joten monet ranskalaiset tavat ovat useiden sukupolvien aikaan saannoksia: nämä           

koskettavat tämän päivän ranskalaista lasta, mutta ne ovat koskettaneet yhtä lailla myös            

ranskalaisen lapsen isovanhempien isovanhempiakin! Maiden erilaisia tapoja on hyvä         

opetella, sillä vanha sanonta kuuluu: maassa maan tavalla. Vieraiden maiden tavat voivat            

tuntua oudoilta, mutta on hyvä muistaa, että oudoimmankin tuntuiset tavat ovat kyseisen            

maan asukkaille tuttuja, ja niiden kovaan ääneen kummastelu voi olla loukkaavaa. Mieti, jos             



joku nauraisi meille suomalaisille siksi, että otamme kenkämme pois sisällä tai käymme            

saunassa. Yhtä lailla nekin ovat maassamme yleisiä tapoja, jotka saattavat olla outoja            

ulkomaalaisille. 

Tuntuvatko esimerkiksi seuraavat ranskalaiset tavat oudoilta sinun mielestäsi? 

- Ihmiset tervehtivät toisiaan poskisuudelmilla. 

- Ihmiset eivät suosi suuria supermarketteja, vaan esimerkiksi patonki ostetaan pienistä          

leipomoista. 

- Ruokapöydän ääressä on pidettävä molemmat kädet pöydällä. 

- Tuntemattomia henkilöitä teititellään, ei sinutella. (On myös kohteliasta käyttää         

sanoja madame ja monsieur) (16) (17). 

- Ruokaillessa juomaa ei saa kaataa pelkästään itselleen, vaan sitä on ensin tarjottava            

vierustoverille. 

- Ole kohtelias, mutta hillitty. Älä unohda sanoa kaunista kiitosta: merci! (18) 

 

 

Tunnettu nähtävyys: Notre-Dame 

Notre-Damen (19) katedraali on yksi tunnetuimpia ranskalaisia nähtävyyksiä, ja se sijaitsee           

Louvren tavoin aivan Pariisin ytimessä. Katedraali      

tarkoittaa tuomiokirkkoa, eli näin ollen Notre-Dame on       

merkittävä uskonnollinen rakennus, sillä se on Ranskan       

pääkirkko. Notre-Dame on valtava: se on yli 130 metriä         

pitkä ja korkeudeltaan se on peräti 68 metriä, eli se on lähes            

kaksi kertaa korkeampi kuin Linnanmäen maailmanpyörä!      

Notre-Damen rinnalla myös Jyväskylän kaupunginkirkko on      

kuin pieni kärpänen. 

Notre-Dame valmistui vuonna 1345, joten se on erittäin        

vanha kirkko. Osaatko laskea, kuinka vanha? Vielä       

ihmeellisempää on se, Notre-Damen rakentaminen alkoi kaksisataa vuotta ennen sen          

valmistumista, eli kirkkoa on ollut rakentamassa jopa kuusi sukupolvea: voi olla, että            

Notre-Damen loppuun rakentaneiden rakennusmiesten isoisoisien isoisoisät ovat olleet        

aloittamassa kirkon rakentamista! 



Notre-Dame on ranskaa ja tarkoittaa meidän rouvaamme, eli toisin sanottuna Notre-Damen           

suomenkielinen nimi voisi olla Meidän rouvamme kirkko. 

Kulttuuripaketti 3: Saksa 

Saksan tavat: Täsmällisyys 

Jos jostain saksalaiset ovat maailmalla tunnettuja, niin täsmällisyydestään. Siinä missä          

joissain maissa ihmiset eivät ota stressiä siitä, saavutaanko kouluun, töihin tai vaikkapa            

päiväkotiin minuutilleen sinä kellonaikana, kun on sovittu, saksalaiset ottavat aikataulussa          

pysymisen hyvin tosissaan. Saksalaisessa kulttuurissa lapsille opetetaan jo pienestä pitäen,          

että jos olet luvannut saapua jonnekin kello 8, saavut sinne kello 8: Voi olla, että               

suomalaisten samankaltainen lupausten ja aikataulujen noudattamisen arvostus on periytynyt         

tänne saksalaisilta. 

Täsmällisyys, saksaksi Pünktlichkeit (20), on erittäin arvostettu piirre saksassa, eli jos           

matkustat Saksaan, pidä huolta, että sinä ja perheesi olette ajoissa siellä, missä olette             

luvanneet ollakin, niin ettette loukkaa saksalaisia. 

 

Ruokailu: Makkaraa, hapankaalia ja rinkeleitä 

Saksalaisesta ruokakulttuurista maailmalle on tunnetuimpana levinnyt makkara, varsinkin        

Bratwurst, eli paistettu makkara, joka tarjoillaan esimerkiksi hapankaalin (Sauerkraut) (21)          

kera. Saksassa valmistetaan lukuisia erilaisia makkaroita, ja ne ovat erittäin lihapitoisia, eli ne             

ovat huomattavasti tuhdimpia kuin suomalaisissa supermarketeissa myytävät grillimakkarat.        

Saksassa on useita erilaisia makkaralajikkeita, ja siinä missä esimerkiksi Ranskassa viiniä           

tuotetaan suurissa määrin erilaisissa luokissa ja lajikkeissa, Saksassa makkara on lähes           

samassa arvossa. Makkara on saksaksi Wurst, ja olet varmaankin kuullut samaisen sanan            

käyttöä suomen kielessäkin? Jos olet esimerkiksi syönyt meetvurstia, olet syönyt makkaraa,           

jonka nimessä on saksalaista alkuperää. 

Herkullisen makkara-aterian jälkeen   

saksalaisillekin maistuu jälkiruoka, joka voi     

olla suolaisessakin muodossa, mikäli    

jälkiruokana on Brezel. Brezelit ovat yksi      

Saksan tunnetuimpia ja yleisimpiä suolaisia     



herkkuja: ne ovat saksalaisten versio rinkeleistä, ja niitä on syöty lähes tuhannen vuoden ajan.              

Brezeleitä syödään monissa saksalaisissa juhlissa ja tapahtumissa, ja ne ovat lisäksi suuresti            

turistien suosiossa. Brezelit ovat melko yksinkertaisia leivonnaisia, ja ne eroavat lähinnä           

tavallisista rinkeleistä muotonsa ja maustamismahdollisuuksiensa vuoksi: Brezeleitä voidaan        

syödä esimerkiksi yrttitäytteellä. 

 

Saksan kieli: Ei ainoastaan saksalaisten kieli 

Suomalaisina voimme helposti ajatella, että koska me suomalaiset puhumme suomea,          

ruotsalaiset puhuvat ruotsia ja virolaiset puhuvat viroa, niin esimerkiksi ainoastaan          

saksalaiset puhuvat saksaa. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä saksa on melko             

laajalle levittäytynyt kieli: sitä puhutaan jopa Afrikassakin! Saksan kieli ei ole ainoastaan            

saksalaisten äidinkieli, vaan saksaa puhutaan virallisena pääkielenä myös Itävallassa, ja          

Liechtensteinissa. Lisäksi saksa on yksi virallisista kielistä muun muassa muun muassa           

Belgiassa, Luxemburgissa ja Sveitsissä.  

Tästä syystä saksan opiskelu on järkevää: kun osaat saksaa, pärjäät monissa eri maissa ja              

pystyt keskustelemaan paikallisten ihmisten kanssa ainakin yhdeksässä maassa! Siksi         

kannaatkin opetella saksalaisia sanoja ja lauseita, kuten esimerkiksi seuraavia lausahduksia: 

- Guten Tag! (22) (Hyvää päivää!) 

- Gute Nacht! (23) (Hyvää yötä!) 

- Danke schön! (24) (Kiitos paljon!) 

- Auf Wiedersehen! (25) (Näkemiin!) 

- Entschuldigung! (26) (Anteeksi!) 

 

Tunnettu henkilö: Beethoven 

Yksi maailman tunnetuimmista saksalaisista on Ludwig van Beethoven, joka eli 1700- ja            

1800-luvuilla. Beethoven on yhä tänäkin päivänä tunnettu, vaikka hänen         

kuolemastaan on lähes kaksisataa vuotta, sillä Beethoven on        

maailmankuulu klassisen musiikin säveltäjä. Beethoven kirjoitti lukuisia       

erilaisia tunnettuja sävelmiä, jotka ovat kantautuneet Saksasta aina        

Suomeenkin saakka, ja joita vielä 2000-luvullakin suomalaiset, niin        

lapset kuin aikuisetkin, ovat kuulleet. Voi olla, että olet kuullut jonkin sävelmän monia             

kertoja elämäsi aikana, mutta et tiedä, mikä sävelmän nimi on, tai kuka sen on tehnyt, mutta                



on erittäin todennäköistä, että sävelmä on kuuluisan klassisen musiikin tekijän, esimerkiksi           

Beethovenin säveltämä. Onko Qr-koodin takaa löytyvä sävelmä tuttu? Sävelmä on          

Beethovenin kappale nimeltään Für Elise (27), joka tarkoittaa Eliselle. Tämä Beethovenin           

kauniille naiselle omistama kappale on tullut suomalaisillekin hyvin tutuksi esimerkiksi          

aikoinaan televisiossa pyörineistä yskänlääkemainoksista. 

Mikä sitten tekee Beethovenin musiikin niin tunnetuksi ja arvostetuksi? Kenties syynä on            

niinkin yksinkertainen seikka, että kappaleet ovat hyvin       

monimutkaisia soitettavaksi pianolla ja ne vaativat      

taitoa, tai sitten vain siksi, että ne kuulostavat niin         

kauniilta? Yksi vahva veikkaus myös Beethovenin      

kappaleiden arvostuksen syyksi on se, että Beethoven       

sävelsi parhaimmat ja tunnetuimmat sävelmänsä sinä      

aikana, kun hän sairautensa vuoksi oli tulossa kuuroksi.        

Saksalainen säveltäjä tuntui rakastavan musiikkia niin      

paljon, että kykeni luomaan sitä kuulematta sitä itse!  

 

 

Tunnettu nähtävyys: Berliinin muuri 

Saksassa on lukuisia erilaisia nähtävyyksiä aina linnoista keskiaikaisiin kirkkoihin, mutta          

kenties maailmalla tunnetuin ja puhutuin nähtävyys historiallisen merkityksensä vuoksi on          

Berliinin muuri. Muuri ei ole enää tänä päivänä pystyssä, vaan siitä on jäljellä jäännöksiä,              

mutta siitä huolimatta turistit matkustavat Saksan pääkaupunkiin, Berliiniin katsomaan sitä,          

mitä muurista on jäljellä. Syy siihen, miksi       

muuri on merkittävä, on toisen maailmansodan      

jälkeisissä tapahtumissa. Kun 75 vuotta sitten      

päättynyt sota oli ohi, Saksa jaettiin kahtia:       

länsipuolta Saksasta hallitsivat lännen maat,     

eli Amerikka ja Iso-Britannia, kun taas Saksan       

itäpuolen hallinto kuului Venäjälle, joka     

tunnettiin siihen aikaan Neuvostoliittona.    

Lännen ja idän rajaksi Berliiniin rakennettiin muuri, jonka tarkoituksena oli pitää lännen ja             

idän saksalaiset erossa toisistaan. Maa pysyi jaettuna kahtia vuosikymmeniä, sillä vasta           



vuonna 1989, eli 31 vuotta sitten Saksan jako päättyi, ja muuri murrettiin. Milloin sinun              

vanhempasi ovat syntyneet? Entä milloin päiväkodin hoitajat ovat syntyneet? Ovatko he           

eläneet aikana, jolloin maailmassa oli kaksi Saksaa? 

 

Saksalaisia satusetiä: Grimmin veljekset 

Ovatko seuraavat sadut sinulle tuttuja: Lumikki, Hannu ja Kerttu, Prinsessa Ruusunen ja            

Tuhkimo? Entäpä Punahilkka ja Tittelintuure? Voitko uskoa, jos sinulle sanotaan, että ne ovat             

kaikki saksalaisia satuja? Kannattaa uskoa, sillä ne todellakin ovat. Lähes kaikki           

tuntemamme perinteiset sadut ovat peräisin Grimmin veljeksiltä, Jacobilta ja Wilhelmiltä. He           

olivat suunnilleen 1800-luvulla eläneitä veljeksiä, jotka ottivat elämäntehtäväkseen koota         

erilaisia satuja ja kirjata niitä ylös kansan luettavaksi. Heidän elämäntehtävänsä on onnistunut            

erittäin hyvin, sillä vielä tänäkin päivänä, kaksisataa vuotta myöhemmin, näitä samoja satuja            

kerrotaan lapsille ympäri maailman. Sinullekin on varmaan kerrottu satu kauniista Prinsessa           

Ruususesta? Olet kenties nähnyt siitä elokuvankin? Samalla tavalla satu on luultavasti           

kerrottu sinun vanhemmillesi ja heidänkin vanhemmilleen. 

Saksa on tarjonnut maailmalle monia hienoja asioita aina musiikista ja ruuista teknologiaan,            

mutta ei ole varmaan kauhean väärin väittää, että Grimmin veljesten maailmalle perintönä            

antamat sadut ovat yksi tunnetuimpia ja sukupolvesta toiseen ihmisiä koskettavimpia          

saksalaisia keksintöjä. 

 

Muutakin kuin suurkaupunkeja: saksalaiset pikkukylät 

Saksassa vieraileva turisti saattaa päätyä helposti suuriin kaupunkeihin ja nähdä esimerkiksi           

pääkaupungin tai vaikkapa Hampurin ja Düsseldorffin      

suuret rakennukset, mutta Saksalla on muutakin      

tarjottavaa kuin miljoonakaupungit. Kaikille    

vierailijoille, jotka kaipaavat keskiajan tuntua ja      

historian havinaa, suositellaan pikkukaupunkeja ja     

-kyliä, joita Saksassa on satoja. Pienet kylät ovat        

rakennuksiltaan hyvinkin vanhanaikaisia, ja ne     

saattavat sijaita esimerkiksi vuorten juurilla, jolloin maisematkin ovat erittäin kauniita.          

Pienissä kylissä on oma tunnelmansa, omat tapansa ja ystävälliset asukkaansa, siksi Saksassa            



vieraillessa kannattaa ehdottomasti varata aikaa pienissä kylissä vierailuille. Tunnettuja         

pikkukyliä ja kaupunkeja ovat esimerkiksi Heidelberg ja Augsburg. 
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