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Ymmärrys tekee rikkaaksi

Matkailu avartaa, sanotti in ennen vanhaan. Kaikki eivät voi

matkustaa, mutta nykyään ei tarvitse lähteä kovin kauas kotoa,

kun voi tutustua uuteen kulttuuri in. Parin vuoden takainen ti las-

to kertoo, että Suomessa on noin 250 000 maahanmuuttajaa.

Viime eduskuntavaaleissa maahanmuuttaj ia kammoava puolue

sai äänivyöryn. Mitä tämä kertoo meistä? Olemmeko rasisteja -

vai olemmeko vain l i ian laiskoja ajattelemaan itse?

Ihmisen perustarpeita ovat jäsentyminen, l i i ttyminen ja tekemi-

nen. Jäsentyminen edellyttää ymmärrystä ja selkeitä tavoitteita.

Li ittyminen on sitä, että kuuluu joukkoon, ja tekeminen on osal-

l isuutta yhteisi in toimiin.

Mikä voimavara Suomelle ol isikaan, kun muualta muuttaneet

saisivat mahdoll isuuden saavuttaa nuo perustarpeet. He eivät

jäisi ulkopuolel le, odottamaan passiivisena muiden päätöksiä,

vaan voisivat osall istua yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittä-

miseen.

Ja miten meidän tääl lä syntyneiden elämä rikastuisikaan. Uu-

den oppiminen tuo iloa jo pienelle lapselle. Meil le aikuisi l le

uusiin kulttuureihin tutustuminen toisi l isää ymmärrystä ja hy-

vää mieltä.

***

Viereisel lä sivul la sansibari lainen – ja ehkä jo hieman suoma-

laistunutkin - Khamis kommentoi suomalaista maisemaa. Hän

puhuu siitä arvostavasti , i lman ennakkoluuloja. Hän on avoin

meikäläisten tavoil le ja tottumuksil le, ja on itsekin omaksunut

ni itä, kuten esimerkiksi rakastamaan saunaa.

Voisimmeko me muutkin ol la yhtä avarakatseisia?

Anna-Maija Koponen



Kaksi maata – kaksi maisemaa

Kun sansibarilainen Khamis tapasi suomalaisen Ainon 10 kuukautta sitten, hän samalla menetti sydämensä Suomelle. Tänään nuorella parilla on omamatkailuyritys, joka järjestää matkoja Sansibarille.Suomi ja Sansibar ovat lähes samalla pituusasteella, mutta siihen yhtäläisyydet loppuvatkin. Khamistarttui kameraan ja kuvasi muutamia suomalaisiaasioita, jotka hänen kotisaarellaan ovat toisin.

"Sansibarissa ei ole sauno-

ja. Niitä ei oikeastaan tarvi-

takaan, si l lä i lmasto on

kostea ja kuuma – usein jo-

pa 35 astetta. I tse olen ko-

vasti mieltynyt suomalaiseen

saunaan. Minusta se edistää

terveyttä. Siel lä hikoaa kun-

nolla, ja sen jälkeen voi pu-

lahtaa kylmään veteen vii lentymään. I tse olen käynyt

avannossakin – ja nautin si itä! Sauna on hyvä paikka vaihtaa

ajatuksia, mutta väli l lä nautin siel lä hi l jaisuudesta ja omasta

rauhasta. . Arvostan saunan puhtautta."

"Tiedän, että juuri tämä sieni ei

ole syötävä, mutta valitsin sen

symboloimaan hyviä suomalaisia

sieniä. Sansibari l la emme poimi

sieniä, enkä edes tiedä, ol isiko

siel lä syötäviä lajeja. Meidän ruo-
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kiimme sienet tulevat ulkomailta, kuten Kiinasta. Suomessa

kantarel l it ovat lempiruokaani. Käyn itse niitä poimimassa ja

valmistan ateriaksi. Sansibarissa ruokapöytään kuuluu yleensä

kasviksia ja kalaa. Saarel la on muslimienemmistö, ja se mer-

kitsee sitä, ettei sianl ihaa yleensä ole tarjol la."

"Suomalaiset talot ovat hyvin

rakennettuja ja kivan näköisiä,

puhtaita ja vi imeisteltyjä. San-

sibarissa ollaan rakentaessa

huolettomampia, koska ilmas-

to on niin lempeä. Monet suo-

malaiset taitavat luul la, että

kaikki afrikkalaiset elelevät

majoissa, mutta Sansibari l la asutaan taloissa. Pääkaupungin

Stonetownin rakennuksissa näkyy kulttuurien kirjo: sen taloissa

on vaikutteita arabialaisesta, eurooppalaisesta, inti laisesta ja

tietysti suahil ityyl istä."

"Pidän suomalai-

sista järvistä. Meil-

lä Sansibarissa

niitä ei ole, vesi on

meil lekin tuttu ele-

mentti : saartam-

me ympäröi Intian

valtameri. Paikal l l i-

set lähtevät vesil-

le useimmiten

ikiaikaisi l la dhow-

puuveneil lä."



"Suomalaiset järvet ovat kaunii-

ta, mutta minul le ol i shokki, että

ni iden vesi usein on tummaa ja

l ikaista. Ihmiset heittelevät ve-

teen roskia seurauk- sista piittaa-

matta. Intian Valtameri on

Sansibarin rannoil la kirkasta, ja

vedenalaista elämä voi katsel la

jopa kymmenen metrin syvyyteen."

"Suomessa ja Sansibarissa on kesäisin sama

aika, ja talvel la Suomi on tunnin jäl jessä. Päi-

vän pituus sen sijaan on aivan eri lainen. Päi-

väntasaajan läheisyydestä johtuen

Sansibarissa päivät ovat vuodenajasta ri ippu-

matta samanpituisia: 1 2 tuntia valoisaa ja 1 2

tuntia pimeää. Ajanlasku alkaa aamulla kel lo 6,

kun aurinko nousee. Tässä kuvassa kello on 6.45 suahil i-aikaa.

Yleinen käsitys afrikkalaisista on, että he eivät noudata sovittuja

aikoja, mutta itse olen erittäin täsmäll inen."

"Suomen metsät ovat

jännittäviä. Sansibarissa

metsä on harvinaisuus –

meil lä on oikeastaan

vain kaksi oikeaa met-

sää. Meidän metsiköis-

sämme kasvaa ruokaa:

mangoja, banaaneja,

kookospähkinöitä ja

jackfruit- ja doorian-he-

delmiä. "



Gallup
Tätä kysyimme:
Käytätkö
navigaattoria,
google mapsia tai
muita
karttaohjelmia?
Mitä mieltä olet
ni istä ja mil laisia
kokemuksia sinul la on?

- Käytän navigaattoria joskus, kun ei ole

karttaa käytettävissä.

- Mutta navigaattori ohjaa minne sattuu.

Parempi on paperinen kartta, johon on

merkitty hyvin tarvittavat tiedot.

- Navigaattori voi ol la hyvä apu vieraassa

kaupungissa.

- Pitäisi ol la sel lainen karttaohjelma jossa

näkyisi vain omat salaiset sienipaikat.

- Minul la ei ole vielä navigaattoria, mutta

aion hankkia sen. Navigaattorista näkee

mihin aikaan olet peri l lä, nopeusrajoitukset

ja kuvia, joita ei paperikartasta näe. Se

tekee ajosta miel lyttävämpää ja

stressittömämpää.

- Puhelimessa oleva Google Maps on tosi

kätevä.

Maija

Juho
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- Google Mapsista minul la on hyviä

kokemuksia. Olen tarkistanut miltä oma

talo näyttää siinä ja katsonut miltä

Fuerteventuran taloni näyttää.

- Netissä olevat karttaohjelmat ovat

loistavia.

- Kännykässä olevaa navigaattoria olen

käyttänyt pari kertaa. Navigaattori neuvoo

aina helpoimman reitin ja haluan usein

kulkea toista reittiä. Pääsääntöisesti

minul la on hyviä kokemuksia.

- Olen käyttänyt karttaohjelmia mm. Google

Mapsia. Ne ovat raivostuttavia, kun väittä-

vät ettei hakemaani osoitetta ole olemassa,

vaikka se on ollut monet vuodet. Matkan pi-

tuuden määrittämiseen ne ovat hyviä, mut-

ta keskeneräisiä. Ongelma karttaohjelmien

käytössä on, ettei muista mikä on siedettä-

vä ja mikä tosi huono. Vie paljon aikaa et-

siessä hyvää. Jos tekniikan on tarkoitus

helpottaa asioita, ni in karttojen oli oltava

heti saatavissa.

- Olin auton kyydissä Frankfurtissa, jossa

tiet ol i muutettu pyöräkilpai lun takia ja kul-

jettajal la ol i navigaattori, jota hän ei osan-

nut käyttää. Lopulta eräs matkustaja sai

sen toimimaan. Isoissa kaupungeissa navi-

gaattorit ovat käteviä, mutta niihin ei kanna-

ta uskoa sokeasti.

- Tykkään lukea paperikarttoja ja koen löy-

tämisen iloa niitä käyttäessä.

Aulis

Leena



- Olen käyttänyt Google Mapsia, Forecan

karttaa ja navigaattoreita.

- Autoi l lessa Google Maps on hyvä -

kävellen ja pyöräil len l i ikkuessa

Reittioppaan karttapalvelu.

- En pärjäisi i lman, koska niitä käyttäessä

ei tarvitse pähkäil lä pal jon matkaa jäl jel lä

tai missä paikka on. Kartta kulkee mukana

aina kun puhelin on mukana.

- Google on kätevin, paitsi puhelimella

käyttäessä ei voi määrittää mil laisen reitin

haluan. Navigaattoreissa on vaikeampi

käyttöl i ittymä.
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