
Alkutervehdys (Yulia puhuu)  
 

Tervehdys! Täällä äänessä on Yulia. Tervetuloa junamatkalle! Matkustetaan maailman ympäri 20 
minuutissa. Pikajuna Kuopiosta maailmaan ääriin lähtee aikataulun mukaan eli muutaman sekunnin päästä. 
Seuraavaksi me tästä suuntaamme kohti Afrikkaa. Hyvää matkaa!  
 

1.maanosan esittely (Yulia puhuu)  
 

Hyvät matkustajat! Lähestymme maailman toiseksi suurinta maanosaa eli Afrikkaa. Afrikassa asuu noin 1,2 
miljardia asukasta, mikä on 15 prosenttia koko ihmiskunnasta.   
Afrikka on muutenkin superlatiivien maanosa. Täältä löydät yhden maailman suurimmista tulivuorista eli 
Kilimanjaron. Lisäksi täällä virtaa maailman pisin joki Niili, joka on noin 6650 kilometriä pitkä. Afrikassa on 
myös maailman toiseksi suurin makean veden järvi eli Victorianjärvi, jossa on yli 3000 saarta ja monet niistä 
ovat asuttuja. Afrikassa sijaitsee maailman suurin autiomaa-alue eli Saharan aavikko.   
Afrikassa on useita tuhansia etnisiä ryhmiä. Nykyään Afrikassa on 54 itsenäistä valtiota. Meidän junamme 
suuntaa kohti Länsi-Afrikkaa. Savon ammattiopiston opiskelija Nsisong vie meidät Nigeriaan.  
Kuunnellaan seuraavaksi, mistä Minna ja Nsisong keskustelivat.  
 

Nsisongin haastattelun alkaa  
 

Minna: Nyt äänessä on Minna ja luvassa on pieni tietoisku Nigeriasta. Nigeria on rantavaltio, joka sijaitsee 
Afrikan länsiosassa. Rannikko on Atlantin valtameren Guinean lahtea, mutta rantojen lisäksi Nigeriassa on 
monenlaista maastoa ja luontoa. Siellä on myös monia erilaisia puhuttuja kieliä ja perinteitä, koska Nigeria 
on yksi maailman kymmenestä maasta, jossa on kaikkein eniten ihmisiä koko maailmassa. Kohta kuulemme 
Nigeriasta lisää, koska vieraanamme on tänään Nsisong. Tervehdys ja kiva kun olet täällä minun kanssa!    
Nsisong: Terve!   
Minna: Kuka sinä olet ja mistä sinä tulet?   
Nsisong: Olen Nsisong Akpan ja minun kotimaa on Nigeria. Minä asun nyt Suomessa ja olen naimisissa ja 
mulla on kaksoset, tyttö ja poika. Ja minä opiskelen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa.   
Minna: Ja mikä sinun äidinkieli on?   
Nsisong: Joo, minun äidinkieli on igbo.   
Minna: Voisitko sinä vähän puhua meille sinun äidinkielellä?   
Nsisong: Joo, esimerkiksi jos haluat tervehtiä ihmisiä, sinä sanot amesirid, se on huomenta.   
Minna: Amesirid.   
Nsisong: Amesirid. Ja jos sinä haluat sanoa mitä kuuluu, abadie.   
Minna: Abadie.    
Nsisong: Nigeriassa on paljon kieliä ja kaupunkeja. Minun kaupunki puhuu igboa ja se on erilainen. 
Nigeriassa on melkein kolmesataa plus kieltä.   
Minna: Erilaisia kieliä?   
Nsisong: Erilainen, joo, kyllä!   
Minna: Okei, eli tosi monta! Eli kaikki eivät osaa igbon kieltä?   
Nsisong: Ei, ei.   
Minna: Joo.   
Nsisong: Mulla on ystävä, nigerialainen, mutta me ei voida puhua samaa kieltä. Mutta me vain puhutaan 
englanniksi.    
Minna: Ja onko englanti sitten tämmöinen yhteinen virallinen kieli?   
Nsisong: Kyllä.   
Minna: Jos minä tulisin matkalle Nigeriaan niin mitä sinä näyttäisit minulle?   
Nsisong: Vau, se on hienoa, jos sinä tulet Nigeriaan! Siellä on paljon tavaroita ja paljon musiikkia ja ruokaa, 
erilaista ruokaa. Ja meillä on erilaiset vaatteet, joo. Kauppa on tosi erilainen, koska kun minä tulin Suomeen 
minä näin, että ei ole paljon ihmisiä, jotka menevät ostamaan… vain, kun kesällä keskustassa. Nigeria on 



aina semmoinen! Ja myös minä näen, että Suomessa ei ole paljon kirkkoja. Minun kaupungissa on paljon 
kirkkoja. Melkein joka tiellä! Yhdessä rukoillaan, lauletaan ja tanssitaan.   
Minna: Mikä sinun kotikaupungin nimi on?   
Nsisong: Se on Akwa Ibom.   
Minna: Ja onko se missä päin Nigeriaa?   
Nsisong: Etelässä. Jos sinä tulet minun kotikaupunkiin, siellä on minun perhe, ystävät ja myös minun 
sukulaiset tulevat ja teemme paljon ruokaa. Ja sitten me syömme ja juttelemme paljon. Sinä kerrot mitä on 
Suomessa ja me myös kerromme sinulle miten on Afrikassa tai Nigeriassa. Sinun pitää tanssia! Jos et osaa 
niin me opetamme sinua. Koko Afrikka tykkää tanssia ja meillä on erilainen musiikki. Jos tulee häät on tosi 
hyvä. Sinun pitää tulla, kun on häät!   
Minna: Ovatko häät sellainen juhla, johon haluaisit kutsua minut, jos matkustan Nigeriaan vai joku muu 
juhla?    
Nsisong: Häät on tosi hyvä, koska sinä tanssit ja on paljon ruokaa ja erilaiset vaatteet. Sinä näet ne, kun on 
hääpäivä.    
Minna: Kuulostaa kivalta ja siltä, että ihmiset ovat iloisia. Ja minulle tulee hyvä mieli, kun minä kuuntelen 
miten ihmiset ovat siellä yhdessä tosi paljon!   
Nsisong: Kiitos, joo.   
Minna: No vielä ennen kuin lopetetaan niin kertoisitko, että mikä on sinusta paras asia sinun kotimaassa?   
Nsisong: Hmmh, mmhh… paljon. *Naurua* Mulla on tosi paljon, koska minä tykkään koulusta. Se on minun 
lempi leikki. Minä tykkään koulusta, mutta minä teen perheen kanssa asioita Nigeriassa. Perheen kanssa ja 
äidin kanssa, se on kivaa, joo.   
Minna: Perhe on tärkeä.   
Nsisong: On! *Naurua*   
Minna: Kiitos Nsisong, että halusit osallistua tähän haastatteluun ja opetit meille uusia asioita!   
Nsisong: Kiitos!   
Minna: Moi moi!   
Nsisong: Moikka!   
 

2.maanosan esittely (Yulia puhuu)  
 

Seuraavaksi junamme kuljettaa meidät kohti maapallon suurinta maanosaa eli Aasiaa. Arvioitu 
saapumisaika on parin minuutin päästä. Ennen kuin päästään perille, kerron muutama mielenkiintoinen 
fakta. Aasiassa asuu vähän yli 4.6 miljardia ihmistä eli 60 prosenttia maailman väestöstä.  
Aasia koostuu 48 valtiosta ja siellä puhutaan satoja eri kieliä.  
Lisäksi Aasiassa sijaitsee maailman korkein vuoristo Himalaija. Hima tarkoittaa lunta ja ālaya tarkoittaa 
kotia. Himalaja on syntynyt kahden mannerlaattojen törmäyksessä. Mannerlaatat ovat yhä liikkeessä minkä 
vuoksi Himalaja nousee noin 5 cm vuosisadassa.  
Otamme suunnan Kaakkois-Aasiaan, Filippiineitä kohti. Filippiineilla on 7641 saarta. Suurin osa asukkaista 
asuu 11 saarella.   
Tagalog on yksi tärkeimmistä Filippiineillä puhutuista kielistä. Sen standardisoitu muoto filipino on yksi 
Filippiinien kahdesta virallisesta kielestä. Toinen virallinen kieli on englanti. Tagalogilla on hieman yli 23,8 
miljoonaa puhujaa.   
Heli jutteli Savon ammattiopistosta äskettäin valmistuneen Leahin kanssa, joka on kotoisin Filippiineiltä. 
Kuunnellaan, mitä Leahin mielestä on parasta hänen kotimaassaan.  
 

Leahin haastattelu alkaa    
 

Heli: Terve! Minun kanssa on nyt juttelemassa Leah, joka on kotoisin Filippiineiltä. Esitteletkö Leah itsesi?   
Leah: Joo. Minun nimeni on Leah Asikainen. (toistaa saman omalla äidinkielellään) Minun kotimaa on 
Filippiinit. (toistaa saman omalla äidinkielellään) Olen asunut Suomessa melkein seitsemän vuotta. (toistaa 
saman omalla äidinkielellään) Olen naimisissa suomalaisen miehen kanssa. (toistaa saman omalla 
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äidinkielellään) Olemme olleet yhdessä viisi vuotta. (toistaa saman omalla äidinkielellään) Asumme 
Kuopiossa. (toistaa saman omalla äidinkielellään)    
Heli: Kiitos! Ihana kuulla sinun omaa äidinkieltäsi. Mikä sun äidinkielen nimi on?   
Leah: Tagalog.   
Heli: Tagalog? Joo. Sinä opiskelet Savon ammattiopistossa. Mitä alaa sinä opiskelet?   
Leah: Kokiksi. Valmistun kokiksi Savon ammattiopistossa.   
Heli: Okei! Kuulin, että olet ihan nyt valmistumassa. Sulta puuttuu enää yksi piste ja sitten sä olet valmis 
kokki.   
Leah: On joo, tuli tänään se yksi piste.   
Heli: Tänään tuli se viimeinen piste? Mahtavaa! Onneksi olkoon!   
Leah: Kiitos!   
Heli: Hieno homma. Minä en tiedä kovin paljoa sinun kotimaastasi Filippiineistä. Kertoisitko vähän millaista 
siellä on?   
Leah: Joo, hyvä. Meidän maassamme on paljon saaria ja rantoja. (toistaa saman omalla äidinkielellään) 
Meidän suosittu turistikohde on El Nido Palawan, Boracay ja monta muuta paikkaa. (toistaa saman omalla 
äidinkielellään)    
Heli: Kuulostaa tosi ihanalta. Mitä muuta sä haluaisit vielä kertoa?   
Leah: Meillä on paljon trooppisia hedelmiä. (toistaa saman omalla äidinkielellään) Meillä on 165 eri kieltä. 
(toistaa saman omalla äidinkielellään)    
Heli: 165 eri kieltä?   
Leah: On.   
Heli: Se on tosi paljon. Ymmärrätkö sinä niitä kieliä? Jos sinun äidinkieli on tämä, niin pystytkö sinä 
ymmärtämään näitä muita kieliä?   
Leah: En ymmärrä.   
Heli: Ei pysty ymmärtämään, ne ovat niin erilaisia.   
Leah: Mutta meidän pääkieli on tagalog. (toistaa saman omalla äidinkielellään)   
Heli: Okei, eli tämä tagalog, mitä sä nyt puhut tässä on pääkieli.   
Leah: Joo.   
Heli: Joo. Olisiko vielä muita asioita, joita haluat kertoa?   
Leah: Meillä on kaksi vuodenaikaa, kesä ja sadekausi. (toistaa saman omalla äidinkielellään)    
Heli: Miten pitkä sadekausi on?   
Leah: Viisi kuukautta.   
Heli: Viisi kuukautta. Sataako silloin koko ajan?   
Leah: Ei, ehkä on kolme kertaa viikolla.   
Heli: Eli vaikka kolme päivää sataa ja sitten on poutaa.   
Leah: Niin.    
Heli: Ja sitten, kun ei ole sadekausi niin sitten on kesä, eli tosi pitkä kesä.   
Leah: Joo, tosi pitkä kesä! Siksi mä haluaisin takaisin Filippiineille.   
Heli: Ihanalta kuulostaa noin pitkä kesä! Onko sulla vielä jotain muita asioista mielessä tai haluaisitko 
kertoa, mikä sun mielestä on kaikista ihaninta ja parasta sun omassa kotimaassa?   
Leah: Parasta on kesä, koska täällä Suomessa on pitkä talvi ja lunta on paljon.   
Heli: Täällä on tosi pitkä talvi, on pimeää ja kylmää. Ja teillä taas Filippiineillä on tosi pitkä kesä.   
Leah: Joo, joka päivä aurinko paistaa.   
Heli: Ymmärrän kyllä, että kaipaat sitä. Kiitos paljon Leah, että tulit tähän haastatteluun ja kerroit sun 
kotimaasta.   
Leah: Ei se mitään. Kiitos. (toistaa saman omalla äidinkielellään) Hyvästi. (toistaa saman omalla 
äidinkielellään)  
 

3.maanosan esittely (Yulia puhuu)  
 

Meidän matkaamme jatkuu ja seuraava matkakohteemme sijaitsee Tyynenmeren ja Atlantin välissä. Se on 
neljänneksi suurin maanosa eli Etelä-Amerikka.   



Etelä-Amerikan selvästi suurin valtio sekä väestöltään että pinta-alaltaan on Brasilia, jossa on yli 180 
miljoonaa asukasta. Etelä-Amerikassa on 12 valtiota. Me suuntaamme 20 miljoonan asukkaan Venezuelaan. 
Venezuelan nimen alkuperästä on esitetty kaksi teoriaa. Suositumman teorian mukaan Venezuela 
tarkoittaisi pientä Venetsiaa. Venezuelan luonto on erityisen monipuolinen, maassa on tavattu lähes 1 500 
lintulajia, 350 nisäkäslajia ja kymmeniä tuhansia kasvilajeja. Niitä suojelemaan on perustettu 43 
kansallispuistoa.  
Maassa on yhä n. 50 alkuperäiskansaa, ja alkuperäisistä kielistä on yhä elossa n. 30. Ruokaperinteeseen 
kuuluu tukeva aamiainen, runsas lounas ja kevyt illallinen. Perinteisin ruokalaji on arepa eli eräänlaiset 
maissijauhosämpylät, joita syödään täytettyinä välipaloiksi ja aterioilla lisukkeina.  
Venezuelalainen Edinzo, joka opiskelee Savon ammattiopistossa, kertoo meille lisää omasta maasta ja 
kulttuurista.   
 

Edinzon haastattelu alkaa  
 

Minna: Yksi Etelä-Amerikan maista on Venezuela, joka sijaitsee Karibian meren rannalla. Minä tiedän 
oikeastaan vain sen, että Venezuelaan on Suomesta aika pitkä matka. Melkein kymmenentuhatta 
kilometriä. Mutta onneksi meillä on tänään AMOS-podcastissa vieraana Savon ammattiopiston opiskelija ja 
hän on kotoisin Venezuelasta. Nyt äänessä on siis Minna ja kanssani on keskustelemassa Edinzo. Moikka ja 
tervetuloa mukaan!   
Edinzo: Kiitos paljon!   
Minna: Voisitko sinä ensimmäiseksi kertoa itsestäsi, kuka sinä olet ja mistä sinä tulet?   
Edinzo: Espanja, ensimmäinen.   
Puhetta espanjaksi.   
Minna: Olipa mukava kuulla espanjan kieltä. Se on siis sinun äidinkieli, eikö niin?   
Edinzo: Joo!   
Minna: Joo, minä osaan espanjaa vain muutamia sanoja. Tunnistin sieltä esimerkiksi sanan vuosi ja työ.   
Edinzo: Okei.   
Minna: Voisitko kertoa vielä suomeksi tuon saman, jota äsken kerroit espanjaksi?   
Edinzo: Minä yritän. Olen Edinzo Iglesias. Olen venezuelalainen. Olen asunut Suomessa kolme vuotta. 
Ensimmäiseksi minä asuin Oulussa ja vuosi sitten muutin Kuopioon. Minä asun minun perheen kanssa. Me 
tulimme Suomeen, koska minun vaimo sai työpaikan Oulun yliopistosta. Hän on tutkija. Ja nyt hän 
työskentelee Ilmatieteenlaitoksella. Minulla on vaimo ja kaksi lasta. Tyttö on yhdeksän vuotta ja poika 
kaksitoista vuotta.     
Minna: Ja kun tulitte Kuopioon sinä hait opiskelemaan Savon ammattiopistoon. Mitä alaa sinä opiskelet?   
Edinzo: Minä opiskelen elintarvikealaa. Leipomo ja konditoria valmistusta.    
Minna: Kiva kuulla. Mitä haluat kertoa sinun kotimaasta?   
Edinzo: Minun kotimaa on tosi kaunis. Meillä on rantaa, korkealla vuoria, viidakkoa paljon.   
Minna: Okei, vau!   
Edinzo: Amazoniaa on paljon Venezuelassa. Myös aavikkoa. Sää on kuuma. On kuivakausi ja sataa vettä.   
Minna: Okei eli kuivakausi ja sitten sadekausi?   
Edinzo: Sadekausi, joo.   
Minna: No millainen sinun kotikaupunki on?   
Edinzo: Minun kaupunki on Mérida. Se on isompi kuin Kuopio. Se on lännessä. Tässä kaupungissa on iso 
vuori. Kaikista isoin vuori Venezuelassa. Se on 4800 metriä.   
Minna: Asuitko sinä siellä korkealla?   
Edinzo: Joo, en asunut mutta olen käynyt siellä. Se on… in english is funicular.   
Minna: Funikulaari suomeksi.   
Edinzo: Joo, sama. Kaupungista voi yhdessä tunnissa mennä korkeaan pisteeseen. Siinä on viisi asemaa.   
Minna: Ja voit jäädä pois missä haluat?   
Edinzo: Joo, joo joo! Sinä voit katsoa erilaisia ympäristöjä, koska se on korkeammalla. Se on ainut paikka 
minun maassa, jossa on lunta.   
Minna: Kuinka lämmin siellä on?   
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Edinzo: Minun kaupungissa on 25.   
 Minna: Koko vuoden?   
Edinzo: Koko vuoden.   
Minna: Eli kun sinä ajattelet sinun kotimaata ja kotikaupunkia, sinulle tulee mieleen erilaisia luontoon 
liittyviä asioita.   
Edinzo: Joo.   
Minna: Koska minä rakastan ruokaa ja minä tiedän, että sinä rakastat ruokaa… sinä opiskelet 
elintarvikealaa.   
Edinzo: Ahaa, joo.    
Minna: Minä haluaisin kuulla, jos tulen joku päivä Venezuelaan ja sinun kotikaupunkiin, mitä minun siellä 
kannattaisi syödä?   
Edinzo: Arepaa. Leipää, mutta se on tehty maissin kanssa, maissijauhosta. Mutta se ei ole sama kuin 
italialainen maissijauho. Tämä on esikeitettyä. Sinä otat tätä erikoisjauhoa, sekoitat sen veteen ja suolaan ja 
teet pienen levyn. Ja otat kuuman paistinpannun ja paistat. Ei paljon öljyä. Sen jälkeen, kun paistaminen 
loppuu arepa kohoaa ja sinä voit laittaa täytettä.    
Minna: Onko se vähän sama asia kuin tortilla tai taco?   
Edinzo: Ei.   
Minna: Ei, se on erilainen?   
Edinzo: Erilainen. Koska taco on tosi ohut. Arepa on paksu. Sinä voit täyttää juustoa, kanaa, kananmunaa. 
Kaikkea mitä sinä haluat, se on ok. Joo. Sinä voit tehdä myös makean version. Lisää sokeria ja anista ja 
paista paljossa öljyssä. Tulee tosi rapea ja se on hyvää.   
Minna: Kuulostaa herkulliselta!   
Edinzo: Joo.   
Minna: Noh, me ollaan nyt jo opittu monta uutta asiaa Venezuelasta. Ennen kuin lopetetaan, niin voisitko 
vielä kertoa että mikä on sinusta paras asia sinun kotimaassasi?   
Edinzo: Ihmiset. Koska meillä ollaan tosi ystävällisiä. Ihmiset tykkäävät puhua paljon.   
Minna: Puhuvatko ihmiset, vaikka eivät tunne toisiaan?   
Edinzo: Joo, se on normaalia. Sinä menet bussiin ja sinä puhut toisten ihmisten kanssa, joita sinä et tunne. 
Se on normaalia.   
Minna: Eli se on aika erilaista kuin Suomessa.   
Edinzo: *Naurua* Joo!   
Minna: No kiitos Edinzo tosi paljon, että olit mukana ja opetit meille uusia kiinnostavia asioita sinun 
kotimaasta.    
Edinzo: Kiitos kun kysyit minulta.   
Minna: Kiitos, moikka!   
Edinzo: Moikka!   
  
4.maanosan esittely  
 

Seuraavaaksi lähdetään kohti Eurooppaa. Pinta-alaltaan (noin 10,3 miljoonaa neliökilometriä) Eurooppa on 
maailman toiseksi pienin maanosa. Euroopassa asuu hieman noin 740 miljoonaa ihmistä, joten se on 
asukasluvultaan kolmanneksi suurin maanosa Aasian ja Afrikan jälkeen.   
Erityisen tiheään asuttuja maita ovat esimerkiksi Englanti, Alankomaat, Belgia ja Saksa. Sen sijaan Itä- ja 
Pohjois-Euroopassa asutus on monin paikoin harvaa.   
Euroopassa on 51 valtiota ja siellä puhutaan noin 230 kieltä.  
Tällä kertaa lähdetään kohti Etelä-Eurooppaa tarkemmin Kreikkaan. Savon ammattiopiston opiskelija Emmi 
kertoo meille lisää omasta kotimaastaan.  
 

Emmin haastattelu alkaa  
 

Heli: Hei, mun kanssa on tänään täällä juttelemassa Kreikasta kotoisin oleva opiskelija. Kertoisitko kuka sä 
olet ja mitä opiskelet?  
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Emmi: Moi! Mä olen Emmi, olen Kreikasta kotoisin. Mä opiskelen lähihoitajaksi Savon ammattiopistossa 
Varkaudessa. Ja nyt kreikan kielellä: Huomenta (sanoo kreikaksi), olen Emmi (sanoo kreikaksi) ja opiskelen 
lähihoitajaksi (sanoo kreikaksi).  
Heli: Mä haluaisin tietää Emmi, että missä päin Kreikkaa tai millaisessa paikassa sä olet asunut?  
Emmi: Joo, mä olen asunut Nikeassa, eli Nikea on se kaupungin osan nimi ja Pireus on Ateenan lähellä. Se 
on Ateenan vieressä sellainen iso satamakaupunki, jossa asuu noin puoli miljoonaa ihmistä ja siellä on 
museot, koulut, ravintolat ja kaupat ja kaikenlaisia. Se on aika iso sanoisin.  
Heli: Joo, kyllä. Ateenan varmaan kaikki tietää, että jos haluaa etsiä kartalta tarkemmin, että missä päin se 
on.  
Emmi: Joo, se on siellä Kreikan keskellä.  
Heli: Kyllä. Jos minä tulisin vieraaksi sinun kotikaupunkiin, niin mitä sä haluaisit mulle siellä näyttää?  
Emmi: No, elämä voi olla monipuolista. Kreikassa esimerkiksi kaupungissa, jossa minä asuin, se voi olla 
nopeaa ja joskus stressaavaa, mutta olisi kiva käydä esimerkiksi kahvilassa, kun meillä on paljon. Ja meillä 
on sitten museot ja kaikki historialliset jutut. Mutta on hyvä käydä myös saarilla, kun siellä on parempi olla, 
varsinkin kesällä. Se on aika rauhallistabja hidasta elämä on siellä.  
Heli: jos me mentäisiin jollekin lähisaarelle, niin mitä me voitaisiin päivän aikana siellä tehdä?  
Emmi: No, riippuu paikasta, mutta on aina kiva käydä rannalla varsinkin kesällä. Ja sitten on hyvä mennä 
ravintolaan maistamaan kreikkalaista ruokaa. Meillä on tuoretta kalaa ja sitten juureksia ja uskon, että 
jokaisella saarella on jokin museo ja sielläkin on hyvä käydä. Joo!  
Heli: Joo. Mulle tulee ensimmäisen mieleen, kun ajattelen Kreikkaa, niin herkullinen ruoka ja antiikin ajan 
historia, niin olisi kyllä tosi mielenkiintoista joskus käydä Kreikassa. Mä en ole ikinä käynyt.  
Emmi: On hyvä käydä. Kyllä pitää käydä, nyt.  
Heli: Kyllä, se täytyy olla mun seuraava matkakohde.  
Emmi: Joo!  
Heli: Onko jotain erityistä, mikä on sun mielestä tosi kreikkalaista, mitä sä haluaisit kertoa?  
Emmi: Joo, mä sanoisin, että kulttuuri, kreikkalainen kulttuuri on perhekeskeinen ja lämmin sydäminen. Ja 
sanoisin vielä, että on helppo saada kavereita, kun menee Kreikkaan.  
Heli: Mikä on kaikista kauneinta tai parasta sun kotimaassa?  
Emmi: Mun mielestä parasta on kesä, kun se on niin lämmin ja luonto on kaunis. Ja meren lähellä on 
parasta olla, ainakin mun mielestä. Jos joku haluaa mennä Kreikkaan, suosittelisin kesän aikana.  
Heli: Se meri on varmaan tosi merkittävä tekijä, koska se on niin joka puolella.  
Emmi: Joo, ja se on meille kreikkalaisille aika tärkeä aina.  
Heli: Mitä se meri sinulle merkitsee? Miltä sinusta tuntuu, kun olet meren lähellä?  
Emmi: Rauha, luonto, historia, se merkitsee. Joo, rauha. Sisäinen rauha ja kauneus. Kaikki hyvät asiat.   
Heli: Kiitos paljon Emmi tästä haastattelusta.  
Emmi: Ole hyvä.  
 

Loppusanat (Yulia puhuu)  
 

Meitä kaikkia ihmisiä yhdistää halu tulla aidosti kuulluksi ja nähdyksi riippumatta siitä mistäpäin maailmaa 
olemme kotoisin. Aidot kohtaamiset ovatkin tärkeitä voimavaroja arjessa.   
Tämä yhteinen matka ympäri maailma on tullut päätökseen. Kiitos kaikille matkanoppaille 
mahdollisuudesta kohdata pienen osan teidän kulttuuristanne ja mielenkiintoisista tarinoista ja kiitos juuri 
sinulle, kun olit mukana.   
  
 


