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 Kulttuurierot



Kulttuurierot
Kanada vs Suomi
Small talk
Kiittäminen
Epätyytyväisyyden ilmaisu
Ilmeet ja eleet
5 parasta kysymystä ensimmäisille
päiville
Vältä näitä kolmea asiaa
Valmistautuminen



SuomiKanada

Tervehtiminen
Small talk
Asian ilmaisu
myönteisellä tavalla
Kiitollisuuden
osoittaminen
Omaa tilaa
käsivarren verran

Lyhyt tervehdys
Tyytymättömyyden
ilmaisu
Tekojen tai
ratkaisujen
odottaminen
Omaa tilaa
vähintään metri



Small talk 
Voit harjoitella jo ennen
lähtöä
Kysele muilta kysymyksiä

Ole keskusteluissa aito,
vaikka small talk onkin
pinnallista keskustelua
Hyvä tapa luoda suhteita

 ja ole aidosti kiinnostunut

What’s your favorite food?

What type of music do you like?

What do you like the most

about your job?

What do you like the mostabout living here?

What would you do if
you never had to work?

What’s one thing you regularly do that you couldeasily give up forever?

Nice to meet you, 

what’s your name?

How’s your day been?

How do you guys know
 each other?

Do you ever feel like     
 you’re in a movie?

Last time you mentioned
that [something]. How

did it go?

Would you ever want to 

live in another country?



Kiittäminen

Sanallista aina kiitollisuutesi
Luo keskustelua esimerkiksi
kehumalla muita
Kiitä opettajia avusta ja
ystävällisyydestä
Esim: koulun alettua mene
esittäytymään ja kiittämään
rehtoria koulupaikastasta 
Muista: Thank you & please!



Kiitollisuuden osoitus isäntäperheessä

Tee kotityöt ajoissa
- älä odota käskyä

Kysy usein voitko 
auttaa jotenkin

Osallistu asioiden 
hoitoon, esim. 

kaupassa käynti

Muista osoittaa isäntäperheelle jatkuvasti kiitollisuutta
sekä sanoin että teoin. Näin he tietävät, että viihdyt.



Tyytymättömyyden ilmaiseminen 

Pienistä asioista valittaminen ei ole tapana
Kanadassa
Ilmoita pienet ongelmat positiivisessa
valossa
Vältä turhaa valittamista, mutta tuo oikeat
ongelmat esille
If you can't say something nice, say nothing
at all



Suora katsekontakti tärkeä, älä kuitenkaan tuijota
Suomalaisten vähäeleisyys voidaan tulkita töykeäksi tai
tyytymättömyydeksi
Pyri osoittamaan viihtyvyyttä hymyllä ja avoimella
kehonkielellä
Ilmaise aina sanoin, jos jännittää tai on jokin muu syy
vähäeleisyyteen
Kenenkään ei tarvitse muuttaa omaa persoonaa
Ystävällisyys on kaiken avain!

Ilmeet ja eleet



5 parasta kysymystä
ensimmäisille päiville

What chores am I
responsible for?
How do I get to school?
What is the dress code for
school?
Are there any family rules?
What hobbies do you
recommend for foreign
students?



Vain itsestäsi puhuminen
Omaan huoneeseen sulkeutuminen
Liika puhelimella olo tai yhteydenpito Suomeen

Vältä näitä kolmea asiaa



Valmistautuminen
Tutustu alueeseen

Bussireitit, koulun ympäristö
Harrastukset, kerhot 
Ostoskeskukset, yms. 
Juhlapäivät
 

Lue oppilaan käsikirjasta
Nova Scotia sivut 1-10
Pembina Trails sivut 2-15, 33
 



Tee hyvä vaikutus

Kiitä isäntäperhettäsi, että he tarjoavat sinulle kodin. Kysy koska heillä olisi
mahdollisuus ottaa videopuhelu kanssasi 

Lähetä kiitosmeili Homestay Coordinatorille ja koulun yhteyshenkilölle



I just want you to know...

It means a lot to me when

you...

Thank you for being...

Today was so much fun!

I just love it when you...
It was so nice of you to...

May I help you?




