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Tapahtumapitoinen kevättalvi on takana. Lähi-idäs-
sä ja Pohjois-Afrikassa osa diktaattoreista on päässyt 
virastaan toisten vielä kamppaillessa demokratiaa 
hamuavia vastaan. Japanissa jälleenrakennus- ja 
korjaustyöt ovat kovassa vauhdissa tsunamin tuho-
jen ja Fukushiman ydinvoimalaongelmien jäljiltä.
 Viime kuukausien tapahtumien myötä 
monet aineryhmämme asiantuntijat ovat tulleet 
median välityksellä tutuiksi Suomen kansalle. Tämä 
muistuttaa Suomen yhteiskuntaa siitä, että asiantun-
temuksellamme on väliä. Ajan tasalla pysyminen ja 
maailman ilmiöiden ymmärtäminen ovat humanis-
tin perustehtäviä. Tässä Kangastuksen numerossa 
teemanamme onkin maailmanparantaminen. 
 Maailmanparantamista mietitään mm. 
Kiinan ympäristötilanteen kannalta. Lehdessäm-
me puidaan myös maailmanparannuskeskustelun 
kaksinaismoralismia ja ristiriitaisuutta. Myös maan-

läheisempiä aiheita esitellään; Karavaanin suurim-
maksi kerhoksi on muodostunut Karavaani-kuoro, 
joka on jo useaan otteeseen esiintynyt arvoyleisölle.
 Maailmalla kuohuu, mutta muutoksen 
tuulet puhaltavat myös laitoksellamme. Aineryh-
mämme oppiaineista ollaan muodostamassa kahta 
suurta kokonaisuutta: Aasian-tutkimus sekä Afrikan 
ja Lähi-idän tutkimus. Korkeatasoisen opetuksen ja 
tutkimuksen jatkuvuus huolestuttaa. Se vaatii va-
kaata ja riittävää rahoitusta. Näin vaaliaikana toi-
vomme tulevien päättäjien muistavan humanistit!

Parempaa maailmaa odotellessa,

Pääkirjoitus

Tervehdys arvon lempihumanistini karavaanistit! 
 Haluaisin saattaa tietoisuuteenne, että 
Karavaanilla menee tällä hetkellä hienosti. Aina 
tilanne ei ole ollut vastaavanlainen. Järjestömme 
saattaminen sen nykytilaan on vaatinut monilta 
kunnioitettavilta aakkilaisilta opiskelija-aktiiveilta 
vuosien työtä, opintomenestyksen uhraamista ja 
mielenterveysriskin hyväksymistä. Heidän itsesuo-
jeluvaistoa uhmaavan toimintansa ansiosta meille 
nykyisille on jäänyt kiitollinen tehtävä jatkaa järjes-
tötoimintaa hyvin edellytyksin.
 Karavaani on huolehtinut jäsentensä 
edunvalvonnasta, minkä lisäksi voimavaroja on jää-
nyt viljalti myös tapahtumarintamalle. Pääsimme 
testaamaan karavaanilaisten kyvykkyyden sitsauk-
selle ihka ensimmäistä kertaa maaliskuussa, ja pie-
nempiä yhteistapahtumia on järjestetty viikoittain. 

Tämä on ollut mahdollista kokeneiden aktiivien ja 
uusien tulijoiden sopivalla yhteistyöllä.
 Karavaanin ei vastaisuudessakaan tule 
pelätä uusia haasteita eikä liioin unohtaa jo saavu-
tettuja aikaansaannoksia. Mielestäni tässä onnistu-
taan parhaiten antamalla uusien tuulien puhaltaa 
tiuhaan. Niinpä julistankin jo nyt kaikille harkitta-
vaksi Karavaanin puheenjohtajan tehtävää kaudelle 
12–13. Itse joudun jättämään toimen (raskain sy-
dämin tietenkin) lähtiessäni ensi kevääksi vaihtoon 
Uppsalan yliopistoon.

  Janna Lipiäinen

Pj puhuu

&
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teksti: Siiri Launis
kuvat: Otto Pietinen

Kerro itsestäsi.
Olen Hannu Juusola. Olen aloittanut juuri seemiläis-
ten kielten ja kulttuurien professorina ja olen viime 
vuodet asunut Lähi-idässä. Koen olevani ennen kaik-
kea Lähi-idän tutkija.

Miltä professorina olo on tuntunut tähän men-
nessä?
Tähän mennessä on ollut kauhea hässäkkä. Huo-
maan sen, että kun on ollut muutaman vuoden pois-
sa Suomesta, niin taas kaikki systeemit ovat muuttu-
neet, ja paljon enemmän kuin kuvittelin. Tässä on 
ollut selvittämistä siinä, mitä on tapahtumassa ja mitä 
pitää tehdä. Kaikki ajankäyttö pitää ilmoittaa suunni-
telmiin, jotka menevät dekaanin hyväksyttäviksi, ja 
kaikki se, miten opiskelijoille ilmoitetaan asioista, on 
taas muuttunut. Silloin oli Alma kova sana, kun olin 
täällä viimeksi. Nyt on ihan toisenlaiset systeemit. 
Tässä on tietysti kova suunnitteleminen, 
että mitä pitäisi tehdä. On ollut pitkä 
aika, ettei ole ollut ketään professorina. 
Prosessi kesti todella kauan. Lisäksi ara-

bimaiden kuohunta tällä hetkellä on teettänyt ja teet-
tää paljon ylimääräistä työtä. Kiirettä on ollut, muttei 
negatiivisessa mielessä. Että ihan hauskaa!

Toimit vuoden 2009 alusta vuoden 2010 loppuun 
Suomen Damaskoksen-instituutin johtajana. Ker-
ro lyhyesti, mitä instituutti tekee.
Instituutti on yksi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituu-
teista, joita on kaiken kaikkiaan 17. Se tekee Lähi-
itään liittyvää tutkimusta ja pyrkii myös edistämään 
tutkimusta auttamalla suhteiden luomisessa suoma-
laisten tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä Lähi-idän 
toimijoiden välillä. Se ei toimi pelkästään Syyriassa, 
vaan koko Lähi-idän alueella. Käytännön syistä toi-
minta painottuu kuitenkin vain tiettyihin maihin. 
Sitten järjestetään koulutusta yhteistoiminnassa suo-
malaisten ja ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Ins-
tituutti auttaa myös luomaan kulttuurisuhteita Suo-

men ja Lähi-idän maiden välillä. Ja yhtenä, ei 
ollenkaan vähäisimpänä asiana, siellä on 
viisi vierashuonetta, joissa on yhteensä 
kahdeksan paikkaa. Siellä on talo täynnä 

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU

Hannu Juusola
– loitsumaljoista tähän päivään
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ta jatkuvaa epävarmuutta. Meidän opiskelumme 
oli rennompaa ja ilmapiiri oli rennompi. Meillä oli 
enemmän aikaa muuhun. Mutta eihän niitä mahdol-
lisuuksia ollut niin paljon. Lähi-itä oli hirveän paljon 
kauempana. Suomessakin oli vain vähän ulkomaalai-
sia. Opiskelu oli klassikkopainotteista, ja luettiin klas-
sisia tekstejä. Vaihtoehtoja oli vähemmän ja käytän-
nön kielen opetusta oli todella vähän, tai ainakaan 
se ei ollut kovin tehokasta. Kun menin ensimmäisen 
kerran Jerusalemiin, olin opiskellut kolme vuotta ara-
biaa ja ihmiset ihmettelivät, etten edes tiennyt mitä 
on lautanen arabiaksi.

Olet tehnyt väitöskirjasi muinaisten loitsumaljo-
jen arameasta. Miten kiinnostuit aiheesta?
Mystiset aspektit niissä teksteissä olivat ihan mielen-
kiintoisia sinänsä, mutta kyllä siinä oli paljon sattu-
maakin mukana. 

Et ollut tehnyt gradua siitä aiheesta?
Olin tehnyt sen siihen liittyen, mutta ei se ollut mi-
nulle sellainen ehdoton juttu. Se oli mielenkiintoista 
aikaa, mutta ei se aihe suuri rakkaus ollut.

”Toisin Syyriasta Suomeen hyvää 
ruokaa, kykyä nauttia elämästä, 
vähän enemmän aurinkoisia 
päiviä ja aikaa ihmisille. Täältä 
puuttuu tietty elämän kauneus, 
joka Syyriassa on jäljellä.

suomalaisia opiskelijoita ja tutkijoita. Tavallaan se 
on myös tukikohta sillä alueella. Suurin ryhmä ovat 
arabian opiskelijat, jotka ovat tulleet opiskelemaan 
arabiaa. Mutta on paljon muitakin.

Mikä siinä työssä oli kiinnostavinta ja mitä siitä 
opit?
Tietysti aina kun on Lähi-idässä, oppii paljon sii-
tä alueesta. Lähi-itää ei voi oppia vain kirjoista. Jos 
tutkii Lähi-itää, on välttämätöntä olla sillä alueella 
säännöllisesti. Toinen oppimani asia on kirjanpito ja 
hallinto. Olen hallinnollisesti huomattavan pätevä 
tällä hetkellä. Ja tietysti aina kielitaito paranee. Hyvin 
paljon opin.

Mitä toisit Syyriasta Suomeen, jos voisit?
Toisin hyvää ruokaa, kykyä nauttia elämästä, vähän 
enemmän aurinkoisia päiviä ja aikaa ihmisille. Tääl-
tä puuttuu tietty elämän kauneus, joka Syyriassa on 
jäljellä.

Mitä veisit Suomesta Syyriaan, jos voisit?
No, jos unohdetaan se demokratiapuhe, niin sen, 
että joku asia tulisi joskus valmiiksi. Kaikki alkaa aina 
alusta siellä. Jos on johtajana siellä ja antaa ohjeen 
tänään, se ei pidä enää paikkansa huomenna. Se on 
pakko sanoa huomenna uudestaan; muuten ihmiset 
ajattelevat, että olet häipynyt. Pakko aina uudelleen 
ja uudelleen käskyttää ihmisiä. Se on välillä hieman 
rasittavaa.

Kuvaile nuoren Hannun omaa opiske lu aikaa.
Hyvää oli se, että meillä 80-luvun opiskelussa ei ollut 
samanlaista painetta olla tehokas. Ei ollut sellaista, 
että on pakko valmistua tietyssä ajassa, eikä sellais-
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Sen jälkeen olet enemmän ollut suuntautunut 
modernin ajan Lähi-itään. Alkoivatko loitsumal-
jat kyllästyttää?
Aloin kokea, että aina kun tutki muinaisuutta, pys-
tyi tietämään vain sen, mikä sattui olemaan näky-
villä, mikä oli jäänyt jäljelle. Se alkoi olla ärsyttävää. 
Jos tutkii nykyisyyttä, on mahdollista kysyä ja mate-
riaalia on paljon enemmän. Tosin kaikki asiat eivät 
ole tiedossa koskaan, ja jos jokin asia on liian lä-
hellä, sitä ei välttämättä myöskään ymmärrä. Alkoi 
myös kyllästyttää sellainen kuollut ilmapiiri. En näe 
mitään ristiriitaa, mutta koen kyllä, että nykyisyys 
on minulle enemmän omiani ainakin tällä hetkel-
lä. Siinä on myös hauskaa se, että voi olla sillä alu-
eella säännöllisesti. Olen aika Lähi-itä-ihminen ja 
kaipaan sitä, että voin välillä olla siellä välittömässä 
ympäristössä.

Olisitko uskonut, että Mubarak eroaa?
En, en olisi. Se oli iso yllätys kaikille asiantuntijoille. 
Ainut vaihtoehto olisi ollut se, että Mubarakia seu-
raa Mubarakin poika. 

Jos olisi pakko valita, kuka olisi sinun suosikki-
diktaattorisi Lähi-idässä ja miksi?
Suosikki-diktaattori Lähi-idässä? Kyllä minä tykkään 
Syyrian presidentistä. Hänellä on jonkinlainen koti-
kenttäetu. Lisäksi minulla on vähän sellainen tunne 
siitä tyypistä, että hän on siinä hommassa sen takia, 
koska joutui siihen, ja oikeasti haluaisi tehdä jotakin 
muuta. Hänhän opiskeli silmälääkäriksi Englannis-
sa. Hänen isoveljestään piti tulla johtaja, mutta hän 
kuoli ja tämä raukka joutui tahtomattaan Syyrian 
diktaattoriksi. Siinä mielessä tavallaan inhimillinen, 
jos voi diktaattorista sanoa.

Miksi Israel on Euroviisuissa?
Hyvä kysymys! Israel on Euroviisuissa sen takia, että 
israelilaiset ovat eurooppalaisia siirtolaisia, jotka ko-
kevat olevansa eurooppalaisia. He ovat Lähi-idässä 
vain siksi, että ovat muuttaneet sinne, ja voivat löy-
tää historiallisia perusteita sille, että eivät ole sieltä. 
Henkisesti he eivät ole sieltä ja haluavat itse koros-
taa, etteivät ole sieltä.

Minkälaisia neuvoja tai terveisiä lähettäisit tule-
ville Lähi-idän tutkijoille?
Hyvä kielitaito ehdottomasti, jos haluaa menestyä 
tutkijanuralla. Pitää osata hyvin vähintään yhtä 
alueen kieltä, ja englantia. Mahdollisimman moni-
puolinen koulutus, joka mahdollistaa pärjäämisen 
työllistymisen kannalta vaikealla alalla.

Jos voisit palata ajassa taaksepäin, tekisitkö ural-
lasi jotakin toisin?
Tekisin. Lähtisin varhaisemmassa vaiheessa moder-
niin. Tosin puolustukseksi voisin sanoa, että 80-luku 
ja laitoksemme oli siihen aikaan hyvin erilainen. 
Lähtisin alusta asti opiskelemaan ulkomaille. Ensi 
kerralla teen niin!

”Suosikki-diktaattori Lähi-
idässä? Kyllä minä tykkään 
Syyrian presidentistä.

Hannu Juusola on syntynyt jäniksen vuonna. Jänis 
on harmoniaan pyrkivä, tunteellinen ja järjestyk-
sestä pitävä koti-ihminen. Myös ulkonäkönsä jänis 
haluaa pitää harmonisena ja viehättävänä.
 Ammateista diplomaattiselle jänisihmi-
selle sopivat vastaanottovirkailija, julkaisija, pörssi-
meklari ja farmaseutti. Uusien ihmisten edessä jänis 
voi olla varautunut mutta saa kyllä päänsä pensaas-
ta ajan myötä.
 Meneillään oleva jäniksen vuosi on jä-
nisihmiselle kuin paluu pesäkoloon. Jänis pystyy 
nyt loikkaamaan parisuhteeseen tai uuteen työhön 
terveyttä uhkuen.
 Jäniksiä ovat vuosina 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999 ja 2011 syntyneet.

Kiinalainen horoskooppi:

Jänis

Kirsti Eskola

Jo
on

as
 L

aa
ks

o



7

Anna palautetta opetuksesta!
Karavaanin pilottihanke: palautelomake Makulalle

teksti: Mia Meri

Kyllähän te tiedätte. Luennon olisi pitänyt alkaa jo 
vartti sitten, mutta opettaja on kadonnut jonnekin 
etsimään mankkaa, jonka piti olla luokassa. Kahvi-
huoneella muutama opiskelija ihmettelee kurssia, 
joka onkin paljastunut vanhan kertaukseksi. Pöy-
dän toisella puolella kaksi opiskelijaa kehuu kilpaa 
loistavaa opettajaa. Yksi opiskelija on vaihtanut 
pääainetta, koska kokee, ettei ole tullut oikein koh-
delluksi.
 Me opiskelijat tiedämme, mikä meidän 
opetuksessa mättää ja ketkä ovat laitoksemme par-
haat opettajat, mutta viesti ei aina kulje opettajille 
asti.
 Karavaani on pyytänyt maailman kult-
tuurien laitokselta palautejärjestelmää, mutta 
edistys on ollut hidasta erinäisistä syistä. Kuitenkin 
opetuksen laadunvalvonta on yksi laitoksen teh-
tävistä ja sen paras väline on palautteen kerää-
minen.
 Palautteen kerääminen on myös opis-
kelijoiden ja opettajien etu. Muutama vuosi sitten 
opiskelijat yrittivät estää erästä henkilöä saamasta 
professuuria, koska opiskelijoilla oli huonoja koke-
muksia hänestä opettajana. Asiaa puitiin laitos- ja 
tiedekuntaneuvostossa useaan kertaan, ja Karavaa-
ni antoi asiasta myös lausunnon. Yhdessä vaiheessa 
opiskelijoiden todistukset lytättiin pelkiksi huhupu-
heiksi, koska meillä ei ollut näyttää todisteita, että 
kyseinen opettaja olisi saanut huonoa palautetta! 
Onneksi tilanne ratkaistiin lopulta opiskelijoiden 
hyväksi. 
 Toisaalta palaute voi toimia myös opet-
tajien eduksi. Viime vuoden lopulla tiedekuntaneu-
vostossa käsiteltiin erään Makulan opettajan dosen-
tuurihakemus. Opetustaitolautakunta oli arvioinut 
kyseisen opettajan opetustaitonäytteen huonoksi 
eikä puoltanut dosentuurin myöntämistä. Opettaja 

kritisoi päätöstä ja yritti vedota siihen, että opiske-
lijat pitävät häntä hyvänä opettajana, mutta opet-
tajalla ei ollut näyttää palautetta, jolla olisi voinut 
todistaa väitteensä. Dosentuuri jäi saamatta. Tilan-
ne oli siinä määrin vaikea, että positiivinen palaute 
olisi hyvinkin voinut muuttaa päätöksen.

Tänä keväänä Karavaani julkaisee palautelomak-
keen ja toivomme, että kaikki käyvät jättämässä 
palautetta Makulassa järjestettävästä Aasian ja 
Afrikan kielten ja kulttuurien opetuksesta!

Tietoja palautelomakkeesta
Palaute annetaan anonyymisti.
Palautteen käsittelevät Karavaanin nimeämät 
henkilöt luottamuksellisesti.
Käsittelijät kokoavat palauteen jokaiselle opet-
tajalle erikseen ja laskevat palautekenttien kes-
kiarvot. Avoimet tekstikentät toimitetaan sellai-
sinaan.
Jos kurssista annetaan alle viisi palautetta, kä-
sittelijä kokoaa palautteen ja kirjoittaa yhteenve-
don avoimista tekstikentistä vastaajien henkilölli-
syyden suojelemiseksi.
Palaute toimitetaan kyseiselle opettajalle, joka 
saa itse päättää, mitä palautteella tekee.

Tulevaisuudessa toivomme, että Makula ottaa pa-
lautelomakkeen vastuulleen ja sen kautta voi antaa 
palautetta koko Makulan opetuksesta.

Ja muista: myös opettajilla on tunteet! Pidä palaute 
asiallisena!

Palautelomake tulee löytymään netistä touko-
kuun alusta. Seuraa siis Karavaani-listaa ja

ANNA PALAUTETTA!

•
•

•

•

•

T Ä R K E Ä Ä !
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Opintokokonaisuusuudistus tulee!
– tiedä mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa sinuun

teksti: Mia Meri & Johannes Cairns

Helsingin yliopistossa on menossa koko humanistisen 
tiedekunnan laajuinen opintokokonaisuusuudistus. 
Uudistuksessa oppiaineemme yhdistettiin kahdeksi 
suureksi opintokokonaisuudeksi: Aasian-tutkimuk-
sen sekä Afrikan ja Lähi-idän (A&L) tutkimuksen 
opintokokonaisuuksiksi (ok).
 Uudistuksia pohtimaan perustettiin 
AAKK:ssa oma työryhmänsä kummallekin oppiaine-
kokonaisuudelle, ja molempiin työryhmiin kutsuttiin 
mukaan myös opiskelijaedustus. Aasian-tutkimuksen 
ok-työryhmässä istuivat Niina Lätti ja Johannes Cairns, 
A&L:n ok-työryhmässä Mia Meri ja Siiri Launis.
 Tämä artikkeli koskee vain maailman 
kulttuurien laitoksen Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien oppiaineita, mutta vastaavia muutoksia 
toteutetaan monissa muissakin humanistisen tiede-
kunnan oppiaineissa.

Mikä muuttuu?
Uudistuksen myötä kaikki oppiaineemme tullaan 
jakamaan kahteen suurempaan opintokokonaisuu-
teen, joiden sisällä jokainen edelleen valitsee oman 
pääaineensa, kuten ennenkin.
 Uutta on se, että jokaisen oppiaineryh-
män sisälle tulee n. 25 op yhteisiä opintoja, jotka 
ovat yhteisiä kaikille oppiaineryhmän opiskelijoille 
omasta pääaineesta riippumatta. Nämä opinnot voi-
vat jakaantua perus- ja aineopintoihin.
 Sivuaineita voi valita 2–3 kappaletta, ja 
ne ovat edelleen vapaasti valittavissa, mutta tule-
vaisuudessa oppilaitos tarjoaa meille MOPSin eli 
MalliOPintoSuunnitelman, johon on laitettu ”suosi-
tukset” fiksuista sivuaineista. MOPSin suosituksia ei 
kuitenkaan (ainakaan toistaiseksi) ole pakko noudat-
taa. Suurin muutos entiseen on se, että tällä hetkellä 
näyttää siltä, että saman oppiaineryhmän sisällä ei voi 
enää suorittaa sivuaineita! Esimerkiksi tulevaisuudes-

sa egyptologian opiskelija ei voi ottaa assyriologiaa 
sivuaineeksi eikä iranistiikan opiskelija arabian tutki-
musta. Tämä johtuu siitä, että koska meillä on nuo 
25 op yhteisiä opintoja, ei saman oppiaineryhmän 
sisäistä sivuaineopiskelijaa voitaisi vaatia käymään 
yhteisiä kursseja uudestaan – eikä sekään käy päinsä, 
että muutaman opintopisteen opinnoilla saisi uuden 
sivuaineen. MUTTA tämä sisäisten sivuaineopiskeli-
joiden pulma on herättänyt niin paljon vastustusta 
kautta tiedekunnan ja erityisesti Afrikan ja Lähi-idän 
ok:n sisällä, että opettajamme uskovat, että tähän on 
pakko tulla muutos. Ja jos ei tule, ok:n sisäisen toisen 
aineen kursseja voi tietysti sijoittaa omavalintaisiin 
opintoihin.

Mikä ei muutu?
Opintokokonaisuusuudistus ei pääsääntöisesti koske 
syventäviä eli maisteriopintoja!
 Myös tiedekunnan yhteiset opinnot pysy-
vät tiettävästi samoina kuin ennen.
 Lisäksi Afrikan ja Lähi-idän oppiaineissa 
on pyritty siihen, että muutokset vaikuttaisivat mah-
dollisimman vähän nykyisiin opintoihin eli kurssit 
pyritään pitämään samoina kuin ennenkin. Pieniä 
muutoksia on silti tulossa.

Miten voin välttää muutokset?
Koska muutokset koskevat vain perus- ja aineopinto-
ja, voit välttää muutokset täysin valmistumalla kan-
diksi ennen kuin muutokset astuvat voimaan!
 Jos et ehdi valmistua kandiksi, sinun kan-
nattaa suorittaa ja rekisteröidä kokonaisuuksia, kuten 
esimerkiksi yksittäinen sivuaine tai vaikka oman op-
piaineesi perusopinnot. Jos olet jo ehtinyt suorittaa 
tällaisen kokonaisuuden, niitä ei voida ottaa sinulta 
pois! Tällä tavalla voit varmistaa esimerkiksi oman 
oppiaineryhmäsi sisäisen sivuaineen!
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Aasian-tutkimus (kandidaatin tutkinto, väh. 180 op)
Oppiaineet: altaistiikka, Etelä-Aasian tutkimus, indoeuropeistiikka, Itä-Aasian tutkimus, turkologia sekä uute-
na Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimus (siirtyy alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiaineesta)
Tulee voimaan: jo syksy 2011, siirtymäaika: todennäköisesti 3 v.

Aasian-tutkimuksen oppiaineessa kieliopinnot vähenevät esimerkiksi Itä-Aasian tutkimuksen 
oppiaineen nykyisestä 40 opintopisteestä 30 opintopisteeseen. Kandidaattitasolla järjestetään 
kieliopetusta ainoastaan sellaisista kielistä, joissa on lehtoriopetusta. Poikkeuksen muodostaa 
sanskritin kieli, jota on toistaiseksi opetettu tuntiopetuksella. Keski-Aasian tutkimuksen oppiai-
ne jakautuu turkologiaan ja iranistiikkaan, joista ensimmäinen siirtyy Aasian-tutkimuksen opin-
tokokonaisuuteen ja jälkimmäinen Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintokokonaisuuteen. 
Kaikista muinais- ja nykykielistä voidaan jatkossakin antaa opetusta soveltuvan oppiaineen sy-
ventävillä kursseilla.
 Kaikki kandidaattitason kieliopinnot siirretään aineopintoihin, jolloin sivuaineopis-
kelijan on mahdollista suorittaa Aasian-tutkimuksen perusopinnot ilman kieliopintoja. Sivu-
aineopiskelija voi suorittaa myös aineopinnot ilman kieliopintoja, jolloin sivuaineopintojen 
laajuudeksi tulee 60 opintopistettä. Reaaliopintojen määrä kasvaa nykyisestä sekä perus- että 
aineopinnoissa. Näillä muutoksilla sekä uudella perusopintoihin kuuluvalla aluetutkimuksen 
kurssilla huomioidaan muun muassa alue- ja kulttuurintutkimuksen kandidaattitason oppiai-
neen Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen opintosuunnan liittyminen Aasian-tutkimuk-
sen opintokokonaisuuteen. Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen opintosuuntaan ei ole 
aikaisemmin kuulunut pakollisia kieliopintoja. Lisäksi pyritään huomioimaan sellaisten sivuai-
neopiskelijoiden tarpeet, joilla ei ole mahdollisuutta syventyä vaativiin kieliopintoihin.
 Pääaineopiskelijalle kandidaattitason opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä 
eli niiden määrä kasvaa nykyisestä. Tällöin 180 opintopisteen kandidaatintutkintoon mahtuu 
vähemmän sivuaineopintoja sekä muita vapaavalintaisia opintoja. Maisteritason oppiaineina 
säilyvät Itä-Aasian tutkimuksen, Etelä-Aasian tutkimuksen, altaistiikan sekä indoeuropeistiikan 
oppiaineet, joihin jatketaan suoraan kandidaattitasosta ilman erillistä hakuprosessia.

Perusopinnot 25 op

Aasian aluetuntemus (5 op)
Aasian kielitietous 1 (5 op)
Aasian kielitietous 2 (5 op)
Aasian historia 1 (5 op)
Aasian historia 2 (5 op)

•
•
•
•
•

Lisäksi:

Tiedekunnan yhteiset
opinnot 25 op

Sivuaine(et) ym. 65 op

Aineopinnot 65 op

Aineopintojen kielimoduli 30 op
kiina
korea
japani 
turkki
hindi
sanskrit

•
•
•
•
•
•

Aineopintojen reaaliat 20 op 
Aasian kulttuurit (5+5 op)
Aasian yhteiskunnat (5+5 op)

•
•

Aineopintojen tekniset osat 15 op
työelämäkurssit + -kokemus (5 op)
proseminaari ja kandidaatintyö (10 op)

•
•
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Afrikan ja Lähi-idän tutkimus (kandidaatin tutkinto, väh. 180 op)
Oppiaineet: Afrikan tutkimus, arabian ja islamin kielet ja kulttuurit, assyriologia, egyptologia, iranistiikka ja 
seemiläiset kielet ja kulttuurit 
Tulee voimaan: syksy 2012, siirtymäaika: todennäköisesti 3 v. 
HUOM! Ei vielä vahvistettu, mutta todennäköisesti näillä mennään.

Perusopinnot 30 op (sivuaineopisk. 25 op)

kielen perusopinnot 10 op (yksi listasta)
afrikkalaisen kielen peruskurssi
arabia I
babylonian peruskurssi TAI
sumerin peruskurssi
heprea I
klassisen muinaisegyptin peruskurssi
persia I

•
•
•

•
•
•

kaikille yhteiset reaaliopinnot 10 op
(sivuaineopiskelija valitsee vain toisen, 5 op)

Afrikan ja Lähi-idän historia 5 op
Afrikan ja Lähi-idän kielet 5 op

•
•

oppiainekohtaiset reaaliopinnot 10 op

Lisäksi

tiedekunnan yhteiset
opinnot 25 op

omavalintaiset
opinnot max. 20 op

sivuaine(et) 60-80 op

Aineopinnot 45 op

kielikohtaiset opinnot 10-20 op

oppiainekohtaiset reaaliopinnot
 10-20 op

kaikille yhteiset aineopinnot 15 op
työelämäopinnot 5 op
proseminaari, HOPS ja 
kandidaatintyö 10 op

•
•

Kaikille yhteisiin perusopintoihin tuli kaksi uutta kurssia eli A&L:n historia ja kielet. Kurssien 
tavoitteena on käsitellä koko alueen yhteisiä teemoja, kuten sitä, miten kulttuurit ja kielet ovat 
vaikuttaneet toisiinsa ajan saatossa. Ne eivät korvaa oman pääaineen historian tai kielen kurs-
seja vaan tulevat vanhojen kurssien ohelle. Suoritustapana tulee olemaan lyhyt yhteinen kurssi, 
jonka lisäksi luetaan valinnainen kirja, jonka avulla kurssin antia syvennetään. Kurssien tarkkaa 
sisältöä ei ole vielä päätetty, mutta tavoitteena on, että niistä ei tule pilipalikursseja! 
 Vanhoista kursseista joudutaan karsimaan 5 op kunkin oppiaineen oman päätöksen 
mukaan.
 Aineopinnoissa oppiaineet tulevat itse päättämään kieli- ja reaaliopintojen määrän, 
joka on yhteensä 30 op. Näin varmistetaan esim. arabian kieli- ja kulttuurilinjojen säilyminen.

Kysyttävää uudistuksesta?
Ota yhteyttä työryhmissä istuneisiin opiskelijoihin: etu.suku@helsinki.fi

Aasian-tutkimus:
Johannes Cairns ja Niina Lätti 

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus:
Mia Meri ja Siiri Launis

Tiettyä oppiainetta koskevissa tiedusteluissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä 
kyseisen oppiaineen professoriin tai vastuuhenkilöön.
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Maailman kulttuurien laitoksen ainejärjestöaktii-
veille ja hallinnon opiskelijaedustajille on muodos-
tunut tavaksi kokoontua kerran kuussa yhteiseen 
aivoriiheen. Nämä ”Makula-kokoukset” ovat synty-
neet luontevasti uuden laitoksen myötä sen aine-
järjestöjä yhdistäväksi foorumiksi.

Yhteinen laitos, yhteinen etu
Ainejärjestöt ovat maailman kulttuurien laitoksessa 
hallinnollisesti entistä lähempänä toisiaan, ja opis-
kelijoiden on hyvä olla säännöllisesti tekemisissä 
toistensa kanssa. Ainejär-
jestöillä on myös paljon 
annettavaa toisilleen: 
esimerkiksi uskontotie-
teen oppiaineella on 
käytössään monipuoli-
nen opetuspalautejär-
jestelmä, josta Aasian ja 
Afrikan kielten ja kult-
tuurien oppiaineet voisi-
vat ottaa oppia. Makula-kokousten kautta voidaan 
ajaa uudistuksia opiskelijatasolla ja kukin oppiaine 
hyötyy toisten vahvuuksista.
 Makula-kokousten keskeisenä tehtävä-
nä on myös yhteisen edun valvonta. Koska kaikista 
Makulan kuudesta ainejärjestöstä ei voi olla edus-
tajaa kaikissa hallintoelimissä (esimerkiksi laitos-
neuvostossa 3 paikkaa), on tärkeää, että nykyiset 
opiskelijaedustajat pyrkivät edustamaan kaikkia 
Makulan ainejärjestöjä. Makula-kokouksissa kukin 
ainejärjestö saa äänensä kuuluviin, ja viestejä voi-
daan viedä eteenpäin laitosneuvostoon tai vaikka 
laitoksen johdolle asti. Suunnitteilla on laitoksen 
johtajan tapaaminen kerran periodissa, jolloin 
ajankohtaisia – yhteisiä tai oppiainekohtaisia – ky-

symyksiä voidaan käydä läpi rennossa hengessä, 
kasvokkain. Makula-kokouksiin on aina kutsuttu 
myös Humanisticumin edustaja tiedekuntatasolta, 
jotta voidaan  varmistaa, että koko laitosta koskevat 
päätökset tehdään ketään syrjimättä ja oikeuden-
mukaisesti.

Avointa keskustelua ajan-
kohtaisista kysymyksistä
Olin seuraamassa Makula-kokousta 31. tammi-
kuuta 2011. Kokous pidettiin tavallisesta poiketen 

Karavaanin kotoisassa 
kahvihuoneessa Tope-
lian sydämessä. Paikalla 
oli uskontotieteen, Aa-
sian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien aineryhmän 
sekä klassillisen filolo gian 
opiskelijoita. Lisäksi mu-
kana oli Humanisti cumin 
opintovastaava, joka 

edusti myös Venäjän ja Itä-Euroopan opiskelijoita. 
Edustettuina olivat lukemattomat erilaiset pestit: 
aina laitosneuvoston, tiedekuntaneuvoston, ope-
tuksen suunnittelutyöryhmän, kirjastotoimikunnan 
ja opetustaitotoimikunnan jäsenyydestä ainejär-
jestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, vara-
tilintarkastajan ja tilavastaavan tehtävään. Yhteistä 
kirjavalle sakille on kiinnostus vaikuttaa opiskelijoi-
ta koskeviin asioihin maailman kulttuurien laitok-
sessa.
 Tammikuun Makula-kokouksessa käytiin 
läpi laitosneuvoston, toimikuntien ja työryhmien 
toimintaa sekä opiskelijoiden mahdollisuuksia vai-
kuttaa niissä. Kummastusta herätti opiskelijaedus-
tajien puuttuminen laitokselle vuosille 2010–2013 

Makulan ainejärjestöaktiivit 
lyöttäytyivät yhteen

Makula-kokouksen tavoitteet: 
1) ainejärjestöjen yhdistäminen
2) yhteisen edun valvonta 
3) toinen toistemme vahvistaminen 
4) uudistusten ajaminen
5) yhteisten tilaisuuksien suunnitteleminen

teksti ja kuva: Johannes Cairns
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nimitetystä noin kymmenhenkisestä yhteistoimin-
taelimestä. Myöhemmin kävi ilmi, että se olikin YT-
neuvotteluihin liittyvä elin, jonka jäsenten kuuluu 
kaikkien olla työsuhteessa laitokselle. Seu-
raavaksi Humanisticumin opintovastaa-
va tiedotti laitoksen budjetista. Perus-
rahoituksen osalta laitos tekee yli puoli 
miljoonaa euroa tappiota vuodessa. 
Herää kysymys, miksei laitoksen bud-
jettia suunnitella realistisemmin.
 Tuntiopetusta on karsittu 
useissa laitoksen oppiaineissa, mikä 
aiheutti huolta kokouksen osanottajien 
keskuudessa. Kansainvälisesti tasok-
kaan perustutkimuksen ylläpitämiseen 
ei mielestäni riitä välttämättömän perusopetuksen 
resursoiminen. Tarvitaan vaihteleva kurssitarjonta 
sekä monitasoista opetusta, jota antavat professo-
rien ja lehtorien lisäksi kukin omiin erikoisaloihinsa 
erikoistuneet dosentit, tohtorikoulutettavat sekä 
vierailevat luennoitsijat. Korkeatasoinen humanisti-
nen tutkimus on kiistaton kulttuuripääoma, jonka 
alasajo taloudellis-tuotannollisista syistä kertoo laa-
ja-alaisen ja pitkänäköisen yhteiskunnallisen näke-
myksen puutteesta.
 Makula-kokouksessa keskusteltiin myös 
paremman laitos- ja oppiainetasolla tapahtuvan 

opinto-ohjauksen tarpeesta. Tiedekuntatason opin-
to-ohjaus koettiin kaukaiseksi, ja opinto-ohjauk-
seen kaivattiin aktiivisempaa otetta henkilökunnan 

taholta. Kuinka ohjata opintojaan, jos mielessä 
on tietynlainen ura ja valmistumisaikataulu? 

on kysymys, jonka ratkaisemiseen oman 
oppiaineen edustajat voisivat varmasti tar-
jota hyviä vinkkejä. Lopuksi kokouksessa 
suunniteltiin yhteistä viihdetoimintaa, 
kuten Topeliassa syksyllä järjestettäviä 

Makula-juhlia sekä kaikille makulalai-
sille avointa musiikki-iltamaa huhti-
kuussa. Yhteiset tapahtumat tuovat 
yhteen opiskelijoita – muitakin kuin 

ainejärjestöaktiiveja.
 Makula-kokoukset tarjoavat näin ollen 
foorumin hyvin monenlaisten kysymysten käsitte-
lemiseen. Kokousten tarkoituksena ei ole muren-
taa ainejärjestöjen erillisiä identiteettejä. Kukin ai-
nejärjestö toiminee jatkossakin itsenäisesti ja ajaa 
ensisijaisesti edustamiensa oppiaineiden asioita. 
Kokousten tavoitteena on sitä vastoin tukea yh-
teistyöllä toinen toisiamme. Vaikka olemme kukin 
omanlaisiamme, niin yhdessä olemme 
enemmän!

Opiskelijavaikuttajat ovaalin pöydän äärellä.
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Teekkarit, lääkisläiset, valtiotieteilijät ja monet muut 
yliopisto-opiskelijat ovat tehneet omia speksejään 
eli akateemisia musiikkinäytelmiä jo iät ajat, mutta 
humanistispeksi on vain antanut odottaa itseään. 
Asia korjaantui helmikuussa 2011, kun kaikkien 
aikojen ensimmäinen humanistispeksi esitettiin 
Malmitalolla.
 Oikeastaan on ihme, ettei humanisti-
speksi toteutunut jo aikaisemmin, onhan humanis-
tisessa tiedekunnassa musiikki- ja teatteritieteilijöitä 
ja monia muita, joita tällainen projekti saattaisi kiin-
nostaa. Humanistinen saamattomuus sai kuitenkin 
väistyä, kun humanistispeksi Aallonharjalla alkoi 
valmistua.
 Projekti lähti käyntiin 2009, kun käsikir-
joitusryhmä alkoi kirjoittaa speksiä ja siihen saatiin 
mukaan näyttelijöitä, tanssijoita, muusikoita, pu-
vustajia, lavastajia ja tuottajia tavoitteena ensi-ilta 
keväällä 2010. Kunnon potkua toteutukseen ei kui-
tenkaan saatu, ja speksi lykättiin vuoteen 2011.
 Kaikki speksiin mukaan halunneet pääsi-
vät projektiin. Näyttelijöiksi mielineistä osa laitettiin 
laulupuolelle, mutta suurin osa hakijoista sai jon-
kinlaisen roolin. Bändiin saatiin kaikki tarvittavat 
soittajat viulisteja myöten, ja laulajat saivat kaikki 
omat soolokappaleensa. 
 Näyttelijöillä oli treenejä ennen esitystä 
melko tiiviiseen tahtiin, eivätkä tanssijat ja musiik-
kitiimiläisetkään päässeet lepäämään laakereillaan. 
Harjoittelemaan alettiin syksyllä 2010. Tuottajat 
Minna Rönkä ja Liina Sipilä tekivät ison urakan pi-
täessään kaikkia lankoja käsissään. Kaikki speksiläi-
set laitettiin myös hankkimaan sponsoreita speksin 

rahoittamiseksi, sillä Malmitalon tilavuokraa ja mui-
ta kuluja ei haluttu jättää pelkästään lipputulojen 
varaan. 
 Lippuja speksiin sitten myytiinkin ihan 
mukavasti, ja sana esityksestä kiiri niin Facebookin 
kuin mainosjulisteidenkin avulla. Ensi-ilta Malmita-
lolla koitti, ja Aallonharjalla sai hyvän vastaanoton 
omstart-huutoineen. Keskiössä olivat uudet hu-
manistiopiskelijat Hamlet (Riku Salpakari), Masa 
(Hanna-Ilona Härmävaara) ja Rauni (Ruut Haapa-
Aho) jotka kohtaavat Aallonharja-uudistusta suun-
nittelevan opetusministeri Kurjen (Maria Annala) ja 
mediaseksikkään professorin Leif Salovaaran (Esko 
Suoranta). Ajankohtaisia tapahtumia kommentoi-
va juoni toi lavalle niin zombeja, hippimeininkiä 
kuin vanhojen hyvien aikojen nostalgisointiakin. 
Intensiivisen esitysviikon jälkeen koko speksitiimi 
kiidätettiin taksikyydillä Uudelle ylioppilastalolle 
juhlimaan.
 Aallonharjalla saatettiin kunniakkaasti 
loppuun, ja vuoden 2012 humanistispeksiä suun-
nitellaan jo. Näyttää vahvasti siltä, että tästä alkaa 
humanistien oma speksiperinne, eikä innostukselle 
näy loppua. Uuden speksin käsikirjoituksesta on 
käynnissä kilpailu. Tänä vuonna nähtiin ajankoh-
taista opiskelijaelämää, mutta ensi vuonna saat-
taa olla luvassa jotakin aivan muuta: historiallista 
draamaa tai vaikka scifiä. Moni vanha speksiläinen 
on innolla mukana, ja uusia kasvoja tullaan myös 
varmasti näkemään. Jos verissä on musiikki, näyt-
teleminen, tanssiminen, lavastus tai yleinen orga-
nisointikyky, humanistispeksi on hyvä keino päästä 
näyttämään kyntensä. Ehkä jo ensi vuonna?

Humanistispeksi toteutui vihdoin

teksti: Kirsti Eskola
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Historiikin ohessa 
kulkee valokuvasarja 
siitä, mitä Topeliassa 
tapahtuu kun opiske-
lijat eivät ole täällä. 
Vuodenvaihteessa 

Topelian sisäpihalla 
esiintyi Tulisirkus 

Walkea osana Valon 
vuodenaika-tapahtu-
maa. Kansainvälinen 
taiteilijakaarti yhdisti 
esityksessään tanssia, 
valoja, tarinankerron-

taa ja tietysti tulta.

Keskityn tässä osiossa Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien laitoksen (AAKKL) muistoksi sen syntyä 
edeltäviin kehityskulkuihin sekä sen olemassaolon 
aikaan eli vuosiin 1974–2009. Tuolla aikavälillä on 
tapahtunut suuria muutoksia, jotka heijastuvat tä-
män päivän opetustarjonnassa. Luon myös kat sauk-
sen edustamiemme harvinaisten oppiaineiden tu-
levaisuudennäkymiin pienessä maassamme.

Seemiläiset kielet ja 
kulttuurit sekä arabian 
kielen ja islamin tutkimus
Vuosina 1640–1811 alalla oli ainoastaan yksi var-
sinainen Linguarum Orientalium Professio, jota 
seurasi itämaiden kirjallisuuden professuuri vuo-
sina 1811–1980. Vuonna 1980 oppituoli jaet-
tiin seemiläisiin kieliin ja arabian kieleen. Tapani 
Harviainen toimi seemiläisten kielten professorina 
vuosina 1985–2009, jolloin hän jäi emerituspro-

fessorina eläkkeelle. Virkaa täytti hetken aikaa Ha-
seeb Shehadeh. Tällä hetkellä oppituolin haltijana 
toimii Hannu Juusola, joka väitöskirjassaan keskit-
tyi muinaiskulttuuriin mutta on sittemmin siirtynyt 
tarkastelemaan Lähi-idän nyky-yhteiskuntia. See-
miläisten kielten oppituolin haltijoina on toiminut 
vuosisatojen saatossa myös lukuisia arabian kielen 
ja assyriologian asiantuntijoita, kuten Georg Au-
gust Wallin (1851–52), Knut Tallqvist (1899–1933) 
ja Jussi Aro (1965–83). Professori Tallqvist piti see-
miläisiin kieliin keskittynyttä opintopiiriä oppilail-
leen useiden vuosikymmenten ajan.
 Arabian kielen oppihistoriallisena san-
karihahmona pidetään G.A. Wallinia, joka saavutti 
1800-luvulla kansainvälistä mainetta uskaliaana 
tutkimusmatkailijana ja arabian puhuttujen mur-
teiden taitajana. Wallinia on Helsingin yliopistolla 
tutkinut etenkin filosofian lisensiaatti Kaj Öhrn-
berg. Vuosina 1982–99 arabian kielen professorina 

Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien oppiainehistoriikki

– Oppituolin jakautumisesta tähän päivään

teksti: Johannes Cairns
kuvat: Mia Meri

O
sa

:
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toimi arabian puhuttujen murteiden tutkimukseen 
paneutunut Heikki Palva, ja vuodesta 2000 läh-
tien Jaakko Hämeen-Anttila on ollut laajennetun 
oppiaineen, arabian kielen ja islamin tutkimuksen 
professorina.

Etelä-Aasian tutkimus ja 
indoeuropeistiikka
Sanskritin opetus alkoi Helsingin yliopistossa ver-
rattain varhain, jo vuonna 1835, mutta ensimmäi-
nen ylimääräinen sanskritin ja vertailevan kielen-
tutkimuksen professori nimitettiin vasta vuonna 
1875. Kyseessä oli Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
perustaja ja senaatin jäsen Otto Donner. Häntä 
seurasi sanskritin ja vertailevan indoeurooppalai-
sen kielentutkimuksen professorina Julio Reuter 
vuosina 1906–31. Reuter kärsi huonosta onnesta. 
Aluksi hänen kansainvälistä kiinnostusta alusta-
vasti herättäneen, sanskritin kielioppia koskevan 
tutkimuksensa käsikirjoitus tuhoutui tulipalossa 
höyrylaivalla vuoden 1897 kesällä. Vuonna 1905 
hän haki matka-apurahaa Intian-tutkimusmatkaa 
varten, mutta apuraha menikin toiselle henkilölle. 
Kaiken kukkuraksi hänen kerrotaan alan uranuur-
tajana suunnitelleen pālin kielen kielioppia, mutta 
aihetta koskevia tutkimuksia tai käsikirjoituksia ei 
ole onnistuttu löytämään.
 Tauon jälkeen vuosina 1958–80 Pentti 
Aalto (1917–1998) toimi oppiaineessa vertailevan 
kielitieteen henkilökohtaisena ylimääräisenä pro-
fessorina. Indologian henkilökohtaisena ylimääräi-
senä professorina häntä seurasi vuosina 1982–2004 
Asko Parpola (nykyisin emeritusprofessori). Vuo-
desta 2006 lähtien Etelä-Aasian tutkimuksen ja 
indoeuropeistiikan määräaikaisena professorina on 
toiminut Klaus Karttunen. Karttunen on kiinnos-
tunut etenkin Aasian-tutkimuksen oppihistoriasta 
Euroopassa. Bertil Tikkanen toimii Etelä-Aasian 
tutkimuksen oppiaineessa Intian kielten lehtorina. 
Tätä nykyä Etelä-Aasian tutkimus ja indoeuropeis-
tiikka ovat eriytyneitä oppiaineita, joita kuitenkin 
hoitaa sama professori. Indoeuropeistiikka keskit-
tyy tiiviimmin kielitieteellisiin kysymyksiin, kun taas 
Etelä-Aasian tutkimuksen oppiaineessa mukana 
ovat myös kulttuuri, historia ja nyky-yhteiskunta.

Assyriologia ja egyptologia
Assyriologiassa yliopistolla on pitkät perinteet ja 
vankka asiantuntemus. Suomeen assyriologian toi 
Knut Tallqvist (1865–1949) 1800-luvun puolessa-
välissä. Hän alkoi opettaa assyriologiaa Helsingin 
yliopistossa vuonna 1891. Jo ennen Tallqvistia Karl 
Eneberg opiskeli assyriologiaa Pariisissa, mutta Ene-
berg kuoli nuorena Ninivessä. Tallqvistin ja Harri 
Holman (1886–1954) assyriologinen tutkimus oli 
aikanaan kansainvälisesti hyvin arvostettua.
 Armas Salonen toimi assyriologian hen-
kilökohtaisena ylimääräisenä professorina jo vuo-
sina 1949–1978, ja Simo Parpola (Asko Parpolan 
veli) hallitsi virkaa vuosina 1978–2009 (tätä nykyä 
emeritusprofessori). Helsingin yliopiston assyriolo-
ginen tutkimus on kehittynyt 1900-luvun loppu-
puolella kansainväliselle huipputasolle. Simo Par-
polaan jäätyä eläkkeelle oppiaineen tulevaisuus 
on kuitenkin vaakalaudalla, sillä professuuria ei 
ole jatkettu.
 Egyptologiassa on järjestetty irrallisia 
kursseja vuodesta 1968 lähtien, ja sille myön-
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nettiin vuonna 1987 sivu- ja vuonna 1990 pää-
ainekelpoisuus. Uppsalan yliopiston egyptologian 
professori Rostislav Holthoer (1937–1997) vastasi 
opetuksesta vuosina 1979–1997 – äkilliseen kuo-
lemaansa saakka. Rostislav oli omalaatuinen ja ka-
rismaattinen hahmo, joka vakiinnutti egyptologian 
aseman Helsingin yliopistossa.
 Suomalaiset tutkijat ovat vuosikym-
menten saatossa tehneet runsaasti kenttätutki-
musta Egyptissä. Heitä oli osallisena jo yhteispoh-
joismaisen Nubian retkikunnan puitteissa vuosina 
1961–1966. Suomen kansallismuseon kokoelmis-
sa on retkikunnan yhteydessä Suomelle lahjoitet-
tuja esineitä. 
 Nykyisin Helsingin yliopiston egypto-
logian opetuksesta vastaa pääsääntöisesti dosentti 
Jaana Toivari-Viitala, vaikka varsinaisia egyptolo-
gian virkoja ei olekaan. Assyriologian tapaan egyp-
tologian oppiaineen pyrkimyksenä on vahvistaa 
oppiaineen asemaa ja kurssitarjontaa.

Afrikan-tutkimus
Afrikan-tutkimuksessa on järjestetty yksittäisiä kurs-
seja vuodesta 1972 lähtien, ja oppiaine sai vuonna 
1987 sivu- ja vuonna 1989 pääainekelpoisuuden. 
Bantukielten lehtoraatti perustettiin vuonna 1974; 
sitä hoitaa nykyään Lotta Aunio. Afrikan kielten ja 
kulttuurien professuuri perustettiin vuonna 1989. 
Ensimmäinen viranhaltija oli Arvi Hurskainen 

vuosina 1991–2006 (bantukielten lehtorina vuo-
det 1981–91; nykyään emeritusprofessorina), ja 
oppituolissa on vuodesta 2008 lähtien ollut Axel 
Fleisch. Afrikan-tutkimuksen verrattain tuore op-
piaine on kehittynyt nopeasti, ja se tekee yhteis-
työtä muun muassa Kehitysmaainstituutin kanssa.

Altaistiikka ja Keski-
Aasian tutkimus
Altaistiikan eli Keski- ja Pohjois-Aasian kielten ja 
kulttuurien tutkimuksen kansainvälisiä merkki-
hahmoja ovat kotimaiset yliopistomiehet Matthias 
Alexander Castrén (1813–1852) ja Gustaf John 
Ramstedt (1873–1950). Castrén on tunnettu lu-
kuisista vaaraa uhmaavista Siperian-tutkimusmat-
koistaan, joiden kautta hän tuotti muun muassa 
arvokasta kielitieteellistä ja arkeologista tutkimus-
ta. Ramstedt taas teki tutkimusmatkoja Keski-Aa-
siaan ja Mongoliaan.
 Helsingin yliopistoa pidetään yhä altais-
tiikan johtavana tutkimuslaitoksena, vaikkei op-
pituolia ole. Ramstedt tosin toimi altailaisen kie-
lentutkimuksen henkilökohtaisena ylimääräisenä 
professorina vuosina 1917–1941, ja altaistiikkaan 
liittyy myös Martti Räsäsen kausi turkkilaisen filo-
logian henkilökohtaisena ylimääräisenä professori-
na vuosina 1944–1961.
 Räsäsen jälkeen altaistiikan jatkuvuu-
desta ovat vastanneet muiden alojen edustajat, 
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kuten Pentti Aalto, Aulis J. Joki ja Tapani Harviai-
nen. Juha Janhunen vastaa nykyään oppiaineesta 
yhdessä dosentti Volker Rybatzkin kanssa. Jälkim-
mäinen vastaa myös Keski-Aasian tutkimuksesta, 
jolla on kandidaatintutkintokelpoisuus. Helsingin 
yliopisto on yksi harvoista yliopistoista koko maail-
massa, jossa altaistiikkaa voi opiskella pääaineena. 
Altaistiikkaa voi opiskella ainoastaan maisterita-
solla.
 Altaistiikan nimellä vuodesta 1906 kul-
kenut oppiaine nimitettiin Keski- ja Pohjois-Aasian 
tutkimukseksi vuonna 1987. Vuonna 1996 Poh-
jois-Aasian tutkimus yhdistettiin Itä-Aasian tutki-
mukseen ja turkologiasta muodostettiin yhdessä 
iranistiikan kanssa Keski-Aasian tutkimuksen oppi-
aine. Keski-Aasian tutkimuksesta huolehti vuosina 
1996–2005 AAKKL:n pitkäaikainen amanuenssi 
Harry Halén. Vuoden 2005 tutkinnonuudistuksen 
myötä Keski-Aasian tutkimuksesta tuli kandidaat-
titason oppiaine. Opetus on perustunut suurelta 
osin opiskelijoiden itsenäiseen työhön ja kurssitoi-
vomuksiin.

Itä-Aasian tutkimus
Itä-Aasian tutkimuksen oppiaine juontaa juurensa 
vuonna 1974 perustettuun Itä-Aasian ja altaistiikan 
yksikköön. Helsingin yliopistolla oli toki yhteyksiä 
Itä-Aasiaan aiemminkin. Presidentti K. J. Ståhlberg 
esimerkiksi nimitti Ramstedtin vuonna 1919 Suo-
men asiainhoitajaksi Tokiossa, ja palattuaan Hel-
sinkiin Ramstedt luennoi muutamien vuosien ajan 
korean ja japanin kielistä. Toimiessaan vuosina 
1941–44 vierailevana professorina Tsutomu Ku-
waki puolestaan luennoi Japanin historiasta.
 Itä-Aasian tietämys alkoi kuitenkin to-
den teolla kasvaa vasta, kun kiinan kielen vierai-
leva lehtoraatti perustettiin vuonna 1973. Itä-Aa-
sian kielten ja kulttuurien professuuri perustettiin 
vuonna 1987 ja assistentuuri vuonna 1988. Japa-
nin kielen lehtoraatti on ollut käytännössä olemas-
sa vuodesta 1980 asti ja korean kielten lehtoraatti 
vuodesta 1999. Kiinan kielen lehtoraattia hoitaa 
nykyisin Mingming Gao, korean kielen lehtoraat-
tia Jeong-Young Kim ja japanin kielen lehtoraattia 
Yukako Uemura. Viime vuosina Itä-Aasian tutki-
muksen assistentuuria on hoitanut sinologi Raisa 
Asikainen. Monen opiskelijan harmiksi assisten-
tuurin virka lakkautetaan kesällä 2011.
 Japanin tutkimuksen oppituoli perus-
tettiin vuonna 1994, ja sillä oli kymmenkunta 
vuotta oma oppiaineensa, kunnes se tutkinnon-
uudistuksen myötä siirtyi vuonna 2005 Itä-Aasian 
tutkimuksen alaisuuteen. Ensimmäisenä Itä-Aasian 
kielten ja kulttuurien professorina aloitti vuonna 
1987 Songmoo Kho, ja vuodesta 1994 Juha Jan-
hunen on hallinnut virkaa. Japanin kielen ja kult-
tuurin professorina on vuodesta 1995 toiminut 
Rein Raud, joka on ollut toistaiseksi virkavapaalla 
ja toiminut Tallinnan yliopiston rehtorina. Raud on 
palaamassa Helsingin yliopistoon tämän vuoden 
syksyllä. Viime vuosina virkaa on hoitanut muun 
muassa Japanin nyky-yhteiskuntaan erikoistunut 
Bart Gaens.
 Itä-Aasian tutkimus (erityisesti sen Ja-
panin-opintosuunta) on 1990- ja 2000-luvuilla 
noussut Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
aineryhmän ylivoimaisesti suosituimmaksi oppiai-
neeksi, ja sillä on tunnustettu ja vakiintunut ase-
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ma Helsingin yliopistossa. Koska opiskelijat ovat 
toistaiseksi saaneet itse valita, mitä aineryhmän 
oppiaineista he haluavat opiskella pääaineenaan, 
ongelmaksi on muodostunut se, että suuri kiin-
nostus Itä-Aasian tutkimuksen oppiaineeseen on 
johtanut opiskelijoiden vähäisyyteen muissa oppi-
aineissa. On myös vaarana, että Itä-Aasian tunti-
joita koulutetaan liikaa Suomen tarpeisiin nähden. 
Aineryhmän piirissä sekä opiskelijat että henkilö-
kunta ovat tämän vuoksi keskustelleet tarkempien 
oppiainekohtaisten kiintiöiden toteuttamisesta, 
mutta keskustelu ei vielä ole johtanut käytännön 
toimenpiteisiin.

Oppiaineiden nykytila
Parhaillaan, vuoden 2011 keväällä, Aasian ja Af-
rikan kielten ja kulttuurien aineryhmällä on kuusi 
professuuria: seemiläiset kielet ja kulttuurit, ara-
bian kielen ja islamin tutkimus, Etelä-Aasian tut-
kimus ja indoeuropeistiikka (vakinainen oppituoli 
puuttuu), Itä-Aasian tutkimus, Japanin kieli ja kult-
tuuri sekä Afrikan-tutkimus. Lisäksi altaistiikassa, 
egyptologiassa ja assyriologiassa järjestetään kor-
keatasoista opetusta. Oppiaineiden kirjo on siis 
melkoinen siihen nähden, että vielä 1970-luvun 
lopulla oppituoleja oli ainoastaan yksi! On kuiten-
kin hyvä muistaa, että altaistiikan, assyriologian 
sekä sanskritin ja vertailevan kielentutkimuksen 
ylimääräiset professuurit ovat mahdollistaneet 

pitkäaikaisen tutkimusperinteen kyseisillä aloilla, 
vaikkei vakinaisia oppituoleja ole ollut.
 Maailman kulttuurien laitoksessa ollaan 
parhaillaan muodostamassa AAKK:n oppiaineista 
kahta opintokokonaisuutta: Aasian-tutkimus sekä 
Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Uusissa opintoko-
konaisuuksissa tullaan toteuttamaan muutoksia 
erityisesti kandidaattitason opinnoissa, joihin tulee 
muun muassa yhteisiä reaaliopintoja. Maisteri-
opinnoissa puolestaan säilytettäneen laajempi op-
piainekirjo, jolloin opiskelija valmistuu maisteriksi 
yhä vaikkapa Itä-Aasian tutkimuksen oppiaineesta, 
vaikka hän olisi kandidaatti Aasian-tutkimuksessa. 
Nähtäväksi jää, johtavatko uusi laitos ja uudet 
opintokokonaisuudet vanhojen oppiaineiden yk-
silöllisten profiilien ja perinteiden kuihtumiseen.

Jatkuuko lahjakkaiden 
tutkijoiden perinne?
Kun ajatellaan, miten suuria muutoksia AAKKL:n 
lyhyehkön historian aikana on ehtinyt tapahtua 
oppiainerakenteessa, on vaikea sanoa, mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan. Opiskelijoita on melko 
vähän – viime vuosina aineryhmään on otettu 26 
uutta opiskelijaa vuodessa – ja kovin harva tuntuu 
olevan kiinnostunut tutkijanurasta. Kenestä on siis 
jatkamaan laitoksen vanhoja perinteitä?
 Artikkelissaan Altaistiikka suomalaisen 
Aasian-tutkimuksen kentässä (Tieteessä tapahtuu, 
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1999/5) professori Juha Janhunen esittää, että Itä-
Aasian tutkimukseen liittyvien virkojen perustami-
sen jälkeen alan asiantuntemus on täytynyt luoda 
maahamme tyhjästä. Uusien tutkimusalojen istut-
tamiseksi tarvitaan hänen mukaansa ”riittävä tie-
teellinen infrastruktuuri”, toisin sanoen ”useiden 
tutkijasukupolvien aikana syntynyt kumulatiivinen 
kollektiivinen kompetenssi”. Tällainen kompe-
tenssi on muun muassa seemiläisissä kielissä, ara-
bian kielessä, altaistiikassa ja assyriologiassa, joissa 
on kuitenkin melko vähän pääaineopiskelijoita 
esimerkiksi Itä-Aasian tutkimukseen verrattuna. 
Ovatko AAKK:n oppiaineet siis jäämässä tyhjän 
päälle, vailla vankan tieteellisen infrastruktuurin 
välttämätöntä perustaa?
 On toisaalta muistettava, että Suomessa 
on aina ollut vähän harvinaisten kielten ja kulttuu-
rien opiskelijoita, mutta se ei silti ole estänyt asian-
tuntemuksen kehittymistä. Kun Wilhelm Lagus 

vuonna 1867 jätti itämaiden kirjallisuuden profes-
suurin, August Ahlqvist ehdotti tiedekunnalle, että 
oppituoli tulisi korvata turkin kielen ja itäsuoma-
laisten kielten oppituolilla, sillä eihän professuu-
rista olisi hyötyä ilman oppilaita. Suomalaisilla ei 
hänen mukaansa sitä paitsi ollut riittäviä edellytyk-
siä itämaiden kielten opiskeluun, ja asiantuntevaa 
opetusta kaipaavan oli yhtä kaikki lähdettävä ulko-
maiseen yliopistoon hakemaan lisäoppia.
 Vetoomuksessaan oppituolin säilyttämi-
sen puolesta Lagus totesi, että Suomessa on aina 
ollut lahjakkaita itämaisista kielistä kiinnostuneita 
nuorukaisia, ja siteerasi mittavan listan tieteelli-
sesti ansioituneita entisiä oppilaitaan. Konsistori 
päätyi lopulta puoltamaan Lagusta. Lista AAKK:n 
oppiaineissa ansioituneista Suomeen sijoittuneista 
tutkijoista on yhä sangen vaikuttava, joten ehkei 
huoleen ole sittenkään syytä.
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KARAVAANIN KERHO ESITTÄYTYY

Kun kuulin ensimmäistä kertaa ajatuksesta, että 
Karavaanille ollaan perustamassa omaa kuoroa, 
suhtauduin ajatukseen varovaisella uteliaisuudel-
la ja pienellä varauksella, täytyy myöntää. Ajatte-
lin, että kyseessä olisi pientä lauleskelua aikamme 
kuluksi, stemmoista tai rytmillisistä monimutkai-
suuksista suuremmin välittämättä. En myöskään 
uskaltanut toivoa, että kuoro ihan hetkeen olisi 
valmis esiintymään missään. Ennakko-oletukseni 
paljastui pian täysin vääräksi.
 Kuorolaisten musiikillinen tausta on 
värikäs – jotkut, kuten allekirjoittanut, ovat har-
rastaneet jonkinmoista musisointia ja laulamista 
käytännössä koko ikänsä, kun taas toiset tuli-
vat mukaan silkkaa uteliaisuuttaan. Kuoromme 
tarkoitushan on alusta alkaen ollut, ensimmäis-
tä kuorokutsua suoraan lainatakseni, toivottaa 
”kaikki karavaanilaiset kykyihin katsomatta ter-
vetulleiksi”. Olen saanut monta kertaa 
hämmästellä sitä, kuinka loistavasti 
tästä monimuotoisesta porukasta 

Laulava Karavaani

teksti: Veli-Matti Palomäki
kuvat: Susu Ilvonen (alla), ruutukaappaus 

Kasimir Lehväslaihon videosta (oik.)

on saatu kasaan ihan oikea kuoro.
 Kiitos kuoron syntymisestä kuuluu sen 
ideoineelle, Karavaanin parissa jo paljon ehti-
neelle ja puheenjohtajanakin vaikuttaneelle Nii-
na Lätille. Suurin kiitos kuoromme tähänastisella 
taipaleella kuuluu puolestaan Suvi Ilvoselle eli 
”Susulle”, opintonsa tänä vuonna aloittaneelle 
japanin kielen lukijalle. Susu on nähnyt valtavasti 
vaivaa kuoron eteen ja pitänyt käytännössä huolen 
paitsi siitä, että jokainen osaa oman stemmansa, 
myös siitä, että biisit saadaan kasaan ja kokonai-
suus toimii. Ja millainen kokonaisuus muutamien 
kuukausien aikana onkaan saatu aikaiseksi!
 Olemme toistaiseksi laulaneet kahta 
japanilaista ja yhtä korealaista kappaletta, ja jou-
lun alla teimme retken myös kappaleeseen Talven 
ihmemaa. On ollut mahtavaa huomata, kuinka 
vaikeatkin sovitukset ovat luonnistuneet vasta 

ensiaskeleensa ottaneelta kuoroltamme. 
Kuoromme kokoontuu yleensä har-

joittelemaan perjantai-iltapäivisin, 

Kuoron ensiesiintyminen pikkujouluissa 2010.
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ja tavallisesti harjoituksissa vierähtää 
muutama tunti. Virallisista esiintymisis-
täkin on jo ehtinyt kertyä kokemusta. 
Kuoron ensiesiintyminen tapahtui vii-
me vuonna Karavaanin pikkujouluissa, 
ja 26. maaliskuuta esiinnyimme japanin 
kielen puhetilaisuudessa Haaga-Helias-
sa. Viimeisin esiintyminen tapahtui Ali-
na-salissa järjestetyssä Musiikki-illassa 
18. huhtikuuta.
 Karavaanin historian en-
simmäiset sitsit järjestettiin 21. maa-
liskuuta, ja kuoromme sai lisämakua 
esiintymisestä myös siellä. Kun paikalla olleet 
kuorolaiset nousivat perinteisten juomalaulujen 
välissä seisomaan ja esittämään omaan ohjelmis-
toonsa kuuluvan Kimi wo noseten (monille tuttu 
Laputa: linna taivaalla -animaatioelokuvasta), en 
voinut olla tuntematta ylpeyttä kuorosta ja omas-
ta kuorolaisuudestani. Vaikka erilaisia esiintymi-
siä on omalle kohdalle vuosien varrella sattunut 
monenlaisia, tällaiset kokemukset eivät hetkessä 
katoa mielestä. Karavaanilla ihan oikeasti on nyt 
oma kuoro, ja vieläpä hyvä sellainen.
 Jos et vielä ole ottanut osaa kuoromme 
toimintaan mutta tätä lukiessasi sisälläsi herää pa-
lava halu laulaa, tule rohkeasti mukaan! Karavaa-

ni-kuorossa laulaminen on ollut valehtelematta 
yksi tähänastisen opiskeluaikani hauskimpia ko-
kemuksia. Itseni mukaan lukien muutamat kuo-
rolaiset lähtevät kesän jälkeen vaihtoon, ja sitä 
suuremmalla syyllä kuoro kaipaa lisää innokkai-
ta laulajia. Olit sitten laulutaituri tai satunnainen 
kylpyhuoneakustiikan testaaja, Karavaani-kuoro 
haluaa mukaansa juuri sinut!

Karavaani-kuoron miehiä japanin kielen puhetilaisuudessa.

Turo Ylitalo
kohai

Aleksi Järvelä
senpai

”Hehän ovat kuin kaksi kamelin kyttyrää!”

Sonja Skoglund

; ;;
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MAAILMANPARANTAMINEN

Kiinassa ajoneuvoja valmistetaan yli 10 miljoonaa 
vuodessa, eikä kulkupelejä silti riitä kaikille haluk-
kaille ostajille. Näin kuitenkin taataan kunnon annos 
pienhiukkasia, ainakin kaikille kaupungeissa asuville.
 Kiinan järvistä ja joista huomattavan osan 
arvioidaan saastuneen, ja tiettyjä vesistöjä ei uskota 
voitavan käyttää enää edes kasteluvetenä tai teolli-
suuden tarpeisiin. Teollisuuden energia tuotetaan 
pääasiassa kivihiilellä, ja miljoonien vuosien saatossa 
maaperään varastoituneet yhdisteet poltetaan sil-
mänräpäyksessä maalle ja ilmakehälle arveluttavin 
seurauksin. Toisin kuin öljyn kohdalla, ei kivihiilen 
voi odottaa loppuvan näppärästi seuraavien vuosi-
kymmenten saatossa, vaan sen korvaamiseen on löy-
dettävä keino ilman pakottavaa takarajaa.
 Kun sotkuun lisätään vielä ulkomaiset toi-
mijat, jotka pakenevat omien maidensa ympäristö-
säädöksiä Kiinaan (sekä yhä useammin myös muihin 
Kaakkois-Aasian maihin), alkaa tilanne näyttää todel-
la hankalalta.

Elintason nousun raskas hinta
Kiinan talous on kasvanut koko 1900-luvun ajan, 
jopa kulttuurivallankumouksen aikana, ja hallitus 
tähtää yhä taloudelliseen kehitykseen. Tästä on seu-
rannut keskiluokan kasvu ja sen kulutustottumusten 
länsimaalaistuminen. Lihansyönti on voimissaan, ja 
miljoonittain polkupyöriä on vaihdettu yksityisautoi-
hin tai moottoripyöriin.
 Kiinalaiseen kulttuuriin ei kuulu oman 
menestyksen salailu: rikastuneet perheet haluavat 
elää rikkaiden tavoin. Pyöräilevää pormestaria Lon-
toon malliin saadaan Kiinassa vielä odottaa. Länsi-
mailla ei tosin ole missään nimessä varaa naljailuun; 
teollistumisen kieltäminen kehittyviltä mailta on ää-
rimmäisen kaksinaismoralistista.
 On muistettava, ettei mikään maa ta-
hallaan ja loputtomiin pilaa omaa ympäristöään. 

Kiinassakaan ei pidetä hienona asiana juomaveden 
saastuttamista ja kylien hautaamista vesimassojen 
alle patohankkeiden sivuvaikutuksena. Parin vuoden 
takainen melamiini-kohu sai kansan pelkäämään ter-
veytensä puolesta ruokapöydässäkin. Vaikka kohu ei 
suoraan liittynyt saasteisiin, herätti se monissa kysy-
myksiä ruuan turvallisuudesta ylipäätään – eloho peoi-
dut kalavartaat kun eivät houkuttele ketään.
 Ympäristöongelmista on tullut henkilö-
kohtaisia Kiinan kansalle, ja niiden tiedetään johta-
neen jopa mellakoihin. Hallituksen päämääriin ei-
vät kuulu levottomuudet ihmisten parissa eikä edes 
luonnonvarojen loppuun kuluttaminen ennen aiko-
jaan. Kuinka ongelmiin siis on alettu puuttua?

Vaikuttamisen vaikeus
Kiinalla oli vielä muutama vuosi sitten tapana sinnik-
käästi lukea itsensä päästösopimuksista keskusteltaes-
sa kehitysmaaksi, jotta leikkauksien ei tarvitsisi olla 
yhtä rajuja kuin teollisuusmaissa. Tämä leikki tuntuu 
onneksi viimein lähentyvän loppuaan, eikä Kiinan 
viimeisimmässä 5-vuotissuunnitelmassa ole sivuu-
tettu ympäristönäkökohtia. Suunnitelmassa luvataan 
mm. suojella ympäristöä, vahvistaa luonnollista ke-
hitystä ympäristökatastrofien välttämiseksi sekä luoda 
päästöleikkauksin edellytyksiä kestävälle kehityk-
selle. Erityisen suurta painoa ympäristökysymyksille 
ei 5-vuo tissuunnitelmassa kuitenkaan lasketa. Sen 
sijaan kannanotto toisensa jälkeen löytyy lähes kaik-
kien yhteiskunnallisten ongelmien parantamiseksi.
 Kun on konkreettisten toimien aika, ovat 
parhaat vaikutusmahdollisuudet Kiinan ympäristö-
ministeriöllä. Tosin joskus senkin kädet ovat sidotut. 

Kiina ympäristöratkaisujen edessä

teksti ja kuvat: Janna Lipiäinen
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Hallituksen politiikka tähtää yhä näkyvästi talouske-
hitykseen, mikä kohottaa yritykset ja rakennusminis-
teriön vaikutusvaltaiseen asemaan.
 Kiinan ympäristöministeriö ei voi suoraan 
vastustaa rakennusministeriötä, joten se on kehittänyt 
vaihtoehtoisen toimintatavan. Ministeriö on viime 
vuosina tiivistänyt yhteistyötään eri ympäristöjärjestö-
jen kanssa ja livauttanut heille tietoja ympäristöä uh-
kaavista projekteista, joita vastaan järjestöt ja media 
voivat aloittaa kampanjoita. Tämän järjestelyn kautta 
on saatu estettyä ympäristöä radikaalisti muuttavia 
laajoja hankkeita suuren mediahuomion ansiosta.
 Ympäristöongelmien medianäkyvyys on 
herättänyt korkean tason politiikkojen mielenkiin-
non, ja itse pääministerin tiedetään jäädyttäneen 
projekteja, joiden ympäristöystävällisyys on kyseen-
alaista. Täysin toimivaksi järjestelyä ei voi kuitenkaan 
kutsua, sillä mediaa valvotaan. Aina on olemassa 
riski, että tiedotusvälineet hiljennetään ratkaisevalla 
hetkellä.
 Näin ollen ympäristöjärjestöjen oma itse-
tunto ei pääse liikoja pullistumaan: Kiinassa päätök-
sentekokoneisto on läpinäkymätön, eivätkä järjestöt 
siis ikinä saa tietää, onko heidän työllään ollut vai-
kutusta lopputulokseen vai ei. Valtiota ei myöskään 
oikein uskalleta härnätä, koska se voisi johtaa toimin-
nan nopeaan loppumiseen. ”Jos meistä kaikista tulee 
marttyyreita, kuka sitten jäisi tekemään kaikki työt?” 

kysyykin eräs nimettömänä pysyttelevä ympäristöjär-
jestön edustaja.
 Tästä politiikkaan sotkeutumisen pelosta 
olisi järjestöjen päästävä ylitse. Ympäristökysymyk-
set limittyvät vääjäämättä politiikkaan, eikä niitä siis 
voida erottaa. Esimerkiksi Kiinan tehdessä periaate-
ratkaisuja länsiosiensa kehittämisestä ovat konfliktit 
paikallisväestön ja teollisuuden edustajien välillä 
väistämättömiä, kun päätetään luonnonvarojen käyt-
töönotosta. Paikalliset ihmiset eivät tunne lakeja ja 
oikeuksiaan. On olemassa uhka, että he jäävät täysin 
yritysten jalkoihin. Tässä he tarvitsisivat ulkopuolis-
ta apua. Vaikuttaa siltä, että järjestöjen tulisi kaiken 
muun työnsä ohella revetä myös koulutuskeskuk-
siksi. 

Idän vihreäksi jättiläiseksi 
on vielä matkaa
Vaikka ympäristökysymykset huomioidaan nyky-Kii-
nassa, se joutuu kohtaamaan samat ongelmat kuin 
ympäristönsuojelijat kautta maailman. Kysymykset 
ovat niin moniulotteisia, että käytännön toimiin 
pääsy on hidasta ja ristiriitaisuuksia täynnä. Vaikka 
selkeästi toivotaan puhtaampaa ja turvallisempaa 
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ympäristöä, samalla tiedostetaan, että esimerkiksi ki-
vihiilen käytön vähentäminen voisi johtaa tehtaiden 
sulkemiseen ja sen myötä työttömyyteen sekä ener-
giapulaan. On siis kansallisen edun mukaista korvata 
hiilivoimalat jollakin uudella. Valitettavaa kyllä, riskit-
tömästi energiaa tuottavia taikalaitoksia ei ole tähän 
mennessä keksitty.

 Tehtävän määrä on 
lamaannuttava. Edel lytykset 
ympäristötoiminnalle ovat kui-
tenkin han ka lat – ministeriölle 
talouden perinteisten valtara-
kenteiden vuoksi ja järjestöille 
siksi, että ne joutuvat tasapai-
noilemaan vaikutusyritysten ja 
liiallisen pro vosoinnin välillä. 
Toimiin tulisi kuitenkin ryhtyä 
ja ympäristöministeriön sekä 
-järjestöjen jatkaa työtään.

Lähteet
Report on the Work of the Government 2011: II. 
Main Objectives and Tasks for the Twelfth Five-
Year Plan Period.
The Climate Group. Delivering Low Carbon 
Growth: A guide to China’s 12th Five Year Plan.
Yuyi Lu. Environmental Civil Society and Gover-
nance in China.
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MAAILMANPARANTAMINEN

Välitä metallista
Vihervarpusen arkiveisu on ”älä osta turhaa, mutta jos sinulla on jo 
jotain turhaa, josta haluat päästä eroon, mieti missä siitä olisi hyötyä”. 
Tällä kertaa vihervarpunen haluaa kiinnittää huomionne metallin-
kierrätykseen. Eiköhän jokaiseen kotiin silloin tällöin hankita tonni-
kalasäilykkeitä, alumiinivuokaan pakattuja eineksiä, alumiinikantisia 
viilipurkkeja, foliota tai metallikorkkisia pulloja. Jos ei metallia muuten 
juuri kerry, niin tuikkusesonkina ainakin. Helsingin Sanomissa kerrot-
tiin 2. maaliskuuta, että 16 alumiinisesta tuikkukupista saa jo yhden 
juomatölkin. Joten kannattaa ne pienetkin alumiiniroskansa kuskata 
kierrätykseen ennemmin kuin sekajätteeseen. 
 Metallien louhiminen kuluttaa paljon enemmän energiaa 
kuin kierrätysmetallin uusiokäyttö. Kierrättämällä energiaa säästyy 
75–95 %, jos Helsingin yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjes-
tön Symbioosin kierrätysoppaaseen on uskominen. Myös isommalle 

VI
H

ER
VARPUSEN VISERRYS

metalliromulle on kysyntää. Huonekalujen metalliosat, sähköjohdot ym. voi viedä esim. YTV:n Sortti-asemille 
tai suoraan romuliikkeisiin. Metallinkierrättäjän on hyvä muistaa, että keräykseen eivät kuulu paristot, aeroso-
lipakkaukset, maalipurkit, kaapelit eikä sähkö- ja elektroniikkaromu. 
 Entä sitten vähän arvokkaampi metalli? Lojuuko laatikoissa parittomia korvakoruja? Arvometalle-
jakin voi kierrättää. On monia kultaseppiä, jotka ovat tottuneet tekemään vihkisormuksia asiakkaan tuomista 
koruista. Tällä tavalla metalli saa uuden, kauniimman elämän!

Ida Heimonen
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Suhteeni ekologiseen ja eettiseen 
kuluttamiseen on hyvin ristiriitai-
nen: haluaisin kyllä miettiä omia 
kulutusvalintojani tarkkaan, mutta 
toisaalta moralistinen ekojeesuste-
lu saa minut näkemään punaista.
 Sorrun toki ylemmyyden-

tuntoiseen moralisointiin itsekin, ja usein: paasaan 
säännöllisin väliajoin läheisilleni yksityisautoilun, 
lentämisen ja lihansyönnin haitoista. Kohkaamisesta 
huolimatta en usein elä niin kuin opetan. Olen itse-
käs. Mutta väliäkös tuolla: eikö tänä päivänä kuiten-
kin pääasia ole se, että onnistuu vaikuttamaan tiedos-
tavalta ja kriittiseltä muiden silmissä, todellisuudesta 
riippumatta?
 Minun sukupolvelleni ekologisuus ja 
eettisyys tuntuvat tarkoittavan pitkälti oikeanlaisia 
kulutusvalintoja. Kriittisestä kuluttamisesta on tullut 
trendikästä, mikä on tietenkin loistavaa. Onko se kui-
tenkin vain hyvän omatunnon ostamista? 
 Minäkin olen joutunut myöntämään, että 
vaikka haluaisin tehdä maailmasta paremman paikan, 
harrastan maailmanparannusta vain silloin, kun se 
minulle parhaiten sopii eikä aiheuta liikaa vaivaa.
 Tämä on sukupolveni ongelma: emme ole 
tottuneet tinkimään mistään. Onhan se ympäristön-
suojelu ihan kiva juttu, mutta kun mä vaan haluun 
lentää välillä Keski-Eurooppaan viikonloppulomille. 
Kukapa ei haluaisi. Mutta maailma ei valitettavasti pe-
lastu vain liittymällä Greenpeacen Facebook-faniksi.
 Ekoiluvillityksessä häiritsee se, että joskus 
kyse tuntuu välillä olevan enemmän imagoasiasta 
kuin aidosta ympäristötietoisuudesta. Valitsemalla 
ekologisesta elämäntyylistä juuri itselle sopivat palaset 
voi silti hyvällä omatunnolla lentää kaukomatkoille ja 
ostaa kaukoidästä rahdattuja Goji-marjoja. Onhan ne 
superfoodia hei.
 On tietenkin hyvä juttu, että ekologisesta 

elämätyylistä on tullut muodikasta: ihmiset miettivät 
kulutustottumuksiaan kriittisesti, joten jossain vai-
heessa päättäjätkin varmasti tajuavat asian tärkeyden 
toden teolla. 
 Kun ekologisesti ja eettisesti tuotettujen 
tuotteiden kysyntä lisääntyy, myös tuottajat heräävät 
jossain vaiheessa ja alkavat kiinnittää asiaan enem-
män huomiota. Ongelmana kuluttajan kannalta on 
kuitenkin se, että ”ekolla” voidaan myydä mitä vain 
humpuukia. Joskus voi riittää vain, että pakkaus on 
vihreä. Entäpä luomutuote, joka on tuotu Suomeen 
toiselta puolen maailmaa?
 Lisäksi ekologisen kuluttamisen huumas-
sa unohtuu se, että itse asiassa kaikista ekologisinta 
olisi olla ostamatta ollenkaan. Esimerkiksi ekologiset 
vaatemerkit ovat loistava juttu sinänsä, mutta toi-
mivat myös kätevänä tapana ostaa itselleen puhdas 
omatunto. Jos kuluttamista miettisi oikeasti kriittisesti, 
pitäisi jättää ne uudet vaatteet ostamatta. Se olisi eko-
teko.
 Onko sillä merkitystä, että ostaa eettiseksi 
tai ekologiseksi mainostettuja merkkejä, jos kuitenkin 
kuluttaa paljon? Vaatteisiin kyllästyttyään voi vielä 
rahdata vanhat rätit UFF:n keräyspisteeseen, ja tadaa: 
olen kierrättänyt! Nyt voin ostaa lisää!
 En halua vähätellä pienten valintojen mer-
kitystä: kulutusvalinnat ovat tärkeä keino vaikuttaa ja 
pienelläkin teolla on merkitystä. Ekologisen ja eetti-
sen kuluttamisen trendi on kuitenkin käytännössä 
niin täynnä ristiriitoja ja tekopyhää patsastelua, että 
ilmiö alkaa varmaan kohta toimia itseään vastaan. 
Moralisointi on nimittäin ärsyttävää ja saa yleensä ai-
kaan vastareaktion, vaikka tarkoitus olisikin hyvä.
 Mutta: mikäpä inhimillinen ei olisi ristirii-
taista. Siksi aion jatkossakin ostaa luomua, yrittää olla 
kasvissyöjä ja moralisoida perheenjäseniäni. Salassa 
aion silti syödä meetvurstia, katsella kaukolentojen 
hintoja ja haaveilla uudesta nahkalaukusta.

Ekojeesustelusta ja itsekkyydestä

teksti: Elina Juvonen
kuva: Rami Laaksonen



26

Meilahdessa on vastikään aloittanut toimintansa 
Kenzen-niminen yritys, joka tarjoaa länsimaisten 
ja itämaisten terveydenhuoltopalvelujen ohel-
la myös Japanin kielen ja kulttuurin opiskelijan 
kannalta kiintoisia palveluja. Kenzenin nosing- ja 
tasting-kursseilla voi nimittäin tutustua japanilaisten 
juo mien tuoksuihin ja makuihin. Valikoimassa ovat 
niin suomalaisillekin jo tutuiksi tulleet ocha ja sake 
kuin myös eksoottisemmat alkoholijuomat: japani-
lainen viski, shōchū ja awamori. Kävin huhtikuussa 
jututtamassa yrityksen toimitusjohtajaa Jari Tuo-
mista nosingista, tuoksujen tunnistamisen taidosta.

Kemiaa ja filosofiaa
Tuominen on minulle tuttu jo vuosikymmenen ta-
kaa taistelulajikuvioista. Hän on yksi Suomen tun-
netuimpia taidokoita ja pitkän linjan kilpailutuo-
mari. Tuominen avaa Kenzenin nosing-filosofiaa: 
“Kenzen yhdistää idän viisauksia ja lännen tietä-
mystä, jotta ihminen saavuttaisi kehon ja mielen ta-
sapainon. Eräs tapa tuottaa itselle ja kanssaihmisille 
nautintoa ovat tuoksut.” Tuomisella on takanaan 
vankka asiantuntemus tuoksujen kemiasta, sillä hän 
on koulutustaustaltaan kemiasta väitellyt tohtori.
 Tuomisen mukaan sake sisältää parisataa 
haihtuvaa yhdistettä, joista osa antaa sille tyypillisen 
flavorin. Kullakin juomalla on oma flavorinsa. Esi-
merkiksi japanilaisissa single malt -viskeissä flavor 

on tyystin erilainen kuin sakessa. Aistinvaraisen ar-
vioinnin alalla on kehitetty monenlaisia apuvälinei-
tä tuoksujen arvioimiseen ja käsitteelliseen jäsentä-
miseen. Kenzenin nosing-tilaisuuksissa opiskellaan 
näitä perustaitoja sekä aivojen tapaa käsitellä tuok-
suja - paitsi teoriassa, ennen kaikkea oman hajuais-
tin kautta.
 Nosing merkitsee Tuomiselle muutakin 
kuin tuoksujen tieteellistä analyysia: “Ihmisen aivot 
kokevat tutun ja miellyttävän tuoksun mielihyvänä, 
ja sellainen tila saattaa olla hetkellisesti hyvinkin 
meditatiivinen. Juuri maku- ja tuoksunautinto lataa 
akkujamme hyvin.” Ehkä tässä on syy siihen, miksi 
Tuominen lähti yrittäjäksi – hän saa olla päivittäin 
tekemisissä mielituoksujensa kanssa.

Japanilaiset tuoksut ja maut 
kasvattavat suosiotaan
Viininmaistelu on monille suomalaisille vakiintu-
nut harrastus, mutta sakenmaistelua ei moni taida 
harrastaa. Sakea tarjoavia japanilaisia ravintoloita 
ilmestyy Helsinkiin kuitenkin tätä nykyä kuin sieniä 
sateella, ja Alkon sake-valikoima on hiljattain laa-
jentunut. Voisiko sakenmaistelu olla tuleva trendi?
 Kenzenin kaltaiset yritykset – kuten 
myös esimerkiksi hiljattainen Eerikinkadun Thé-
huoneen sekä Annankadun Tokyokanin laajentu-
minen – osoittavat, että japanilainen tuoksujen ja 

Nosing avaa japanilaiset
juomat tuoksujen kautta

teksti: Johannes Cairns
kuvat: Kenzen

KURKISTUS TYÖELÄMÄÄN
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” Kunnes joku kertoo minulle, että miten niin kaikki ovat samanarvoisia, olen edellä sanotusta seuraten sitä 
mieltä, että erilaisuus on eriarvoisuutta ja että kaikki ovat eriarvoisia. Sen sijaan, toisin kuin egalitaristit kuvit-
televat, eriarvoisuudesta ei seuraa vähempiarvoisten kaasuttaminen, ellei kaasuttamiselle ole muuta pätevää 
syytä. Mielestäni olen arvokkaampi kuin metsäpolulla lojuva hiirenraato, mutta en minä sen takia revi raatoa 
palasiksi. Mielestäni maailma on mukavampi paikka, jos siellä on taidetta (uskonnoista ja eduskunnasta en 
ole ihan varma) ja kielentutkimusta. Mutta jos vene alkaa vuotaa, pidän selvänä, että yli laidan on 
heitettävä ensimmäisenä vähäarvoisin lasti, ts. taiteilijat ja kielentutkijat. ”

Vastavalittu kansanedustaja Jussi Halla-aho (PS): 
http://www.halla-aho.com/scripta/ihmisarvosta.html
(13.4.2005, viitattu 21.4.2011)

Mia Meri

Ei näin

makujen maailma kiinnostaa 
suomalaisia tänä päivänä. 
Japanin opiskelijalle tästä on 
se ilo, että tuotteiden valikoi-
man ja laadun sekä palvelui-
den määrän kasvaessa lisään-
tyvät myös kulttuuriyhteydet 
Japaniin. Kulttuuriyhteyksien 
kasvu puolestaan lisää Japa-
nin kielen ja kulttuurin osaa-
misen tarvetta Suomessa.

Kenzenin kotisivut: 
http://www.kenzen.fi/
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Oinas
21.3.–20.4.
Alkanut kevät vie si nut 
uu sille apajille. On aika 
toteuttaa mielessäsi vel-
loneet suunnitel mat, 
mut  ta muista olla myös 
kärsivällinen. Kevät sii-
vous voi koskea muu ta-
kin kuin kämppääsi!

teksti ja kuvat: Turo Ylitalo

Turoskooppi
– tähdet kertovat kreisin kevääsi

Härkä 
21.4.–20.5.
Mokailujesi korjaami-
seen ilmaantuu mah-
dollisuus. Itsepohdiske lu 
on poikaa, ja keväällä 
sitä saattaa olla ilmas sa 
tavallista enemmän. Ym-
päristösi saattaa muut-
tua, kolkutteleeko Inno 
ovella?

Kaksonen 
21.5.–21.6.
Nappaa huopa sekä kup-
liva ja suuntaa puistoon. 
Ystävät ovat messissä 
keväilyn merkeissä, ja 
me no vain mellevöityy. 
Seura lämmittää, ja vil un 
is kiessä voi aina käyttää 
lihasvärinää kuten siilit!

Rapu 
22.6.–22.7.
Suunta kohti korkeuksia! 
Mutta sinuna miettisin 
vielä hetken lentä jä kou-
luun ilmoittautumista. 
Joskus on hyvä pitää 
jalat maassa ja mennä 
sinne, minne tie johtaa. 
Mites olis vielä yhet nä-
käräiset?

Leijona 
23.7.–23.8.
Oli se sitten taitojen 
taikka auton, kevät on 
tuunaamisen aikaa. 
Seukkaaville jellonille 
suositellaan anoppien ja 
appien tapaamisia. ”Ei 
porvarilla rahast’ puute”  
sanonta ei sovi kaikille.

Neitsyt 
24.8.–22.9.
Strategisointi ja vanho-
jen diilien päättäminen 
on ideaalinen kevään 
toimi. Ajan ottaminen it-
selleen kannattaa, eten-
kin mielenterveyden 
kan nalta. Neitsyen excu 
voisikin suunnata vaikka 
luostariin?
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Vaaka 
23.9.–23.10. 
Tasapainottelu on tuttua 
elämässäsi, eikä kevät 
tuo siihen poikkeusta. 
Vaakojen onkin hyvä 
punnita vaihtoehto-
jaan, etenkin ostaessa 
irtokarkkeja vuodenajan 
innoittamissa alennus-
myynneissä.

Skorpioni 
22.10.–22.11.
Tulevat ajat mietityttävät, 
vaikka toimesi pitävätkin 
sinut keväänä melko kii-
reisenä. Uudet suunnat 
ja vanhat rutiinit tuovat 
yhdistyessään tyydytys-
tä. Sinkuille puhaltavat 
sutinan tuulet.

Jousimies 
23.11.–21.12.
Juokset ylös ja alas tun-
teiden vuoristorataa. 
Lennokkuutesi tuntuu 
muissakin, mutta he ei-
vät aina ole yhtä intoo 
piukas. Jousimiehen ke-
vät ei liikaa töitä kaipaa, 
haluaahan hän olla villi 
ja vapaa.

Kauris 
22.12.–20.1.
Kuin kevään kasvavat 
kukat, sinunkin energiasi 
on huipussaan. On aika 
rikkoa rajoja, ja nauttia 
työsi hedelmistä. Aika 
perheen kanssa tuo mu-
kanaan uusia mahdolli-
suuksia. Muista höllätä 
huu-uu-uu-lia!

Vesimies 
21.1.–18.2.
Stressin kohotessa on 
hyvä ottaa aikaa lo-
mailuun. Mahdollinen 
matka tuo mukanaan 
lepoa, eikä vain unen 
muodossa! Nimesi mu-
kaisesti vesilinja olisi var-
teenotettava vaihtoehto 
kevään riennoissa.

Kalat 
19.2.–20.3.
Raha-asiat pilveilevät 
kevään aurinkoisinakin 
päivinä mielessäsi, ja 
heräteostokset voivat 
olla petollisia. Suuntaa 
siis vaikkapa uusille kul-
mille, mieluummin kuin 
lähimpään H&M:ään!

Osta! Osta! Osta!
Maailman magein
haalarimerkki!

Karavaanin tapahtumista
KARAVAANI
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teksti: Joonas Kirsi

Tietämättömyys

JOUTILAAN MIETTEITÄ

Mieltäni on viime aikoina askarruttanut viisaus. Joku antiikin viisaista 
miehistähän sanoi joskus, että viisas tietää, mitä ei tiedä. Lause kalskah-

taa kovasti totuudelta mutta myös törkeän epäreilulta meitä nykyihmi-
siä kohtaan. Helppohan se on sieltä amfiteatterin pylvään takaa huudella 

– tulkoon tänne sanomaan sen, aikaan jolloin ihmiskunnan tietomäärä 
lisääntyy aimo harppauksin joka ikinen päivä.

 Niinpä niin. Se että tietää, ettei tiedä jotain jostakin ai-
healueesta, tarkoittaa oman tietämättömyyden aktiivista tie-
dostamista. Omaa tietämättömyyttä tulee kuitenkin harvoin 

tiedostettua, ellei ensin tiedä aiheesta edes jotakin. Ennen oli 
helppo olla viisas, kun oli niin vähän mistä olla tietämätön. Kek-

sit vain olevaisuudelle metatason ja kävit vähän jututtamassa kolmioita tutkivaa 
kaveriasi, ja kas, olit suvereenin tietämätön koko länsimaisen tieteen kentällä. 

Nykyaikana tietoa on kuitenkin niin paljon, että vaati suunnattomasti työtä 
tulla tietämättömäksi edes yhdestä pienestä erikoisalasta kerrallaan. Vas-

ta tohtoriksi asti opiskellut voi edes alkaa väittää, ettei tiedä alastaan 
oikeastaan mitään, ja silloinkin vain mistään mitään tietämättömille 

maallikoille. Ikävä kyllä viisaus on luonteeltaan kokonaisvaltaista – sitä 
joko on viisas tai sitten ei. On mahdotonta sanoa olevansa viisas mutta vain atomify-

siikassa – sehän on sama kuin kasvattaisi metrin pituisen filosofinparran, jossa on 
vain yksi karva.
 Näyttää pahasti siltä, että viisaiden aika on ohitse. Tämä on huono 

juttu, sillä viisaille on suorastaan huutava tarve nykypäivän tietomarkkinoilla. Yksi tyhmä 
kysyy edelleenkin enemmän kuin kymmenen viisasta ehtii vastata, eikä ole todisteita 
siitä, että tyhmien määrä olisi vähentynyt sitten antiikin päivien. Suhdanne näyttää vaa-

rallisen yksipuoliselta, mutta onneksi tilanne ei ole aivan toivoton – onhan meillä 
Wikipedia, tuo runsauden keidas, joka tyydyttää ankarimmankin tiedonjanon ta-
kuuvarmasti. Tarpeeksi pitkä ryystäminen saa lopulta innokkaimmankin kilvoitte-
lijan luovuttamaan ja hoipertelemaan tietoähkyssä telkkarin ääreen erätauolle. 
Jano kasvaa kuitenkin juodessa, ja salkkareiden loputtua ahkera juoja saattaa 

piipahtaa vielä toisellekin hörpylle. 
 Asia erikseen ovat vielä ne, jotka omistavat vuosia elämästään janonsa tyydyt-
tämiseen ja hakeutuvat opiskelemaan yliopistoon. Yliopistossa ihmistä opetetaan hankki-
maan tietoa ja kysymään kysymyksiä, ja näin tavoittelemaan viisautta. Mutta eikö tämä 
sitten tarkoita sitä, että yliopisto kouluttaa ihmistä tyhmyyteen tehdäkseen hänestä vii-
saan? Mikä järki siinä on? Milloin hän sitten oikein muuttuu viisaaksi? Voiko hän viisaaksi 
muututtuaan lakata käyttäytymästä kuin tyhmä? Onko hän silti silloin viisas? Nyt saisi 
joku viisas kertoa.
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Maria Collianderin tuntevat kaikki vanhemmat 
opiskelijat muinaisen AAKKL:n amanuessina, joka 
laitosuudistuksen myötä katosi jonnekin. Huhujen 
mukaan Marialta näyttävän 
henkilön voi keskipäivällä 
nähdä vaeltelemassa A-rapun 
käytävillä. Ja tottahan se on, 
Maria työskentelee nykyään 
Makulan henkilöstöamanu-
essina.

Hei Maria! Mitä kuuluu?
Kiitos kysymästä, ihan hyvää 
kuuluu - tosin kiirettä pitää 
niinkuin aina tähän aikaan 
vuodesta.

Paimennat nykyään henkilö-
kuntaa opiskelijoiden sijaan. 
Kummat ovat mielestäsi hel-
pompia asiakkaita? (Ja sano 
vaan rehellisesti, ei me ker-
rota henkilökunnalle. ;) )
Hmmmm, diplomaattisesti 
vastaan, että kummassakin 
joukossa on puolensa ja puo-
lensa....

Ensin Maria Colliander ja 
nyt Marianna Yilmazkurt-
dag. Täytyykö AAKK:n ama-
nuessin etunimen olla aina 
Marian johdannainen ja sukunimen vaikea kir-
joittaa? Olisiko Kaisa Virtasella mitään toivoa 
tehtävää hoitamaan?
Eiköhän tuo nimiasia ole ihan sattumaa, mutta toi-
saalta ideahan on aika hauska - nimenmuutos kun 
on nykyään niin helppo tehdä...

Kirjoitit pro gradusi suomalaisista, jotka olivat 
matkustaneet arabimaihin työskentelemään. 
Mikä on ollut suurin kulttuurishokkisi B- ja A-

rappujen välillä?
A- ja B-rappujen suurin ero 
on hallintohenkilökunnan 
määrässä: kun B-talossa hal-
lintoihmisiä oli viime vuonna 
1,5 niin A-talossa vastava luku 
on 7.

Keräsit pro-gradusi kohde-
joukon “lumipallomenetel-
mällä”. Mitä se tarkoittaa?
Lumipallomemetelmä (snow-
ball sampling) tarkoittaa haas-
tateltavien haalimista kuin 
lumipalloa pyörittäen; yksi 
haastateltava tietää jonkun 
toisen haastateltavan, joka 
tietää taas kolmannen jne.

Mitkä ovat tulevaisuuden 
suunnitelmasi? Haluaisitko 
ryhtyä arabian ja islamin 
tutkijaksi vai aiotko jäädä 
yliopistohallintoon?
Olen hyvin avoin sille, mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan eli 
never say never on minun 
mottoni.

Haluaisitko vielä lähettää terveisiä karavaani-
laislle?
Oikein hauskaa ja rentouttavaa kesälomaa kaikille 
Karavaanilaisille!

Kiitos!

Mitä kuuluu, Maria Colliander?

teksti ja kuva: Mia MeriKUULUMISIA

Maria Colliander kuvattuna vanhassa 
työhuoneessaan AAKKL:n avoimissa 
ovissa vuonna 2008.
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