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Viime syksynä kahvihuoneen siivouksen yhteydessä 
satuimme löytämään vanhoja arkistoihin hautautu-
neita Kangastuksen numeroita. Innostuimme ajatuk-
sesta herättää tämä kunniakas lehti taas eloon. Vuo-
den alussa teimme suunnitelmista totta ja nyt uuden 
Kangastuksen ensimmäinen numero on ilmestynyt.
 Aloitimme selailemalla vanhoja numeroi-
ta. Kymmenkunta vuotta vanhoista numeroista huo-
masi ajan kuluneen – ilman tietokoneiden taitto-oh-
jelmia jälki on vaatimatonta, mutta juttujen tasosta 
ei ole aiemminkaan tingitty.
 Aiemmin Kangastuksen julkaisu kaatui 
kirjoittajien puutteeseen, mutta miten nyt käy? Ha-
lukkaita toimitukseen oli yllin kyllin, mutta tulevai-
suus jää nähtäväksi. Kaatuuko lehti kenties kahden 
itsepäisen päätoimittajan väliseen valtataisteluun? 
Vai kääntyykö toimitus heidän tyranniaansa vastaan? 

Näillä näkymin Kangastuksen toimituskunta vaikut-
taa taitavalta ja innokkaalta, mikä tekee tehtävän 
helpoksi päätoimittajille, jotka olivat tehtävässään 
ensikertalaisia.
 Tässä numerossa lähdimme liikkeelle 
opiskeluteemasta. Laitoksellamme on tapahtumassa 
muutoksia, mutta nähtäväksi jää miten ne vaikutta-
vat opiskelijoihin. Halusimme käsitellä opiskelijaelä-
mää AAKKL:n opiskelijoiden näkökulmasta.
 Haluamme tehdä uudesta Kangastuk-
sesta kaikkia laitoksemme opiskelijoita kiinnostavan 
lehden. Toivommekin teiltä palautetta, juttuideoita 
ja kuvitusta. Seuraava numero ilmestyy syksyllä!

Pääkirjoitus

&

Olen opiskellut yliopistolla pian neljä vuotta ja niistä 
viimeiset kaksi ainejärjestömme puheenjohtajana. 
Paljon on tapahtunut, ja ajatella, että pääsin koke-
maan vielä tämänkin ennen puheenjohtajakauteni 
loppua! Kangastuksen uusi tuleminen kertoo mie-
lestäni hyvin ainejärjestömme viime aikaisesta voit-
tokulusta pienestä järjestöstä suureksi ja aktiiviseksi. 
Toivotan tsemppiä Mia Merille, joka jatkaa järjes-
tömme luotsaamista eteenpäin kesäkuusta alkaen. 
 Karavaanin toiminnan kukoistaessa yli-
opistolla kuitenkin kuohuu: yliopistoyhteisö on 
vastannut valtion ja yliopiston johdon junailemaan 

uudistamisyritykseen muun muassa mielenosoituk-
sia järjestämällä. Tästä huolimatta moni ei tunnu 
olevan selvillä siitä, mitä on tapahtumassa, vaikka 
suunnitellut muutokset toteutuessaan huonontavat 
juuri meidän asemaamme. Ei vain ole aikaa, eikä 
kiinnosta. Siihen tämä kaikki mielestäni tiivistyykin; 
on kiire opiskella ja töissäkin on käytävä. Tilannetta 
ei auta se, että opiskelijat halutaan yhä nopeammin 
yliopistolta työelämään. Opiskelijalla ei ole aikaa 
olla kiinnostunut.

Pj puhuu
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teksti: Satu Männistö
kuvat:  Roman Sudarikov

Kuka olet ja mitä teet?
Tapani Harviainen, maaliskuun alussa eläköitynyt see-
miläisten kielten professori. Nykyisin toimin AAKKL:lla 
seemiläisten kielten ja kulttuurien dosenttina.

Seemiläisyyden tutkimus ei ehkä ole kaikkein il-
meisin valinta opiskelupaikkaa pohdittaessa. Miten 
alun perin päädyit alalle?
Olin pitkään suunnitellut opiskelevani radioinsinöö-
riksi, mutta päädyin kuitenkin viimeisenä vuotenani 
oppikoulussa vaihtamaan alaa. Lähi-idän arkeologiaa 
ei ollut oppiaineena saatavilla vaikka olin siitä kiinnos-
tunut. Vuoden teologian opintojen kautta pääsin opis-

kelemaan hepreaa ja muita 
kieliä ja armeijan käytyäni 

hakeuduin viimein 
humanistiksi. Tarinani 

voidaankin nähdä roh-

kaisevana esimerkkinä opiskelijoiden näkökulmasta 
- aina ei tarvitse heti tietää mitä haluaa.

Millaista tutkimustyötä olet tehnyt urasi aikana?
Olen ehtinyt harrastaa kaikenlaista - merkillistä mihin 
kaikkeen sitä voi päätyä. Olen keskittynyt tutkimus-
työssäni sekä kieliin että myös niiden kautta aukea-
viin aineistoihin. Väitöskirjani tein heprean kielen 
painottomien umpitavujen vokalismista; aihetta on 
tutkittu heprean kielihistoriassa paljonkin. Irakilaisten 
loitsumaljojen aramea on myös ollut tutkimuskoh-
teenani. Kansallismuseosta löytyy 1500 vuotta vanha, 
puurokupin näköinen malja, joka on lahjoitettu Urho 
Kekkoselle Irakista. Julkaistessani Kekkosen maljaloit-
sut käsittelin samalla myös Ruotsin kuninkaan saamaa 
maljaa, jonka teksti lienee eräänlaista salakirjoitusta. 
Myöhemmin eteeni tuli kolmas kiintoisa malja, joka 
oli päätynyt hämäriä teitä Irakista Suomeen, ja tälle 
maljalle maailmalla julkaistiin sittemmin sarja erikie-

lisiä vastineita. Hannu Juusola väitteli 1999 loit-
sumaljojen arameasta. Kolmantena aiheena 

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU

Tapani Harviainen
– loitsumaljoja ja muinaishepreaa
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voisin mainita 20 vuotta jatkuneet karaiimi-yhteisön 
tutkimukseni. Karaimit ovat lähinnä Puolassa ja Liet-
tuassa edelleen elävä, juutalaisuudesta irrottautunut 
uskonnollinen ryhmä. Heillä on ollut oma ainutlaatui-
nen tapansa ääntää hepreaa, ja siihen ja sen juuriin 
erityisesti olen tutkimuksessa perehtynyt.

Miten olet päätynyt juuri näiden aiheiden pariin?
Yleisen uteliaisuuden kautta, tutkimusaiheita voi löytää 
mitä kummallisimmista paikoista. Kannattaakin aina 
pitää silmät auki missä vain kulkiessa. Esimerkiksi kara-
iimi-tutkimuksen pariin päädyin löydettyäni aihetta kä-
sittelevän kiinnostavan kirjan haagilaisesta divarista. Sitä 
ennen luulin, ettei karaiimeja enää ole edes olemassa.

Mikä on mielestäsi ollut tähänastisen urasi hienoin/
hienoimpia saavutuksia?
Uraan mahtuu paljon hienoja hetkiä. Ehkä eräänä 
huippuhetkenä voisi pitää Liettuan karaimien oman 
heprean ääntämystavan löytämistä. Kun lähdin teke-
mään tutkimusta Vilnaan ja Trakaihin, osuin paikalle, 
kun kyseistä hepreaa taitavia henkilöitä oli vielä muu-
tamia elossa, ja niin tämä muinainen erikoisuus saatiin 
taltioitua miltei viimeisenä mahdollisena hetkenä. Vii-
meinen taitaja kuoli nyt maaliskuussa.

Olet ollut laitoksella vuodesta 1984, mitkä asiat 
ovat muuttuneet?

Ehkä suurimpana muutoksena on kiinnostuksen li-
sääntyvä suuntautuminen kulttuurintutkimuksen alal-
le. Kun aloitin laitoksella, opetus ja tutkimus keskittyi 
lähinnä kieliin ja virkani nimikkeenäkin oli seemiläis-
ten kielten professori. 1980-luvulla sana ”kulttuuri” 
lisättiin myös oppiaineeni nimeen, ja tämä suuntaus 
on vuosien myötä vahvistunut. Kielten aktiivinen osaa-
minen on myös tärkeä edistysaskel.

Mikä on ollut parasta alalla työskentelyssä?
Työssä on runsaasti itsenäisyyttä ja saa tehdä sitä mistä 
on kiinnostunut. Työtä voikin pitää pitkälti harrastuk-
sena, ongelmaksi voi tosin nousta työ- ja vapaa-ajan 
erottaminen toisistaan. Se, että alalla ei ole tiettyä ura-
putkea, antaa mahdollisuudet määrätä oman työnsä 
suunnan. Samalla se voi kuitenkin olla myös kielteinen 
asia, jos putki jää liian ahtaaksi. AAKKL:lla on myös 
aina vallinnut hyvä ilmapiiri ja yhteishenki henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden kesken; toivon että se saatai-
siin säilytettyä jatkossakin.

Mitä aiot tehdä jatkossa?
Jatkan laitoksella opiskelijoiden töiden, lähinnä gra-
dujen ja väitöskirjojen ohjauksessa. Pidän myös mah-
dollisesti joitain kursseja ja toimin tarvittaessa tentaat-
torina. Lisäksi minulla on muutamia mielenkiintoisia 
projekteja käynnissä, esimerkiksi Ugaritin runoeepos-
ten julkaiseminen suomeksi on aika pitkällä.

”Olin pitkään 
suunnitellut 
opiskelevani 
radio-
insinöörik si.
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Professori Harviainen on kiinalaiselta horoskoopil-
taan apina. Apina on nautiskelija ja rakastaa mat-
kustelua. Ei siis ihme, että Harviainenkin on kiin-
nostunut kaukomaista.
 Apina on iloinen ja huumorintajuinen 
seuraihminen, joka pitää kepposista ja osaa myös 
nauraa itselleen. Kaikki eivät pidä apinan show-
henkisyydestä, mutta apina on myös ystävällinen ja 
hyväsydäminen.
 Apina on utelias, kokeilunhaluinen ja 
oppivainen, joten apinamerkkinen professori lie-
nee yleinen yhtälö.
 Härän vuonna 2009 apinalle on luvassa 
menestystä kunhan hän malttaa keskittyä yhteen 

päämäärään. 

Apinoita ovat vuosina 1908, 1920, 1932, 
1944, 1956, 1968, 1980, 1992 ja 2004 
syntyneet.

Millainen on omasta mielestäsi hyvä opiskelija?
On hienoa, että laitoksen  opiskelijoista löytyy paljon 
erilaisia persoonallisuuksia. Mielestäni hyvä opiskelija 
on itsenäinen ja osaa käyttää omia aivojaan. Kun ensin 
hallitsee laajat kokonaisuudet, sen jälkeen keskittymi-
nen itseä eniten kiinnostaviin asioihin on mahdollista 
ja tärkeää. Aina ei tarvitse kuunnella opettajia, opiske-
lijat voivat olla monissa asioissa, esim. verkkoaineisto-
jen äärellä professoreja fiksumpia. Uskaltakaa kysyä ja 
ahdistelkaa opettajia.

Lehdessä on juttu yliopistouudistuksesta, mikä on 
mielipiteesi aiheesta?
Uudistukseen on vaikea suhtautua positiivisesti. Suu-
rimmat muutokset näyttävät suuntautuvan “taloudel-
lisesti hyödyllisten” alojen eduksi ja humanistiset alat 
jäävät helposti ulkopuolelle. Lisäksi ulkopuolisen ra-
hoituksen hankinta varmasti häiritsee riippumattoman 
tutkimuksen tekemistä.

Mitä neuvoja tai terveisiä haluaisit antaa 
laitoksen väelle?
Mielestäni on hienoa, että Kangastus on taas 
heräämässä henkiin. Tahtoisin myös toivot-
taa kaikille onnea ja menestystä opinnoissa.

Kiinalainen horoskooppi:

Apina

Kirsti Eskola

”AAKKL:lla on myös aina vallinnut hyvä ilmapiiri ja yhteishenki 
henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken; toivon että se saataisiin 
säilytettyä jatkossakin.
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Karavaanilaiset pääsivät tutustumaan ulkoasiain-
ministeriöön (UM) 12.2.2009 osana laitoksen 
järjestämää työelämäkurssia. Katajanokalla meille 
puhuivat ulkoasiainsihteeri Veli-Pekka Kaivola, joka 
kertoi meille diplomaattiurasta, sekä lähetystöneu-
vos Maria Aspelund, joka kertoi meille kehitysyh-
teistyöstä ja -politiikasta UM:ssä.
 Suomen UM:ssä työskentelee n. 2700 
työntekijää, joista 1800 ulkomailla. Edellä maini-
tuista työntekijöistä vajaat 600 on diplomaatteja. 
Suomella on diplomaattisuhteet 170 valtioon, 
joista 75:ssä on suurlähetystö. UM on siten mei-
dän karavaanilaisten näkökulmasta varteenotettava 
työnantajavaihtoehto.
 Veli-Pekka Kaivola on itse valmistunut 
aikoinaan Turussa humanistisesta tiedekunnasta 
historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi ja päästy-
ään diplomaattiuralle tehnyt työtä mm. Ottawassa, 
Ankarassa ja Genevessä. Eri kohdemaiden määrä 
selittyy sillä, että diplomaatit viettävät vain 3 - 4 
vuotta yhdessä kohdemaassa, jonka jälkeen heidän 
on vaihdettava asemapaikkaansa tai palattava Suo-
meen, jonne on palattava joka tapauksessa viimeis-
tään seitsemän vuoden jälkeen. Diplomaatit voivat 
hakea avoimena olevia työtehtäviä vapaasti, mutta 
lopullisen päätöksen siirrosta tekee kuitenkin ulko-
ministeriön hallintopalveluiden edustajat. Diplo-
maatit ovat siirtymävelvollisia, joten epämieluisaksi 

koetusta kohteesta ei voi  välttämättä 
kieltäytyä. Vaikka jokin tietty maa 
olisi aiemman kokemuksen pe-
rusteella erityisen lähellä sydäntä, 
samaan paikkaan ei välttämättä 

pääse enää toista kertaa paitsi sattuman kautta.

Mitä diplomaattityö on?
 Kaivolan mukaan diplomaattiuran hyviä 
puolia on se, että siinä pysyy pakostakin ajan her-
molla, työ on monipuolista ja siinä saa tehdä työtä 
Suomen hyväksi. Toisaalta negatiivisiksi asioiksi voi-
daan kokea ajoittain hyvinkin pitkät työpäivät sekä 
palkkauksen etenkin kotimaassa. Mutta bonuksena 
valtio kustantaa diplomaatille perheineen asunnon 
ja terveydenhuollon, lapsille koulutuksen ja per-
heelle 1-2 vuoden välein kotilomamatkan. Huono-
na puolena voi pitää sitäkin, että työssä on pakko 
matkustaa ja vaihtaa asuinpaikkaa aika ajoin. Dip-
lomaattiuralle haluavan on syytä varautua siihen-
kin, että kyseessä ei ole vain henkilökohtainen työ 
vaan se vaikuttaa koko perheeseen. Diplomaatin 
puolisot eivät aina voi tehdä töitä ulkomaankomen-
nuksella, mutta toisaalta he eivät saa minkäänlaista 
palkkaa puolisona olemisesta eivätkä siten kerrytä 
eläkettään vaan puolison ”palkka” tulee diplomaa-
tille puolisolisänä. Mutta toisaalta diplomaattiura 
voi olla mahdollisuus koko perheelle.
 Kehitysyhteistyöpuoli taas olisi hieno 
työpaikka kenelle tahansa kehitysmaatutkimusta si-
vuaineenaan opiskelevalle. Maria Aspelund oli viet-
tänyt diplomaattiurallaan aikaa Brysselin ja Pariisin 
lisäksi Pekingissä. UM:n kehityspoliittinen osasto 

vastaa Suomen kehitysmaa-
politiikan kokonaissuunnit-
telusta ja sen alueosastot 

(mm. Afrikan ja Lähi-idän 
osasto sekä Amerikan ja Aa-

Diplomaattipassi ja hammasharja
– diplomaattiuralle ulkoasiainministeriöön?

teksti ja kuvat: Mia Meri
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sian osasto) toteuttavat tätä suunnitelmaa. Kehi-
tyspoliittisen osaston tehtävä on paitsi suunnitella, 
myös seurata ja tilastoida toiminnan vaikutuksia. Se 
myös pitää yhteyttä kansalaisjärjestöihin ja valvoo 
kehitysyhteistyötä sekä kehittää ja tukee sitä.
 Diplomaattien työhön kuuluu monen-
laista. Puhujat mainitsivat ainakin tehtaan avajaiset 
Kiinassa, erilaiset edustustehtävät kaiken maailman 
kemuissa (ei mitään pikkulauantai-juhlintaa vaan 
työtä ja verkostoitumista), kohdemaal-
ta tulleet nuhtelut Suomessa 
järjestetyn mielenosoituksen 
vuok si, suomalaisten yritysten 
on gel mien rat kaisemisen sekä 
ikävämmän kuuloiset työtehtävät 
kuten van ki lavierailut tai ruumii-
den kotiinkuljetusten järjestämi-
sen. Suo men päässä tyypillinen 
päivä vietetään pitkälti tietoko-
neen ääressä. Sähköpostit pitää 
lukea ja kirjoittamista, luke-
mista ja analysointia on pal-
jon. Ja samaa pitää tehdä 
tietysti myös ulkomailla. Lisäksi ulkomailla hyvälle 
kielipäälle on käyttöä, sillä ainakin ruotsia (poh-
joismainen yhteistyö) ja englantia tarvitaan työssä 
viikoittain. 

Mitä diplomaatil ta vaaditaan?
 Jos kiinnostus heräsi, niin nyt on vielä 
mahdollisuus tehdä alustavaa työtä tulevan diplo-
maattiuran eteen. Diplomaatiksi päästäksesi sinun 
tulee käydä läpi KAVAKU-koulutusohjelma, jonka 
haku avautuu yleensä kerran vuodessa ja johon va-
litaan moniportaisen valintaprosessin lopuksi n. 15-
20 henkilöä jopa 800 hakijasta. Koulutusohjelma 
kestää 1,5-2,5 vuotta, jonka ajan kurssilaiset toimi-
vat palkallisina määräaikaisina avustajina UM:ssä. 
Diplomaateilta vaaditaan sopeutuvaa luonnetta, 
kiinnostusta, toiminnallista joustavuutta sekä sosi-
aalisia taitoja. Lisäksi haussa kiinnitetään huomiota 
suomenkielentaitoon, hyvään koulutustaustaan, 
työkokemukseen, järjestötoimintakokemukseen 
(nyt Karavaani-aktiiviksi!), julkaisutoimintaan (...ja 
Kangastukseen!), kokemukseen tiedotusvälineistä 

ja viestinnästä, ulkomaiseen työ- tai työharjoit-
telukokemukseen sekä hyvään virkamiesruotsiin 
(ups! Siis Kielikeskukseen!). Lisäksi vaaditaan yksi 
hyvä ja yksi tyydyttävä kieli näistä: englanti, ranska, 
saksa, venäjä. Ja tietysti muista kielistä saa bonusta 
hakuun, sillä ulkomailla ovet aukeavat aivan eri ta-
valla, jos osaa sanoa edes muutaman ystävällisen 
sanan kohdemaan kielellä.
 Ja ei hätää, jos tuntuu, etteivät omat rah-

keet aivan riitä. Vaikka hakuvaatimukset ovat-
kin kovat, eivät KAVAKU:un päässet mitään 

superihmisiä ole. Lisäksi UM kouluttaa 
työntekijöitään aktiivisesti ja varsin-
kin kielikoulutukseen panostetaan. 

Ja tietysti ulkomaille lähtijät saavat 
erityiskoulutusta tulevasta koh-

demaastaan. Myös Suomeen 
palattaessa työntekijät saavat 
erityistä paluukoulutusta, sillä 

7 vuodessa ehtivät asiat muuttua 
täälläkin. Joten täysin valmiina 

UM:öön ei tarvitse tulla.
 Ja onhan tässä vielä mahdol-

lisuuksia kehittyä opiskelujen lomassa. Kysyttäessä, 
mitä opiskelijan kannattaisi tehdä opiskeluaikanaan 
diplomaattiuran eteen, puhujat kehottivat opiske-
lemaan ruotsia ja muita kieliä sekä seuraamaan 
mm. yhteiskunnallisia asioita mahdollisimman 
laajasti. Lisäksi luonnetta kannattaa yrittää jalostaa 
avoimemmaksi ja ennakkoluulottomammaksi sekä 
olemaan valmis kaikkeen.

Työharjoitteluun ulkoasian-
ministeriöön!
 Molemmat puhujat toivottivat Kara-
vaanilaiset tervetulleiksi UM:öön työharjoitteluun 
esim. CIMO:n kautta. Mutta siinäpä yllättävä on-
gelma! Sillä UM vaatii, että 2-3 kk työharjoittelun 
rahoituksen on tultava kokonaan laitokselta tai har-
joittelupaikkaa ei irtoa. Mutta meidän laitoksemme 
taas vaatii, että työharjoittelijan on harjoittelutukea 
saadakseen saatava vähintään 1 kk palkastaan 
työnantajalta. Tarkistin asian UM:n harjoittelija-asi-
oita hoitavalta Iris Lyralta ja hänen mukaansa ul-
komailla sijaitsevilla edustustoilla on poikkeuslupa 
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”toiminnallisin perustein ja määrärahan puitteissa” 
tehdä erillinen työsopimus harjoittelijan kanssa, 
joka mahdollistaa UM:n osin kustantaman harjoit-
telun. Mutta tämä menettely ei ole vakiokäytäntöä, 
joten kun haette UM:ltä harjoittelupaikkaa niin 
muistakaa pyytää sitä yhtä palkallista kuukautta 
jo etukäteen!
 Työharjoittelupaikkaa voi yrittää hakea 
myös suoraan kohdemaiden suurlähetystöistä. Ai-
nakin Ankaran suurlähetystössä Veli-Pekka Kaivo-
lan mukaan kaikki hakemukset luettiin.

Lisätietoa diplomaattiurasta ja KAVAKU:sta: 
www.formin.fi -> rekrytointi

” France, snatching an obelisk from the ever heightening mud of the Nile, or the savage ignorance of 
the Turks . . . earns a right to the thanks of the learned of Europe, to whom belong all the monu-
ments of antiquity, because they alone know how to appreciate them. Antiquity is a garden that 
belongs by natural right to those who cultivate and harvest its fruits. ”
 Captain E. de Verninac Saint-Maur (1835): Voyage de Luxor
 (Donald Malcolm Reid (2002): Whose Pharaos?)

Mia Meri

Ei näin

IT’S IN ENGLISH!

Riisi on nykysuomalaisille arkipäivää, mielletäänhän se melkein pe-
rinneruoaksi karjalanpiirakoiden ja joulupuuron ainesosana, ohran 
korvaajana. Moni Itä-Aasian opiskelija syö myös riisiä kaukokai-
puuseensa. Vaikka riisi onkin pääravinto suurelle osalle maapallon 
väestöstä, ei se ole aivan viaton ruokakasvi. Riisiä viljellään veden 
peittämillä pelloilla. Veden alla kasvit mätänevät, mistä seuraa paljon 
metaanikaasua. Itse asiassa riisinviljely tuottaa yksin noin kymmenyk-
sen maailman metaanipäästöistä. Metaanin kasvihuonevaikutus on 
yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi. Riisin ilmastopäästöt ovat 
lähes 40-kertaiset perunaan verrattuna. Nämä päästöt kasvavat vie-
lä, kun otetaan huomioon kuljetukset kaukomailta Suomeen. Mitä 
vihervarpunen ehdottaa? Arkena Unicafessa voi vaihteeksi ottaa lau-
taselleen perunaa ja säästää riisi juhlahetkiin. 

Ida Heimonen

Lähteet: Suomen luonnonsuojeluliitto, Ilmasto.org, Vegaaniliitto 

Riisin pimeä puoli

VI
H

ER
VARPUSEN VISERRYS
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Viime aikoina AAKKL:n opiskelijat ovat joidenkin 
laitoksen henkilökunnan jäsenten ohella sankoin 
joukoin kritisoineet yliopistolakiuudistusta kukin 
tavallaan, joko julkisesti osallistumalla mielen-
osoituksiin ja yliopiston rakennusten valtauksiin 
tai vaihtoehtoisesti nyrisemällä tyytymättömyyt-
tään Topelian B-rapun kahvihuoneella. Nyrisijöi-
den yleisin argumentti nyrisemiselle on ollut lähes 
poikkeuksetta tietämättömyys siitä, miten uusi 
yliopistolaki ja siihen liittyvä laitosrakenneuudis-
tus oikein riviopiskelijan elämään vaikuttavatkaan. 

Karavaanin opintovastaavana pyrin hieman valot-
tamaan sekavaa tilannetta, jonka käsittäminen 
aiheuttaa kirjoittajallekin aika ajoin ennenaikaisia 
harmaita hiuksia.
 Opetusministeri Henna Virkkusen 
(kok.) mukaan yliopistolaki on toiseksi paras asia, 
mitä suomalaisille yliopistoille on tapahtunut sit-
ten niiden perustamisen. Lain on povattu lisäävän 
yliopistojen autonomiaa, mutta itse autonomian 
käsitteellä vaikuttaa olevan monta määritelmää vir-
kamiehestä/akateemikosta/toimittajasta riippuen. 

Kangastus paneutuu Yliopistolaki-
uudistukseen kahden aihetta käsit-
televän artikkelin voimin. Artikke-
leita koristavat valokuvat on otettu 
perjantaina 13.3.2009 yliopistolaki-
muutosta vastustavasta mielenosoi-
tuksesta, jonka päätteeksi Helsingin 

yliopiston päärakennus vallattiin. 
Valokuvat otti Outi Rajapuro ja 

Jenni Pensikkala, joka piirsi myös 
alalaidan mielenosoittajat.

Hattivatuttaako sinuakin? 
– yliopistolakiuudistus AAKKL:n opiskelijan näkökulmasta

YLIOPISTOUUDISTUS

teksti: Suvi Valsta
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Yliopistojen talouteen sen on kuitenkin sanottu vaikuttavan 
niin, että jokaista oppiainetta kohden budjetoitaisiin (ai-
kuisten oikeesti) riittävästi rahaa ja tämän jälkeen ylijääneet 
varat jaettaisiin eräänlaisina bonuksina hyvin valmistuneita 
tuottaneiden yksiköiden kesken. Mikäli lakia valmistelevia 
tahoja on uskominen, humanisteillekin jäisi siis rahoitusta 
opetuksen ylläpitoon, vaikkeivät yksityiset rahoittajat ”ta-
loudellista hyötyä tuottamattomasta perustutkimuksesta” 
kiinnostuisikaan. Karavaanin opintovastaavankin täytyy 
kuitenkin todeta, että itse yliopistolakimuutoksen vaikutus 
riviopiskelijan elämään säilyy todennäköisesti vielä mystee-
rinä ennen kuin uutta lakia aletaan noudattaa. Suurimmassa 
vaarassa lienevät EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuvat 
opiskelijat, joita uhkaa lukukausimaksukokeilujen mahdolli-
suus.
 Humanistiseen tiedekuntaan Helsingin yliopis-
ton laitosrakenneuudistus vaikuttaa siten, että tiedekuntaan 
muodostetaan neljä uutta suurlaitosta joiden alle yhdiste-
tään kaikki noin 20 (laskutavasta riippuen) nykyistä laitosta 
ja erillisyksikköä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta:
 Laitos 1 (lempinimi ”Norsu-laitos”): Suomen 
kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, pohjoismaisten 
kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos, suomalais-ug-
rilainen laitos
 Laitos 2 (lempinimi ”suuri kielilaitos”): Englannin 
kielen laitos, saksalainen laitos, romaanisten kielten laitos, 
slavistiikan ja baltologian laitos, yleisen kielitieteen laitos
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 Laitos 3 (lempinimi ”hieman vajaa Tope-
lia -laitos”): Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitos, klassisen filologian laitos, Renvall-instituutti, 
uskontotieteen laitos
 Laitos 4 (lempinimi ”suuri reaalilaitos”): 
Filosofian laitos, kulttuurien tutkimuksen laitos, 
historian laitos, Kristiina-instituutti, taiteiden tutki-
muksen laitos
 Laitosten yhdistämisellä on pyritty mo-
nitasoisen, raskaan hallinnon keventämiseen ja 
laitosten toimivuuden tehostamiseen. Näin olisi 
mahdollista muun muassa saada laitokselle sen 
johtamiseen motivoitunut laitosjohtaja ja vältyttäi-
siin aseman pakonomaiselta pallottelulta laitoksen 
muutaman professorin kesken. Uudenmuotoisil-
la laitoksilla voisi myös olla useampi amanuenssi, 
joista esimerkiksi yksi keskittyisi yksinomaan hallin-
toon, toinen perustutkinto-opiskelijoihin 
ja kolmas jatko-opiskelijoi-
hin ja alumnitoimintaan.
 Opiskelijoiden 
huolia laitosrakenteen aihe-
uttamista muutoksista opiske-
luun on pyritty hälventämään 
toteamalla, että ”muutos on 
puhtaasti hallinnollinen” eikä opis-
kelijoiden täten tarvitsisi huolehtia 
siitä. Jonkinasteisen painostuksen 
jälkeen tiedekuntaan muodostet-
tiin kuitenkin viisi ohjausryhmää 
suunnittelemaan tiedekunnan 
ja neljän uuden laitoksen toi-
mintaa. Opiskelijat ovat 
näissä kaikissa ryhmissä 
edustettuina kolmikanta-
periaatteen mukaisesti. 
Erityisesti ryhmissä on tähän 
mennessä painotettu kolmi-
kantaperiaatteen säilyttämistä 
myös tulevaisuudessa ja sitä, 

YLIOPISTOUUDISTUS

että opiskelijoita tulisi aidosti kuunnella laitosta ja 
oppiaineita koskevassa päätöksenteossa.
 Yliopistolaki- ja laitosrakenneuudistukset 
saattavat asiaan sen ihmeemmin perehtymättömäs-
tä opiskelijasta kuulostaa etäisiltä ja ylhäältä päin 
sanelluilta, jolloin tavallinen opiskelija ei voi  niihin 
kummemmin vaikuttaa. Kuitenkin nimenomaan 
rakenteiden valmisteluvaiheessa niitä ehdottomasti 
kannattaa kommentoida ja kritisoida, sillä vaikutta-
minen tässä vaiheessa prosessia on moninkertaises-
ti helpompaa kuin sen päätyttyä.
 Laitoksemme ainejärjestö Karavaani ry. 
ja tiedekuntajärjestö Humanisticum ry. vastaavat 
mielellään uudistuksiin liittyviin kysymyksiin ja oh-
jaavat kommentteja ja kritiikkiä eteenpäin ohjaus-
ryhmiin.
 Blogi yliopistouudistuksesta Helsingin 
yliopistossa ja humanistisessa tiedekunnassa (myös 
opiskelijan ääni kuuluu) osoitteessa: http://blogs.
helsinki.fi/yo-uudistus/.

Kirjoittaja törmäsi laitoksista käytettyihin lempini-
miin alunperin syksyllä 2008 eräässä jo nyt tuho-
tussa sähköpostiviestiketjussa ja haluaakin luovuttaa 
kaiken kunnian nimien keksimisestä alkuperäiselle 
keksijälle. Kangastuksen toimitus pyytääkin nimien 
keksijää ystävällisesti ilmiantamaan itsensä osoittee-
seen kangastustoimitus@gmail.com.
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Yliopistojen syntyessä edellisen vuosituhannen 
alussa Euroopan talous perustui maanviljelykseen. 
Maanomistusoikeus oli rajattu pienen ryhmän etu-
oikeudeksi ja työntekijöiden kontrolli tiukka; maa-
orjat olivat oikeudellisesti maaherransa holhokkeja. 
Tavaroiden tuotanto ja kauppa sen sijaan olivat vie-
lä taloudellisesti marginaalisia ja hallitseva luokka 
jättikin ne työn tekijöiden itsensä jär jes tet tä väksi. 
Tuloksena oli kiltajärjestelmä, jossa ammatinharjoit-
tajat rajoittavat keskinäistä kilpailuaan ja alalle tule-
van työvoiman määrää turvatakseen omat etunsa.
 Myös tiedon taloudellinen merkitys oli 
vähäinen, joten yliopistotkin saivat järjestäytyä va-
paana omistavan luokan pyrinnöistä. Seuraus oli 
sivistysyliopisto, jossa – killan tapaan – oppineet 
määrittelivät, mikä oli olennaista tietoa ja siirsivät 
sen opiskelijoiksi kelpuutetulle etuoikeutettujen 
joukolle, joka näin sai mahdollisuuden kohota hei-
dän vertaisikseen.
 Tavarantuotannon siirtyessä talouden 
keskiöön, myös sen järjestämistapa muuttui. Ai-
kaisemmin pitkän koulutuksen saanut käsityöläis-
mestari oli suunnitellut ja valmistanut tuotteen 
alusta loppuun, nyt taas työ pilkottiin liukuhihnan 
varrelle, eikä yksittäisen työvaiheen suorittaminen 
vaatinut kokonaisnäkemystä tuotantoprosessista. 
Tehtaat ovat kuitenkin kalliita eikä työläisillä ollut 
varaa niitä perustaa. Aatelisto taas oli sulkeutunut 
omaan maailmaansa, jossa ainoa todellinen omai-
suus oli maa, joten porvarit nousivat yhteiskunnan 
hallitsevaksi luokaksi.
 Tällä hetkellä tieto on ottamassa tavaran 
paikan kehittyneiden maiden talouksissa. Samalla 
tietotyön kontrolli on kasvamassa, kuten teollis-
tumisessa tapahtui tavarantuotannolle: Huippu-

teksti: Otto Pietinen

Taistelu yliopistosta = taistelu tulevaisuudesta
osaajat johtavat tutkimus- & tuotekehitysryhmiä ja 
pudottelevat sopivia osasuorituksia alaspäin opin-
näytetöiden tekijöille, joilla ei ole valtaa määritellä 
oman työnsä sisältöä. Työajanseurantajärjestelmiä 
kehitetään ja opiskelijoiden mahdollisuuksia vai-
kuttaa yliopiston toimintaan vähennetään.
 Siinä missä aateli ei ymmärtänyt tule-
vaisuuden olevan tehtaissa ja jäi siksi sivuun myös 
poliittisesta vallasta, on porvaristo paremmin he-
reillä. Yliopistot ovat valtava itsenäinen tietopää-
oman keskittymä, ja tällä hetkellä ympäri maailmaa 
käynnissä olevat yliopistouudistukset onkin nähtävä 
teollisen pääoman yritykse-
nä varmistaa valtansa 
jatkuminen otta-
malla se haltuunsa. 
Tämän projektin 
onnistuminen on 
kiinni meistä ja siitä 
mitä me tahdom-
me. Alistummeko 
tietoliukuhihnan ää-
reen ja luovutamme it-
semme ja työmme voitonta-
voittelun riistettäväksi, vai 
teemmekö kuten porvarit 
ennen meitä: otamme 
tuotannon omiin käsiim-
me ja määrittelemme 
uudestaan yhteiskunnalli-
set valtasuhteet.



14

teksti: Elina Juvonen
kuvat: Hilkka Jokinen

Jos ei ole siltaa, onneksi 
bussin voi laittaa puulautan 
päälle ja ylittää joen!

Vuosi Madagaskarilla
Hilkka Jokiselle vaihtovuosi poiki myös työharjoittelupaikan

VAIHTARIN PALSTA

Vaihtovuoden aikana kannattaa varautua muut-
tamaan suunnitelmia. Näin teki myös Hilkka Jo-
kinen, joka oli vaihdossa Madagaskarilla vuonna 
2008, opintojensa maisterivaiheessa. Vaihtopaik-
kana oli Antananarivon kaupungissa sijaitseva 
Université d’Antananarivo, joka on laitoksellem-
me vielä uusi vaihtokohde.
 Madagaskar on kaksi kertaa Suomen 
kokoinen saari, ja sen kulttuuri on hyvin erilainen 
kuin Afrikan mantereella. Saarella puhutaan rans-
kaa ja malagassia, joka on itse asiassa lähempänä 
sanskritia kuin afrikkalaisia kieliä. Paikalliset myös 
näyttävät pikemminkin aasialaisilta kuin afrikkalai-
silta. Madagaskarilaiset suhtautuvat ulkomaiseen 
opiskelijaan ystävällisesti, mutta varautuneesti, 
koska jako yhteiskunnassa valkoihoisten ja tum-
maihoisten välillä on suuri.
 Vaihtovuodesta osa kannattaa luonnol-
lisesti käyttää paikan päällä matkustelemiseen, ja 
Madagaskarin luonto tarjoaa tähän loistavat mah-
dollisuudet. Vehreällä saarella on komeita vuoria, 

jokia ja vesiputouksia. Ison saaren kulkuyhteydet 
ovat huonot, mutta jos matkustamiseen varaa tar-
peeksi aikaa ja varautuu pieniin epämukavuuksiin, 
ei tämä aiheuta hankaluuksia. 
 Myös Jokista varoiteltiin etukäteen ryös-
telyistä ja epäluotettavasta poliisista, mutta joko 
onnea oli matkassa tai sitten varoitukset olivat liioi-
teltuja. Madagaskarilla oli rauhallista ja turvallisen 
oloista myös öiseen aikaan. Ikävä kyllä myöhem-
min maassa alkoivat poliittiset levottomuudet op-
position noustua valtaan ja tilanne on muuttunut 
jonkin aikaa jatkuneen vakauden jälkeen. 
 Madagaskarilla on mahdollista matkus-
taa edullisesti ja yöpyä majataloissa. Alueella on 
loistohotelleja ja yksityisrantoja varakkaille turisteil-
le, mutta hotellit ovat kaikki ulkomaisessa omistuk-
sessa. Jos haluaa tukea paikallisia elinkeinoja sekä 
tutustua ihmisiin ja kulttuuriin, kannattaa suunnata 
pieniin kyliin ja majataloihin.
 Yliopistossa opiskelukielenä oli ranska. 
Jokinen opiskeli sosiologiaa ja historiaa ja euroop-
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Vieressä: Hilkkahan se siinä. 

Alla: Madagaskarilaiset naiset oppivat Dodon pro-
jektissa lukemaan ja kirjoittamaan sekä opettamaan 
kylänsä naisia.

palaisena vaihto-oppilaana aiheutti kummastusta 
muissa opiskelijoissa. Tutustuminen muihin opis-
kelijoihin ei kuitenkaan ole yhtä vaikeaa kuin 
Suomessa, jossa vaihto-oppilaat usein liikkuvat 
keskenään. Yliopistolla opiskeltiin luokissa koko 
päivä saman ryhmän kanssa, mikä mahdollisti ystä-
vystymisen paikallisten opiskelijoiden kanssa. Ma-
dagaskarilaisen yliopiston opiskelutyyli erosi kui-
tenkin suuresti suomalaisesta – jos ensin puoleen 
vuoteen luentoja ei oikeastaan jaksettu järjestää, 
ennen tenttejä luennoilla käytiin istumassa viikon-
loppuisinkin. Valitettavasti kieliopetusta ei ollut, 
joten malagassin opiskeleminen jäi kiinni omasta 
aktiivisuudesta.
 Vuoden antoisimmaksi osaksi Jokiselle 
muodostui loppujen lopuksi työharjoittelu, joka 
mahdollistui Dodo Ry.:n järjestämässä paikallisessa 
projektissa. Jokisen vaihtovuosi venyi suunniteltua 
pidemmäksi, kun sopiva harjoittelupaikka löytyi 
opiskelujen jo loputtua. Paikan päällä pystyi hyvin 
luomaan suhteita järjestöihin, vaikka harjoittelusta 
ei oltu sovittu etukäteen Suomessa. Päätös jäädä 
Madagaskarille pidemmäksi aikaa poiki kuitenkin 
paikan mielenkiintoisessa projektissa, joka on jat-
kunut vielä Suomeen palaamisen jälkeenkin.
 Dodon projektissa tuettiin paikallisia 

elinkeinoja, jotka usein kärsivät metsiensuojelun 
seurauksena. Vaikka metsiä suojellaan ainutlaatui-
sen luonnon säilymisen vuoksi, monelta metsästä 
elantonsa saavalle madagaskarilaiselle suojelulait 
aiheuttavat hankaluuksia. Jokinen oli mukana 
suunnittelemassa projektia, jossa  paikallisia naisia 
koulutettiin opettamaan muita kyliensä naisia lu-
kemaan ja kirjoittamaan.
 Monissa kylissä oli hyvin vähän lukutai-
toisia naisia, mutta onneksi projektiin löytyi myös 
monia motivoituneita opettajia. Tarkoituksena oli 
nimenomaan saada lukutaitoprojekti jatkumaan 
kylissä itsenäisesti ja kehittymään ilman avustus-
työntekijöitä ja tehdä projektista kyläläisten oma. 
Vain näin kehitys on kestävää eikä lopu siinä vai-
heessa, kun projekti loppuu virallisesti. Yhteistyötä 
tehtiin myös malilaisen järjestön kanssa, joka tekee 
samankaltaista työtä Malissa.
 Vaihtoyliopisto ei ehkä vastannut kaik-
kia odotuksia, mutta Jokisen mukaan oli todella 
antoisaa olla mukana paikallisessa kehitysyhteis-
työprojektissa. Vaihtovuodesta voi saada irti koke-
muksia, joita ei lähtiessä osaa odottaa. Yllätyksiin 
kannattaa aina varautua, ja mikäs muu tekisikään 
lähtemisestä niin jännittävää.
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Kaikki sen tietävät: kandiin vähintään 25 opinto-
pistettä yhtä sivuainetta ja 25 toista, tai vaihto-
ehtoisesti 60 yhtä. Maisterissa laajennetaan yhtä 
sivuainetta tai aloitetaan kokonaan uusi, 25 opin-
topistettä taas. Eikä ole väliä vaikka lukisi useam-
piakin sivuaineita, tämä vain on tutkintovaatimus. 
Mutta eikö sivuaine ole paljon enemmänkin kuin 
opintopistemäärä ja merkintä todistuksessa?
 Sivuainevalinta on ensimmäisiä asioita, 
joita uusi opiskelija saa mietittäväkseen. Itse koin 
fuksina sivuainevalinnat pakotettuina ja mekaanisi-
na ja ajattelin, että aito akateeminen vapaus sallisi 
opiskelijoiden opiskella haluamansa määrän mitä 
huvittaa. Myöhemmin olen muuttanut mieltäni - 
"pakotettukaan" erikoistuminen tuskin on pahasta, 
minkä lisäksi minulla on yhä mahdollisuus opiskella 
mitä haluan riippumatta siitä, onko jokin aine viral-
lisesti sivuaineeni vai ei.
 Sivuainevalinnat tuntuvat kuitenkin 
putoavan merkilliseen rakoon. Fuksina saamas-
sani ohjauksessa korostettiin, että opiskelijoiden 
on tärkeää valita aineyhdistelmä, jossa toteutuvat 
mielekkäästi sekä oma kiinnostus että hyödylli-
syys työllistymisen kannalta. Useimmat yliopistolla 
työskentelevät tuttuni kehottavat kuitenkin opiske-
lemaan ennen kaikkea sitä mikä kiinnostaa oman 
pääaineen puitteissa tai ulkopuolellakin ja olemaan 
ajattelematta mahdollisen työnantajan mielipidet-
tä. Sivistys usealta eri alalta ei kuiten-
kaan rajoita mahdollisuuksia.
 Humanistien suurimpa-
na siunauksena ja 
kirouksena voi-

neekin pitää valinnanvapautta. Yliopistossa sivisty-
misen mahdollisuudet ovat valtavat, mutta yliopisto 
on monille yhtä lailla tie työelämään. Kun huma-
nistinen koulutus harvoin johtaa tiettyyn ammat-
tiin, suuntaa voi etsiä sivuaineista. Tällöin kuiten-
kin sivuaineille annetaan suuri merkitys ja "oikean" 
sivuaineen löytäminen on varmasti tärkeää. Tämä 
taas voi olla hankalaa, etenkin kun monista aloista 
ei välttämättä ole mitään käsitystä. Harva tietää etu-
käteen, mitä esimerkiksi semiotiikka tai valtio-oppi 
oikeasti pitävät sisällään. Useimmista aloista voikin 
saada edes jonkinlaisen kuvan ainoastaan kursseille 
osallistumalla, mutta oikean aineen etsimiseenkään 
ei voi käyttää loputtomiin aikaa, kun opintotuki-
kuukaudet kuluvat. Tosin AAKKL:n opiskelijoiden 
voisi muutenkin olla hyödyllistä tutustua moniin eri 
aloihin vaikka vain vähänkin. "Oikean" aineen etsi-
miseen käytetty aika on tuskin turhaa.
 Yliopiston ura- ja rekrytointipalveluissa 
kerrotaan työnantajien katsovan ensimmäiseksi, 
minkä tutkinnon hakija on suorittanut, ja vasta sen 
jälkeen tämän pääaineen ja aineyhdistelmän. Näin 
ollen tutkinnon suorittaminen olisi itse opintoja 
tärkeämpää, mikä kuulostaa melko epäilyttävältä. 
Ja keitä ovat tämä valtava, kasvoton joukko "työn-
antajia", jotka jossain tulevai- suudessa odot-
tavat meitä humanisteja työnhakijoiksi? 
AAKKL :n oppiaineiden 

opiskelijat pääse-
vät harvoin vastaamaan 

työpaikkailmoituksiin, joissa 
haettaisiin suoraan opiskelualaan liittyviä osaajia.
 Kun ennalta määrättyjä reittejä työelä-

teksti: Lasse Lehtonen

Sivuainevalinnat 
karavaanilaisten näkökulmasta
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mään ei ole eikä maailmakaan ole staattinen, työl-
listymisessä korostuukin oma aktiivisuus ja toisaalta 
sattuma. Afrikan-tutkimuksen entinen professori 
Risto Marjomaa kertoi opiskelukaveristaan, joka 
sattui kerran ruokalassa ottamaan vastaan pienen 
kirjoitustehtävän, jota hänen ystävänsä ei huolinut. 
Kyseinen henkilö päätyi tätä kautta uusiin ja taas 
uusiin tehtäviin – ja työskentelee nykyään ketjun 
seurauksena ohjelmistopäällikkönä yhdellä suurim-
mista suomalaisista TV-kanavista.
 Myös Helsingin yliopiston Uragalleria 
(http://www.helsinki.fi/uragalleria/) tarjoaa varsin 
värikkään kirjon valmistuneiden humanistien työl-
listymistarinoita: filosofi työskentelee Nokialla, ja-
panologi Ateneumissa, musiikkitieteilijä kunnalla... 
Sivun perusteella – siitäkin huolimatta, että sinne on 
todennäköisesti valikoitunut kaikkein parhaita tari-
noita – humanistit työllistyvät siis laajasti. Toisaalta 
on huomionarvoista, että melko harvat vastaajat 
ovat päätyneet lopulta työskentelemään omalle 
alalleen. Sivuaine on saattanut johtaa työpaikkaan, 
vaikka näinkään harvemmin on. Moni tuntuu työl-
listyneen arvaamatta esimerkiksi omaan alaan suo-
raan liittymättömän harjoittelupaikan kautta, mikä 
on saattanut johtaa eteenpäin. Tässäkin korostuu 
oma aktiivisuus enemmän kuin aineyhdistelmä.
 Mutta jätetään koko työllistyminen het-
keksi. Mitä karavaanilaiset ylipäänsä opiskelevat 
sivuaineina? Vuonna 2007 tehty selvitys vuosina 
1997–2006 AAKKL:ltä maisteriksi valmistuneiden 
työllistymisestä osoittaa sivuainevalintojen kärki-
viisikoksi varsin selkeästi uskontotieteen, antro-
pologian, kehitysmaatutkimuksen, sosiologian ja 
kielitieteen. Hieman vähemmän suosittuja, mutta 
kuitenkin selvästi suosittuja valintoja, ovat olleet 
myös kärkiviisikkoa seuraavat neljä valintaa filo-
sofia, arabian ja islamin tutkimus, naistutkimus ja 
valtio-oppi.
 Oma pieni selvitykseni laitoksen opiske-
lijoiden tämänhetkisistä sivuainevalinnoista ei anna 

olettaa tilanteen muuttuneen radikaalisti: uskonto-
tieteen suosio on hieman hiipunut, uusia suosittuja 
sivuaineita ovat sen sijaan elokuva- ja televisiotut-
kimus ja monikielinen ammattiviestintä MonAKO 
(käännöstiede). Tästä huolimatta sivuainevalintojen 
kärkiviisikko näyttää lähes samalta kuin vuoden 
2007 selvityksessäkin, ja suuria muutoksia on ta-
pahtunut lähinnä listan loppupäässä. Tässä yh tey-
des sä tosin lienee aiheellista huomauttaa, että vas-
tausprosentti sähköpostikyselyyni tai haastatteluihin 
oli laitoksen opiskelijamäärän huomioiden lopulta 
melko pieni. Kyselyn tulos siis tuskin antaa täysin 
luotettavaa kokonaiskuvaa opiskelijoiden sivuaine-
valinnoista.
 Kyselyyni vastanneet vaikuttivat pääosin 
olevan tyytyväisiä sivuaineopintoihinsa. Sen sijaan 
yliopiston henkilökunta sai useammassakin vas-
tauksessa moitteita riittämättömästä ohjauksesta. 
Näissä vastauksissa ohjaajilta kaivattiin selkeämpää 
ohjausta ja vahvempia kannanottoja opiskelijan 
sivuainevalintoihin. Ehkäpä tässä tosiaan olisi ke-
hittämistä. Toisaalta henkilökunta voi olla useiden 
itselleen tuntemattomien aineiden kanssa yhtä lail-
la kädet pystyssä kuin opiskelija itsekin. Ja ketä tu-
lisi syyttää, jos ohjaajan ehdottama sivuainevalinta 
osoittautuisikin myöhemmin "vääräksi"?
 Vai voiko sivuainevalinta ylipäänsä olla 
väärä? Pitäisikö kenenkään opiskella sivuainemer-
kinnän vuoksi vaikkapa kauppatieteitä, jos kaup-
patieteet eivät kiinnosta - ja kenties päätyä lopulta 
itseä kiinnostamattomalle alalle? Ja toisaalta – jos 
opiskelee aineita, jotka kiinnostavat, mutta eivät 
sellaisenaan vaikuta hyödyllisiltä, onko se väärin? 
Uragallerian esimerkit osoittavat, että oma ala tai 
sivuaine ei aina tarjoa töitä, mutta ei toisaalta vielä 
sellaisenaan myöskään sulje pois työllistymismah-
dollisuuksia. Lopulta kaikki riippuu omasta aktiivi-
suudesta, kiinnostuksesta, kyvyistä ja sattumasta. 
Onko tämä siunaus vai kirous – sen saat päättää 
itse.
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Ensimmäisiä kevään aurinkoisia päiviä. Keskustan 
jääpuisto. Ensimmäiset haparoivat potkut jäänpin-
taa pitkin. Vieressä kiidetään sellaista vauhtia, että 
olo on melkein kuin taas koulussa olisi.
 Keskellä perjantaista iltapäivää ei tungos 
jäällä ole päätähuimaava. Muutamia turisteja on 
jatkuvasti laidoilla vilkuilemassa ihan aitoa jäätä. 
Antti Riikonen tuntee sisällään olevan jäämiehen 
nostavan vihaista päätään, kun nämä luistelevat il-
man luistimia. Myös hienoin mutkin ja kaarroksin 
jäätä liukuva Suvi Valsta tuntee närkästystä. Muita 
luistelijoita onkin helppo väistellä: koko kentällä 
kun heitä on yhteensä seitsemän.
 Muutaman jääkentän kierron jälkeen 
alkaa jäähippa. Siinä ovat vaahtosammuttimen ko-
koiset pikkuluistelijat vaarassa, kun terien päällä kii-
tää ja kompuroi kolme isompaa ihmistä. Taustalla 
soivat suomalaiset ja ruotsalaiset iskelmäklassikot.
 Paljastuu, että Suvi on harrastanut taito-
luistelua noin kymmenen vuotta ja Antti pelannut 
lätkää liki yhtä kauan. Vierailija tuntee itsensä an-
kaksi. Sekä varsin helpoksi uhriksi.
Seuraa taktinen vaihto muutamiin kysymyksiin.

Kuinka monta luistelijaa Rusettiluistelijoissa on 
parhaimmillaan ollut?
Antti: Kuusi taisi meitä olla kun täällä kerran oltiin. 
Yleensä vähemmän.
Minkä väristen pitää luistinten olla?
Suvi: Valkoinen on aika yleinen. Yhdessä vaiheessa 
oli taitoluistelussa tosin tapana maalata ne ruskeiksi.
Vilkaisen omia vuokrakenkiäni.
S: Noi on tommoiset sporttiset. Niitä ei joka paikas-
sa myydäkään.
Antti tunnustautuu hokkareiden kannattajaksi.

teksti: Jannika Aakkula
kuva: Jenni Pensikkala

Topelian rusettiluistelijat

KARAVAANIN KERHO ESITTÄYTYY

Oho! Onpas Suvi vinossa!
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Kuinka tuon vaivattoman näköisen liu’un jään 
päällä voi oppia?
S: Siis kyllä sitä kun tarpeeksi luistelee niin sitä oppii.
A: Tosin onhan tää ihan outoa ilman mailaa.
Liu’untaa eteen, liu’untaa taakse. Onko se vain har-
haa vai onko meno vakaampaa?
Kuinka pitkään aikovat rusettiluistelijat luistella?
A: Olisko Paloheinä auki huhtikuun puoleenväliin? 
Puhetta on myös läpi kesän auki olevista paikoista.
S: Taitaa kaikki kyllä olla heinäkuun kiinni.
Puhe siirtyy taitoluistelun ja jäätanssin eroavaisuuk-
siin.
Voiko jäällä tanssia valssia?
S: No voi. Silloin ne askeleet menee näin, ja sitten 
kolme.

Siis tahtia yks kaks kolme?
Syntyy epäilyksiä tietääkö kukaan muu mikä on 
kolmosaskel. Gallup (kaksi vastaajaa) osoittaa, ettei 
se ole yleistä tietoa.
 Sitten sitä harjoitellaan: liuku ulkokaa-
rella eteen ja nopea vaihto liu’uksi taaksepäin. Suvi 
saa sen näyttämään helpolta ja vaivattomalta, eikä 
mene Antillakaan kauan kun vaihto osuu nappiin-
sa. Lukuisien epätoivoisten yritysten jälkeen Suvi 
ottaa ohjat käsiinsä ja antaa hiukan fyysistä tasapai-
notukea. Ja silloin se kääntyy! Hetkellinen painot-
tomuuden tunne ja vaihtunut liukusuunta. Tuntuu 
kuin jään päällä olisi mahdollista oppia lentämään!
 Luistelutuokion lopuksi Suvi pyöräyttää 
vaivattomasti päivän ensimmäisen piruetin.

Abu Raed (Nadim Sawalha), lentokentän siivooja, poimii päähänsä 
roskiin heitetyn lentokapteeninlakin ja pian joukko köyhän ammani-
laisnaapuruston lapsia kuunteleekin haltioituneena tarinoita ”Kapteeni 
Abu Raedin” matkoista. Yksi lapsista, Murad (Hussein Al-Sous), tietää 
kuitenkin totuuden ja tekee parhaansa vakuuttaakseen toverinsakin täs-
tä. Hyväsydäminen leskimies ei kuitenkaan hellitä tavoitteestaan kylvää 
toivon ja unelmien siemeniä ympäristöön, jossa karu arki sanelee elämän 
vaihtoehdot. Lasten lisäksi Abu Raed ystävystyy yläluokkaisen naispilotti 
Nourin (Rana Sultan) kanssa ja näin elokuva kuljettaa katsojaansa len-
tokenttäbussin välityksellä yhteiskunnallisesta todellisuudesta toiseen, 
todentaen mahdollisuuksien, rajoituksien ja elämänpiirien erilaisuuksia. 
Kauniisti ja koskettavasti toteutettua elokuvaa katsoessa antaa mielellään 
anteeksi muutamat kliseiset ratkaisut ja joidenkin sivuhahmojen työstä-
mättömyyden.
 Jordanialaisen Amin Matalqan esikoisohjaus voitti viime syk-
syn Rakkautta ja anarkiaa -festivaalien yleisöäänestyspalkinnon, joka toi 
mukanaan Finnkinon levityssopimuksen. Englannin kautta toteutettu suo-
mennos pisti silmään, ja toivoa sopiikin, että tulevaisuudessa yhä useam-
pi elokuva tulisi käännetyksi suoraan alkukieleltä.

Taina Renkonen

Harvinaista herkkua Jordaniasta 
– Kapteeni Abu Raed
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Kahden vuoden pesti HYY:n edarina

teksti: Mia Meri

Puolitoista vuotta sitten Helsingin yliopistossa pidet-
tiin vaalit, jotka menivät suurimmalta osalta opiskeli-
joista ohitse. Minulta itseltänikin kyseiset vaalit olivat 
menneet jo kertaalleen ohi ja nämäkin olisivat ellen 
olisi päätynyt ehdokkaaksi kyseisiin vaaleihin ja tullut 
valituksi edustajistoon Karavaanin ikiomana ehdok-
kaana. Mutta mikäs se HYY oikein olikaan ja mitä ne 
edaritkaan siellä HYY:ssä oikein tekevät? 
 Oppikirjamaisesti: HYY eli Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunta on kaikkien Helsingin yli-
opiston opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka 
päättävä elin on 60-henkinen edustajisto, jonka HYY:
n jäsenet (siis me opiskelijat) valitsevat joka toinen 
vuosi vaaleilla. No, noinhan se menee, mutta eipä 
tuo kauhean kiinnostavalta kuulostanut. Ehkä paras 
tapa avata HYY:tä on kertoa, miten minä olen HYY:n 
kokenut. 

Edustajisto kokoontuu vain 
kerran kuussa, mutta... 
 Puolitoista vuotta sitten minut valittiin 
edustajistoon. Minulle oli kerrottu, että edustajisto 
kokoontuu noin kerran kuussa istuntoon ja siinä kaik-
ki. Ei kuulostanut kauhean työläältä. Todellisuus oli 
sitten vähän jotain muuta. 
 Todellisuudessa edustajiston istunnot ovat 
vain hyvin pieni osa edarien työtä. Kyseessä onkin 
enemmän tilaisuus, jossa kootaan koko edustajis-
to yhteen ja tallennetaan edustajiston kollektiivi-
nen mielipide historiankirjoihin. Kaikki ”oikea” työ 
on tehty jo ennen istuntoa. Edariryhmät (vertautuu 
eduskunnan puolueisiin) ovat kokoontuneet noin 
kerran viikossa pohtimaan käsiteltäviä asioita ryhmän 
sisäisesti, ryhmien puheenjohtajat ovat keskustelleet 
ryhmien kannoista keskenään ja yrittäneet saada 
muita ryhmiä oman kantansa taakse. Jopa satoja 
sähköposteja on kirjoitettu puolin ja toisin, on teh-
ty päätöksiä ja kompromisseja, ja pari päivää ennen 

istuntoa valmisteluvaliokunta käy vielä viimeiset 
taistelut. Edustajiston istunnossa kaikki työ tiivistyy 
muutamaan kannanottoon, pariin äänestykseen ja 
päätökset on tehty. 

Edustajiston tahto = HYY:n tahto
 Edustajisto päättää kaikesta HYY:n toi-
minnasta. Vaaleissa esille nousevat lähinnä opiske-
lijan arkipäivään kuuluvat asiat kuten opintotuki, 
opiskelija-asuminen ja opetuksen laatu. Mutta HYY 
on paljon muutakin. 
 Edustajisto päättää HYY:ssä suurista lin-
joista kuten budjetista ja omistajastrategiasta (HYY 
omistaa useita yrityksiä) ja HYY:n hallitus, palkatut 
työntekijät ja HYY Yhtymän eri yritysten hallitukset 
toteuttavat nämä päätökset. Edustajisto siis sanelee 
ne ehdot ja rajat joiden mukaan HYY:n muu koneis-
to alkaa pyöriä. Näiden laajoilta tuntuvien asioiden 
lisäksi edustajisto käsittelee myös ”pienempiä” ja sel-
keämpiä kokonaisuuksia. Edustajisto voi yhteistuu-
min päättää antaa lausunnon opintotuesta, opiskeli-
ja-alennuksista liikennevälineissä tai kaupunkikuvan 
kehittämisestä. Mutta jälleen itse toiminta jää ”pal-
kollisten” tehtäväksi. 

HYY:ssä voi vaikuttaa 
muutenkin kuin edarina 
 Edarin ei onneksi tarvitse tietää kaikkea. 
HYY:ssä edarilla on mahdollisuus ”erikoistua” hake-
malla useisiin eri toimielimiin, joita HYY:ssä ja sen 
ympärillä pyörii. Itse olen HOASin valtuuskunnassa 
varajäsenenä. Lisäksi olen hakenut ns. talouspai-
koille, joiden avulla edariryhmät saavat edustajiaan 
mm. HYY:n omistamien yritysten hallituksiin. Sitä 
kautta päädyin Ylioppilaslehden hallitukseen ja olen 
oppinut, miten ilmoitusmyynti, HYY:n maksama ti-
lausmaksu ja muut rahavirrat vaikuttavat lehteen ja 
voin tarvittaessa jakaa tietoani omalle ja muille eda-
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riryhmille. Talouspaikkoihin kuuluu myös HYY:n ta-
lousjohtokunta, joka päättää mm. järjestöjen toimin-
ta-avustuksista. Lisäksi HYY:ssä on useita valiokuntia, 
jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi kehitysyhteistyö-
hön tai sosiaalipolitiikkaan, ja joilla on suuri vaikutus 
HYY:n toimintaan. 
 Ja mikä parasta, HYY:ssä voi toimia vaik-
kei edaripaikkaa olisi irronnutkaan. Talouspaikoille 
ja hallitukseen pääsee oman edariryhmän kautta ja 
valiokuntiin ihan vaan hakemalla paikkaa. 

Soposta, koposta ja omstrasta 
 HYY:tä voi olla vaikea lähestyä ja ymmär-
tää. Esimerkiksi tätä artikkelia kirjoittaessani mielessä-
ni oli ihmisläheinen artikkeli, joka saisi HYY:n näyt-
tämään enemmän ”meidän kaikkien opiskelijoiden 
jutulta”. Mutta miten kirjoittaa ihmisystävällisesti 
organisaatiosta, joka on täynnä pölyiseltä kuulostavia 
termejä! Esimerkiksi äsken käyttämäni sosiaalipolitiik-
ka-termi sisältää juuri niitä vaaleissa esiin nostettuja 
asioita kuten opiskelijoiden toimeentulon ja tervey-
denhuollon. Vielä vaikeammaksi HYY-jargonin tekee 
se, että me edarit käytämme eri osa-alueista usein ly-
hennyksiä kuten omstra eli omistajastrategia ja kopo 
eli koulutuspolitiikka (opetusasiat). Arvaatko jo mitä 
sopo tarkoittaa?  

Miten parhaiten varustautua 
syksyn vaaleihin ja miksi pitäisi? 
 Syksyllä HYY järjestää jälleen uudet edus-
tajistovaalit. Siksi sinun kannattaisi käydä seuraavas-
sa osoitteessa: www.hyy.fi -> Näin HYY toimii -> 
Organisaatio. Otsikostaan huolimatta tuolta löytyy 
mielestäni HYY:n kotisivujen mielenkiintoisin(!) osio, 
joka selvittää napakasti ja selkeästi koko HYY:n toi-
minnan. 
 Tuon sivuston lukemalla voit myös arvioi-
da tulevien vaalien ehdokkaita entistä paremmin. To-
tuus on, että me kaikki edariryhmät olemme tietyistä 
perusasioista samaa mieltä. Kaikista olisi kivaa saada 
enemmän opintotukea, enemmän halpoja opiskelija-
asuntoja jne. ja vaaleissa juuri näihin asioihin on hel-
pointa tarttua. Mutta ne todelliset erot ryhmien väliltä 
löytyvät syvemmältä siitä, miten nämä ryhmät aikovat 
päästä näihin tavoitteisiin. 

 Itse valitsin aikoinaan edariryhmäkseni 
HYALin (Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset) siksi, 
että halusin edustaa HYY:ssä nimenomaan Karavaa-
nia ja ainejärjestöjä yleensä. Minulle oli myös tärkeää 
kuulua poliittisesti sitoutumattomaan ryhmään, sillä 
HYY:ssä ei päätetä koko Suomea koskevista asioista 
vaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioista. Tie-
tysti opintotuki on maanlaajuinen asia, mutta kuten 
sanoin, kaikki edariryhmät ovat siitä aika lailla samoil-
la linjoilla eikä HYY:n edustajisto ole se taho, joka 
opintotuesta loppujen lopuksi päättää. 
 En itse aio olla ehdolla enää syksyn vaa-
leissa, mutta toivon, että Karavaani saa jälleen ehdok-
kaita HYALin vaalilistoille. Mielestäni HYALin sisällä 
on hyvä olla myös meidän pienten ainejärjestöjen 
edustajia, koska suurin osa läpi päässeistä edustaa 
suurempia järjestöjä. Siksi myös toivon, että te kaikki 
karavaanilaiset äänestäisitte juuri HYALin listoilla ole-
vaa karavaanilaista. 
 Karavaanin kannattaisi pyrkiä HYY:hyn 
myös siksi, että HYY:n sisältä sen toiminta avautuu 
aivan eri tavalla kuin pelkkiä avustushakemuksia täyt-
täessä. HYY:n kautta karavaanilaisilla on myös mah-
dollisuus tuoda henkilökohtaisesti HYY:n toimijoiden 
tietoon meitä koskevat ongelmat ja monet HYY-ak-
tiivit ovat aktiivisia myös muualla yliopistossa. Lisäksi 
HYY:n toimintaan voi vaikuttaa parhaiten sisältäpäin. 
Henkilökohtaisella tasolla koen saaneeni paljon HYY:
ltä. Olen oppinut hallinnosta, yrityksen talouden hoi-
tamisesta sekä saanut uutta näkökulmaa esimerkiksi 
eduskunnan toimintaan. HYY:n edustajistoahan ver-
rataan usein eduskuntaan samankaltaisen rakenteen 
vuoksi. Lisäksi olen päässyt tapaamaan useita hienoja 
ihmisiä, joista osa oman alansa erikoisosaajia. Ja vaik-
ka välillä podenkin HYY-väsymystä, niin jään tästä 
kokemuksesta kyllä selvästi plussan puolelle. 

Ja lopuksi: muistakaa, on ihan sama ketä tai mitä 
ryhmää te äänestätte kunhan äänestätte edes jo-
takuta. Viime vaalien äänestysprosentti oli vaivaiset 
33,2 prosenttia! Siis kaksi kolmasosaa opiskelijoista 
jätti väliin opiskelijoiden tärkeimmät vaalit! Toisaalta, 
mikä mahdollisuus! Jos kaikki karavaanilaiset kävisivät 
syksyllä äänestämässä, niin meillähän olisi kohta valta 
päättää koko HYY:stä! >:D 
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Ottaessani tämän palstan hoiviini rupesin välit-
tömästi miettimään sekä itselleni että kavereilleni 
sattuneita tapahtumia eri matkoilla. Heti ensim-
mäisenä mieleeni tuli opiskelukavereideni vuoden 
takainen Mongolian matka, jonka aikana he muun 
muassa tekivät oppaan johdolla retken Gobin au-
tiomaahan. 
 Pitkän aavikkoretken päätteeksi kave-
rini erosivat oppaastaan ja päättivät viivähtää pari 
vuorokautta eräässä luonnonpuistossa. He nukkui-
vat teltassa jonkin matkan päässä muista yöpyvistä 
turisteista. Aamuvarhaisella he heräsivät siihen, että 
vieras mies seisoi heidän teltassaan ja osoitti heitä 
– erityisesti nelihenkisen porukan ainoata miestä 
– rynnäkkökiväärillä. Vaikka aseensa panosten esit-
teleminen ei tehnytkään asiaa heti selväksi, jonkin-
laisella elekielellä telttaan ilmestynyt mies onnistui 
välittämään viestinsä, joka oli metsästysseuran ha-
keminen. Teltassa yöpynyt matkaseurueen mies-
puolinen jäsen päätyi siten useaksi tunniksi met-
sästämään tämän aamuisen häiriötekijän kanssa 
mielessään ajatus ”älä koskaan sano ei aseistetulle 
miehelle”. Jälkeenpäin asialle on naureskeltu use-
aan otteeseen, mutta silloin ei asianomaisia kovasti 
naurattanut.
 Kuitenkin vasta pari päivää myöhemmin 
rupesin tarkemmin miettimään, mitä kulttuurisho-
killa oikeastaan tarkoitetaan? Hoksasin pian, ettei 
kavereideni Mongolia-välikohtaus ollutkaan kult-
tuurishokki, vaan itse asiassa pelkkä tuiki tavallinen 
shokki. Viimeksi kun asia tuli puheeksi, ystäväni 
totesi, ettei hänkään tuota kulttuurishokiksi kutsui-
si. Asemies kun ei edustanut mongolialaisen, tiibe-
tinbuddhalaisen kulttuurin prototyyppiä, vaan taisi 

olla aika erikoinen tapaus myös oman kulttuurinsa 
mittapuun mukaan. Lisäksi heppu taisi olla jonkin 
verran humalassa.
 Mikä sitten on kulttuurishokki? Sivistys-
sanakirja ei valota asiaa, eikä Wikipediastakaan ole 
liioin hyötyä. Kulttuurishokki on terminä hieman 
harhaanjohtava, sillä sana shokki tuo mieleen hy-
vin shokeeraavia asioita. Kuitenkin ihmiset puhu-
vat kulttuurishokista useimmiten tarkoittaen yleistä 
epämukavuutta tai hämmennystilaa, joka johtuu 
joutumisesta tuntemattomaan ympäristöön, jossa 
ihmiset puhuvat eri kieltä, ajattelevat eri tavalla ja 
tekevät asioita toisin. 
 Kulttuurishokki on myös jotakin, mikä 
hälvenee ajan mittaan, kun ihminen tottuu vallitse-
viin olosuhteisiin. Ihminen on oppinut jotakin uutta 
ympäröivästä kulttuurista, mikä tekee siitä vähem-
män vierasta. Kokenut matkailija tietenkin osaa 
varautua kulttuurishokkeihin, mutta ensimmäistä 
kertaa eksoottisemmassa paikassa matkaavasta voi 
tuntua hyvin yllättävältä se, miten eri tavoin ihmiset 
voivat ajatella. Kulttuuri ei olekaan pelkkiä patsaita 
ja monumentteja.

Mikä on kulttuurishokki?

teksti: Siiri LaunisKULTTUURISHOKKEJAUURISHOKKEJAKULTTU
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There are many foreign students at IAAS (Institute 
of Asian and African Studies), although in classes 
we see mostly Finnish students, if the classes are 
held in Finnish. However, many researchers and 
postgraduate students have come here from out-
side of Finland for our wide range of subjects on 
foreign cultures.
 One of them is Sanae Ito. She is an As-
syriology student doing her doctoral thesis at IAAS. 
She became interested in Assyriology during high 
school, studied it in Keiou University in Tokyo and 
Tsukuba University in Ibaraki-prefecture, and de-
cided to come to Finland to do her doctoral thesis. 
The Professor of Assyriology in Helsinki University, 
Simo Parpola, is the best researcher in his field ac-
cording to Sanae, so naturally she wanted to come 
to IAAS for her postgraduate studies.
 Assyriology is not a big field of study – in 
IAAS the number of students majoring in Assyriol-
ogy is very small. Still it has long traditions in Fin-
land. Because there are so many topics that have 
not yet been researched, it is easy to find new top-
ics, which should be a researcher’s dream. After 
finishing her Ph.D. Sanae is going to return to Japan 
and work there as an assyriologist. 
 Assyriology studies the history in the area 
of ancient Mesopotamia. Sanae’s study includes 
Assyrian royal letters written in Akkadian, which is 
a Semitic language. As a daily combination the lan-

guages Akkadian, English, Japanese and Finnish are 
probably not the easiest possible. However, during 
her stay in Finland Sanae has learned some Finnish, 
too.
 In Finland Sanae immediately noticed 
some cultural peculiarities – one was Finnish peo-
ple using their mobile phones on public transporta-
tion. Actually, now that I think of it, I guess there is 
something unusual about reserved and quiet Finns 
loudly sharing their personal affairs on trains and 
busses. Cultural differences might take a longer 
time to adjust to, than the usual shockers for for-
eigners in Finland – coldness and darkness.
 According to Sanae, Finnish people make 
good friends once you get to know them. Sanae has 
made friends with many people in Karavaani, and 
you can often see her at Topelia’s coffee room or 
Karavaani’s parties. Especially Japanese students 
are eager to practice their Japanese with her. She 
is doing language exchange with one Japanese stu-
dent – when they meet, only Japanese and Finnish 
are allowed and English is banned. This helps both 
of them to practice their language skills.

text and photo: Elina Juvonen

Introducing: Sanae Ito

FOREIGN STUDENTS IN TOPELIA

IT’S IN ENGLISH!
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Hummus
9-10 dl keitettyjä kikherneitä
8-10 rkl tahinia (seesaminsiemenistä tehtyä tah-
naa)
3 rkl vastapuristettua sitruunamehua
7 rkl maustamatonta jogurttia
3-4 murskattua/hienonnettua valkosipulinkynttä
juustokuminaa
paprikajauhetta
suolaa
oliiviöljyä

Liota n. 250 g kuivia kikherneitä 10 tuntia kylmässä 
vedessä. Keitä kikherneitä 10 min. keskilämmöllä, 
vaihda vesi ja jatka keittämistä vielä tunnin ajan. 
Soseuta kikherneet ja 4-5 rkl keitinvettä sauvase-
koittimella tasaiseksi massaksi. Sekoita erillisessä 
kulhossa tahini, jogurtti, sitruunamehu sekä murs-
kattu valkosipuli. Lisää tämä seos kikhernemassaan 
ja sekoita. Lorauta seokseen hieman oliiviöljyä ja 
mausteita maun mukaan (juustokuminaa soisi ole-
van enemmän kuin paprikajauhetta). Hummus so-
pii erinomaisesti vihannesten dippailuun (kokeile 
esim. kurkkua, porkkanaa ja selleriä) sekä leivän 
päälle levitteeksi.

Falafelpyörykät
7 dl keitettyjä kikherneitä
1 dl vehnäjauhoja
1 iso sipuli
2  valkosipulinkynttä
1 nippu persiljaa
1,5 dl seesaminsiemeniä
(1 kananmuna)
suolaa
mustapippuria
1,5 tl paprikajauhetta
2 tl juustokuminaa
öljyä tai voita paistamiseen

Muussaa kikherneet hieman karkeaksi massaksi. Sekoi-
ta joukkoon vehnäjauhot ja kananmuna (ei välttämä-
tön). Paista hienonnettu sipuli paistinpannulla kullan-
keltaiseksi. Lisää kikherneseokseen sipuli, hienonnettu 
persilja, murskattu valkosipuli ja mausteet. Muovaa 
seoksesta pieniä palleroita. Pyöräytä pallerot seesa-
minsiemenissä ja paista ne runsaassa öljyssä tai voissa 
kunnes ne ovat kullanruskeita. Öljyä saa pannussa olla 
1-2 cm. Tarjoa falafelpyörykät esim. pitaleivän, salaa-
tin, salsan ja/tai jogurttikastikkeen (maustamatonta jo-
gurttia + mausteita tai yrttejä) kera. Joissakin Lähi-idän 
maissa falafelia syödään tahinin kanssa. 

AAMML

teksti ja kuvat: Dina Hongell ja Siiri LaunisAASIAN JA AFRIKAN 
MAKUJEN JA MURKINOIDEN LAITOS
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Bulgarialainen pitaleipä 
eli “Pitka”
8-9 dl vehnäjauhoja
1/2 dl sokeria
1/2 tl suolaa
1 1/2 soodaa
3 dl bulgarianjogurttia
3 rkl oliiviöljyä
3 kanamunaa
1 kanamuna voiteluun
voita uunivuoan voiteluun

Sekoita jauhot, sokeri ja suola. Lisää kanamunat ja öljy. 
Sekoita sooda ja jogurtti erillisessä kulhossa. Lisää jauho-
seokseen. Vaivaa kunnolla. Taikina tulee olemaan melko 
löysä. Peitä taikinakulho liinalla ja pistä se seisomaan 
lämpimään ainakin puoleksi tunniksi. Kuumenna uuni 
200 asteeseen. Voitele vuoka tai pelti voilla. Vaivaa tai-
kinaa vielä hieman sen kohottua. Kaada se vuokaan tai 
pellille. Voitele pinta kananmunalla. Laita taikina uuniin 
paistumaan noin puoleksi tunniksi. Feta ja maustamaton 
jogurtti sopivat erityisen hyvin leivän kyytipojiksi.

Banana fry
4 banaania (suosi reilun kaupan banaaneja!)
150 g riisijauhoja
1,5 dl vettä
1/4 tl suolaa
4-6 dl öljyä paistamiseen
Siirappikastike:
3 rkl fariinisokeria
3 rkl valkoista sokeria
1,5 dl vettä

Sekoita vesi, jauhot ja suola löysäksi taikinaksi. Kas-
ta kuoritut ja isoiksi paloiksi leikatut banaanit taiki-
naan ja uppopaista niitä kunnes ne ovat väriltään 
kullanruskeita. Keitä kattilassa vesi ja sokerit. Laita 
banaanit vähäksi aikaa keittämääsi siirappikastik-
keeseen maustumaan. Älä unohda niitä sinne liian 
pitkäksi aikaa tai voit heittää rapeudelle hyvästit! 
Tarjoile friteeratut banaanit (vanilja-)jäätelön ja 
siirapin kera. Muista antaa banaanien jäähtyä hie-
man ennen tarjoilua. Kielen polttaminen on ikävää, 
vaikka ensiavuksi olisikin jäätelöä.

Ainejärjestömme jäsenistöön kuuluu paljon koke-
neita maailmanmatkaajia. Eräänä koleana huhti-
kuun iltapäivänä otin kohteekseni pahaa-aavista-
mattomat Kahvihuoneelle eksyneet matkaajat, ja 
utelin vaativasti heidän parhaita matkavinkkejään. 
Alla siis muutama ohje reissaajille:

Jos matkaat metrolla Osakassa, tarkista aina kaksi 
kertaa, mihin Osaka Loop Line:n junaan nouset. 

•

Matkavinkkejä
Osa junista poikkeaa luupista salakavalasti – ja 
päätyy Naraan. 
Juo paikallista bisseä
Parasta ruokaa saa aina kaduilta (paitsi Helsingissä)
Jos päädyt Kiinassa Wuhan-nimiseen kaupun-
kiin, parhaan grillin löydät osoitteesta:
Ota aina matkaan mukaan hyvät kengät!

Jenni Pensikkala

•
•
•

•
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teksti: Joonas Kirsi

Mikä ihmeen humanistiklusteri?

JOUTILAAN MIETTEITÄ

Yliopistossa puhaltavat jälleen kerran uudet tuulet, ja pikkulin-
nut tietävät kertoa, että suunnitteilla on yliopiston humanististen 

ainejärjestöjen kerhohuoneiden siirtäminen Uudelle ylioppilasta-
lolle. Tiput väittävät myös, että kaikki kerhohuoneet sijoitettaisiin 

yhteen paikkaan, jonka nimeksi tulisi humanistiklusteri. Siis hetki-
nen, humanistiklusteri? Sana haiskahtaa epäilyttävästi trendikkyy-

deltä, ja mieleen hiipii epäilys että tässä ollaan nyt tekemässä 
humanisteistakin mediaseksikkäitä. Moisen hapatuksen 
tunkeutumista akateemiseen maailmaan pitäisi toki vas-

tustaa, mutta mietitäänpä sitä ennen vaihtoehtoja. 
 Monille meistä sana klusteri on tuttu tähtitieteen alalta. Täh-

tiklusterit ovat yötaivastamme täplittävien, miljoonien valovuosien päässä 
roihuavien aurinkojen keskittymiä. Sanotaan, että tähdissä on ihmiskun-

nan tulevaisuus – toisaalta niistä säteilevä, tänne saapuessaan jo satoja 
vuosia vanha valo, näyttää meille vilauksia maailmankaikkeuden 

historiasta. Tulevaisuuden toivo ja menneisyyden viisaus; eikö 
humanismikin ole pohjimmiltaan juuri sitä? Kukapa meistä ei 

tuntisi selkäpiissään hienoista innostuksen väristystä kuvitelles-
saan astuvansa sisään humanistiklusteriin ja tuntevansa sen nimen sisältämän 

kosmisen metaforan manttelin laskeutuvan hartioilleen? Ah onnea. Ja silti 
mieliämme kaihertaa epäilys. Onko metafora kenties hieman kaukaa 

haettu? Ottaako se lainkaan huomioon kulttuuriperinteitämme? Eikö 
suomenkielinen ilmaus olisi sittenkin parempi?

 Suomenkielinen ilmaus. Mietitäänpä. Klusteri tarkoittaa asioiden kes-
kittymää, montaa asiaa nipussa. Agraarimenneisyytemme kyntövaosta esiin 

pulpahtaakin juuri sopiva sana, nimittäin rypäs. Rypäs on selvää suomea 
ja sillä on taatusti perinteitä.  Sitä paitsi uusi humanistirypäs tarjoaisi jo 
nimensäkin puolesta loistavat mahdollisuudet verkostoitumiseen ja useita 
aloja syleilevään poikkitieteelliseen osaamiseen; samassa laarissa, anteek-
si – kerroksessahan, on suorastaan helppoa ystävystyä muiden sipuleiden 

kanssa. Ja jos rypäs ei kelpaa niin onhan meillä vaihtoehtoja: on terttua ja rykel-
mää ja vaikka mitä.  

 Taidamme kuitenkin pitää sen klusterin, kiitos vain. Anglismit eivät vält-
tämättä ole suositeltavia eivätkä mediaseksikkyys ja akateemisuus välttämättä se 
paras mahdollinen yhdistelmä. Joskus elämässä on kuitenkin tehtävä vaikeita valin-
toja, ja jos on päätettävä haluanko tulla assosioiduksi tähtiin vai vihanneksiin, olen 
ehdottomasti puoleni valinnut. 
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Seemiläisten kielten ja kulttuurien lehtorina toimi-
va Hannu Juusola lähti vuoden vaihteessa Syyriaan 
johtamaan Suomen Damaskoksen instituuttia. Kan-
gastus pääsi kysymään Hannun kuulumisia tuoreel-
taan. 

Hei Hannu! Miten menee? Onko Damaskos sel-
lainen kuin odotit?
Tunsin Damaskoksen pinnallisesti jo entuudestaan, 
eli ei suuria yllätyksiä siinä. 
Paljon on ollut käytännön vai-
keuksia erityisesti byrokratiaan 
liittyen, mutta niin se on aina 
Lähi-idässä!

Miksi/miten päätit lähteä Da-
maskoksen instituuttiin?
Siksi, että muutos tekee välillä 
hyvää. Tunsin, että olin antanut 
laitoksella sen, mitä minulla oli 
annettavaa, ja halusin välillä 
itse oppia uutta. Toiseksi Lähi-itää ei voi tuntea ellei 
ole säännöllisesti alueella!

Millaisella seudulla instituutti sijaitsee? Entä 
oma kotisi Damaskoksessa?
Instituutti on kauniisti restauroitu perinteinen ara-
bitalo sisäpihoineen ja suihkulähteineen. Se sijait-
see Raamatussakin mainitun Suorankadun varrella 
Damaskoksen upeassa vanhassa kaupungissa. Itse 
asun eurooppalaistyylisessä uudessa kaupungissa. 
Minulla on iso terassi talon ylimmässä kerroksessa. 
Siellä on kiva poltella argiilea...

Lähdit instituutin johtajaksi. Mitä työhösi varsi-
naisesti kuuluu?
Johtaja on hotellinjohtaja, kurssinsuunnittelija, 
edustushenkilö, talonmies ja paljon muuta. Jär-

jestämme Lähi-itään liittyviä tieteellisiä kursseja ja 
seminaareja Syyriassa ja muualla alueella sekä py-
rimme lisäämään yhteistyötä Suomen ja Lähi-idän 
maiden välillä. Työhön kuuluu myös oma tutkimus 
ja yleinen Lähi-idän tapahtumien seuraaminen. 
Aika paljon on matkustamista ja edustusta. Meillä 
kävi hiljan mm. eduskunnan ulkoasianvaliokunta. 
Suurlähetystön kanssa tehdään läheistä yhteistyötä.

Oletko jo kokenut kulttuuri-
shokkeja? Millaisia?
Kaikesta teoreettisesta tiedosta 
ja aiemmasta kokemuksesta 
huolimatta hyvin erilainen yh-
teiskunta on aina jonkinlainen 
shokki. Shokki oli myös käydä 
maaliskuussa lyhyesti Helsingis-
sä ja ihmetellä, kuinka hiljaista 
voikaan olla ja kuinka paljon 
ulkona syöminen voi maksaa.

Haluatko lähettää terveisiä karavaanilaisille/lai-
tokselle?
Ensinnäkin tervetuloa tutustumaan kauniiseen ins-
tituuttiimme. Meillä on kahdeksan vieraspaikkaa, 
osa yhden ja osa kahden hengen huoneissa. Toi-
seksi suosittelen lämpimästi Damaskosta arabian 
(ja myös aramean!) opintojen kannalta. Täällä on 
halpaa ja opetus on laadukasta. Paikallinen murre 
on nyt tosi cool kaikkialla arabimaailmassa saippua-
oopperoiden kielenä. Laajemmin haluan korostaa, 
että vain kunnollinen oleskelu omalla alueellanne 
– olipa se sitten Lähi-itä, Afrikka tai mikä hyvänsä 
– mahdollistaa sen, että teistä tulee alueidenne tun-
tijoita. Enkä tarkoita vain käytännön kielitaitoa vaan 
laajempaa kokemusta.

Kiitos!

Hannu Juusola Damaskoksessa

teksti: Mia Meri
kuva: Hannu Juusola

Hannu: “Tässä kuva jossa mä 
olen mukana: Hamasin edustajia 
tapaamassa.”

KUULUMISIA
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