
K
A

N
G

A
ST

U
S

K
A

R
A

V
A

A
N

I
 

R
Y

:
N

 
J

Ä
R

J
E

S
T

Ö
L

E
H

T
I

 
 

 
 

 
 

 
2

/
2

0
0

9



2

Tässä numerossa:
Pääkirjoitus ......................................................... 3

Pj puhuu ............................................................. 3

Henkilökunnan haastattelu: Heidi Jauhiainen ...... 4

Yamagatalaiset Helsingissä ................................... 7

Sarjakuva ............................................................ 9

Ei näin          ....................................................... 9

Vesipiippu sihisi hississä .................................... 10

Vihervarpusen viserrys ...................................... 12

Japanilaista nykymusiikkia Sibelius-Akatemialla . 13

Karavaanin kerho esittäytyy:

”Finding C everybody?” .............................. 14

AAMML: Moguleita ja polvoroneja .................... 16

Karavaanin syksy 09 haikuina ............................ 19

Joutilaan mietteitä:

Vihdoinkin järkeä asuntopolitiikkaan .......... 20

Foreign Students in Topelia:

Introducing: Tiziana Ghezzi          ............... 21

Kuulumisia: Miten menee, Riikka Tuori? ............ 23

Kansi: Karavaanin Halloween 2009.
Roman Sudarikov.

Viivapiirroksissa Piia Ylitalon
Eripuraisat tarinat.

Kangastus
Karavaani ry:n järjestölehti

Päätoimittajat: 
Elina Juvonen
Jenni Pensikkala
Taittaja:
Mia Meri

Kangastuksen tekivät:
Dina Hongell
Ida Heimonen
Jannika Aakkula
Johannes Cairns
Joonas Kirsi
Kirsti Eskola
Lasse Lehtonen
Piia Ylitalo
Roman Sudarikov
Saana Svärd
Satu Männistö
Siiri Launis

Toimituksen yhteystiedot: 
Kangastus/Karavaani Ry.
AAKKL
Unioninkatu 38 B
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: 
kangastustoimitus@gmail.com
Kotisivut:
http://www.helsinki.fi/jarj/Karavaani

Painopaikka:
Picaset Oy, Helsinki.

Jos haluat mainostaa Kangastuksessa, 
ota yhteyttä toimitukseen.



3

Ensi vuoden alusta AAKKL jää historiaan, ja mekin 
siirrymme osaksi uutta, suurempaa Maailman kult-
tuurien laitosta. Muutokseen liittyy sekä toiveita että 
pelkoja. Käytävillä liikkuu huhuja, mutta kukaan ei 
tunnu tietävän tarkalleen, missä mennään. Vaikka 
laitosmuutos tapahtuu jo vuodenvaihteessa, monia 
yksityiskohtia on edelleen päättämättä. 
 Viime keväänä yliopistolakimuutokses-
ta noussut vastarinta ei voinut jäädä yhdeltäkään 
opiskelijalta huomaamatta. Lain mentyä läpi kohu 
kuitenkin laantui nopeasti, ja mielenkiinto yliopis-
tolla tapahtuvia muutoksia kohtaan on tuntunut 
hiipuvan. Kuitenkin juuri nyt, muutosten parhaillaan 
myllertäessä, luulisi olevan kaikkein tärkeintä (ja hel-
pointa) olla vaikuttamassa asioihin. 
 Suuri osa AAKKL:n oppiainesta on hyvin 
pieniä, ja meille ehkä suurin pelko onkin niiden 
jääminen isompien jalkoihin. Onko uudella suurlai-

toksella intressejä säilyttää oppiaineita, joihin tulee 
uusia pääaineopiskelijoita vain muutaman vuoden 
välein? Toisaalta uudella laitoksella voi olla entistä 
paremmat mahdollisuudet järjestää monitieteisiä 
kursseja kaikkien aineiden opiskelijoille. Ensi vuon-
na tiedämme enemmän, ja Kangastus palaa asiaan 
kevään numerossa.
 Vaikka laitokset yhdistyvätkin, Karavaani 
jatkaa toimintaansa entiseen malliin ja Kangastus 
ilmestyy jatkossakin. Uudet ja vanhat kirjoittajat ja 
kuvittajat ovat ensi vuonnakin tervetulleita toimituk-
seen. 
 Toivotamme mukavaa joulunodotusta 
kaikille karavaanilaisille!

Pääkirjoitus

&

Karavaanille vuosi 2010 tulee olemaan muutosten 
aikaa. Laitosuudistuksen myötä AAKKL tulee yhdis-
tymään uudeksi Maailman kulttuurien laitokseksi eli 
Makulaksi. Yhdistymistä pohtivan ohjausryhmän, 
jossa itsekin istun, toiveena on ollut, että vanhojen 
laitosten rajat hämärtyisivät uudessa laitoksessa ja 
meille kaikille syntyisi uusi Makula-identiteetti sen 
sijaan että istuisimme omissa kuppikunnissamme ja 
mulkoilisimme toisiamme käytävän toisesta päästä. 
Ehdottoman kannatettavaa.
 Ainejärjestön puheenjohtajan pallilta kat-
sottuna tilanne näyttää kuitenkin toiselta. Makulan 
mukana tulee myös neljä muuta ainejärjestöä, joi-
den kanssa Karavaani tulee jakamaan uuden laitok-
sen huomion. Miten käy esimerkiksi Karavaanin pik-
kujoulujuhlien, joiden tilavuokran laitos on yleensä 
maksanut? Tuskinpa Makula suostuu maksamaan 
viiden eri ainejärjestön pikkujoulukuluja vaan pai-
neita yhteiseen pikkujoulujuhlaan syntyy varmasti.

 Tulevan vuoden tapahtumia suunnitel-
lessa on ollut kova paikka miettiä, mihin jokavuo-
tisiin juhliimme olemme valmiita ottamaan mukaan 
myös ”ne toiset”. Esimerkiksi Karavaanin ja AAKKL:n 
pikkujoulujuhlasta on muodostunut vuoden pääta-
pahtuma, joka kokoaa laitoksemme opiskelijat ja 
henkilökunnan yhteen ja on selvästi vuoden suurin 
me-hengen luoja lämminhenkisyydellään. Ilman sitä 
meille ei jää tilaisuutta, jossa opiskelijat ja opettajat 
voivat kohdata toisensa tasaveroisina ystävinä juuri 
sopivan pienessä ja kotoisessa ympäristössä.
 Mutta ei mietitä sitä vielä. Nyt keskity-
tään juhlimaan - viimeistä kertaa Aasian ja Afrikan 
keilten ja kulttuurien laitoksena.

Pj puhuu

Mia Meri

Karavaanin pikkujoulut torstaina 10.12. klo 18 
Rauhanasemalla Pasilassa. Tervetuloa!
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teksti: Satu Männistö
kuvat:  Mia Meri

Egyptologia on mielenkiintoista, mutta myös var-
sin erikoista. Miten päädyit juuri tälle alalle?
Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1984. Tanssin tuolloin 
balettia eikä opiskelulle riittänyt aikaa eikä kiinnostus-
ta muutoin kuin tanssin muodossa. Ammatikseni tans-
sin seitsemän vuotta Berliinissä. Taustalla oli koko ajan 
ollut ajatus mahdollisista historiaan liittyvistä opinnois-
ta, jos joskus lopettaisin tanssimisen. Kun opiskelun 
aloittaminen sitten tuli ajankohtaiseksi, ajatukset sel-
kisivät kerran selaillessani pyramideista kertovaa kir-
jaa. Silloin tajusin, että juuri tällaista historiaa halusin 
opiskella. 

Kertoisitko jotain opiskeluajastasi?
Opiskelu AAKKL:lla on aina ollut mahtavaa. Aloitin 

opiskelut laitoksella vuonna 1995, maisteriksi valmis-
tuin vuonna 2000 ja jatkoin siitä suoraan jatko-opin-
toihin. Omana opiskeluaikanani, kuten nykyisinkin, 
egyptologian opiskelu oli aika itsenäistä. Kielen ope-
tusta oli jonkin verran, mutta suoritin paljon kirjatent-
tejä ja käänsin erilaisia tekstejä itsenäisesti. Laitoksella 
oli jonkin verran muitakin aineen opiskelijoita ja vie-
timme yhdessä aikaa kirjastossa. 

Oletko viettänyt paljon aikaa ulkomailla opinto-
jesi aikana? Egyptissä tai muualla? 
Jatko-opintojen aikana vietin Leidenissä Hollannis-
sa kymmenen kuukautta. Leidenissä on tehty paljon 
Deir el-Medina -tutkimusta ja esimerkiksi Jaana Toiva-
ri-Viitala on väitellyt siellä tohtoriksi. Egyptissä käymi-

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU

Heidi Jauhiainen
– jo muinaisessa Egyptissä…
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Heidin vastaväittelijänä toimi Dr. Robert 
Demarée  (ylhäällä oikealla) Leidenin 
yliopistosta. Väitöstilaisuuden aluksi 

Heidi piti puheen juhlista, jonka jälkeen 
Dr. Demarée antoi palautteen väitöskirjasta 
ja lopuksi puolsi väitöskirjan hyväksymistä. 

Tilaisuuden jälkeisessä karonkassa Heidi 
juhli tietysti perheensä ja ystäviensä kesken 

(naapureiden läsnäolosta ei ole tietoa).

nen on osoittautunut yllättävänkin haasteellisesti. Olin 
suunnitellut matkaa Luxoriin opiskelukaverini kanssa 
vuonna 1997, mutta tuolloin ampumatapaus Hat-
shepsutin temppelillä peruutti kaikki matkat Egyptiin. 
Myös vuoden 2001 syksyllä suunnitelmat kariutuivat, 
kun matkoja peruutettiin kaikkialla maailmassa. Olen 
onnistunut pääsemään perille asti vuonna 2000 egyp-
tologien kongressiin ja vuonna 2006 laitoksen opiske-
lijoiden opintomatkalla.

Mikä egyptologiassa erityisesti kiinnostaa?
Ihmisten uskonnollisuus on aina kiinnostanut minua, 
sivuaineenani luinkin uskontotiedettä. Olen kiinnos-
tunut erityisesti ihmisten henkilökohtaisesta uskonnol-
lisuudesta ruohonjuuritasolla, en niinkään ylimystön 
tavoista, joista egyptologiassa tiedetään jo enemmän. 
Tämä johti minut myös osaltaan väitöskirjani aiheen 
jäljille.  

Mikä siis on väitöskirjasi aihe? Miten päädyit 
juuri siihen?
Tein väitöskirjani “Do not celebrate your feast without 
your neighbours” muinaisegyptiläisessä Deir el-Me-
dinan kylässä vietetyistä juhlista. Idean sain väitöskir-
jani ohjaajan Jaana Toivari-Viitalan avustuksella. Hän 
on itse tehnyt Deir el-Medina -tutkimusta ja ehdotti, 
että siihen voisi jotenkin liittää juhlakulttuurin. Oma 
kiinnostukseni tavallisen kansan elämään sopi tähän 
hyvin, joten päädyin aiheeseen. Väitöskirjan nimi 
juontuu eräästä Deir el-Medinasta löydetystä tekstistä 
ja se kuvaa hyvin kylän juhlia.

Mitä tutkimuksessa selvisi? Ilmenikö sen teossa 
ongelmia?
Enimmäkseen tutkimuksessa tulee ilmi asioita, joita 
tiedettiin jo aiemmin. Egyptiläiset viettivät paljon juh-
lia, joivat olutta ja niin edelleen. Egyptologeille tutki-
mus on kiinnostava, sillä siinä jäsennetään tietyn kylän 
käytäntöjä ja tutustutaan rajattuun aiheeseen aiempaa 
tarkemmin. Deir el-Medinasta tekee kiinnostavan tut-
kimuskohteen se, että alueelta on säilynyt paljon teks-
tejä, joita voidaan käyttää apuna tutkimuksessa. Läh-
teissä on kuitenkin ongelmallista se, että vaikka niitä 
olisikin paljon, yhdestä lähteestä ei yleensä saa paljoa 
irti. Voidaan esimerkiksi puhua henkilöstä pappina, 
muttei selvitetä, mitä tämä käytännössä tarkoitti.

Millaista tukea sait laitokselta väitöskirjan paris-
sa työskennellessäsi?
Jaana Toivari-Viitala oli ohjaajanani, vaikka hänellä ei 
ole virkaa laitoksella. Hänellä oli meneillään Emil Aal-
tosen säätiön projekti, jonka myötä sain käyttööni työ-
pisteen laitokselta. Myös projektin loputtua sain käyt-
tää tilaa tutkimusta tehdessäni, mikä oli hyödyllistä.



6

Käärme on salaperäinen, viettelevä ja mystinen. 
Tohtori Jauhiaisen kiinnostus muinaisen Egyptin ih-
meisiin ei siis ole ihme. Käärmeen hyviin puoliin 
kuuluu myös huumorintaju, romanttisuus ja suuri 
viisaus. Hän luottaa vaistoihinsa ja hänellä on lähes 
yliluonnollinen intuitio.
 Käärme pärjää työelämässä luotettavuu-
dellaan, muttei ole työnarkomaani. Hän haluaa py-
syä ajan hermolla ja seuraa ympäristöään.  
 Käärmeen huonoin puoli on musta-
sukkaisuus. Omistushaluisen rakkauden piinaama 
käärme saattaa purra.
 Juuri nyt käärmeellä on kysyntää ja hän 
tekee tulosta urallaan. Perheellisen käärmeen kan-
nattaa myös keskittyä lapsiinsa. 
 Lumoavia luikertelijoita ovat vuosina 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 
ja 2001 syntyneet. 

Kiinalainen horoskooppi:

Käärme

Kirsti Eskola

Mitä aiot seuraavaksi?
Olen tällä hetkellä Kumpulan kampuksella ohjelmoin-
nin jatkokurssilla. Nykyisin tutkimustulokset esitetään 
usein tietokantoina, varsinkin jos aineistoa on paljon, 
joten voin ehkä hyödyntää nyt oppimaani tulevissa tut-
kimuksissa. Tohtorin paperit saan todennäköisesti ensi 
viikolla. Jatkosuunnitelmia en ole ehtinyt vielä juuri-
kaan ajatella. Kohta pitäisi alkaa miettiä mahdollisia 
työpaikkoja tai kiinnostavia tutkimusprojektin aiheita, 
kovin tarkkoja ajatuksia ei vielä ole. Mahdollisesti lisää 
uskonnollisuudesta Deir el-Medinassa, mutta aiheen 
rajaus on vielä kesken. 

Oletko ollut tyytyväinen opiskelualan valintaan?
Onhan tämä vähän hullua. Eräs ystäväni, joka on aina 
pitänyt minua sinä “fiksumpana” oli aluksi innoissaan 
opiskelustani, mutta kuultuaan kurssien ja opetushen-
kilökunnan vähyydestä totesi minun vain joutuneen 
ojasta allikkoon. Kaiken kaikkiaan egyptologia on 
kuitenkin ollut hienoa. Viimeiset vuodet väitöskirjan 
parissa olivat ehkä vähän vähemmän hauskoja, mutta 
kokonaisuudessaan tämä on ollut mahtavaa aikaa. 

Mitä terveisiä haluaisit lähettää laitoksen opis-
kelijoille?
Kaikki AAKKL:lla luettavat aineet ovat ihania ja kiin-
nostavia. Neuvoisin kaikkia tutkijaksi suuntaavilla 
aloilla opiskelevia kuitenkin valitsemaan jonkin jär-
kevän sivuaineen, josta olisi tarvittaessa apua työllis-
tymisen suhteen. Kuten laitoksen entinen amanuenssi 
Harry Halén sanoi: “Tämähän on enimmäkseen vain 
harrastus.”

Heidi Jauhiainen väitteli 30.9.2009 filosofian tohto-
riksi, ensimmäisenä Suomessa egyptologian oppiai-
neesta. Hänen väitöskirjaansa voi tarkemmin tutustua 
osoitteessa: https://oa.doria.fi/handle/10024/46975.
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Mikä voisi olla parempi keino harjoitella kieltä kuin 
hankkia uusia ystäviä kohdemaasta? Tänä syksynä 
laitoksemme japaninopiskelijoille tarjoutui loistava 
mahdollisuus tähän, kun ryhmä japanilaisia vieraili-
joita tuli piristämään karavaanilaisten opiskeluarkea 
viideksi päiväksi. Helsingissä vieraili kaksi lehtoria 
ja 14 opiskelijaa Yamagatan yliopistosta Japanista. 
Vierailusta leivotaan nyt perinnettä, jonka toivotaan 
jatkuvan tulevinakin vuosina.
 Idea vierailusta syntyi laitoksemme japa-
ninopiskelijan Joonas Kirsin ollessa opiskelijavaihdos-
sa Yamagatassa pari vuotta sitten. Siellä hän tutustui 
yliopistolla sattumalta liikunnanopettaja Takeda 
Ryuuichiin, joka on suuri Suomi-fani ja tuntee paljon 
suomalaisia. Takeda toivoi kovasti voivansa joskus 
tuoda opiskelijoitaan Suomeen vierailemaan, joten 

Yamagatalaiset Helsingissä
yhteisen projektin suunnittelu alkoi.
 Syyskuussa 2009 vierailu vihdoin toteu-
tui. Kirsin mukaan kaikki meni jopa odotettua pa-
remmin. Aikataulut pelasivat ja vieraamme vaikutti-
vat erittäin tyytyväisiltä Suomen-matkaan.
 – Takeda-sensei on kaikeksi onneksi rento 
tyyppi, jonka kanssa on helppo hoitaa asioita. Japani-
laisille usein tärkeä muodollisuus ei ollut hänelle niin 
olennaista, joten yhteydenpito japaniksi myös sähkö-
postitse onnistui, Joonas toteaa. Vierailun järjestely 
oli Joonaksen mukaan hyvin opettavainen kokemus.

Lyhyt oppimäärä 
suomalaisuuteen
Näin lyhyeen vierailuun on tietenkin haasteellista 
mahduttaa kaikki olennaiset asiat, jotka ulkomaalai-

teksti: Elina Juvonen
kuvat: Jenni Pensikkala

”Seuraavana vuorossa on 
suomalaisten vierailu Japaniin 
vuoden 2010 elokuun 
loppupuolella. Matka toteutetaan 
japaninopiskelijoiden tiimityönä, 
ja matkalle pääsee mukaan 
osallistumalla järjestelyihin.
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nen haluaa nähdä Suomessa. Näinkin lyhyessä ajassa 
yamagatalaiset pääsivät kuitenkin näkemään suoma-
laista elämänmenoa karjalanpiirakoineen ja salmiak-
keineen melko kattavasti.
 – Oli hyvä, että teimme vierailun aikatau-
lusta melko väljän. Näin ei tullut kiireen tunnetta ja 
tilaa muutoksillekin oli. Japanilaisissa on vierailijoina 
se loistava puoli, että he noudattavat aina sovittuja 
aikatauluja, joten heitä ei tarvinnut koskaan metsäs-
tää ympäri kaupunkia!
 Opiskelijat majoittuivat AAKKL:n opis-
kelijoiden luokse, joista osa osasi enemmän, osa 
vähemmän japania. Kotimajoitus antoi japanilaisille 
mahdollisuuden nähdä oikeaa suomalaista arkea, 
ja vastaavasti majoittajille tarjoutui loistava tilaisuus 
päästä harjoittelemaan japania käytännössä. Ma-
joittajien kommenteista päätelleen vierailu oli myös 
heille hyvin antoisa. 
 Neljän päivän vierailulla oli suomalaisiin 
opiskelijoihin tutustumisen ja tyypillisen Helsingin-
kierroksen lisäksi ohjelmassa ainakin retki Nuuksi-
oon, mihin vieraat vietiin vaeltamaan ja nuuskimaan 
raikasta syysilmaa. Lisäksi he tutustuivat eduskuntaan, 
Kansallismuseoon ja Mäkelänrinteen urheilulukioon. 
Ja mitäpä olisi Suomen-matka ilman saunailtaa? Do-
mus Gaudiumin hulppeassa kattosaunassa japani-
laiset opiskelijat osoittivat karaistuneensa kuumissa 
lähteissä kestämään kuumuutta supisuomalaisten 
tavoin.
 Opiskelijoista yksi kävi lisäksi katsastamas-
sa, miten Suomessa treenataan judoa, ja toinen osal-
listui jalkapalloharkkoihin. Treenien päätyttyä uusista 
väliaikaisjäsenistä ei olisi kuulemma haluttu luopua 
laisinkaan, joten kaikesta päätelleen meininki tree-
neissä oli hyvä. Kirsi kiitteleekin Helsingin yliopiston 
kendoseuraa loistavasta yhteistyöstä treenivierailujen 
järjestämisessä.
 Yamagatalaiset vierailivat luonnollisesti 

myös AAKKL:lla. Suomalaiset opiskelijat pääsivät 
seuraamaan japanilaisten lyhyitä esitelmiä, tietenkin 
japaniksi. Aihepiirit vaihtelivat kulttuurista ja urhei-
lusta jousiammuntaan. Japanilaiset olivat ottaneet 
suomalaiset opiskelijat hienosti huomioon käyttämäl-
lä helppoa japania, joten esitelmät olivat ymmärret-
täviä myös opintojensa alussa oleville opiskelijoille. 

Yamagata odottaa!
Nyt, kun vierailu on ohi, Kirsi toteaa olevansa hy-
villään projektin onnistumisesta, hyvistä kokemuk-
sista ja tiimihengestä. Karavaanilaisten apu ohjelman 
suunnittelussa, vieraiden majoittamisessa ja viihdyt-
tämisessä oli korvaamattoman tärkeää. Apuna olivat 
myös Japanin Suomen-suurlähetystön Heini Inkinen, 
joka auttoi luomaan yhteyksiä ja toimi henkisenä 
tukena, sekä japanin kielen lehtori Outi Smedlund, 
joka hoiti yhteyksiä AAKKL:een.
 Koska vierailu oli näin valtava menestys, 
päätettiin vierailuja ja yhteydenpitoa Yamagatan yli-
opistoon jatkaa tulevaisuudessakin. Tulevaisuudessa 
myös yhteistyötä laitoksen kanssa on tarkoitus syven-
tää. 
 Seuraavana vuorossa on suomalaisten 
vierailu Japaniin. Ajankohta tulisi olemaan vuoden 
2010 elokuun loppupuolella. Seuraava matka toteu-
tetaan japaninopiskelijoiden tiimityönä, ja matkalle 
pääsee mukaan osallistumalla järjestelyihin.
 – Tarkoitus olisi että näistä vierailuista ja 
vastavierailuista tulisi perinne, ja että tiimin kokoon-
pano vaihtuisi ajan myötä. Mukana pitäisi aina olla 
sekä uutta verta että vanhoja konkareita, niin etteivät 
asioita hoida aina samat jäärät. Projektiin kannattaa 
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osallistua, sillä se antaa tilaisuuden paitsi harjoitella 
kieltä ja luoda suhteita, myös saada todellista koke-
musta asioiden järjestämisestä yhdessä japanilaisten 
kanssa ja vanhempien opiskelijoiden opastuksella. 
Tällaista käytännön kokemusta ei ole ihan helppoa 

opiskeluaikana saada, Kirsi toteaa. 
 Jos matka Yamagataan kiinnostaa, ilmian-
na siis itsesi karavaanilaisille! Tulevaa matkaa aletaan 
suunnitella jo ajoissa ensi vuoden puolella, seuraa 
siis sähköpostilistaa lisäinfon varalta!

Je
n

n
i 

Pe
n

si
kk

al
a

” Restatement of our ideals in government, and especially with reference to that phase which deals 
with smaller, backward, or dependent peoples, is imperatively demanded by the present world-crises. 
To secure the requisite foundation for such an investigation, the anthropologist advises the study of the 
less advanced races of the present day world. Large as is the degree of truth in his claim, in the almost 
universal backsliding to a régime of tooth and claw, which has proved that after all the so-called 
retarded races are not such distant brothers, far more can be learned from the history of the 
ancient near East.  ”
 Olmstead, A. T. (1918): “Oriental Imperialism.” 
 The American Historical Review 23(4): 755-762.

Saana Svärd

Ei näin

IT’S IN ENGLISH!
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Pikkulinnut lauloivat, että erään helsinkiläisravin-
tolan terassilla sai kuluneena kesänä tilata pöytään 
itämaisen vesipiipun, josta saattoi nauttia makutu-
pakkaa kavereiden kanssa. Myynti kuitenkin kiellet-
tiin mystisissä olosuhteissa. Tupakkalaki kieltää ra-
vintoloiden sisätiloissa sauhuttelun, mutta mitä laki 
sanoo vesipiipusta? Tapauksen innoittamana lähdin 
selvittämään vesipiippuilun kiemuroita.

Mikä ihmeen vesipiippu?
Ryhdyin toimeen kartoittamalla tutkimusaiheen. Itä-
mainen vesipiippu, joka on yleinen tuliainen kauko-
mailta, kulkee nimellä hookah, shisha tai nargila, ja 
siinä poltetaan yleensä tahmeaa hedelmätupakkaa. 
Makuja on joka lähtöön, kirsikasta cappucinoon.
 Itämaisessa vesipiipussa on poltettu tu-
pakkaa ja muita aineksia jo ainakin 400 vuoden ajan. 
Erään tarinan mukaan intialainen lääkäri kehitti vesi-
piipun keisari Akbarin hallinnon (1556-1605) aika-
na. Lääkäri Hakim Abul Fath oli huolestunut lisään-
tyneen tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista ja 
kehitti vesipiipun siinä uskossa, että savu puhdistuu 
haitta-aineista kulkiessaan veden läpi. Kuvitelma 
elää yhä vesipiipun käyttäjien keskuudessa, vaikka 
esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n vuon-
na 2005 tekemän selvityksen mukaan se on perätön. 
Tänä päivänä vesipiippua poltetaan yleisesti ravinto-
loissa ja kahviloissa Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 
1990-luvulta lähtien vesipiipun poltto on yleistynyt 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa nuorison keskuudessa. 
Käytön yleisyydestä pohjoismaisten nuorten parissa 
kertoo Ruotsissa keväällä 2007 tehty tutkimus, jonka 

mukaan Skånen alueella jopa 30 % 9-luokkalaisista 
tytöistä ja 44 % pojista oli kokeillut vesipiippua.
 Kapistusta käytetään karkeasti ottaen 
siten, että sen alaosassa olevaan vesikammioon lo-
rautetaan vettä sen verran, ettei se kuitenkaan täyty 
kokonaan. Sitten tupakkamassa asetellaan laitteen 
yläosassa olevaan pesään, suojataan esimerkiksi fo-
liolla ja päälle pistetään hiilenpala. Pesän ja vesikam-
mion välillä on vedenpinnan alle ulottuva putki. Kun 
imaisee vesikammion yläosaan kiinnitetyn letkun 
päästä, hehkuvan hiilen höyrystämä savu kulkeutuu 
pesästä putken kautta vesikammioon, veden läpi 
kammion yläosan ilmatilaan ja sieltä letkun välityk-
sellä tupruttelijan keuhkoihin. Vesi viilentää savua. 
Polttamista voi harrastaa porukassa, istunto kestää 
puolisen tuntia ja taustalla säestää tasainen veden-
pulputus.
 Itämaisen vesipiipun lisäksi on olemassa 
toinenkin vesipiipputyyppi, nimittäin pahamainei-
nen bong. Tässä sylinterimäisessä ja usein vahvasti 
laboratoriovälinettä muistuttavassa lasisessa instru-
mentissa poltetaan pääasiassa kuivaa kannabista. 
Bong on lähtöisin Kaakkois-Aasiasta, ja vaikka sillä on 
sama toimintaperiaate kuin itämaisella vesipiipulla, 
se poikkeaa siitä rakenteeltaan ja käyttötavoiltaan.

Kenttätyö kutsuu
Pohjatiedot hankittuani varustauduin muistivihkolla 
ja suuntasin mainittuun helsinkiläisravintolaan haas-
tattelu tähtäimessäni. Siellä ei kuitenkaan suureksi 
pettymyksekseni haluttu lainkaan kommentoida ve-
sipiippujupakkaa.

Vesipiippu sihisi hississä

teksti ja kuva: Johannes Cairns



11

 En lannistunut, vaan käänsin kokkani 
kohti Rikhardinkadun kirjastoa vesipiippua koskevan 
lisätiedon toivossa. Tietotäti onnistui löytämään ai-
heesta kokonaisen yhden kolmasosasivun mittaisen 
artikkelin viime vuodelta. Kyseisessä Kumppani-leh-
den numerossa (11/2008) on nimittäin nautintoaine-
teema, johon liittyen mainitaan lyhyesti egyptiläises-
tä vesipiippukulttuurista.
 Tuntui siltä, että johtolangat loppuivat ly-
hyeen.

Bongien salainen maailma
Tiedonhaun vaikeuteen tuskastuneena olin jo antaa 
periksi, kunnes kävin eräänä lokakuisena iltana Kau-
niaisten kansanopistolla. Juttelin ikoninmaalauskurs-
silla niitä näitä vierustoverini kanssa, ja aihe kääntyi 
vesipiippuihin. Hän paljasti, että Helsingissä on bon-
geja valmistava mestari, jolle on vuosien asiakasjono. 
Kuulemma eräässä helsinkiläisessä piippuliikkeessä 
myös myydään bongeja.
 Myöhemmin, vielä koleammissa tun-
nelmissa eli halloween-asua etsiskellessäni päädyin 
keskustassa sijaitsevaan liikkeeseen, jonka perällä on 
hämyinen tila, jossa lasivitriinien takaa pilkottaa lu-
kemattomia erinäköisiä ja -kokoisia bongeja. Niiden 
rinnalla on vain muutama itämainen vesipiippu.
 Taitaa olla kyseessä isompikin ilmiö.

 Mieleeni herää väistämättä ajatus lain-
säädännön kaksinaismoralismista: aivan kuten seksiä 
saa myydä muttei ostaa, saa bongeja myydä muttei 
käyttää kannabiksen polttoon, mihin ne on tarkoi-
tettu. Koska vastustan kannabiksen käyttöä, olen sitä 
mieltä, että bongien myynti tulisi kieltää.

Lainsäädäntö
Lakiin liittyvistä ajatuksista käy kätevästi siirtyminen 
itämaista vesipiippua koskevaan lainsäädäntöön. 
Rikosoikeuden ammattilainen vastasi tiedusteluuni, 
ettei vesipiippua tai sen käyttöä koskevia erityis-
säännöksiä hänen tietääkseen ole Suomessa. ”Laki 
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi vuodelta 
1976 myöhemmin tehtyine muutoksineen eli ’tu-
pakkalaki’ sääntelee siten vesipiippuakin tupakointi-
välineenä”, hän esittää. Hän arvelee, että vesipiippu 
on kielletty ravintoloissa yksinkertaisesti tupakkalain 
nojalla.

Havaintoja
Itämaisia vesipiippuja ja bongeja varaosineen saa ta-
vallisten liikkeiden lisäksi useista kotimaisista verkko-
kaupoista, mikä voimistaa mielikuvaa vesipiippuhar-
rastuksen laajuudesta. Lisäksi netin keskustelupalstat 
kuhisevat aiheen tiimoilta: on tuote- ja hintavertai-
lua, käyttöohjeita, amatöörien kysymyksiä ja harras-
telijoiden vastauksia.
 Yleensä ottaen asenne vesipiippua koh-
taan vaikuttaa myönteiseltä. Vesipiipputupakkaa ei 
pidetä tavallista tupakkaa haitallisempana, ja polt-
telusta syntyvää savua verrataan miellyttävyydessään 
jopa suitsukkeen tuoksuun.

Itämaisen vesipiipun rakenne.
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 Vesipiipun kohdalla ongelmia aiheutta-
nee itämaisen vesipiipun ja bongin sekoittaminen 
toisiinsa. Edellinen on suhteellisen harmiton, eikä 
siinä yleensä polteta kiellettyjä aineita, kun taas 
jälkimmäisessä poltetaan nimenomaan niitä. Moni 
ei myöskään tunne vesipiippua. Tiedon puute ja 
käsitteiden sekaannus saavat kertomusten mukaan 
aikaan hämmentäviä tilanteita virkavallan kanssa 
niin tullissa kuin yksityiselämässäkin. Pahimmassa 
tapauksessa poliisit ovat saattaneet takavarikoida itä-
maisia vesipiippuja tai suorittaa niiden hallussapidon 
vuoksi kotietsintöjä. Siksi onkin lopuksi paikallaan 

Joskus vihervarpusesta tuntuu, että kertakäyttöiset lautasliinat ja käsi-
pyyhkeet aiheuttavat ihmisille niin suurta päänvaivaa, että niitä voisi 
kutsua ongelmajätteeksi. Moni ilmeisesti kokee nuo välineet niin so-
fistikoituneen jalostuksen tuotteeksi, etteivät usko niiden maatuvan. 
Vihervarpunen vakuuttaa teille, epäröivät ihmiset, että servietit ovat 
paperista tehdyt, ja paperi on tehty puusta, joka kyllä maatuu. (Siitä 
huolimatta ei isompia puuesineitä ehkä kannata kotitalouskompostiin 
laittaa…) Joten kun ruokalan lajittelupiste kehottaa laittamaan lau-
tasliinat biojätteeseen, voitte ainakin tässä asiassa luottaa Unicafen 
rehellisyyteen. YTV:n jätehuolto-ohje lisää, että myös leivinpaperi ja 
kakkupaperi (ei muovipinnoitettu) sopivat biojätteeseen, vaikka maa-
tuvatkin hitaammin. 

Pyyhinkö suuni ongelmajätteeseen?

VI
H

ER
VARPUSEN VISERRYS

 Onko edelleen liian vaikeaa? Siirry sitten suosiolla kankaisiin pyyhkeisiin ja nenäliinoihin, niin 
säästyt lajitteluastian kohtaamiselta. Joku hoksaavainen ehkä muistaakin nähneensä AAKKL:n kahvihuoneella 
kangaspyyhkeitä. Kangas on oikein hyvä vaihtoehto paperille – kaunis, mukava ihoa vasten, ja myös hygi-
eeninen, jos muistaa pestä usein ja tarpeeksi kuumassa. Nenäliinaa valitessa pahimmassa tartuntataudissa 
oleva voi harkita poisheitettäviä vaihtoehtoja, mutta jos nenä vuotaa pelkästä kylmästä ilmasta, ei kangasliina 
aiheuttane mitään vaaraa omalle tai kanssaihmisten terveydelle. 
 Vihervarpunen kehottaa myös harkitsemaan, tarvitseeko jokaisen aterian seuraksi lautasliinaa. Jos 
vaikka opettelisi syömään aterimilla sormien sijasta ja juomaan ilman, että maito valuu pitkin poskia? Niistä-
misestä voi olla vaikeampi luopua, eikä kadunvarteen räkiminen ole oikein esteettinen vaihtoehto ainakaan 
yliopistolla.
 Vinkki nuorille naisille: muistakaa isoäidin konsti lähestyä kiinnostavaa herrasmiestä. Kauniis-
ti kirjailtu nenäliina putoaa aivan sattumalta komistuksen poimittavaksi, ja näin saa uusi tuttavuus 
alkunsa. Kuinka moni paperinenäliinan käyttäjä on onnistunut samassa?

huomauttaa, että itämaisen vesipiipun myynti, osto 
ja käyttö ovat täysin sallittuja. Samoin siinä poltettava 
tupakka on lainsäädännöllisesti tavalliseen tupak-
kaan rinnastettava tuote. Vaikka vesipiipputupakan 
nauttiminen on muun tupakoinnin tavoin kiellettyä 
ravintoloissa, se on ehdottomasti erotettava sellaisista 
päihteistä, joiden hallussapito ja käyttö ovat rikollista 
toimintaa.

Pois huumehörhön leima itämaisen vesipiipun 
ystäviltä!

Ida Heimonen
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Viikko 40 oli Helsingissä antoisa japanilaisen musii-
kin ystäville. Aleksanterin teatterissa esitettiin 29.9. 
japanilaisia kansanlauluja ja heti seuraavana päivänä 
Sibelius-Akatemian konserttisalissa kuultiin japani-
laista nykymusiikkia japanilaisille soittimille. Vaikka 
konsertin teokset kuulostivatkin perinteiseltä mu-
siikilta, ohjelmaan sisältyi vain yksi perinteisen mu-
siikin teos. Konsertissa esiintyi Sibelius-Akatemian 
opiskelijoista muodostuva Focus Ensemble -orkesteri 
ja Kazehana-yhtye: Shiku Yano (shakuhachi), Satsuki 
Urasawa (koto), Kiyoka Harada (koto) ja Tetsuro U shi-
ma ru (shamisen).
 Konsertin ensimmäinen puolisko sisälsi 
ainoastaan japanilaisille soittimille sävellettyjä teok-
sia. Joukossa kuultiin yksi perinteisen musiikin teos, 
konsertin hienoimpiin esityksiin kuulunut medita-
tiivinen shakuhachi-soolo Kokū. Yanon vangitseva 
soitto tuntui siirtävän koko salin toiseen aikaan ja 
paikkaan. Myös Tadao Sawain (1937–1997) Chidori 
gensō oli viehättävän eloisa, mutta Kōohachirō Miya-
tan (s.1938) Taiyō to umi to muistutti oikeastaan vah-
vemmin tyypillistä Sawaita haaveellisine luontokuvai-
luineen. Vain Hiroki Tamakin (s.1943) Sakura Fantasy 
oli hieman puuduttava, joskin konsertin avaajana se 
esitteli yleisölle japanilaisia soittimia hienosti. Kon-
sertin ensimmäinen puolisko antoikin kiinnostavan 
kuvan Japanin “nykyperinnemusiikista” ja peilasi sitä 
myös varsinaista perinnettä vasten.
 Toinen puolisko alkoi upeasti Mi-
noru Mikin (s.1930) Ai - shika no tōnella 
shakuhachille ja orkesterille. Alku-
peräinen, kahden hirven toisilleen 
esittämiä kutsuhuutoja kuvaava 
Shika no tōne kuuluu shakuhachi-
repertuaarin harvoihin moniääni-
siin teoksiin. Ai kasvoi hienovarai-

Japanilaista nykymusiikkia 
Sibelius-Akatemialla

seksi ja monipuoliseksi kahden musiikkikulttuurin 
väliseksi vuoropuheluksi, jossa soittimien toisilleen 
esittämät arat huhuilut tuntuivat jopa hellyttäviltä.
 Upea tunnelma kuitenkin latistui konser-
tin kahdessa viimeisessä teoksessa, joissa ongelmaksi 
nousi länsimaisten soittimien yliedustus. Michio Mi-
ya gin (1894–1956) Haru no umista kuultiin iloton 
sovitus kotolle ja jousille, Mikin Yui III sen sijaan 
tavoitti enemmän. Parhaimmillaan Yui kehittyi esi-
merkiksi koton ja länsimaalaisen harpun dialogissa 
sykähdyttäväksi keskusteluksi musiikkikulttuurien 
välillä, pahimmillaan japanilaiset soittimet latistuivat 
orkesterin äänimassan alla halvaksi eksotiikaksi, jois-
sa soittimilla tai sointiväreillä ei ollut merkitystä. Syy 
oli ennen kaikkea orkesterin kokoonpanossa. Mikin 
alkuperäisteos on jousikvartetille, nyt jousisto taas oli 
kymmenhenkinen, mikä rasitti muuten hienoa te-
osta. Kaikki konsertissa soittaneet muusikot – kuten 
myös kapellimestarit Huba Hollóköi ja Yukihiru Not-
su – tosin esiintyivät moitteettoman vakuuttavasti.
 Kritiikistäni huolimatta konsertti oli eh-
dottomasti vuoden upeimpia ja kiinnostavimpia. 
Japanilaisille soittimille sävellettyä musiikkia – kuten 
myös japanilaista nykymusiikkia – esitetään Suomes-
sa liian harvoin. Konsertin järjestäjiltä oli upea teko 
tuoda tämä musiikki lähemmäksi suomalaisia.

teksti: Lasse Lehtonen

Shakuhachi: päästä soitetta-
va bambuhuilu.
Koto: sitar-tyyppinen kieli-
soitin.
Shamisen: banjon tyyppinen 
kolmikielinen soitin.
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KARAVAANIN KERHO ESITTÄYTYY

Korkealta Mannerheimintien yläpuolelta kai-
kuu säveliä. Ylimmän kerroksen Karavaanin 
kerhohuoneessa on juuri käynnistynyt joka-
toisviikottainen kitarakerhon opetussessio. 
Päivän (tai oikeastaan illan) ensimmäisenä a sia-
na opetellaan, kuinka kitaralla soitetaan A6 ja 
A7, ja voiko toisen näistä oikeastaan korvata 
ihan perus A:lla. Hetken päästä kaikki viisi 
paikalla olevaa soittoniekkaa – Kaisa Kantola, 
Katri Kinnunen, Joonas Laakso, Satu Männistö 
sekä Antti Riikonen – tapailevat laulua nimel-
tä See You Later Alligator, samalla kun laulun 
– sekä kerhon – johtaja Mattias Lundblad lau-
laa melodiaa.
 Kitarakerhossa kukaan ei ole mesta-
ri, vaan kaikki ovat tuoreita aloittelijoita. Katri 
toteaa, että on vain hyvästä kun paikalla on vä-
hän ihmisiä, sillä silloin saa parempaa opetus-
ta. Toisaalta myös ryhmän väärässä soinnussa 
soittava jäsen paikannetaan helposti – ja oh-
jastetaan oikeaan sointuun oikeassa kohdassa. 
Sointujen vaihtaminen nopeassa tahdissa on 
myös kuulemma hankalampaa kuin miltä se 
näyttää.
 Ennen kuin päästään soittamaan ns. 
aikuisten lauluja, kuten Imaginea tai I Have a 
Dreamia, on aika virittää soittimet. Ei kestä 
kauankaan kun alan jo kuulla sisäpiirin vink-
kejä, kuinka homma oikein hoidetaan. Tapoja 
on kaksi: joko sinulla on sävelkorvaa nuoteille, 

”Finding C everybody?”
Vierailijana kitarakerhossa

teksti ja kuvat: Jannika Aakkula

”Ta ta ta taka ka ka ka 
kata ta ta ta...”
Mattias Lundblad 
(kuvassa) ääntelee.
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tai maksat viisitoista euroa. Se on summa, jolla saa 
siedettävän virittimen. Pöydällä lojuvista pienistä 
kojeista päätellen kerhon enemmistö käyttänee ta-
paa kaksi.
 Sen lisäksi että kappaleita soitetaan ja 
lauleskellaan porukalla, käydään tällä kerralla myös 
lävitse kuinka ne kielet oikein vaihdetaan. Tämän 
jälkeen seuraa lisää soittoa – kenties – helpottavia 
vinkkejä, nimittäin kuinka soitetaan barre chordeil-
la. Niitä käyttäessä ei tarvita niinkään vikkeliä sor-
mia, vaan enemmänkin sormivoimaa. Heikommat 
sormivoimat omaavat jäsenet kun eivät saa tarpeek-
si monta kieltä tarpeeksi tiukalle samaan aikaan.
 Joka toinen viikko kerho kokoontuu 
harjoittelemaan ilman opettajaa. Näillä kerroilla 
osanotto on ollut pienempi, mutta silloin ujompikin 
uskaltautuu laulamaan. Joonaksen mielestä kap-
paleita helpompi soitella, kun voi samalla laulaa. 
Vierailukerrallani vain Mattias tuntui suosivan tätä 
tapaa.

 Kaikki kuitenkin yksimielisesti kannatta-
vat kerhon tapaa kokoontua opettelemaan, harjoit-
telemaan ja soittamaan yhdessä. Satu jopa toteaa, 
että ”sitten kun musta tulee kuuluisa niin kaikki 
tietää, että soitin täällä.” Selvästikään tämä ei ole 
tavallinen kerho.
 Ryhmän keskinäinen tiiviys tulee ehkä 
selkeimmin ilmi, kun kokoontumisajan jälkeen sa-
malla porukalla suunnataan yksille keskustan humi-
naan. Ai niin, ja ensi viikolla sitten soitetaan I Just 
Called to Say I Love You.

Kitarakerho jatkuu keväällä. Lisätietoa lähete-
tään Karavaani-listalle.

Mattias, Antti, Satu, Joonas, Katri 
ja Kaisa.

”Sitten kun musta tulee kuuluisa niin kaikki tietää, että soitin täällä.” 
Selvästikään tämä ei ole tavallinen kerho.
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Moguleita ja polvoroneja

teksti ja kuvat: Dina Hongell ja Siiri LaunisAAMML

Mogulisalaatti
250g mung-pavun ituja
noin 20g raastettua tuoretta kookospähkinää
iso kurkku
2-3 tomaattia
50g tuoreita korianterin lehtiä
50g tuoreita mintun lehtiä
50g tuoreita basilikan lehtiä
125g ruohosipulia
2 rkl tuorepuristettua sitruunamehua
suolaa
mustapippuria

Leikkaa kurkku ja tomaatit samankokoisiksi pieniksi 
kuutioiksi. Hienonna tuoreet yrtit. Purista tuore sit-
ruuna ja siivilöi sen mehu. Raasta kookospähkinän 

Prosessiin tarvitset tölkinavaajan, ruuvimeisselin, 
vasaran, betonilattian, ketterät kädet ja kekseliään 
pään. Ensin pyörittele kookospähkinää käsissäsi 
ja ihmettele sen kovuutta. Huomaa, että toisessa 
päässä on kolme pientä täplää. Yritä aluksi painaa 
tölkinavaajalla yhtä täplää. Löydä jostakin vasara ja 
ruuvimeisseli ja aseta ruuvimeisseli siihen täplään, 
jota olit aikaisemmin koittanut painaa tölkinavaajal-
la. Naputtele ruuvimeisseliä vasaralla kunnes se up-

“Kuinka saisin rikki kookospähkinän?”
poaa kookospähkinän sisään. Toimi samoin muiden 
täplien kohdalla ja valuta sen jälkeen kookosmaito 
ulos (paitsi jos haluat juoda sen, voit työntää sisälle 
pillin ja juoda sen suoraan kookospähkinästä). Nyt 
kun kookospähkinä on tyhjä, voit surutta paiskoa 
sitä lumisen parvekkeen betonilattiaan kunnes se 
menee halki. Näin pääset käsiksi kookospähkinän 
sisällä olevaan lihaan. Olemme myös kuulleet, että 
rautasaha käy yhtä hyvin.

Toim. huom. Yhtä kookospähkinää 

satutettiin tätä lehtijuttua varten.

liha ja sekoita kaikki ainekset keskenään kulhoon. 
Lisää suolaa ja mustapippuria maun mukaan ja se-
koita. Anna seistä huoneenlämmössä 2-3 tuntia.
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Pannukakku nigeria-
laisittain – akara
250-300g mustasilmäpapuja
2 sipulia
1 valkosipulinkynsi
puolikas tuoretta vihreää chiliä
puolikas tuoretta punaista chiliä
kourallinen tuoreita basilikan lehtiä
kourallinen tuoreita korianterin lehtiä
kourallinen tuoreita timjamin lehtiä
kasvisliemikuutio
suolaa
pippuria
(cayennenpippuria, juustokuminaa, inkivääriä)
(1 kananmuna)

Liota mustasilmäpapuja ainakin kuusi tuntia. Keitä 
keskilämmöllä yhteensä noin tunti. Vaihda vesi, kun 
olet keittänyt papuja noin 10 minuuttia. Hienonna 
valkosipuli, sipulit, yrtit ja chilit. Liuota kasvisliemi-
kuutio tilkkaan vettä. Sekoita kaikki ainekset kes-
kenään ja muussaa ainekset tasaiseksi taikinaksi. 
Lisää halutessasi yksi kananmuna sitomaan taiki-
naa. Lorauta paistinpannulle kunnolla öljyä, aseta 
ruokalusikalla pannulle taikinaa ja litistä taikinapal-
lot pieniksi pannukakuiksi. Paistinpannulle mahtuu 
kerralla noin kolme pannukakkua. Paista miedolla 
lämmöllä molemmin puolin, kunnes pannukakut 
ovat kauniin kullanruskeita.

Andalusialaiset polvoronet

Nämä perinteiset leivonnaiset ovat maurilaista al-
kuperää. Espanjalaisessa reseptissä niissä käytetään 
perinteisesti sianihraa. Kirjoittajia tämä ajatus ällöt-
ti, joten päätimme tehdä suomalaisen version ja 
käyttää tavallista voita.

3½ dl vehnäjauhoja
1 dl sokeria
150g voita
1 tl leivinjauhetta
1 tl kanelia

Levitä jauhot ohuena kerroksena pellille leivinpa-
perin päälle ja paahda niitä 10 minuuttia 200-as-
teisessa uunissa keskitasolla. Sekoita jauhoja välillä, 
jotta ne paahtuvat tasaisesti. Anna jauhojen jäähtyä 
hetki ja siivilöi ne kulhoon. Kaada jauhot pöydälle 
ja tee jauhojen keskelle pieni kolo siten, että pöytä 
näkyy. Ainesten sekoittaminen käy helpoiten, jos 
kaadat kaikki muut ainekset jauhojen muodosta-
man ympyrän keskelle pöydälle. Sekoita ainekset 
keskenään käsin kunnes lopputuloksena on tasai-
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Inkivääri on oiva mauste, mutta sillä on myös pal-
jon terveyttä edistäviä vaikutuksia. Inkivääri muun 
muassa parantaa verenkiertoa, nopeuttaa aineen-
vaihduntaa, vähentää turvotusta ja siten edesauttaa 
flunssasta parantumista. Takuulla myös tukkoinen 
nenä aukeaa. Se auttaa myös vatsavaivoihin ku-
ten (matka)pahoinvointiin, ripuliin, ilmavaivoihin 
ja kuukautiskipuihin. Se parantaa nivelten liikku-

Inkivääri
vuutta ja auttaa nivelkipuihin ja -tulehduksiin sekä 
reumaan, ja yleisestikin kipuihin ja tulehduksiin. 
Laboratoriotutkimusten mukaan inkiväärillä olisi 
myös syöpäsolujen kasvua hillitsevä vaikutus sekä 
verisolujen paakkuuntumista ehkäisevä vaikutus. 
Inkivääriä ei kuitenkaan suositella raskaana oleville 
naisille eikä imettäville äideille.

(Lähteenä käytetty: plaza.fi/ellit)

Lähteet:
Mogulisalaatti
Indian - the fragrance and foodways of the Indian ritual for 
creative cooking, 2004, Rebo International b.v.
Polvoronet
Espanja - välimeren keittiö, 2007, Tandem Verlag GmbH

nen taikina. Kauli taikina reilun senttimetrin pak-
suiseksi. Irrota taikinasta pieniä leivoksia ympyrän-
muotoisella muotilla, joka on halkaisijaltaan noin 
3-5 cm. Asettele ne leivinpaperin päälle pellille ja 
laita uuniin 15-20 minuutiksi 220 asteeseen uunin 
keskitasolle. Vahdi leivonnaisia, etteivät ne pala. 
Kun ne ovat jäähtyneet ripottele päälle hieman 
tomusokeria. Siinäkin voi käyttää apuna siivilää. 
Leivonnaiset ovat koostumukseltaan kuivia ja siksi 
hyvin säilyviä.

Inkivääri-hunajatee kahdelle
noin 4-6 dl kiehuvaa vettä
pala tuoretta inkivääriä
2 tl hunajaa
(sitruunaa/sitruunamehua)

Kiehauta vedenkeittimessä tai kattilassa reilusti vet-
tä. Leikkaa tuoreesta inkivääristä noin kahden sent-
timetrin levyinen pala, kuori se kuorimaveitsellä ja 

hienonna niin pieneksi kuin saat. Laita hienonnetut 
inkiväärit kuppien pohjille ja kaada vesi päälle. Lisää 
reilu teelusikallinen hunajaa ja anna hautua noin 
5-10 minuuttia. Halutessasi voit siivilöidä inkiväärit 
pois tai jo alusta lähtien laittaa ne teesuodattimen 
sisään. Niiden syöminen ei tietenkään tee kuin 
hyvää. Hunaja pehmittää hieman inkiväärin kitke-
ryyttä ja sillä on desinfioiva vaikutus. Todel-
la hyvän 
makulisän 
teehen te-
kee loraus 
s i t ruuna -
mehua.
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Karavaanin syksy 09 haikuina

syksyinen ilo

fuksin iloinen ilme

Karavaanille

Halloweenina

pelotti niin sikana

kauheat bileet

laitosneuvosto

tiedekuntaneuvosto

valtasimme ne

lahjat jakaa taas

kilteille ja tuhmille

fuksi, hou, hou, hou!

jännää ja iik iik

Makula on tulossa

maailmanloppu

yö oli pitkä

Mia sekä Elina

haikukoneita

kuvat: Roman Sudarikov
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teksti: Joonas Kirsi

Vihdoinkin järkeä asuntopolitiikkaan

JOUTILAAN MIETTEITÄ

Viimeaikaista yliopistokeskustelua seuratessa silmään sattuu usein kaksi 
keskustelunaihetta ylitse muiden. Toinen niistä käsittelee HYYn varojen 

loppumista ja kiistelyä siitä mistä pitäisi leikata, toinen taas pääkaupunkiseu-
dun opiskelijoiden asuntopulaa. Visaisia pulmia kumpikin. Vai ovatko? Eikö 

ratkaisu muka ole aivan neniemme edessä?
 Tässähän olisi loistava tilaisuus lyödä parvi kärpäsiä yhdellä iskulla ja 

vuokrata osa HYYn tiloista opiskelijoille. Tällä paitsi pelastettaisiin opis-
kelijaparat asunnottomuuden kurimuksesta, myös nostettaisiin yli-
opiston arvostusta talouselämän toimijoiden silmissä noudattamalla 

oikeanlaisia käytäntöjä. Budjetti tasattaisiin tilojen vuokralla, ja yli-
määräiset tuotot ohjattaisiin muodikkaasti vaikkapa seuraavan päämi-

nisterin vaalikampanjaan.
 Suunnitelman tiellä on kuitenkin este, sillä järjestyssäännöt kieltävät ih-

misiä noin vain asettumasta taloksi kokoushuoneiden lattioille. Säännöt takaavat 
tilojen turvallisen ja asiallisen käytön, mutta ikävästi haittaavat niiden kilpailu-

kyvyn parantamista. Harmillinen juttu, mutta eikös sääntöjen vaatimuksia 
voisi täyttää vaikka velvoittamalla asukkaat järjestämään tiloihinsa ympäri-

vuorokautiset vartiovuorot.
 Vartiovuorot, mikä idea! Mikään ei luo isänmaan poikiin ja tyttäriin sellaista turvalli-

suuden tunnetta kuin Leppätalon aulaan tai Mannerheimintie 5.n rappuun leiriytynyt 
vartiomies. Aivan, tuo vartiomies, jonka huomaan jo isoisämme uskoivat henken-
sä sotavuosien pimeinä öinä. Tuo vartiomies, joka käytävän purevassa viimassa 

tiukemmin maastotakkiinsa kääriytyen valvoo väsymättä tovereidensa unta. Tuo vartiomies, 
jonka läpäisevä katse yksin pitää kurissa juopuneet juhlijat ja tahattomat tulipalot. Ei liene 
sellaista katastrofia taikka järjestyssääntöä joka ei taipuisi tämän Talvisodan hengen toisen 

tulemisen edessä.
 Massiivisen symboliarvonsa lisäksi tämä järjestely kiinnostaisi varmasti valtiovaltaa, 
sillä asunnon myötä opiskelijoiden valmistuminen varmasti nopeutuisi. Vartiopalvelus 
toki hidastaisi tahtia jonkin verran, mutta toisaalta sillä saataisiin integroitua nuoria 
osaajia julkiselle sektorille jo opintojensa varhaisessa vaiheessa. On toki kyynikoita 

jotka sanovat, että opiskelijan oikeudet jäisivät tässä unholaan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan 
kysehän olisi kaikkia osapuolia hyödyttävästä talouspoliittisesta ratkaisusta, jolla parannettaisiin 
opiskelijoiden asumistilannetta ja nopeutettaisiin heidän siirtymistään työelämään. Kestäisi toki 
aikansa että järjestelyn hyödyt avautuisivat myös 
asunnottomalle opiskelijallemme. On-
neksi miettimisaikaa olisi kuitenkin 
reilusti. Etenkin pitkinä aamuyön 
tunteina. 
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Tiziana Ghezzi is an exchange student from the 
University of Milan. She is studying Chinese for the 
third year and came to Finland to study Chinese at 
IAAS (Institute of Asian and African studies), as well 
as other courses at the University of Helsinki.

Hi Tiziana! How’s it going?
I’m doing great. I’ve been in Finland since August 
and I really like it here. Surprisingly, I even like the 
autumn weather in Helsinki! 

Are you happy with your exchange here in Hel-
sinki?
I’m really enjoying it, I wish I could stay in Finland 
longer! I even had my first snowball fight a while 
ago. Unfortunately I’m returning to Italy before 
Christmas. 

How did you end up coming to Helsinki?
I wanted to go on exchange to a university where 

I can study Chinese and also do other courses in 
English, so Helsinki was a good choice. Apart from 
Chinese, I’ve been taking very interesting courses at 
the Renvall Institute.

Does studying and student life in Finland feel 
different than in Italy?
It’s very different. In Italy we have very little free-
dom in choosing courses. In Finland I get to decide 
the courses I take, which is great. We also don’t 
write many essays for courses in Italy, so that has 
felt a bit difficult here. But it’s good practise. We 
usually only have oral exams, which don’t prepare 
us very well for writing our theses.
 I’ve been very happy with the fact that 
here in Helsinki the student groups in language 
courses are very small. It’s much easier to practise 
speaking in a small group. I feel the language teach-
ing here is quite practical – in Italy we focus more 
on grammar.

text and photo: Elina Juvonen

Introducing: 
 Tiziana Ghezzi

FOREIGN STUDENTS IN TOPELIA

IT’S IN ENGLISH!
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Also, the relationship with professors is very formal 
in Italy. I like the relaxed atmosphere in Finland – 
students say their opinion in classes and ask many 
questions.
 Of course it’s also great that universities 
in Finland don’t have tuition fees – in Italy students 
can’t afford to live on their own. Everything in the 
university of Helsinki is very well organized for for-
eign students, so it felt easy to get started here.

What are your first impressions on Finland?
Finland is very organized! Here you can trust on 
busses and trains to be on time, which is rare in 
Italy. Helsinki is also very peaceful, and there’s 
green everywhere. 

What about Finns?
It took me a while to get used to Finns being so qui-
et – on the bus everyone is silent! In Italy it would 

feel awkward to be silent when meeting a friend, 
but here it’s just normal. As you know, Italians talk 
all the time, so that felt odd at first.

What do you miss about Italy?
I miss the food, not much else. I love having long 
dinners with my family. Before dinner we have the 
habit of going out for drinks (aperitivo) with friends. 
I miss those things, but in Helsinki I often cook with 
my Italian neighbour to ease the homesickness.

What plans do you have for the future?
I want to go to China after my Bachelor degree, 
probably to the Beijing area. My university doesn’t 
have an exchange program to China so I’ll have to 
organize it myself. After that I want to go to Venice 
to write my Master’s degree.

Kiitos Tiziana, and good luck! 

Suuret kiitokset kaikille käännöksissä auttaneille!

Osta! Osta! Osta!
Maailman magein
haalarimerkki!

Karavaanin tapahtumistaKARAVAANI
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Miten menee, Riikka Tuori?

teksti: Mia MeriKUULUMISIA

Ymä ol ödün...
Tendece nigen üdür...

Riikka Tuori on laitoksemme jatko-opiskelijoita ja 
toimii vuoden loppuun asti väliaikaisena Seemiläis-
ten kielten ja kulttuurien lehtorina. Kangastus sai 
Riikan kiinni perjantai-iltana klo 16.30 huonees-
taan.

Hei Riikka! Mitä kuuluu ja miksi sä olet täällä 
vielä tähän aikaan?
Hyvää kuuluu. Missäs muualla sitä perjantai-iltaa 
viettäisi kuin parhaassa mahdollisessa seurassa tääl-
lä laitoksella.

Sulla oli koira, joka kuoli hiljattain. :( Kerro meil-
le koirastasi.
Siperianhusky, joka eli 15-vuotiaaksi. Sinisilmäinen, 
aika pienikokoinen, hyvin lempeä koira.

Mun koirallani oli aina tapana osoittaa mieltään 
pissaamalla hyvin alleviivaavasti ilonpilaajien 
päälle esimerkiksi koiranäyttelyssä vieressä sei-
soneen tuntemattoman naisen päälle tai mun 
päälleni jos en totellut sitä tarpeeksi nopeasti. 
Miten sun koirasi osoitti mieltään?
Meidän koira käänsi selkänsä eikä katsonut päin ol-
lenkaan. Sitä piti sitten lepytellä taputtelemalla.

Koirathan voidaan jakaa kahteen ryhmään eli 
tosi fiksuihin ja tosi hölmöihin koiriin. Kumpaan 
ryhmään sun koirasi kuului? Kerro jokin tarina, 
joka todistaa väitteesi?
Meidän koira oli yksi fiksuimmista tuntemistani 
koirista. Se mm. toi meille lahjoja, esimerkiksi kuol-

leen kissan muovipussissa. Se olisi myös mielellään 
tutustunut tarkemmin naapurin kasvattihanhiin.

Ihmiset puolestaan jaetaan usein koira- tai kis-
saihmisiin. Sä kuulunet koiraihmisiin? Onko sun 
mielestäsi tällä jaottelulla jotain väliä? Voisitko 
sä ikinä seurustella kissaihmisen kanssa?
Pidän myös kissoista ja olen taannoin elänytkin 
kämppissuhteessa parin kissan kanssa. Ei minulla 
ole mitään kissaihmisiä vastaan. Ehkä ihmiset ovat 
ennemminkin joko eläinten ystäviä tai sitten eivät 
hirveästi välitä eläimistä, tai pelkäävät niitä.

Tänään on perjantai 13. päivä. Oletko taikaus-
koinen päivän suhteen? Oletko kohdannut huo-
noa onnea tänään? 
Enpä edes huomannut, että on perjantai 13. päivä. 
Eiköhän se huono onni löydä aina perille päivästä 
riippumatta.

Sähän tutkit tällä hetkellä Itä-Euroopan karaiittis-
ten juutalaisten 1600-1700-luvulla kirjoittamaa 
hepreankielistä runoutta. Oisko sulla näin haas-
tattelun lopuksi jotain hyvää karaiittien runoa, 
jonka haluaisit jakaa Karavaanilaisten kanssa?
Ne on semmoisia uskonnollisia hymnejä. Vähän 
niin kuin virsikirjaa lukisi. Osa tosin käsittelee viinin 
juomista, esimerkiksi: “Juokaa viiniä, se virkistää 
sydäntä ja kirkastaa kasvot.” Tälläkin lienee jokin 
syvempi uskonnollinen merkitys.

Kiitos haastattelusta!
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