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Kevätstressi pukkaa päälle ja Makulasta on tullut tot-
ta. Kevät tekee temppujaan: liian kirkasta, liian pö-
lyistä, liian kuuma olla talvitakilla mutta liian kylmä 
vaihtaa vielä kevätkamppeisiin. Vielä vuoden viimei-
nen rutistus vuoden viimeisissä tenteissä.
 Ja sitten – vapaus koittaa!!! Kesä hää-
möttää jo kutsuvasti, tänäkin vuonna opiskelijaelä-
mä huipentuu vappuun, ja sitten kaikki hajaantuvat 
omiin touhuihinsa. Varmin kaikista kesän merkeistä 
ilmestyy – vuoden ensimmäinen Kangastus! 
 Tällä kertaa Kangastuksen teemana on 
mystinen Makula, jonka kiemuroita availlaan monis-
sa tämän lehden artikkeleissa, opiskelijan vinkkelistä 
tietysti. Elina kirjoittaa rakkaiden oppiaineidemme 

tulevaisuudennäkymistä laitosuudistuksen myötä, 
kun Mia vuorostaan selvittelee hallintorakenteen 
kommervenkkejä. Satu haastattelee laitoksen uutta 
johtajaa Lars-Folkea, ja edesmenneen laitoksen kun-
niaksi alkaa uusi oppiainehistoriaa valottava juttusar-
ja. Lisäksi vielä paljon muuta kiintoisaa…
 Lopuksi haluaisimme toivottaa kaikille 
lukuintoa niihin tentteihin ja oikein valoisaa ja su-
perkivaa kesälomaa. Muistakaa ladata akut!

Pääkirjoitus

&

Kesän saapuminen tietää Karavaanissa aina kiirettä.
 Lukuvuoden lopun aloittaa tietenkin 
vappu, jota juhlitaan perinteeksi muodostuneella 
vappuaaton Vappustartilla Topelian pihalla klo 14-
18. Vappupäivänä kynnelle kykenevät tapaavat tie-
tysti perinteisellä piknikillä Ullanlinnanmäellä.
 Tänä vuonna aiotaan myös elvyttää 
hiljaiseloa viettänyt kevätjuhlamme Forsskål, jota 
vietetään Suomenlinnan sijaan Alina-salissa 11.5. 
hyvän ruoan, seuran ja ohjelman kera. Laitoksem-
me henkilökunta on tuttuun tapaan tervetullut juh-
limaan lukuvuoden loppua kanssamme.
 Kesäloma alkaa ja Karavaanin kevät lop-
puu tänä vuonna kun 20.5. Karavaanin matkaker-
ho ottaa suunnan kohti Varsovaa ja me muut kesä-
laitumille.

 Kesäloma on täällä, aivan nurkan taka-
na. Toisille se tuo kaivattua helpotusta lukuvuoden 
rasituksista. Toisille se tarkoittaa kesätöiden ja le-
veämmän leivän saapumista. Osa meistä palaa 
perheittemme luo palatakseen takaisin taas syksyllä 
luentojen alkaessa.

 Kesä on muutosten aikaa yliopistossa. 
Kesän aikana palaavat edellisvuonna vaihtoon läh-
teneet ystävät, samalla kun toiset ystävät tekevät 
lähtöä omalle vaihto-oppilasvuodelleen. Osalle 
ystävistä pitää jättää jäähyväiset heidän valmistut-
tuaan ja siirtyessään työelämään.
 Kesä tuo mukanaan myös uusia ystä-
viä. Tämä lehti tullaan jakamaan kaikille uusille 
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien fukseille, 
jotka aloittavat opintonsa tuutoriensa opastamina. 
Jälleen kerran tuutorien joukossa on myös useita 
Karavaanin hallituksen jäseniä, joten toivottavasti 
myös Karavaani saa uutta verta joukkoihinsa järjes-
tämään yhteistä kivaa meille kaikille - unohtamatta 
tietenkään myös opiskelijoiden edunvalvontaa, jota 
käsitellään tässä lehdessä usean sivun verran.
 Mutta kesälomalla ei ajatella kuin saavu-
tettuja etuja! Siispä hyvää kesälomaa kaikille - ja 
fuksit, tervetuloa Makulaan ja Karavaaniin!

Pj puhuu

Mia Meri
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teksti: Satu Männistö
kuvat: Roman Sudarikov

Kuka olet?
Lars-Folke Landgrén, maailman kulttuurien laitok-
sen johtaja.

Millainen on akateeminen taustasi? Miksi olet 
juuri täällä?
Olen koulutukseltani teologian maisteri, väitös-
kirjani tein historiasta. Olen ollut mukana useissa 
tutkimusprojekteissa ja eri työtehtävissä vuosien 
varrella. Ennen laitosuudistusta toimin Renvall-ins-
tituutin johdossa, jonne päädyin alue- ja kulttuu-
rintutkimuksen harrastuneisuuden johdosta. Alue-
tutkimuksessa olen keskittynyt lähinnä media- ja 
lehdistötutkimukseen. Pidän itseäni kuitenkin lä-
hinnä ammattijohtajana.

Miten päädyit laitoksen johtoon?
Olin tosiaan toiminut Renvall-instituutin johtajana 
yli viisi vuotta ja uudistusprojektin käynnistyessä 
noin vuosi sitten päädyin suurlaitoksen vastuu-
henkilöksi. Kun johtajan virka tuli hakuun, laitoin 
hakemuksen vetämään. Koska muita hakijoita ei 
ollut, enkä itse ollut täysin mahdoton vaihtoehto, 
tulin valituksi.

Millainen on laitoksen johtajan tavallinen työpäi-
vä? Mitä työ käytännössä pitää sisällään?
Tulen useimmiten töihin puoli kahdeksalta. En-
simmäinen tunti menee tavallisesti sähköpostien 
läpikäyntiin. Päivä sisältää paljon kokouksia eri työ-
ryhmissä ja tiedekunnan tasolla. Eilenkin istuin ko-

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU

Lars-Folke Landgrén
– Makulan huipulta
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”Laitosuudistus on kieltämättä 
vähentänyt kolmikannan 
merkitystä päätöksenteossa, 
kun valta keskittyy entistä 
enemmän laitoksen johdolle. 
Tahtoisinkin kannustaa 
opiskelijoita ei-hierarkkiseen 
keskusteluyhteyteen laitoksen 
väen kanssa.

Kolmikannan muodostavat 
professorit, opiskelijat sekä ns. 

keskitaso eli muu henkilökunta.

kouksissa yhteensä kuusi tuntia. Erilaisten päätösten 
tekeminen, asioiden valmistelu, raporttien laatimi-
nen ja laskujen läpikäynti vievät paljon aikaa. 

Eroaako suurlaitoksen johtajuus pienemmän 
Renvall-yksikön johtamisesta?
Suuremman yksikön johdossa on tietysti enemmän 
manageriaalisuutta ja valtaa. Olen myös suurem-
massa vastuussa kuin ennen. Esimerkiksi laitoksen 
rahatilanteesta huolehtiminen on vastuullani.

Miten näet, että laitosuudistus tulee vaikutta-
maan opiskelijoiden käytännön elämään? 
Totta kai myös suurlaitoksella pyritään siihen, että 
kurssitarjonta on mahdollisimman kattava kaikilla 
aloilla. Onhan koko henkilökunta täällä juuri opis-
kelijoita varten. Suoralta kädeltä suuria muutoksia 
ei tulla näkemään. Yliopistotason tavoitteena on 
parantaa opettajien ja opiskelijoiden välistä suh-
detta. Yksi keino tähän olisi mahdollinen opiskeli-
joiden sisäänoton vähentäminen.

Onko uudistuksen toteuttamisessa ilmennyt mi-
tään ongelmia?
Suurin ongelma on ollut rahojen riittämättömyys. 
Uusien järjestelmien käyttöönoton johdosta on vai-
kea tietää, mihin varat riittävät. Opiskelijoihin tämä 
ei suoraan vaikuta, sillä palkkoihin ja opetukseen 
löytyy rahaa. Muuten ongelmia ei juuri ole ollut.

Uusi maailman kulttuurien laitos sisältää valta-
vasti eri oppiaineita, joista monet ovat opiske-
lijamäärältään hyvin pieniä. Miten nämä pie-
nemmätkin aineet pyritään nyt suurlaitoksella 
ottamaan huomioon?
Tavoitteena on huomioida kaikki aineet vähintään 
yhtä hyvin, ellei paremmin kuin ennenkin. Laitok-
semme yli 20 oppiaineen kirjo on lähtökohtaisesti 
liian suuri. Pieniä aineita tullaan tulevaisuudessa ra-
kentamaan uudelleen siten, että monet pienemmät 
ryhmitellään suuremman kokonaisuuden sateen-
varjon alle. Esimerkiksi entisen Renvall-instituutin 
kuusi oppiainetta on suunniteltu yhdistettäväksi 
yhteisen alue- ja kulttuuritutkimuksen nimikkeen 
alle. Näin joitain kursseja voi pitää kaikille aineille 
yhteisenä, mikä säästää resursseja muiden kurssien 
käyttöön. Tässä asiassa tiedekunnan ja viime kädes-
sä opetusministeriön tahto näkyy selvästi. Asioita 
ajetaan vahvasti etenkin ministeriön toimesta, mikä 
osaltaan kyseenalaistaa yliopiston aseman suveree-
nina toimijana.
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Makulan johtaja Lars-Folke Landgrén on syntynyt 
jäniksen vuonna. Älykäs jänis on rauhaa rakastava 
ja diplomaattinen. Vain perheen ja kodin ollessa 
uhattuna koti-ihmisenä tunnettu jänis raivostuu. Jä-
nis on tunteikas, joskin hieman varautunut kump-
pani. 
 Jänis huolehtii ulkonäöstään ja käyttää 
siihen rahaa. Sulava käytös on myös jäniksen valtti, 
ja hän pärjää hyvin liike-elämässä.
 Jänis on mukavuudenhaluinen ja antaa 
helposti periksi, jos vaihtoehtona on kiusalliseen 
tilanteeseen joutuminen. Hän ei pidä äkkinäisistä 
muutoksista. 
 Näin tiikerin vuonna jäniksen kannattaa 
laajentaa ystäväpiiriään. Myös henkisiin ja filoso-
fisiin asioihin keskittyminen sopii. Jäniksen ahke-
ruuskin tulee vuoden aikana palkituksi! 
 Jäniksiä ovat vuosina 1915, 1927, 1939, 
1951, 1963, 1975, 1986 ja 1999 syntyneet.

Kiinalainen horoskooppi:

Jänis

Kirsti Eskola

Maailman kulttuurien laitos yhdistää neljä entis-
tä laitosta (AAKKL, uskontotiede, Renvall-insti-
tuutti ja klassillinen filologia) yhteen. Tullaanko 
tulevaisuudessa näkemään lisääntyvää yhteis-
työtä, esimerkiksi kurssien osalta, eri oppiainei-
den välillä?
Varmasti tullaan. Uudistuksen kanssa ollaan kui-
tenkin vielä niin alkuvaiheessa, että ainakin tämä 
kevät mennään vielä vanhojen laitosten ja kurssi-
suunnitelmien mukaan. Yhteistyön lisääminen tuo 
opetukseen monipuolisuutta ja toimii samalla myös 
säästökeinona.

Mikä on mielipiteesi yliopistolain uudistuksesta? 
Mitä hyvää/huonoa siinä näet?
Kaikissa uudistuksissa on aina monta puolta, niin 
hyviä kuin huonojakin. Näen että kokonaisuutena 
kaikki uudistukset on toteutettu liian nopeasti. Ehkä 
olisi ollut hyödyllisempää aloittaa rakennemuutok-
silla ja sitten jatkaa muuhun. Nyt kaikki tapahtui 
yhtä aikaa, mikä on aiheuttanut närää etenkin hen-
kilöstön keskuudessa.

Miten opiskelija voi halutessaan vaikuttaa pää-
töstentekoon uuden laitoksen tasolla?
Opiskelijoilla on oppiaineidensa kautta valitut yh-
teyshenkilöt, jotka välittävät viestejä opiskelijoilta 
henkilökunnan tasolle. Laitosuudistus on kieltä-
mättä vähentänyt kolmikannan merkitystä pää-
töksenteossa, kun valta keskittyy entistä enemmän 
laitoksen johdolle. Tahtoisinkin kannustaa opiske-
lijoita ei-hierarkkiseen keskusteluyhteyteen laitok-
sen väen kanssa. Kokonaisuudessaan opiskelijoiden 
vaikutuskanavat eivät mielestäni ainakaan ole vä-
hentyneet uudistuksen myötä.

Terveisiä opiskelijoille
Ymmärrän, että ensimmäiset uudistuksen jälkeiset 
sukupolvet identifioituvat vielä vahvasti vanhaan 
laitosjakoon. Toivoisin kuitenkin, että tulevaisuu-
dessa opiskelijat tuntisivat yhteyttä koko suureen 
laitokseen. Onhan tulevaisuus vähintään yhtä hyvä 
kuin menneisyys.

Jo
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Kivikaudella ihmiset keittivät vettä kuumentamalla nuotiossa kiviä, 
jotka nostettiin puisiin tai muihin tulenarkoihin astioihin. He totesivat 
tutun ilmiön: kun vesi on tarpeeksi kuumaa, se muuttaa olomuoto-
aan nestemäisestä kaasumaiseksi. Tätä höyrystymisen kautta tapahtu-
vaa veden pakoyritystä vastaan keksittiin nerokas apuväline: kansi!
 Kun käytät kattilan kantta, vetesi kiehuu nopeammin, vä-
hemmällä energialla, eikä sitä turhaan katoa taivaan tuuliin. Oulu-
laisen opiskelijan ympäristöopas kertoo, että kannen avulla säästyy 
kolminkertainen määrän sähköä. Euroopan ympäristökeskus kehuu 
painekattiloiden ja höyrykeittimien olevan tavallisia kattiloita pa-
rempia: niiden kanssa säästö voi olla jopa 70 prosenttia. Energiaa 
säästyy lisää, kun valitsee vähintään keittolevyn kokoisen ja tasapoh-
jaisen keittoastian. Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
opiskelijoiden tuottama ja ylläpitämä ympäristösivusto Vihreä polku 
kehottaa puhtauteen. Lika kattilassa tai liedellä kun lisää energianku-
lutusta. Muista hyödyntää keittolevyn jälkilämpö, jota riittää jonkin 
aikaa ruoan hauduttamiseen kypsäksi. 

Kattilan kansi kiinni
VI

H
ER

VARPUSEN VISERRYS

 Aina ei tarvita edes keittolevyä. Jos et pelkää mikroaaltouunia, sitä kannat-
taa käyttää pienten annosten lämmittämiseen ja kypsentämiseen, esimerkiksi yhden 
puuroannoksen valmistamiseen. Mikro kuluttaa nimittäin huomattavasti vähemmän 
energiaa kuin liesi, joka sekin on puolet pienempi energiasyöppö kuin uuni. Uusien 
kojeiden hankintaa kannattaa toki aina harkita, mutta ainakin jos jo valmiiksi omis-
tat vedenkeittimen, älä epäile sitä käyttää. Vedenkeitin on sähköliettä energiatehok-
kaampi ja nopeampikin. Kahvinkeitintä voi kuulemma käyttää samaan tarkoitukseen. 
Vesimäärään kannattaa myös kiinnittää huomiota: perunoille ja kasviksille riittää yllät-
tävän pieni ja nopeasti kuumeneva vesitilkka, ne kypsentyvät ihan höyryssäkin. 
 Eläinoikeusyhdistys Fauna opettaa, miten tehdä puuro vedenkeittimen 
avulla: kiehuva vesi kaadetaan hiutaleiden päälle, kannelliseen rasiaan tai kattilaan, 
joka peitetään pannumyssyllä tai pyyhkeellä. Puuron annetaan hautua hiutaleista riip-
puen viidestä minuutista kolmeen varttiin. Hauduttamista voi harrastaa enemmänkin 
käyttämällä haudutuslaatikkoa. Se on oiva keino säästää energiaa varsinkin puuron 
ja laatikoiden kaltaisten pitkää kypsennystä vaativien ruokien valmistuksessa. Ruoka 
kuumennetaan kiehumispisteeseen ja nostetaan styroksista valmistettuun laatikkoon. 
Illalla hautumaan jätetty ohrapuuro on aamulla syömävalmista ja lämmintä. 
 Bon appétit!

Ida Heimonen
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Vuoden 2010 alusta olemme olleet osa uutta maail-
man kulttuurien laitosta, tuttavallisemmin Makulaa. 
Tämä mahtipontisen nimen saanut (jos unohdetaan 
se seikka, että macula tarkoittaa latinaksi tahraa) 
suurlaitos käsittää neljä vanhaa laitosta ja on siis 
huomattavasti suurempi kokonaisuus kuin entinen 
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos.
 Koska AAKKL:lla oli opiskelijoiden ja 
henkilökunnan kesken hyvä yhteishenki, oman ko-
toisan laitoksemme siirtyminen osaksi suurempaa 
kokonaisuutta tuntuu ainakin näin aluksi väkisinkin 
uhkalta. Miten käy opiskelijoiden kahvihuoneen? 
Joudummeko muuttamaan pois kauniista Topelias-
ta? Entä jokavuotiset pikkujoulut, joissa opiskelijat 
ja henkilökunta juhlivat yhdessä mukavissa ja ren-
noissa merkeissä?
 Laitosuudistuksen sanottiin olevan puh-
taasti hallinnollinen; opiskelijoiden arkeen uudis-
tuksen ei pitänyt vaikuttaa. Silti ainakin vanhan 
AAKKL:n opiskelijat huolestuivat, kun tänä kevää-
nä peruttiin kursseja laitoksen rahapulan takia. 
Niistä kuitenkin osa pystyttiinkin loppujen lopuksi 
järjestämään, mutta opiskelijoille jäi huoli oppi-
aineidemme kohtalosta. Jäävätkö pienet oppiai-
neemme isompien jalkoihin?
 Tiedustelin muutamaa laitoksen rahapu-
laa koskevaa asiaa talousvastaavalta, Varpu Mylly-
niemeltä. Hän myöntää, että rahatilanne on huo-
no ja opiskelijoilla onkin syytä olla jossain määrin 
huolissaan. Laitos pyrkii ensisijaisesti turvaamaan 
opetuksen järjestämisen ja työharjoittelutukien 
myöntämisen opiskelijoille. Rahat ovat vähissä 
koko tiedekunnalla, joten tilanne ei koske ainoas-
taan maailman kulttuurien laitosta – silti rahojen 
loppuminen vaikuttaa eniten pieniin oppiaineisiin, 
joita  laitoksellamme on suurin osa opiskeltavista 

teksti: Elina Juvonen

Makula jyräsi AAKKL:n
– miten käy pienen opiskelijan?

aineista.
 Kun rahaa ei ole, joudutaan ensisijai-
sesti karsimaan tuntiopetuksesta – aineissa, joissa 
on työsuhteisia opettajia, opetus järjestetään toki 
normaalisti. Makulassa on kuitenkin monia oppiai-
neita, jotka toimivat tuntiopettajien varassa, ja näi-
den aineiden kursseille uhkaa käydä huonosti, kun 
rahaa ei ole. Myllyniemi kehottaakin opiskelijoita 
pitämään melua omien oppiaineidensa tilantees-
ta, jotta pienet aineemme eivät jäisi unohduksiin. 
Hän myös vakuuttaa, että opetuksen ylläpitäminen 
on tärkeä asia, johon pyritään laittamaan kaikki lii-
kenevä raha. Kevään perutuista kursseistakin osa 
onnistuttiin loppujen lopuksi järjestämään.
 Yksi monia opiskelijoita huolestuttava 
seikka on työharjoittelutuki, jota opiskelijan on 
tänä vuonna mahdollista saada ainoastaan yhdelle 
kuukaudelle (jolloin työnantajan maksettavaksi jää 
kaksi kuukautta – yleensä harjoitteluissa on toimit-
tu päinvastoin) ja harjoittelutukia jaetaan normaalia 
vähemmän. Laitosneuvosto on kuitenkin päättänyt 
asettaa työharjoittelutuen tärkeään asemaan, sillä 
harjoittelu on tärkeä työelämään siirtymisen ja val-
mistumisenkin kannalta, joten tukia on edes jonkin 
verran jaossa. Laitos siis todellakin pyrkii siihen, 
että kenenkään valmistuminen ei jäisi kiinni har-
joittelutuen puuttumisesta, Myllyniemi muistuttaa.
 Karavaanin toiminta ei onneksi laitos-
uudistuksesta huolimatta ole uhattuna – vanho-
jen laitosten ainejärjestöjen yhdistymiselle ei tällä 
hetkellä ole minkäänlaista tarvetta, eikä Makulalla 
ole ainakaan toistaiseksi suunnitteilla yhteistä aine-
järjestöä. Karavaanilla on monia pitkään jatkuneita 
perinteitä, vahva yhteishenki ja viime vuosina entis-
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tä aktiivisempaa toimintaa, eikä tätä olekaan syytä 
muuttaa.
 Vaikka Makulan ainejärjestöt, Karavaa-
nin lisäksi Frontier ry (Pohjois-Amerikan tutkimus), 
Macondo ry (latinalaisen Amerikan tutkimus), Myt-
hos ry (uskontotiede) ja Symposion ry (klassilliset 
aineet) jatkavat kukin omaa toimintaansa, yhteis-
työ näiden välillä ei luonnollisesti ole poissuljettua, 
vaan päinvastoin erittäin tervetullutta. Nyt kun lai-
tos kattaa entistä suuremman määrän opiskelijoita, 
opiskelijoiden pulmat jäävät entistä helpommin 
huomaamatta. Tämän takia Makulan opiskelijoi-
den kannattaakin pitää yhtä – yhdessä olemme 
vahvempia. Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa onkin 
jo viritelty, ja toivon mukaan jonkin ajan kuluttua 
olemme saaneet jo aikaan yhteyksiä, joista on hyö-
tyä kaikille erillisille järjestöille ja eri aineiden opis-
kelijoille.
 Opiskelijoiden puolta pitämässä laitok-
sen johtoportaassa ovat opiskelijaedustajat, joita 
Makulan laitosneuvostossa on kolme varsinaista 
ja kolme varajäsentä. Varsinaisia jäseniä tässä lai-
tosneuvostossa ovat jatko-opiskelija Saana Svärd, 
Niina Lätti ja Hanne Havukainen, joista Saana ja 
Niina ovat vanhoja karavaanilaisia ja siis hyvin sel-
villä vanhan AAKKL:n asioista. Opiskelijaedustajiin 
kannattaa olla yhteydessä, kun haluaa antaa pa-
lautetta opintoihin liittyvistä asioista, koska heidän 
kauttaan palaute kulkeutuu laitoksen johdolle asti. 
Opiskelijajäsenten yhteystiedot löytyvät laitoksen 
Alma-sivuilta, rohkeasti siis palautetta antamaan ja 
kyselemään! Tavallisen opiskelijan kannattaa aina 
olla aktiivinen.
 Entä se kaikista tärkein asia sitten, eli 
pikkujoulut? Jatkuuko pikkujouluperinne tunnel-
mallisella Rauhanasemalla? Sitä ei valitettavasti 
vielä voi tietää, mutta Karavaani tekee tietenkin 
kaiken voitavan juhlan järjestämiseksi. Menneinä 

vuosina pikkujoulujen järjestämiseen on saatu lai-
tokselta tukea, mutta uudella laitoksella tämä ei ole 
välttämättä mahdollista. Sen sijaan jo nyt keväällä 
on luvassa yhteistä ajanvietettä koko Makulan vä-
elle. Laitos järjestää keväällä pihajuhlat Topelian 
pihalla henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin, mutta paikalle kannattaa 
tulla viettämään päivää sekä tutustumaan muiden 
vanhojen laitosten opiskelijoihin ja opettajiin. 
 Mitä loppujen lopuksi uudistus siis tar-
koittaa opiskelijalle? Joillekin ei ehkä paljoakaan, 
sillä suurimmat muutokset ovatkin hallinnon puo-
lella. Silti laitosuudistus on osa kehitystä, jossa siir-
rytään tehostamisen nimissä aina vain suurempia 
kokonaisuuksia kohti. Silloin tullaan vähitellen koh-
ti tilannetta, jossa professorit ja henkilökunta ovat 
yhä kauempana opiskelijoista, ja tästä taas kärsivät 
molemmat osapuolet. Nyt kun uuden laitoksen toi-
mintatapoja vasta kehitetään, opiskelijan on hyvä 
aika olla aktiivinen – anna siis palautetta opetuk-
sesta ja seuraa asioita, ehkä Makulastakin saadaan 
vielä hyvä paikka opiskelijalle!
 Lopuksi vielä opiskelijoille tiedoksi, että 
laitoksen asioista tiedotetaan jatkossakin vanhoilla 
sähköpostilistoilla, mutta jonkin ajan päästä opiske-
lijoille tulee myös omat, erilliset Makula-sähköpos-
tilistat perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, joilta 
voi seurata koko laitosta koskevia asioita. Listoista 
seuraa lisäinfoa.

Makula koostuu näistä entisistä:
Aasian ja Afrikan kielten ja kult-
tuurien laitos
Klassillisen filologian laitos
Renvall-instituutti
Uskontotieteen laitos

•

•
•
•

Tiesitkö?
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Missä meidän asioista päätetään?

teksti: Mia Meri

Opiskelijan on joskus vaikea ymmärtää, miksi asiat 
eivät yliopistossa mene niin kuin pitäisi. Esimerkiksi 
tänä vuonna Makulan toimintaa haittaava rahapula 
on osin yliopiston moniportaisen päätöksenteon syy-
tä. Kun viime vuonna haimme rahaa Makulan toimin-
taan, silloiset johtajat laativat yhdessä arvion tulevasta 
rahantarpeesta, joka lähetettiin tiedekunnalle, missä 
se yhdistettiin muiden laitosten menoarvioiden kans-
sa ja lähetettiin yliopiston hallitukselle ja siitä rehto-
rille. Kun tämän vuoden budjetti vahvistui, sen jakoi 
ensin hallitus tiedekuntien kesken, tiedekunta laitos-
ten kesken ja lopulta laitos oppiaineittensa kesken.
 Olen itse istunut laitosneuvostossa (ent. 
johtoryhmä) ja nykyään tiedekuntaneuvostossa. Siinä 
missä laitosneuvostossa oli ainakin AAKKL:n aikoihin 
suhteellisen rentoa ja opiskelijoiden huolenaiheita 
oli helppo tuoda esille, tiedekuntaneuvostossa pöy-
täkirjaan tuotavat asiat pitää ilmoittaa etukäteen, 
valmistella asiasta esitys ja kaikki puheenvuorotkin 
puhutaan mikkiin, jolloin hedelmällistä keskustelua 
on vaikea saada aikaan. Voin hyvin kuvitella, miten jo 
tiedekuntatasolla tulevan Makulan perustelut laitok-
sen rahantarpeelle ovat alkaneet hämärtyä ja lopulta 
unohtuneet, kun rahaa on vihdoin päästy jakamaan 
laitosten kesken. Ja kun rahaa on tullut jo lähtökohtai-
sesti liian vähän, on helpointa leikata kaikilta saman 
verran ajattelematta sitä, miten eri tavalla se tulee 
vaikuttamaan sellaisen laitoksen toimintaan, jolla on 
neljä pääainetta, verrattuna meihin, joiden pitää ja-
kaa tuo summa 22 oppiaineen kesken.

Mistä on Helsingin yliopisto 
tehty?
Koska yliopiston hallinto on useimmille opiskelijoille 
kartoittamatonta aluetta, tein seuraavalle aukea malle 
kaavion siitä, missä meillä päätetään ja mitä. Valitsin 
kunkin hallintoelimen tehtäväkuvauksiin ne tehtävät, 
jotka erityisesti vaikuttavat tavallisen riviopiskelijan 
arkeen. Toimielinten kaikki tehtävät on määritelty 
yliopistolaissa sekä Helsingin yliopiston johtosään-
nöissä.
 Huomaa myös uljaat kamelit kaaviossa, 
jotka edustavat karavaanilaisia päätöselimissä. Ja 
vaikka jostain päätöselimestä ei kamelia löytyisikään, 
niin meidän opiskelijaedustajien tehtävänä on edus-
taa kaikkia opiskelijoita, joten rohkeasti yhteyttä, jos 
haluat saada muutoksen aikaan. 

Karavaanilaisia yliopiston 
hallintoelimissä
Karavaani kunnostautui viime syksynä niin, että saim-
me harvinaisen hyvän edustuksen yliopiston eri hal-
lintoelimiin. 
Tiedekuntaneuvosto:

Mia Meri
Laitosneuvosto:

Saana Svärd (jatko-opiskelija)
Niina Lätti
Elina Juvonen (varajäsen keväällä 2010)

Opiskelijoita toimielimissä
Vuoden alussa Makulan johtaja Landgrén perusti Ma-
kulaan myös kolme uutta toimielintä. Näiden toimi-
elinten tehtävät ovat vielä hieman hämärän peitossa 
mutta selkiintyvät ajan kanssa ja sen jäsenten oman 
mielenkiinnon mukaan.
 Tasa-arvotoimikunnan yhtenä tehtävä-

nä on varmistaa, että Makulassa 
toimivien entisten laitos-
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Kaartintuvasta opiskelijakortilla 
ti-pe klo 15-18.00

-50% kahvilatuotteista.

Voimassa toistaiseksi

Tervetuloa!

ten tasa-arvo on taattu eli etteivät esimerkiksi yhden 
oppiaineen laitokset jyrää meitä monen oppiaineen 
laitoksia. Toivottavasti siellä tullaan myös puuttumaan 
kielelliseen tasa-arvoon, jotta laitoksemme monet 
englanninkieliset jäsenet saisivat tietoa siinä missä 
suomenkielisetkin. Juuri valmistuneen vielä julkaise-
mattoman raportin mukaan ulkomaalaisvahvistuksis-
tamme lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokevat jää-
vänsä yliopiston virallisen tiedotuksen ulkopuolelle.
 Alla toimielinten opiskelijajäsenet. Koska 
paikkoja on vähemmän kuin Makulan ainejärjestöjä, 
Karavaani ei mahtunut opetuksen suunnitteluryh-
mään mukaan, mutta toki Hanne ja Helena haluavat 
kuulla myös Karavaanilaisten ongelmista.
Tasa-arvotoimikunta:

Kirsti Eskola (Karavaanista)
Katariina Heikkinen

Opetuksen suunnitteluryhmä:
Hanne Havukainen
Helena Mckeough

Kirjastotyöryhmä:
Saana Svärd (Karavaanista)
Jaakko Rissanen

Oppiaineiden yhdyshenkilöt
Viimeisenä uutuutena ovat oppiaineiden yhdyshenki-
löt, joiden tehtävänä on suunnitella ja antaa palautet-
ta laitoksen kurssitarjonnasta. Jos esimerkiksi jossain 
aineessa olisi tarvetta tietyn kurssin järjestämisestä, 
voitte nykyään ottaa yhteyttä oppiaineen opiskeli-
jayhdyshenkilöön, joka välittää tiedon eteenpäin noin 
4 kertaa vuodessa kokoontuvalle työryhmälle. Myös 
muuta opetukseen liittyvää palautetta voi antaa.
Arabian kielen ja islamin tutkimus, assyriologia

Siiri Launis
Itä-Aasian tutkimus, altaistiikka, Keski-Aasian tut-
kimus

Niina Lätti
Afrikan tutkimus, egyptologia, Etelä-Aasian tutki-
mus, indoeuropeistiikka, seemiläiset kielet

Mia Meri

www.kaartintupa.fi
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Yliopistokollegio
50 jäsentä.
Toimikausi 4 vuotta, opiskelijoilla 2 vuotta.

Tehtäviä:
Päättää hallituksen jäsenten lukumäärän ja mi-
ten paikat jaetaan eri ryhmien välillä.
Vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen sekä myöntää 
vastuuvapauden rehtorille ja hallitukselle.

Rehtori
Rehtori on yliopiston johtaja.

Tehtäviä:
Vastaa yliopiston taloudesta. 
Valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat. 
Päättää henkilöstön palkkaamisesta ja irtisano-
misesta.

Yliopiston hallitus
Yliopiston korkein päättävä toimielin.
Rehtori ei voi kuulua hallitukseen.
Valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.
Jäsenistä vähintään 40 % oltava yliopiston ulko-
puolelta.

Tehtäviä:
Päättää yliopiston toiminnasta ja taloudesta. 
Valitsee rehtorin. 
Päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden 
määrästä.
Hyväksyy yliopiston johtosäännöt.

Tiedekuntaneuvosto
Puheenjohtaja dekaani, jonka tiedekuntaneu-
vosto valitsee.
Toimikausi 4 vuotta, opiskelijoilla 2 vuotta.

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Tehtäviä: 
Vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadusta. 
Tekee esitykset laitosten muodostamisesta ja lak-
kauttamisesta.
Päättää laitosten jakautumisesta osastoihin ja op-
piaineisiin, ellei ole luovuttanut sitä valtaa kysei-
sen laitoksen laitosneuvostolle. 
Hyväksyy tutkintovaatimukset.
Hyväksyy lisensiaatintyöt sekä väitöskirjat.
Päättää opiskelijoiden valinnan perusteista ja te-
kee esityksen hallitukselle uusien opiskelijoiden 
määrästä.
Käsittelee dosentin arvoa koskevat hakemukset.
Voi ottaa professorin virantäytön käsiteltäväksi 
dekaanin päätöksestä myös laitosneuvoston kä-
sittelyn jälkeen.

Laitosneuvosto
Puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja.
Toimikausi 4 vuotta, opiskelijoilla 2 vuotta.

Tehtäviä:
Kehittää laitoksen tutkimusta ja opetusta sekä 
vastaa niiden laadunhallinnasta.
Valitsee laitoksen johtajan, minkä dekaani vah-
vistaa.
Käsittelee laitoksen toiminta- ja henkilöstösuun-
nitelman sekä talousarvion.
Tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen tutkinto-
vaatimuksista.
Hyväksyy laitoksen opetusohjelman ja opinnäyt-
teet, jos tiedekuntaneuvosto on antanut niiden 
päätäntävallan laitosneuvostolle.
Tekee esityksen uusien opiskelijoiden määrästä 
tiedekuntaneuvostolle.
Käsittelee professorien virantäyttöasiat.
Edistää laitoksessa työskentelevien ja opiskelevi-
en yhteistyötä ja tiedonkulkua.

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Yliopiston hallinto pähkinänkuoressa

teksti: Mia Meri
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Humanisticum
Humanisticum valvoo humanistisen tiedekunnan opis-
kelijoiden etua. Koska Makulassa toimii useita ainejär-
jestöjä, valvoo Humanisticum, että ainejärjestöt saavat 
tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen edustuksen Maku-
lassa.

Karavaani
Maailman kulttuurien laitoksen Aasian ja Afrikan kieliä 
ja kulttuureita opiskelevien opiskelijoiden oma ainejär-
jestö, jonka yhtenä tehtävänä on valvoa opiskelijoiden 
etua laitostasolla.

HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Hyy toimii opiskelijoiden edunvalvojana koko yliopis-
ton tasolla sekä toimii opiskelijoiden aseman paranta-
miseksi pitämällä yhteyttä Suomen valtaapitäviin.

Tasa-arvotyöryhmä

 ;

Opetuksen 
suunnitteluryhmä Kirjastotyöryhmä

 ;

Makulan työryhmät

;
;

Rehtori

Professorijäsen 
(Makulan työryhmissä: henkilökunnan jäsen)

Muu henkilökunnan jäsen, ns. keskitaso

Opiskelijaedustaja

Opiskelijaedustaja Karavaanista

Opiskelijaedustajan varahenkilö Karavaanista

Yliopiston ulkopuolinen jäsen

Yliopistokollegio

Rehtori

Laitosneuvosto

 ;;
;

Tiedekuntaneuvosto

 ;

Yliopiston hallitus

Symbolien merkitykset

Lisätietoa yliopiston hallinnosta
Yliopistolaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20090558
Helsingin yliopiston johtosääntö:
https://alma.helsinki.fi/doclink/167266

Opiskelijoiden järjestöt
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Oletko koskaan miettinyt, mitä kahvihuoneella 
oikein tapahtuu? Onko siellä luentojen aikana ta-
vattavissa minkäänlaista elämää, kuka on vastuussa 
kahvin keittämisestä ja kuka ei tiskaa astioitaan?

Tiistai, 16. maaliskuuta 2010.
10.00 Huoneen hulina on alkanut. Paikalla kaksi 
tenttiin valmistautujaa paksut Uskontojen maail-
mat käsissään, samalla kun huoneen toisella 
laidalla keskustellaan kameroista. Teekup-
peja: noin muutama.
10.15 Puheensorina lakkaa, kun tapah-
tuu luennoille hajaantuminen. Kaikki 
kupit poistuvat pöydältä. Vahtimesta-
ri katsastaa huoneen kantaen kädes-
sään säkillistä käsipapereita.
11.00 Kahvihuoneella käydään kat-
sastamassa päivän paras murkinoin-
tipaikka. Myös viereisen huoneen 
kopiokone saa kyytiä.
11.47 Huoneella käydään hakemassa 
lounasseuraa.
11.50 Rauhallinen ilmapiiri muuttuu her-
mostuneeksi, kun paikalle saapuu lukematto-
mia puheeseen valmistautujia. Myös Ninian tekee 
paluun – tenttijät palaavat kahlaamaan paksuja, 
hiirenkorville kuluneita opuksiaan. Mahdollisuus 
jatkaa tehokasta työskentelyä: 0%.
12.07 ”Eihän täällä pysty keskittymään”, toteaakin 
pian toinen tenttiin valmistautuja. Rauhallisemman 
lukupaikan metsästykseen lähteneiden jälkeen 
myös hälinää aiheuttanut hermoileva lauma pois-

tuu luennolleen, jolloin jäljelle jää kaksi fuksia ja 
yksi vanhempi opiskelija. Puheen taso: ei-häiritse-
vää.
12.19 Ohikulkija.
12.25 Rauhallinen kahvihuone muuttuu opiskelun 
tyyssijaksi, kun arabian yhteisopiskelu alkaa pöydän 
päässä. Toisella laidalla käyntiin pyörähtää tehokas 
japanin opiskelu. Ahkera ilmapiiri kantaa selvästi 

kauas, sillä myös Uskontojen maailmat palaa-
vat kahvihuoneelle.

12.35 Työteliään harmonian tyyntä il-
maa hämmentää paikalle saapunut ka-
verin odottelija. Tämä tosin muuttuu 
muutaman minuutin kuluessa, kun 
odotettu saapuu paikalle.
12.42 Paikallaolijoiden määrä vä-
henee kahdella, kun japaninluokan 
metsästys alkaa. Ohikulkijan johdosta 
ihmismäärä nousee hetkellisesti nel-

jään mutta palaa taas yhtä vähempään 
muutamassa sekunnissa. Tee/kahvikup-

peja: ei yhtä ainoaa.
12.57 Joukkio vähenee yhdellä.

13.30 Kahvihuoneen uusin tulokas, atk-asema, 
saa taas osoittaa kelvollisuutensa, kun sitä näplää-
mään saapuu ensin yksi ja pian toinenkin opiskelija. 
Paikalle saapuu lisää väkeä yhden hengen verran.
13.50 Tietokone menettää viehätyksensä, ja kah-
vihuoneen väkiluku vähenee kahdella. Tätä tosin 
tasapainottaa paikalle saapuva fuksi.
13.55 Kahvihuoneesta tulee rikospaikka. Armotto-
man päättelyketjun tuloksena päädytään toimitta-

Kahvihuoneen päivä

teksti: Jannika Aakkula
kuva: Jenni Pensikkala
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” The ethnologist, the comparative philologist, and the sociologist would possibly be able to give 
explanations as regards many of the differences which exist between the East and the West. As I am 
only a diplomatist and an administrator, whose proper study is also man, but from the point of view 
of governing him rather than from that of scientific research into how he comes to be what he is, 
I content myself with noting the fact that somehow or other the Oriental generally acts, speaks, 
and thinks in a manner exactly opposite to the European.  ”
 Evelyn Baring 1st Lord of Cromer (1908): 
  Modern Egypt, vol. 2, s. 164

Mia Meri

Ei näin

IT’S IN ENGLISH!
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maan löydetty kopiokortti vahtimestarille.
14.00 Myös kahvihuoneen keittiö alkaa saada 
osaansa actionista, kun paikalle ilmaantuu muuta-
ma keittiöhengari.
16.00 Paikalla on enää neljä opiskelijaa, joiden 
väsyneiltä kasvoilta alkaa paistaa päivän kestänyt 
uurastus.
18.00 Kahvihuone herää päivän viimeistä kertaa 
eloon päästessään osallistumaan huippukokouk-
seen, jossa määritellään laitoksen tulevaisuus. Tä-
män jälkeen ihmisvirta hiljenee, kunnes lopulta 
Topelian portit salvataan ja kahvihuone pääsee 
vaipumaan uneen.

Päivän saldo:
Keitetyt kahvipannut – 0
Käytetyt kupit – muutama hassu
Tiskatut kupit – kaikki
Pääasiallinen käyttötarkoitus – opiskelu



16

Näin laitosuudistuksen jälkimainingeissa on hyvä 
muistaa, mistä me Aasian ja Afrikan kielten ja kult-
tuurien opiskelijat oikein tulemme. Edustamme hy-
vin erilaisia tutkimusperinteitä – toiset oppiaineista 
ovat osa vuosisataista kotimaisen tieteenhistorian 
tarinaa, toiset ovat tulleet maahamme vasta viime 
vuosikymmeninä ja tukeutuvat siten ensisijaisesti 
muunmaalaiseen asiantuntemukseen. Tarkastelun 
kohteet vaihtelevat muinaisen Mesopotamian nuo-
lenpääkirjoituksesta japanilaiseen populaarikult-
tuuriin, samoin risteilevät opiskelijoiden intressit 
eksotiikankaipuusta ja omien vierasperäisten juur-
ten etsinnästä vakavaan tieteenharrastukseen.
 Yksi asia kuitenkin yhdistää meitä: olem-
me runsaat kolme ja puoli vuosikymmentä olleet 
osa samaa Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitosta. Viime kädessä AAKKL:n oppiaineet ovat 
lähtöisin itämaisten kielten professuurista, joka 
on yhtä vanha kuin suomalainen yliopistolaitos. 
Tämä historiikki on kunnianosoitus Aasian ja Af-
rikan kielten ja kulttuurien laitoksen (*21.5.1974 
†31.12.2009) hengelle, sillä kirjoittaja toivoo, että 
se jatkaisi elämäänsä opiskelijoiden keskuudessa 
ilman tuota viimeistä laitos-sanaakin. Olen artikke-
lin tieto-osuudessa paljosta velkaa filosofian lisen-
siaatti Harry Halénin Janua Orientikselle (Helsinki, 
1990) ja jo edesmenneen professori Pentti Aallon 
tieteenhistorialliselle katsaukselle Oriental Studies 

in Finland 1828–1918 (Helsinki, 1971). Kaikista 
puutteista kannan tosin itse täyden vastuun.

Itämaisten kielten oppituoli
Kotimaiset uskonpuhdistuksen merkkihahmot opis-
kelivat luultavasti ensimmäisinä suomalaisina hep-
reaa Wittenbergin yliopistossa. He myös opettivat 
sitä jonkin aikaa Turun katedraalikoulussa 1500-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Kieltenosaajien 
joukossa oli muun muassa Mikael Agricola, joka 
Abckiriassaan (1543) sanoo kääntäneensä kymme-
nen käskyä suoraan hepreasta. Näin ollen ei liene 
yllättävää, että Turun Akatemiaan katsottiin tarpeel-
liseksi luoda raamatullisten kielten opettajan virka 
heti sen perustamisvuodesta 1640. Viranhaltijan 
tehtävänä oli publice et privatim, legendo et dis-
putando opettaa raamatullista hepreaa, arameaa, 
syyriaa ja arabiaa. Helsingin yliopiston nykyisessä 
opetusohjelmassa olevat Aasian ja Afrikan kielten 
ja kulttuurien oppiaineet juontavat juurensa juuri 
tähän professuuriin liki neljän vuosisadan takaa.
 Käytännössä Linguarum Orientalium 
Professio yhdistettiin alun pitäen kreikan oppi-
tuoliin Linguarum Professioksi, ja monet professo-
reista opettivatkin ainoastaan hepreaa ja Uuden 
testamentin kreikkaa. Ensimmäinen viranpitäjä oli 
Martinus Henrici Stodius (1640–54), joka osallistui 
muun muassa Raamatun (1642) suomentamiseen. 

Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien oppiainehistoriikki

– Varhaisvaiheet

teksti: Johannes Cairns

O
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Kuriositeettina mainittakoon, että hän joutui kab-
balaa ja taikuutta kohtaan osoittamansa kiinnos-
tuksen vuoksi vaikeuksiin kirkollisten vallanpitäjien 
kanssa. Seuraajista Simon Paulinus (1684–91), joka 
käsitteli filologisilla luennoillaan psalmeja, opetti 
muiden kielten ohella myös arameaa ja syyriaa. 
Hänen luentonsa olivat hyvin suosittuja (jopa 60 
kuulijaa!), ja ne julkaistiin postuumisti ensimmäi-
senä kotimaisena heprean kielioppina. Paulinuksen 
aikana oppiala sai lopullisesti maisterintutkintokel-
poisuutensa.
 Professuurikautensa päätteeksi Isak Phil-
man (1697–1704) ehdotti viran jakamista kreik-
kaan ja itämaisiin kieliin, mutta hanke ei johtanut 
konkreettisiin muutoksiin – kenties koska opetus 
keskittyi muutenkin enemmän theologiceen kuin 
varsinaiseen analysin grammaticamiin. Opetusta ei 
järjestetty isonvihan aikana 1713–21, ja vielä 1730-
luvulla opetus keskittyi Raamatun eksegeettiseen, 
muinaishistorialliseen ja moraaliseen tutkiskeluun. 
Vuoden 1750 yliopistouudistuksen myötä opetus-
velvollisuutta tarkennettiin: Linguarum-professorin 
tuli luennoida hepreaa ja kreikkaa sekä kirkollisista 
että maallisista teksteistä, arameaa, syyriaa, arabi-
aa ja ge’eziä, juutalaista ja kreikkalaista muinais-
historiaa, heprean ääntämystä, raamatunkritiikkiä, 
itämaisten kielten historiaa sekä huomioita heprea-
laisesta, kreikkalaisesta ja arabialaisesta kirjallisuu-
desta. Uudistus johti siis itämaisten kielten aseman 
vahvistumiseen suhteessa kreikkaan. Lisäksi pölyjä 
karistettiin nurkista vaihtamalla opetuskieli vähitel-
len latinasta ruotsiksi.
 Oppituolissa tapahtui lukuisia myller-
ryksiä 1800-luvulla. Vuonna 1804 Raamatun ek-
segetiikka siirrettiin teologiseen tiedekuntaan, ja 
vuonna 1811 perustettiin itämaiden kirjallisuuden 

professuuri, jonka haltija käsitteli lähinnä eksege-
tiikkaa ja hepreaa. Vuonna 1834 pohdittiin profes-
suurien yhdistämistä; olihan niin, että itämaisten 
kielten opinnot toimivat lähinnä teologian aputie-
teenä. Historian professori Gabriel Rein kuitenkin 
puolsi viran säilyttämistä ja sai ajatuksilleen kanna-
tusta konsistorista, joten yhdistämistä ei toteutettu.
 Ankarampi tieteellinen tutkimus alkoi 
1830-luvun lopulla, ja opetusohjelmassa olevien 
kielten määrä kasvoi. Vuosisadan puolivälissä ete-
vän arabistin Georg August Wallinin (1851–52) 
ehdotuksesta itämaiden kirjallisuuden oppituoli 
rajattiin kattamaan kolme islamilaista kieltä: arabia, 
persia ja turkki. Hänen seuraajansa Wilhelm Lagus 
(1857–66) vaihtoi itämaiden kirjallisuudesta krei-
kan professuuriin, minkä jälkeen oppialasta kiis-
teltiin kymmenkunta vuotta. August Ahlqvist toivoi 
sen tilalle turkin kielen ja itäsuomalaisten kielten 
oppituolia, mutta konsistori päätyi kannattamaan 
Lagusta, joka esitti laajan kirjallisen vetoomuksen 
oppituolin jatkamisen puolesta, vaikka olikin jo itse 
siirtynyt hoitamaan kreikan professuuria.
 Ernst Strandman hallitsi ylimääräistä ara-
bialaisen ja persialaisen kirjallisuuden professuuria 
vuosina 1870–75, mutta uudet alat alkoivat saada 
kunnolla näkyvyyttä vasta, kun Otto Donner vuon-
na 1875 nimitettiin sanskritin ja vertailevan kie-
lentutkimuksen ylimääräiseksi professoriksi. Ope-
tusohjelmassa olevien oppiaineiden määrä jatkoi 
kasvuaan 1900-luvulla, vuonna 1974 perustettiin 
oppiaineet kokoava Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien laitos ja 1980-luvulla perustettiin arabi-
an kielen, Itä-Aasian tutkimuksen ja Afrikan-tutki-
muksen oppituolit.

Jatkuu ensi numerossa…

Osta! Osta! Osta!
Maailman magein
haalarimerkki!

Karavaanin tapahtumistaKARAVAANI
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Ammattiliitoista kannattaa ottaa selvää jo opiske-
luaikana – ehkä jopa liittyä. Liitot tarjoavat monia 
etuja niillekin, jotka ovat vasta matkalla kohti unel-
ma-ammattiaan. 

Mikä on ammattiliitto?
Ammattiliittojen tarkoitus on ajaa jäsenistönsä etuja 
työntekoon liittyvissä asioissa. Jäsenilleen ne tarjoa-
vat erilaisia palveluja ja etuja. Ammattijärjestöt ovat 
järjestäytyneet hierarkkisesti siten, että yksittäinen 
henkilö kuuluu hierarkian alinpaan yksittäiseen liit-
toon. Tällä järjestöllä taas on kattojärjestöjä, joihin 
jäsen kuuluu oman liittonsa kautta.
  Kaikki akateemiset alat on koottu kat-
tojärjestö Akavan alle. Akavalla puolestaan on 34 
eri ammattikunnalle suunnattua jäsenjärjestöä, ku-
ten Suomen Eläinlääkäriliitto, Metsänhoitajaliitto ja 
Professoriliitto. Laitoksemme opiskelijoiden kan-
nalta kiinnostavin liitto on Akavan Erityisalat, jonka 
alaa ovat kaikenlaiset humanistisen alan toimet. 
Akavan Erityisalojen alla puolestaan on 25 pie-
nempää ja kohdennetumpaa järjestöä, joihin yksit-
täinen työntekijä voi liittyä. Suureen osaan näistä 
järjestöistä voivat liittyä myös opiskelijat.

elämään jo ennen valmistumistaan. On kesätöitä, 
iltatöitä ja työharjoittelua. Ammattiliiton työelämä-
neuvontaa ja koulutuksia voi käyttää, vaikkei teki-
sikään vielä oman alansa työtä. Liiton jäsenenä saa 
tietoa oman alan asioista ja erilaisia työelämään liit-
tyviä koulutuksia. Osa koulutuksista on suunnattu 
varta vasten opiskelijajäsenille. 
 Ammattiliitosta riippuen on myös kai-
kenlaisia muita etuja, joista osasta on hyötyä, vaikka 
ei vielä minkäänlaista palkkatyötä tekisikään. Aka-
van Erityisalan jäsenenä saa muun muassa ilmaisen 
matka- ja tapaturmavakuutuksen sekä alennuksia 
muista vakuutuksista. Liitosta riippuen voi saada 
myös erilaisia jäsenalennuksia muun muassa ristei-
lyistä ja hotelleista. 
 Opiskelija voi liittyä pelkästään ammat-
tiliittoon tai samalla myös työttömyyskassaan. Pelk-
kään työttömyyskassaan ei voi liittyä.

Työttömyyskassa?
Samalla kun liittyy ammattijärjestöön, kannattaa 
liittyä myös työttömyyskassaan. 
 Työttömyyskassan opiskelijajäsen mak-
saa jäsenyydestä niiltä viikoilta, joilta työtunteja 
kertyy vähintään 18 tai opetustyöstä vähintään 8. 
Tämä kartuttaa työssäoloehtoa, joka täyttyy, kun on 
ollut 43 viikkoa töissä ennen työttömäksi jäämistä. 
Kun työssäoloehto täyttyy, työttömyyskassan jäsen 
on oikeutettu kassan maksamaan ansiosidonnai-
seen työttömyyspäivärahaan. Kassa maksaa päivä-
rahaa työttömälle sen mukaan, paljonko hän on 
saanut palkkaa ennen työttömäksi jäämistä. 
  Jos työtön ei saa päivärahaa, hän saa 
tukea Kelalta. Työttömänä saa kuitenkin enemmän 
rahaa, jos kuuluu työttömyyskassaan ja työssä-
oloehto täyttyy. 
 Opiskelijalle on hyödyllistä tietää, 
että päivärahaa voi saada myös ajanjaksolta, joka 

Mikä ihmeen ammattiliitto???

teksti ja kuva: Jenni Pensikkala

Akavan Erityisalat

Akava

Opiskelijan valitsema järjestö

Miksi liittyä?
Suurin osa ammattiliittojen palveluista ja eduista 
liittyy – yllätys yllätys – työelämään. Miksi siis pitäisi 
liittyä ennen valmistumista? 
 Suurin osa opiskelijoista osallistuu työ-
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mahdollisesti jää valmistumisen ja ensimmäisen 
työpaikan löytämisen väliin. Opiskeluaikana työs-
säoloehtoa voi kartuttaa myös pätkissä, esimerkiksi 
kesätöillä tai harjoitteluilla.

Mikä liitto pitäisi valita?
Opiskelija valitsee ammattiliittonsa sen mukaan, 
mihin ammattiin hän arvelee valmistuttuaan pääty-
vänsä. Valinnasta ei kuitenkaan kannata ottaa pai-
neita, koska ammattiliittoa voi vaihtaa, jos muut-
taa mieltään tai päätyykin eri alalle kuin on 
opiskeluaikana arvellut. Työssäoloehtoon 
kartutetut viikot pysyvät, vaikka vaihtaisi 
liittoa.
 Maailman kulttuurien lai-
toksen opiskelijalle jokin Akavan 
Erityisalojen alainen liitto on to-
dennäköisesti sopivin vaihtoehto. 
Liitoista 15 hyväksyy myös opiske-
lijajäseniä. Oman liittonsa voi myös 
selvittää opintoalansa perusteella 
Akavan hakukoneella osoitteessa jär-
jestäydy.fi.

Entäs huonot puolet?
Huonona puolena voi mainita sen, että 
opiskelijankin on maksettava jäsenmak-
sua, kun viikkotyötunteja kertyy yli tie-
tyn määrän. Tosin tytöttömyyskassan 
jäsenellä tämä edistää työssäoloehdon 
täyttymistä.
 Ammattiliiton valinta saat-
taa myös tuottaa päänvaivaa, ja lisäksi 
juuri itseä kiinnostavan alan ammat-
tiliitto ei ehkä huolikaan opiskelija-
jäseniä. Asioista selvää ottaminen ei 
kuitenkaan ole kovin vaikeaa.

Jes! Kiinnostuin, mutta 
mitäs sitten?
Jos haluat lukea lisää ammattiliitoista tai ehkä jopa 
liittyä, paras paikka aloittaa on Akavan Erityisalojen 
nettisivut akavanerityisalat.fi. Nimenomaan opiske-
lijoille suunnattuja sivuja ovat akava.fi/opiskelijat 
sekä Akavan Erityisalojen aivanerityinen.fi, josta 
löytyy muun muassa lista niistä Akavan Erityisalojen 
alaisista liitoista, joihin voi liittyä jo opiskeluaikana. 
Liittyminen käy täyttämällä yksinkertaisen nettilo-
makkeen.
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KARAVAANIN KERHO ESITTÄYTYY

Karavaanin suljettujen ovien kerho, mitä se pitää 
sisällään? Allekirjoittanut otti tehtäväkseen salaka-
valasti soluttautua kyseisen kerhon kokoukseen ja 
raportoida julki salaiset 3 ämmää: mitä, missä ja 
milloin, sekä kaupanpäällisiksi miksi.
 Ensiaskeleet sujuvat jouhevasti, kun 
sujuvin supliikein saan puhuttua itseni jäsenek-
si suljettuun Facebook-ryhmään nimeltä Japanin 
keskustelukerho sekä saan kalastettua seuraavan 
kokoontumisen paikan tietooni.
 On aivan tavallinen perjantai-ilta. Ka-
puan portaita pohjoishelsinkiläisessä kerrostalossa 
ja mietin, olenko nyt varmasti oikeassa paikassa. 
Rimpautettuani ovikelloa epäilykseni kuitenkin 
kaikkoavat, kun asunnon omistaja ja kerhon jäsen 
Emma Myllynen raottaa oveansa. Pian paikalla ovat 
muutkin jäsenet – kaiken kaikkiaan kuusi kappalet-
ta – ja tapaaminen alkaa.
 Japanin keskusteluker-
ho on fuksien itsensä perustama 
ja pyörittämä kerho, jonka tarkoi-
tuksena on kerran viikossa tavata 
kielen kanssaopiskelijoita, puhua 
japania ja viettää aikaa. Joululo-
man tienoilla fuksien kollektii-
vinen tietous ja kielitaito olivat 
kohonneet siihen pisteeseen, että 
tämänkaltaisella kerholla oli mon-
ta innokasta osanottajaa.
– Viidesti taidetaan olla sen jäl-
keen kokoonnuttu, toteaa Johan-
nes Cairns.

Vierailijana Japanin keskustelukerhossa

teksti: Jannika Aakkula
kuva: Mia Meri

 Tämänkertainen ei kuitenkaan ole aivan 
niitä tavallisimpia keskustelukerhon kokoontumi-
sia, sillä ohjelmassa on japanilaisia herkkuja takoya-
keja (mustekala vaihdettu herkkusieniin), pelailua 
ja vapaata jutustelua. Kerholla on ollut tapana ja 
tavoitteena valita yhdelle tapaamiselle jokin ehkä 
tunnillakin käyty teema, jonka pohjalta keskustelua 
on hyvä lähteä kehittämään.
 Mutta ei siis tänään. Nyt katsotaan kuin-
ka Arvaa Kuka taipuu japaniksi ja kuinka lutviutuu 
sanataituruus, kun selittämisen kieli vaihtuu Scat-
tergories-pelissä. Herkkujen äärellä myös keskuste-
lu kulkee sujuvasti ruoka-aiheisilla alueilla.
 Myös syy jäsenten rajoittamiseen Japani 
1 -kurssin osallistujiin selviää. Fuksien tahdissa fuk-
sien ehdoilla, ei niinkään oppimisen vaan kielen 
aktivoimisen vuoksi.

Japanin keskustelukerho saatiin kiinni itse teossa kahvihuoneella ai-
emmin keväällä harjoittelemassa seuraavan viikon Japanin kokeeseen.
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AAMML – Aasian ja Afrikan
Makujen ja Murkinoiden Laitos

teksti ja kuvat: Dina Hongell ja Siiri Launis

Korealaistyylinen retikka-
porkkanasalaatti
Salaattiin:
250 g retikkaa
1 iso porkkana
½ dl kevätsipulin valkoista osaa hienona silppuna
Kastikkeeseen:
1 rkl seesamiöljyä (paremman puutteessa auringon-
kukkaöljyä)
1 rkl viinietikkaa
½ rkl soijakastiketta
¼ tl sokeria
½ tl cayennepippuria ja/tai raastettua inkivääriä
½ tl suolaa
koristeluun krassia tai persiljaa

Huuhdo ja kuori retikka ja porkkana. Leikkaa ne 
ohuiksi viipaleiksi. Silppua kevätsipuli. Laita vi-
hannekset syvään kulhoon kastiketta odottamaan. 
Teimme kastikkeen melko löysin rantein (eli vähän 
maun mukaan). Kun kyseessä on salaatti, 
mututuntuma on hyvin suositelta-
va tekniikka.

AAMML

Sudanilainen leipä
5 dl vettä
50 g hiivaa
1 tl suolaa
2 tl sokeria
1 rkl öljyä
n.1 kg vehnäjauhoja

Liota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää suola, 
sokeri ja öljy. Lisää jauhot vähitellen koko ajan vai-
vaten. Anna taikinan nousta tunnin verran, ja tee 
siitä sitten pieniä pyöryköitä (n.15 kpl). Kauli tai ta-
puttele käsin lituskoiksi, muodoltaan pyöreiksi lei-
viksi. Anna kohota viitisentoista minuuttia ja paista 
sitten 250-asteisessa uunissa noin viisi minuuttia. 
Haarukan ja veitsen sijaan Sudanissa on perintei-
sesti käytetty leipää lusikkana, ja nämä leivät ovat-
kin oivallisia syötäviksi riisin ja lihapadan kanssa.
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Maustettu riisi
7½ dl riisiä
1 rkl voita tai öljyä
1 tl suolaa
½-1 tl kardemummaa
½-1 tl korianteria
½-1 tl (mauste)kurkumaa

Paahda riisiä pari minuuttia voissa tai öljyssä. Lisää 
vettä pakkauksen ohjeen mukaan. Lisää suola ja 
mausteet. Mausteita voit laittaa enemmänkin kuin 
yllä lukee, mikäli haluat riisistä mausteisempaa. 
Peitä kattila kannella ja keitä riisiä miedolla läm-
möllä, kunnes vesi on imeytynyt. Katso kuitenkin 
pakkauksen ohjeesta suurpiirteinen keittoaika.

Khoodra Mafrooka 
– sudanilainen lihapata
250 g naudanlihaa
2 sipulia
2 rkl öljyä paistamiseen
1 tl suolaa
tuoreita pinaatinlehtiä
¼ tl soodaa
2-3 valkosipulinkynttä
1 tl rouhittua mustapippuria

Paista hienonnettua sipulia suikaloidun lihan kans-
sa noin viisi minuuttia. Lisää litra vettä ja anna 
kiehua kannen alla, kunnes liha on mureaa (tähän 
voi mennä paljonkin aikaa). Poimi lihat pois, paista 
niitä erikseen öljyssä ja pistä hetkeksi syrjään. Lisää 
pinaatti sekä sooda sipuliseokseen ja anna kiehua 
30 minuuttia. Nosta sipuli-pinaattiseos hellalta, 
sekoittele ja anna jäähtyä hieman. Laita paistettu 
liha takaisin pataan ja lisää vielä mustapippuri sekä 
murskattu valkosipuli. Sekoita ja pata on valmis.

Libanonilainen tee
1 l vettä
2 kanelitankoa
20-30 g tuoreita mintunlehtiä

Lisää kanelitangot ja minttu kiehuvaan veteen. 
Hauduta 15 min. Siivilöi ja tarjoile.
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Pasha
Tämän perinteisen pääsiäisherkun teimme venäläi-
sen isotädin reseptiä seuraten.

1 kg maitorahkaa
125 g voita
2 dl kuohukermaa
2 munankeltuaista
1¼ lasillista (2–2,5dl) sokeria
½-1 tl vaniljasokeria
rusinoita & värikästä hedelmäsekoitusta (mm. kui-
vattuja appelsiininkuoren- ja kirsikanpaloja) maun 
mukaan (ne voi myös halutessaan jättää pois)

Valuta ylimääräinen neste pois maitorahkasta lait-
tamalla se jääkaappiin yön yli. Tämä sujuu parhai-
ten laittamalla rahka mielellään ei-niin-tiiviiseen 
kankaaseen, jonka jälkeen rahkanyytti ripustetaan 
jääkaappiin. Painovoima hoitaa loput. Vähemmän 
outo tapa on asettaa kangas (pasta)siivilään reunoja 
myöten, lapioida rahka siihen ja peittää koko hös-
säkkä lautasella. Lautasen päälle on laitettava pai-

noa, jotta ylimääräinen neste valuisi rahkasta pois. 
Me käytimme painona suurta valkokaalia. Se teki 
tehtävänsä hyvin.
 Sekoita sokeri sekä huoneenlämpöinen 
voi keskenään. Lisää keltuaiset ja sekoita. Lisää 
seokseen ensin rahka ja sen jälkeen vatkattu kuo-
hukerma. Sekoita tasaiseksi massaksi. Lisää rusinat 
ja hedelmät. Toista valuttamisprosessi, mutta tällä 
kertaa pastasiivilätekniikalla. Siivilä toimii muottina 
ja antaa pashalle kakkumaisen muodon. Valuttami-
nen saa mielellään kestää 24 h.
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Rakkaat lukijat! Tämä on viimeinen AAMML. Toivot-

tavasti jatkatte makunystyröittenne hemmottelua 

myös vastaisuudessa. Meillä on ollut kivaa tämän 

ruokapalstan parissa. Kiitos ja kumarrus. 

 
 

Terveisin, Dina ja Siiri.
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Besides a one-year exchange program there are 
also other choices to choose from when you want 
to make your stay abroad a more permanent one. 
Andrew Logie is in his first year of doing a PhD 
at the University of Helsinki. He studied Japanese 
and Korean at the School of Oriental and African 
Studies in London, writing his MA thesis on the 
films of the Japanese director Kitano Takeshi and 
majoring in Korean literature. At the University of 
Helsinki the aim of his PhD research is to analyze 
how Koreans view and relate themselves to other 
East Asian peoples and cultures.
 It seems we got a hold of Andrew just in 
the nick of time: next month he is going to Korea 
to work on a small film project, already having a bit 
of experience in the field, since a couple of years 
ago he collaborated on a short film with another 
Korean director in Hokkaido, Japan. When asked 
about his future plans, Andrew, unsurprisingly, of-
fers “making films in Korea” as an answer. And truly 
it does seem he is on his way toward his goal.
 But on to the interview before the word 
count reaches its limit!

How did you come up with the idea of doing 
your PhD in another country?
It creates an opportunity to live in another country 
and gain new experiences.  After completing my 

MA I lived in Korea and Japan for about two and a 
half years, but didn’t want to study in those count-
ries.

What made you choose Finland specifically?
I’ve been interested in Mongolian, and the Uni-
versity of Helsinki is the only University in Europe 
where you can study the Mongolian language in 
English. Moreover, I’ve been interested in Asian mi-
nority cultures in North East Asia, and the Univer-
sity of Helsinki offers Altaic Studies combined with 
East Asian Studies so it’s a perfect opportunity for 
me to continue with Korean Studies whilst broade-
ning into other areas of interest.
 Outside of Asian Studies I’ve been in-
terested in the Baltic region, and Helsinki is in a 
perfect position for visiting nearby countries. So, 
again, living here is a good way to continue with 
Asian Studies while learning and experiencing an 
alternative region and culture.
 Also, I’m a huge fan of Sibelius’ music 
and this is the strongest reason for my initial inter-
est in Finland and Finnish culture.  I’ve also always 
been a fan of Tolkien’s books and I knew some of 
his stories were strongly influenced by the Kaleva-
la.

text: Piia Ylitalo
photo: Andrew Logie

Introducing: 
 Andrew Logie

FOREIGN STUDENTS IN TOPELIA

IT’S IN ENGLISH!
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What were your first impressions when you 
came here?
It was surreal.  I’d never been to Finland before, 
so I was quite nervous it might be horrible.  I flew 
by Finnair from London and found myself sitting 
next to the only two Koreans on the plane; so I 
spent the whole time chatting in Korean.  I was also 
impressed to find that Finnish paper cups have pa-
per handles on them! And as the plane landed in a 
forest (Vantaa Airport), they were playing “Girl from 
Ipanema” through the speakers.
 Although I had to worry about accom-
modation for the first month I generally found Hel-
sinki very pleasant from the beginning.  I especially 
like the older architecture of the city and the fact 
that the University is one of the main buildings in 
the centre of the city makes it feel like you want to 
be there.

What kind of differences are there between 
SOAS and the University of Helsinki?
The main difference is that in the UK you only take 
about four courses per academic year, each worth 
one credit, so you only need four credits per year. 
Also, UK universities charge enormous fees, which 
put everyone in debt. The fees are almost ten times 
as much for students outside of the EU countries, 
so wealthy Asians are essentially funding UK Uni-
versities, particularly in London.
 Student life seems reasonably similar, 
though in Finland the Student Union is much more 
organized and students seem to have more regular-
ly activities. There’s no Osakunta in the UK.
 You also get much better food at UniCa-
fe than at the cafeterias of UK Universities.

Do you face any kinds of problems here as a fo-
reign student? Are there language problems or 
enough courses in English?
Everyone at the University is very good at English 

and for me the courses I’ve been interested in 
have all been taught in English. The most useful 
information is also available in English, in addition 
to Finnish and Swedish. The only place where it 
seems more of an issue is student activities, as a lot 
of emails are exchanged and understandably not 
everything gets translated. But I think it’s a good ba-
lance, though, because if everything was in perfect 
English, it would be boring and there’d be no moti-
vation to learn Finnish. I think the foreign students 
should try to learn Finnish, though it is a problem 
that everyone is too good at English!

What do you want to say to those Finns who are 
interested in studying abroad?
It is difficult, but you have to embrace the chal-
lenge because it’s one of the best ways to gain 
experience and live abroad.  The application pro-
cesses can often be complicated, so start early and 
do everything exactly as they ask.  A lot of people 
study abroad so it’s definitely possible. Once you’re 
living in the country, the biggest issue is to balance 
studying with experiencing the country: the more 
you study before going, the more rewarding it will 
be once you’re there. MA courses are usually the 
most intense ones so you need to be passionate 
about your subject!

Thank you Andrew very much, and good luck with 
Korea and your research!
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teksti: Joonas Kirsi

Asiakaslähtöisyys yliopistoihin

JOUTILAAN MIETTEITÄ

Kuten kaikki tiedämme, maamme yliopistoissa pantiin taannoin käyn-
tiin kaivattu rakenneuudistus, jonka ansiosta yliopistot ovat nyt monta 

askelta lähempänä oikeita yrityksiä. Uudistuksia on tehty paljon esimer-
kiksi henkilökunnan työsuhdepolitiikan muodossa, mutta on mahdotonta 

välttää tunnetta, että prosessissa on jäänyt syrjään yksi tärkeä ryhmä. Tämä 
ryhmä olemme me opiskelijat – yliopiston asiakkaat. 

Jos yliopisto aikoo jatkossa menestyä taloudellisesti autonomisena yk-
sikkönä, sen on aika ottaa asiakkaidensa tarpeet vakavasti. Tämä 
tarkoittaa ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä eli asiakaskunnan 

tarpeita vastaavien palveluiden tuottamista. Alle olenkin listannut 
muutaman ehdotuksen palvelumalleista, jollaisia yliopiston kannat-

taisi jatkossa mainostaa tavoittaakseen asiakaskuntansa paremmin.  
Yhden periodin peruspaketti – tarjolla veloituksetta

Peruspaketti tavalliselle opiskelijalle. Osallistu verkossa kiinnostaville ja hel-
posti ymmärrettäville luennoille eri tieteenaloilta. Katso vain luennot yliopis-

ton nettisivuilta ja osallistu uudella aukkotestiteknologialla toteutettuun 
loppukuulusteluun. Helppoa! Kurssien laajuus on 3op + 2op alkavaa 

periodia kohti. Luennot nyt myös suoraan kännykästä!
Pätkätyöpaketti – luennot silloin kun sinulle sopii

Pätkätyöläisen joustopaketti! Varaa luentosi ja graduohjauksesi kätevästi tekstivies-
tillä mihin aikaan vain ja peruuta ne helposti yllättävän työkeikan ilmaantuessa. 
Kurssisuorituksissa joustavat aikataulut. Yö- ja viikonloppuopetusta tarjolla li-

sähintaan. Sopii myös lapsiperheille.
Uraputkipaketti – tuplaa tehokkuutesi
Kiire työmarkkinoille?  Saat nyt rahojesi vastineeksi jopa kaksinkertaisen määrän opin-

topisteitä samoista kursseista ja voit valmistua jopa puolessa tavoiteajasta! Mukana 
opintosuoritusten joustava arvostelu, joka räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi. Lisä-
maksusta saat myös käyttöösi oman efficency trainerin, jonka kanssa voitte suunni-
tella juuri sinun kehollesi sopivan piristeohjelman ja panna yön hukkatunnit teho-
käyttöön. Valmisteet saat edullisesti Yliopiston Apteekista. 

Deluxe Academica – panosta aivoihisi
Erikoispaketti sinulle, joka olet valmis maksamaan laadusta. Huiman hinnan vastineeksi saat 
huimat edut: motivoituneet ja innostavat luennoitsijat, monipuolisen ja koherentin kurssisi-
sällön, mahdollisuuden suorittaa loppukuulustelut esseen tai luentopäiväkirjan muodossa 
ja paljon muuta. Lisäpakettina fukseille tarjolla tutorointi, jonka kautta pääset tutustumaan 
veloituksetta muihin oman alasi opiskelijoihin. Tätä sen yliopiston olla pitää!

Kuuluisa tiibetiläinen myötätunnon bodhisattvan Avalokitešvaran mantra ”om mani padme hung”. Karkeasti käännettynä: ”Olkoot kaikki olennot onnellisia.” 
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Mitä kuuluu, Sylvia Akar?

teksti: Mia MeriKUULUMISIA

Sylvia Akar toimii laitoksellamme arabian kielen ja isla-
min tutkimuksen yliopistonlehtorina. Sylvia saattaa olla 
tuttu myös vanhemmille opiskelijoillemme toimittuaan 
hetken laitoksemme amanuenssina.

Hei Sylvia! Mitä kuuluu?
Kiitos hyvää! Talvi on ollut raskas, mutta kevään valoi-
suus auttaa jaksamaan.

Olet yksi laitoksemme helpoimmin lähestyttäviä 
opettajia, aina ystävällinen ja aidosti läsnä. Mikä 
on salaisuutesi?
Kiitos, tuo luonnehdinta lämmittää todella! Ehkä tärke-
ää on ymmärtää, ettei itsekään osaa kaikkea…minulle 
tämä työ on opiskelijoiden kanssa yhdessä oppimista.

Facebookissa opetit minulle, että “lava” tarkoit-
taa 24-packia. Sen olit puolestasi oppinut lapsil-
tasi. Mitä muuta yliopistonlehtorille hyödyllistä 
olet oppinut lapsiltasi?
Oi voi, vaikka mitä! Ilman lapsiani olisin varmaan hir-
veä snobi. Lapset ovat omine ongelmineen ja omine 
vahvuuksineen opettaneet ainakin suvaitsevaisuutta. 
Välillä tuntuu, että on helpompi suvaita vieraita kult-
tuureja kuin oman lähipiirin kummallisuuksia!  Kuo-
pukseni ansiosta olen oppinut tykkäämään gangsta-
rapista, mikä on klassisen musiikin harrastajalta aika 
hyvin!

Minkä ikäisiä lapsesi ovat, ja luuletko, että joku 
heistä tulee joskus Makulaan Aasian tai Afrikan 
kieliä ja kulttuureita opiskelemaan?
Ali on 23-vuotias ja Yousef 17-vuotias. Alin jotkut opis-
kelijat ehkä muistavatkin laitoksen ATK-tukihenkilönä 
jokin aika sitten. Olen melko varma siitä, että molem-
mat pojat ovat saaneet tehokkaan rokotuksen näitä 
meidän oppiaineita vastaan… 

Matkustat usein Lähi-idän maihin, kuten Syyri-
aan tai Egyptiin. Onko sinulla mitään hyviä vink-
kejä ensi kertaa Lähi-itään matkustavalle?
Rohkeasti menoksi, mahdollisimman paljon kontakte-
ja paikallisiin ja suu ja korvat auki!

Olet blondi. Montako kamelia sinusta on tarjottu 
Egyptin basaareissa? Minusta tarjottiin ekalla ker-
ralla vuonna -92 ja vielä blondina 7 feluka-venettä 
ja 200 kamelia. Viimeksi vuonna 2006 ja mustalla 
tukalla hinta oli tippunut surkeaan kamelilaumaan. 
Luuletko, että arvonlasku johtuu tukan värjäämi-
sesta vai yhdenlaisen tapakulttuurin kuolemisesta?
Heh, menin naimisiin jo 19-vuotiaana, joten en päässyt 
koskaan kokeilemaan markkina-arvoani basaareissa! 
Tuota toista kysymystäsi taidan jäädä miettimään…

Olet tutkinut hadith-kirjallisuutta eli profeetta 
Muhammadin elämästä kertovaa kirjallisuut-
ta, jota islaminuskoiset pyrkivät noudattamaan 
arjessaan. Tuleeko mieleesi yhtään hyvää ohje-
nuoraa, joka sopisi karavaanilaisen arkeen, kun 
kokeet ahdistavat ja deadline lähestyy?
”Maailma on vain tarina: ole siis hyvä tarina.” Näin 
kerrotaan yhden varhaisen muslimioppineen eli Abu 
Hanifan sanoneen. Profeetta Muhammadin viisauksia 
minun on aika vaikea allekirjoittaa. 

Haluatko lähettää vielä terkkuja karavaanilaisille?
Opiskelu on kovaa työtä: siihen täytyy panostaa todel-
la, jos haluaa sekä oppia että saada kasaan suorituksia. 
Itse pelkään vanhan kunnon sivistysyliopiston puolesta 
tässä tulospaineessa. Yritetään puolustaa sitä yhdessä!

Kiitos!
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