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Me 2000-luvun Aasian ja Afrikan kielten ja kult-
tuurien opiskelijat emme ole nojatuoliantropolo-
geja. Emme usko kirjaviisauden kaikkivoipuuteen, 
vaan haluamme matkustaa paikan päälle ja nähdä, 
koskettaa, maistaa. Olemme seikkailijoita. Monille 
seikkailu omassa kohdemaassa on jopa kirjattu tut-
kintorakenteeseen.
 Tässä numerossa teemana on ”karavaa-
nilaiset maailmalla”, opiskelijoillemme aina ajan-
kohtainen aihe. Käväisemme Puolan keskitysleirillä, 
hyppäämme Trans-Siperian junaan ja suuntaamme 
Shanghain ja Pekingin vilskeeseen. Koemme pe-
kingin oopperan viehätyksen – samoin koskettavan 
oopperan Japanissa. Sillan Japanista takaisin Suo-
meen luo historiallinen JASU-seminaari, jota omalta 
kantiltaan tunnelmoi lehtori Yukako Uemura. Maa-

ilmalla matkatessa vakiopalstat pitävät yllä kotoisaa 
tunnelmaa. Oppiainehistoriikki taas muistuttaa, 
mistä ponnistamme.
 Kiinnittäkää turvavyönne ja nauttikaa 
matkasta!

P.S. Suurkiitokset puheenjohtajakautensa tänä 
vuonna päättävälle, opiskelijoita yhteentuoneelle 
Mia Meri -nimiselle ideoita joka tuutista pursua-
valle pakkaukselle, joka tuntee kaikki yliopistolla, 
uskaltautuu barrikadeille epäkohtia kohdatessaan 
ja on taittajan ominaisuudessa tämänkin lehden 
merkittävänä takapiruna!

Pääkirjoitus

Aloitin opintoni täällä AAKK:ssa vuonna 2004. Ny-
kyisten opiskelijoiden voi olla vaikea uskoa tätä, 
mutta tuolloiset Karavaani ja AAKKL olivat hyvin 
erilaisia kuin nykyään. Haluankin tässä viimeisessä 
kirjoituksessani puhenjohtajana kertoa, miten Ka-
ravaani on muuttunut näinä vuosina ja miten suu-
ren muutoksen pieni ihmisryhmä voi saada aikaan 
koko laitoksen tasolla.
 Tervetulotoivotukseni laitokselle ei ollut 
ruusuinen. Tuutorini oli tyttö, joka esitteli itsensä ja 
sanoi sitten: ”Mä en jaksa puhua kun mua väsyttää”, 
ja siinä hän ei yhtään liioitellut. Lopun orientointivii-
kosta kuljimme mykäksi muuttuneen, murjottavan 
tuutorin perässä, joka jälkeenpäin ei edes moikan-
nut takaisin. Yhtään sen paremmin ei mennyt mui-
denkaan opiskelijoiden parissa. Kahvihuoneella istui 
aina jokin vanhempien opiskelijoiden ryhmä, joka 
keskusteli vain keskenään. Kerran söin siellä lounaan, 
mutten enää toista kertaa. Muutenkin vanhemmat 
opiskelijat tekivät selväksi, ettei heidän jälkeensä tul-
leiden opiskelijoiden seuraa kaivattu ja meidät suljet-
tiin tietoisesti ulos monista tapahtumista.
 Karavaanilla ei mennyt noihin aikoihin 
juuri sen paremmin. Itä-Aasian opiskelijat olivat pe-

rustaneet Lootuksen, joka oli kylläkin jo haudattu ja 
liitetty takaisin Karavaaniin, mutta sen seurauksena 
Karavaanin pyörittäminen oli jäänyt lähinnä Afrikan-
opiskelijoiden ”monilukuisille” (huomatkaa ironia) 
harteille. Silloinen puheenjohtaja Tuuli Shinyella 
joukkoineen teki parhaansa pitääkseen Karavaanin 
elossa, mutta pula aktiiveista teki työstä vaikeaa. (Kii-
tän ja kumarran silloista hallitusta kaikesta sydämes-
täni.)

Muistaakseni toisena opiskeluvuotenani minä ja Nii-
na Lätti päädyimme Karavaaniin. Siihen aikaan se, 
että ilmaantui kokoukseen, tarkoitti että päätyi heti 
hallitukseen, jossa oli pulaa ihmisistä. Minä nousin 
melkein heti varapuheenjohtajaksi. Puoli vuotta myö-
hemmin Tuuli lähti vaihtoon ja Niinasta tuli Karavaa-
nin uusi puheenjohtaja.
 Niinan valtakaudella Karavaania lähdettiin 
tietoisesti kehittämään. Japania opiskelevan Niinan 
myötä koko japanin opiskelijoiden vuosikurssi innos-
tui tulemaan Karavaaniin, ja Niinan johdolla he saivat 
aktivoitua Karavaanin tapahtumatarjonnan. Ylipäänsä 
tuntui, että ihmisillä oli aivan uutta intoa Karavaanin 
toiminnan kehittämiseen.

Pj puhuu

&
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Mia Meri

 Samaan aikaan minä otin asiakseni uudis-
taa Karavaanin tiedottamisen. Tavoitteekseni tuli, että 
kaikissa Karavaanin kokouskutsuissa kerrottaisiin suun-
nilleen, mitä asioita kokouksessa tullaan käsittelemään, 
jotta kiinnostuneet tietäisivät tulla paikalle. Kokouksen 
jälkeen myös pöytäkirjat oli tarkoitus laittaa Karavaani-
listalle, jotta ihmiset näkisivät paitsi, mitä on päätetty, 
myös mitä kaikkea Karavaani tekee.
 Karavaanin kautta sain myös ratkaistua 
henkilökohtaisen ongelman. Kanssani samana vuon-
na egyptologian opiskelut aloitti kaksi (!) muutakin 
henkilöä. Yksi heistä lähti kuitenkin pian vaihtoon, ja 
toinenkin katosi jonnekin. Muihin tuutoriryhmän hen-
kilöihinkin oli vaikea pitää yhteyttä, kun ei ollut mitään 
luontaista tapaamispaikkaa, kuten yhteisiä kursseja 
kuin kerran vuodessa, ja kahvihuonettakaan nykymuo-
dossaan ei käytännössä vielä ollut. Olin siis hyvin yksi-
näinen. Siitä sain idean Kahvia ja pullaa -kerhoon. Olin 
varma, etten voinut olla ainoa yksinäinen opiskelija lai-
toksellamme, koska niin monet meillä ovat oman op-
piaineensa ainoita kyseisen vuosiluokan opiskelijoita. 

Tavoitteenani oli luoda kiva tapahtuma, jossa laitok-
sen yksinäiset pääsisivät tutustumaan toisiin ihmisiin 
myös yli oppiainerajojen. (Siihen aikaan me emme 
vielä puhuneet ”toisten” kanssa. Varsinkin suurissa 
laumoissa liikkuneet japanin opiskelijat olivat hyvin 
epäilyttäviä.) Kahvia ja pullaa -kerho osoittautui me-
nestykseksi, ja yhtäkkiä huomasimme pelotta vien 
vanhempien opiskelijoiden valittavan opettajille, 
ettei kahvihuoneelle enää uskalla mennä, kun siellä 
on aina nuorempia opiskelijoita paikalla. Victory!
 Niinan vallan alla Karavaani koki huip-
pukautensa. Meille perustettiin valtavasti kerhoja, 
olimme aktiivisesti yhteydessä opettajiin ja Kara-
vaani lunasti paikkansa opiskelijoiden edunvalvoja-
na. Ylipäänsä tuntui, että koko laitoksemme heräsi 
eloon aivan uudella tavalla noiden vuosien aikana.

Kun Niina lähti vaihtoon ja alkoi minun valtakaute-
ni, minä ja moni muukin varmasti oletti, että kaikki 
pyörisi kuten ennenkin. Kuitenkin Niinan kanssa 
vaihtoon lähti samaan aikaan monia muitakin toi-
mijoita, jotka Niina mukaan lukien olivat järjestä-
neet peli-iltoja tai vetäneet kerhoja, ja Karavaanin 
toiminta näytti hetkeksi melkein pysähtyvän. Me 
kaikki olimme tainneet tuudittautua ajatukseen, 
että asiat vain tapahtuvat ja aina löytyy joku, joka 
tekee. Onneksi tänä vuonna toiminta on taas saanut 
piristysruiskeen ja ensi vuonna Karavaanissa aloittaa 
jälleen valtavasti uusia toimijoita uuden johtajapa-
rinsa Janna Lipiäisen ja Johannes Cairnsin johdolla.

Toivotankin koko sydämestäni onnea Karavaanille 
ja sen uudelle hallitukselle. Ja kaikille Karavaanin 
jäsenille haluan muistuttaa, että Karavaania ei ole, 
ellei sen jäsenistö ole aktiivista ja järjestä toimintaa. 
Jos siis teidän mielestänne Karavaanissa ei järjestetä 
tarpeeksi jotain, menkää kokoukseen, kertokaa ide-
anne ja auttakaa järjestelyissä.

Ja samalla suuret kiitokset kaikille vanhoille toimi-
joille, joiden kanssa olen saanut ystävystyä. Näh-
dään taas kahvihuoneella! <3 <3 <3
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teksti ja kuvat: Johannes Cairns

Olit viime vuoden vuorotteluvapaalla. Tervetuloa 
takaisin! Miten vuosi sujui?
Itse asiassa se meni Japanin kieli Suomessa -semi-
naarin valmistelun merkeissä. Jälkikäteen ajatellen, 
jos en olisi ollut vuorotteluvapaalla – kiitos hienon 
suomalaisen järjestelmän – en olisi mitenkään pys-
tynyt järjestämään tällaista suurta tapahtumaa. Kai-
ken kaikkiaan tuntuu siltä, että tämä ei ole omaa 
aikaansaannosta, vaan jokin isompi taho on järjes-
tänyt asian.

Miten päädyit opettajaksi?
Pienestä pitäen olen aina vastustanut ajatusta, että 
minusta tulisi opettaja. En ole itse valinnut tätä, 
vaan ammatti valitsi minut tähän tehtävään. Ih-
mettelen edelleenkin, minkä takia olen opettajana. 
Halusin ensiksi olla arkkitehti. Isäni oli rakennus-
insinööri, ja hän piirsi kaavat, joiden mukaan kir-
vesmiehet rakensivat talomme. Olen siis lapsesta 
saakka nähnyt sellaista, ja halusin itsekin tehdä 
vastaavaa työtä. Minusta on myös aina tuntunut 
siltä, että japanilaiset nykykaupungit ovat rumia, 

ja halusin laatia suunnitelmien mukaisia, kauniita 
kaupunkeja. Ihanne-ammattini olisi toimia tuollai-
sessa tehtävässä.

Japan Foundation lähetti sinut vuonna 1993 Hel-
singin yliopistoon opettamaan japanin kieltä. 
Millaista japanilaiselle oli muuttaa Suomeen?
Silloin ei tiedetty paljoakaan Suomesta, mutta 
minulle Suomi oli itse asiassa aika läheinen maa. 
Japanissa on hyvin arvostettu taidemaalari nimel-
tä Higashiyama Kaii (東山魁夷, 1908–1999), joka 
käytti perinteistä japanilaista maalaustekniikkaa ja 
maalasi paljon eurooppalaisia maisemia. Löysin Hi-
gashiyaman lukioiässä. Eräs maisemasarja käsittelee 
nimenomaan pohjoismaisia maisemia. Higashiya-
ma kävi 1960-luvulla vaimonsa kanssa Pohjoismais-
sa, mukaan lukien Suomessa. Teoksessa ”Valkean 
yön valoa” (Byakuyakō, 百夜光, 1965) kuvattu pel-
kistetty metsä- ja järvimaisema on melko synkkä-
sävyinen, mutta toisaalta erittäin rauhallinen. Jokin 
siinä puhutteli minua, ja pidin siitä erittäin paljon, 
kuten muutenkin Pohjoismaa-sarjasta. Tällä tavoin 

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU

Yukako Uemura
– Valkean yön valoa jo 
toistakymmentä vuotta
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aika on päässyt vierähtämään. On totta, että jos en 
olisi koskaan pitänyt Suomessa olemisesta, olisin 
lähtenyt pois jo aikaisemmin. Suomessa on jotain, 
joka viehättää minua paljon. Itse en osaa kuiten-
kaan nimetä sitä.

Olit hiljattain järjestämässä historiallista Japanin 
kieli Suomessa -seminaaria, jossa eri yhteiskun-
nalliset tahot kokoontuivat pohtimaan japanin 
kielen asemaa, merkitystä ja tulevaisuutta Suo-
messa. Mitä seminaariviikosta jäi päällimmäise-
nä mieleen?
Minusta seminaari on ollut aito ihme. Sana ”ihme” 
kuvaa ajatuksiani parhaiten – muuta en voi sanoa. 
Meillä on ensinnäkin ollut poikkeuksellisen hyvä 
valmisteluryhmä, ja olen myös kiitollinen jollain 
tapaa järjestelyihin osallistuneille opiskelijoille, joi-
den ansiosta seminaari on saatu toteutettua. Lukui-
sat seminaarivieraat ovat kehuneet tilaisuutta. Port-
ti on nyt raollaan, ja tärkeää on, miten toimimme 
tästä eteenpäin. Toivottavasti jokainen seminaariin 
jollain tapaa osallistunut löytäisi kanavan tai mah-
dollisuuden kehittää seminaarin yhteydessä luotuja 

”Meillä on niin pieni kakku, 
että ei kannata ajatella: ”Jos 
tuo ottaa sen palan, minun 
palani pienenee.”

Suomesta tuli minulle läheinen.
 Toiseksi luin lukioaikana japaninkielisen 
teoksen Finrandogo wa neko no kotoba (”Suomi 
on kissan kieli”, フィンランド語は猫の言葉, 
1981). Teoksen kirjoittaja Inagaki Miharu (稲垣美
晴) opiskeli Helsingin yliopistossa suomen kieltä 
ja kulttuuria, ja kirja kertoo hauskasti hänen koke-
muksistaan koskien suomen kieltä, sen opiskelua ja 
suomalaisia. Suomi on tätäkin kautta ollut minulle 
erityisasemassa muihin maihin nähden. Olin myös 
lapsesta saakka kiinnostunut kielistä ja kulttuureis-
ta, ja suomen kieli vaikutti mielenkiintoiselta. Kun 
sain kuulla päätöksestä, että minut lähetetään Hel-
singin yliopistoon, en saattanut uskoa sitä todeksi.
 Toisaalta olen lukenut paljon kirjoja, jois-
sa ulkomailla asuneet japanilaiset kertovat omista 
kokemuksistaan. Olen oppinut, että jos haaveilee 
jostain maasta, siellä kyllä kannattaa käydä mutta 
ei välttämättä asua. Haavemaailmat ovat aina iha-
nia, mutta arkielämän myötä on luovuttava tiettyä 
paikkaa koskevasta ihannekuvasta. Minulle riittäisi, 
että Suomessa on Higashiyama Kaiin kuvaama mai-
sema, suomen kieli on erikoinen ja siellä näyttää 
asuvan mukavia ihmisiä, kuten Inagaki Miharun 
kirjassa. Siinä mielessä nykyinen tilanteeni sisältää 
kaksi puolta.

Olet viihtynyt Suomessa jo pitkälle toistakym-
mentä vuotta. Mikä on saanut sinut jäämään?
Välissä olin Amerikassa vuodet 1997–1998, joten 
olen ollut Suomessa 16 vuotta. Arki kuljettaa ih-
mistä eteenpäin. Suomessa rytmi on sellainen, että 
kesäloman jälkeen alkaa syksy, jolloin arkirutiinit 
palaavat. Kohta on pimeää ja tulee joulu. Joulun 
jälkeen valo lisääntyy, ja yhtäkkiä on taas kesä. Näin 
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suhteita ja kontakteja.
 Mielestäni olisi tärkeää, että ei aina aja-
teltaisi omaa etua, vaan myös yhteisöllistä etua. 
Seminaarin kautta tuli yhtäältä hyvin esille, että 
japanin kieltä todella käytetään Suomessa ja se 
on selkeästi läsnä suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Toisaalta se on edelleen hyvin marginaalinen kieli 
ja oppiaine, joten kaikkien japanin kielen kanssa 
tekemisissä olevien pitäisi toimia siten, että se mitä 
he itse tekevät omaa etuaan varten, palvelee myös 
yhteisön etua. Tällöin kasvatamme kakkua yhdessä. 
Meillä on niin pieni kakku, että ei kannata ajatella: 
”Jos tuo ottaa sen palan, minun palani pienenee.” 
Terve kilpailu on erittäin tärkeää, mutta aito kilpailu 
vain kasvattaa kaikkia osapuolia, toisin kuin muita 
tyrkittäessä. 
 Oman kokemukseni mukaan silloin, kun 
tekee toimivassa tiimissä yhteistyötä, tiimin jäsenil-
tä saa korvaamattomasti voimia. Välillä varsinkin 
tällaisen pitkäaikaisen projektin aikana tulee sellai-
nen olo, että tuleeko tästä mitään. Herää pelkoa, 
epäilyksiä ja väsymystä. Silloin olen aina saanut 
muilta voimia. Sama toimii päinvastoin: kun joku 
on vähän alakuloinen, toinen voi rohkaista ja an-
taa hyvää energiaa. Tämä on minulle uutta, koska 
opettajan työ on loppujen lopuksi aika yksinäistä. 
Olen onnekas, kun voin tällä hetkellä jakaa aja-
tuksia Outi Smedlundin kanssa. Kun olen tunnilla 
opettamassa, niin asetelma on silti väistämättä ”yksi 
opettaja – kaikki muut”. Siinä mielessä tällainen tii-
mityöskentely on ollut minulle uusi ja erittäin arvo-
kas kokemus.

Japanin kieli on viime vuosina ollut Aasian ja 
Afrikan kielten ja kulttuurien aineryhmän ylivoi-
maisesti suosituin pääkieli. Tulisiko mielestäsi 
laatia kiintiö, jotta alan osaajia ei tuoteta liikaa 
Suomen kaltaiseen pieneen maahan?
Kiintiö on minulle luonteva asia, koska olen lähtöi-
sin Japanista, jossa on opiskelijakiintiöt kaikissa yli-
opistoissa. Opiskelijoita ei oteta sisään kokonaisena 
joukkiona ja aleta sen jälkeen jakamaan omien toi-

vomustensa mukaan. Varsinkin kieliopetusta anta-
villa humanististen tiedekuntien laitoksilla on aina 
kielikohtaiset kiintiönsä. Täytyy katsoa, millaiset 
resurssit ovat ja sen mukaan rajoittaa opiskelijoiden 
määrää. Opettajana haluaisin tietysti ottaa vastaan 
kaikki, jotka haluavat opiskella japania. Se olisi 
ihanteellista, mutta se ei ole kovin realistista.
 Toiseksi tämä ei ole Japanin kielen ja 
kulttuurin laitos, vaan maailman kulttuurien laitos, 
johon kuuluu entinen Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien laitos. Tulisi ajatella laitoksen kokonai-
suutta. Japanin kieli Suomessa -seminaarissa Anita 
Lehikoinen opetusministeriöstä korosti, että Helsin-
gin yliopistolla on kansallinen vastuu harvinaisten 
kielten ja kulttuurien opetuksesta. Asia on suoma-
laisten harteilla. Minä en ota siihen kantaa, vaan 
suomalaisten on itse päätettävä, millaisia asiantun-
tijoita Suomi tarvitsee, ja sen perusteella suunnitel-
la, minkä verran ihmisiä Helsingin yliopiston tulisi 
kouluttaa.

Mihin suuntaan toivoisit suomalaisen Japanin-
tutkimuksen tulevaisuudessa kehittyvän?
Ensinnäkin toivoisin, että tutkimuksessa käytettäisiin 
myös japaninkielisiä lähteitä. Tutkimus voisi myös 
olla vuorovaikutteisempaa japanilaistutkijoiden 
kanssa. Suomalaisten tutkijoiden näkökulma antaa 
varmasti japanilaisille tutkijoille – unohtamatta tie-
tenkään muiden maiden Japanin-tutkijoita – hyviä 
ideoita ja keinoja tarkastella asioita uusilla tavoil-
la. Mielestäni japanilaisten ja suomalaisten välinen 
keskustelu, yhteistyö ja vuorovaikutus ovat erittäin 
tärkeitä. Ilmeisesti suomalaisilla on aika matala kyn-
nys olla tekemisissä japanilaisten kanssa, huolimatta 

”En ole itse valinnut tätä, 
vaan ammatti valitsi minut 
tähän tehtävään. Ihmettelen 
edelleenkin, minkä takia 
olen opettajana.
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siitä, että kielet ja kulttuurit ovat erilaiset. Suomalai-
set aina valittavat, että japanilaiset eivät osaa eng-
lantia, mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan estä heitä 
haluamasta käydä Japanissa ja tehdä yhteistyötä.
 Suomalaisten tutkijoiden on tietysti tär-
keää ottaa etäisyyttä Japaniin tutkimuskohteena, 
koska etäisyys on tärkeä perusta hyvälle tutkimuk-
selle. Jos on aina sisällä kulttuurissa, asioita ei pysty 
näkemään. Siinä mielessä suomalaisilla on hyvä ase-
ma ja tilanne. Toisaalta jos haluaa aidosti ymmärtää 
– eikä ainoastaan tietomielessä hallita – japanilaista 
yhteiskuntaa ja kulttuuria, sisäisen ajattelutavan 
omaksuminen on myös tärkeää. Täältä katsottuna 
jokin japanilainen ilmiö näyttää aivan epäloogiselta 
ja hölynpölyltä, mutta jos katsoo sisältäpäin, miksi 
he toimivat niin kuin toimivat, ehkä silloin myös 
ymmärtää ilmiötä. Sellainen ymmärrys antaa sy-
vemmän ulottuvuuden myös tutkimuk selle.
 Mitä loppujen lopuksi on kulttuurintutki-
mus tai Japanin-tutkimus? Kulttuuri ei ole yhtä kuin 
luonnonlaki. Tutkija voi ainoastaan tarjota erilaisia 
tulkintoja sekä tarkastella kohdettaan muuttuvana 
ilmiönä eikä johonkin tilaan jähmettyneenä esinee-
nä. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä tehtävä, ja 
toivoisin myös tutkimuksen kehittyvän tähän suun-
taan.

Lehtori Uemura on kiinalaisessa horoskoopissa 
käärme. Ympäristöään seuraava ja kulttuurista pi-
tävä käärme on älykäs ja luotettava. Käärme sopii-
kin hyvin talouselämään. Suotuisia ammatteja ovat 
myös professori, kirjailija, filosofi tai psykologi.
 Käärmenaiset ovat naisellisia ja pitävät 
koristautumisesta. Japanissa saatetaankin kehua 
naisen ulkonäköä sanomalla, että hän on kuin käär-
me. Vastaavasti myös mieskäärmeet ovat vaatteiden 
perään, ja heissä on kaikissa hieman dandya.
 Käärmeillä on tapana suunnitella toi-
mensa huolellisesti ja olla menestyksekkäitä. Tii-
kerin vuoden lähestyessä loppuaan käärmeen tä-
hänkin asti menestyksekäs vuosi vain huipentuu, 
kunhan käärmeihminen pystyy joustamaan itsel-
leen ominaisesta omapäisyydestä.
 Käärmeitä ovat vuosina 1917, 1929, 
1941, 1953, 1965, 1977, 1989 ja 2001 syntyneet.

Kiinalainen horoskooppi:

Käärme

Kirsti Eskola
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” Lord Dalling, at one time Ambassador of Constantinople, is credited with saying: “When you wish 
to know what a Turkish official is likely to do, first consider what it would be his interest to do; next, 
what any other man would do in similar circumstances; and thirdly, what every one expects him to do. 
When you have ascertained these, you are so far advanced on your road that you may be perfectly cer-
tain he will not adopt any of these courses.” Often have I thought that an Egyptian would take a certain 
view of a question based on my idea of a manner in which he would interpret either his own or 
Egyptian interests. And often I have found that he interpreted those interests in some strange and 
fanciful manner, which would never have entered into the head of any European. ”
 Evelyn Baring 1st Lord of Cromer (1908): 
  Modern Egypt, vol. 2, s. 165

Mia Meri

Ei näin

IT’S IN ENGLISH!
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teksti: Johannes Cairns

JASU-seminaari teki historiaa
Maailman kulttuurien laitos, tarkemmin sanot-
tuna japanin kielen lehtorin Yukako Uemuran 
vetämä työryhmä, järjesti Helsingin yliopistolla 
26.–29. lo kakuuta Japanin kieli Suomessa -semi-
naarin eli tuttavallisemmin JASU-seminaarin. Semi-
naarin suojelijaksi saatiin itse tasavallan presidentti 
Tarja Halonen. Nelipäiväisen seminaarin ensimmäi-
senä, suomenkielisenä päivänä erilaiset yhteiskun-
nalliset toimijat kokoontuivat päärakennuksen 
loistokkaaseen juhlasaliin pohtimaan japanin kie-
len asemaa, merkitystä ja tulevaisuutta Suomessa. 
Puheita kuultiin niinkin arvovaltaisilta tahoilta kuin 
yliopiston vararehtorilta sekä Japanin Suomen-
suurlähettiläältä. Loput kolme päivää olivat japa-
ninkielisiä suppeampia akateemisia tilaisuuksia 
– ensimmäisiä laatuaan Suomessa! Seminaariviikko 
huipentui perjantai-iltana Helsingin kaupungin va-
rakaupunginjohtajan vastaanottoon.
 JASU-seminaarin tavoitteet olivat kolmi-
tahoiset:

一 Japanin kielen opetuksen tason nostami-
nen Suomessa.

二 Huomion herättäminen suomalaisessa 
yhteiskunnassa siihen, että japanin kieltä 
todella käytetään aktiivisesti täällä. Yh-
teyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia on 
vaikka millä mitalla, ja osaajille on aitoa 
tarvetta.

三 Verkostoituminen Japanin kielen ja kult-
tuurin opiskelijoiden ja alumnien sekä eri 
yhteiskunnallisten tahojen välillä.

 Ensimmäinen tavoite on jo monella ta-
voin toteutunut. Seminaarin saaman rahoituksen 
turvin maailman kulttuurien laitoksessa on saatettu 
lukuvuonna 2010–2011 tarjota kolme syventäviin 
opintoihin kuuluvaa japanin kielen kurssia. Semi-

naaria ovat tukeneet Scandinavia-Japan Sasakawa-
säätiö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
sekä Iittala. Yleensä kieliopetus on laitoksella kes-
kittynyt kielen perusosaamisen opettamiseen, mitä 
pidetään puutteena.Toiveena on, että syventäviin 
kielikursseihin panostettaisiin myös tulevaisuu-
dessa. Seminaarin tiimoilta on myös syntynyt lisää 
opiskelijavaihtosuhteita Japaniin, mikä osaltaan ko-
hottanee kielitaitotasoa.
 Toista tavoitetta on lähdetty aktiivisesti 
toteuttamaan jo ennen varsinaista seminaaria. Se-
minaaria organisoitaessa oltiin tekemisissä yli 800 
henkilön kanssa. Lisäksi tilaisuuden oheen laadittiin 
Japanin kieli Suomessa -kirja, joka julkaistiin semi-
naarin ensimmäisenä päivänä. Kirjaa varten haas-
tateltiin teemahaastatteluin yli seitsemääkymmentä 
japanin kielen kanssa suoraan tai välillisesti teke-
misissä olevaa suomalaisen yhteiskunnan toimijaa. 
Kaiken kaikkiaan kirja on laajin koskaan tehty sel-
vitys japanin kielen yhteiskunnallisista yhteyksistä 
Suomessa. Teoksen ideoineelle Outi Smedlundille 
myönnettiin kirjan valmistelemista varten Suoma-
lais-Japanilaisen Yhdistyksen Ramstedt-apuraha, ja 
haastattelut toteutettiin talkootyöllä japanin kielen 
opiskelijoiden ja opettajien kesken. Yhdessä en-
simmäisen seminaaripäivän kanssa seminaarikirja 
oli työstämässä myös kolmatta tavoitetta, verkostoi-
tumista japanin-osaajien ja muiden yhteiskunnallis-
ten tahojen välillä.
 Nähtäväksi jää, millaisia hedelmiä semi-
naarin myötä luodut kontaktit kantavat tulevaisuu-
dessa. Kirjoittaja toivoo, että japanin kielen osaajat 
tunnettaisiin laajemmin suomalaisessa yhteiskun-
nassa, heidän osaamistaan osattaisiin hyödyntää ja 
heillä olisi siten yhä enemmän työmahdollisuuksia. 
Mikä voisikaan lopulta olla hienompaa Aasian ja 
Afrikan kielten ja kulttuurien opiskelijalle kuin kou-
lutustaan vastaavan työn löytäminen!
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Historiikin ensimmäisessä osassa pureuduttiin Aa-
sian ja Afrikan kielten ja kulttuurien oppiaineiden 
varhaishistoriaan. Tultaessa 1800-luvun loppuun 
oli luotu perusta muutamille nykyisistä oppiaineis-
ta: seemiläiset kielet ja kulttuurit, arabian kielen ja 
islamin tutkimus, indoeuropeistiikka sekä Etelä-Aa-
sian tutkimus. Historiikin kolmannessa, viimeisessä 
osassa on tarkoitus luoda katsaus siihen, kuinka op-
piaineet ovat kehittyneet ja moninaistuneet tämän 
jälkeen – ja keiden johdolla.
 Tässä historiikin keskimmäisessä osiossa 
tarkastellaan Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
oppiaineita osana Helsingin yliopiston institutionaa-
lista historiaa. Esittelyn saavat myös kaksi oppiainei-
siin kytkeytyvää historiallista toimijaa: Japanilainen 
instituutti ja Suomen Itämainen Seura. Lisäksi pal-
jastetaan, missä päin Helsinkiä Aasian ja Afrikan 
kielten ja kulttuurien laitos on milloinkin toiminut. 
Näin opiskelija voi vaikkapa suunnata kaupunkiret-
kelle halki AAKKL:n historian ja muistella samalla 
pääaineensa syntyvaiheita.

Yliopiston, tiedekunnan ja 
laitoksen muuttuvat nimet
Turun Akatemia eli Academia Aboensis perustet-
tiin vuonna 1640. Turun palon jälkeen se siirrettiin 
vuonna 1828 Helsinkiin ja nimettiin Keisarilliseksi 
Aleksanterin-yliopistoksi – olihan Suomi tällöin 
Venäjän suuriruhtinaskunta. Suomen itsenäistyttyä 
yliopisto sai vuonna 1918 nykyisen nimensä, Hel-
singin yliopisto.
 I t ä m a i s t e n 
kielten professuuri kuului 
aluksi filosofiseen tiede-
kuntaan, joka oli yksi Tu-

run Akatemian neljästä kantatiedekunnasta. Vuonna 
1852 filosofinen tiedekunta jaettiin historiallis-kieli-
tieteelliseen ja fyysis-matemaattiseen (myöhemmin 
matemaattis-luonnontieteelliseen) osastoon. Kun 
filosofinen tiedekunta vuonna 1992 lakkautettiin, 
historiallis-kielitieteellisestä osastosta tuli itsenäinen, 
humanistinen tiedekunta. Filosofisen tiedekunnan 
perua on se, että tutkintonimikkeet humanistisessa 
tiedekunnassa ovat yhä filosofia-alkuisia.
 Vuonna 1973 suomalais-ugrilaisen kie-
lentutkimuksen professori Aulis J. Joki, joka oli opis-
kellut Tukholmassa myös kiinan kieltä sekä toiminut 
Östasiatiska Samlingarna -museon assistenttina, 
perusti historiallis-kielitieteelliseen osastoon Itä-Aa-
sian kielten ja altaistiikan yksikön samana vuonna 
perustetun kiinan lehtoraatin tueksi. Historiallis-
kielitieteellinen osasto oli vuonna 1965 kehottanut 
professoreita Salonen ja Aalto laatimaan ehdotuk-
sen Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien ope-
tuksen tehostamiseksi. Kokouksessaan 21.5.1974 
historiallis-kielitieteellinen osasto puolsi esitystä 
alan opettajat kokoavan Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien laitoksen (AAKKL eli opiskelijoiden pu-
heessa ”aakli”) perustamisesta. Samalla (5.6.1974) 
sitä edeltävä Itä-Aasian kielten ja altaistiikan yksikkö 
lakkautettiin.
 Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitos ehti toimia 36 vuotta. Humanistisessa tiede-
kunnassa oli vielä tasan vuosi sitten 16 laitosta, yh-
tenä niistä AAKKL, mutta 1.1.2010 laitosten määrää 

vähennettiin neljään. AAKKL lakkautettiin, 
ja sen oppiaineet kuuluvat nykyisin 

maailman kulttuurien laitok-
seen eli ”makulaan”.
 Maailman kulttuurien laitok-

Aasian ja Afrikan kielten ja 
kulttuurien oppiainehistoriikki

– Institutionaalinen historia

teksti ja kuva: Johannes Cairns
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seen kuuluvat Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
aineryhmän lisäksi klassillisen filologian aineryhmä, 
Renvall-instituutti sekä uskontotieteen oppiaine. 
AAKK:n sisäinen oppiainerakenne on toistaiseksi 
säilynyt ennallaan, mutta sitä ollaan paraikaa uu-
distamassa. Topelian käytäville on kantautunut kuis-
ketta myös oppiainekohtaisten opiskelijakiintiöiden 
luomisesta. Makulan perustaminen on selvästi sy-
sännyt käyntiin laajemman muutosprosessin.

Japanilainen instituutti
Japanilainen paroni Takaharu Mitsui kierteli 1930-
luvulla Euroopan yliopistoissa edistämässä Japanin 
tutkimusta. Vuosina 1935–36 Helsingin yliopisto sai 
häneltä 100 000 markkaa Japani-aiheisen kirjalli-
suuden hankkimiseen sekä noin 400 japanilaista te-
osta. Lahjavaroilla hankittiin eurooppalaisilla kielillä 
julkaistua japanologista kirjallisuutta.
 Kirjaneuvotteluissa oli mukana muun 
muassa Japanin-lähettiläänä toiminut professori 
Gustaf Ramstedt. Ramstedt oli Japanissa ollessaan 
uppoutunut korean kielen tutkimukseen ja toivonut 
korealaista tohtoria opettamaan Helsinkiin koreaa 
ja japania. Japanilaiset lähettivät kuitenkin Saksas-
sa opiskelleen Tsutomu Kuwakin vierailevaksi pro-
fessoriksi vuonna 1941 kulttuurivaihtosopimuksen 
mukaisesti. Kuwaki perusti Japanilaisen instituutin, 
joka sijaitsi päärakennuksen vanhan puolen 1. ker-

roksessa. Jatkosodan aikana Suomen oli julistettava 
sota Saksan liittolaiselle Japanille, ja vuonna 1944 
suhteiden katkettua instituutti suljettiin.

Suomen Itämainen Seura
Itämaiden kirjallisuuden professori Knut Tallqvist 
(1899–1933) perusti semitistiikan harjoituksia var-
ten vuonna 1893 Seemiläisen yhdistyksen, joka toimi 
vuoteen 1917 saakka, jolloin sen seuraajaksi luotiin 
Suomen Itämainen Seura – Finska Orientsällskapet. 
Seemiläinen yhdistys oli hankkinut konsistorin mää-
rärahoilla aikakauskirjaa Zeitschrift des Deutschen 
Palästina-Vereins, Friedrich Max Müllerin sarjaa 
Orientalische Bibliographie sekä kurssikirjallisuutta. 
Vuonna 1900 kokoelmat luovutettiin historiallis-kie-
litieteellisen osaston itämaiseen seminaarikirjastoon 
eli Orientaliaan, missä ne yhä ovat.
 Ensimmäiset viisikymmentä vuotta Suo-
men Itämaista Seuraa luotsasivat Knut Tallqvist ja 
Armas Salonen, ja toiminnan muodot vakiintuivat 
Seurassa pidettyihin esitelmiin sekä suomen- ja 
ruotsinkielisten julkaisusarjojen toimittamiseen. 
Studia Orientalia -sarja (1925–), josta on toistaiseksi 
ilmestynyt toistasataa nidettä, on ollut tärkeä kana-
va suomalaisen itämaiden tutkimuksen kehitykselle 
ja kansainvälistymiselle. Suomen Itämainen Seu-
ra toimii edelleen aktiivisesti, ja Studia Orientalia 
-sarjassa julkaistaan muun muassa Aasian ja Afrikan 

Näkymä Unioninkatu 38:n sisäpihalta
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kielten ja kulttuurien opiskelijoiden väitöskirjoja.

Helsinkiä ristiin rastiin
Yliopistollisena laitoksena AAKKL tarvitsi itselleen 
tukikohdan. Itä-Aasian kielten ja altaistiikan yksik-
kö oli saanut huoneen valtiotieteellisen tiedekun-
nan Deta-projektin yhteydestä Bulevardi 1 A:n 
4. kerroksesta, jonne oli alettu kerätä itäaasialaista 
kirjakokoelmaa. AAKKL:n perustamisen jälkeen 
amanuenssi Harry Halén jatkoi työskentelemistä 
Bulevardilla, vaikkakin osa henkilökunnasta sai työ-
huoneen Porthaniasta.
 Vuonna 1976 laitos pääsi yhteisiin, am-
mattikasvatushallituksen teknisen opetuksen osas-
ton entisiin tiloihin osoitteessa Vuorikatu 3 A 15 
(4. krs), jonne siirrettiin yksikön kirjojen lisäksi osa 
Orientalian kokoelmista. Vuodenvaihteessa oli kui-
tenkin huoneiston myymisen takia muutettava sa-
man talon 2. kerrokseen Vuorikatu 3 A 5:ssä.
 Suunnitelmissa oli siirtää AAKKL entiseen 
Kulmakouluun yhdessä uskontotieteen jaoston ja 
Kehitysmaainstituutin kanssa. Hankkeen rauetessa 

AAKKL:n uusiksi tiloiksi annettiin vuonna 1981 en-
tisen hammasklinikan uudistettuja huoneita Fabia-
ninkatu 24 A:sta, jonne saatiin myös alan kirjasto.
 AAKKL ehti viettää 1990-luvulla tovin 
myös Meritullinkatu 1 B:ssä, entisissä Yliopistopai-
non konehallin tuloissa, ennen kuin se muutti vuon-
na 1998 käyttöön vihittyyn, historialliseen Topelia-
kortteliin, osoitteeseen Unioninkatu 38 B. AAKK:n 
oppiaineiden hallinto ja opetus keskittyy edelleen 
samaan rakennukseen, joka sijaitsee Unioninkadun 
ja Kirkkokadun kulmassa.
 Unioninkatu 38 B valmistui lopullisesti 
vuonna 1830. Ennen yliopistotiloja varten tehtyjä 
kunnostustöitä vuosina 1996–1998 se ehti toimia 
kantonistikouluna (1830–1832), venäläisenä soti-
lassairaalana (1832–1917) sekä yleisenä ja yliopis-
tollisena sairaalana (1917–1995). Nykyisin kaksiker-
roksisen rakennuksen ensimmäinen kerros sisältää 
kanslian, henkilökunnan työhuoneita ja taukotilan, 
opetustiloja sekä opiskelijoille rakkaan kahvihuo-
neen. Toisessa kerroksessa taas on muun muassa 
tutkijanhuoneita.
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KARAVAANILAISET MAAILMALLA
KARAVAANIN KERHO ESITTÄYTYY

Mikä ihmeen matkakerho?
Yleisesti ottaen jokainen karavaanilainen on kiin-
nostunut maailmasta. Yleensä tämä myös tarkoit-
taa, että karavaanilainen haluaa nähdä maailmaa 
mahdollisimman laajalti. Jokaista matkaa ennen 
pitää kuitenkin aina ratkaista kaksi tärkeää asiaa: 
kenen kanssa ja mistä massit?
 Lukuvuoden 2009–2010 aikana toimi-
neella Karavaanin matkakerholla oli lyhyesti sa-
nottuna kaksi päämäärää. Koota porukalla kasaan 
matkakassaa ja lähteä samalla porukalla sinne asti, 
mihin rahat sitten riittäisivätkään. Kerhon jäseniä 
olivat kaikki, joilla oli kiinnostusta osallistua yhtei-
seen reissuun.

Mistä matkakassa?
Rahankuvat silmäkulmissa kimallellen matkaker-
hon jäsenet veivät itsensä ja pahaa aavistamattomat 
kaverinsa rahaa vastaan yleisöksi TV-lähetykseen. 
Kerhon jäsenet osallistuivat yhdessä myös kirpputo-
rille, jossa jokainen yritti omia tavaroitaan myymäl-
lä raapia kasaan viimeisetkin mahdolliset pennoset. 
Jo etukäteen aavisteltu matkakassan lopullinen lai-
huus sai kerhon jäsenet päätymään maahan, jonne 
halvalla pääsee ja jossa euro venyy uskomattoman 

Karavaanin matkakerho

teksti: Jannika Aakkula
kuvat: Heidi Kaikkonen

pitkälle ulkona syödessä. Reilulla käsi ylös -äänes-
tyksellä päädyttiin halvan oluen maahan Puolaan. 
Myös aiemmin yhteiskeräyksiin osallistumattomat 
otettiin reissuun mukaan, vaikkei näiden majoitusta 
yhteiskassasta katettukaan.

Matkajärjestelyjä
Matkan ajankohdaksi valittiin kesän alusta noin 
viikon pituinen jakso, jolloin kaikki pyrkivät pääty-
mään Puolaan. Osa porukasta pääsi lähtemään vas-
ta myöhemmin, osa joutui lähtemään aikaisemmin 
ja osa sattui olemaan maassa jo valmiiksi. Loppujen 
lopuksi kuitenkin yhteistä aikaa kertyi mukavan 
viikon verran. Yhdessäoloajan maksimoimiseksi 
suurin osa matkantekijöistä suosi lentokonetta yön 
yli matkaavan bussin sijaan. Kohdekaupungeiksi 
valikoituivat hyvien kulkuyhteyksien lisäksi myös 
varsin tunnetut kohteet: maan pääkaupunki Varso-
va sekä historiallinen Krakova – joka myös sattuu 
sijaitsemaan varsin lähellä kuuluisaa paikkaa nimel-
tä Auschwitz. Majapaikkojen varaamisen oli etukä-
teen hoitanut matkanjohtaja Heidi Kaikkonen, ja 
kahdessa kolmesta yösijasta koko porukka pääsikin 
samojen seinien sisälle kuuntelemaan toistensa 
kuorsausta.

Vinkkejä Puolan mat-
kaa suunnittelevalle
Ohessa muutamia hyödyllisiä vink-
kejä, jotka kannattaa lukaista lävitse 
ennen Puolaan lähtöä. Kaikki seu-
raavat kohdat ovat matkakerholais-
ten suosittelemia ja omin käsin/ja-
loin/hengen uhalla testattuja.

Mikäli haluat kiittää paikallista 
kassaneitiä, tarjoilijaa tai yöklu-
bin emäntää paikallisella kielellä, 
älä käytä sanaa ”spasibo”, mikäli 

•
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et halua joutua pahojen silmäyksien kohteeksi. 
Paikallisella kielellä kiitetään sanomalla ”dzięki”.
Syö ulkona. Puolan ylpeys on lähiruoka, joka 
useimmiten on halpaa ja myös hyvää.
Älä usko tarjoilijoita. Yhden hengen annos on 
venyvä käsite Puolassa.
Jos menet suuremmalla porukalla syömään, riko 
sitä ennen tarvitsemasi määrä pikkurahoiksi. 
Eritelty lasku on Puolassa tuntematon käsite, ja 
useimmiten maksu hoituu helpoimmin heittä-
mällä rahakasaan oman annoksensa verran pä-
täkkää.
Ota huomioon, että vaikka olisitkin varannut 
koko huoneen, jotkin ho(s)tellit harrastavat yli-
buukkausta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että huoneeseen ilmestyy ylimääräinen sänky, 
jonka asukas koetuissa tapauksista 100 prosen-
tissa kuorsaa kuin betonijyrsin.
Korvatulpat. Puolassa yhä myydään Suomessa 
kiellettyjä vahatulppia, joiden eristyskyky on 
aivan toista luokkaa kuin halpojen muovisten 
vastikkeiden.
Vaikka hinta onkin USKOMATTOMAN halpa 
– niin halpa, ettei sillä rahasummalla uskoisi 
voivan päästä niinkin pitkälle – älä osta halvinta 
junalippua Varsovan ja Krakovan välille. Silakka-
na sardiinirasiassa ei ole kovin mukavat oltavat. 
Jatkuvat vessa- ja ravintolavaunureissut hanka-
loittavat käytävälle ahtautuneen matkustamista 
entisestään. Sitä paitsi seuraavassa mukavuus-

•

•

•

•

•

•

luokassa hintaan kuuluvat, paikkalippujen lisäk-
si, kaffet ja keksit.
Vaikkei kristinusko olisikaan ihan sinun juttusi, 
kannattaa vanhojen kaupunkien katoliset ka-
tedraalit käydä katsastamassa. Hämyinen valo, 
omintakeinen tuoksu ja yletön kultaus ovat vai-
kuttavampia kuin monet maksulliset nähtävyydet 
taikka museot.
Ennen kuin lähdet koko päivän retkelle suola-
kaivoksiin tai Auschwitziin, syö jotain. Histo rian 
suurimman tragedian muistopaikalla omien 
eväiden, etenkin suolatikkujen, syömistä ei kat-
sota hyvällä – varsinkaan jos kyseistä toimintaa 
harrastaa koko ryhmä.
Jos koneesi on lähdössä Varsovan lentokentältä 
reilun tunnin päästä, älä lähde välissä katsasta-
maan Varsovan vanhaa kaupunkia.

•

•

•

Viereisellä sivulla: Matkaker-
holaiset Auschwitzin porteilla.
Vasemmalla: Varsovastakin saa 
hyvää japanilaista ruokaa.
Alla: Maria, Ansku ja halvat 
junaliput.
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Tänä kesänä toteutin pitkäaikaisen unelmani Trans-
Siperian junamatkasta. Vaihtoehtoina oli joko 
mennä junalla Venäjän halki Vladivostokiin asti ja 
jatkaa sieltä laivalla Japaniin tai matkata Mongolian 
läpi Kiinaan. Päädyin edelliseen vaihtoehtoon, sillä 
Mongoliaan ja Kiinaan olisi myös pitänyt hankkia 
viisumit erikseen, ja Japaniin oli päästävä tänäkin 
vuonna. Onneksi sain matkaseurakseni ystäväni, 
joka puhuu sujuvasti venäjää. Alkeiskurssin käynee-
nä en osannut vielä kummoisesti venäjää.
 Matkavalmisteluihin kuului Venäjän vii-
sumin hankinta. Ystäväni varasi etukäteen netissä 
junalippuja ja laivaliput Venäjältä Japaniin. VR:ltä 
emme ostaneet kuin liput Pietariin, sillä Venäjällä 
junaliput ovat paljon halvempia kuin Suomessa. 
Pietarista mieleen jäivät Verikirkko ja Pietarhovi. 
Pietarista jatkoimme yöjunalla Moskovaan, joka 
teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Punainen 

tori ja Kreml katsastettiin tietenkin. Neuvostoajan 
rakennukset olivat mielenkiintoisia, samoin kosmo-
nauttimuseo.  Olo ei ollut Moskovassa turvaton sen 
enempää kuin Pietarissakaan, eikä meiltä varastettu 
mitään koko matkalla. Parhaiten Venäjällä pärjää, 
kun ei näytä turistilta. On myös hyvä olla avoin ja 
tutustua ihmisiin, sillä kun on ystävystytty, ei ole 
pelkoa, että tavarat katoaisivat. Tämän saimme 
huomata junassa.
 Moskovasta alkoi varsinainen Trans-
Siperian junamatka. Matka Moskovasta Irkutskin 
etappiin kesti neljä päivää. Koska liput makuu-
hyttiin olisivat maksaneet kaksi kertaa enemmän, 
päädyimme platskartyyn eli avovaunuun jossa ei 
ole hyttejä vaan sängyt ovat vieri vieressä. Yläpe-
dillä ei mahtunut istumaan, mutta alapedit sai päi-
väksi kasattua tuoleiksi ja pöydäksi. Varauduimme 
runsaalla eväsvarastolla, sillä emme laskeneet sen 

varaan, että saisimme ju-
nassa ruokaa. Samovaarista 
sai kuumaa vettä ympäri 
vuorokauden, ja söimme 
nuudeleita ja pussikeitto-
ja. Platskartyssa oli meidän 
lisäksemme pelkästään ve-
näläisiä, ja pääsimmekin 
heihin tutustumaan. Aikaa 
kulutimme pelaamalla kort-
tia kanssamatkustajien kans-
sa sekä lukemalla. Välillä 
oli pidempiä pysähdyksiä, 
joiden aikana pääsi ulos 
jaloittelemaan. Junaemän-
nät pitivät huolen, etteivät 
matkustajat jääneet liian pit-

Raiteita pitkin Aasiaan

teksti ja kuvat: Kirsti Eskola
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käksi aikaa ulos palloilemaan. Asemilla oli 
kioskeja ja mummoja myymässä ruokaa. 
 Vaikka makuulaveri olikin kapea, 
junassa nukkui hyvin. Suihkuja ei ollut, ja hy-
gienia hoitui lavuaarin ja kosteuspyyhkeiden 
avulla. Lämpötila ulkona oli 30 astetta, ja 
platskartyssa varmaankin 40 astetta. Ihmisiä 
oli pienessä tilassa niin paljon, että hiki valui 
taukoamatta. Kuulemma Trans-Siperian ju-
nassa on yhtä kuuma keskitalvellakin, vaikka 
ulkona on 30 astetta pakkasta. Hyteissä on 
kyllä viileää, mutta hinta on suolainen, ja 
avo-osastossa kokemus on aidompi.
 Jonkinlainen junahumala nel-
jän vuorokauden yhtäjaksoisesta junassa 
istumisesta seurasi. Ajantaju hämärtyi, kun 
aikavyöhykkeet vaihtuivat. Lopulta saavuim-
me Irkutskiin, keskelle Siperiaa.  Lähdimme 
bussilla retkelle Baikaljärven rannalle. Bai-
kalilla oli yhtä kylmä kuin Lapissa voi kesällä 
joskus olla, eikä Siperiaan kannata lähteä 
mihinkään vuodenaikaan ilman lämpimiä 
vaatteita. Mieleenpainuva kokemus oli rat-
sastaminen Baikalilla. 
 Irkutskissa viivyimme vain pari 
päivää. Baikaljärveen olisin mielelläni tutus-
tunut pidempäänkin. Irkutskista Vladivos-
tokiin matkasimme kolme vuorokautta. Ik-
kunasta saimme ihailla upeita aromaisemia. 
Junassa tapasimme alokkaita, jotka olivat 

menossa palvelukseen. Venäjällä ar-
meija kestää vuoden, eikä sieltä pääse 
lainkaan lomalle. Pojat olivat niin in-
noissaan meidän tapaamisestamme, 
että halusivat ehdottomasti osoitteem-
me, mutta eipä ole vielä tullut kirjeitä 
kasarmilta.

10 000 kilometriä raiteilla, ja saa-
vuimme Venäjän kaukoitään, Vla-
divostokiin.  Japaniin matkustimme 
korealaisella DBS Ferry Companylla. 
Kun saavuimme Sakaiminatoon kah-
den Venäjällä vietetyn viikon ja kah-
den laivassa vietetyn päivän jälkeen, 

ymmärsin konkreettisesti Aasian mantereen suu-
ruuden. Trans-Siperian junamatka on elämys, joka 
vaatii aikaa ja rahaa, mutta joka on koettava kerran 
elämässä.
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Vuosi pekingin oopperaa

teksti: Ida Heimonen

Yliopiston puitteissa on mahdollista toteuttaa mitä 
oudoimpia päähänpistoja. En halunnut lähteä vaih-
tovuodekseni Kiinaan vain istuakseni päivät pitkät 
pulpetissa päntäten kirjoitusmerkkejä. En halunnut 
myöskään jättää teatteriharrastustani vuodeksi le-
päämään. Siksipä päätin mennä pekingin ooppera 
-kouluun.  Hain vaihtoon itsenäisesti, joten maksoin 
itse lukukausimaksut ja asumiskulut, mutta Kiinan 
hinnoilla se ei tuottanut vaikeuksia, kun Suomes-
ta kuitenkin tuli opintotukea. Pääsin opiskelemaan 
jingjua (京剧), pekingiläisittäin maustettua perinteis-
tä kiinalaista teatteria, joka täällä lännessä pekingin 
oopperana tunnetaan.
 Pekingiläisessä koulussani – Zhongguo 
Xiqu Xueyuan (中国戏曲学院) eli National Acade-
my of Chinese Theatre Arts – ei ollut ulkomaalaisista 
opiskelijoista ruuhkaa. Keväällä luokallani oli enää 
kolme oppilasta. Syyslukukaudella oli kuusi oppi-
lasta, joista neljä suomalaista ja yksi Suomessa opis-
keleva ruotsalainen. Kuudes oli ranskalainen. Kaikki 
muut olivat teatterialan ihmisiä – olin ainoa akatee-

mikko, mutta yritin pysyä mukana hyvin toiminnalli-
sessa koulutuksessa.
 Lukujärjestykseen kuului akrobatiaa, tais-
telulajeja ja kohtaustunteja, jotka sisälsivät muun 
muassa tanssia, pantomiimia, laulua ja lausuntaa 
sekä kiinalaisen teatterin historiaa ja kiinan kieltä. 
Opetus tapahtui lähinnä kiinaksi, mutta kielitaidot-
tomatkin pysyivät mukana opettajaa matkimalla ja 
muilta opiskelijoilta tulkkausapua saamalla. Kiinaa 
opiskelin kaksi kertaa viikossa yksityistunneilla, kos-
ka samantasoisia ulkomaalaisia ei ollut. Myös viikon 
tärkeimmät tunnit eli kohtausharjoitukset vietin koko 
kevätlukukauden ajan kahden opettajani kanssa.
 Vuoden aikana ehdin opiskella lyhyitä 
kohtauksia useasta näytelmästä ja kokeilla eri rooli-
tyyppejä. Olin vuoroin huadan (花旦), eloisa nuori 
tyttönen, vuoroin daomadan (刀马旦), ylpeä sotu-
rinainen, tai qingyi (青衣), eleganttiliikkeinen leidi. 
Keväällä keskityin huadan-rooliin ja hioin kohtauk-
sia näytelmistä Mai shui (卖水) eli ”Vedenmyyjä” ja 
Shi yu zhuo (拾玉镯) eli ”Jaderenkaan poimiminen”. 
Minulla oli onni päästä esiintymään vuoden aikana 
useampaan otteeseen. Niistä kaksi oli televisiokilpai-
luissa ja kolmas Suomen ja Kiinan 60-vuotisten dip-
lomaattisuhteiden kunniaksi järjestetyssä juhlassa, 
jossa kunniavieraana oli presidentti Tarja Halonen. 
 Nyt olen palannut Suomeen laukku täyn-
nä rooliasuja, meikkejä, miekkoja, koruja ja keihäitä. 
Muutaman minuutin kohtauksen esittäminen vaatii 
aina parin tunnin meikkaamisen ja kampaamisen. 
Tätä ennen tekohiuksia pitää jo liottaa mielellään 
yön yli limavedessä. Kampaus itsessään on niin kivu-
lias, että sen muisteleminenkin oksettaa. Mutta mi-
täpä sitä ei tekisi taiteen vuoksi! Erään opettajamme 
sanoin: ”Jos sinulla on lavalla mukava olla, teet sen 
väärin.”Suomalainen vaihto-opiskelija Ida Heimonen 

pääsi Pekingissä esiintymään presidentti Tarja 
Haloselle.
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Olen opiskellut kiinaa pari vuotta, ja viime heinäkuuksi päädyin 
jopa itse maahan ensimmäistä kertaa Renminin kesäyliopiston mer-
keissä. Hurautettuamme lentokoneella Pekingin kentälle ja matkat-
tuamme tovin – pilvenpiirtäjäin lomitse kroonisesti ikkunasta ulos 
syljeskelevän taksikuskin takapenkillä – kampuksen jouluvaloin reu-
nustettu portti vihdoin häämötti edessämme.
 Nihao, Kiina! Värjötellessäni plus neljänkymmenen as-
teen viileydessä ja vienossa auringonpaisteessa matkalaukkuani 
raahaten en niinkään huolehtinut tulevista pitkistä koulupäivistä 
kielikursseineen, vaan pohdin väistämättömästi lähenevää sosia-
lisointirumbaa. Paikallisille massiivisten ihmissuhdeverkostojen yl-
läpito ja hyväksikäyttö on kaikki kaikessa, mutta Kiinassa kuukin 
on kummempi -kulttuurimuurin takana hilluvana ulkomaalaisena 
en kertakaikkisesti uskonut pääseväni mukaan tähän tangoon, saati 
ymmärtäväni sitä. Nurkkakuntaisesti ajateltuna – mikä meitä edes 
yhdistäisi paitsi ruoka ja World Cup?
 Tietenkään tällainen vieraalla maalla syntyvä kynsienpu-
reskeluvouhotus ei ole professionaalista laitoksemme opiskelijalta, 
joten päätin tampata moiset ajatukset ja syöksyä kohtaloon. Saa-
vuimme sunnuntaina, ja jo maanantaina kiinantaitomme testattiin 
tasokokeessa, jonka perusteella meidät jaettiin eri kursseille. Ennen 
kaikkea tapasin Renminissä opiskelevan kiinalaisen tuutorini en-
simmäistä kertaa. Hän osoittautui paitsi englannintaitoiseksi, myös 
mahdottoman sosiaaliseksi ja älykkääksi yksilöksi. Alta aikayksikön 
huomasin fuusioituneeni hänen kaveriporukkaansa. Myös satun-
naiset ihmiset tulivat alati juttelemaan koulun käytävillä ja kaduilla 
kuriositeetin, englanninharjoitteluvimman tai kiinatietouden levit-
tämisinnon ajamana. Osoittautui että Peking on todella paikka, jos-

sa kenenkään ei anneta 
olla yksin, eikä tämä 
johdu vain suuresta asu-
kastiheydestä.
  Vuorokausi-
rytmi urautui kulkuun-
sa: aamulla kömmin 

Pyörimässä Pekingin 
pölyissä
Kokemuksia Renminin kesäyliopistosta

teksti ja kuvat: Laura Mursu
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ylös epäinhimilliseen aikaan harjoitellakseni taijia 
puistossa tuutorini ohjaamana ja osallistuakseni 
kiinalaisopiskelijoiden englantipiiriin ennen kiinan 
tuntien alkamista kello kahdeksan. Illalla niin ikään 
hengasimme kiinalaiskavereidemme kanssa – me-
nimme syömään, pelasimme sulkapalloa, käys-
kentelimme taidenäyttelyssä, palloilimme Kesäpa-
latsilla tai juttelimme kaiken maailman asiat läpi. 
Ja sitten menimme jälleen syömään, nukkumaan 
ehkä joskus. Pomppiessamme ja parkuessamme 
yhteen ääneen Lady Gagan Bad Romancea paikal-
lisessa karaokebaarissa mietin jälleen alkuperäistä 
ongelmaani. Minne paljon kohuttu kulttuurienväli-
nen muuri on mennyt, miksi puhun me-muodossa, 
eikö maailmassa ole enää mitään tolkkua!
 Onneksi tilanteen voi aina pelastaa. 
Eräänä päivänä otin kielenvaihtoparikseni julistau-
tuneen opiskelijan kanssa puheenaiheeksi Taiwa-
nin, korruption ja kaiken muun, mistä kiinalais-
poliitikot keksivät hienoja korulauseita. “Miksei 
Taiwan voisi itsenäistyä, minulle kävisi ihan hyvin 

että Ahvenanmaa itsenäistyisi”, on ehkä koominen 
repliikki, mutta sillä sai kaivettua ylös joitakin laas-
tinrippeitä kulttuurimuuristamme. Kaverini kädet 
nousivat pystyyn. Ei, ei se olisi mitenkään mahdol-
lista, että Taiwan itsenäistyisi, sehän on osa Kiinaa, 
ja sitä paitsi pettäisimme menneet ja tulevat suku-
polvet, jos päästäisimme tämänkaltaisen hirmuteon 
tapahtumaan. Yhtä hyvin olisin voinut kysyä suoma-
laiselta, miksei Helsinkiä siirretä maankaivukoneilla 
Antarktikselle kerjäläisongelman ratkaisemiseksi. 
Minä puolestani olin innoissani ajattelutapojemme 
erilaisuudesta, mutta ystävyytemme ei kokenut kol-
huja päätettyämme ,että mikään ei ole täydellistä.
 Lopulta selvisin läpi kaiken sosialisoinnin 
enemmän tai vähemmän kunnialla, ja horisonttini 
laajeni kalloni maksimaalisemmin täyttäen. Kult-
tuurienvälisen muurin vahvin ainesosa lienee usko 
tällaisen muurin olemassaoloon, mutta illuusioiden 
haihduttua jäljellä on vain mielenkiintoisia 
asioita.

Pyry Kontio
japanin opiskelija

Arashin Nino
J-pop-idoli

”Hehän ovat kuin kaksi kamelin kyttyrää!”

Sonja Skoglund

; ;;
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Puolivuotinen, ”Parempi kaupunki, parempi elämä” 
-teemalla pyörinyt Kiinan voimannäytös Shanghain 
maailmannäyttely saavutti päätöksensä 31.10. Se 
rikkoi ennätyksiä niin näyttelyalueen pinta-alassa 
kuin osallistujamaiden ja kävijöiden määrässäkin. 
Suomen paviljonkiin Kirnuun virtasi hieman enem-
män poppoota kuin mitä Suomessa asuu, eikä tämä 
15 miljoonan satsaus käynyt valtiollemme turhak-
keeksi viedessään Suomi-tietoutta idän jättiin ja tul-
lessaan valituksi kokoluokkansa parhaaksi arkkiteh-
tuuriltaan. Suomen paviljongin opas ja laitoksemme 
opiskelija Antti Saarilahti ennätti ystävällisesti kiireil-
tään vastaamaan kysymyksiimme. 

Mikä on tämänhetkinen työnkuvasi Shanghaissa ja 
miten ajauduit kyseiseen työpaikkaan?
Työskentelen oppaana Suomen paviljongissa Shang-
hain maailmannäyttelyssä. Käytännössä tämä tar-
koittaa ensisijassa paviljongin näyttelyn sisällön se-
littämistä vieraillemme, joista valtaosa, yli 95 %, on 
luonnollisesti kiinalaisia. Silloin tällöin vedämme 
myös kierroksia VIP-vieraillemme, jotka ovat lähinnä 
liike-elämän ja muiden paviljonkien edustajia, mutta 
monia poliitikkojakin on käynyt katselemassa paik-
koja. Hommaan kuuluu myös ihmisvirran hallinta 
paviljongissa, jotta ihmisiä on näyttelyssä jatkuvasti 
sopiva määrä.
 Itse sain ensi kertaa tietää mahdollisuu-
desta päästä tällaiseen työhön Itä-Aasian tutkimuk-
sen assistentin Raisa Asikaisen sähköpostilistallemme 
lähettämästä viestistä – suurkiitokset hänelle vinkistä! 
Hakuprosessi alkoi netissä täytettävällä työhakemuk-
sella, mutta sisälsi loppujen lopuksi useita vaiheita: 
kesti kokonaisuudessaan noin vuoden, ennen kuin 

lopulliset lähtijät olivat selvinneet.

Millainen tiimi teillä on ja mitä kieliä käytätte päi-
vittäin?
Meitä oppaita on paviljongissa vajaat 40, joista suo-
malaisia on noin 2/3. Taustoja on monenlaisia: kaltai-
siani Itä-Aasian tutkimuksen pääaineopiskelijoita on 
lisäkseni vain kaksi muuta, Olli Suominen ja Krista 
Honkanen, ja lisäksi on yksi, joka aloittaa ensimmäi-
sen vuoden opintonsa laitoksellamme tänä syksynä 
heti Shanghaista palattuaan. Suurin yksittäinen ryh-
mä suomalaisia oppaita koostuu ammattikorkeassa 
jotain kauppa-ainetta opiskelevista tai opiskelleista, 
erityisesti Haaga-Heliassa, jossa on myös mahdollista 
ottaa kiinan kielen kursseja. Muutama sellainenkin 
löytyy, joilla on kiinalainen mies tai vaimo. Moni on 
ollut vaihdossa tai työskennellyt Kiinassa. Toisaalta 
muutama, itseni mukaan lukien, ei ollut käynyt Kii-
nassa kertaakaan ennen tätä työtä.
 Kiinalaistaustaisista oppaista moni on 
muuttanut pienenä Suomeen ja puhuu siksi sujuvasti 
sekä kiinaa että suomea. “Kiina” ei tässä automaat-
tisesti tarkoita mandariinia, sillä meillä on muutama 
kantonia tai shanghainkiinaa äidinkielenään puhu-
vaa, joskin lähestulkoon kaikki kiinalaiset oppaam-
me puhuvat myös sujuvaa mandariinia. Joukossa on 
lisäksi Pekingissä suomea pääaineenaan opiskelevia 
kiinalaisia opiskelijoita, jotka ovat kaikki olleet Suo-
messa vaihdossa ja puhuvat hyvin suomea. Loput 
ovat vähintäänkin asuneet Suomessa pitkän aikaa, 
vaikkeivät puhuisikaan sujuvaa suomea.
 Käytämme päivittäin kolmea kieltä: kii-
naa, englantia ja suomea. Virallinen työkieli keske-
nämme on englanti, mutta kiinaa ja suomea tulee 

Näkymiä Shanghain maailmannäyttelystä

Teksti: Riikka Palo & Laura Mursu
Kuvat: Antti Saarilahti



21

helposti sekoitettua mukaan silloin, kun se ei ketään 
häiritse. Vieraiden kanssa tulee tietenkin käytettyä 
lähinnä mandariinia.

Mikä työssäsi on hauskinta / haastavinta?
Hauskinta työssä on ollut saada vieraat hymyile-
mään tai nauramaan, mikä onnistuu joka kerta veis-
tämällä vitsiä Suomen ja Kiinan eroista tai vaikkapa 
opettamalla muutaman hauskan suomalaisen sanan 
– “moi” ja “moi moi” ovat kestosuosikkeja. Oikealla 
asenteella on myös kulttuurierojen asteittainen ym-
märtäminen itsessään ollut melko hauskaa.
 Haastavinta sen sijaan on ollut innostuk-
sen säilyttäminen silloinkin, kun kiireiset kiinalaiset 
yrityksestä huolimatta vain porhaltavat ohi ilman, 
että kuuntelevat opastusta. Ja ovathan ne kulttuuri-
erot monesti iskeneet päin kasvojakin: kiinalaiseen 
suorasukaisuuteen on suomalaisenkin vaikea tottua 
esimerkiksi silloin, kun mummot ja papat repivät 
vaaleahiuksista opasraukkaa valokuviin joka puolel-
ta.

Kauanko olet asunut ulkomailla, ja onko se muo-
kannut maailmankuvaasi, kuvaasi Suomesta tai 
identiteettiäsi suomalaisena?
Tämä Shanghain reissu on ollut pisin aika, jonka 
olen ulkomailla asunut. Tokihan täällä Shanghaissa 
on jo moneen otteeseen ehtinyt kaipaamaan Suo-
men rauhallisuutta ja hiljaisuutta: asuntomme täällä 
ovat aivan kaupungin keskustassa, ja ainakin minun 
ja kahden kämppikseni asuntoon kantautuvat liiken-

teen äänet ulkoa yötä myöten. Ehkä nimen-
omaan hiljaisuutta ja kiireettömyyttä on 
täällä tullut opittua eniten arvostamaan.
 Tuloerot pistävät täällä silmään, vaikkei 
astuisi ovestaan ulos. Vaikka saman kohte-
lun saavat kaikki muutkin asiakkaat täällä, 
niin kyllä suomalaisella toisinaan saattaa 
omatunto kolkuttaa, kun saa usean ruoka-

lajin aterian kotiin tuotuna parilla vaivaisella eurolla, 
näin yhden esimerkin antaakseni. Se ei kuitenkaan 
ole herättänyt sellaista reaktiota, että Suomessa ihmi-
set valittaisivat yhteiskunnan asioista turhaan. Päin-
vastoin: olen alkanut ihmettelemään sitä, mikseivät 
useammat marssi kadulle tai yritä saada ääntään 
kuuluviin silloin, kun on kyse hyvinvointivaltion ra-
kenteiden puolustamisesta. Tämä koskee muuten 
myös opiskelijoita – harvapa on kadulle vaivautunut 
silloinkaan, kun on ollut kyse vaikkapa niinkin konk-
reettisesta ja helposti ymmärrettävästä asiasta kuin 
opintotuen määrästä.

Miten hyvin Shanghaissa tunnetaan Suomi? Mil-
lainen mielikuva paikallisilla on Suomesta?
Kiinalaisten päällimmäiset mielikuvat Suomesta ovat 
aika samanlaisia ihmisestä riippumatta: Nokia, sau-
na, kylmyys, joulupukki, Kimi Räikkönen. Shanghai-
laisista on hankala puhua omana ryhmänään, koska 
suurin osa Expo-vieraista on kuitenkin tullut jostain 
muualta, eikä aina ole mahdollista sanoa päältä päin, 
kuka on mistäkin päin Kiinaa kotoisin. Kaiken kaikki-
aan vieraiden Suomi-tietous on aika heikolla pohjal-
la, vaikka aina silloin tällöin tuleekin vastaan ihmisiä, 
joilla on huomattava yleissivistys.

Expon avajaisviikolla uutisoitiin, että Suomi-pavil-
jongin ulkomuoto ei vetoa paikallisiin (käytössä 
paljon selkeitä linjoja ja puuta). Mitä mieltä olet 
tästä? Onko paviljongissa vilkasta?
Näinkö on? Meidän vaikutelmamme on päinvastoin, 

Artistioppaamme viihdyttämässä näytte-
lyvieraita
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että saimme jo ennen Expon aukeamista runsaasti 
positiivista julkisuutta juurikin Kirnun arkkitehtuurin 
ansiosta. Joidenkin gallupien mukaan Suomen pa-
viljonki oli aivan muutaman ensimmäisen joukossa, 
kun ihmisiltä kysyttiin ennen toukokuuta, missä pa-
viljongeissa nämä ainakin aikovat käydä. Vilkasta pa-
viljongissa kyllä on ollut, keskimäärin meillä on ollut 
päivässä noin 30 000 kävijää. Jonotusajoissa tämä ei 
ole kuitenkaan näkynyt, sillä meillä ei ole näyttelyssä 
mitään elokuvan tapaista tilaa, joka jonotuttaisi ihmi-
siä: keskimäärin paviljonkiin on päässyt päiväsaikaan 
noin vartin jonotuksella. Vertailun vuoksi esimerkiksi 
Etelä-Korean paviljonkiin on joka päivä usean tun-
nin jonot, mutta heillä on päivässä vain noin 15 000 
kävijää johtuen nimenomaan esitysten luomista kä-
vijärajoitteista.

Mitä vierailijat tulevat useimmiten teiltä kysymään 
Suomeen liittyen? Onko esitetty myös yllättäviä 
kysymyksiä? Minkälaisia kommentteja kävijät ovat 
antaneet Suomen paviljongista?
Eniten meiltä kysytään, että siellä Suomessahan on 
tosi kylmä, vai mitä? Toiseksi yleisin kysymys on, mitä 
kieltä Suomessa puhutaan. Jälkimmäistä olen välillä 
kysynyt mikrofonilla jonottavilta kiinalaisilta, ja ylei-
sin arvaus on englanti, mutta myös ranskaa, saksaa, 

venäjää ja espanjaakin on ahkerasti ehdo-
teltu.
 Useimmilta kävijöiltä on tullut varsin 
positiivista palautetta paviljongista, vaikka 
harvemmin joku on aivan tohkeissaan ollut. 
Näyttelyssä on keskitytty selkeästi tiettyihin 
puoliin Suomesta, ja joihinkin se on vedon-
nut enemmän kuin toisiin. Käytännössä 

kaikki, joilta olen asiasta kuullut, ovat kuitenkin pi-
täneet näyttelyn rauhallisesta ja jossain määrin taian-
omaisesta yleistunnelmasta.

Minkälaista Suomi-kuvaa sinun mielestäsi tulisi 
viedä nimenomaan Kiinaan/Itä-Aasiaan? Mitkä ovat 
Suomen valttikortit ko. maailmankolkassa?
Se, minkälaista Suomi-kuvaa Kiinaan tai Itä-Aasiaan 
“pitäisi” viedä, riippuu täysin siitä, mitä halutaan 
saada aikaan. Kysymyksenasettelu kuulostaa tässä 
vahvasti siltä, että asiaa ajatellaan lähinnä talouden 
näkökulmasta, tai ikään kuin Suomen pitäisi ensi-
sijaisesti pyrkiä hakemaan jotain etua itselleen Kii-
nasta. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna 
voisi sanoa, että jos kiinalaisille kertoisi tasa-arvoi-
suutta tukevan hyvinvointivaltion eduista, niin ehkä 
se innostaisi useampia ihmisiä vaatimaan poliittisia 
uudistuksia Kiinassakin. On selvää, ettei 1,3 miljar-
din ihmisen maahan voi noin vain tuoda ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin ongelmiin muualta, mutta sekin 
olisi jo jotain, jos ongelmat tiedostettaisiin paremmin 
ja halu parantaa yhteisiä oloja syttyisi useammassa 
ihmisessä.

Usein kuvataan Kiinaa aivan omana planeetta-
naan. Onko kuitenkin tullut vastaan jotain piirtei-
tä, mitkä olisivat suomalaisille ja kiinalaisille yh-
teisiä, ja ehkä muille länsimaille vieraampia?
Ehdottomasti tietty suorasukaisuus ja käytännön-
läheisyys. Paljon kuulee siitä, miten itäaasialaisten 
kanssa asioidessa pitää olla hienotunteinen ja kierrel-

Näyttelyn projektiota
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lä ja kaarrella, mutta ainakin kiinalaisten arkipäivän 
elämästä kaikki tuo on hyvin kaukana. Jos kyseessä 
ei ole mikään turhan muodollinen tilanne, niin kii-
nalaisen kanssa voi puhua ilman sen kummempia 
kohteliaisuuksia tai small talkia.
 Sekä kiinalaiset että suomalaiset ovat näh-
däkseni tietyllä tapaa viileän rationaalisia ja loogisia 
ajattelutavoiltaan. Tämä on vastakohtana vaikkapa 
italialaisille ja korealaisille, jotka ovat tulisieluisia ja 
tunteiluun taipuvaisia, jos näin karkeasti yleistetään. 
Tällä esimerkillä en halua sanoa, etteikö suomalais-
ten ja korealaisten välillä olisi paljonkin yhteistä, 
mutta tässä kyseenomaisessa suhteessa suomalaiset 
ja kiinalaiset ovat hyvin paljon samalla aallonpituu-
della.

Onko Kiinan politiikka jollain tavalla näkynyt maa-
ilmannäyttelyn kulisseissa, järjestelyissä jne., olet-
ko esim. törmännyt sensuuriin? Miten?
Jos turvallisuusfetisismi lasketaan osaksi politiikkaa, 
niin kyllä se näkyy jo Expo-alueen lentokenttämäisis-
sä turvatarkastuksissa. Paljon olen kuullut myös pavil-
jonkimme toimiston väeltä siitä, mikä paperihelvetti 
on ollut pakko käydä läpi aina, kun Expo-alueelle on 

haluttu tuoda jotain tai kun siellä on haluttu järjestää 
jotain tapahtumaa. En tiedä, onko Kiina oma maail-
mansa, mutta ainakin Shanghain maailmannäyttely 
on ihan oma maailmansa Kiinan sisällä.
 Tulee tässä yhteydessä mainita, että Tai-
wanilla on oma paviljonkinsa Expossa, mikä saattaa 
tuntua yllättävältä. Toisaalta Macaolla ja Hongkongil-
la on myös omansa, eikä Taiwanin paviljongista tie-
tenkään löydy mitään vähääkään poliittista. Tiibetin 
paviljongista Kiinan provinssien yhteispaviljongissa 
sen sijaan löytyy paljonkin politiikkaa – teemana on 
“Uusi Tiibet”, ja siellä esitettävällä lyhytelokuvalla 
valistetaan katsojaa erinäisistä Tiibetiin liittyvistä hal-
lituksen kehitysprojekteista.
 Hauskana yksityiskohtana pitää mainita 
myös, että eräänä kauniina kesäpäivänä paviljonkim-
me teknikko kapusi Kirnun katolle hommiin ja ereh-
tyi ottamaan paitansa pois, koska oli niin kuuma. 
Hyvin nopeasti oli sisäänkäynnillämme lauma polii-
seja, joiden huolenaiheena oli ilmeisesti se, että oliko 
paviljonkimme katolle päässyt Free Tibet -aktivisteja. 
Vastaavat tapaukset ovat kuitenkin olleet vähissä, tai 
ainakaan niistä ei ole lähtenyt kiertämään juttua.

Allekirjoittanut poseeraamassa paviljongin joulupukin kanssa (pukkeja oli
yhteensä kolme, tosin kaikki eivät olleet samaan aikaan töissä)
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teksti: Lasse Lehtonen

Kuinka monta japanilaista oopperaa tunnet? Mikäli 
vastauksesi on nolla, ei kannata hätääntyä – olen 
esittänyt kysymyksen usealle japanilaiselle, joista 
monet ovat vastanneet samoin. Samalla jokainen 
on kuitenkin tunnistanut vähintään nimeltä erään 
tietyn oopperan.
 Ikuma Danin (1924–2001) säveltämä 
Japanin esitetyin ja luultavasti tunnetuin ooppera 
Yūzuru (Hämäränkoiton kurki, 1951) on suorastaan 
japanilaisen taidemusiikin kummajainen. Vaikka 
japanilaiset ovat säveltäneet useita oopperoita, 
harva niistä on saanut paljon esityksiä, saati sitten 
laajempaa suosiota. Kōsaku Yamadan (1886–1965) 
Kurofune (Mustat laivat, 1940) tulee ehkä hyvänä 
kakkosena, mutta japanilaisista oopperoista Yūzuru 
on selvästi rakastetuin. Se on myös oma suosikkini, 
ja vaikka en ehkä voi väittää sen kuuluvan yleissivis-
tykseen, en usko tämän pienen teosesittelyn olevan 
pahaksi kellekään.
 Yksinäytöksisen Yūzurun libretto on 
suoraan Junji Kinoshitan (1914–2006) samanni-
misestä, Tsuru no ongaeshi (Kurjen vastapalvelus) 
-kansantarulle perustuvasta näytelmästä. Tässä 
esitetty tiivistelmä oopperan juonesta on yksinker-
taistettu. Yūzuru tapahtuu keskellä kylmintä talvea. 
Maalaismies Yohyō (tenori) asuu mökissä vaimonsa 
Tsuun (sopraano) kanssa tietämättä, että Tsuu on 
todellisuudessa kurki, jonka Yohyō on aiemmin 
pelastanut kuolemalta. Yohyōta kiittääkseen Tsuu 
on ottanut ihmisen hahmon ja omistautunut täysin 
miehelleen. Kylänmiehet Unzu (baritoni) ja Sōdo 
(basso) huomauttavat Yohyōlle Tsuun hienosta 
sulkakankaasta, josta voisi saada pääkaupungissa 
paljon rahaa. Yohyō vaatii Tsuuta kutomaan uuden 
kankaan, jolloin Tsuu syyttää Yohyōta ahneudesta 
ja ihmettelee, miksei tälle riitä hänen rakkautensa. 
Tsuu alkaa kuitenkin kutoa uutta kangasta. Yohyō ei 
tietenkään tiedä, että hänen vaimonsa on kutonut 

kankaan omista sulistaan ja että uuden kankaan 
kutominen saattaa johtaa Tsuun kuolemaan. Tsuu 
kieltää Yohyōta katsomasta häntä ikinä hänen kuto-
essaan.
 Kutomisen edistyessä Tsuu alkaa voida 
huonosti ja laihtuu huomattavasti. Yohyō on huo-
lissaan, mutta vaatii silti Tsuuta jatkamaan. Lopulta 
Yohyō myös rikkoo lupauksensa ja näkee kurjen 
kutomassa kangasta. Kankaan valmistuttua surulli-
nen ja uupunut Tsuu ilmoittaa, ettei voi enää liikaa 
sulkia käytettyään pysyä ihmisen hahmossa ja jäädä 
Yohyōn luokse. Ooppera päättyy kurjen hävitessä 
öiselle taivaalle murtuneen Yohyōn ymmärtäessä, 
että hän on lopullisesti menettänyt rakkaan vai-
monsa.
 Yūzuru käsittelee siis hyvin universaaleja 
teemoja kuten ahneutta, arvojen ristiriitoja, rak-
kautta ja sen menettämistä ja niin edespäin. Taval-
laan ooppera tekee sen jopa lapsenmielisen yksin-
kertaisesti, mikä ei kuitenkaan sinänsä ole moite: 
myöhemmissä oopperoissaan Dan on kadottanut 
sen viattomuuden, joka Yūzurussa viehättää. Siksi 
suhtaudun hieman penseästi tapaan, jolla Gallia-
no sivuuttaa Yūzurun ja Danin kirjassaan Yōgaku 
(2002) yksinkertaisesti toteamalla oopperan musii-
kin olevan sentimentaalista. On totta, että Yūzurun 
musiikki on sentimentaalista ja että säveltäjäsu-
kupolvensa edustajana Dan on vanhanaikainen. 
Samalla kun hänen läheisimmät sävellystoverinsa 
Toshirō Mayuzumi (1929–1997) ja Yasushi Akuta-
gawa (1925–1989) perehtyivät uusiin eurooppalai-
siin sävellystekniikoihin – Mayuzumi esimerkiksi oli 
konkreettisen musiikin pioneeri Japanissa – suuri 
osa Danin tuotannosta on tonaalista. Atonaaliset 
teoksetkin (kuten neljäs sinfonia, 1965), ovat kon-
ventionaalisesti erikoisen symmetrisiä: kuin klassis-
mia, joka vain sattuu olemaan atonaalista.
 Kuitenkin Dan on nimenomaan vah-

Yuzuru, Japanin suosituin ooppera



25

vimmillaan myöhäisromanttista, tyyliltään Pucci-
nia muistuttavaa oopperamusiikkia kirjoittaessaan. 
Arvottaminen ”vanhanaikaiseen” tai ”moderniin” 
on tällöin hyvin toissijaista. Laulumusiikistaan tun-
netun Yoshinao Nakadan (1923–2000) ohella Dan 
on sukupolvensa merkittävimpiä tonaalisia säveltä-
jiä. On myös kuvaavaa, että Yūzurun ohella Dan 
tunnetaan parhaiten laulustaan Hana no machi 
(Kukkien kaupunki, 1947). Dania laulumusiikin sä-
veltäjänä käsittelen hieman enemmän artikkelissani 
Synkooppi-lehden numerossa 100 (3/2010).
 Yūzurun suosiota ei ole vaikea ymmär-
tää, sillä se on monella tapaa helposti lähestyttävä 
ooppera: siinä on riipaisevan koskettavia ja kaunii-
ta aarioita, vetoavia ristiriitoja ja jotain hyvin inhi-
millistä ja universaalia. Tässä mielessä on erikoista, 
ettei Yūzurun musiikkia esitetä usein itsenäisesti 
oopperan ulkopuolella. Tsuun rahan turhuutta ja 
elämän muita iloja kuvaavaa melankolista aariaa 
kuulee kyllä toisinaan esitettävän erillisenä konsert-
tinumerona kuten myös aariaa Tsuun rakkaudesta 
Yohyōta kohtaan, mutta muuten Yūzurusta ei juuri 
ole erotettu yksittäisiä osuuksia konserttikäyttöön. 
Yūzuru onkin ehkä ihastuttavasta musiikistaan huo-
limatta librettovetoinen ooppera, tai muistuttaa 
kenties Wagnerin kokonaistaideteoksen ideaa: lib-
retto ja musiikki kytkeytyvät yhteen niin vahvasti, 
että musiikin esittäminen kontekstistaan irrotettuna 
ei välttämättä toimi.
 Länsimaalaisia kiinnostaa usein japa-
nilaisen musiikin ”japanilaisuus”. Yūzurussakin on 
joitain musiikillisia japanilaisvaikutteita, kuten sa-
tunnaisesta japanilaisten asteikkojen ja harmonian 
lainaamista, ornamentiikkaa ja vastaavia pieniä 
elementtejä. Ne eivät kuitenkaan edusta spesifisti 
”japanilaisuutta”: esimerkiksi länsimaalaiset sävel-

täjät ovat käyttäneet kaikkia näitä keinoja ilmaistes-
saan yleisesti orientaalisia piirteitä. Tässä mielessä 
Dan onkin kiinnostava japanilainen säveltäjä. Hän 
kirjoitti usein musiikin japanilaisvaikutteiden tär-
keydestä, mutta japanilaisvaikutteet hänen musii-
kissaan ovat todellisuudessa hyvin vähäisiä. Lisäksi 
Danin japanilaispiirteet keskittyvät ennen kaikkea 
konkreettisiin vaikutteisiin, kuten japanilaisten as-
teikkojen imitointiin – siitäkin huolimatta, että hän 
itse puhuu useissa kirjoituksissaan sukupolvelleen 
tyypillisesti abstraktimpien ja filosofisempien vai-
kutteiden puolesta!
 Tässä mielessä Yūzuru ei ehkä ole kovin 
eksoottinen oopperaelämys, ellei eksotiikkaa löydä 
oopperassa esiintyvistä kagome kagomen kaltaisista 
lasten leikeistä ja libreton kansantarumaisuudesta. 
En kuitenkaan usko tämän lehden lukijoiden ha-
kevan oopperasta vain eksotiikkaa, ja Yūzurulla on 
niin paljon muutakin tarjottavaa, ettei sitä kannata 
erehtyä pitämään vain ”japanilaisena oopperana”, 
jonkinlaisena kuriositeettina.
 Tämän lyhyen esittelyn jälkeen on tie-
tysti kerrottava, missä oopperaan voi tutustua, 
sillä se saattaa olla yllättävän vaikeaa. Yūzurusta 
on olemassa vain yksi CD-levytys, joka tosin on 
huippuluokkaa: kyseessä on livetaltiointi oopperan 
600. esityksestä vuodelta 1994 Danin itsensä joh-
tamana. Koska Yūzurun näkeminen eurooppalaisis-
sa oopperataloissa on hyvin epätodennäköistä, en 
voi lämpimämmin suositella esimerkiksi Japanissa 
vaihdossa olevia opiskelijoita tarttumaan tilaisuu-
teen, mikäli oopperaa satutaan esittämään. Minulle 
Yūzuru on ollut aina vavisuttavan upea kokemus, 
joka on onnistunut sekä kostuttamaan silmät että 
tuomaan hymyn huulille kerta toisensa jälkeen.

Osta! Osta! Osta!
Maailman magein
haalarimerkki!

Karavaanin tapahtumistaKARAVAANI
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Within the Department of World Cultures, some of 
the major subjects have only a few majoring stu-
dents. Perhaps Egyptology, however, is enjoying a 
spot in the sunlight since, in addition to a new fresh-
man majoring in Egyptology, another reinforcement 
has come from abroad: that is, Yukiko Sasada.
 Long before relocating to Finland, 
Yukiko’s father’s job has taken her around the 
globe. As a child, she lived in Turkey, and was later 
to complete her undergraduate degree in America 
and her MA in the UK. “I became interested in ar-
chaeology living in Turkey. My father was interested 
in the field, and every summer he used to take me 
to see archaeological sites. When I was 7, we vis-
ited Egypt, and I became fascinated by it – though 
never considered pursuing studies in the field.” Ini-
tially, Yukiko aspired to become a translator, but a 
professional translator advised her to specialize in a 
specific field. “That is why I decided to study Egyp-
tology at University,” Yukiko reveals.
 Although it is not especially surprising to 
hear that here in remote Finland the field of Egyp-
tology lies in the hands of few, it is nevertheless as-
tounding to learn that the situation is similar over-
seas as well, even though Egypt has such a long and 
significant history. “Many people have told me that 
as children they used to aspire to become archae-
ologists but eventually decided not to pursue such a 

career. However, I am one of those who have stuck 
with their childhood interest.”
 “The amount of existing jobs is limited, 
and it is hard to find employment. You have to be 
at the right place at the right time. This is something 
professors always emphasize to students of Egyptol-
ogy. Egyptology is a very narrow field, and finding 
a job can be very difficult. You either become an 
academic or a curator.”
 The problem of finding a job matching 
her educational background is, however, on hold 
for a moment, as Yukiko is currently focusing on her 
PhD degree. “Right now, I am studying hieroglyphs. 
Unfortunately, many of the courses are offered in 
Finnish only, so I have to complete a significant pro-
portion of my studies independently. In addition, 
there are not that many courses to begin with, so 
sometimes I have to wait for a year or so until a 
course is offered again.” Between courses, there is 
time for research: Yukiko is focusing on horseman-
ship in New Kingdom Egypt in comparison with 
near-by civilizations. Camels did not run the show 
then! “Although camels are nowadays closely as-
sociated with Egypt, they were uncommon 
during the Pharaonic period. Horses, 
on the other hand, are often depict-

text: Piia Ylitalo
photo: Yukiko Sasada

Introducing: 
 Yukiko Sasada

FOREIGN STUDENTS IN TOPELIA

IT’S IN ENGLISH!
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ed on ward during the New Kingdom.”
 It was this passing year that a University 
job of Yukiko’s husband brought her to Finland. 
Yukiko had always wanted to further pursue her 
studies. However, since her MA was in Museum 
Studies, on moving to Finland she initially looked 
for employment in a museum. “Unfortunately, since 
I spoke neither Finnish nor Swedish, I was unable to 
find a job.” In such circumstances, studying became 
an obvious choice and a good way to meet new 
people. Yukiko has also started to work in order to 
break the language barrier. “I have taken two se-
mesters of Finnish. I enjoy language study so it has 
been fun, although difficulties have arisen due to 
all the memorization involved and the differences 
between Finnish and other languages I know. In 
general, Finns are fluent in English, so it is very easy 
to get by without having to speak Finnish at all.”

 Yukiko says she knew little about Finland 
beforehand, expecting all Finns to be tall people 
with blond hair and blue eyes. Her mother pro-
vided her with better information: the Moomins 
have Finnish origins. Yukako also knew to expect 
encounters with Nature: seeing a bear’s trail, hiking 
in the forest, and witnessing the Northern Lights… 
“I have not seen a wild elk, either, so I would love 
to see one!”
 What kind of a message would Yukiko 
like to send to other students in the Department of 
World Cultures? “I just want to say hello. If anyone 
would like to practice speaking Japanese, please do 
not hesitate to talk to me.”

Thank you Yukiko, and welcome to the Depart-
ment!

Kirjamessut ovat panneet parasta pöytään: pitkin syksyä ovat metroja 
koristaneet kirjailijajulisteet, ja joulun lähestyessä syksyn paperisten 
uutuuksien markkinointi sen kuin vilkastuu. Hienoa, että ihmisellä on 
nykyään luettavanaan muutakin kuin katekismus. Vaikka Suomessa 
kirjat ovat kalliimpia kuin maailmalla, voi tavallisella kansalaisella olla 
monta metriä kirjahyllyä. Mutta Vihervarpusta surettaa: kuinka moni 
kirja ostetaan hyllyyn pölyttymään? Siinä kaatui taas yksi puu. Jotkut 
ihmiset vastaavat: ”Ei hätää! Kohta saapuu sähkökirja, eikä luontoa 
enää ylikuormiteta!” Mutta kuinka monta tonnia kalliota louhitaan, 
jotta saadaan raaka-aineet pieneen tietokoneeseen täynnä erilaisia 
metalleja? Entä miten tuotetaan se energia, jota laite vaatii? Moni-
mutkaisia laskelmia.
 Kirjahylly tukee omistajansa egoa, ja siksi voi olla vaikea 
pitää sitä pienenä. Mutta eikö tärkeämpää ole, mitä kirjoista jää 
päämme sisään, kuin se että pidämme hyllyssä niitäkin kirjoja, joista 

Kirjameri
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H
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emme pidä vain vaikuttaaksemme ”sivistyneiltä”? Suosikaamme kirjastoja, lainailkaamme kirjoja ystäville ja 
ystäviltä, lahjoittakaamme niitä pois, hankkikaamme käytettyinä. Leikkimieliset voivat osallistua Bookcros-
singiin (www.bookcrossing.com). Kyseessä on kansainvälinen liike, jonka jäsenet jättävät eli ”vapauttavat” 
kirjojansa julkisille paikoille kenen tahansa löydettäviksi. 
 Vihervarpunen toivoo vielä, että opiskelijat antavat itselleen luvan lukea myös muuta kuin pelkkiä 
tenttikirjoja. Liika tunnollisuus pakkosivujen äärellä vaientaa elämän laulun ja typistää mielikuvitukselta sii-
vet!

Ida Heimonen



28

Fuksiaiset 2010

teksti ja kuvat: Mia Meri

Karavaanin fuksiaiset järjestettiin tänä vuonna perjan-
taina 1.10., juuri sopivasti ennen syksyn tuloa. 
 Tuttuun tapaan fuksit kiersivät Helsingin 
keskustaa viittä rastia etsien, joissa jokaisessa heille 
annettiin visainen tehtävä. Oli lumottava käärmeitä, 
laulettava karaokea pahamaineisille mafiapomoille ja 
synnytettävä lapsia tanssien keskellä Helsingin vilk-
kainta keskustaa.
 Lopuksi kokoonnuttiin Kolmannen ylioppi-
lastalon katolle Sivistys-saunaan, jonne jopa mahdut-
tiin sisälle (toisin kuin alasaunaan)! Loppuhuipennuk-
sena saimme vielä arvovieraita paikalle. Fuksit olivat 
keränneet nimiä Pohjois-Korean ydinaseohjelman 
puolesta saaden niin mahtavan äänisaaliin, että itse 
arvoisa johtaja Kim Jong-Il tuli paikalle onnittelemaan 
heitä. Laulun ja soiton kera herra Kim jakoi voittoisalle 
fuksijoukolle palkinnon.
 Kiitos fukseille, järjestäjille sekä kunnianar-
voisalle herra Kimille onnistuneesta illasta!
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teksti: Joonas Kirsi

Kiire ja joutilaisuus

JOUTILAAN MIETTEITÄ

Sanotaan, että jos haluaa jonkin asian tulevan tehdyksi, kannattaa pyy-
tää jotakuta kiireistä tekemään se. Kiireisen aika on tiukalla, joten hänen 

täytyy välittömästi päättää, milloin homman tekee. Joutilaalla aikaa toki 
olisi, mutta se oikea aika homman aloittamiseen ei koskaan tule. Ja miksi 

tulisikaan – sehän tekisi hänestä kiireisen.

Sekä joutilaalla että kiireisellä on sama määrä aikaa, mutta aika on 
joutilaalle soppalientä ja kiireiselle sattumia. Kiireisen aika koos-
tuu erillisistä ruuanmurenista, yksittäisistä perunanpaloista ja ka-

lankimpaleista. On helppo laskea montako niitä on ja murehtia, 
että kohta ne jo loppuvat. Joutilaalle aika taas hahmottuu korkein-

taan lautasellisina. Sen kyllä näkee, onko lientä lautasella paljon vai vähän, mutta 
tarkkaa lusikallisten määrää on vaikea hahmottaa. Lähes aina voi kuitenkin luot-

taa siihen, että tavaraa riittää vielä seuraavaan suulliseen.

Molemmille ääripäille yhteistä on se, että ruokaa tekisi aina mieli enem-
män kuin sitä ehtii syödä. Ei kiireinen kiireiltään sen enempää kuin 

joutilas joutilaisuuttaan ehdi maistaa kaikkia herkkuja, joita pöytä not-
kuu. Ravitsemustrapeuttien mieliksi kumpaankin tilaan sisältyy myös kaipuu toiseen. 

Kiireinen antaisi mitä tahansa tyhjästä kohdasta keskellä täyttä kalenteria, kun taas 
joutilas potee riippumatossaan huonoa omaatuntoa siitä, ettei ole jossain muu-
alla tekemässä jotakin. Myös armeijasta tuttu sanonta ”olla kiire odottamaan” 

saa tässä uuden merkityksen – kiireinen kun saattaa painaa töitä yömyöhään ostaakseen 
sillä itselleen aikaa lokoisiin aamu-uniin, kun taas joutilas nauttii olostaan viimeiseen asti 
ennen räjähtämistään toimintaan puolitoista tuntia ennen deadlinea.

Yksi ratkaisu tähän kahden ääripään dilemmaan saattaisi olla opetella kokkaamaan 
– hyvässä keitossa kun on sekä lientä että sattumia tasapainoisena kokonaisuute-
na. Toisaalta tuleehan sitä kylläiseksi myös syömällä vuorotellen kumpaakin, eikä 
kyllästyminenkään iske niin äkkiä. Ehkä parasta onkin valita syömätapansa kulloi-

senkin tilanteen mukaan. Näin tehtäessä ähkyä ja närästystä on kuitenkin syytä varoa, sillä 
samariini puree melko kehnosti ajankäyttöön liittyviin vatsanväänteisiin. Terveellisyys siis 

ennen kaikkea, myös ajankäytössä.
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Hyvää joulua 
Kangastukselta!

Glögin sijaan joulutunnelmaa voi hakea myös iha-
nasta, mausteisesta chai-lattesta, jonka reseptin 
mysteerinen joulukameli Matias meille antoi. 
Kiitos, joulukameli!

Chai (1 litra)

•4 dl vettä
•1-2 rkl mustaa teetä

Keitä vahva tee, siivilöi ja lisää mausteet:
•kardemumman siemeniä / 1 tl kardemummaa 
•kanelitanko/cassian kuorta
•pala tuoretta inkivääriä siivuina / 1 tl kuivattua 
inkivääriä

•8 kokonaista neilikkaa
•1 tl korianterin siemeniä

Keitä hiljalleen n. 10 min ja siivilöi mausteet.
Lisää lopuksi...

•6 dl täysmaitoa ja 
•3-4 rkl fariinisokeria

...ja lämmitä.

My Orient
7.12.2010 - 28.1.2011

K A R A V A A N I N  T A I D E J A M I E N  T A I D E N Ä Y T T E L Y

http://mcmuumio.net/My_Orient/

Arkadia International Bookshopissa
Pohjoinen Hesperiankatu 9, Helsinki

http://www.arkadiabookshop.fi /

Avoinna liikkeen aukioloaikoina.

Tervetuloa
Karavaanin

pikkujoulu-

juhlaan

to 16.12. klo 18

Rauhanasemalle

Pasilaan!





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FIN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


