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Jälleen on lukukausi tulossa tiensä päähän. Joulu-
tunnelman vallatessa mielen vielä edessä häämöt-
tävät tentit ja esseetakarajat muuttuvat hämäriksi 
mielikuviksi, joista huomio tuntuu karkaavan sitä 
enemmän, mitä lähempänä ne ovat.
 Vuoden toinen Kangastus ei liioin tar-
joa apua tähän keskittymiskyvyn puutteeseen, sillä 
teema on mitä viihdyttävin – Aasian ja Afrikan po-
pulaarikulttuuri. Mutta veipä lehti keskittymiskykysi 
tai ei, kannattaa muistaa, että kyse on omista eri-
koisaloistamme ja niiden osaamisesta. Myös tämän 
lehden artikkelit osoittavat hienosti, miten erityistä 
tietämystä laitoksemme opiskelijoilla on.
 Populaarikulttuuri on yhtäältä maail-
manlaajuista ja toisaalta paikallista. Joskus tietyn 
maan populaarikulttuurin osa-alue muuttuu omak-
si alakulttuurikseen toisella puolella maailmaa. 
Tämänkin lehden artikkelit edustavat monenlaisia 
näkökulmia populaarikulttuuriin. Esillä ovat niin 
muinainen Egypti länsimaisessa populaarikulttuu-
rissa, kiinalainen mediasirkus kuin innokas korea-

lainen fanikulttuurikin.
 Populaarikulttuuri ei tietysti ole erossa 
nykykulttuurista. Siinä missä tässä lehdessä esitel-
tävä elokuva Caramel kertoo libanonilaisnaisten 
erilaisista rooleista, paljastaa palestiinalaisopiskeli-
joista kertova artikkeli samankaltaisia teemoja Lähi-
idän arjessa.
 Olemme uudistuneen päätoimituksen 
myötä halunneet tuoda oppiaineissamme tehtävää 
tutkimusta näkyvämmäksi Kangastuksessa. Uudes-
sa vakiopalstassa esitellään tässä numerossa väitös-
kirjan valmistumiseen johtanutta prosessia. Toinen 
uusi palsta tarjoaa maailmalla matkanneille kara-
vaanilaisille mahdollisuuden jakaa myötä- ja vas-
toinkäymisensä Kangastuksen lukijoiden kanssa.

Rauhaisaa joulunodotusta karavaanilaisille toivot-
taen,

Pääkirjoitus

Kukkuu hyvät karavaanilaiset!
 Koska kalenterivuosi lähenee loppuaan, 
on kai velvollisuuksieni mukaista kiittää kaikkia 
hienosta Karavaani-vuodesta. En edes yritä taistella 
stereotyyppistä kaudenlopetuskirjoitus-genreä vas-
taan, vaan aion olla imelän nostalginen ja lopuksi 
yrittää innostaa kaikkia jatkamaan samalla mallilla.
 Tänä vuonna on karavaaniporukalla 
saatu laskea laskiaismäkeä kamelilla,  puuhastella 
yhtä ja toista parantaaksemme opetuksen tasoa 
(välillä jopa tuloksia aikaansaaden),  järjestää kirjas-
to-opiskeluviikko, askarrella pahviystäviä oikeiden 
kadotessa maailmalle, käydä testaamassa teatteri-, 
baletti- operetti- ja  kahvilakulttuuria sekä toisinaan 
viettää parempi osa yöstä ympäri kaupunkia tutki-
musmatkaten, siirtyäksemme lopulta ensin keskus-
taan aamiaiselle ja sieltä luennolle.  Itse en osannut 

tätä kaikkea opiskelijaelämältä odottaa, mutta on 
ollut hienoa nähdä, kun se vain yhtäkkiä tapahtuu 
kaikkialla ympärillä. 
 Nyt siihen jatkumon painotus -osioon.  
Tänä vuonna on ollut mielettömän hauskaa. Kyllä 
te kaikki fiksuina opiskelijoina tiedätte, että olisi 
äärimmäisen epäviisasta olla jatkamatta hyväksi ha-
vaitulla linjalla, mutta jatkamme tietysti aina vain 
suuruudenhullumpaan suuntaan tähdäten. Tähän 
malliin: Karavaani ei järjestä ensi keväänä sitsejä, 
mutta muistakaa kaikki olevanne tervetulleita jär-
jestömme historian ensimmäisiin vuosijuhliin!

  Janna Lipiäinen

Pj puhuu

&
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teksti ja kuvat: Satu Männistö

How did you become interested in Japanese 
studies?
It runs a little bit in the family. Growing up I had two 
uncles who lived and worked in Japan for a long 
time. From a very young age I came into touch with 
the things they brought with them when they came 
to visit Belgium. But a more direct reason was that 
the period when I started my studies in the 1980s 
was the height of the Japanese economic bubble. 
There was a lot of talk about Japanese economy, 
much like there is now about the rise of China. 
People were even almost afraid of the growing pres-
ence of Japanese companies and the threat they 
might pose for workers in Europe. The idea was that 
studying Japanese would be useful in the future, that 
there would be a need for people who could speak 
Japanese and were knowledgeable about Japanese 
management and business culture.

Where did you study?
I completed four years of undergraduate studies in 
Belgium at the Japanese studies program of the Uni-

versity of Leuven. The focus was on language but 
we also had courses on Japanese history, culture, 
economy, law, and so on. Then I received a Japa-
nese-government scholarship and went to Japan for 
a year as a nikkensei, a program on Japanese lan-
guage and culture for people majoring in Japanese 
studies. After a year-long military service in Belgium 
I returned to Japan to become a research student. I 
completed two years of MA studies and four years 
of PhD studies. After that I still remained in Japan for 
two years as a post-doctoral researcher. 

How did you end up working in Finland?
I get asked that quite a lot here. I think in the case of 
foreigners living and working in Finland it’s usually a 
question of a link to Nokia or to a Finnish woman. In 
my case it wasn’t Nokia. 

Did you start working for the university straight 
after coming to Finland?
I started teaching at the university as an extra-staff 
teacher right after I came here in 2001. I’ve been 

HENKILÖKUNNAN HAASTATTELU

Introducing

Bart Gaens

IT’S IN ENGLISH!
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Could you tell more about that? What led you to 
popular culture?
It started as a kind of a hobby project to do some-
thing contemporary and something I thought was 
fun. The first thing that interested me was sports. 
How sports can be seen as a universal language, 
how you can see sports as popular culture and how 
it has an important function in society. That brought 
me to study the history of football. I looked at how 
far the history of football goes back in Japan and 
what kind of different meanings the sport has had: 
in the game of kemari as it was played as of the 7th 
century, after the introduction of football in the late 
19th century, and more recently after the launch of 
the J-league in 1993. 
 Then there is manga. I’m quite interested 
in so-called “salaryman manga”, in particular in Shi-
ma Kōsaku, a long-running series which I happened 
to stumble on. I chose it because I wanted to make 
my research on Japanese company culture more vis-
ible. The 27-year-old series happens in real time and 
it follows the career of a successful salaryman. I was 
struck by how a popular culture element like manga 

”I think in the case of foreigners 
living and working in Finland 
it’s usually a question of a link 
to Nokia or to a Finnish woman. 
In my case it wasn’t Nokia.

teaching some courses almost every year. I was also 
acting professor in Japanese studies for two years 
until last May. But the chances of finding a long-
term, full-time position in Japanese studies at the 
university are quite limited. There is more demand 
for people doing research on East Asia in general 
and its relations with Europe.
 In 2005 I got an opportunity to do back-
ground research for the Asia-Europe Meeting (ASEM) 
summit which was held in Helsinki in 2006. That’s 
how I ended up broadening my research field to in-
clude other parts of Asia. Since then I’ve been doing 
research on international relations in the whole East 
Asian region, not only on Japan. 

What kind of research have you conducted during 
your career? 
That’s a hard question as I’ve done quite a few 
things. I started out working on Japanese corporate 
culture and its history. In my BA thesis I was looking 
at the contemporary business philosophy of Japa-
nese companies. Then for my MA studies I moved 
on to a more historical approach looking at Japanese 
corporate philosophy and slogans and how that has 
evolved historically. The topic for my PhD disserta-
tion was also historical, about how family and busi-
ness were combined in early modern Japan – how 
the concept of household (or ie) was used as a tool 
for business. My argument was that quite a few fea-
tures of contemporary Japanese business culture can 
be traced back to the early modern era.
 The second element of my research and 
what I’m working on right now is Japan’s position in 
East Asia and Japanese attitudes towards East Asian 
regionalism. 
 And thirdly there is the popular culture 
aspect. 
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can reflect what’s going on in the Japanese corporate 
world and economy. It is also interesting to see how 
the series tries to influence Japanese employees by 
encouraging them, or by shaping their ideas on Japa-
nese economy, corporate ethics, or even things like 
nuclear energy. And that led me to a broader interest 
in manga as well as in anime.

Do you have any idea why Japanese popular culture 
has become so popular in the Western world?
It’s hard to pinpoint just one explanation, but prob-
ably because it’s both recognisable and accessible, as 
well as “Japanese” and culturally-specific. It’s not too 
confined to the Japanese cultural context. When 
you look at manga or anime it doesn’t strike 
you as being extremely Japanese, but at 
the same time it’s “different” and Japanese 
enough for you to find meaningful reflec-
tions on Japanese society. I think it’s this 
combination of recognisability and “other-
ness” that explains its popularity. 

What are you working on right now?
I started at UPI (Ulkopoliittinen instituutti, The 
Finnish Institute of International Affairs) just re-
cently, only two months ago. We have a small Asia 
team within the global security research program. My 
task is specifically to look at the Asian region, how 
China’s increased presence has affected other players 
there and also how it has affected the idea of East 
Asia being its own region. So I will be looking at Ja-
pan’s place in East Asia and maybe at a later stage also 
concentrating more on Southeast Asia, ASEAN and so 
on. But this is something I just started quite recently. 
At the same time I intend to continue teaching as a 
docent at the Department of World Cultures. 

What plans do you have for the future?
I don’t know what I want to be when I grow up yet. 
It’s hard to predict what’s going to happen in the fu-
ture as my employment position is not permanent. As 
for Japanese studies, one project that I would still like 
to develop further in the future is the popular culture 
topic. I think I have enough material to write several 
articles or maybe even a bigger publication on salary-

man manga or manga in general, maybe focusing on 
the example that I mentioned before. It’s something 
that hasn’t been written about yet. That’s one of those 
projects which I would like to keep on the side. All I 
need is the time and the chance to do that.

Is there something you’d like to say to students of 
Japanese studies?
Japan might have decreased in relative importance. 
Much of the talk in international relations is about 
China, and Japan is not mentioned so much any-
more. But I think that Japan is still a highly important 
player that influences what is happening in East Asia, 

though it’s not that obvious. Also when you 
look at popular culture and culture in gen-
eral, Japan’s attractiveness and “soft power” 
are not likely to decrease. So I would like 
to encourage students to continue the good 
work and continue research on Japanese so-
ciety and culture.

Bart Gaens on kiinalaiselta horoskoopiltaan vuohi. 
Vuohi sopiikin opettajaksi, sillä hän suuttuu harvoin, 
ihmiset viihtyvät hänen seurassaan ja hän innostuu 
tekemästään. Hän on ystävällinen, luotettava ja 
huumorintajuinen. Vuohi saattaa tosin sortua liikaa 
miellyttämään muita eikä kestä arvostelua. Siksi hän 
ei siedä kilpailua vaan sopii tiimityöhön.
 Koska vuohi haluaa tehdä vaikutuksen 
muihin, se näkyy myös hänen ulkoisessa olemuk-
sessaan. Hän rakastaa kauniita vaatteita ja on tai-
teellinen. Kumppanikseen vuohi tarvitsee päättä-
väisen ihmisen, sillä vastoinkäymisten edessä hän 
tarvitsee paljon tukea.
 Vuosi 2011 on vuohelle kontaktien, se-
minaarien ja matkustelun osalta otollinen. Akatee-
miset vuohet siis lienevät tyytyväisiä kuluvan vuo-
den saldoon.
 Vuohia ovat vuosina 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991 ja 2003 syntyneet.

Kiinalainen horoskooppi:

Vuohi

Kirsti Eskola
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Elokuussa 2011 ystäväni, baritoni Hiroyuki Suzuki 
pyysi minua kanssaan tapaamaan musiikkitieteen 
lehtori ja säveltäjä Harri Suilamoa, jonka Japani-
aiheisista teoksista hän oli kiinnostunut. Samassa 
yhteydessä Suilamo kertoi, että hänen teoksensa 
Wasure-gai – Onnade Calligraphy konserttikante-
leelle ja 25-kieliselle kotolle olisi tarkoitus esittää 
konsertissa yliopistolla lokakuussa. Konsertti vain 
pitäisi järjestää.
 Japanilaiseen musiikin ystävänä halusin 
ehdottomasti olla järjestämässä konserttia Japani-ai-
heisen teoksen ympärille. Aloimmekin pian ideoida 
konsertin ohjelmaa musiikkitieteen opiskelija Pet-
rus Laitinmäen kanssa. Teemaksi muodostui Suila-
mon teoksen innoittamana luonnollisesti suomalais-
japanilainen konsertti, joka sisältäisi Suomi-aiheista 
japanilaista musiikkia, Japani-aiheista suomalaista 
musiikkia sekä puhtaasti japanilaisia teoksia. 
 Päiväksi valikoitui tiistai 4.10.2011, kos-
ka se sopi parhaiten Suilamon teoksen esittäneiden 
Eva Alkulan ja Tomoya Nakain ohjelmaan – he 
esittivät teoksen myöhemmin samalla viikolla Islan-
nissa. Konsertin esiintyjät löytyivät omasta muusik-
kotuttavapiiristäni. Hiroyuki (jonka pianistina toimi 
Megumi Yanai-Tiensuu) oli luonnollinen esiintyjä-
valinta, ja olen iloinen että hän tuli mukaan. Pyy-

sin mukaan myös Karavaanin opiskelijaa, sopraano 
Susu Ilvosta, jonka kanssa meillä oli ollut puhetta 
japanilaisen taidemusiikin esittämisestä yhdessä. 
Tiesin myös musiikkitieteen opiskelija, huilisti Kirsi 
Kujanpään soittaneen japanilaisia teoksia ja pyysin 
häntäkin osallistumaan. Tomoyaa pyysin esittämään 
Suilamon teoksen lisäksi erään toisen koto-soolote-
oksen.
 Yllättäen kaikki olivat halukkaita osal-
listumaan, ja vähän yli tunnin mittainen ohjelma 
olikin jo kasassa. Konsertin ohjelman pyrin raken-
tamaan niin, että siinä vaihtelisivat hieman vaikea-
selkoisempi uusi musiikki ja helpommin sulatettava 
tonaalinen musiikki hyvässä balanssissa. Sinänsä 
mitään huolta tosin ei edes olisi välttämättä ollut, 
sillä monet sanoivat konsertin jälkeen nauttineensa 
myös uuden musiikin teoksista.
 Lopulta päivästä muodostui kuitenkin 
kokonainen Japani-teemapäivä. Alkuiltapäivästä Eva 
ja Tomoya nimittäin pitivät hyvin kiinnostavan ja 
käytännönläheisen kantele-koto-workshopin, tämän 
jälkeen minä pidin japanilaisen taidemusiikin japa-
nilaisuutta käsitelleen luennon Kielikeskuksessa, ja 
luentoa seurasi itse varsinainen konsertti Kielikeskuk-
sen juhlasalissa. Konsertille annoin nimeksi Usvaan 
verhoutunut kuu, japaniksi Moyakakure no tsuki.

Usvaan verhoutunut kuu
– suomalais-japanilainen konsertti

teksti: Lasse Lehtonen
kuvat: Tommi Kotilainen



8

 Avasin konsertin itse esittämällä kolme 
osaa Takashi Yoshimatsun (s.1953) Tapiola Visions  
sarjasta soolopianolle. Yoshimatsun yleisen sävelkie-
len tapaan myös Tapiola Visions liikkuu jossain to-
naalisuuden ja atonaalisuuden rajamailla ja on mel-
ko ”helppoa” musiikkia. Tästä jatkoi hienosti Kirsi 
Kujanpää, joka esitti Kazuo Fukushiman (s.1930) 
dodekafonisen soolohuiluteoksen Requiem (1956).
 Tämän jälkeen oli Susun ja minun vuoro 
esittää kaksi japanilaista tonaalista laulumusiikkite-
osta: Kunihiko Hashimoton (1904–1949) Akashia 
no hana ja tämän sävellysoppilaan Yoshinao Na-
kadan (1929–2000) Sakura yokochō. Susu lauloi 
kummatkin teokset upeasti, ja kuulin jälkeenpäin 
kehuja varsinkin pelkistetyn kauniista ja haikeasta 
Sakura yokochōsta. Susun esitystä seurasi Tomoyan 
tulkinta Misato Mochizukin (s.1969) koto-soolosta 
Intermezzi II (2002), joka oli virtuoosisuudessaan 
sekä teoksena että esityksenä äärimmäisen vangit-
seva.
 Hiroyukia on aina kehuttu lämminhen-
kisistä esityksistä, eikä tämänkertainen ollut mikään 
poikkeus. Hiroyuki ja Megumi esittivät aluksi Erkki 
Salmenhaaran (1941–2002) teoksen Three Japa-
nese songs (1964), tämän jälkeen Aarre Merikan-
non (1893–1958) Japanilaisen akvarellin (1918) ja 
lopuksi kaksi japanilaista laulua, Tatsunosuke Ko-

shitanin (1909–1982) Hatsukoin ja Hideo Koba-
yashin (s.1931) Karamatsun. Olen aina pitänyt Hi-
royukin ääntä mahtavana, ja myös tämänkertainen 
esitys oli upea.
 Konsertin päättivät sen ”pääesiintyjät” 
Eva ja Tomoya, jotka esittivät Suilamon (s.1953) 
teoksen Wasure-gai – Onnade Calligraphy (2009). 
Suilamo on teoksessaan tyylillisesti hakenut ”naisen 
käden” (onnade) kalligrafian kaunista maalailevuut-
ta, ja itse asiassa Tomoya sanoikin minulle pitävänsä 
teosta ”kauniina”, mihin on helppo yhtyä. Kyseessä 
on toki dissonoiva ja älyllinen uuden musiikin teos, 
mutta siinä on silti myös jotain hyvin inhimillistä.
 Pidin konserttia itse onnistuneena, ja 
siihen vaikuttivat tyytyväisiltä myös Eva ja Tomoya 
sekä säveltäjä Suilamo. Itse olen kuitenkin eniten 
tyytyväinen siitä, että pääsimme yhdessä esittämään 
yleisölle sellaista musiikkia, jota ei ole Suomessa 
– tai välttämättä muuallakaan – helppoa tai edes 
mahdollista päästä kuulemaan. Samassa yhteydessä 
syntyi uusia tuttavuuksia ja ystävyyksiä, joten voisiko 
enempää toivoakaan?
 Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia konser-
tin kanssa millään tavalla tekemisissä olleita. Läm-
min kiitos siis myös kaikille karavaanilaisille, jotka 
olivat kuuntelemassa luentoani tai konserttia!

Antti Riikonen
naistenmies 2008

Kalle Heikkinen 
naistenmies 2010

Annika Heikinheimo

; ;;

”Hehän ovat kuin kaksi kamelin kyttyrää!”
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Palestiinalaisalueilla asuu hieman yli 4 miljoo-
naa ihmistä, joista merkittävä osa on alle 30-
vuotiaita. Koulutus nähdään tärkeänä voimava-
rana niin mahdollisen palestiinalaisvaltion kuin 
nuorten omankin tulevaisuuden kannalta.
 Erilaisia korkeakouluja alueella on 
49. Opiskelijoita on lähes 200 000, joista nai-
sia on hieman yli puolet. Opiskelu on pääosin 
maksullista, ja siihen panostetaan koko per-
heen voimin. Vanhemmat saattavat esimerkiksi 
ottaa lainaa opintojen maksamiseksi. Alhainen 
työllisyysaste ja konfliktista aiheutuvat rajoit-
teet saavat monet haaveilemaan muutosta ul-
komaille. Kuitenkin moni haluaa olla vaikutta-
massa maansa tulevaisuuteen myös sen sisältä 
käsin. 
 Kysyimme muutamilta Länsirannan 
yliopistoissa opiskelevilta palestiinalaisnuorilta 
heidän opinnoistaan ja tulevaisuuden suunni-
telmistaan. 

Länsirannan opiskelijoiden tulevai-
suus on täynnä haaveita ja haasteita

Heba ja Hiba 
Hiba, 17 vuotta, opiskelee ensimmäistä vuotta 
farmaseutiksi ja Heba, 18 vuotta, opiskelee en-
simmäistä vuotta englannin kielen kääntäjäksi Bir 
Zeitin yliopistossa
 Hiba haluaa farmaseutiksi, koska hä-
nen siskonsakin opiskelee alaa. Heba taas ei pidä 
mistään muusta aineesta kuin kääntämisestä, eikä 
heidän yliopistossaan ei ole paljoa valinnanvaraa 
opiskeluiden suhteen. Heba ei halua opiskella ta-

loutta, pitää kielistä ja valitsi 
sen takia kääntämisen. Lisäksi 
hän on syntynyt Yhdysvallois-
sa, joten hän puhuu hyvää 
englantia. 

Opiskelijoita Bir Zeitin 
yliopistossa

tekstit: Tiina Hyyppä & Reeta Metsänen
kuvat: Reeta Metsänen
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 Heba on optimistinen tulevaisuuden 
suhteen. Hän sanoo, että valmistuttuaan hän voi 
tehdä paljon erilaisia töitä: julkisella puolella tai kir-
jojen ja dokumenttien kääntäjänä. Hän on valmis 
muuttamaan mihin vain, mistä löytää töitä: ”Täällä 
on vähän mahdollisuuksia, erityisesti tässä tilan-
teessa, kun on sota ja kaikkea.” 
 Hiba sen sijaan ei halua muuttaa. Hä-
nenkin mielestään taloudellinen tilanne näyttää 
epävarmalta: ”Valmistumisen jälkeen on vaara, että 
palestiinalaishallinnolla ei ole aina varaa maksaa 
palkkoja.” Opiskelu kuitenkin maksaa paljon, joten 
Hiban vanhemmat ovat ottaneet lainan maksaak-
seen tyttärensä opinnot.
 Heba olisi halunnut muuttaa Yhdysval-
toihin opiskelemaan, mutta päätti silti jäädä tänne. 
”On vaikeaa mennä sinne itsekseen, ilman van-
hempia, ystäviä, omaa kulttuuria”. Hän näkee tule-
vaisuuden palestiinalaisalueilla positiivisena: ”Jos ei 
ole toivoa, ei ole mitään”. 

kustannuksissa. 
 Tulevaisuuden suhteen Ibrahim vaikut-
taa positiiviselta: ”Haluan työskennellä kaupunki-
suunnittelijana, koska vain harva työskentelee tällä 
alalla ja uskon, että saisin töitä ja voisin tehdä jotain 
tärkeää.” Ibrahim haluaisi työskennellä Palestiinan 
ulkopuolella, jos mahdollista: ”Haluaisin muuttaa 
Yhdysvaltoihin, sillä siellä on hyvät mahdollisuudet 
saada töitä.” Kuitenkin urheilua rakastavan Ibra-
himin unelma-ammatti ei liity kaupunkisuunnitte-
luun, vaan hän haaveilee koripalloilijan urasta.

Ibrahim
Ibrahim, 20 vuotta, opiskelee kolmatta vuotta kau-
punkisuunnittelua ja maantietoa al-Qudsin yliopis-
tossa
 Ibrahim valitsi pääaineensa siksi, koska 
pitää kovasti aineesta ja vain harvat opiskelevat sa-
maa, joten kilpailu alalla ei ole kovaa. Kandivaiheen 
jälkeisistä suunnitelmista kysyessä Ibrahim vastaa: 
”Haluan tehdä myös maisteritutkinnon samasta op-
piaineesta ja samassa yliopistossa, sillä se on paras, 
joka alueella tätä alaa tarjoaa.” Ibrahim rahoittaa 
opintonsa työskentelemällä kesäisin ravintolassa, 
minkä lisäksi hänen vanhempansa auttavat opinto-

Ahmad ja Muhammad
Muhammad, 18 vuotta, opiskelee toista vuotta 
tietotekniikkaa ja Ahmad, 24 vuotta, opiskelee 
kolmatta vuotta sairaanhoitajaksi Bir Zeitin yliopis-
tossa
 Tulevaisuudessa Muhammad näkee 
itsensä työskentelemässä jossain tietotekniikkayri-
tyksessä: ”Aion työskennellä muutaman vuoden 
Palestiinassa, säästää rahaa ja muuttaa ulkomaille, 
mieluiten Yhdysvaltoihin. En sovi tänne, sillä olen 
homo.” 
 Ahmad taas kuvaa itseänsä patriootik-
si ja haluaa jäädä Palestiinaan sekä työskennellä 
mahdollisesti sairaanhoidon opettajana: ”Haluan 
vaikuttaa opiskelijoihin, sillä sairaanhoito on tääl-
lä todella tärkeää. Lisäksi haluan vaikuttaa nuorten 
asenteisiin seksuaalivähemmistöjä kohtaan.” Kui-
tenkin myös Ahmad on haaveillut poismuutosta: 
”Elämä täällä on suhteellisen vaikeaa, sillä homo-
seksuaalien oikeuksia ei pidetä tärkeinä.” Ahmad 
jatkaa: ”Halusin aikaisemmin ja ehkä vähän vieläkin 
muuttaa Kanadaan, jossa voisin elää vapaammin. 
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Halusin opiskella Hebrew-
yliopistossa Israelissa, mutta 
koska minulla ei ole Israelin 
passia, en olisi voinut opis-
kella yliopistossa haluamaani 
alaa. Niinpä valitsin sairaan-
hoidon, sillä ajattelin sen olevan ammatti, joka 
helpottaisi ulkomaille muuttoa. Nyt kuitenkin ajat-
telen, että vaikka lähtisinkin ulkomaille, haluan pa-
lata Palestiinaan ja auttaa muuttamaan tilannetta.”
 Molemmat nuoret ovat kotoisin Itä-Je-
rusalemista, jonne Länsirannalta kulkeminen ei 
ole kovin helppoa. Ahmad asuu pienessä vuokra-
asunnossa Ramallah’ssa, kun taas Muhammad asuu 
perheensä luona Itä-Jerusalemissa ja kulkee joka 
päivä Bir Zeitin yliopistoon Länsirannalle Israelin 
tarkastuspisteiden kautta. ”Tänne tulo on helppoa, 
mutta kotiin palaaminen ei. Hyvänä päivänä mat-
kaan menee tunti, usein enemmänkin.” 

Bir Zeitin yliopisto

kansalaisjärjestössä. Hän haluaisi perustaa oman yri-
tyksen tai kehittää isänsä yritystä. Laila uskoo löytä-
vänsä töitä helposti. Hän elää kehittyvässä maassa, 
jossa on monia uusia instituutioita, jotka tarvitsevat 
hänen kaltaisiaan osaajia. Vaikka alan opiskelijoita 
on paljon, on työpaikkoja myös tarjolla. Laila us-
koo, että hänelle on paljon kysyntää: ”Maamme 
tarvitsee kehitystä”.  Hän on saanut myös hyödyllis-
tä työkokemusta. Kesän hän toimi organisaatiossa, 
joka auttaa nuoria perustamaan yrityksiä. Vanhem-
mat eivät halua hänen työskentelevän lukukausien 
aikana, vaan keskittyvän opintoihinsa. 
 Laila haluaa suorittaa maisterintutkin-
non Euroopassa. Hän ei kuitenkaan halua jäädä 
ulkomaille. Lailan mukaan erityisesti naiset palaa-
vat opintojensa päätyttyä takaisin ulkomailta. Laila 
haluaa käyttää Euroopassa saamiaan kokemuksiaan 
maansa hyväksi: ”Tieto siellä on vahvempaa, se pi-
tää hakea sieltä ja tuoda Palestiinaan”. Laila haluaa 
opintojensa jälkeen mennä naimisiin. Hän haluaa 
kuitenkin ensin elää omaa elämäänsä ja vasta sitten 
sitoutua perheeseen. 
 Kysyessämme, onko Laila luottavainen 
tulevaisuuteen, hän vastaa: ”Jos talous kaatuu, 
näyttää tulevaisuus huonolta. Ulkopuoliset tekijät 
vaikuttavat, ennen kaikkea miehitys. Israel kontrol-
loi talouttamme ja rahoitusta.”Laila

Laila, 20 vuotta, opiskelee kolmatta vuotta liiketa-
loutta ja rahoitusta Bir Zeitin yliopistossa
 Laila ei halua työskennellä pankissa eikä 
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KARAVAANIN KERHO ESITTÄYTYY teksti: Jannika Aakkula
kuva: Mia Meri

Syksy 2011, ja kahvihuoneella tapahtuu. Torstaisin 
kokoontuva pelikerho Yakuza on aloittanut toimin-
tansa. Facebookin Karavaani-ryhmän kautta saamani 
tiedon mukaan kerhon on tarkoitus kokoontua seu-
raavana torstaina, ja tapahtuman korvamerkinneenä 
saavun torstai-iltana neljän aikaan paikalle. Tiedossa 
on kuitenkin yllätys: tapahtuma on peruttu, huhu-
taan.
 Tästä kuitenkaan lannistumatta olen pai-
kalla taas viikon päästä, ja tällä kerralla nappaa. Pai-
kalla ovat kerhon perustajat, Armi Haasio ja Saana 
Santalahti. Kolmas perustajajäsen Kaisa Lehtonen ei 
tällä kertaa ole paikalla, mutta pelaaminen voi kui-
tenkin käynnistyä, sillä paikalle korttia ja nappuloita 
lätkimään ovat saapuneet kahden edellä mainitun li-
säksi Elina Toivanen, Jasmin Pitkonen, Niina Väisä-
nen, Jukka Solehmainen, Antti Riikonen ja allekir-
joittanut. Joku ehdottaa mahjongia, ja peli levitetään 
pöydälle.
 Sitten alkavat vaikeudet. Vaikka kaikki pai-
kalla olijat olivat varmasti joskus pelanneet mahjongia 
yksinpelinä tietokoneella, ei nelinpelin sääntöjä osaa 
kukaan, ainakaan sellaisessa mittakaavassa, josta saa-
taisiin peli muodostettua. Ongelma ratkeaa kuitenkin 
suhteellisen vaivattomasti: Jukka osaa aloituskuviot ja 
liikkeet, ja pelistä löytyy myös ohjekirjanen. Kuvioita 
sotkemassa ovat enää liian monimutkaiset säännöt, 
joista noin puolet päätetään jättää käyttämättä, sekä 
pelin edetessä jatkuvasti tarkentuvat, muuttuvat ja 
muutenkin eläväiset säännöt.
 Vaikka ensimmäinen peli olikin hiukan 
tahmea, toinen kerta luisti jo kaikilta. Osa pelaajista 
sai päänsäryn alati muuttuvista säännöistä, ja niinpä 
muutaman kierroksen jälkeen siirryttiin mahjongista 
Dalmut-korttipelin pariin.
 Sääntöjä tietämättömille tiivistyksenä 
sanottakoon, että Dalmutissa kilvoitellaan korteilla 
hallitsijan, tässä tapauksessa siis dalmutin paikasta. 

Joka kierroksella päätetään seuraavan kierroksen so-
siaalinen järjestys, jossa voittaja pääsee dalmutiksi, 
toiseksi tullut varadalmutiksi, seuraavat kauppiaiksi, 
ja kaksi pahnanpohjimmaista joutuvat tyytymään ko-
tiapulaisen ja orjan rooliin. Pelin aikana valta saattaa 
kihahtaa päähän, ja orjien joukossa saattaa kyteä val-
lankumous.
 Pelaajat pääsevät pian tunnelmaan, ja 
varsinkin kulloisenkin orjan kustannuksella pilailu 
lähtee lentoon, ennen kaikkea Jukan suuren eläyty-
misinnon vuoksi. Pelin aikana dalmutin titteliä pitelee 
tiukasti hyppysissään Jasmin, ja orjina vuorottelevat 
Elina, Saana, Antti ja Jukka. Kesken 
pelin kahvihuoneelle saapunut 
Janna Lipiäinen kertoo peli-
tunnelman kuuluneen jopa 
keskelle kiinan tuntia. Peli 
lasketaan käsistä vasta 
monen kierroksen päästä 
iloisissa tunnelmissa. Ker-
hosta päällimmäiseksi jää aja-
tus, että tännehän voisi tulla 
ensi kerralla uudestaan.

Mahjongia ilman sääntökirjaa
Seuraavalla viikolla saavun taas kahvihuoneelle, ja lu-
vassa on yllätys. Karavaanilla ilmenee nimittäin olevan 
myös toinen pelikerho, jota jäsenet kutsuvat leikilli-
sesti peitepelikerhoksi. Kolme jäsentä, Suvi Marttila, 
Elina Toivanen ja Tommi Ojala, ovat keskiviikkoisin 
kokoontuneet pelaamaan mahjongia – tällä kertaa 
jopa niin, että kaikki osaavat säännöt. Osa säännöistä 
ja pistelasku jätetään tosin tälläkin kertaa huomiotta, 
syynä tosin ei ole, etteikö niitä osattaisi, vaan se, ettei 
aika riitä iltaisin täysimittaisen 16 kierroksen mahjon-
gin pelaamiseen. Paikalle saapuneet muut halukkaat 
pelaajat on yleensä toivotettu mukaan peliin – onhan 
mahjong alun perin tarkoitettu neljälle pelaajalle.

Mahjongia ja korttien läiskintää
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Tiibetiläisen modernin kirjallisuuden katsotaan 
yleensä saaneen alkunsa 1980-luvun alkupuo-
lella aikana, jota voidaan pitää eräänlaisena mur-
roskautena tiibetiläisen kirjallisuuden historiassa. 
Modernia kirjallisuutta kutsutaan myös “uudeksi 
kirjallisuudeksi”, siinä määrin merkittävästi tämä kir-
jallisuuden suuntaus poikkeaa aiemmasta tiibetiläi-
sestä kirjallisuustraditiosta ja sen lajeista. Tiibetiläi-
sellä kirjallisuudella on takanaan yli tuhatvuotinen 
historia, joka ulottuu 600-luvulle ajanlaskumme 
jälkeen. Traditionaaliselle kirjallisuudelle oli usein 
tunnusomaista uskonnollisuus, ja teoksissa saatettiin 
kuvata esim. hengellisten mestareiden tai korkea-
arvoisina pidettyjen henkilöiden kuten kuninkaiden 
elämää ja tekoja. Moderni kirjallisuus taas on luon-
teeltaan maallista kirjallisuutta, ja teoksissa kuvataan 
useimmiten aivan tavallisten tiibetiläisten elämää. 
 Oma kiinnostukseni tiibetiläistä ny-
kykirjallisuutta kohtaan sai alkunsa oleskellessa-
ni 1990-luvulla Pohjois-Intiassa, Dharamsalassa, 
tiibetiläisten pakolaisten keskuudessa. Valikoima 
Dhondup Gyalin teoksia oli juuri ilmestynyt (toim. 
Pema Bhum, 1994) Amnye Machen -instituutin jul-
kaisemana, ja muutamia siinä olevia teoksia sisältyi 
lukumateriaaleihin Acarya Sangye Tandar Nagan 
pitämällä tiibetiläisen kirjallisuuden kurssilla, joka 
oli tarkoitettu tiibetiläisille opiskelijoille, mutta jo-
hon sain onneksi osallistua. Novelli Pakkasen pa-
lelluttama kukkanen ja runo Nuoruuden vesiputous 
puhuttelivat minua ja herättivät kiinnostukseni Am-
dosta kotoisin olleen tiibetiläisen kirjailijan Dhon-
dup Gyalin (1953–1985) teoksia kohtaan. Rupesin 
keräilemään niitä tiibetiläisistä kirjallisuuslehdistä ja 
käänsin myös tiibetiläistä kaunokirjallisuutta englan-
niksi. Onnistuin myös ennen paluutani Suomeen 
hankkimaan Dhondup Gyalin kuusiosaisen Kootut 
teokset, joka löytyi erään luostarin kirjakaupasta lä-
heltä McLeod Ganjia.

 Vaikka Intiassa ollessani en vielä aa-
vistanutkaan, että väittelisin vuosia myöhemmin 
Dhondup Gyalin teoksiin liittyvästä aiheesta, nämä 
Intian vuosinani keräämäni teokset muodostuivat 
myöhemmin keskeisiksi tutkimusmateriaaleiksi 
väitöskirjatutkimukselleni. Väitöskirjassani Tibetan 
Written Images: A Study of Imagery in the Writings 
of Dhondup Gyal (luettavissa verkossa E-thesis-pal-
velussa) käsittelen Dhondup Gyalin kaunokirjallisia 
teoksia erityisesti keskittyen kuvakielen tutkimiseen 
hänen runoissaan ja novelleissaan. Dhondup Gyal 
oli tiibetiläinen kirjailija, opettaja ja tutkija, jolla 
oli merkittävä suunnannäyttäjän rooli tiibetiläisen 
modernin kirjallisuuden kehittymisessä 1980-luvun 
alkupuolella, aikana jolloin alkoi ilmestyä tiibetin-
kielisiä kirjallisuuslehtiä kuten Kevyt sade Amdossa 
ja Tiibetiläinen kirjallisuus Lhasassa, joissa kirjailijat 
saattoivat saada teoksiaan julkaistuiksi. 
 Dhondup Gyal kirjoitti tiibetiksi, ja hä-
nen kirjallinen tuotantonsa sisältää mm. kertomuk-
sia, runoja, esseitä ja tutkielmia, kommentaareja 
sekä myös käännöksiä. Hänen ensimmäinen kir-
jansa oli nimeltään Aamuruskon kirjoituksia (1981), 
ja se sisälsi novelleja ja runoja. Tämän kokoelman 
runot ovat vielä mitallisia rakenteeltaan, mutta hie-
man myöhemmin eri kirjallisuuslehdissä ilmestyneet 
Dhondup Gyalin vapaamittaiset runot porrastetusti 
laskeutuvine riveineen olivat jotain täysin uutta tii-
betinkielisessä kirjallisuudessa. Hänen teoksissaan 
on usein yhteiskuntakriittisiä piirteitä, esim. kerto-
muksessa Pakkasen palelluttama kukkanen esiintyy 
järjestettyjen avioliittojen kritiikkiä ja novellissa Tul-
ku kuvataan ongelmia, jotka sokea, kyseenalaista-
maton usko hengelliseen opettajaan voi aiheuttaa 
– tässä teoksessa hengellisenä opettajana esiintyvä 
henkilö paljastuukin huijariksi, joka onnistuu aihe-
uttamaan pienen vuoristokylän asukkaille paljon 
ongelmia.

Tiibetiläistä kirjallisuutta tutkimassa

teksti: Riika VirtanenKAIKUJA TUTKIMUSKAMMIOSTA
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 Dhondup Gyalin teoksille on ominaista 
kuvakielen runsaus. Minua kiehtoi kielen kuvalli-
suus eli miten on mahdollista kirjoittamalla luoda 
kuvia, jotka voivat saada aikaan elävän, visuaalisen 
mielikuvan lukijan kohdatessa ne. Kuvakieltä tutki-
essani halusin ymmärtää mm. mitä ja minkälaisia 
kuvia teoksista löytyy, minkälaisia merkityksiä nii-
den avulla ilmaistaan ja miten niitä voidaan tulkita. 
Erityisesti kielikuvien suhde aiempaan tiibetiläiseen 
perinteiseen kirjallisuuteen askarrutti minua, ja mie-
tin myös niiden suhdetta kuvastoon eri kulttuurien 
kirjallisuudessa. Dhondup Gyalin teoksista löytyi 
suuri joukko pääosassa metaforia ja vertauksia. 
Metafora on esim. ilmaisu “mielen villi hevonen”, 
joka löytyy Dhondup Gyalin novellista Masennus. 
Siinä kaksi käsitettä, “mieli” ja “villi hevonen”, on 
yhdistetty, kun taas vertauksessa tyypillisesti esiintyy 
“kuin” sana verrattaessa kahta käsitettä toisiinsa. 
Usein kuvilla on piirteitä, jotka liittävät ne traditio-
naaliseen kuvastoon, mutta toisaalta esiintyy myös 
uudenlaisia piirteitä. Teoksista löytyi erityisen pal-
jon luontokuvastoa ja mm. koko runoa hallitsevia 
voimakkaita keskeiskuvia, jotka ovat rakenteeltaan 
innovatiivisia, kuten esim. runoissa Nuoruuden vesi-
putous ja Valkoisen pilven terälehdet.
 Tein tutkimukseni aikana kesällä 2005 
matkan Amdoon Qinghain maakunnan alueella, 
koska halusin nähdä seudun, jolta Dhondup Gyal 
oli kotoisin ja tavata hänen sukulaisiaan, ystävi-

ään sekä tiibetiläisiä kirjailijoita ja tutkijoita. Tuon 
matkan aikana keräsin lisää kirjallisuutta ja kävin 
Dhondup Gyalin elämään liittyneissä paikoissa. 
Oli elämys nähdä vihdoin luonnossa Sininen järvi 
eli Kokonor, josta lauletaan (tai pikemminkin, jolle 
lauletaan) Dhondup Gyalin sanoittamassa ja Coepa 
Tharin säveltämässä kuuluisassa laulussa Oi, Sini-
nen järvi! ja jonka keskeinen kuva saa laulussa me-
taforisia piirteitä. Järveä puhutellaan mm. “historian 
kulun todistajaksi” ja “kansan toiveiden kohteeksi”.
 Tiibetiläinen nykykirjallisuus on hyvin 
monipuolista luonteeltaan, ja perinteiset kirjalliset 
tyylit ja lajit elävät rinnakkain modernin kirjallisuu-
den kanssa. Tiibetiksi kirjoittavia kirjailijoita ovat 
mm. Tashi Palden, Tsering Yangkyi, Tenpa Yargye, 
Tsering Dhondup ja Jangbu. Monet tiibetiläiset kir-
joittavat nykyään myös kiinaksi, esim. Tashi Dawa, 
jonka alun perin kiinan kielellä kirjoitettuja teoksia 
on käännetty myös englanniksi. Myös maanpako-
laisuudessa Intiassa ja eri puolilla maailmaa elävät 
tiibetiläiset julkaisevat kaunokirjallisuutta sekä tii-
betiksi että englanniksi, ja tiibetiläistä kirjallisuutta 
ilmestyy nykyään myös verkossa. Englanniksi tiibe-
tiläisestä kirjallisuudesta voi lukea esim. Lauran R. 
Hartleyn ja Patricia Schiaffini-Vedanin toimitta-
masta Modern Tibetan Literature and Social Change 
(2008) ja Steven J. Venturinon toimittamasta Con-
temporary Tibetan Literary Studies (2007).

” Suihkut
Vettä tulee aivan helvetin vähän, se on liian kylmää tai kuumaa ja ruikkii paskasta suuttimesta pitkin seiniä. 
Ehkä tästä syystä kefat eivät edes yritä käydä suihkussa, vaan haisevat iloisesti paskalle. ”
 Kefa ei osaa - Pasa ja Atpo matkustavat harvoin. Koska kaikki on perseestä muualla. 
 City-lehti, nro 22/2011

Mikä ihme ”kefa”? Teekkarit tietävät kertoa.

” Kefa
tyypillinen pizzan tekijä ja kuljettaja ”
 Sanastoa, Nibble, Tampereen 
 TietoTeekkarikillan julkaisu 2/1999.

Mia Meri

Ei näin
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Egypti on muuttunut menneistä ajoistaan suuresti, 
mutta muinaisen mahdin pyramidit ja temppelit 
ovat edelleen muistuttamassa meitä menneestä 
loistosta. Muinaisen Egyptin salaisuudet ovat kieh-
toneet monia ympäri maailmaa, ja luonnollisesti 
myös populaarikulttuuri on ammentanut suuresti 
vaikutteita niin myyteistä kuin monumenteistakin.
 Musiikkiteollisuus on kautta aikain tuo-
nut ihmisille vaikutteita ympäri maailman. Egypti-
aiheet ovat ehkä eniten näkyvillä artistien musiikki-
videoissa. Mainittakoon mm. edesmenneen popin 
kuninkaan Michael Jacksonin reilun yhdeksän 
minuutin musiikkivideo kappaleeseen ”Remember 
the Time” vuodelta 1992. Videossa faaraon puoliso 
on tylsistynyt ja faaraon on löydettävä tälle jotain 
piristystä. Enter MJ. Muita jollain tapaa Egyptin ins-
piroimia musiikkivideoita ovat esimerkiksi Spice 
Girls -yhtyeen ”Holler”, jossa tytöt laulavat pyrami-

dirakennelman sisällä, sekä The Bangles -yhtyeen 
kasarihitti ”Walk like an Egyptian”. Artistit sisällyttä-
vät ajoittain Egyptin vaikutteita kiertueisiinsa, kuten 
teki juuri Suomessakin ollut Britney Spears. Fem-
me Fatale -kiertueellaan laulaja saapuu ”Gimme 
More” -biisinsä aikana lavalle egyptiläistyylisessä 
veneessä, ja taustascreenit syöttävät katsojille kuvia 
loistokkaasta pyramidista.
 Niilin halkoman maan vaikutus ulottuu 
myös elokuviin ja tv-sarjoihin. Egypti-aiheisia elo-
kuvia on pilvin pimein draamasta toimintaseikkai-
luihin. Vuoden 1932 kauhuklassikko ”Muumio” 
sijoittuu Egyptiin, jossa arkeologit löytävät Imho-
tepin muumion, joka herää henkiin. Elokuvan uu-
sintaversio vuodelta 1999 poiki sittemmin useita 
jatko-osia. Egypti näyttäytyy myös Enki Bilalin vuo-
den 2004 elokuvassa ”Immortel (ad vitam)”. Tässä 
tulevaisuuden New Yorkiin sijoittuvassa elokuvassa 

Egypti pop-kulttuurissa
– loistoa Niilin varrelta

teksti ja kuvat: Turo Ylitalo

Briitu vauhdissa.

POP-KULTTUURI
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Vaatteista voi olla paljon päänvaivaa. Pitää seurata aikaansa, mutta 
olla silti originelli. Eikö olisi helpompaa, jos kaikilla olisi perinteiset 
kansallispuvut? Sama malli sukupolvesta toiseen, yksi arki- ja yksi 
juhlapuku. Alkuperäiskansojen vaatteita tulee usein ihasteltua, koska 
niihin harvoihin vaatekappaleisiin on panostettu kunnolla, kuviot on 
kirjailtu huolella ja rakkaudella.  
 Meilläpäin se kansan univormu taitaa olla farkut ja tee-
paita. Mutta miksi niitä pitää olla vaatekaapissa kymmenittäin mel-
kein samanlaisia? Kai sitä pyykkiä tulee pestyä sen verran usein, että 
vähemmilläkin vaihtokappaleilla pärjäisi. Vaatteita voi parsia, ja jos 
ostaa laadukasta, kestävät ne myös ehjinä ja hyvännäköisinä pitem-
pään.

Rakastatko rätei ja lumpui?

VI
H

ER
VARPUSEN VISERRYS

 Kritisoitko sinä ihmisiä, jotka eivät joka tapaamisella yllätä sinua uudella lookilla? Pitäisikö kaikkien 
esittää niin äveriäitä ja huolettomia, että on varaa kertakäyttökulutukseen myös vaatteissa? Eikö ole paljon 
arvokkaampaa, että ihminen on löytänyt oman tyylinsä ja kantaa sitä ylpeydellä turvautumatta joka sesonki 
halpavaateketjujen nopeasti pilaantuviin trendikkyyksiin?
 Yhdessä television stailausohjelmassa oli hyvä ohjenuora. Koosta vaatekaappisi sisältö reilusta pa-
ristakymmenestä huolella valitusta laadukkaasta vaatekappaleesta. Kun ne sopivat toisiinsa hyvin ja ovat toi-
saalta tarpeeksi erilaisia sopiakseen eri tilanteisiin, saat vaikka minkälaisia yhdistelmiä aikaiseksi ja olet aina 
tyylikäs. 

Ida Heimonen

kaupungin ylle saapuu muinaisen Egyptin jumalia 
kantava pyramidi. Tähtiportti-elokuva ja siitä myö-
hemmin seurannut tv-sarja ovat kovinkin Egyp-
ti-keskeisiä. Niissä muinaiset 
jumalat ovatkin pahantahtoisia 
avaruusolioita, jotka rakensivat 
pyramidit laskeutumisalustoiksi 
aluksilleen.
 Moni kirjailija on 
käyttänyt Egyptiä tarinoidensa 
tapahtumapaikkana ja inspiraa-
tiona. Anne Ricen vampyyriro-
maanit jäljittävät vampyyrien 
historian muinaiseen Egyptiin. 
Agatha Christien rikosjännäri ”Kuolema Niilillä” 
sijoittuu Egyptiin, jossa Hercule Poirot selvittelee 
rikosta Niilin risteilyllä. Sarjakuvissakin Egypti on 

ollut läsnä. Esimerkiksi DC Comicsin universumissa 
esiintyy supersankari Isis, joka perustuu samanni-
miseen äitijumalattareen. Kazuki Takahashin man-

ga ”Yu-Gi-Oh!” on niin ikään 
inspiroitunut Egyptin mystee-
reistä. Päähenkilö löytää ”pala-
pelin”, jonka koottuaan hänet 
valtaa muinaisen faaraon hen-
ki. Sarja keskittyy korttipeliin, ja 
jotkut kortit perustuvat esimer-
kiksi Egyptin jumaliin.
 Egyptin vaikutus popkulttuu-
rissa on suuri, ja se tulee vielä 
kasvamaan. Tässä artikkelissa 

esittelin vain muutamia esimerkkejä eri aihealueil-
ta. Egyptin mysteereitä on löydettävissä mistä vain, 
on vain osattava etsiä. 

POP-KULTTUURI

Yu-Gi-Oh!’in egyptiläiset jumalkortit
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Eteläkorealainen popmusiikki eli K-pop on vuosien 
ajan johdattanut Hallyun, korealaisen kulttuuriaal-
lon, etenemistä Aasiassa – tuo lähes omanlaisensa 
musiikkigenre luottaa Ruotsin euroviisumallin mu-
kaan täydellisesti tehtailtuun ekstravaganzaan, jossa 
esiintyjät ovat siloposkisia multitalentteja ja kappa-
leet purkkamaisen tarttuvia.  Viime vuosina kiinnos-
tus on lisääntynyt myös länsimaissa. Mikä K-popissa 
viehättää? Allekirjoittanut lähti selvittämään asiaa 
Annyeong!Partyyn, Suomessa pidettävään eteläko-
realaisen musiikin tapahtumaan.
 Paikan päällä Kulttuuriareena Glorias-
sa oli noin pari sataa nuorta, jotka kaikki taipuivat 
suosikkikappaleidensa tahtiin tanssilavalla: yksi 
pääsyy K-popin suosioon on siis energinen musiik-
ki. 17-vuotiaan Tuulin spontaani vastaus ”Kauniit 
miehet!” syyksi K-pop-viehätykseen sai kuitenkin 
haastattelijan hymyilemään. ”Se on se perimmäi-
nen syy, mutta kyllä niiden tanssit ja esiintymisetkin 
ovat hienoja”, Tuuli jatkaa. 
 K-pop nojaakin usein ulkonäköön: niin 
sooloartistien kuin teinibändien jäsenten tulee 
olla piirteiltään kauniita, jopa siihen asti, että tule-
via tähtiä saatetaan käyttää kauneusleikkauksissa. 
Luonnollisesti kuitenkin myös taidolla on osansa 
bisneksessä: tanssi-, laulu- sekä viihdyttämis- ja 
näyttelytaitoja harjoitetaan kaikkia vuosikausia en-
nen lavalle pääsyä. Levy-yhtiöt etsivätkin jatkuvasti 
hiomattomia timantteja koulittavakseen Idols-tyyp-
pisten koe-esiintymisten avulla.

 Tuulin tavoin 17-vuotias Anni puolestaan 
piti K-popin eri kulttuureita yhdistävää voimaa tär-
keänä – huolimatta sanoitusten lähes täydellisestä 
koreankielisyydestä (ja muutamista omalaatuisista 
englanninkielisistä ilmaisuista) K-pop tuo useita eri 
kansallisuuksia saman nautinnon ääreen. K-popin 
näkyvyys on viime aikoina ollut suurta niin Etelä-
Amerikassa, USA:ssa kuin Euroopassakin, joista 
viimeksi mainituissa yksi Etelä-Korean suurimmista 
levy-yhtiöistä, SM Entertainment, on järjestänyt kon-
sertteja paikallisille faneille. 
 Miten K-pop sitten on noussut länsimaa-
laisten tietoisuuteen? ”Kavereiden kautta mesessä ja 
Facebookissa”, kuului monen nuoren vastaus. Inter-
netin sosiaalisen median tärkeys K-popin leviämi-
sessä onkin mennyt levy-yhtiöissä perille: yhä use-
ammille artisteille perustetaan viralliset YouTube- ja 
Facebook-sivustonsa, minkä lisäksi artistit ylläpitävät 
henkilökohtaisia mikroblogejaan. Kaikki tämä takaa 
sekä uusien julkaisujen laajakantaisen mainostami-
sen että lähemmän yhteydenpidon faneihin. You-
Tubessa julkaistut uutuusmusiikkivideot ovat välit-
tömästi miljoonahittejä, ja Twitterissä puolestaan 
lukemattomat K-pop-fanit ”tweettaavat” idolinsa 
sivuston puhutuimpien aiheiden joukkoon. 
 Toinen tärkeä alkulähde K-pop-aaltoon 
on japanilaisen musiikin suosio niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin; haastatelluista muutama mainitsikin 

teksti: Henna Puumala
kuvat: Kata Naaranoja, Henna Puumala 

& Saara Viinanen 

Hallyun harjalla
– eli miten korealainen pop-musiikki rantautuu länsimaihin
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tutustuneensa K-popiin alun perin J-popin tai J-rockin kautta. Syy tähän on helppo löytää. 
”Veteraaniartistien” kuten BoA:n ja TVXQ:n läpimurrot Japanissa 2000-luvulla 
ovat alentaneet aloittelevien K-pop-artistien kynnystä pyrkiä samaan. 
K-pop-tähtien rynnistäminen Japaniin onkin ollut sen verran huo-
mattavaa, että sille on noussut kannattajien lisäksi jopa oma vas-
tarintaliikkeensä.
 Noin koostetusti voisi sanoa, että K-popin suosio 
muodostuu niin vakuuttavista ja trendejä luovista esiintyjis-
tä, markkinoinnista kuin myös sen viattomasta ja varsin uni-
versaalista sisällöstä. Fanien globaalin massavoiman avulla 
korealaistähdet ovat pokanneet itselleen mm. Itunes-listasi-
joituksia sekä musiikkipalkintoja, viimeisimpänä esimerkkinä 
poikabändi Big Bangin European Music Awardsissa nappaama 
”Worldwide Act” -titteli. Onkin mielenkiintoista nähdä, pystyy-
kö K-pop tulevaisuudessa lyömään itsensä läpi myös meillä. Jos ei, 
aina voi turvautua Annyeong!Partyyn.

POP-KULTTUURI

Taiteen ja politiikan taistelu:
Zhang Yimou ja Tie kotiin

teksti: Ari-Joonas Pitkänen

Kiinan kansainvälisesti menestynein elokuvaohjaaja 
Zhang Yimou sai vuonna 2008 viimeisen tulikas-
teen matkallaan yhdeksi maan johdon suurimmis-
ta ylpeyksistä ohjatessaan Pekingin olympialaisten 
spektaakkelimaisen avajaisseremonian. Matka on ol-
lut pitkä, sillä uransa alkuvaiheilla Zhang joutui tois-
tuvasti puolueen silmätikuksi elokuviensa poliittisen 
kritiikin johdosta. Vuosien kuluessa kriittiset vivah-
teet kuitenkin vaihtuivat puolueen tuella tehtyihin, 
poliittisesti melko latautumattomiin spektaakkelei-
hin, mikä ei aina ilahduttanut ideologisia äänenpai-
noja vaativia länsimaisia kriitikoita. Yhteiskunnallisen 
substanssin puutteesta Zhangia on viimeaikoina syy-
tetty myös urbaanin kurjuuden kuvaajina kunnos-
tautuneiden nuorten kiinalaisohjaajien taholta.
 Näin ollen vuoden 2000 Tie kotiin (Wode 
fuqin muqin) ei miellyttänyt kaikkia. Elokuva on 
kaihoisa ja menneisyyttä romantisoiva, 50-luvun 
Kiinaan sijoittuva rakkaustarina. Zhangin edellisestä 
ohjaustyöstä Viimeinenkin oppilas (Yi ge dou bu neng 
shao) oli vielä löydettävissä kriittisiä äänenpainoja, 

mutta Tie kotiin oli uudenlaisen tyylin alku. Saduno-
mainen ja romanttinen tarina vailla ideologista poh-
javirettä ei kelvannut kaikille poliittisia viestejä tai-
teesta ja populaarikulttuurista penkoville kriitikoille, 
huolimatta siitä, että tässä elokuvassa Zhang palaa 
alkuaikojensa ylistettyyn visuaaliseen tyyliin. 
 Elokuvan visuaalisuus alleviivaa sen nos-
talgista olemusta: nykyaikaan sijoittuvat kohtaukset 
on kuvattu mustavalkoisina, mutta menneisyyden 
muistelut, joista elokuva suurimmaksi osaksi koos-
tuu, loistavat kirkkaissa väreissä. Elokuva kertoo ta-
rinan nuoren tytön (Zhang Ziyi) rakkaudesta kylään 
saapuneeseen opettajaan, eikä juurikaan rakenna 
tälle romanssille laajempaa viitekehystä. Katsojan 
tehtäväksi jää arvioida, tarvitaanko sellaista. 
 Jos pyritään katsomaan elokuvaa itseisar-
voisena taiteena, kuten myös Zhang Yimou omien 
sanojensa mukaan pyrkii tekemään, on Tie kotiin 
ensisijaisesti värikäs, haikea ja viaton kuvaus nuorten 
rakkaudesta jossain muistin muovaamassa mennei-
syydessä. Se on elokuva niille, joille tämä riittää.
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Vietin viime elokuun Soulissa, Etelä-Koreassa, 
Kyungheen yliopiston kolmiviikkoisella kielikurssilla. 
Matkan tarkoituksena oli kehittää pääaineeni kieli-
taitoja ja ottaa ensikontakti korealaiseen kulttuuriin 
paikan päällä. Kieltä opiskeltiin maanantaista per-
jantaihin neljä tuntia päivässä, ja joka torstai tehtiin 
yliopiston busseilla luokkaretki johonkin kulttuuri-
kohteeseen. Viikonloput vietettiin yleensä hyvässä 
seurassa Soulin yöelämää mittaillen tai kierrellen 
lähialueen moninaisia nähtävyyksiä.
 Korean-tutkimuksessa minua on kielen 
lisäksi kiinnostanut etenkin ”Hallyu wave” Aasias-
sa ja muualla maailmassa. Hallyu wave tai Korean 
wave on käsite, jolla viitataan eteläkorealaisen pop-
kulttuurin tsunamimaiseen leviämiseen Aasiassa 
ja nykyään muuallakin maailmassa. Korea-buumi 
muodostuu osaltaan maan elokuvien ja tv-draa-
mojen mammuttimaisesta suosiosta esimerkiksi 
Kiinassa ja Japanissa sekä osaltaan ”K-popin” eli 
korealaisen popin hyvin tuotettujen ja markkinoi-
tujen poika- ja tyttöbändien maailmanvalloituspyr-
kimyksistä. Esimerkiksi tämän vuoden aikana usea 
korealainen pop-ryhmä on konsertoinut monitu-
hatpäisillä loppuunmyydyillä keikoilla Euroopassa. 
Myös Suomessa on parin vuoden ajan järjestetty 
korealaiseen pop-musiikkiin keskittyviä klubi-iltoja. 
Kuulun itse niihin, joiden kiinnostus Koreaan ja Itä-
Aasiaan lähtikin juuri kyseisestä ilmiöstä, ja korealai-
sen popkulttuurin leviämistä etenkin länsimaissa on 
ollut mielenkiintoista seurata.
 Majoituin kielikurssin ajaksi Kyungheen 
yliopiston asuntolaan muiden opiskelijoiden kans-
sa. Korean-opiskelijoita oli tullut paikalle ympäri 
maailmaa, ja korealaisen pop-kulttuurin suosio nä-
kyikin heti ensikättelyssä. Huonekaverinani asunto-
lassa toimi korealaiseen pop-musiikkiin hurahtanut 

21-vuotias unkarilaistyttö, jonka idolien palvonnalle 
ja unkarilaisten kirosanojen kylvämiselle ei löyty-
nyt rajaa. Huonekaverini ei juurikaan poistunut 
huoneestaan, vaan päätti viettää aikansa Koreassa 
liimautuneena tietokoneen ruutuun nauraen ido-
liensa toilailuille erinäisissä variety-tyyppisissä ohjel-
missa.
 Toinen erikoinen tuttavuus oli yhdysval-
talainen tyttö Lana, jonka suurin haave oli päästä 
korealaiseksi pop-idoliksi. Lana ei osannut koreaa, 
mutta oli hakenut kielikurssille lähinnä siksi, että 
pääsisi käymään Soulissa olevien isojen viihdeyh-
tiöiden järjestämissä pääsykokeissa. Menestystä ei 
Lanalla kuitenkaan tällä reissulla ollut, ja sain sen 

Purkkapopparinaamarasvaa ja
muuta kivaa Etelä-Koreasta

teksti ja kuvat: Jenni Katainen

Turistina Gyeongbokgung-palatsissa.
Jenni kuvassa vasemmalla.

KARAVAANILAISET MAAILMALLA
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käsityksen, että viihdemogulit eivät olleet aivan yhtä 
innoissaan Lanasta kuin Lana oli heistä. 
 Opiskelun alussa meidät jaettiin kielita-
somme mukaisiin, noin 15 hengen ryhmiin. Oma 
luokkani koostui suurimmaksi osaksi japanilaisista ja 
kiinalaisista oppilaista, 13 tytöstä ja kahdesta pojas-
ta. Toinen pojista oli tosin 60-vuotias japanilaismies, 
Nakashima-san, jolla olikin varmasti hupaisaa opis-
kella 15–24-vuotiaista naisista koostuvassa ryhmäs-
sä. Opettajan kysyessä oppilailta korean opintoihin 
liittyvästä motivaatiosta, kaikki paitsi Nakashima-san 
kertoivat innoissaan k-pop-idoleistaan. Myös opet-
tajat olivat selvästi huomanneet kyseisen kuvion ja 
käyttivätkin julkkisten nimiä usein opetustilanteissa.  
Luokkaretkillä tapasin myös toisten ryhmien japani-
laisia rouvia ja isoäitejä, jotka kertoivat tohkeissaan 
korealaisista televisiosarjoista ja ihailemistaan näyt-
telijöistä. Jotkut olivat jopa käyneet fanitapaamisissa 
kättelemässä idoleitaan. Tässä vaiheessa Hallyu wa-
ven todellinen vahvuus Aasiassa alkoi valjeta minul-
le.
 Kaiken lisäksi Etelä-Korea näyttää selväs-
ti itsekin olevan vahvasti Korea-buumin pauloissa. 
Suomessa suosituimmat artistit ja näyttelijät ovat 

yleensä ulkomaalaisia, mutta Koreassa oman maan 
idolit ovat paljon enemmän esillä kuin mertenta-
kaiset Hollywood-tähdet. Hauska esimerkki tästä 
suosiosta ovat kosmetiikkakaupat. Etelä-Koreassa 
on kukoistava kosmetiikkabisnes, ja korealaisia 
kosmetiikkabrändejä onkin lukematon määrä. Joka 
kadunkulmasta löytyy jonkin ketjun putiikki ja si-
säänheittäjä, joka tarjoaa asiakkaille ilmaisia näyt-
teitä, jos nämä uskaltautuvat kauppaan asioimaan. 
Huomasin monien näille pääosin naisille suunnattu-
jen liikkeiden ikkunoissa korealaisten miesjulkkisten 
mainostavan muun muassa maskaraa, kosteusvoi-
detta ja huulikiiltoa. Joissakin liikkeissä pop-ikonien 
kuvat olivat hyvin vahvasti esillä; toiset liikkeet oli 
vuorattu ihmistä isommilla julisteilla näistä adonik-
sista ja joissakin komeiden näyttelijöiden ja laula-
jien kuvia oli itse tuotteissa. Tämä olisi Suomessa 
verrattavissa siihen, jos Lumenen huulipunien mai-
noskasvona toimisi esimerkiksi Mikko Leppilampi. 
Ja kun asiakaskunta näissä liikkeissä ei koostu aino-
astaan teini-ikäisistä tytöistä, joille idolien palvonta 
on arkipäivää, huomaa korealaisen ja suomalaisen 
fanikulttuurin, julkkiskäsityksen ja sitä kautta myös 
mainonnan keinojen ja mahdollisuuksien erot. Mo-

Yllä: Jennin luokka.
Oikealla: 2NE1:n fanitapaaminen.

POP-KULTTUURI
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net korealaiset julkkikset hyödyntävätkin julkisuut-
taan brändäämällä itsensä ja perustamalla omissa 
nimissään esimerkiksi vaatekauppoja, nettiputiikke-
ja, jäätelökauppoja, ravintoloita ja niin edelleen. 
 Toinen silmiinpistävä juttu Soulin katu-
kuvassa oli korealaisten pop-lättyjen soitto kovaa 
ja toistuvasti. Lauluja kuuli kadulla ja joka himpu-
tin kaupassa, oli sitten kyse vaate-, elektroniikka tai 
vaikkapa ruokakaupasta. Puhuminen oli välillä vai-
valloista, kun toiseen korvaan pauhasi täysillä kesän 
kuumin k-pop kipale jatkuvalla toistolla. Biiseihin 
kuuluvat tanssiaskeleet ovat myös kova juttu.  Joka 
vuosi pinnalle nousee joku kappale, jonka tanssias-
keleet osaa koko perhe mummosta lapsenlapseen. 
Julkkisten ylisaturaatio näkyy valitettavasti myös 
muualla kuin mainoksissa ja itsepintaisissa korva-
madoissa. Korean televisio on pullollaan reality- ja 

talk show -tyyppisiä ohjelmia, joissa näyttelijät, ido-
lit ja idoleiksi haluavat tavikset pääsevät loistamaan. 
Usein nämä tähdet ovat valitettavasti ne samat naa-
mat melkein joka ainoassa ohjelmassa.
 Kaiken kaikkiaan matka oli hyödyllinen 
paitsi kieliopintojen kannalta, se oli myös silmiä 
avaava. Joidenkin korealaisten ja Korean pop-kult-
tuurin perässä matkustavien käsitys idoleista ja julki-
suudesta vaikuttaa ehkä hiukan naiivilta, mutta kai-
ken kaikkiaan ilmiö on kiehtova. On myös hauska 
seurata, tuleeko korealainen buumi vielä suositum-
maksi esimerkiksi Suomessa vai onko ilmiö jo hiipu-
maan päin. Joka tapauksessa tällä hetkellä Korean 
viileysfaktori näyttää vielä olevan nousussa, ja jos 
Japani-buumista on mitään opittu, myös laitoksem-
me Korean-opiskelijoiden määrä tullee nousemaan 
lähitulevaisuudessa.

Intialaiset elokuvat tuovat monelle mieleen kimeä-
äänisen naislaulajan ja hämmentävät tanssikohtauk-
set. Nämä silmäänpistävät piirteet eivät kuitenkaan 
anna kovin kattavaa kuvaa lukuisista erilaisista elo-
kuvista, joita Intiassa tuotetaan.
 Intialainen elokuvateollisuus on saanut 
alkunsa 1920-luvulla uskonnollisia teemoja kuvaa-
vista mykkäfilmeistä. Elokuvat saivat vaikutteita in-
tialaisesta näytelmäperinteestä, ja niinpä esimerkiksi 
klassisten näytelmien tavoin myös varhaisissa eloku-
vissa näyttelijöinä toimivat vain miehet.
 Poliittinen ilmapiiri ja katsojakunnan 
muutokset heijastuvat eri vuosikymmenten elokuvis-
sa. 60-luvun eskapistinen fantasia näyttäytyy vasta-
reaktiona 50-luvun realismille ja kantaaottavuudelle. 
70-luvulla kuvaan astuu ”nuori vihainen mies”, yh-
teiskunnan epäkohtia vastaan yksin, väsymättömästi 
taisteleva antisankari, ja 80-luvulla väkivalta eskaloi-
tuu tähtinäyttelijöitä pursuavissa kostotarinoissa.
 Länsimaissa intialaiset elokuvat tulivat 
tunnetuksi 90-luvun myötä, jolloin vallalla olivat 
lempeät, koko perheen höttödraamat. Elokuvien 

kohderyhmäksi tulivat ulkomailla asuvat intialaiset 
ja myös elokuvien tapahtumat alkoivat sijoittua yhä 
useammin Intian ulkopuolelle. 2000-luku toi monia 
uusia tuulia ja monipuolista tarjontaa.          
 Bollywood-elokuvien asiantuntija Reetta 
Flink on ollut kiinnostunut Bollywood-elokuvista jo 
monien vuosien ajan. Hän on tehnyt opinnäytetyön-
sä aiheesta ”Näyttävyys ja suuret tunteet – Bolly-
wood-elokuva ja sen musikaalikohtaukset” ja luen-
noinut intialaisesta elokuvasta useilla eri areenoilla. 
Esitimme hänelle muutaman kysymyksen, jotta hän 
voisi valottaa aihetta tarkemmin myös meille.

Länsimaissa usein yhdistetään sana Bollywood 
kaikkeen intialaiseen elokuvaan, mutta mitä ter-
millä itse asiassa tarkoitetaan?
 Intiassa tehdään vuosittain yli 1000 elo-
kuvaa. Intian elokuvateollisuus koostuu noin 11 elo-
kuvakeskuksesta, joista hindinkielinen Bollywood, 
tamilinkielinen Kollywood ja telugunkielinen Tolly-
wood ovat suurimmat tuotettujen elokuvien, kan-
sainvälisen jakelun ja liikevaihdon mittapuilla.

Muutakin kuin musikaalia

teksti: Maria Kornienko & Jussi Jännes
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 Bollywood-elokuva on Mumbaissa tehty 
hindinkielinen musikaalielokuva. Paikalliset käyt-
tävätkin elokuvista nimitystä ”hindielokuva” kielen 
perusteella. Bollywood-elokuva on formulaelokuva, 
jonka päägenre on musikaali ja jonka alagenret voi-
vat vaihdella romantiikasta toimintaan. Perinteisen 
Bollywood-elokuvan rinnalla on tehty 70-luvulta 
lähtien vastaelokuvia ja middle of the road -eloku-
via. Usein länsimaalaiset katsojat niputtavat nämä 
elokuvat Bollywood-elokuviksi, vaikka elokuvista 
puuttuvatkin Bollywood-elokuvalle tyypilliset tyyli-
keinot, kuten visuaalinen näyttävyys, koomiset sivu-
juonet ja sankarittaren alisteisuus sankarille.
 Vastaelokuvan juuret ovat italialaisessa 
neorealismissa ja bengalilaisissa taide-elokuvissa. 
Vastaelokuvat kertovat usein realistisemmin tarinoita 
tavallisten intialaisten ihmisten elämästä. Näissä elo-
kuvissa ei juurikaan näy musikaalikohtauksia. 
 Middle of the road -elokuvat puolestaan 
taiteilevat vastaelokuvan ja Bollywood-elokuvan 
välillä. Elokuvat ovat realistisempia ja vakavasävyi-
sempiä kuin perinteiset Bollywood-elokuvat, mutta 
niissä nähtävät näyttelijät ovat usein tunnettuja Bol-
lywood-näyttelijöitä. Elokuvien musikaalikohtaukset 
vaihtelevat puolestaan montaasitunnelmoinnista 
näyttäviin joukkotanssikohtauksiin.

Suhtaudutaanko elokuviin Intiassa mielestäsi jo-
tenkin eri tavalla kuin esimerkiksi Suomessa?
Intiassa elokuvat ovat poikkeuksetta kulutustavaraa. 
Siellä elokuvia ei kunnioiteta samoilla tavoin kuin 
esimerkiksi länsimaissa. Elokuviin mennään viihty-
mään ja tapaamaan tuttavia. 

Elokuvat ovat aina nostaneet esille yhteiskunnas-
sa kiistanalaisia aiheita. Millä tavalla tabuja on 
käsitelty intialaisissa elokuvissa?
Bollywood-elokuvissa on nähty viime aikoina yhä 
enemmän tabuina pidettyjä aiheita, mutta niiden 
käsitteleminen tehdään vieläkin silkkihansikkain. 
Tabusta tehdään usein vitsi, esimerkiksi kuvaamalla 
homoseksuaalisuutta naismaisen, koomisen sivu-
henkilön kautta. 
 Vastaelokuvissa käsitellään puolestaan 
yhä vakavampia tabuja, hyvänä esimerkkinä esimer-

kiksi Deepa Mehtan Maa, Tuli, Vesi -trilogia. Muun 
muassa hindujen ja muslimien väliset kahakat, sekä 
naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ovat hyvin 
tyypillisiä aiheita vastaelokuvan keskuudessa.
 Middle of the road -elokuvien tekijät 
pyrkivät puolestaan tuomaan länsimaalaisia aineksia 
elokuviinsa, kuten vaikkapa suutelemisen ja rakaste-
lemisen.

Mikä on mielestäsi trendikästä intialaisen eloku-
van parissa juuri nyt?
Mumbain elokuvateollisuus on tällä hetkellä suures-
sa murrosvaiheessa. Perinteisiä Bollywood-elokuvia 
tehdään yhä vähemmän. Monet viime vuosina teh-
dyistä suosituista elokuvista ovat middle of the road 
-elokuvia. Näissä elokuvissa kerrotaan usein mum-
bailaisnuorten elämästä vanhempien odotusten ja 
omien toiveiden ristiaallokossa (3 Idiots, 2009). Osa 
elokuvista voi sijoittua ulkomaille kuten Zindagi Na 
Milegi Dobara, 2011, ja osa elokuvista kertoo ”ku-
lissien takaisia” tarinoita lehdistöstä (Page 3, 2005), 
elokuvateollisuudesta (Luck By Chance, 2009) tai 
muotimaailmasta (Fashion, 2008).
  Tulevaisuudessa on mielenkiintoista 
nähdä, muuttuvatko Bollywood-elokuvat yhä länsi-
maalaisemmiksi kosiskellakseen länsimaisia katsojia 
– tuntuu, että elokuvien perinteisesti pitkä kestokin 
on lyhentynyt viime aikoina keskimäärin 45 minuu-
tilla. Elokuvien tavoitellessa kohderyhmänään yhä 
enemmän nuorisoa vaikuttaa myös siltä, että ne 
ovat menettämässä aikaisempaa asemaansa koko 
perheen viihteenä. Intialaiset perheenäidit ja -isät 
jäävät yhä useammin kotiin tuijottamaan saippua-
oopperaa sen sijaan, että lähtisivät lastensa mukaan 
elokuvateatteriin.

Haastattelijat tahtovat esittää suurimmat kiitoksensa 
Reetta Flinkille, joka hyvin kiireisellä aikataululla vas-
tasi näinkin syväluotaavasti esittämiimme kysymyk-
siin ja avasi aihetta muutenkin. Lisää Reetan ajatuksia 
Bollywoodista ja muuta teemaan liittyvää voit lukea 
hänen blogistaan osoitteessa: 
http://bollywoodista.blogspot.com/

POP-KULTTUURI
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Olin viime heinäkuussa edustamassa Suomea ul-
komaalaisten kiinan opiskelijoiden Chinese Bridge 
(汉语桥 Hànyǔ qiáo) -televisiokilpailussa Kiinassa. 
Kiinanopettajani oli houkutellut minua jo viime 
syksystä lähtien osallistumaan esikarsintaan, joka 
järjestettiin Helsingin Konfutse-instituutissa huhti-
kuussa. Sinne piti valmistella muutaman minuutin 
puhe omavalintaisesta aiheesta ja ”kulttuuriesitys”, 
joka saattoi olla mitä vain tanssista kalligrafiaan, 
kunhan se liittyi jollain tavalla Kiinaan. 

 Minut sitten valittiin Kiinaan lähetet-
täväksi, ja aloin saada sähköpostia: muista luoda 
oman blogisi, opettele kilpailun tunnuskappale 
ulkoa, tuo mukanasi yksi tai kaksi maasi kansallis-
pukua. Kilpailun pääjärjestäjänä oli Hanban, Kiinan 
opetusministeriön alainen kiinan opetuksesta vie-
raana kielenä vastaava virasto. Kaikki matkat kus-
tannettiin kilpailijoiden puolesta, yövyimme viiden 
tähden hotelleissa, aterioistakaan ei tarvinnut itse 
huolehtia. Tämä vuosi oli juhlavuosi, kymmenes 
kerta kun kilpailu järjestettiin. Suomi on ollut edus-

tettuna nyt kolme kertaa. 
 Suurimmalle osalle kilpailijoista ko-
kemus kesti yhteensä puolitoista viikkoa. Ensin 
vietimme neljä päivää Pekingissä retkeillen mm. 
Kiinan muurilla, Kielletyssä kaupungissa, Taivaan 
temppelissä. Jokaisen nähtävyyden edessä huusim-
me videokameroille ohjelman iskulauseita yrittäen 
näyttää mahdollisimman innostuneilta. Meidän 
kuului joka tilanteessa käyttää ohjelman oransseja 
teepaitoja, joita pesimme iltaisin nyrkkipyykillä.  
 Pekingistä meidät lennätettiin Hunan-
maakunnan pääkaupunkiin Changsha’an. Pariksi 
päiväksi jakauduimme pienryhmiin. Minun ryhmä-
ni matkusti Changsha’sta Yueyang-nimiseen kau-
punkiin. Siellä jatkettiin mainoskuvien ottoa kaik-
kien mahdollisten nähtävyyksien edessä; toimittaja 
saattoi myös poimia joitakuita kilpailijoita erilliseen 
haastatteluun. Oli parasta olla siis joka hetki edus-
tuskunnossa. Samalla jatkui valmistautuminen lä-
hestyvään kilpailuun.
 Kilpailua ennen olivat kuitenkin avajai-
set. Kaikki satakahdeksantoista kilpailijaa kokoon-

tuivat jälleen Changha’an, missä 
Hunanin television studioilla vie-
timme pari päivää avajais-show’ta 
harjoitellen ja vihdoin kuvaten. 

teksti: Ida Heimonen

Kiinan sillalla kilpailemassa

Tämän ryhmän kuusi kilpailijaa 
demonstroivat teenvalmistuspro-
sessia esittelyvideollaan. Kirjoit-
taja on toinen vasemmalta. 
Kuva: Peter High
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Meidän tehtävämme oli simppeli: kävellä oikeal-
la hetkellä lavalle parijonossa, vilkuttaa yleisölle 
ja kameralle. Avajaispäivän kohokohta oli kuulla 
yhden esiintyjäryhmän olevan suomalainen kuo-
ro. Sopivan hetken tullen livistin odotustiloista, ja 
seikkailtuani studion sokkeloissa löysin maanmie-
heni: Semmarit! Seminaarimäen mieslaulajat ovat 
saavuttamassa yhä suurempaa julkisuutta Kiinassa.  
 Mitä itse kilpailu sitten piti sisällään? 
Ensimmäisessä vaiheessa keskeisin oli 90 sekunnin 
puhe, jonka oli saanut valmistella jo kotimaassaan. 
Kirjoitetut puheet piti luovuttaa kilpailun opettajille, 
jotka eivät ainoastaan poistaneet kirjoitusvirheitä, 
lisänneet korulauseita ja sensuroineet mahdollista 
arkaluontoista sisältöä, vaan myös opettivat puheen 
lausumista asiaan kuluvine äänenpainoineen ja kä-
sieleineen. 
 Puhe oli ainoa osuus, jonka jokainen 
pääsi varmasti esittämään studiolavalla kameroiden 
edessä. Ennen tätä suurta koitosta olimme saaneet 
alkupisteitä kirjallisesta monivalintakokeesta, ”kult-
tuuriesityksistämme” sekä esittelyvideoista. Minun 
ryhmäni kuvasi videon kauniilla Junshanin saarella 
teeviljelmien keskellä. Roolihahmoni oli pitkään 
miesten kaapuun ja outoon päähineeseen pukeu-
tunut teeasiantuntija, joka ylisti saaren kuuluisaa 
Yinzhen-teetä. Videon kuvaaminen oli mielestäni 
koko kilpailun hauskin osuus, ehkä sen takia, että 
sai hetkeksi lakata edustamasta itseään ja näytellä 
rehellisesti roolia. 
 Studiopäivänä puheet 
pidettyämme osa kilpailijoista 

pääsi seuraavaan vaiheeseen,  joka oli ”ennalta val-
mistelemattomat kysymykset”. Ne olivat peräti niin 
ennalta valmistelemattomia, että olimme saaneet 
viikkoa aiemmin kirjallisena kolme kysymystä, joi-
hin kirjoitimme vastaukset, joista opettajat tekivät 
parannellut versiot, jotka opettelimme ulkoa. Ainoa 
yllätysmomentti kilpailun aikana oli se, mihin niistä 
kolmesta kysymyksestä joutuu vastaamaan. 

 Finalistijoukko koostui kolmestakymme-
nestä kilpailijasta, jotka lähetettiin heti seuraavana 
aamuyönä viiteen eri kaupunkiin kokemaan per-
hemajoitusta ja oppimaan perinnetaitoja, kuvaus-
tiimien seuratessa heidän edistymistään. Tuossa 
hullunmyllyssä kaivettiin esiin ne kestävimmät jul-
kisuuteen sopivat kuuliaiset ja karismaattiset henki-
löt. Me ”häviäjät” nautimme sillä aikaa vapauden 
huumasta. Paluulentoa oli mahdollista viivästyttää, 
ja moni käyttikin tilaisuuden hyväkseen lomaillak-
seen ympäri Kiinaa ennen kotiinpaluuta. 
 Mitä minulle jäi kilpailusta käteen? Kol-
me rumaa oranssia teepaitaa, yksi kilpailun logolla 
varustettu teeastiasto, valokuvia, uusia Facebook-
kavereita sekä Hanbanin puolen vuoden stipendi 
Kiinaan opiskelemaan. Taisi se kielitaitokin kohen-
tua. Jos kaipaat absurdia extreme-kokemusta Kii-
nasta, niin suosittelen lämpimästi!

Suomen edustaja Semmareiden 
ympäröimänä Hunanin 
televisiostudion lavalla.

POP-KULTTUURI
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Valvottuja öitä kiroten joustava lykrakangas alimpaan 
helvettiin, ratkojan etsimistä jokaisesta huoneen 
nurkasta, kunnes se löytyy ompelukoneen alta kuten 
aina, miljoonan napin ompelemista kaverin takkiin 
juuri itse tapahtumaa edeltävänä yönä... Cosplay on 
ollut minulle kaikkea tätä, mutta se on ollut myös 
onnistumisen riemua ja hauskoja viikonloppuja ka-
meroille poseeratessa kehuvia kommentteja kuun-
nellen. Kaikkein parasta tässä harrastuksessa on 
kuitenkin ollut ystävien kanssa yhdessä ompelu ja 
valmiissa puvuissa esiintyminen, ja niitä tuskallisia-
kin hetkiä voi jälkikäteen muistella nauraen.
 Aiheeseen perehtymättömille tiedoksi, 
että cosplay on lyhenne sanoista ”costume play” ja 
tarkoittaa käytännössä pukeutumista Japanin pop-
kulttuurin erilaisten alalajien, kuten animen tai man-
gan, hahmoiksi mahdollisimman paljon alkuperäistä 
mallia muistuttaen. Itse olen keskittynyt hieman vä-
hemmän suosittuun cosplayn lajiin eli japanilaisten 
muusikkojen cossaamiseen, tosin yksi neljästä teke-
mästäni asusta oli peräisin animesta. Kaikissa asuis-
sani olen esittänyt miestä, mistä voisi käyttää myös 
termiä ”crossplay”, mutta koska japanilaiset visual 
kei -artistit eivät ole ihan sieltä miehekkäimmästä 
päästä, niin loppujen lopuksi minulla on kuitenkin 
ollut päällä muun muassa hame ja rintatoppaukset.
 Ihan muuten vain näissä asuissa ei kuljes-
kella ympäriinsä ihmisiä säikyttelemässä, vaan niissä 
kokoonnutaan muutaman kerran vuodessa järjes-

tettäviin japaniaiheisiin tapahtumiin, coneihin. Itse 
cossasin ensimmäisen kerran kahden lukiokaverini 
kanssa vuoden 2008 Animecon-tapahtumassa, ja sii-
tä lähtien olen tehnyt yhden puvun vuodessa. Tahtini 
on melko hidas perusharrastajiin verrattuna, mutta 
perfektionistina haluan tehdä pukuni mahdollisim-
man hyvin ja usein melko kalliilla. En ole jaksanut 
laskea, kuinka paljon pukuni yhteensä ovat tulleet 
maksamaan, mutta kallein oli varmaan lähempänä 
tuhatta euroa. Toki halvemmallakin voi pärjätä, ja 
itse ostan esimerkiksi yleensä liikaa kangasta var-
muuden vuoksi. Kuitenkin esimerkiksi kirjailujen ja 
muutenkin pienten yksityiskohtien ostaminen tulee 
yleensä melko kalliiksi, kun kulut laskee yhteen, 
mutta toisaalta ne juuri tekevät asusta täydellisen.
 Asujen tekemisessä on minulle yleensä 
vaikeinta suunnittelu ja kaavojen tekeminen, mut-
ta siinä saan onneksi apua taitavalta ystävältäni. Itse 
ompeluvaihe ei ole vaikeaa, jos tietää mitä tekee, 
mutta toisinaan erilaisten kankaiden ompelu yhteen 

teksti ja kuvat: Maria Kuittinen

Pukuleikkien pauloissa

Ayabie-cosplay vuoden 2008 Animeconissa

DJ-SiSeNinä 
kesän 2011 
Animeconissa
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voi olla tuskallista, etenkin jos toinen joustaa joka 
suuntaan ja toinen on jäykkää kuin mikä. Kankaiden 
purkautuminen on myös erittäin turhauttavaa, mut-
ta onneksi ostin käytetyn saumurin jo ensimmäistä 
asuani tehdessäni. Harva tunne maailmassa on yhtä 
tyydyttävää kuin erittäin purkautumishaluisen kan-
kaan saumuroiminen siistiksi. Viimeisimmässä asus-
sani ei ollut mitään kovin ompeluteknisesti hankalaa, 
lähinnä sen ompeleminen oli tylsää. Hameeseen ni-
mittäin tuli päälle kasa pitsiä, joka piti ensin mitata 
ja leikata suikaleiksi, sitten ommella reunoihin kiinni 
pitsinauha, josta olin ensin purkanut alkuperäiset 
rypytysnauhat, rypyttää suikaleet oikean pituisiksi ja 
lopulta ommella kiinni. Asuntoni lattia lainehti pro-
jektin ajan pitsiä, langanpätkiä ja nuppineloja, koska 
turhahan sitä on välillä siivota, jos kohta sotkee kui-
tenkin taas.
 En ollut koskaan ajatellut, että minulla 
on minkäänlaista käsityöllistä lahjakkuutta, ja siirryin 
puutöihin peruskoulun viidennellä luokalla, mutta 
tekemällähän sitä oppii. Nykyään osaan jo tehdä 
pukuni suunnilleen itse ilman kaverien apua, vaikka 
yhdessä ompelu tässä harrastuksessa hauskinta on-
kin. Hauskaa on kyllä myös kuunnella kommentteja 
omasta puvusta, etenkin viattomien sivustakatsojien. 
Minua on kutsuttu muun muassa antikristukseksi, ja 
iskeäkin on jopa yritetty. Aidosti ihailevilla kommen-

Versailles-ryhmämme Traconissa vuonna 2010

teilla ja ainaisella valokuvaan pyydetyksi tulemisella 
taas saa egonsa pönkityksen kivasti hoidettua aina 
seuraavaan coniin asti. Tänä vuonna jouduin cos-
saamaan yksin, koska cosplay-kavereillani oli muita 
kiireitä, mutta ensi vuonna osallistun taas isompaan 
ryhmään. Monimutkainen asu tulee aiheuttamaan 
taas runsaasti harmaita hiuksia, mutta onneksi pidän 
siinä peruukkia.
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Japani on maailmalla tunnettu useiden konsoli- 
ja pelivalmistajien myötä. Miksi juuri Japani on 
noussut tunnetuksi peleistään?
Japanin maine perustuu mielestäni siihen, että vii-
me vuosiin asti pelintekijät ovat keskittyneet koti-
maan markkinoihin ja tehneet kulttuurillisesti reip-
paasti länsimaisista poikkeavia pelejä. Seurauksena 
osa japanilaisista peleistä on myyntikelvottomia 
länsimaissa, koska kulttuuri ja pelien kieli on niin 
erilaista, mutta ne, joita täällä ylipäätään ymmärre-
tään ja arvostetaan, pistävät silmään. Nyt yritykset 
ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota ulko-
maiseen myyntiinsä. Sen kasvattaminen samalle 
tasolle länsimäisten kilpailijoiden (Blizzard, EA...) 
kanssa on hyvin haastavaa, pitkälti johtuen siitä 
että japanilainen pelikulttuuri ja -markkinointi ovat 
niin erilaisia. Tämä pätee myös toiseen suuntaan: 
länsimaisia pelejä on hyvin vaikea saada kaupaksi 
Japanissa.

Minkä sanoisit olevan tällä hetkellä vahvimmin 
seisova peliyritys Japanissa ja miksi?
Länsimaisessa peliteollisuudessa katsotaan paljon 
sitä, miten hyvin japanilaisyritykset onnistuvat län-
simaisilla pelimarkkinoilla. Tässä mielessä Square 
Enix (Final Fantasy, Batman, Tomb Raider) pärjää 
hyvin. Sony ja Nintendo ovat niin omassa luokas-
saan, ettei niihin viitsi vertailla mitään. Silläkin riskil-
lä että menee puolueelliseksi, pitää sanoa että mei-
dän tulevan pelin julkaisija Namco Bandai (Tekken, 
Soul Calibur, Katamari Damacy, Dragonball) pärjää 
hyvin niin kotimaassa kuin lännessäkin.

Onko peliyrityksillä mielestäsi jokin yhteinen 
piirre?
Japanilaisten kanssa työskennellessä huomaa, että 
lähestymme asioita eri näkökulmista. Yksityiskoh-
dat ovat ylipäänsä tärkeämpiä kuin länsimaisille 
tyypillisesti – me lähestymme asioita yleensä aloit-
taen suurpiirteisesti ja tarkentaen myöhemmin.

Monet japanilaiset yritykset julkaisevat pelinsä 
vain yhdelle konsolille. Pitäisikö peliyritysten 
mielestäsi julkaista samat pelit useammalle kon-
solille? Mitä hyvää tai huonoa tällaisessa “yhden 
konsolin julkaisutaktiikassa” on?
Karkeasti voi sanoa, että julkaistessa sekä Xboxil-
le että Playstationille saa kaksinkertaisen määrän 
myyntiä länsimaissa. Luonnollisesti kun tehdään 
useammalle alustalle, kaikki pitää tehdä yhteisen 
alimman nimittäjän mukaan, jolloin jokin osa-alue 
saattaa kärsiä. Kuitenkin konsolit ovat nykyään te-
hoiltaan äärimmäisen lähellä toisiaan.

Japanilaisia peliyrityksiä kritisoidaan innovaati-
on puutteesta ja pelien hitaasta julkaisusta. Mitä 
mieltä olet väitteestä?
Luulen että tämä liittyy kulttuuriin. Japanilaiset tun-
tuvat haluavan tehdä yhden asian todella hyvin ja 
sitten edelleen parantaa sitä hiomalla. Toinen vai-
kuttava tekijä on yhteiskunnan ja markkinoiden 
vakaus. Studioilla on usein paitsi vuosikymmenten 
historia niin myös hyvin hitaasti vaihtuva henkilö-
kunta. Historia tuo asiantuntemusta, mutta ehkä 
myös ruokkii pysähtyneisyyttä.

Cammy (Super Street Fighter 2) vs. Mario (Super 
Mario). Kumpi voittaa?
Tietenkin Cammy, tosin en hirveästi perustanut hä-
nestä ennen Street Fighter IV:sta. Paper Super Ma-
rio on kyllä kova!

teksti: Kata Naaraoja
kuva: Mia Meri

Peliyrityksiä pohtimassa
Joonas Laakso
Tuottaja, Bugbear Enter-
tainment. Työskentelee 

Namco Bandai Gamesin kanssa Ridge Racer Un-
boundedin parissa (julk. 2012, Xbox 360, PS3, PC)
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Caramel (arabiaksi:       Sukkar Banat) 
on libanonilainen elokuva, joka sijoittuu Beirutiin. 
Se kertoo pääasiassa neljän nuoren naisen arkipäi-
vän tasapainoilusta yhteiskunnan odotusten ja omi-
en elämäntilanteidensa välillä. Elokuvan keskiössä 
on kauneussalonki, jossa kolme naisista työskente-
lee. Layal (Nadine Labaki) seurustelee naimisissa 
olevan miehen kanssa. Nisrine (Yasmine Al Masri) 
on menossa pian naimisiin elämänsä miehen kans-
sa, mutta on kuitenkin huolissaan siitä, ettei ole 
enää neitsyt. Rima (Joanna Moukarzel) on lesbo ja 
hänellä on salasuhde erään asiakkaan kanssa. Jamal 
(Gisèle Aouad) on keski-ikäinen nainen, joka on 
huolissaan ikääntymisestään ja yrittää edistää näyt-
telijänuraansa huonolla menestyksellä. Kauneus-
salongin vieressä liikettään pitää myös iäkkäämpi 
räätäli Rose (Sihame Haddad), joka yrittää pitää 
silmällä kylähullua dementoitunutta vanhempaa si-
sartaan Liliä (Aziza Semaan). Myös Rose joutuu te-
kemään vaikeita valintoja kohdattuaan rakkauden.
 Caramel on pääosaa näyttelevän Nadine 
Labakin ensiohjaus, ja se sai ensi-iltansa Cannesin 
elokuvajuhlilla vuonna 2007. Caramel oli myös Li-
banonin virallinen ehdokas Oscar-gaalaan 2008. Se 
sai heti hyvän vastaanoton niin katsojilta kuin krii-

tikoiltakin. Myös käsikirjoitus on yhdessä Rodney 
El Haddadin kanssa Nadine Labakin käsialaa. Kä-
sikirjoitus on aika keskikertainen, mutta näyttelijät 
tekevät hyvää työtä. Mainion sivuroolin tekee myös 
Adel Karam poliisina, joka ihailee pysähtymiskiel-
loista piittaamatonta Layalea kauempaa. Hahmoi-
hin ei elokuvassa paneuduta kovin syvällisesti. Jos 
sitä ei elokuvalta odota, niin se ei haittaa katsomis-
kokemusta. Elokuvan tarkoituksena ei näytä olevan 
synnyttää suurta draamaa, vaan ainoastaan seura-
ta hahmojen elämää. Vaikka joidenkin hahmojen 
osalta jonkinlainen draaman kaari on näkyvissä, 
toisten hahmojen tarina jää elokuvan lopussa hyvin 
kesken. Khaled Mouzanarin säveltämä musiikki 
tukee loistavasti elokuvan tunnelmaa. Caramel on 
visuaalisesti värikäs ja hyvällä musiikilla höystetty 
elokuva, jossa naisten välinen ystävyys ja solidaa-
risuus kukoistavat. Vaikeita teemoja käsitellään 
sopivan pinnallisesti ja paikoitellen humoristisesti, 
ja sen vuoksi se onnistuukin olemaan todellinen 
hyvän mielen elokuva.

Caramel
teksti: Siiri Launis
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Oinas 21.3.–20.4.
Elinvoimaisempi? Tuoreempi? 
Nuorekkaampi?  Omaksu uusi 
Oinas 365 Attitude ja anna 
palaa! Vuoden loppu tuo 
mukanaan muutoksen tuulet. 
Karista vanha suola jaloistasi 
ja ratkaise vanhat pulmat kuin 
olisi jo. ”Eldankajärven jää on 
taakse jäänyttä elämää…”

Härkä 21.4.–20.5.
Mua polttaa liekit rovion! 
Ilmat sen kun kylmenevät, 
mutta tunteet sen kun kuu-
menevat. Härkäpäiset voivat 
odottaa kohdilleen luovuu-
den ja romanssien pyörre-
myrskyjä. Myös viisumit päi-
väntasaajan eteläpuolelle on 
sallittu ;). Kohti ääretöntä ja 
sen yli!

Kaksonen 21.5.–21.6.
Joulun lähestyessä voi aikaa 
käyttää aloitettujen asioiden 
pohtimiseen. Mitä rakkau-
teen tulee, Kaksonen hengai-
lee loppuvuonna varrella vir-
ran. Nyt on turha sännätä suin 
päin suhteeseen. Kohtuus kai-
kessa sanotaan, ja siitä onkin 
hyvä pitää kiinni. Toivottavasti 
se yksi jää vain yhteen…

teksti ja kuvat: Turo Ylitalo

Turoskooppi
– jo joutui tähdekäs joulu

Kauris 22.12.–20.1.
Kärsivällisyys maan perii, vai 
miten se nyt menikään. Nyt 
kannattaa hinnata vauhtia niin 
siellä kuin täälläkin. Deittailua 
voi sitten vauhdittaa senkin 
edestä, tosin Sitä Oikeaa on 
turha odottaa. Luovuuden nos-
taessa päätään voit harkita sen 
valjastamista. Mites olisi kestävä 
kehitys ja itsetehdyt joululahjat?

Vesimies 21.1.–18.2.
Uraputken ollessa pienempi 
kuin tontun kengännumero 
on parempi jättää työasiat 
omaan arvoonsa ja odottaa 
ensi vuoden yllätyksiä. Pikku-
joulukauden alkaessa seurasi 
on haluttua tavaraa. Lennä 
siis pesästä pesään ja nauti 
seikkailuista. Muista toki tulla 
jouluksi kotiin!

Kalat 19.2.–20.3.
Voit huomata tarvitsevasi yli-
määräisiä voimavaroja lumen 
alkaessa kerääntyä kuistillesi. 
Keskustelut antavat vinkkejä 
niin tähän hetkeen kuin tu-
levaankin. On aika lopettaa 
levittäytyminen ja palata pe-
rusteisiin. Vaikka ainahan voit 
punastua ja poistua paikalta.
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Rapu 22.6.–22.7.
Lähestyvät talvipäivät tuovat 
mukanaan hektisyyttä. Ota 
siis kuppi kuumaa, minttu-
kaakao?, ja odota tulevaa 
avosylin. Työssäkäyvät voivat 
kohdata kriisejä, jotka paljas-
tunevat vain välikappaleiksi 
tiellä kohti parempia olosuh-
teita. Sinun onneksesi rapu-
juhlat menivät jo.

Leijona 23.7.–23.8.
Kultainen keskitie on kuin 
luotu Leijonalle. Laskut ja 
nousut valtaavat mieltäsi kiin-
nostusten tullessa ja mennessä 
kuin tähdenlentojen. Uuden 
vuoden lupaukset kannattaa 
muistaa; kuka tietää, mitä täl-
lä kertaa voi tärpätä. Alhaalta 
ei voi mennä muualle kuin 
ylös.

Neitsyt 24.8.–22.9.
Joulun ollessa ovella neitseel-
linen sikiäminen voi osoittau-
tua ongelmaksi. Onkin pa-
rempi pitää näppinsä erossa 
oudoista paikoista ja pitäytyä 
tutussa ja turvallisessa. Joulun 
avajaiset voitkin jättää suosi-
olla väliin, siveellisyys ei sipu-
leissa parane.

Vaaka 23.9.–23.10. 
Vaa’at tulevat saamaan osansa 
kiireellisestä ajasta, kun vuo-
den loppu lähenee. Tasapai-
noilu, jokaisessa elämän osa-
alueessa, on vallitseva piirre 
pimeiden päivien lomassa. Jos 
et omista vaakaa, pyydä sitä 
pukilta. Ja jos kapistus löytyy, 
pidä suosiolla piilossa. Poissa 
silmistä, poissa mielestä!

Skorpioni 22.10.–22.11.
Rahaa on kuin roskaa, ainakin 
teoriassa. Ensi vuoden budjet-
ti kannattaa suunnitella hyvis-
sä ajoin, ethän halua olla kuin 
nalli kalliolla. Laatu korvaa 
määrän sosiaalisessa elämässä, 
joten jätä verkostoituminen 
sivummalle. Skorpparin kan-
nattaakin pistää (joulu)pullat 
pikaisesti uuniin!

Jousimies 23.11.–21.12.
Syntymäaikasi lähestyy ja se, 
jos jokin, saa sinut hullaantu-
maan. Synkät säät eivät murra 
optimismiasi, joka jyllää sinua 
eteenpäin. Varo vain, ettei se 
tempaise sinua jonnekin ai-
van muualle. Helinää helsket-
tä, vilinää vilskettä naamaan, 
ja ota kikki pois taikinasta! 
Jää nähtäväksi, saatko jouluna 
kovia paketteja.

Osta! Osta! Osta!
Maailman magein
haalarimerkki!

Karavaanin tapahtumista
KARAVAANI
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teksti: Joonas Kirsi

Matkailu

JOUTILAAN MIETTEITÄ

Sanotaan, että pieni maiseman vaihtaminen tuppaa avartamaan näkö-
aloja. Kun jättää tutut ympyrät taakse ja tutustuu johonkin vieraaseen, 

sitä oppii ymmärtämään itseäänkin paremmin. Niin sitä vaan mennään, 
ihastelemaan vieraita maisemia, syömään outoja ruokia ja juttelemaan 

vieraille ihmisille molemminpuolisen hämmennyksen hengessä. Tuo ko-
kemus, joka ennen muodosti harvojen valittujen sankarien legendojen 

ytimen, on nykyään varmasti tuttu meille kaikille.
 
Uuteen kulttuuriin tutustuminen onkin asia, josta käytännössä 

kaikki yliopistolaiset saavat opintojensa aikana kokemusta. Mat-
kakohteiden kaukaisuus vaihtelee; jotkut matkaavat vain viereiseen 

rakennukseen asti, toiset aivan eri kampukselle tai jopa eri yliopistoon. Oli miten 
oli, on edessä hyppy tuntemattomaan. 

Ensimmäisinä matkapäivinä kaikki näyttää aivan uudelta ja ihmeelliseltä. 
Pian muisti jo pursuaakin näkymiä paikallisten teoreettisten kehysten 
jylhästä arkkitehtuurista ja lumoavista, trooppisen sinivihreinä siintä-

vistä teoreettisista näköaloista. Myöskään rentoja opiskelun tuokiokuvia 
lamppujen katveessa ei sovi unohtaa. Paikallinen kieli on toki aina haaste, mutta 

onneksi elekielellä pääsee jo pitkälle. 

Alussa uuteen kulttuuriin voi tulla suhtauduttua hieman alentuvasti – koto-
puolessa kun ovat asiat aina paremmin. Meillä on sentään kielitaidollista kompetenssia 
erikoisalamme ytimessä, ei mitään massaluennoilla opetettavaa obskuuria teoriaa. Pian 
tämä varmuus alkaa kuitenkin horjua. Alan teorioiden sisäinen logiikka alkaa tulla nä-

kyviin, ja sen metodit osoittautuvatkin hyödyllisiksi, joskus jopa paremmiksi, kuin 
oman pääaineen työkalut. Myös oma pärjääminen kyseenalaistuu, kun kommu-
nikointi tyssää tavan takaa terminologisiin vaikeuksiin ja tenteistä tulee hylsyjä. 
Vieras kulttuuri onkin nyt suuri ja pelottava, ja vatsakin menee sekaisin vieraan 
opiskelijaruokalan oudoista pöperöistä. 

Tämä vaihe menee kuitenkin ohi ajan kanssa, ja sen korvaa tasainen arki. Uusi sivuaine 
tulee tutuksi hiljalleen, ja alkaa hitaan sopeutumisen ja hyväksymisen aika. Ja kuka tietää, 
ehkäpä palatessaan taas oman laitoksensa käytäville sitä näkee oppiaineensa uusin sil-
min. Kuka sanoi, että vieras kulttuuri täytyy mennä etsimään ulkomailta asti?
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Mitä kuuluu, Michael Liljeberg?

teksti ja kuva: Mia MeriKUULUMISIA

Michael on toiminut laitoksemme vahtimestari-
na jo 12 vuotta. Karavaanilaisille tämä A-portaan 
asukki on tullut tutuimmaksi kieroksillaan, jotka 
kulkevat myös meidän kahvihuoneemme läpi. 
Hän on päätynyt jopa ensimmäiseen Kangastuk-
sessa julkaistuun sarjakuvaan.

Hei, Michael, mitä kuuluu?
Hei, eipä kummempia. Iltavuo-
roa tässä vietetään. Hiljaista on.

Topelia on toiminut aikoinaan 
mm. sotilassairaalana. Oletko 
koskaan törmännyt aaveisiin 
kierroksillasi tai kuullut, että 
joku olisi?
En ole valitettavasti törmännyt 
niihin, enkä myöskään ole kuul-
lut, että kukaan muukaan olisi. 
Ainahan tällaisessa vanhassa ra-
kennuksessa kuulee kaikenlaisia 
ääniä. Kuka tietää mikä niitä ai-
heuttaa.

Topelian löytötavarat tuodaan vahtimestareille 
A-rappuun. Mikä on omituisin löytötavara, joka 
teille on tuotu?
Valitettavasti meille ei koskaan ole tuotu mitään 
erikoista. Yleensä vaatteita ja silmälaseja.

Mikä on tärkein työkalusi?
Tärkein työkaluni ovat varmaan kädet, mutta jos 
työkaluja tarkoitat niin varmaan ruuvimeisseli.

Kierrostesi kautta tunnet Topelian varmasti pa-
remmin kuin kukaan meistä. Mikä on lempi-
paikkasi Topeliassa?
Piha ilman muuta, varsinkin kesäisin.

Entä onko sinulla jotain salaista tietoa Topeli-
asta, jonka voisit jakaa meille karavaanilaisille? 
Lupaamme, ettemme kerro sitä eteenäin. ;)
Nyt joudun taas tuottamaan pettymyksen. Kyllä-
hän vuosien mittaan on sattunut ja löytynyt kaiken-

laista, mutta ei nyt tule mitään 
erikoista mieleen.

Mikä on hienoin hetki, jonka 
olet kokenut Topeliassa?
Niitä on niin monia. Ehkä nyt 
parhaiten muistuu mieleen vii-
me uudenvuoden tuliesitys pi-
halla.
 (Michael viittaa tietenkin 
tuliesitykseen, jonka kuvia jul-
kaistiin Kangastuksessa 1/2011 
s. 14 - 18. -Mia)

Mihin villieläimiin Topeliassa 
voi törmätä ora vien ja lokkien 
lisäksi?
Mielenkiintoisin oli muutama 

vuosi sitten, kun isännöitsijä näki ja kuvasi mäyrän 
kirjaston invahissin alla. Muuten olen nähnyt lähin-
nä lintuja, sorsia ja variksia. Muutaman citypupun 
olen myös nähnyt.

Lopuksi, haluaisitko lähettää terveisiä karavaa-
nilaisille?
Jatkaakaa opiskelua ja voikaa hyvin!
 Terv. Micke Liljeberg

Kiitos!
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