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Pääkirjoitus

Kuluva syksy on merkinnut vallanvaihtoa useassa 

maailman kolkassa, niin pienessä kuin suuressa-

kin mittakaavassa. Tätä juttua kirjoittaessamme 

Yhdysvalloissa demokraattien Barack Obama ja 

republikaanien Mitt Romney kisailevat yhä äänes-

täjien suosiosta pepsodent-hymyillään ja nasevilla 

kommenteillaan hurrikaanin lomassa. Kiinassa taas 

vallanvaihto tapahtuu suljettujen ovien takana – 

muutaman päivän päästä presidentti Hu Jinta-

ota saattaa seurata nykyinen varapresidentti Xi 

Jinping, ja pääministeri Wen Jiabao saattaa väistyä 

paikaltaan varapääministeri Li Keqiangin hyväk-

si. Yliopistommekin kulmilla on saanut nauttia 

vaalikarkkia- ja kahvia useampaan otteeseen, sillä 

kunnallisvaalihumua seurasi paraikaa meneillään 

oleva HYY:n edustajistovaali.

Käsissäsi pitämä, marraskuussa 2012 julkaistu 

Kangastus ei kuitenkaan kerro politiikasta, vaan 

monista muista jännittävistä aiheista. Tämän-

kertainen numero on on niin konkareitten kuin 

ensikertalaistenkin kirjoittama; on ollut ilo saada 

toimitukseemme uutta verta, mutta myös lukea 

artikkeleita vanhoilta tekijöiltä. Tässä lehdessä 

muun muassa haastatellaan korean lehtoriamme 

Kim Jeong-Youngia, sukelletaan keskisyksyn juh-

lan loistoon, maistellaan Aasian ja Afrikan makuja 

sekä käydään tsunamin katastrofi alueella Japanin 

Unosumaissa.

Erityismaininnan arvoista on että tällä kertaa, 

kenties ensimmäistä kertaa lehden historiassa, 

kumpikaan päätoimittajista ei ole japanologi! Mi-

käli kuitenkin, hyvä lukija, tunnet oman pääaineesi 

olevan liian vähäisesti edustettuna ainejärjestöleh-

dessämme, olet mitä tervetullein toimituksemme 

jäseneksi!

Hyviä lukuhetkiä ja joulun odotusta 

toivottavat päätoimittajat 

Laura Mursu ja Kata Naaranoja
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Musikaalissa RENT joukko nuoria 

kokee vuoden aikana useita onnen hetkiä, 

mutta myös vastoinkäymisiä. Kaverusten 

elämää varjostavat niin huumeet kuin 

läheisten kuolemat, mutta onnenpilkah-

duksia löytyy. Loppukohtauksen laulussa 

pohditaan, miten vuosi ja sen tapahtumat 

voitaisiin oikein mitata. Kappaleessa 

lauletaan vuoden mittaamisesta esimer-

kiksi auringonlaskuina, kahvikuppeina, 

tuumina ja maileina. Myös Karavaanin 

vuoden 2012 tapahtumat voidaan palaut-

taa mieleen näin, sillä nämä melkein 11 

kuukautta voisi mitata vaikkapa loput-

tomina kanji-merkkeinä, kahvihuoneen 

kahvikassan liian usein näkyvänä poh-

jana, käytävillä kaikuvina epätoivoisina 

bantukielten klikkiharjoituksina, tent-

tikirjasivuina, oppikirjoihin käytettyinä 

euroina tai Suomenlinnaan vuosijuhliin 

raahattujen lautasten määränä. Nämä 

eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa, vaan 

Karavaanin vuosi voitaisiin mitata myös 

fuksiaisten teemakappale Gangnam 

Stylen soittokertoina, kahvihuoneelta 

kantautuvina koko käytävän täyttävinä 

naurunremakoina, fuksien hymyinä, 

kiina 2 -kurssin vitosina, kokouskutsuina, 

Makula-yhteistyön määränä, Karavaani-

kuoron keikkoina, professorien kannusta-

vina sanoina, onnistuneina juhlina, uljaan 

maskottimme Unto Fatima -kamelin 

tuimina tuijotuksina sekä arjen pieninä 

hyvinä tapahtumina, jotka ovat muo-

dostaneet sen voiman, joka on kantanut 

Karavaania jatkuvasti eteenpäin tänäkin 

syksynä. RENT muistuttaa rakkaudesta 

– remember the love. Aikaa voi mitata 

rakkaudessa, ja näin on myös Karavaanin 

kohdalla.

Rakkaudentäytteistä ja opettavaista 

syyslukukauden loppua! 

Annika Vellonen

Karavaanin puheenjohtaja

Rakkauden vuodenajat

KANGASTUS SYKSY 2012
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PJ PUHUU

3



From Seoul 

to Santa Claus’s wonderland

Kim Jeong-Young sat down with us to talk 

about how she ended up in Finland as a teacher.
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Kim Jeong-Young is one of the native 

East-Asian language teachers at the de-

partment of World cultures and teaches 

all levels of Korean that the university 

has to off er. She comes from Seoul, the 

capital of South Korea. Even though the 

Finnish education culture is well known 

in Korea these days, she did not come 

directly from Korea to Finland. Instead, 

coming to Finland wasn’t really a part 

of her plan and the opportunity came 

suddenly.

Kangastus interviewed Kim, asking 

about her background, how she found 

herself in Finland, how she has expe-

rienced the Finnish culture, and what 

Finland could learn from South Korea.

From an English teacher 

to a Korean teacher

Kim studied at the Kyunghee University 

in Seoul, Korea. Her major was Eng-

lish language education as she aimed to 

become an English teacher. She stud-

ied English linguistics for her Master’s 

Degree, and continued to work for the 

Kyunghee university for a couple of years 

after graduation until she left to teach 

Korean in England. Under something 

of an exchange program she was sent to 

Newcastle for this position – but when 

she returned to Korea after the year, her 

position at Kyunghee had disappeared.

With this sudden change, Kim was 

told by her university to teach Korean at 

an international institution of education, 

instead. She worked at the institution for 

one and a half years.

“Th en, I thought I needed a higher 

degree to continue teaching, so I went 

back to England for my PhD degree”, 

Kim tells about how she came to return 

to England. She did her PhD on applied 

linguistics.

Santa Claus’s wonderland

How did Kim end up in Finland? She 

says Finland was really not a part of her 

plan at all. “Finland was actually a kind 

of fantasy land in my mind”, she says and 

laughs. “I just always thought it was the 

land of Santa Claus and wasn’t sure if it 

really existed somewhere in the world.”

While studying in England, Kim 

came across some Finnish students; one 

was her fl at mate, and the other was a 

classmate of hers. Th ese two people were, 

as expected, quite willing to introduce 

her to the Finnish language. After all, 

Kim was studying linguistics. “I had the 

chance to listen to my fl at mate speaking 

Finnish on the phone”, she says, describ-

ing how she thought Finnish didn’t 

sound like a European language at all. “It 

was so funny.”

A Finn off ered a free language course 

at the institution, and curious about the 

language, Kim decided to attend. She 

wanted to taste the language, and became 

so fascinated with it that she wanted to 

learn Finnish better and come to Finland 

to study it. 

Laughing, she describes how she end-

ed up writing a letter to professor Juha 

Janhunen. “I told him I’d like to practice 

my Finnish in Finland over summer, and 

asked him if there was a chance to re-

Interview: Tuomas Katainen

Text: Kata Naaranoja

Photos: Henna Puumala

5



ceive some funding.” To come to Finland 

as a student, she’d need some money to 

support herself, she though. “If I’d get 

a chance to learn Finnish, I told him, I 

would do anything for the department.”

But Juha Janhunen replied that there 

was no funding available for such cases. 

Kim wrote back thanking him for the 

reply.

Th e exchange continued, however. 

Professor Janhunen responded that Kim 

might have a chance to teach Korean 

at the university if she can stay for the 

autumn period. However, at the time 

Kim was a full-time student, a part-time 

teacher in England and had a position 

at the school, therefore she couldn’t have 

simply applied to take a term off . She 

wrote him a reply to explain this.

To her surprise, professor Janhunen 

responded that the University of Hel-

sinki would like to off er her a full-time 

position for a year as a Korean teacher. “I 

had a part-time position and was fi nish-

ing my course in England. So I thought, 

in that case, it’d be better to take the 

full-time position.”

Finnish culture shocks 

Kim has lived in Finland for 11 years 

now. She describes her fi rst three or 

four years as the most diffi  cult. At the 

time, she didn’t have many students, but 

thought it was all right because in Eng-

land she had only a few as well. But the 

students in Finland were very diff erent 

from her English and Korean students. 

She describes how students in Finland 

simply do not speak. “Th e students, 

especially boys, were just looking at me”, 

she says and shows how they’d sit quietly 

in class. In England and Korea, students 

readily raise hands and participate in 

class.

Having only a handful of students 

who wouldn’t talk and could be very 

direct in their honesty was hard to get 

used to. She was taken aback by how 

she’d have to speak throughout the class 

and students would only listen. “Girls 

were okay, though, they were very chatty 

and smiley.”

Another thing she mentions is how 

in Finland people do not greet each other 

well upon seeing familiar faces on the 

street. In Seoul, people would shout hellos 

at their friends and acquaintances. She 

admits to living outside the city in Eng-

land, and agrees that even in Finland the 

countryside must be very diff erent from 

the cities, but she was surprised to fi nd 

that people didn’t really greet each other.

Th us, she had a hard time making lo-

cal friends because people wouldn’t make 

much contact. She thought that in order 

to cope, she’d have to make herself more 

reserved. Th is attitude became a barrier, 

making her new life in Finland diffi  cult 

and stressful. She has experience living 

elsewhere in Europe as well, but Finland 

seems to be the only place where this 

kind of silence resides.

Th ings have changed in 11 years, and 

now she feels better. “I feel very comfort-

able with the silence and honesty”, she 

says laughing. Of course, just like the 

silence of the Finns, getting used to the 

Finnish honesty was diffi  cult for her. 

Kim agrees to the saying that Finnish 

people tend to speak less, but when they 

do, they often get straight to the point.
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Having grown accustomed to these 

things, has she picked up any Finnish 

habits herself ? “Th ose things come very 

unconsciously. But when I socialize with 

Koreans, I fi nd myself having become 

very Finnish.” Kim tells 

about how Koreans 

have a diffi  cult time 

refusing an invitation 

compared to Finns. 

When a friend kept 

refusing her invitations 

by telling her she was 

busy, she ended up 

thinking, “if you’re not 

interested, you should 

have told me from the 

beginning!”

When she spoke 

with other Ko-

rean friends, they 

told her she’d become 

very Finnish. “You 

should’ve sensed 

they’re not interested.” Such intuition 

seems important. “Koreans are not used 

to saying no.”

She goes on to tell how she’s not sure 

how she should take such suggestions 

anymore. One can’t be certain if people 

are trying to be polite, and it can be very 

confusing. If she had lived in Korea all 

these years, she says, she’d probably be 

ready to make her own plans on a short 

notice. “But having lived in Finland for 

11 years, I think; should I make plans for 

myself or wait until they really confi rm 

the date?”

When asked about what kind of 

cultural things the Finnish people could  

learn from South Koreans, she has to ad-

mit she can’t come up with any. “Nowa-

days, the Korean society has to follow 

Finland. I know what the Korean society 

has to learn from Finland, but thinking 

about it the other way around is hard.”

She points out 

that she sees the lack 

of competition in 

Finland as a positive 

thing. In Korea, stu-

dents are under great 

peer pressure and 

competition in class. 

While it drives them 

to put up their hands 

in class every time 

they know the answer 

– opposed to how 

in Finland students 

simply sit and leave 

her waiting for the 

answer – she doesn’t 

think it’s a good 

environment. Even 

so, she wishes students would participate 

more in class.

 Leisurely in Finland

What does Kim enjoy doing on her 

spare time? “Cross-country skiing!”, Kim 

replies. She also enjoys singing. Kim 

attends the church, and there, singing 

is naturally important. But she loves 

singing at home as well. She doesn’t go 

to Finnish karaoke, though. On top of 

singing, playing the piano is her favourite 

pastime. “But I like singing much better 

than playing the piano.”

Kangastus thanks Kim Jeong-Young 

for the interesting interview! 

“Th ose things come 

very unconsciously. 

But when I socialize 

with Koreans, I fi nd 

myself having 

become very 

Finnish.”
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Kiinalainen horoskooppi: 

LAMMAS

Lampaan vuonna syntynyt ihminen 

on ystävällinen, tyyni ja toisista huo-

lehtiva. Ristiriidoista lammas ei pidä, 

mutta on hyvä ryhmätöissä. Sen si-

jaan johtajaksi lammas hakeutuu 

harvoin, koska ei halua tuoda itseään 

esille. Lammas on ahkera ja työtä 

pelkäämätön, mutta työ ei ole hänelle 

koko elämä.

Lammas on usein taiteellinen ja us-

konnollinen. Hän vaikuttaa ujolta ja 

pehmeältä, mutta omaa paljon sisäis-

tä voimaa. Sitä hän käyttää itselleen 

tärkeiden asioiden toteuttamisessa.

Loppuaan lähestyvä lohikäärmeen 

vuosi voi houkutella varovaisen lam-

paankin ottamaan riskejä ja erottu-

maan edukseen. Lampaan kannattaa 

nyt luottaa intuitioonsa ja punnita, 

mitkä asiat ovat riskien arvoisia. 

Lampaita ovat vuosina 1931, 1943, 

1955, 1967, 1979, 1991 ja 2003 syn-

tyneet.

“Pretty girls don’t need a lot of educa-

tion to marry into a rich and powerful 

family, but girls with an average or ugly 

appearance will fi nd it diffi  cult. Th ese 

kinds of girls hope to further their 

education in order to increase their 

competitiveness. Th e tragedy is, they 

don’t realize that as women age, they 

are worth less and less, so by the time 

they get their M.A. or Ph.D., they are 

already old, like yellowed pearls.”

All-China Women’s Federation yrittää 

takoa järkeä kiinalaisnaisten kalloon 

maaliskuussa 2011 julkaistussa kolum-

nissaan.

“Huonoja ominaisuuksia ovat ahneus, 

kavaluus, aistillisuus, matelevaisuus 

ylempiä, röyhkeys alempia kohtaan.”

Otavan vuonna 1912 julkaiseman tieto-

sanakirjan neljäs osa kuvailee kiinalais-

ten luonteenlaatua.

“When we eat fast food, heat is pro-

duced in the body and this leads to 

faster production of sex hormones. 

Th ere is no doubt about this. We 

should therefore consume cold things. 

And we should adopt Indian culture.”

Khap-johtaja Jitender Chhattar löysi 

perimmäisen syyn raiskausten suureen 

määrään lokakuussa 2012.

Teksti ja kuvitus: Kirsti Eskola

Teksti: Laura Mursu 
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Päivän ohjelma kattoi kiinan kielen opis-

kelumahdollisuuksien esittelyä, kalligrafi -

aa, teen ja kuukakkujen nauttimista sekä 

akateemisempiakin luentoja. Konfutse-

instituutin harjoittelijana pääsin myös itse 

järjestämään tätä tapahtumaa. Moninai-

siin työtehtäviini kuului mm. tapahtuman 

suunnittelua, siitä tiedottamista, roudaa-

mista, koristelua, teen keittoa, videoku-

vaamista ja videon editoimista, vieraiden 

opastamista ja lopuksi tapahtumasta 

uutisointia instituutin Internet-sivuilla. 

Menin myös lentokentälle vastaan erästä 

kiinalaista vierailijaluennoitsijaa, joka 

hehkutti kohteliaasti tuhansien järvien 

maata ja Sibeliusta aina tilaisuuden tullen.

Tapahtuma alkoi Karavaanin lauluyh-

tyeen esityksellä. Ensimmäinen kappale 

oli kiinalainen hitti Molihua (  ) 

eli jasmiininkukka, jota seurasi vieläkin 

popahtavampi Feijichang de 10:30 

( 10:30, ”Kello 10:30 lentoken-

tällä”). Esityksen jälkeen paikalle jäi vielä 

notkumaan muutama Kiinasta kiinnostu-

nut, joista tosin osa oli sattunut paikalle 

tapahtumasta tietämättä ja piilotteli 

pelokkaana espressokupin takana. Seuraa-

vaksi joka tapauksessa kiinan lehtorimme 

Gao Mingming, kielikeskuksen kiinan 

opettaja Guo Hai ja Konfutse-instituutin 

amanuenssi Mariliina Räsänen kertoivat 

kukin omilta tahoiltaan kiinan kielestä ja 

mahdollisuuksista opiskella sitä koto-

Helsingissämme. Tämän jälkeen minä 

kerroin lyhykäisesti laitoksemme opiske-

lijoiden kokoamasta Kiina tutkimuksessa 

ja työelämässä -haastattelututkimuksesta. 

Lopuksi Konfutse-instituutin varajohtaja 

Li Yuanzheng kuvaili keskisyksyn juhlaa 

paikalla olevalle yleisölle.

Teen, kuukakkujen ja kalligrafi an 

jälkeen alkoi iltapäivän akateeminen 

osio professori Juha Janhusen marssiessa 

paikalle ja ripustaessa ikoniseen tyyliinsä 

Kiinan kartan ilmoitustaululle. Tiina Ai-

raksinen haastatteli häntä Kiinan etnises-

tä monimuotoisuudesta sekä Kiinaan liit-

tyvästä tutkimuksesta yleensä. Professori 

Janhusen lisäksi estradilla esiintyi mm. 

Kiinassa kaivauksia tehnyt paleontologian 

professori Mikael Fortelius, tohtoriksi 

pian väittelevä Qingbo Xu-Susiluoto ja 

professori Du Fachun, joka kertoi Kiinan 

ja Suomen akateemisesta yhteistyöstä 

ylistävään malliin.

Päivän Kiina -tapahtuma oli al-

kuspektaakkeli Konfutse-instituutin 

järjestämälle, viikon kestävälle Kiinan 

kulttuuriviikolle. Tiistaina oli vuorossa 

Transforming China -seminaari, keskivii-

kosta perjantaihin useita vierailijaluentoja 

ja lopulta lauantaina 13. päivä hulppea 

kiinalaisen shakin turnaus suomalaisten ja 

kiinalaisten osanottajien välillä. 

Teksti: Laura Mursu

Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti ja Aasian tutkimus järjestivät 
yliopiston Tiedekulmassa Päivän Kiina -tapahtuman 8.10.2012.

Tiedekulmassa
Kiina-päivä 

TAPAHTUMIA
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Everybody has heard PSY’s Gangnam 

Style or seen the “horse dance”. It’s 

impossible to avoid these snippets of k-

pop, “Korean pop” these days. Th e music 

inspired by Western pop music infl uences 

other Asian styles, and its eff ects are 

creeping back into the Western scene, as 

well (but don’t worry if you haven’t heard 

of Chad Future or other k-pop inspired 

acts).

Jrock Suomi, known for arranging 

various Japan-themed events, has picked 

up how popular the scene actually is, and 

has arranged multiple k-pop events called 

Annyeong Party in Helsinki during the 

past few years. On the 7th of November 

together with Finland-Korean Republic 

Association they arranged “KPop music 

in world and Finland” event at Gloria.

Th e program of the event included 

such as introducing some k-pop groups, 

showing music videos of groups well 

known in Finland and Europe, talking 

about the Annyeong Party events and a 

live dance performance by a group of lo-

cal teens dedicated to k-pop choreogra-

phies. Speakers present were the presi-

dent and vice president of Jrock Suomi.

According to the speakers, the best-

known groups around Europe include 

such as BIG BANG (male group, winner 

of MTV EMA Global Act 2011), 2NE1 

(female group, winner of MTV IGGY 

Best Band in the World award 2011), 

Super Junior (male group, nominated for 

MTV EMA Best Asia Act 2012) and 

Girls Generation (female group, winner 

of various MTV VMA awards in 2011 

and 2012). Out of these, especially BIG 

BANG is very well known by Finnish 

k-pop fans; according to the president of 

Jrock Suomi, guests at Annyeong Party 

would easily know the lyrics to one of 

their latest hits, Fantastic Baby.

Annyeong Party has become surpris-

ingly popular amongst younger fans, and 

in early 2011 over 700 people attended 

the Valentines Day party. Th e Jrock 

Suomi members mentioned the party 

is good fun for younger fans that can’t 

K-pop is widely popular around the world 

and is becoming known all around Finland, as well.

text and photos: Kata Naaranoja

TAPAHTUMIA
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attend actual nightclubs to spend time 

with friends.

However, large-scale k-pop events 

held in Finland will have to wait. While 

Jrock Suomi has made love calls to 

Korean groups wishing to hold a concert 

in Finland, record companies are worried 

there are not enough fans in Finland. 

It’s hard to measure how many there are 

in Finland, but especially the growing 

popularity of the k-pop party event and 

the increasing number of dance groups 

focusing on k-pop dances are good indi-

cators that there are quite a few. For now, 

Finnish fans will have to make do with 

concerts held in other European coun-

tries such as Germany.

 Th e event was clearly directed toward 

people who are not as familiar with the 

phenomenon as the introductory was 

quite basic; pointing out things many 

fans are already aware of. Sadly enough it 

seemed the event hadn’t been marketed 

very broadly, either, with how little peo-

ple were present.

To close the event a six-member 

dance group performed to a recent come-

back song by BoA, a female solo artist. 

Th e group, consisting of members of two 

diff erent teams showed well how into 

Korean pop music and the interesting 

choreography Finnish fans could be by 

completing the dance with precision. 

Live dance 

performance.

Music video by Super Junior.
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Juhlassa olivat tasapuolisesti edustettuina 

niin kiinalainen, japanilainen, korealainen 

kuin vietnamilainenkin perinne. Juhla 

ja ruokatarjoilu alkoivat virallisesti kello 

kuusi. Hermostuneiden vapaaehtoisten 

odotellessa alkoi innostunutta yleisöä 

lipua verkalleen paikalle. Illan ohjelman 

alkamista saatiin kuitenkin odotella vielä 

tunti, jonka kuluessa kaikki halukkaat eh-

tivät nauttimaan kuujuhlaan perinteisesti 

kuuluvista herkuista. Tarjolla oli kahta 

hieman erilaista herkkulautasta, joilla 

oli muun muassa makealla paputahnalla 

päällystettyjä riisipalloja, kuukakkuja 

ja söpöjä jäniksen muotoisia leivoksia. 

Palanpainikkeeksi nautittiin mustaa kii-

nalaista teetä, jota allekirjoittanutkin oli 

lähes hiki hatussa tarjoilemassa.

Juhlapaikan olimme koristelleet 

suomalais-kiinalaisin yhteisvoimin ehkä 

tuntia tai kahta ennen tilaisuuden alkua. 

Kunniamaininta koristuksista kuuluu 

pienelle kiinalaistytölle, jonka iloinen 

hymy ja väsymätön uurastus paperi-

koristuksien kokoamisessa ansaitsevat 

vähintäänkin kiitoksen. Palkaksi avustaan 

hän sai yhden kokoamistaan lohikäärme-

lyhdyistä.

Ohjelma esitettiin Caisan pienehkös-

sä, noin parisensataa henkilöä vetävässä 

salissa. Lavan eteen oli järjestetty tuoleja 

muutamaan riviin ja takaosaan oli jätetty 

reilusti seisomatilaa. Salin nopeasti 

kohonneen lämpötilan huomioonottaen 

ratkaisu oli harvinaisen toimiva; salista 

ulos ja takaisin saattoi tarvittaessa siirtyä 

vähin äänin.

Tilaisuus alkoi juhlavasti kimaralla 

korealaista soololaulua perinteisen rum-

mun säestyksellä. Tätä seurasivat kaksi 

vietnamilaista tyttöjen tanssia ja lei-

jonatanssi. Tanssien jälkeen oli vuorossa 

lyhtyleikki, johon vietnamilaiset juontajat 

saivat suurella vaivalla houkuteltua kuusi 

osallistujaa yleisön joukosta, tarkemmin 

sanottuna kolme äiti ja lapsi -paria. Lei-

kin aluksi äitien silmät sidottiin liinoin ja 

lavalle aseteltiin muutamia sieviä paperil-

yhtyjä. Merkin saatuaan lasten tuli ohjata 

vanhempansa kädestä pitäen kolmen 

lyhdyn luo. Ensimmäisenä kolme lyhtyä 

saavuttanut pari voitti leikin. Palkintona 

oli, kuinkas muuten, yksi leikin lyhdyistä 

kotiin viemisiksi. Palkinnon suullaan 

ojentanut leijona kirvoitti yleisöstä make-

at naurut!

Ohjelma ei kuitenkaan loppunut 

tähän. Vielä seurasi kotomusiikkia suo-

malaisittain, japanilaisia haiku-runoja ja 

kiinalaista oopperaa. Jostain syystä en ole 

koskaan pystynyt kotokonsertteja vastus-

tamaan, joten väsymyksestä huolimatta 

jäin kuuntelemaan kyseisen ohjelmanu-

meron loppuun.

Pikkuhiljaa esittivät jalkani kuiten-

kin vastalauseensa, edellisillan pitkäksi 

venähtäneillä fuksiaisillakin taisi olla oma 

osuutensa, joten lähdin asianmukaisten 

hyvästelyjen jälkeen hipsimään kotia 

kohti. 

AASIALAINEN KESKISYKSYN JUHLA

Kulttuurikeskus Caisassa tutustuttiin syyskuun viimeisenä lauantaina itäaasialai-

seen juhlaperinteeseen keskisyksyn juhlan merkeissä. Maailman kulttuurien laitokses-

ta paikalla olivat vapaaehtoistöitä tekemässä kolme japanin opiskelijaa sekä yleisön 

joukossa satunnaisia muita asiasta kiinostuneita.

Teksti: Elisa Mikkonen
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Tänä vuonna keskisyksyn juhla osui 

kätevästi sunnuntaille päivää ennen 

Kiinan kansantasavallan kansallispäivää 

muodostaen arvokkaan yhdeksän päivän 

kansallisen loman. Suurimmalle osalle 

ihmisistä tämä viikko oli toinen kahdesta 

mahdollisuudesta matkustaa minnekään 

koko vuonna, ja monet tarttuivatkin tilai-

suuteen palatakseen kotikaupunkeihinsa 

tervehtimään perhettään. Keskisyksyn 

juhlan yksi tärkeimpiä teemoja on per-

heen saattaminen takaisin yhteen ja sitä 

juhlistetaan usein kunnon perheaterialla, 

joka vastaa merkityksessään parhaiten 

suomalaista joulupäivällistä. Kaikki eivät 

tietenkään syystä tai toisesta kyenneet 

taikka halunneet matkustaa perheensä 

pariin. Esimerkiksi vaihtoyliopistossani 

Renminissä seuraavalle keskiviikolle si-

joittunut ylipiston 75-vuotisjuhla sekoitti 

loma-aikatauluja ja laittoi opiskelijat 

tunneille jopa sunnuntaiaamuna. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoittanut että juhlaa tar-

vitsisi viettää yksin, vaan monet opiskeli-

joista järjestivät juhlia ystävien kesken.

Saapuessani Pekingiin kuukautta en-

nen varsinaista juhlaa oli kaupoissa jo saa-

tavilla laaja valikoima kuukakkuja. Kuu-

kakut ovat pieniä pyöreitä leivoksia, jotka 

pähkinä-, hedelmä-, punapapu- ja joskus 

jopa kananmunatäytteineen muistuttavat 

etäisesti koostumukseltaan eurooppalai-

sia hedelmäkakkuja. Varsinaisen päivän 

lähestyessä kuukakkuja ilmestyi myyntiin 

yhä enemmän ja enemmän. Vaihtoehto-

ja löytyi niin parin yuanin yksittäisestä 

peruskakusta isoihin, toinen toistaan upe-

ampiin lahjapakkauksiin, joiden kakkusia 

ja kuoseja koristivat muun muassa Kuussa 

asustavan neitokaisen Chang'e:n tarinaan 

liittyvät kuvat. Leipomistaitoiset saat-

toivat myös löytää katumyyjiltä monen 

moisia puumuotteja omien kuukakkujen 

tekemiseen. Muottitarjonnan perusteella 

kotikutoisissa kuukakuissa sallitaan ihas-

tuttavan paljon mielikuvitusta, ja pyöreäs-

tä muodosta voidaan poiketa esimerkiksi 

jäniskakkujen eduksi.

Illan pimetessä ja täydenkuun vihdoin 

noustessa taivaalle viimeisetkin kaupun-

kiin jääneet ihmiset ilmaantuivat kätköis-

tään ihastelemaan kuutamoa ja viettä-

mään aikaa läheisten ihmisten kanssa. 

Puistot täyttyivät ystäväporukoista ja per-

heistä, jotka yhdessä naureskellen söivät 

kuukakkujaan ja nauttivat lämpimästä 

illasta. Pariskuntia käveli kuutamossa 

käsi kädessä ja istui puistojen varjoisilla 

penkeillä kuiskuttelemassa suloisuuksia 

toisilleen. Söin ensimmäisen kuukakkuni 

puistossa täydenkuun alla. Manteleiden 

narskuessa hampaissa katsahdin taivaal-

le ja näin yksinäisen punaisen lyhdyn 

leijailevan hiljalleen kuuta kohti. Jossain 

tuolla joku kaipaili läheisiään ja lähetti 

toiveen jälleennäkemisestä lyhdyn avulla 

taivaisiin. Ehkäpä keskisyksyn kuussa 

todellakin on jotain erikoista, sillä sen va-

lossa minäkin tapasin uudelleen vanhoja 

tuttuja, joihin yhteys oli katkennut. 

KESKISYKSYN JUHLA PEKINGISSÄTeksti: Saana Virtanen

Aamu valkeni harvinaisen väljässä suurkaupungissa. Täällä ei voi koskaan sanoa ole-

vansa täysin yksin, mutta kerrankin tyhjyys oli käsin kosketeltavaa. Taivas loisti sinisenä, 

autojen tööttäily oli vaimentunut ja vaihto-opiskelijan sydämen valtasi haikean kotoisa 

tunne: tämähän on melkein kuin kesäinen perjantai-iltapäivä Suomessa.
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Tiedon aarreaitta Wikipedian mukaan tämä ruokalaji sai alkunsa Yhdysvaltojen Mis-

sourista, Springfi eldin kaupungissa asuneen kiinalaisen maahanmuuttajan David Leon-

gin kätösistä 60-luvulla. Leong pohti miten muokata kiinalaisesta keittiöstä paikallisille 

makunystyröille sopiva ateria. Lopputuloksena syntynyt kana cashew-pähkinöiden kera 

saavutti suuren suosion ja on tätä nykyä tarjolla kiinalaisissa ravintoloissa kautta maa-

ilman. Seuraava resepti löytyi Sinolinguan julkaisemasta kirjasesta Easy Recipes Easy 

Chinese.

AAMML herää henkiin pitkän tauon jälkeen syksyisessä Kangastuksessamme 

kiinalaisreseptien siivittämänä. Tällä kertaa kokkaamme paistettua kanaa 

cashew-pähkinöiden kera, paistettua kanamunaa ja tomaattia sekä lopuksi 

eksoottisena jälkiruokana friteerattua maitoa. 

AAMML – Aasian ja Afrikan 
Makujen ja Murkinoiden Laitos

Teksti ja kuvat: Laura Mursu

Paistettua kanaa cashew-pähkinöiden kera

 yāogu  jīdīng

1. Sekoita ruokaviini ja maissitärkkelys  

 kananpalojen sekaan ja anna marinoitua  

 10 minuuttia.

2. Paista cashew-pähkinöitä matalalla 

 lämmöllä kunnes ne ovat kevyesti 

 ruskistuneet. Ota cashew pähkinät 

 pois pannulta.

3. Lämmitä pannulla öljyä ja kuullota 

 silputtu sipuli paloitellun chilin kanssa  

 kunnes seos tuoksuu hyvältä. Lisää 

 marinoitunut kana, suolaa ja sokeria ja  

 paista kunnes kana on puolikypsää.

4. Lisää kuutioidut porkkanat ja kurkku ja 

 kypsennä valmiiksi. Lisää lopuksi 

 cashew-pähkinät sekä soijakastike ja  

 sekoita hyvin. Tarjoile riisin kanssa.

200 g kanaa pieninä paloina

½ kurkkua kuorittuna ja kuutioina

2 porkkanaa kuutioina

1 punainen chili kuutioina, siemenet 

poistettuna

1 kevätsipuli/sipuli silputtuna

100 g cashew-pähkinöitä

1 rkl maissitärkkelystä

½ rkl soijakastiketta

1 tl ruokaviiniä

1 tl suolaa

1 tl sokeria
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Paistettua kanamunaa ja tomaattia

Tämä paistetun kanamunan ja tomaatin 

muodostama ruokalaji on helppo val-

mistaa ja suosittu etenkin opiskelijoiden 

parissa. Sitä voisikin kutsua eräänlaiseksi 

kiinalaiseksi opiskelijamössöksi, jonka 

myös monet Kiinaan päätyneet vaihtarit 

valitsevat kanttiinissa niinä päivinä kun 

tuhatvuotiset kanamunat tai sammak-

kohakkelus on aivan liikaa. Tämäkin 

resepti löytyi kirjasta Easy Recipes Easy 

Chinese.

3 kanamunaa

300g tomaatteja

3 valkosipulinkynttä

Mausteseos

¾ tl suolaa

½ tl sokeria

ripaus valkopippuria

1. Leikkaa tomaatit kahdeksaan lohkoon.  

 Kuumenna ruokalusikallinen öljyä   

 pannulla keskilämmöllä. Kaada vatkatut  

 kanamunat pannulle ja sekoita kunnes ne  

 ovat jähmettyneet.

2. Kuulota murskattu valkosipuli ruoka-

 lusikallisessa öljyä kunnes se tuoksuu 

 hyvältä. Lisää tomaattilohkot ja paista  

 kunnes tomaattien neste alkaa irrota.

3. Lisää ruokalusikallinen vettä ja peitä  

 pannu. Anna hautua hiljalleen kolme  

 minuuttia ja lisää kanamunat ja mauste-

 seos. Sekoita hyvin ja tarjoile saman tien  

 riisin kanssa.

jīdàn xīhóngshì

AAMML
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2,5 dl maitoa

1 dl maissitärkkelystä

¼ dl sokeria

Frittitaikina

1,5 dl vettä

1 dl vehnäjauhoja

4 rkl maissitärkkelystä

1 tl leivinjauhetta

Dippaukseen

1 tlk maitotiivistettä

1. Sekoita sokeri ja 2 dl maitoa kattilassa. 

 Sekoita desilitra maissitärkkelystä 

 loppuun maitoon ja lisää seos hitaasti 

 kattilaan. Laita kattila matalalle 

 lämmölle ja sekoita jatkuvasti kunnes seos 

 saostuu. Ota pois lämmöltä. Jos seos on 

 liian kokkareinen, voit käyttää teho-

 sekoitinta sen tasoittamiseen.

2. Voitele neliskulmainen astia 

 (n. 23x15cm), kaada ja tasoittele seos 

 siihen n. sentin paksuiseksi. Tasoitus-

 välineen (esim. nuolija) kasteleminen 

 vedellä helpottaa levittämistä. Laita 

 jääkaappiin kolmeksi tunniksi.

3. Valmista frittitaikina sekoittamalla vesi, 

 venhäjauhot, 4 rkl maissitärkkelystä ja 

Friteerattu maito

 ch o niún i

Kiina ei välttämättä ole maitotuotteiden luvattu maa, mutta tästä huolimatta Guang-

dongin provinssissa on keksitty mitä herkullisin jälkiruoka – friteerattu maito. Lop-

putuloksena on ulkopuolelta rapea, sisältä suussa sulava herkku. Dippauskastikkeeksi 

suositeltavaa maitotiivistettä löytää monen päivittäistavarakaupan hyllyiltä. Resepti 

löytyi gbtimesin sivuilta osoitteesta gbtimes.com/food/recipes/weirdest-dessert-ever-

fried-milk.

 1 tl leivinjauhetta keskenään. Ota 

 jähmettynyt seos jääkaapista ja leikkaa 

 neliöiksi märällä veitsellä. Liian pienet 

 neliöt saattavat hajota liikuteltaessa.

4. Kuumenna 2 ruokalusikkaa öljyä 

 pannulla, dippaa neliöt taikinaan ja 

 paista pannulla kunnes ne ovat 

 muuttuneet kullankeltaisiksi. Laita 

 valmiit neliöt lautaselle talouspaperin 

 päälle, jotta ylimääräinen öljy imeytyisi 

 pois. Syö maitotiivisteeseen dipaten. 

AAMML
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Jousimies 23.11. –21.12.
Lapsi on terve, kun se leikkii? Levitä siis leikki-
mielisyyttäsi ja tartuta ihmisiin onneasi! Palkin-
topalli odottaa pimenevinä iltoina.

Teksti ja kuvat: Turo Ylitalo

Kauris 22.12.–20.1.
Halleluja! On menesty-
misen aika, siellä, täällä 
ja kaikkialla. Järjestele, 
seikkaile, ja positiivisuus 
pauhaa!

Vesimies 21.1. –18.2.
On aika siristellä silmillä! 
Varo, ettet missaa talvituis-
kujen tuomia yllätyksiä. 
Mutta muista, haikarat 
ovat pahaksi!

Kalat 19.2–20.3.
Syysmyrskyjen lomassa 
voit huoletta jättää ässän 
hihastasi. Oppi ei ojaan 
kaada, vaikka joku muu 
voikin…

Oinas 21.3.–20.4. 
Kuin Kuuhun ampaiseva 
avaruusraketti, myös sinun 
asiasi alkavat nousta kohti 
korkeuksia. Mutta, mikä 
menee ylös, tulee myös 
alas. 

Härkä 21.4.–20.5.
Millanen päivä sinulla on 
huomenna? Pidä itsesi pii-
lossa, kunnes olet valmis 
räjäyttämään potin! ”Who 
let the dogs out?!” 

Kaksonen 21.5.–21.6.
On aika pomppia kuin villi 
jalopeura pellolla, ja antaa 
tuulen temmata mukaan-
sa. YES YOU CAN!

Rapu 22.6.–22.7.
Syksy etenee, talvi lähe-
nee, mutta vielä ehdit 
ihastuttaa ideoillasi. Hä-
dässä ystävä tunnetaan, 
joten ole kuulolla! 

Leijona 23.7.–23.8.
Parrasvalot odottavat, jos 
niitä löydät! On aika ottaa 
johtoasema, ja viedä itsesi 
ja muut kohti vehreämpiä 
laitumia.

Neitsyt 24.8.–22.9.
Vanha koira ei opi uusia 
temppuja? Älä vaan mene 
siihen lankaan. Kaikenlai-
nen matkailu on kannat-
tavaa!

Vaaka 23.9.–22.10.
Elämäsi on vaakalaudalla! 
Arkihuolesi kaikki heitä ja 
keskity olennaiseen. Ta-
junnan laajennus on lop-
puvuotta parhaimmillaan! 

Skorpioni 23.10.–22.11.
Sinun on syytä olla valmis 
pikaisiin aikataulumuu-
toksiin. Pidä piikkisi silti 
piilossa, vaikka ärsyttävää 
olisikin.

Turoskooppi
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myös yksi suomalainen. Sarjan yksi osa 

nimittäin käsittelee muusikko ja kult-

tuurituottaja Heikki MäenpäätäHeikki Mäenpäätä, joka , joka 

on Japanissa tunnettu etenkin Muumi-

aiheisista esityksistään ja kuvataiteilija-

Kaii Higashiyaman tuotantoon liittyvistä  tuotantoon liittyvistä 

sävellyksistään. Heikki ja minä olemme 

järjestäneet Suomessa useita muisto- ja 

hyväntekeväisyyskonsertteja maaliskuun  

2011 katastrofi n uhreille, joten Heik-

ki piti tämän yhteistyön luontevana 

jatkeena pyytää minua työskentelemään 

mukaan myös dokumenttiprojektiin.

Media antaa niin Japanissa kuin ulko-Media antaa niin Japanissa kuin ulko-

maillakin hieman ristiriitaisia tietoja siitä, 

mikä tilanne katastrofi alueilla todellisuu-

dessa on. Monella tsunamin tuhoamalla 

alueella esimerkiksi tehdastuotanto on 

onnistuttu elvyttämään häkellyttävällä 

vauhdilla, mutta tämä on vain pieni osa 

toipumisprosessia. Varsinkin ulkomail-

la tavallisten ihmisten inhimillinen 

kärsimys on jäänyt täysin Fukushiman 

ydinvoimalaonnettomuuden varjoon.

Katastrofi alueilla on paljon niitä, joi-Katastrofi alueilla on paljon niitä, joi-

Vierailu tsunamin 
tuhoalueella

Teksti ja kuvat: Lasse Lehtonen

mymy

nimnim

tuutuu

onon

aihaih

KaKa

sävsäv

järjär

hyhy

2020

kiki

jatjat

mumu

mama

mimi

dede

alualu

onon

vauvau

toitoi

lala

käkä

ydyd

Laituria reunustavat vääntyneet rau-Laituria reunustavat vääntyneet rau-

takaiteet. Kasaan on pinottu hylättyjä takaiteet. Kasaan on pinottu hylättyjä 

kulkuneuvoja; toisaalla sortuneiden kulkuneuvoja; toisaalla sortuneiden 

talojen jäänteet muodostavat suoranaisen talojen jäänteet muodostavat suoranaisen 

vuoren. Yhdestä talosta on jäänyt maahan vuoren. Yhdestä talosta on jäänyt maahan 

vain perustukset ja samanaikaisesti sekä vain perustukset ja samanaikaisesti sekä 

surulliselta että lohdulliselta tuntuva surulliselta että lohdulliselta tuntuva 

puutarhan tuoksu.puutarhan tuoksu.

Me kaikki olemme nähneet samat Me kaikki olemme nähneet samat 

uutiskuvat lehdissä. Siitä huolimatta uutiskuvat lehdissä. Siitä huolimatta 

mikään ei valmista siihen, millaista käy-mikään ei valmista siihen, millaista käy-

minen tsunamin 11.3.2011 tuhoamilla minen tsunamin 11.3.2011 tuhoamilla 

Japanin rannikkoalueilla oikeasti on.Japanin rannikkoalueilla oikeasti on.

Osallistuin lokakuussa 2012 Japanin Osallistuin lokakuussa 2012 Japanin 

yleisradion NHK:n dokumenttisarjan yleisradion NHK:n dokumenttisarjan 

TOMORROW – A World Beyond 3/11TOMORROW – A World Beyond 3/11 

kuvauksiin. Sarja käsittelee kansain-kuvauksiin. Sarja käsittelee kansain-

välisesti tunnettujen hahmojen, kuten välisesti tunnettujen hahmojen, kuten 

taiteilijoiden ja urheilijoiden, suhdetta taiteilijoiden ja urheilijoiden, suhdetta 

katastrofi alueisiin. Parina poimintana katastrofi alueisiin. Parina poimintana 

mainittakoon esimerkiksi rocktähti mainittakoon esimerkiksi rocktähti Cyn-Cyn-

di Lauperdi Lauper ja kokki  ja kokki Alain DucasseAlain Ducasse.

Kansainvälisesti ajatellen kyse on Kansainvälisesti ajatellen kyse on 

siis suuresta projektista. Tässä mielessä siis suuresta projektista. Tässä mielessä 

ei ole ihan pieni asia, että mukana on ei ole ihan pieni asia, että mukana on 
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den elämä ei ole palautunut normaaliksi 

edes ulkoisilla standardeilla. Yksi selvä 

osoitus tästä ovat kotinsa menettäneiden 

väliaikaisasunnot. Näiden väliaikaisasun-

tojen tärkeys oli todella helppo käsittää 

nähdessäni Iwatessa, Japanin pääsaaren 

pohjoisosassa sijaitsevan Kamaishin 

kaupungin Unosumain alueen, jonka 

tsunami tuhosi käytännössä täysin.

Unosumai, ”paikka, jossa merimetsot 

asuvat”, on viehättävä nimi millaiselle 

paikalle tahansa, mutta merimetsot ovat 

paenneet Unosumaista ajat sitten. Mitä 

lähemmäksi tuotantoryhmämme auto 

saapui itse aluetta, sitä enemmän maise-

milla alkoi olla murheellisia merkityksiä. 

Ylväinä sumuun kietoutuneet vuoret 

vaihtuivat sillaksi, jolle paenneet ihmiset 

selvisivät hengissä; matalan kukkulan 

sijaan näimme valtavan kasan kivijätettä, 

joka on koottu tsunamin jäljiltä asuinkel-

vottomaksi muuttuneista taloista.

Kun astuin ulos autosta ja katsoin 

varovasti ympärilleni, kaikissa suunnissa 

näkyi pieniä ja isoja merkkejä siitä, ettei 

kaikki ole aivan normaalisti. Suljettu ju-

na-asema oli täynnä vettä. Keskellä nur-

mea oli piano ja fl yygeli. Vieressä seisoi 

talo, josta voimakas aalto on pyyhkinyt 

pois puolet. Parkkipaikkamme vieressä 

piilotteli pienenpieni parakkitalo, jossa 

joku pitää väliaikaista baaria; ehkäpä 

siellä vierailevat niiden täällä kulkevien 

lukuisten rekka-autojen kuljettajat, jotka 

vastaanottavat ja kuljettavat jälleenraken-

nukseen tarvittavia materiaaleja.

Samalla vieressä meri kantaa ikui-

suuksiin levollisena ja kauniina. On vai-

kea kuvitella, että se on joskus pyyhkinyt 

tästä yli vieden mukanaan niin paljon.

Huolimatta siellä täällä vielä pystyssä 

seisovista taloraunioista Unosumai on 

suurelta osin tyhjä rakennuksista. Ennen 

tsunamia tiheään asutun ja rakennetun 

alueen talot ovat tuhoutuneet täysin ja 

niiden jäänteet on kasattu muualle. Ka-

tastrofi n vuosipäivänä Internetissä levisi 

linkki sivulle, jossa oli ennen-jälkeen-

kuvakokoelma katastrofi alueilta. Nämä 

kuvat osoittivat sekä todella murheellisia 

muutoksia ennen tsunamia että aivan 

uskomatonta kehitystä vaivaisen vuoden 

aikana.

Unosumaita katsoessa tämä on help-

po ymmärtää. Kaikkialla kuorma-autot 

kuljettavat kivijätettä, talojen entisiä 

seiniä ja perustuksia, valtaviin romu-

kasoihin. Pahimmillaan näistä kasoista 

pystyy erottamaan selkeästi tunnistetta-

via tavaroita, joita kukaan ei enää käytä. 

Tämänkaltaiset asiat konkretisoivat 

surullisella tavalla sen, mistä kaikki 

ympäröivä Unosumaissa muutenkin 

kertoo. Muutosta tuskin on tapahtumassa 

lähiaikoina: kuulemma tällä hetkellä maa 

on alueella aivan liian pehmeää, että sille 

voisi rakentaa mitään.

Yksi pysähdyttävimmistä näyistä 

Unosumaissa on tsunamia uhmaten 

pystyyn jäänyt kolmikerroksinen, kolkkoa 

autioutta hohkaava alakoulu. Seinällä 

roikkuu johtojen varassa kaiutin, jonka 

viimeiseksi tehtäväksi jäi todennäköisesti 

kuuluttaa lähestyvästä tsunamista. Pienen 

matkan päässä makaa litistynyt koulu-

bussi, joka kuljetti lapsia viimeisen kerran 

11.3.2011. Dokumentin ohjaaja kertoo, 

että ne lapset, jotka seurasivat evakuointi-

ohjeita, selvisivät hengissä. Kaikki niistä, 

jotka lähtivät kotiin, eivät selvinneet.

Selvinneitä oli kuitenkin paljon. Ja me 

olimme saman kuvauspäivän iltana menos-

sa tapaamaan heitä ja heidän perheitään 

Kamaishin väliaikaismajoitusten alueelle.
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Koko Japanin katastrofi alueilla näissä 

asunnoissa elää edelleen 330 000 ihmistä 

(tieto on peräisin suoraan NHK:n 

uutisosastolta, minkä vuoksi pidän sitä 

luotettavampana kuin läntisten valta-

medioiden taannoin julkistamaa lukua 

225 000). Halukkaita olisi kuitenkin 

ollut enemmänkin, mistä syystä asuk-

kaat valittiin arvalla. Jotkut alun perin 

väliaikaisasutuksiin muuttaneet ovat saa-

neet mahdollisuuden hankkia asunnon 

muualta. Valitettavasti tämä tarkoittaa 

sitä, että nyt lukuisia väliaikaisasumuksia 

on tyhjänä: prefektuurien hallinnoilla ei 

ole valtuuksia luovuttaa asuntoja eteen-

päin tarvitseville, eivätkä sitä saa tehdä 

myöskään niiden alkuperäiset asukkaat. 

Japanin valtio tarjoaa väliaikaisasunnot 

käyttöön maksutta kahdeksi vuodek-

si, minkä jälkeen se alkaa periä niistä 

vuokraa.

Ulkoapäin ahtaisiin parakkimaisiin 

riveihin järjestetyt yksikerroksiset laatikot 

näyttävät varsin kolkoilta, mutta sisältä 

talot ovat yllättävän kodikkaita pienestä 

koostaankin huolimatta: eteistä seuraa 

olohuone ja keittiö, ja tämän lisäksi ta-

loissa on kaksi pienempää huonetta. Silti 

kaikki ei ole ihan normaalisti. Vaikka 

näissä taloissa on paljon, jopa yleensä 

japanilaisiin taloihin kuuluva kylpyamme, 

jotain niistä tuntuu puuttuvan. Kuten 

Heikki toteaa, väliaikaisasunto ei ole 

varsinainen koti.

On selvää, että katastrofi sta hengissä 

selvinneet yrittävät elää arkista elämäänsä 

kuin kaikki olisi normaalisti huolimatta 

väliaikaisasutusten laadusta. Pelkästään 

tapaamiamme väliaikaismajoitusten 

asukkaita katsomalla ei olisi ikinä arvan-

nut, miten hirveitä asioita he ovat joutu-

neet kokemaan. Siitä huolimatta tunnen 

meitä erottavan välimatkan. Mutta he 

ovat kanssamme samassa huoneessa, ja 

heillä on toiveita ja toivomuksia, jotka he 

ovat asettaneet lapsiinsa.

Ennen kaikkea heillä on toivomus 

tulevaisuudesta, jostain paremmasta.

Suurin toivonpilkahdus, johon itse 

törmäsin matkallani, olivatkin juuri alu-

een lapset. Dokumenttiprojektin osana 

vietimme viikonlopun kahdentoista 

kotinsa menettäneen kamaishilaisen, väli-

aikaismajoituksissa asuvan lapsen kanssa 

japanilaista kansanperinnettä täynnä 

olevassa Tōnon kaupungissa. Nämä 

lapset olivat kuin lapsia missä tahansa: 

he huolehtivat pienistä asioista ja tulivat 

suunnattoman iloisiksi pienistä asioista. 

He olivat ujoja tai villejä, aktiivisia tai 

rauhallisia. Kuten heidän vanhempi-

ensakin tapauksessa, yhtään mikään ei 

antanut olettaa, että he olisivat joutuneet 

niin nuorina kokemaan jotain, mitä mei-

dän on aikuisinakaan täysin mahdotonta 

ymmärtää.

Siitä huolimatta ehkäpä jokin oli kui-

tenkin eri tavalla. Näille lapsille oli tär-

keää päästä kastelemaan majapaikkamme 

Hayachine furusato gakkōn (Hayachinen 

kotiseutukoulu) pihan kasveja. Heille oli 

kunnia-asia kantaa kanteleita matkallam-

me Hayachinen vuorelle. Yksi ensiluok-

kalainen piti erityisen tärkeänä kirjoittaa 

Ennen kaikkea heillä on toivomus tulevaisuudesta, jostain paremmasta.
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anteeksipyyntö pyhäkön jumalalle vieras-

kirjaan, jonka yhden sivun toinen oppilas 

oli sotkenut. Oli kyse pienemmistä tai 

suuremmista asioista, näillä lapsilla tuntui 

olevan ikäänsä nähden häkellyttävän 

suuri vastuuntunto.

Näiden lasten ansiosta kenelläkään 

tuskin on mitään syytä pelkoon katastro-

fi alueiden tulevaisuuden puolesta. Ehkä-

pä suurin pelko, joka katastrofi alueiden 

ihmisiä nyt kalvaa, onkin pelko siitä, että 

heidät unohdetaan. Katastrofi in liittyvän 

uutisoinnin sävy on puolentoista vuoden 

aikana vähitellen muuttunut, ja tavalliset 

ihmiset jäävät yhä useammin huomioitta. 

On kuitenkin paljon, mitä mekin 

voimme tehdä. Varsinkin Japanissa on 

runsaasti erilaisia hyväntekeväisyyske-

räyksiä, joihin voi edelleen osallistua. 

Pienikin osallistuminen on tärkeää, sillä 

pienistä asioista kasvaa vähitellen suuria. 

Kehotan varsinkin kaikkia vaihto-opiske-

lijoita pitämään silmänsä auki.

Tärkeintä on kuitenkin se, että emme 

unohda, ja että muistamme etteivät nämä 

ihmiset ole joukko ydinvoimalaonnet-

tomuuden varjoon jääneitä nimettömiä 

kasvoja puolentoista vuoden takaa. He 

ovat oikeita, eläviä ihmisiä, joilla on 

unelmia, tarpeita ja ennen kaikkea halu 

ja haave päästä vielä joskus elämään nor-

maalia elämää pienine, arkisine myötä- ja 

vastoinkäymisineen.

Heidän lapsiaan, ”Japanin tulevai-

suutta”, katsoessa on helppo uskoa, että 

kaikki vielä joskus tulee olemaan hyvin. 

Sinä päivänä, kun nämä lapset todel-

la pystyvät elämään tavallista, arkista 

elämää, katastrofi alueet ovat oikeasti toi-

puneet tsunamin aiheuttamista tuhoista. 

Siihen asti me emme saa unohtaa.

Matkaamme käsittelevä dokumenttisarjan 

osa tullaan esittämään NHK BS-1 ja NHK 

World -kanavilla joulukuussa 2012 tai 

tammikuussa 2013. 
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Hi Sanda! Could you introduce yourself?

Hi! My name is Sanda. I come from 

Latvia and I live in Riga. I’m majoring 

in Chinese language and culture at my 

home university – University of Latvia.

Why are you interested in Chinese? 

What are the possibilities of studying 

Asian culture in Latvia?

I’m interested in Chinese because I think 

that Chinese can off er great perspectives 

in the future. It is already one of the lead-

ing languages in international business. 

And, of course, I’m interested in Asian 

culture because it’s so diff erent from 

Western culture. I like to discover new 

and unknown things.

Th ere are not too many possibilities 

to learn Asian culture and languages in 

Latvia. Th e biggest Asian culture and 

language study centre is the University of 

Latvia and the Confucius Institute. Th ere 

is also a possibility to learn Chinese in 

Vidzeme University of Applied Sciences. 

Why did you choose Helsinki? 

What are you going to study here?

Th ere were not so many choices for a 

student of East Asian Studies to go for 

an exchange semester in Europe. After 

excluding universities where knowledge 

of local languages was demanded, there 

were only two universities left – the Uni-

versity of Tallinn and the University of 

Helsinki. Helsinki defi nitely seemed to 

be better place to go to because it is more 

diff erent from my home country.

I’m studying Chinese, Modern Asian 

history, Popular Culture in Contempo-

rary Japan, Scandinavian Literature and 

Finnish language.

What were your fi rst impressions of 

Finland and Finnish people? How are 

you getting along with other students?

So far I have really enjoyed being here 

in Finland. I’m in love with the harsh 

nature of Finland. It is diff erent from the 

nature in Latvia. Nature here is beautiful 

in its own way. You can feel the power of 

nature more vividly in Finland.  

To say the truth, I don’t see too many 

cultural diff erences between Finland 

and my country, but of course there are 

several diff erences, like food traditions. 

Finnish people really like sea food while 

in Latvia sea food is not as popular. 

I’m surprised that Finns are so 

friendly and open-minded, not shy and 

quiet like in stereotypes about Finns. 

Elder Finns might sometimes be a little 

shy but usually it’s because they are not 

so confi dent in their English. Getting 

along with other students is easy because 

everyone wants to meet new people and 

wants to get to know each other. Mostly 

I’m with other exchange students, but 

I meet a lot of Finnish students too. 

Finnish students are eager to help, if 

necessary.

Text: Johanna Korhonen | Photos: Sanda Smiltiņa

Introducing: Sanda Smiltiņa 

Foreign students in Topelia
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You are from Riga, Latvia. What are the 

must-do things or the must-see places 

when visiting there?

If you go to Riga, you defi nitely must see 

Old Riga with its wonderful architecture 

and small streets where you can catch the 

special feeling of Riga. Th e other thing 

you must do in Latvia is go to the Baltic 

Sea beach. Th e Baltic sea in Latvia is 

totally diff erent from the Baltic Sea here 

in Finland. And of course you shouldn’t 

miss the great parties in Riga. Riga is 

popular for having an amazing night life.

Is there anything else you would like 

to say?

I would like to encourage everyone who 

is still having doubts on whether or not 

to go for an exchange semester abroad 

to defi nitely GO. It is an amazing life 

experience and a way to get new friends 

from all over the world.  

Karavaanin pikkujoulut
KLO 18.30 @Uusi Ylioppilastalo 
Mannerheimintie 5 A, 6. kerros

Liput 3/6 € Karavaanilaiset/muut
14.12.2012
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Fuksiaiset
2 8 . 9 . 2 0 1 2

K u v a t :  J a s m i n  P i t k o n e n
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Ensiluntakin varmempi merkki talviuni-

kauden alkamisesta on yliopiston luku-

kauden alku. Tiedekuntien opintokatalo-

geja vilkaistessa silmien eteen levittäytyy 

aukeamakaupalla opintopisteitä notkuvia 

kurssitarjottimia. Vanhaa ylioppilastaloa 

ei voi lähestyäkään kuulematta mootto-

rien ulvahduksia aine- ja harrastusjär-

jestöjen konehuoneista niiden lähtiessä 

käyntiin uneliaan kesäkauden jälkeen 

(hyytyneimmät koneet usein reilumman-

puoleisen ryypyn voimalla). Ja tottakai 

kauden alun opintoshoppailuhuumaa 

seuraa krapula sitten kun lupaukset on 

aika lunastaa esseiden ja tenttien muo-

dossa. Kaikki tämä takaa ammattiloikoi-

lijalle reilun loman päivätyöstä. 

Yliopisto-opiskelijoihin pätee kuiten-

kin periaate, jonka mukaan vaatimustaso 

ja kiireet kasvavat opintojen edetessä, 

eivätkä edes joutilaat ole poikkeus. Perus-

tutkinto-opiskelijana voi huoletta huilia 

luennoilla ja hallitusten kokouksissa, eikä 

kiireitä ole satunnaista kahvihuoneella 

oleskelua lukuun ottamatta. Hiukset 

alkavat kuitenkin harmaantua kunnolla 

viimeistään graduvaiheessa. Silloin kaikki 

kurssit alkavat olla jo käytyjä ja aine- ja 

harrastusjärjestöissä on kolmannet suku-

polvenvaihdokset menossa, niin että vain 

lekottelijoista laiskimmat istuvat enää 

hallituksissa. Pientä helpotusta joillekin 

tarjoavat ylioppilaskunnan vaalit, joiden 

ansiosta harmaahapsikin saattaa päästä 

huilimaan edustajistoon. Tähän kuiten-

kin vaikuttaa äänestysaktiivisuus, eikä 

kaikkien kehäraakkien kansansuosio riitä 

graduvaiheen joutilaisuuden oravanpyö-

rästä livahtamiseen. 

Tavalliset toimettomat ovat siis 

tuomittuja piinalliseen gradunpakoiluvai-

heeseen. Normaaleille ihmisille pakoilu 

on pelkästään tervettä ja luonnollista. 

Joutilaille se on työnarkomaniaa. Sitä 

suorastaan pakenee vapaa-aikaansa töi-

den, kuten loikoilun ja sijaistoimintojen 

pariin. Laiskotuksen iskiessä graduun 

voi tietysti myös käydä käsiksi, mutta jos 

sen erehtyy saamaan valmiiksi, on edessä 

loppumattoman toimettomuuden ulappa. 

Tässä vaiheessa työelämä tai tohtorin-

koulutus voivat onneksi tarjota oljenkor-

ren, jolla voi yrittää pelastautua esitarkas-

tuksesta alkavasta stressikierteestä. 

Kaiken tämän nurinkurisuuden 

keskellä on kuitenkin yksi tapahtuma, 

joka on sama kaikille, nimittäin joulu. Se 

katkaisee arkirutiinit, ja siihen liittyy niin 

sohvalla lököttelyä suklaarasian kanssa 

kuin reissaamista sukulaisten perässä halki 

puolen Suomen. Joulu merkitsee sekä ren-

toa oleskelua että turkasenmoista kiirettä. 

Kumpaa sitten kumpana pitääkään.

Raukeaa joulun odotusta kaikille. 

Teksti: Joonas Kirsi

Talviunimiett eitä
On tullut jälleen se aika vuodesta, jolloin kesän kiireinen tahti vaihtuu talven hiljaiseloon. 

Meille joutilaille kesä on täynnä painavia velvollisuuksia: kedolla kirmailua, piknikillä hil-

lumista, grillibileitä ja yleistä lekottelua. Talven tullessa työtahti kuitenkin hiipuu yhdessä 

auringon kanssa, ja on viimein aika hiljentyä ja levätä. 

JOUTILAAN MIETTEITÄ
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Kuka olet?

Olen Heidi Alava, Topelian Unicafen 

apulaisravintolapäällikkö.

Miten päädyit 

työskentelemään Unicafeseen?

Kun olin 19-vuotias, kaverini äiti suo-

sitteli minulle töihin hakemisesta tänne. 

Olen työskennellyt tällä alalla eri paikois-

sa kohta 27 vuotta. Työ on vaihtelevaa ja 

asiakkaat mukavia, joten olen viihtynyt.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Tulen paikalle aamulla seitsemän-kah-

deksan aikaan ja teen pari tuntia paperi-

töitä, hoidan ruokatilaukset ja valmistan 

salaatit. Kello 11 ravintola avautuu ja 

myyntityö alkaa. Kaksi muuta työntekijää 

ovat kassalla ja minä pyörin siellä missä 

minua tarvitaan.

Sinut muistetaan reippaasta asentees-

tasi. Mitä neuvoja sinulla olisi opiskeli-

jalle? Miten rentoudut vapaapäivinäsi?

Ei kannata olla vihainen, se kuluttaa 

ihmistä. Aina kannattaa ajatella positii-

visesti.

Vapaapäivinäni rentoudun lukemal-

la kirjoja. Suosikkejani ovat kauhu- ja 

rikosromaanit. Tällä hetkellä laukussani 

on Ilkka Remeksen uusin. Viime aikoina 

olen lukenut myös paljon ruotsalaisia ri-

kosromaaneja kuten Millenium-trilogian, 

jonka elokuvaversiot eivät mielestäni 

olleet kovin onnistuneita. Vapaa-ajallani 

hoidan myös puutarhaa ja remontoin 

mieheni kanssa Lohjalla sijaitsevaa 

taloamme.

Syötkö itse Unicafen ruokia? 

Mikä on suosikkisi?

Kyllä, syön itse Unicafen ruokia joka 

päivä. Suosikkini on gruusialainen 

kaalivuoka, jossa on kaalia, smetanaa ja 

suolakurkkua. Kalaruuista en niin välitä. 

Oppilaiden suosikkeja taas ovat pane-

roidut kalapihvit sekä falafel-pyörykät.

Miten Unicafe on 

muuttunut työurasi aikana?

Nykyään Unicafen toiminta on valveu-

tuneempaa. Esimerkiksi jätteenkäsitte-

lyyn panostetaan, ja ruuan alkuperää ja 

kuljetusta mietitään. Nykyään erikois-

ruokavaliot ovat myös vahvasti mukana. 

Ennen kasvisruokaa ei saanut joka päivä 

ja vegaanius oli aivan tuore juttu.

Mikä Topeliassa on parasta 

ja onko sinne tulossa muutoksia?

Itse pidän Topelian rauhallisuudesta ja 

pienuudesta. Asiakkaat muistaa parem-

min kun taas isot paikat ovat kasvotto-

mia. Topeliassa tapahtuu vuorovaikutusta. 

Jokaisessa paikassa on toki omat hyvät 

puolensa. Yleensä viiden vuoden jälkeen 

homma alkaa maistua työltä.

Lähiaikoina Topeliaan on tulossa 

opastukset jonotukseen ja astianpalau-

tukseen, jotta ruuhkaa saataisiin lievitet-

tyä. Kerran eräs asiakas alkoi jopa ohjata 

jonottajia!

Kiitos! 

Mitä

MITÄ KUULUU, HEIDI ALAVA?

Teksti ja kuva: Johanna Korhonen
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