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Kesä on vaihtunut syksyyn ja tätä kirjoit-

taessa vuoden ensimmäinen kuura-aamu 

on jo kääntynyt keskipäiväksi – talvikin 

taitaa olla tulossa tämän lämpimän syksyn 

jälkeen. Suomen sää antaa, varsinkin 

näin syksyisin, paljon aihetta small talk 

-keskusteluihin, mutta aina säästä ei ole 

kevyeksi puheenaiheeksi. Tällä hetkellä 

sään miettiminen tuo helposti mieleen 

Filippiineille marraskuun alussa iske-

neen Haiyan-taifuunin, eikä se myrskyn 

kokeneiden mielistä katoa vielä pitkiin 

aikoihin. Moni lukijoistakin varmaan lah-

joitti ehkä pienestäkin opiskelijabudjetis-

taan muutaman roposen myrskyn uhrien 

auttamiseksi, varsinkin kun lahjoituksia 

SPR:lle kerättiin niinkin helpossa paikas-

sa kuin “kotitalossamme” Topeliassa.

Muutoksia tapahtuu muuallakin kuin 

säässä ja vuodenajoissa. Jälleen kerran 

Kangastuksen pääkirjoituksen alla ko-

meilee uusi nimi. Aika ilman japanologia 

päätoimittajana ei kestänyt kauaa, sillä 

Korea-Katan rinnalla lehteä päätoimittaa 

tästä numerosta alkaen Japani-fuksi Aino.

Sinä lukija pitelet käsissäsi jälleen ker-

ran melko Itä-Aasia-painotteista Kangas-

tuksen numeroa. Missään ei ole määrätty, 

että lehtemme painottuisi aiheiltaan juuri 

PÄÄKIRJOITUS

Itä-Aasiaan, mutta lehden kirjoittajissa 

tuon alueen opiskelijat ovat varsin hyvin 

edustettuina. Tämä ei tietenkään tarkoita, 

että tilanne olisi aina tulevaisuudessakin 

näin: on aina sopiva hetki Afrikan ja 

Lähi-idän opiskelijoiden aktivoitua ja 

alkaa lehden tekijöiksi. Yhden jutun kir-

joittaminen ei ole pitkä työ, eikä stressin 

arvoinen, koska Kangastukseen toimitetut 

jututhan arvioidaan pelkällä hyväksytty-

asteikolla! Ainoastaan CV:hen voi saada 

hienoja merkintöjä aktiivisuudesta opis-

kelijatoiminnan parissa.

Perinteisten Itä-Aasia-aiheiden ohella 

tästä numerosta löytyy kaksi enemmän tai 

vähemmän Hollantia sivuavaa artikkelia: 

muun muassa Hollannissa vaikuttaneen ja 

nyt Suomeen palanneen Riikka Länsisal-

men haastattelu, sekä artikkeli Hollannis-

ta matkailukohteena. Jälkimmäinen kuu-

lostaa aluksi ehkä kaukaa haetulta, mutta 

itse artikkeli toivottavasti selittää, miksi 

Hollannista ja Aasiasta samassa lauseessa 

puhuminen on erittäin luontevaa.

Hyviä lukuhetkiä toivottavat

päätoimittajat 

Kata Naaranoja ja Aino Haavisto
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Syksy on lähtenyt käyntiin aivan mahtavasti. 

Itse asiassa aika on vierinyt niin nopeasti, 

että tätä kirjoittaessani on jo marraskuu, 

ja vain parin viikon kuluttua valitaan uusi 

hallitus Karavaanille. Tähän mennessä ihanat 

fuksimme ovat osoittaneet jo aktiivisuutta, ja 

toivottavasti sama aktiivisuus jatkuu.

Uudet fuksit ovat tuoneet kahvihuo-

neellekin uusia tuulia. Vaikka itsekin olen 

japanin opiskelija, on minusta tuntunut, että 

kahvihuone on aina meitä täynnä. Jollain 

on aina kanji-kirja auki. Nykyään kuitenkin 

opiskellessa eli hengaillessa kahvihuoneella 

viereiset karavaanilaiset eivät välttämättä 

pyörittelekään edessään mitään aasialaista 

kieltä, vaan erityisesti arabia on vallannut 

istumapaikkoja. Tämä on tietysti uutta ja 

upeaa: on mielenkiintoista, edes läksyharjoi-

tusten muodossa, kuulla puhuttavan kieliä, 

joita ei ymmärrä yhtään. 

Arabiasta puheen ollen, olin itse juuri 

Jordaniassa viettämässä tiukkaa opiskeluviik-

koa eli perioditaukoa. En tiedä, mitä mieltä 

professori Hämeen-Anttila on kyseisestä 

maasta, ja tuskin koskaan tulen pääsemään 

tämän mummini ylistämän professorin 

luennolle, mutta viikon matkan perusteella 

maa oli erittäin mukava. Jordanian upeisiin 

nähtävyyksiin voi kukin tutustua esimer-

kiksi Googlen kuvahaun kautta, mutta voin 

kertoa, että autiomaa on autiomaa vain, kun 

sinne menee. Suosittelen. Suosittelen myös 

Cartoon Networkin katselemista arabiaksi 

(tai jollain muulla kielellä, jota ei ymmär-

rä tervehdystä enempää). Lastenohjelmat 

toimivat nimittäin erinomaisesti, ja omalle 

mielikuvitukselle jää hieman enemmän tilaa.

Avaruudellisin terveisin

Milla Molarius

PJ PUHUU
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MONEN 
MUTKAN 
KAUTTA 
TAKAISIN 
KOTIYLIOPISTOON
R

iikka Länsisalmi aloitti tänä 

syksynä laitoksellamme yliopis-

tonlehtorina. Hän opettaa kaikkia 

neljää japanin kielikurssia. Kosketus 

Helsingin yliopistoon ei ole kuitenkaan 

Riikan ensimmäinen, vaan opinahjomme 

on myös Riikan alma mater, kuten hän 

itse suhteensa yliopistoomme muo-

toilee. Kangastus päätti kysellä Riikan 

tunnelmia uudesta työstään, ja samalla 

aukenikin näkymiä Riikan vaiheikkaa-

seen matkaan maailman ääriin ja takaisin 

Helsinkiin.  >>>

TEKSTI JA KUVA: Joonas Jämsä

5



PUOLIVAHINGOSSA 
JAPANIA OPISKELEMAAN

R
iikka pääsi sisään Helsingin yli-

opistoon pääaineenaan romaani-

nen fi lologia. Pääkielenä Riikalla 

oli ranska, ja opiskeltua tuli myös esimer-

kiksi italialaista fi lologiaa ja kulttuuriant-

ropologiaa. "Olin myös hakenut sisään 

musiikkitiedettä lukemaan. Aluksi luulin, 

että en päässyt tuota ainetta lukemaan 

laisinkaan, koska kotiini saapui vain kirje 

hyväksytyksi tulemisesta romaaniseen 

fi lologiaan. Myöhemmin kuitenkin 

jo opintoni aloitettua sain tietää, että 

nimeni oli lukenut ilmoitustaululla myös 

musiikkitieteen opintoihin hyväksyttyjen 

listalla. En enää edes muista, kävinkö 

lopulta yhtään musiikkitieteen kurssia", 

Riikka muistelee. Sivuaineenaan Riikal-

la oli valtiotieteellisestä tiedekunnasta 

viestintä, jonka parissa tuli opiskeltua eri-

tyisesti organisaatioviestintää. "Tuohon 

aikaan ei ollut internetiä, sähköpostia 

eikä sosiaalista mediaa, joten viestinnän 

opiskelu oli erilaista kuin nykyisin”, Riik-

ka toteaa hymyillen.

Japanin kieleen Riikka tutustui puo-

liksi vahingossa. ”Minulla ei yliopistoon 

päästessäni ollut minkäänlaista innos-

tusta erityisesti japanin kieltä kohtaan, 

vaan olin vain ylipäätään kiinnostunut 

kielten opiskelusta”, Riikka sanoo. ”Kun 

näin, mitä kaikkea yliopistossa oli tarjolla, 

päätin, että haluan nyt opiskella jotakin 

sellaista kieltä, jossa on outo kirjoitus-

järjestelmä. ’Japani, kiina, korea, arabia… 

Japani näkyy sopivan lukujärjestykseen. 

Aloitanpa sen’”, Riikka kertoo ajatelleen-

sa. Japanin aloitettuaan hänelle ei kui-

tenkaan missään vaiheessa tullut mieleen 

sen opiskelun lopettaminen. ”Meillä oli 

opettaja, joka puhui paljon japania ja vain 

hiukan englantia. Puhuimme tunneilla 

paljon, mutta emme koskaan oikein olleet 

varmoja, mitä olimme tunnilla opis-

kelleet. Tapanani olikin mennä tunnin 

jälkeen kirjastoon lukemaan tätä kirjaa”, 

kertoo Riikka ja vetäisee hyllystään pöy-

dälle eteeni varsin ison kirjan: Samuel E. 

Martinin teoksen A Reference Grammar 

of Japanese, joka paljastuu yhdeksi Riikan 

luottokirjaksi.

Riikan innostus japanin kieltä 

kohtaan vain kasvoi. Hän ahmi kaikki 

yliopistossa tarjolla olevat kurssit ja otti 

myös Kauppakorkeakoulusta liikejapanin 

kurssin sekä japanin kääntämisen kurssin. 

Itä-Aasian tutkimuksen oppiaine perus-

tettiin Helsingin yliopistoon vasta Riikan 

opiskeluaikoina. ”Kun kaikki japanin 

kurssit oli käyty, oli pakko lähteä vaih-

toon”, Riikka toteaa. Yliopistolla tuolloin 

virkaa tekevänä professorina korealainen 

Kho Songmoo oli ollut yhteyksissä sää-

tiöön, joka halusi lähettää kolme opiske-

Tuohon aikaan ei 

ollut internetiä, 

sähköpostia eikä 

sosiaalista mediaa, 

joten viestinnän 

opiskelu oli erilaista 

kuin nykyisin.

6



lijaa opiskelemaan Itä-Aasiaan maihin: 

Kiinaan, Etelä-Koreaan ja Japaniin. ”Kho 

Songmoo otti minuun yhteyttä ja kysyi, 

haluaisinko lähteä Japaniin, vaikka en 

ollut edes pääaineopiskelija. Suostuin, 

ja hän kirjoitti minulle suosituskirjeen. 

Apurahan turvin olin puoli vuotta silloi-

sessa Osakan vieraiden kielten yliopis-

tossa jo opiskeluaikana”, Riikka kertoo. 

Japanin reissun jälkeen Riikka oli myös 

vuoden Belgiassa yliopistossa keräämäs-

sä aineistoa Pro gradu -työtään varten. 

Kyseisessä yliopistossa ei ollut tarjolla 

Riikan tasoa vastaavia japanin kielen 

opintoja, mutta japanin opiskelu jatkui 

siitä huolimatta kerran viikossa läheisen 

hollanninkielisen yliopiston japanin 

kursseilla.

KAHDEKSAN VUOTTA JAPANISSA

R
iikka valmistui. Suomen japanin 

kielen tarjonta oli kuitenkin lop-

punut kesken. ”Suomessa ei japa-

nilla tuohon aikaan oikein voinut tehdä 

mitään. Halusin myös käydä lisää japanin 

kielitieteen opintoja, joita ei juurikaan ol-

lut tarjolla”, Riikka pohtii. Riikan japanin 

opettajalla Belgiassa oli entinen opiskelu-

toveri, tuohon aikaan jo apulaisprofessori, 

joka oli naimisissa suomalaisen naisen 

kanssa ja oli kiinnostunut muiden muassa 

suomen, saamen ja viron kielestä. Tämä 

professori oli töissä Japanin kansallisessa 

etnologisessa museossa Osakassa. ”Opet-

tajani otti yhteyttä tähän professoriin, 

joka kirjoitti minulle, tuntemattomalle 

suomalaiselle, suosituskirjeen. Osallistuin 

apurahahakemusta varten kielikokeeseen 

Japanin suurlähetystössä ja sain apurahan 

Japaniin”, Riikka muistelee.

Museoaikana Riikka otti osaa myös 

Osakan yliopistossa järjestettyihin so-

siolingvistiikan seminaareihin. ”Vuoden 

Japanissa oltuani aloin miettiä, että pa-

laanko takaisin Suomeen, jolloin minulle 

ei jää ajasta juurikaan mitään käteen, 

vai jäänkö Japaniin pidemmäksi aikaa”, 

Riikka sanoo. Riikka haki museossa jär-

jestettävään yliopistoverkoston tohtorin-

koulutusohjelmaan ja tuli hyväksytyksi. 

Hänen apurahaansa pidennettiin 3 vuot-

ta. ”Meitä valittiin koulutusohjelmaan 

kuusi henkilöä. Kaikki kanssaopiskelijani 

olivat japanilaisia kulttuuriantropologian 

opiskelijoita. Kaikki lähtivät kenttätöihin. 

Opiskelutoverit saattoivat kadota pariksi 

vuodeksi kerrallaan Andien perukoille, 

Tyynenmeren pienille saarille tai jonne-

kin päin Afrikkaa. Itse olin jo valmiiksi 

kohdemaassa”, Riikka toteaa.

Opiskelutoverit saat-

toivat kadota pariksi 

vuodeksi kerrallaan 

Andien perukoille, 

Tyynenmeren pienille 

saarille tai jonnekin 

päin Afrikkaa. Itse 

olin jo valmiiksi 

kohdemaassa.
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Saatuaan väitöskirjansa valmiiksi 

Riikka työskenteli Japanissa erilaisissa 

tutkijan tehtävissä. ”Ajatuksenani oli aina, 

etten jäisi Japaniin kymmeniksi vuosiksi 

saati sitten loppuiäkseni”, Riikka kertoo. 

Vuosi oli 1998. Helsingin yliopistossa 

Itä-Aasian tutkimuksen laitokselle avau-

tui haettavaksi japanin kielen lehtorin 

virka. Riikka oli kuitenkin edelleen Japa-

nissa. ”Ei ollut vielä Skypeä tai vastaavaa, 

joten opetusnäytteeksi opetin kurssika-

vereitani videolle, jonka sitten lähetin 

tänne yliopistoon”, Riikka kertoo. Paikan 

sai lopulta Yukako Uemura. ”Olin hyvä 

kakkonen, mutta enpä olisi arvannut, että 

menee 15 vuotta, kunnes paikka tulee 

uudestaan hakuun!” Riikka naurahtaa.

ENSIMMÄINEN PALUU SUOMEEN

1
990-luvun alussa Suomessa aloitet-

tiin ensimmäiset kokeilut ammat-

tikorkeakouluista. Ensimmäiset 

viralliset ammattikorkeakoulu-nimellä 

kulkevat laitokset aloittivat toimintansa 

muutama vuosi myöhemmin sinä aikana, 

kun Riikka oli Japanissa. Riikka piipahti 

Suomessa aikana, jona erääseen ammat-

tikorkeakouluun oli haettavana vieraiden 

kielten ja kulttuurien yliopettajan paikka. 

”Ajattelin, että tässä olisi sitten kokopäi-

väinen työ Suomessa, josta saisi kuukau-

sipalkkaa”, Riikka muistelee. Hakupape-

rit lähtivät sisään. Riikka oli kuitenkin 

ehtinyt jo palata takaisin Japaniin, mutta 

ammattikorkeakoulusta soitettiin hänen 

peräänsä. Haastattelu hoidettiin puheli-

mitse, ja Riikka sai paikan.

”Työ piti sisällään paljon hallinnolli-

sia hommia, sillä johdin koko ammatti-

korkeakoulun kieliohjelman koordinoin-

tia. Myöhemmin pyysin saada opettaa 

japania. Sainkin perustettua alkeiskurs-

seja”, Riikka sanoo. Suomessa ollessaan 

Riikka myös tutustui moniin kielenope-

tuksen verkostoihin. Hän opetti samalla 

muun muassa tuntiopettajana Helsingin 

yliopistossa japanin kielitieteen kursseja 

ja sosiolingvistiikkaa.

JAPANIN MASSALUENTOJA 
HOLLANNISSA

”
Ammattikorkeakouluilla oli tuohon 

aikaan rahaa tutkimus- ja kehittämis-

toimintaan. Itsekin sitä sain avokä-

tisesti. Jos vain sain esityksen johonkin 

konferenssiin, niin usein sain matkara-

hat”, Riikka kertoo. Riikka teki edelleen 

tutkimustyötä yliopettajatoimensa ohessa 

ja osallistui rahoituksen turvin myös lu-

kuisiin konferensseihin ympäri maailmaa.

Eräänä kesänä Riikka oli puhumassa 

parissa tällaisessa konferenssissa Suomes-

sa. Molemmissa konferensseissa Riikan 

esitystä oli kuulemassa eräs Leidenin 

yliopiston kielitieteiden professori. 

Riikka tutustui professoriin, joka tuli 

kehumaan hänen esityksiään. ”Ajattelin, 

Japani-buumin 

takia ensimmäisen 

vuoden opiskelijoita 

tuli sisään kerralla 

helposti 100–120.
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että mikäköhän tyyppi tämäkin nyt oi-

kein on. Tuohon aikaan sai usein kuulla, 

että 'miksi sinä nyt jostakin Japanista 

olet kiinnostunut', mutta tämä henkilö 

vaikutti olevan aidosti kiinnostunut tut-

kimusaiheistani”, Riikka tuumailee.

Yhteydenpito professoriin jatkui. 

”Tämä professori sai jonkin miljoonaan 

euron apurahan elämäntyöstään. Tästä 

apurahasta minäkin sain sitten osani, 

jonka avuin pääsin muiden muassa käy-

mään Yhdysvalloissa eräässä kielitieteen 

kesäkoulussa ja joissakin konferensseis-

sakin.” Myöhemmin Leidenin yliopis-

toon perustettiin Japanin tutkimukseen 

kieliosaston johtajan yliopistonlehto-

raatti. Professori, jonka Riikka arvelee 

tehneen myyräntyötä taustalla hänen 

edukseen, kehotti Riikkaa hakemaan 

paikkaa. ”Ajattelin, että Hollantiinko nyt 

seuraavaksi. Hainkin sitten paikkaa osit-

tain velvollisuudentunteesta kaikkea sitä 

apua kohtaan, jota professori oli minulle 

tarjonnut. Toki paikka kiinnosti minua 

muutenkin”, Riikka sanoo.

Paikka aukeni Riikalle. Riikka kertoo, 

että Leidenissä yliopistoon edettiin 

oppikoulumallin lailla: jos vain oppi-

laan opintomenestys oli tarpeeksi hyvä 

niin sanotulle korkeakouluun johtavalle 

"akateemiselle linjalle" koulussa, pys-

tyi hakeutumaan yliopisto-opintoihin. 

Useissa yliopiston oppiaineissa ei Alan-

komaissa ole mitään sisäänottokiintiöitä 

tai pääsykokeita. Tuohon aikaan vallin-

neen Japani-buumin takia ensimmäisen 

vuoden opiskelijoita tuli sisään kerralla 

helposti 100–120. Kaikkiaan japanin 

kielen pääaineopiskelijoita pyöri yliopis-

tolla satoja. ”Siellä ne istuivat kaikki 150 

henkilöä isossa luentosalissa, ja minä 

puhuin mikrofoniin. Se ei ollut kauhean 

interaktiivista”, Riikka muistelee hymyil-

len vetämäänsä ensimmäisen vuoden 

kieliopin kurssia.

”Vastuullani oli suunnitella koko yksi-

kön kieliohjelma: mitä kirjoja käytämme, 

rekrytoimmeko lisää tuntiopettajia ja niin 

edelleen. Yliopistolla oli koko ajan me-

neillään jonkinlainen organisaatiouudis-

tus. Pidimme paljon kokouksia ja teimme 

paljon suunnittelutyötä”, Riikka kertoo. 

Opiskelijoitakin piti saada valmistu-

maan. Seitsemän vuoden aikana Riikka 

ohjasi 47 opinnäytetyötä. Opiskelijoilla 

oli luonnollisesti oikeus kirjoittaa työnsä 

myös hollanniksi, mistä syystä Riikan piti 

ottaa kielikin nopeasti haltuunsa.

TAKAISIN HELSINGIN YLIOPISTOON

H
elsingin yliopistossa auke-

si yliopistonlehtorin paikka 

haettavaksi – taas. 15 vuotta 

oli kulunut siitä, kun paikka oli viimeksi 

avoinna. Riikalle koitti toinen tilaisuus. 

”Elämä oli sellaista reissaamista. Leide-

nissäkin ollessani lensin usein Helsingin 

ja Amsterdamin väliä”, Riikka kertoo. 

”Ajatuksena oli aina, että työtäkin olisi 

mukavampi tehdä suomen kielellä”, hän 

lisää. ”Suomenkielisille tietyt asiat on 

japanin kielessä helpompi omaksua kuin 

germaanisia kieliä puhuville. Hollannissa 

opettaessani sainkin usein miettiä, miten 

opettaisin sen ja sen asian näille tyypeille, 

joilla kieli on perusteellisesti erilainen 

kuin itselläni”, Riikka fi losofoi.

Riikan työt Helsingin yliopistossa 

ovat lähteneet täydellä höyryllä käyntiin. 

”Kiireistä on ollut. En olisi olettanut, että 

minulla olisi sataprosenttinen opetusvel-
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vollisuus heti alusta lähtien. Nyt minulla 

on 14 tuntia kielenopetusta viikossa. Sen 

lisäksi aikaa kuluu uuteen ympäristöön 

totutteluun ja joka päivä saa myös oppia 

jotakin uutta yliopiston käytännöistä”, 

Riikka sanoo. Hän kuitenkin lisää, että 

jos rahoitusta vain järjestyy, niin hän 

toivoo pääsevänsä vielä opettamaan myös 

kielitieteitä. Yliopisto itsessään ei Riikan 

mielestä ole muuttunut kovinkaan paljoa 

hänen omista opiskeluajoistaan. Hän kui-

tenkin tuumaa, että nykyään opiskelijoilla 

on varmasti enemmän paineita valmistua 

tavoiteajassa kuin hänen aikanaan, jolloin 

ei ollut liian harvinaista törmätä opiskeli-

joihin, jotka saattoivat olla olleet yliopis-

tolla viisitoistakin vuotta.

Kertaillessaan menneisyyttään Riikka 

toteaa, että hän ei koskaan erityisesti 

tähdännyt juuri akateemiselle alalle. 

”Halusin aina tietää ja oppia Japanista 

lisää, ja tuo halu vei minut eri paikkoihin. 

Punaisena lankana oli, että jos tarjonta 

loppui jostakin maasta, niin lähdin sen 

perässä jonnekin muualle”, hän kertoo.

Riikan polulla myös hänen luomiensa 

suhteiden merkitys on ollut ilmeinen, 

ja hän haluaakin korostaa Karavaanin 

opiskelijoille kohdemaan väestöön sekä 

erilaisiin kohdemaahan liittyviin jär-

jestöihin ja yhdistyksiin tutustumisen 

tärkeyttä. "Pyrkikää kaikin mahdollisin 

keinoin pääsemään kohdemaahanne joko 

opiskelemaan tai sitten töihin. Olkaa 

myös aktiivisia verkostoitumaan jo opis-

keluaikana. Jos tarjoutuu mahdollisuus 

päästä esimerkiksi kesätöihin paikkaan, 

jossa pääsee käyttämään opiskelemansa 

kielen taitoa, kuten vaikkapa turisti-

oppaaksi, niin tarttukaa tilaisuuteen. 

Jo opiskeluaikana japanin opiskelijan 

kannattaa myös hakeutua mukaan 

Japani-yhdistyksien toimintaan ja pyrkiä 

tutustumaan japanilaisiin. Kukaan ei tule 

hakemaan piireihin, vaikka olisikin pän-

tännyt kieltä nenä kiinni kirjassa monta 

vuotta", Riikka kertoo ja pohtii myös 

sivuaineiden merkitystä: "Kannattaa 

miettiä myös, minkälaisen kombinaation 

haluaa muodostaa kieliopinnoistaan ja 

sivuaineistaan." Riikka katsoo, että Suo-

messa ei ole vielä niin paljon kirjoitettu 

Japanista tai sen kielestä, missä hän näkee 

mahdollista työsarkaa erityisesti japanin 

opiskelijalle – ja myös itselleen.

MUUTAKIN KUIN TÖITÄ 
JA OPISKELUA

V
apaa-ajallaan Riikka harrastaa 

viulunsoittoa harrastelijasinfonia-

orkesterissa nimeltä Helsingin-

kadun fi lharmonikot. Japanissa ollessaan 

hän tutustui myös taiko-rumpujen 

soittamiseen ja heittääkin haasteen opis-

kelijoille: "Jos keksitte, missä rumpuja 

voisi säilyttää ja missä niiden soittoa 

voisi harjoitella, niin lupaan panna 

taiko-rumpuryhmän pystyyn!" Kesäisin, 

kun yliopistokiireet ovat laantuneet, 

Riikka kertoo rentoutuakseen lukevansa 

yleistajuista kognitiivista neurotiedettä 

ja romaaneja, uivansa, pyöräilevänsä ja 

nauttivansa kesä-Helsingin kulttuurista. 

Kesään kuuluu tavallisesti myös pari 

konferenssia ja kirjoittamista, jolle ei 

opetuskausien aikana jää aikaa.

Kun Riikalta kysytään, mitä muita 

mahdollisia ammattihaaveita hänellä oli 

vielä ennen yliopisto-opintojaan, hän 

kertoo suunnitelleensa myös Taideteol-

liseen korkeakouluun hakemista. "Olin 
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kiinnostunut teollisesta muotoilusta ja 

valokuvauksesta. Joitakin ennakkoteh-

täviä ehdin hakuvaiheessa aloittaakin. 

Yhdessä niistä piti piirtää oma huone, ja 

aika nopeasti totesin, että ei tästä mitään 

tule", Riikka naurahtaa. "Lukioikäisenä 

olin kiinnostunut myös psykologiasta. 

Pienenä tyttönä taas haaveilin biologin 

urasta. Kuljin metsissä ja keräilin oravien 

ja hiirieläimien jyrsimiä käpyjä ja pöllöjen 

oksennuspalloja. Nykyään sitten tutkin-

kin Homo sapiensin oksennuspalloja eli 

niiden kieltä ja muita tuotoksia, eli tässä 

työssähän nämä lapsuuden haaveet sitten 

yhdistyivätkin aika hyvin", Riikka toteaa 

naurahtaen.

Jos tarjoutuu 

mahdollisuus päästä 

esimerkiksi kesätöihin 

paikkaan, jossa 

pääsee käyttämään 

opiskelemansa kielen 

taitoa, kuten vaikkapa 

turistioppaaksi, niin 

tarttukaa tilaisuuteen.

KIINALAINEN HOROSKOOPPI

Hevonen

Hevonen laukkaa villinä ympäri 

maailmaa ja sopeutuu minne 

tahansa käyden paikallisesta. Ei 

siis ihme, että Riikka Länsi-

salmikin on asunut monessa 

maassa. Lisäksi hevonen pitää 

juhlista ja ihmisten seurasta. 

Erityisesti vitsien kertominen on 

hevosihmisen alaa.

Pelkkä juhlija hevonen ei 

ole, vaan ahkera ja käytännölli-

nen. Rutiinit eivät ole hevosen 

mieleen, mutta omalla alallaan 

hän saattaa olla liiankin tunnol-

linen. Hevonen sopii johtajaksi, 

sillä hän osaa tehdä nopeita 

päätöksiä. 

Ihmissuhteissa hevonen on 

haavoittuvainen, mutta myös 

huolehtiva kumppani. Roh-

keudestaan huolimatta hevosta 

vaivaa joskus huono itsetunto. 

Ennen kaikkea hevosihmiset 

ovat kuitenkin hyvin voimakas-

tahtoisia. 

Kuluvana käärmeen vuonna 

hevosen olisi hyvä ravata tuttuja 

polkuja, mutta tulevana hevosen 

vuonna 2014 hän on omassa 

elementissään ja onnistumiset 

taattuja.

Hevosia ovat vuosina 1930, 

1942, 1954, 1966, 1978, 1990 ja 

2002 syntyneet.

Teksti: Kirsti Eskola
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Muutamia suosionsa vakiinnuttaneita, 

lähinnä japanilaisia, yhtyeitä lukuun 

ottamatta aasialaista rock- ja vaihtoehto-

musiikkia on kuultu Suomessa vähän. 

Tähän tilanteeseen on halunnut tehdä 

muutoksen Club Niubi, syksyllä 2012 

startannut klubisarja, joka tuo vähemmän 

tunnettuja aasialaisia artisteja Suomeen 

keikoille. Tähän mennessä Club Niubin 

kautta ovat tulleet Suomeen keikkaile-

maan mm. kiinalaiset artistit ja yhtyeet 

Gangzi, Nova Heart, Re-Tros ja Chui 

Wan, indonesialainen Th e Trees and the 

Wild, malesialainen Tenderfi st sekä 

japanilainen Atsushi Reizen. Kiinan 

kieltä taitavat saattavatkin tietää, mitä 

sana ”niubi” nimessä tarkoittaa. Kyseessä 

on erityisesti nuorten kiinalaisten 

keskuudessa suosittu ilmaisu, jonka voisi 

suomen kieleen kääntää esimerkiksi 

muotoon ” tun siisti”. Kyseessä on 

tosiaan itsessään astetta vulgaarimpi 

ilmaisu, jonka kirjaimellisen käännöksen 

itse kukin voi vaikka internetistä tarkis-

taa.

Kyseistä ilmaisua voi usein kuulla 

Kiinassa myös keikoilla. Tätä kautta se 

on päätynyt myös Club Niubin nimeen. 

Klubi onkin lähtenyt nimenomaan ide-

asta tuoda kiinalaisia artisteja Suomeen. 

Pääpromoottori Olavi Paananen kuvai-

lee: ”Hanke sai alkunsa asuessani Kiinas-

sa. Halusin järjestää kiinalaisia artisteja 

Suomeen keikoille. Kuitenkin huomasin, 

että ilman mitään isompaa projektia on 

vaikea saada rahoitusta tai huomiota 

tuntemattomille yhtyeille. Aikani hiottua 

ideaa päätin järjestää vaihtoehtomusiikin 

tapahtumasarjan ja sen yhteyteen blogin, 

joka tuo esille Aasian musiikki-ilmiöitä.”

Nimivalintaan Olavi kommentoi: 

”Club Niubi -nimeen päädyttiin sen 

Haastattelu ja teksti: Veli-Matti Palomäki

aasialaista rockia ja vaihtoehtom

Niubi tulee kiinan kielestä, ja tähän asti Suomeen 

tuomistamme artisteista suurin osa on olut Kiinasta.
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takia, koska siinä on särmää. Niubi tulee 

kiinan kielestä, ja tähän asti Suomeen 

tuomistamme artisteista suurin osa on 

ollut Kiinasta. Tässä ei varsinaisesti ole 

mitään järjestelmällistä ajattelua maan-

tieteellisesti, tuomme niitä bändejä, jotka 

meidän mielestä ovat hyviä.”

Artistien järjestäminen Suomeen on 

pääsääntöisesti onnistunut ilman suuria 

ongelmia. Suurimpana kynnyskysymyk-

senä on ollut rahoitus. ”Toki meidän 

täytyy pitää mielessä, mikä on meidän 

osaltamme mahdollista rahallisesti ja kes-

kittyä tuomaan niitä artisteja, jotka ovat 

budjetin puitteissa mahdollisia”.

Yleisöä keikoilla on ollut vaihtelevas-

ti. Kaikkein onnistuneimpana Olavi pitää 

viimeisintä, Kiinan Sisä-Mongoliasta 

lähtöisin olevan Tulegur Gangzin, kier-

tuetta. ”Gangzin kiertue oli paras tähän 

mennessä ja muutenkin todella hyvä 

Niubi-kiertue. Huonoja keikkoja ei ollut, 

ja yleisö löysi hyvin paikalle.” Kaikkein 

onnistunein keikka Joensuussa järjeste-

tyssä Joen Yö -tapahtumassa veti paikalle 

500-henkisen yleisön. Helsingin Silta-

sessa järjestetyssä esiintymisessä Gangzi 

puolestaan pääsi lavalta pois vasta soitet-

tuaan yleisön vaatimuksesta viisi encorea. 

Gangzi oli Suomessa jo kolmatta kertaa, 

ja jatkoakin on todennäköisesti luvassa.

Club Niubin tulevaisuutta Olavi 

kommentoi seuraavanlaisesti: ”Tulevai-

suus näyttää mielenkiintoiselta. Ensi 

vuonna tulemme keskittämään toimin-

nan yhteen isompaan tapahtumaan, 

mutta siitä kerromme tarkemmin myö-

hemmin.” Jatkoa on siis joka tapauksessa 

luvassa.

Ennen seuraavaa Club Niubi -tapah-

tumaa voi klubin toimintaan, ja sitä kaut-

ta yleisesti aasialaiseen vaihtoehtomusiik-

kiin, tutustua esimerkiksi Facebookissa: 

www.facebook.com/clubniubi.

Kirjoittaja on tutustunut kiinalaiseen 

rockmusiikkiin jo kymmenen vuoden ajan 

ja ollut mukana Club Niubin toiminnassa 

mm. isännöimällä kiinalaisia artisteja 

Helsingissä ja kirjoittamalla klubin 

internetsivulle (www.clubniubi.com).

omusiikkia Suomessa

Helsingin Siltasessa järjestetyssä esiintymisessä 

Gangzi puolestaan pääsi lavalta pois vasta 

soitettuaan yleisön vaatimuksesta viisi encorea. 
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KARAVAANILAISET ULKOMAILLA

Ei ole suinkaan sattumaa, että Hollanti 

on erinomainen matkakohde Aasiasta 

innostuneille. Maa oli vuosisadat ainoa, 

jolla oli suoria yhteyksiä Japaniin, kuten 

useimmat varmaan muistavatkin, mutta 

Hollannilla oli muuallekin Aasiaan 

paljon siteitä. Hollannin Itä-Intian 

kauppakomppania kontrolloi Kaakkois-

Aasian maustekauppaa suurimman osan 

1600-lukua ja rikastui monopoliasemal-

laan. Hollannin loiston aika 1600-luvulla 

rahoitettiinkin osittain kaakkoisaasialais-

ten selkänahasta.

Amsterdamissa ei tarvitse kauaa 

seikkailla, ennen kuin kiinnittää huo-

miota surinamelaisen ja indonesialaisen 

ruuan laajaan tarjontaan. Nuo maat olivat 

Hollannin alaisia siirtomaita, ja niistä on 

sitä kautta tullut paljon siirtolaisia Hol-

lantiin. Hollantilaiset ovat suhtautuneet 

varsin avoimesti noiden maiden kult-

tuuriin ainakin ruokakulttuurin osalta: 

ihan tavallisista ruokakaupoista löytyy 

esimerkiksi pakaste-bapaoita (eräänlaisia 

indonesialaisia piirakoita), Suriname/

Indonesia-hylly ja loputtomasti puo-

livalmisteita ei-eurooppalaisen ruuan 

kokkaamiseen. Ei ole myöskään tavaton-

ta nähdä ”surinamelais-indonesialaista 

ravintolaa”, vaikka nuo maat sijaitsevat 

eri maanosissa.

Hollannissa käydessä kannattaakin 

ehdottomasti maistella kaukaisten mai-

den ruokia. Vaikkapa Suomessa varsin 

harvinaista indonesialaista ruokaa saa 

kaikissa hintaluokissa ihan joka puolelta 

(ja kaikki syömäni indonesialainen ruoka 

on ollut herkullista, suosittelen siis läm-

pimästi!). Amsterdamissa on kuitenkin 

tarjolla eksoottisempiakin vaihtoehtoja: 

kaupungista löytyy muun muassa mon-

golialaista, pakistanilaista, tiibetiläistä ja 

malesialaista ruokaa tarjoavia ravintoloita.

Viime vuonna Amsterdamissa toimi 

myös Euroopan ensimmäinen pohjois-

korealainen ravintola, mutta paikka meni 

puolessa vuodessa kiinni ”työntekijöiden 

ja työnantajan välisten erimielisyyksien 

vuoksi”. Työntekijäthän olivat siis aitoja 

oikeita pohjoiskorealaisia – vaikka ravin-

tolalla ei ollut suoria kontakteja hallituk-

seen, yhteistyötä selvästi oli. Ravintolassa 

keväällä 2012 vierailleena epäilen, että 

suuresta mediajulkisuudesta huolimatta 

vähäiseksi jääneiden asiakasmäärien vai-

kuttaneen asiaan. Miltei tyhjä ravintola 

AASIA-FANILLE

TEKSTI JA KUVAT: AINO HAAVISTO

HOLLANTIA
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oli melko epätodellinen kokemus: paikka oli melko epätodellinen kokemus: paikka 

oli kaunista taidetta täynnä, ruoka oli oli kaunista taidetta täynnä, ruoka oli 

kallista ja hyvää, televisio pyöritti jatku-kallista ja hyvää, televisio pyöritti jatku-

vasti pohjoiskorealaisia karaokevideoita vasti pohjoiskorealaisia karaokevideoita 

ja aina välillä satiiniunelmamekkoihin ja aina välillä satiiniunelmamekkoihin 

puetut tarjoilijattaret esittivät musiikki-puetut tarjoilijattaret esittivät musiikki-

numeroita. Myynnissä oli Coca-Colaa ja numeroita. Myynnissä oli Coca-Colaa ja 

olutta, ja propagandalehtiset oli piilotettu olutta, ja propagandalehtiset oli piilotettu 

yläkerran huoneisiin, jonne omistaja vei yläkerran huoneisiin, jonne omistaja vei 

pyynnöstä minut ja toimittajasisareni. pyynnöstä minut ja toimittajasisareni. 

Pohjoiskorealaiseen ravintolaan, kuten Pohjoiskorealaiseen ravintolaan, kuten 

kaikkiin muihinkin tässä lueteltuihin kaikkiin muihinkin tässä lueteltuihin 

kohteisiin olen päätynyt Amsterdamis-kohteisiin olen päätynyt Amsterdamis-

sa asuvan sisareni mukana, joten kiitos sa asuvan sisareni mukana, joten kiitos 

artikkelista kuuluu aika lailla hänelle.artikkelista kuuluu aika lailla hänelle.

AMSTERDAMIN CHINATOWNAMSTERDAMIN CHINATOWN
Nieuwmarkt-aukion ympäristössä, Nieuwmarkt-aukion ympäristössä, 
erityisesti aukiolta pohjoiseen erityisesti aukiolta pohjoiseen 
lähtevä Zeedijk-katulähtevä Zeedijk-katu

Luultavasti englanninkielisten maiden Luultavasti englanninkielisten maiden 

Chinatowneihin verrattuna Amsterda-Chinatowneihin verrattuna Amsterda-

min Kiina-korttelit ovat melko mität-min Kiina-korttelit ovat melko mität-

tömiä, mutta käymisen arvoinen paikka tömiä, mutta käymisen arvoinen paikka 

joka tapauksessa. Muutaman korttelin joka tapauksessa. Muutaman korttelin 

matkalla on helppo kuvitella olevansa matkalla on helppo kuvitella olevansa 

Kiinassa, jossa nyt on vain hillitty määrä Kiinassa, jossa nyt on vain hillitty määrä 

väkeä, paljon polkupyöriä ja katukyltit väkeä, paljon polkupyöriä ja katukyltit 
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hollanniksi. Zeedijkin varrelta löytyy 

esimerkiksi buddhalainen temppeli, 

aasialaisia elintarvike- ja muita kauppoja 

sekä monta ravintolaa. Ainakin aasialaista 

ruokaa harrastava siskoni väittää, että 

sieltä saa paljon parempaa ja aidompaa 

ruokaa kuin Suomessa, mikä ainakin 

ulkoisten puitteiden perusteella on 

helppo uskoa. Siellä saattaa myös törmätä 

mielenkiintoisiin tapahtumiin: tammi-

kuun alkupäivinä 2011 törmäsin Chi-

natownissa jonkinlaiseen uudenvuoden 

kulkueeseen, johon kuului muun muassa 

lohikäärmeitä, erittäin kovaäänisiä rum-

puja ja vielä kovaäänisempiä papatteja 

aina silloin tällöin.

CLINGONDAEL
Wassenaarseweg, Haag

Clingondael-puistossa oleva japanilainen 

puutarha on harvinainen aarre: van-

ha japanilainen puutarha Euroopassa. 

Lisäksi japanilainen puutarha on auki 

vain kahdesti vuodessa muutaman viikon 

kerrallaan: syksyllä ruskan aikaan, ja 

keväällä kirsikankukkien aikaan. Minulla 

oli tilaisuus käydä Clingondaelissa syk-

syllä 2012, ja vierailu oli kyllä junamat-

kan, paikallisbussiajelun ja kävelymatkan 

arvoinen. Tulipunaiset puut, komeat 

vanhat lehtipuut, mutkittelevat polut ja 

pieni japanilaistyylinen maja muodosti-

vat todella kauniin pienen turvasataman 

hektisen maailman keskelle. Suosittelen 

puutarhaan menijöitä sekä tarkistamaan 

tarkan aukioloajan internetistä, että 

ottamaan hyvin selvää puutarhan tarkasta 

sijainnista, oma matkaseurueemme ei 

ihan onnistunut jälkimmäisessä…

SIEBOLDHUIS
Rapenburg 19, Leiden

Leiden on reilun sadantuhannen asuk-

kaan kaupunki Amsterdamin ja Haagin 

välimaastossa, eli helposti saavutettavissa 

molemmista suunnista. Siellä sijaitsee 

Clingondael-puutarhan syksyä – näkisittepä tämän värikuvana!
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KARAVAANILAISET ULKOMAILLA

Hollannin vanhin yliopisto, joka on 

nykyään yksi harvoista Euroopan yliopis-

toista, joissa voi opiskella japanologiaa. 

Kauniin pikkukaupungin japanistille 

kenties mielenkiintoisin käyntikohde on 

Sieboldhuis. Museo on saanut nimensä 

Philip Sieboldilta, talossa asuneelta ja 

Japanissa 1800-luvun alkupuolella oles-

kelleelta saksalaiselta lääkäriltä. Museon 

pienet, mutta mielenkiintoiset kokoelmat 

ovatkin enimmäkseen Sieboldin Japanis-

ta tuomia. Näytillä on niin japanilaisia 

käyttöesineitä, karttoja (joiden omista-

minen oli varsin kiellettyä siihen aikaan!) 

kuin luonnonhistoriallistakin materiaalia, 

kuten säilöttyjä eläimiä ja kuvia luon-

nosta.

TROPENMUSEUM
Linnaeusstraat 2, Amsterdam

”Tropiikkimuseo” on etnografi nen museo, 

jonka näyttelyt kuvaavat länsimaisen 

kulttuuripiirin ulkopuolisia aluei-

ta – painottuen Kaakkois-Aasiaan eli 

Hollannin entisiin siirtomaihin, mikäli 

oman kokemukseni perusteella muistan 

oikein. Nähtävillä tässä suuressa muse-

ossa on niin taidetta, käyttöesineitä kuin 

valokuviakin, ja vaihtuvien näyttelyiden 

aiheet ovat varsin erilaisia: vaikkapa tällä 

hetkellä tarjolla on näyttely hollantilaisen 

taitelija Escherin töiden suhteesta isla-

milaiseen taiteeseen, ja kun itse vierailin 

museossa, vaihtuvan näyttelyn ytimekäs 

nimi oli ”Punainen”.



MITÄ KUULUU

Ilkka Lindstedt aloitti opinnot vuonna 

2004 pääaineenaan arabian ja islamin 

kielen ja kulttuurin tutkimus ja väitte-

lee joulukuun alussa 700-800-luvulla 

eläneen Abu al-Hasan al-Madā)inīn 

historiankirjoituksesta, joka käsittelee 

abbāsidivallankumouksen aikaa (747-750).

Hei Ilkka! Mitä kuuluu?

Erinomaista kiitos, entä itsellenne! 

Oikein hyvää! Onneksi olkoon väitte-

lyluvan saamisesta. Nyt kysymys, joka 

meitä kaikkia kiinnostaa. Sait kandin, 

maisterin ja kohta tohtorin tutkinnon 

kaikki alle 10 vuodessa. Mikä on salai-

suutesi? Onko sinulla lainkaan muuta 

elämää?!

Mottoni on, että juosten kusten on 

90-prosenttisesti tehty. Varsinaiseen 

opiskeluun meni ihan keskiverto kauan 

(7 vuotta). Väitöskirjan vetäisin nopeasti 

(alle 3 vuodessa), vaikka tein lyhyehköä 

työpäivää ja pidin pitkiä kesälomia, joi-

den aikana kävin esimerkiksi maailman-

ympärysmatkalla. Ja nyt Havaijilla kesken 

lukukauden. Muhahaa, suckers. 

Nyt kun sinusta tulee tohtori, aiotko 

alkaa tanssia pöydillä Karavaanin 

pikkujouluissa Jaakon kanssa?

Mahdollisesti! Olen tosin häämatkalla 

Havaijilla 11.11.–6.12., joten saa nähdä 

olenko liian jetlaginen osallistuakseni, 

toivottavasti en!
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MITÄ KUULUU

Mistä sait idean alkaa tutkia 

al-Madā)inīn historiankirjoituksia? Oliko 

jokin syy, miksi päätit keskittyä erityi-

sesti abbāsidivallankumoukseen?

Kaj Öhrnbergillä on ollut suuri merkitys 

kiinnostuksen kohteideni syntymiseen. 

Hänen luennoillaan tuli selkeästi esille 

arabialaisen historiankirjoituksen mer-

kitys. Al-Madā)inīn (k. n. 843) valitsin, 

koska hän on hyvin vähän tutkittu 

historioitsija, vaikka hän on islamin 

historian ja itsekäsityksen kannalta hyvin 

tärkeä hahmo. Hänen teoksensa ovat 

tosin kadonneet ja ne ovat säilyneet vain 

myöhempinä sitaatteina.

Väitöskirjan tekeminen vaati varmasti 

useita unettomia öitä. Kumpi toimii 

paremmin: tee vai kahvi? Perustele.

Kahvia aamulla, teetä päivällä, bisseä 

illalla = pyhä kolminaisuus, joka saa ih-

misen nukkumaan syvää muinaista unta.

Moni opiskelija tuskailee nopeasti 

vaihtuvien kiinnostuksen kohteiden 

kanssa. Mietitkö väitöskirjaa tehdessäsi 

kertaakaan, että et jaksa enää hetke-

äkään al-Madā)inīa? Jos, niin kuinka 

selvisit siitä?

Sain väitöskirjani onneksi nopeasti 

valmiiksi, joten varsinaista väsymistä ei 

tullut paitsi ihan viime metreillä. Nyt 

kirjoitan väitöskirjani pohjalta uutta 

artikkelia, johon ei oikein olisi enää 

energiaa. Olen sen verran lyhytjänteinen 

henkilö, että pari-kolme vuotta yhtä 

aihetta on aivan maksimi. Eli: tehkää 

gradut, väitöskirjat jne. nopeasti pois alta, 

niin tuskailua ei tarvita.

Mitä aiot tehdä seuraavaksi? Oletko 

aikeissa jäädä laitokselle tutkijaksi vai 

onko suunnitelmissa jotain muuta?

Ei tutkimus tekemällä lopu. Tarkoituk-

seni olisi lähteä keväällä 2014 vuodeksi 

vierailevaksi postdoc-tutkijaksi Chicagon 

yliopistoon, jossa työskentelee muinaisen 

ja keskiajan Lähi-idän historian tutki-

muksen huippuja. 

Lopuksi, olisiko sinulla jakaa jotain 

al-Madā)inīn tuotantoon perustuvaa 

viisautta, jonka haluaisit jakaa Karavaa-

nin kanssa?

Luulen, että kaikki tärkeimmät 

al-Madā)inīn viisaudet sisältyivät 

hänen teokseensa Kitab al-darratin, Kirja 

piereskelijöistä, joka on valitettavasti sekin 

kadonnut, enkä edes ole löytänyt yhtään 

säilynyttä sitaattia siitä.

Kiitos!

Kippis Karavaanille! Kuva otettu Madabassa, Jordaniassa, 

jossa Ilkka oli tekemässä epigrafi sta tutkimusta, eli ajamassa 

autiomaassa nelivedolla ja kuvaamassa kiviä.

Teksti: Mia Meri
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K
aikki me makulalaiset tiedämme, 

että luentojen välillä on harvoja 

parempia ajanviettotapoja kuin 

käydä Kahvihuoneella. Puolessa tunnis-

sa tai jopa vartissa saa oikein passelisti 

keitettyä kahvin tai teen, tai joskus hyvän 

tuurin sattuessa kohdalle joku muu on 

jo keittänyt valmiin juoman eikä tulijalle 

jää muuta tehtävää kuin sen nauttiminen. 

Sohva on pehmeä, ihmiset ovat ystävälli-

siä, eikä tietokonekaan ole aina varattu.

Pieneen ja sievään Kahvihuoneeseen 

tottuneena olinkin aikamoisen kulttuuri-

shokin edessä, kun ensi kertaa uskaltau-

duin sivuaineeni vastaavaan opiskelija-

huoneeseen. Tiesin toki, että Kumpulassa 

kaikki on suurempaa, mutta se ei estänyt 

minua hämmentymästä mittakaavan 

valtavasta erosta. Jo valmiiksi ensimmäi-

senä yliopistosyksynäni Exactumissa, eli 

Kumpulan kodissani, kulkeminen pelotti 

pienen fuksin mieltä. Entä, jos joku saa 

selville, että olen oikeasti humanisti? 

Entä, jos eksyn ja päädyn vahingossa 

vaikka tilastotieteen proseminaariin? 

Pitkällisen etsinnän ja kokeneempien 

kavereiden ohjeiden ja rohkaisun avulla 

löysin lopulta tieni kellarikerroksessa 

sijaitsevaan Kahvihuoneenkorvikkeeseen. 

Ja millainen maailma eteeni avautuikaan!

Luokkahuoneen kokoinen luola ja 

sen viereinen atk-luokka olivat täynnä 

elämää. Ihmisiä oli paikalla enemmän 

kuin Kahvihuoneella näkee porukkaa 

viikon aikana, eikä kukaan kiinnittänyt 

huomiota paikalle pelmahtaneeseen 

Keskustakampuksen vakoojaan. Yhdessä 

pöydässä pelattiin shakkia, toisessa joku 

näytti tekevän matematiikantehtäviä, 

sohvilla lojui kannettavine tietokoneineen 

opiskelijapoika jos toinenkin, joku kaivoi 

jääkaapista limua ja viereisestä luokasta 

kajahteli seurallisen tietokonepelaamisen 

aiheuttamaa älämölöä.

Pahimmasta shokista selvittyäni 

tutkin tarkemmin luolan varustusta. Jää-

kaappi ja pakastin eivät olleet sattumalta 

pullollaan syötävää, vaan ne olivat täynnä 

järjestön ostamaa ruokaa, jota myytiin 

tukkuhinnalla. Internet toimi muuallakin 

kuin pöytäkoneissa, lautapelejä oli ka-

sapäin, ja sohvia oli yhden sijasta vaikka 

KEITAIDEN HUUMAA
Terveisiä kaukaisesta matemaattis-luonnontieteellisestä 

tiedekunnasta kirjoittaa anonyyminä pysyttelevä nuori naisihminen. 
Kirjoittaja lukee pääaineenaan japania sekä sivuaineinaan 

tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa.
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kuinka monta. Tuulettamattoman tilan 

ominaistuoksuunkin tottui, ja ihmiset 

välittävät minun, Ulkopuolisen, olemas-

saolosta miellyttävän vähän.

Seuraavalla kerralla kun luentojen 

välissä pistäydyin Kahvihuoneella, tuntui 

samalta kuin olisi palannut Tokion 

Akihabarasta Itiksen kauppakeskukseen, 

jos Japani-henkinen kielikuvani sallitaan. 

Turhaan hain jäätelöä tai suklaapatukka-

valikoimaa, turhaan etsin internettiä kan-

nettavalleni. Ikkunan takana syksyinen 

vesisade masensi hetken aikaa enemmän 

kuin se, ettei Kumpulan hengailutiloissa 

ollut ikkunoita lainkaan.

Toisaalta Kahvihuoneella rentoutu-

minen kävi nopeasti: kahvia keitteli yksi 

tuutoreistani, sohvalla istui fuksitoveri ja 

joku vanhempi opiskelija, jonka nimen 

melkein muistin. Kahvintuoksussa ja 

Topelian pihan puita katsellessa Exactu-

min kellariluola alkoi tuntua kaukaiselta 

paikalta. Oli leppoisaa päivitellä puoli-

tuttujen kanssa tulostamisen vaikeutta ja 

luentojen läsnäolopakkoa pelkäämättä, 

että jostain ilmestyy graduaan kirjoitta-

va tietokoneguru nauramaan meille tai 

meidän opiskelukäytännöillemme. Vasta 

luennolle lähdettyäni tajusin, että kaikki 

paikallaolijat olivat yhtyneet meidän fuk-

sien keskusteluun, eikä se ollut tuntunut 

edes kummalliselta. Kahvihuoneella opis-

keluvuosista ja pääaineista riippumatta 

on helppo tuntea kuuluvansa joukkoon, 

eikä sellaista voita Kumpulan limuvali-

koima tai sohvien pehmeys.

Yhä uudelleen Karavaani pysähtyy 

keitaalleen lepäämään, eikä todellakaan 

ole suotta ylpeä Kahvihuoneestaan, vaik-

kei sieltä palmuja tai jäätelöä löydykään.

"Vieraillessamme [afrikkalaisissa] 

kodeissa tapaamme paljon katoli-

laisia. Ikävä sanoa, tännekin he ovat 

ehtineet ennen meitä. Kun todis-

tamme heille, he näyttävät neitsyt 

Marian kuvaa, joka pannaan jo syn-

tyessä jokaisen kaulaan, ja sanovat: 

"Olemmehan me jo kristittyjä." 

Kun sanomme heille, että kristittyi-

nä he eivät saisi elää epäsiveellistä 

elämää, ei tupakoida eikä juoda, he 

ihmettelevät: "Eihän se mitään pa-

haa ole. Meidän pyhät isämmekin 

tekivät niin."

"Samoin on muhamettilaisuuden 

laita. Hekin ovat ottaneet tilaisuu-

desta vaarin ja tekevät voimakasta 

lähestystyötä Afrikassa. Se on ehkä 

vieläkin helpompaa afrikkalaisen 

omaksua vieläkin matalamman mo-

raalisen tasonsa tähden."

Suomentaja Alma Raatikaisen esipu-

he kirjassa Ludwig, Charles (1963): 

Noitatohtorin loma. 2. painos. Ristin 

voitto, r.y.
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