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Vieraanvarainen ja valoloistoinen Tashkent 
 
Matkamme alkoi Uzbekistanin pääkaupungista Tashkentista, johon osa matkaseurueesta oli saapunut jo           
etukäteen Kirgisian kautta. Vaikka osa matkalaisista saapui keskellä yötä, otti Tashkent vastaan upeilla             
valokoristeillaan ja vehreydellään. Majoittuminen onnistui suhteellisen mutkattomasti, kunhan ensin         
saimme hostellin työntekijän tarpeeksi hereille käsittääkseen keitä olemme, ja että haluaisimme           
nukkumaan mahdollisimman nopeasti. 
 
Hyvin pian totesimme uzbekkien olevan hyvin vieraanvaraista ja ystävällistä väkeä. Vieraiden           
palveleminen tuntui ujoille suomalaisille jopa vähän kiusalliselta, kun hostellin pitäjät kokkasivat mitä            
erilaisempia aamupalavaihtoehtoja miellyttääkseen suomalaisia makunystyröitä. Kun ensimmäisenä       
aamuna hostellin omistaja huomasi aamupalalla tarjottujen rasvaleipästen jääneen monelta syömättä, hän           
kyselemään minkälaista aamupalaa saisi meille tarjota, jotta emme nääntyisi nälkään. Seuraavana aamuna            
lautasillemme ilmestyi rasvaleipien ja puuron lisäksi salaattia ja yhtenä aamuna lautaselta löytyi pientä             
hämmennystä aiheuttanutta nuudeliporkkanasekoitusta. Kohteliaisuuttamme osa meistä piilotti       
taskuihinsa aamupalalta syömättä jääneet keksit ja leivät, jotteivät hostellin ihana aamupalamamma           
hikeentyisi, kun he eivät keksi mitä ihmettä nämä kummat suomalaiset vieraat oikein syövät, kun aina jää                
aamupalaa lautasille. 
 

Edistyvä ja uudistuva Uzbekistan 
 
Ensimmäisen päivän vierailukohteemme löytyi hetken etsinnän ja harhailun jälkeen ja pääsimme           
kuulemaan Alisher Juraevin esittelyä työstään juuri nimitettynä Suomen kunniakonsulina. Hänen          
vaimonsa kertoi työstään koulutuksen parissa ja aikeistaan perustaa suomalainen koulu Uzbekistaniin.           
Pääsimme myös nauttimaan kunniakonsulin tarjoamaa maukasta uzbekistanilaista lounasta.        
Kahvinjuojille erittäin iloisena yllätyksenä paljastui, että Alisher vaimoineen aikoo alkaa tuomaan           
suomalaista Kulta Katriina -kahvia uzbekistanilaisiin ruokakauppoihin ja kahviloihin. Heillä oli sitä jo            
varastossa, joten saimme täyttää ensimmäiset kahvikuppimme (aamupalalla kahvia ei tosiaan suureksi           
järkytykseksemme tarjottu ollenkaan) Uzbekistanissa tutulla ja turvallisella suomalaisella kahvilla.  
 



  
 
Päivämme jatkui kunniakonsulaatista YK:n toimistolle, jossa saimme kuulla mielenkiintoista esittelyä          
YK:n eri osastojen toiminnasta. Vähän myöhemmin edelliseltä tapaamiseltaan paikalle meitä          
tervehtimään ehti myös YK:n maajohtaja Helena Fraser, jolle saimme myös esittää kysymyksiä            
Uzbekistanin tilanteesta ja eri kehitysprojekteista, joita YK:lla on meneillään. Kuulemamme mukaan           
Uzbekistan on valtiona kehittynyt huimasti viimeisten parin vuoden aikana, kun maalla on ollut uusi              
johtaja pitkäaikaisen presidentin kuoltua neljännellä hallintokaudellaan vuonna 2016. Uusi presidentti,          
Shavkat Mirziyoyev, on tehnyt monia historiallisia vierailuja ollessaan ensimmäinen Uzbekistanin          
hallitsija, joka vierailee esimerkiksi muissa Keski-Aasian maissa. Ensimmäisenä hallintovuonnaan hän          
kävi muun muassa Kazakstanissa useampia kertoja. Parin vuoden aikana presidentti on parantanut paitsi             
ulkopoliittisia suhteita myös kehittänyt maan sisäisiä oloja luomalla työpaikkoja ja kehittäessään           
Tashkentista vetovoimaisempaa turistikaupunkia. Vielä ei kaupungissa turisteja liiemmin näkynyt, vaikka          
katukuvaa pidettiinkin erittäin hyvässä kunnossa lukuisilla sadettimilla, kukkaistutuksilla ja värivaloilla          
ympäri kaupunkia.  
 
YK:ssa saimme myös iloksemme kuulla lapsityövoiman käytön vähentyneen valtavasti viimeisten parin           
vuoden aikana. Aiemmin on erityisesti puuvillapelloilla ollut töissä paljon sekä lapsia että aikuisia ilman              
kunnon korvauksia tai työaikoja. Nykyään on valtion ja ILO:n yhteistyössä säädetty lapsille velvollisuus             
osallistua kouluissa opetukseen sekä myös koulujen jälkeen järjestetään iltapäiväohjelmaa, joka ehkäisee           



lasten laittamista puuvillapelloille perheiden toimesta ja mahdollistaa opettajienkin oikeuden pysyä          
työssään opettajina myös puuvillasesongin aikana. YK:ssa saimme Uzbekistanin tilanteesta ehkä vähän           
liiankin ruusuisen kuvan, jota kyllä palautti maan tasalle myöhemmin vierailumme paikallisessa           
yliopistossa, jossa osa oppilaista maalaili hivenen erilaista kuvaa koulutuksen tasosta ja           
mahdollisuuksista, joita uzbekistanilaisille nuorille tarjotaan. 
 
 

 
 
Iltaisin nautimme paikallista ruokaa pääasiassa ohjelmatiimin etukäteen valitsemissa ravintoloissa. Ruoka          
oli todella hyvää, vaikka kyselyistämme huolimatta ei kasvisruokaa suurimmasta osasta ruokapaikkoja           
saanut ollenkaan. Lähinnä saimme aikaan paljon ihmetystä tarjoilijoiden keskuudessa; “Ai hän ei syö             
lihaa…? Syökö lintua kuitenkin?”. Vaikka lintukin on näin länsimaalaisen näkövinkkelistä lihaa, hyvin            
pian totesimme lautasillemme ilmestyvän lihaa jossain muodossa, vaikka olisimmekin tilanneet          
lihattoman version. Toisaalta onhan sekin lihaton versio, jos liharuuasta on nypitty suurin osa             
lihakimpaleista valmistuksen jälkeen pois… Pääosin kuitenkin syömämme ruoka oli suussasulavan          
herkullista ja käytimme hyvän osan matkastamme eri ravintoloissa iltaa istuen ja ruuasta ja seurasta              
nauttien! Ruokailut tosin venyivät monesti siitäkin syystä suhteellisen pitkiksi, kun jostain syystä laskun             
jakaminen ei millään tahtonut onnistua, vaan kaikki tilaamamme ruuat summattiin aina samalle laskulle.             
Ravintolalaskut olivat usein mittavan pituisia ja loppusumma ylsi lähemmäs kahta miljoonaa paikallisessa            
valuutassa, someissa.  



 

  
 

Palautus maan pinnalle - Uzbekistanin monet puolet 
 
Toisena päivänä suuntasimme jalkamme kohti World Economy and Diplomacy -yliopistoa, jossa saimme            
lyhyen (ruusuisen) esittelyn yliopiston toiminnasta ja suunnitelmista. Sen jälkeen meillä oli mahdollisuus            
jutella paikallisten oppilaiden kanssa vapaasti, joka mahdollisti matalan kynnyksen ottaa esille meitä            
kiinnostavia asioita paikallisten opiskelijoiden arjesta sekä heidän kuvastaan maansa tilasta. Saimme           
todella vähän erilaista kuvaa kuin, mitä olimme tähän mennessä kunniakonsulaatissa, YK:lla ja            
yliopistoesittelyssä kuulleet. Osa opiskelijoistakin toisaalta kertoi keskenään ristiriitaisia faktoja, joten          
selkeän ja todellisen kokonaiskuvan hahmottaminen jäi aika rajalliseksi. Yhtenä päivänä olimme eräässä            
moskeijassa tavanneet miehen, joka halusi meidän kanssa kuvaan ja esitteli itsensä uzbekistanilaisena            
laulajana. Näytti meille jopa Instagram-tilinsä ja Youtubesta tekemäänsä musiikkia. Myöhemmin, kun           
kyselimme tapaamastamme “laulajasta” yliopistolla tekemiltämme tuttavuuksilta, he tutkivat asiaa hetken          
ja totesivat ettei meidän tapaamamme mies ollut suinkaan itse laulaja, vaan kyseisen laulajan veli! No,               
toisaalta kyseessä on hyvin kollektiivinen kulttuuri ja näköjään myös perheenjäsenten saavutukset voi            



laskea omikseen… Näistä kaikista oppineena, en enää ihan varmasti uskonut, kun matkalla ravintolasta             
hostellille saimme kyydin yhdeltä paikalliselta opiskelijalta ja hän kertoi minulle asuvansa nykyisen            
presidentin naapurissa... 
 
Yliopistovierailun jälkeen suunnistimme lounaan jälkeen EU-delegaatioon tapaamaan yllätykseksemme        
suomalaista poliittisen, lehdistön ja informaatio -osaston johtajaa Jussi Narvia (emme siis tienneet            
etukäteen kenet EU:lla kohtaisimme). Narvi antoi meille ehkä jollain lailla totuudenmukaisempaa ja            
selkeämpää kuvaa Uzbekistanin viime aikaisesta tilasta ja mahdollisista tulevaisuuden kehitysaskelista.          
EU-delegaation tehtävänä on esitellä ja istuttaa EU:n käytäntöjä Uzbekistanissa sekä valvoa, analysoida ja             
raportoida niiden käytöstä ja kehityksestä. Delegaatio toimii EU:n edustuksena maassa, jolloin he            
edistävät EU:n oikeuksien toteutumista sekä pyrkivät kehittämään esimerkiksi Uzbekistanin politiikkaan          
ja kaupankäyntiin liittyvien EU-standardien mukaisten ihmisoikeuksien toteutumista ja edistämistä.         
Vierailumme oli hyvin mielenkiintoinen ja saimme jälleen paljon aikaa esittää kysymyksiä ja            
kommentteja, jonka käytimmekin tehokkaasti ja saimme Narvilta paljon hyviä ajatuksia ja ymmärrystä            
Uzbekistanin ja EU:n välisiin suhteisiin sekä Uzbekistanin ajantasaiseen tilanteeseen. 
 

 
 
 



Kulttuuria Tashkentissa 
 
Seuraava ja viimeinen päivämme Uzbekistanissa oli varattu kulttuuriin tutustumiseen. Vietimme          
aamupäivän Sortomuseossa, jossa valitettavasti kierroksen pituus ja oppaan pitkät selostukset veivät           
useimmilta voiton ja keskittyminen alkoi lahjakkaasti hapuilla. Museon sijainti ja ympäristö jo itsessään             
oli kuitenkin käymisen arvoista, sillä paikka sijaitsee tosi upealla paikalla ja on maan tapojen mukaisesti               
hyvin huolellisesti laitettu ja kukkaistutukset kuin viivoittimella mitaten istutettu paikoilleen. Toisaalta           
museon erityisen kaunis ympäristö toi myös karulla tavalla kontrastia museon sisällölle valtion            
toteuttaman poliittisen sorron myötä kuolleiden muistolle. 
 

 
 
Lounaspaikkamme oli elämys, vaikka osa joutuikin kärsimään elämyksestämme jälkeenpäin pienen          
vatsataudin merkeissä... Söimme paikallista perinneruokaa Plovia, jota valmistettiin Plov Centerissä          
isoissa muurikkapannun tapaisissa rautapannuissa ihmisten parveillessa pannujen ja kokkejen ympärillä.          
Centerissä virtasi väkeä ja se oli selkeästi sekä paikallisten että niiden harvojen Tashkentiin eksyneiden              
turistiryhmien suosiossa. Plov itsessään ei ollut parhaimmasta päästä, vaikka se tarjoiltiinkin sekä kanan-             
että viiriäisenmunien kera. Lounaalta matkamme jatkui moskeijoihin ja bazaariin tutustumisella.          



Bazaarilla saimme todella kokea paikallista vilinää se, kun tuntui olevan paikka, jossa paikalliset tekevät              
kaikki ostoksensa alusvaatteista mausteisiin. Lihabazaarin haju ei pitkään viehättänyt, joten siirryimme           
yläkertaan haistelemaan upean värisiä mausteita sekä pakenemaan liian innokkaita pähkinäkauppiaita.          
Uzbekistanilaisten upeita keraamisia astioita lähti mukaan useamman laukkuun ja säilyivät jopa ehjänä            
Suomeen asti! 
 
 

Historian havinaa 
Matkasimme Tashkentista junalla Samarkandiin, historiallisesti keskeiseen kulttuurikaupunkiin. Tuntui        
hieman haikealta jättää Tashkent niin pian, mutta jo junan ikkunasta näkyvät vehreät vuoret saivat              
ajatukset kääntymään kohti tulevaa. Junan ikkunoihin ropisi unettavasti sade, joka sai neljän tunnin             
matkan taittumaan unen ja kauniiden maisemien rajamailla. Samarkand tuntui heti kättelyssä kovin            
erilaiselta kuin Tashkent. Kaupunki oli selkeästi Tashkentia pienempi ja vanhanaikaisempi. 

Junamatkalta toivuttuamme osa ryhmästämme suuntasi Samarkandin aluetutkimuksen museoon.        
Saapuessamme museon autiolle sisäpihalle ilmestyi pihalle rouva, joka ilmeisesti oli museon työntekijä.            
Hän aukaisi meille museon ovet ja piti meille yksityisopastuksen kierroksen aikana. Museo oli todella              
mielenkiintoinen vanhoine tekstiileineen ja koruineen. Museossa esiteltiin entisaikojen elinoloja,         
pukeutumista ja muuta alueen kulttuurihistoriaan liittyviä asioita ja esineitä. Ihmetystä herätti hieman se,             
että satoja vuosia vanhat esineet olivat vapaasti koskettavissa ilman minkäänlaisia suojavitriinejä. Hetken            
kierreltyämme rouva ihmetteli, mitä kieltä puhumme. Kuultuaan, että tulemme Suomesta hän ihasteli,            
kuinka he olivat aikoinaan ostaneet suomalaisia talvikenkiä, jotka olivat niin laadukkaita! Oli hauska             
huomata, että suomalainen laatu tunnetaan näilläkin leveysasteilla. Alueen kulttuurihistorian lisäksi,          
museossa pääsimme ihmettelemään itse rakennusta ja sen upeita huoneita. Itse museorakennuksen oli            
aikoinaan rakennuttanut 1800-1900-luvulla elänyt juutalainen kauppias. Hän oli rakennuttanut         
rakennuksen perhettään varten 1900-luvun alussa, mutta neuvostovallan aikana hänen oli lähetettävä           
perheensä Englantiin ja myytävä omaisuus pois. Tämän jälkeen hän asettui asumaan pieneen mökkiin             
Samarkandin laita-alueille. Tällöin hänen kotinsa kauneudesta saivat nauttia valtion virkamiehet.          
Nykyään talo toimii museona ja rakennuksen isossa salissa järjestetään esimerkiksi musiikkikonsertteja. 

Museon jälkeen lähdimme syömään ravintolaan, jossa päädyimme keskelle paikallisia         
syntymäpäivärientoja. Ravintolassa musiikki soi niin kovalla, että meillä oli vaikeuksia kuulla toisiamme!            
Siitä ei loppujen lopuksi ollut kylläkään haittaa, koska päädyimme viettämään suurimman osan ajasta             
tanssilattialla, jossa paikalliset tanssijat yrittivät kovasti opettaa meille omaa viehkeää tanssityyliään.  



 

Madrasoja ja toreja Buharassa 
 
Buharan päiväretkelle lähdettiin kahdessa seurueessa: osa onnistui nappaamaan itselleen junaliput, kun           
toiset heräsivät aamulla aikaisemmin bussimatkalle. Juna oli upea ja lähes uutuuttaan kiiltelevä            
Afrosiyob-”luotijuna”, jossa penkit olivat mukavat, ikkunat suuret ja jokaiselle oli varattu oma pistoke.             
Luksusta! Osa ryhmästä lähti köröttelemään kohti Buharaa minibussilla. Matka kului leppoisissa           
tunnelmissa torkahdellen. Onneksi puhelias bussikuski piti etupenkin matkailijat hereillä. Matkalla          
puikkelehdimme pienten, tien varsilla olevien asutusten välistä ja saimme myös ihailla kauniita maisemia             
ja värikkäitä peltoja. Tienvarsilla näkyi rouvia ulkoiluttamassa (ei koiria, vaan) lehmiä narunpätkässä.            
Tämä näky hymyilyttää vieläkin! 
 
Perillä pienen säätämisen jälkeen kokoonnuimme syömään ja tapasimme päivän oppaan. Opas oli nuori             
paikallinen nainen, joka puhui melko hyvää englantia. Hän kierrätti meitä monissa upein mosaiikein             
koristelluissa madrasoissa, eli koraanikouluissa, ja kertoi kouluissa opiskelleiden ja asuneiden poikien           
elämästä. Neuvostoaikana madrasat oli poistettu uskonnollisesta käytöstä ja osa niistä oli tuhottu. Toisia             
oli käytetty esimerkiksi sairaaloina tai muina julkisina rakennuksina. Itsenäistymisen jälkeen osa           
madrasoista on palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ja osa palvelee nykyisin museoina.  
 
Buharassa vierailimme myös useilla ulko- ja sisätoreilla, joilla myytiin monenlaisia käsitöitä matoista            
huiveihin ja astioista perinteisiin vaatteisiin. Torien ja madrasojen lisäksi näimme Buharassa Kuoleman            
tornin, jonka huipulta heitettiin rikollisia kuolemaan rangaistuksena heidän tekemistään rikoksista, sekä           
valtavan Ark-linnoituksen, jonka tarinan mukaan sankari Siyavusha rakensi osoituksena rakkaudestaan          
paikallisen hallitsijan tyttärelle. 
 



Koko päivän kiertelystä uupuneena olimme iloisia päästessämme syömään. Ravintolassa vietimme myös           
erään opintomatkalaisen syntymäpäiviä ja yllätimme hänet makealla kreemikuorrutteisella kakulla.         
Syömisen ja synttärijuhlinnan jälkeen jouduimme vielä juoksemaan, sillä meinasimme myöhästyä illan           
viimeisestä junasta takaisin Samarkandiin. Ehdimme kuin ehdimmekin ajoissa junalle, joka ei vetänyt            
vertoja aamuiselle junalle nopeudessa eikä mukavuuksissa. Saimme kuitenkin jokainen oman          
makuupaikan, jonka osa hyödynsi väsyneitä silmiä ja jalkoja lepuuttamalla ja osa kokoontui yhteiseen             
loossiin juttelemaan henkeviä. 
 

Samarkand - historiallinen kulttuurikaupunki 
Viimeisenä päivänää Samarkandissa saimme mahtavan oppaan, joka näytti meille Samarkandista          
parhaimmat palat! Näimme muun muassa Registanin aukion, jossa mardasat seisoivat kolmella sivulla.            
Kävimme lisäksi Amir Timurin mausoleumissa, jossa saimme todistaa paikallista jumalanpalvelusta.          
Tashkentissa meille kerrottiin, että Samarkandissa on kuuluisat portaat, joita kavutessa pitäisi laskea            
portaiden lukumäärä. Jos portaiden lukumäärä oli sama alas tultaessa, on omatuntomme puhdas. Jos             
kuitenkin portaiden määrä on eri, voi miettiä, mikä omaatuntoamme vaivaa. Näky oli varmasti             
aikamoinen, kun ylös noustessamme laskimme keskittyneesti jokaisen askelman. Näimme myös          
1400-luvulla rakennetun Ulugh Begin observatorion.  

Lounaan söimme ploviravintolassa. Istuimme pieneen pyöreään pöytään, johon keskelle pöytää          
kiikutettiin valtava ploviannos vadissa. Samaan hengenvetoon meille jaettiin lusikat käteen. Vähän           
ihmeissämme aloimme lusikoimaan vadista plovia (selvisi kuitenkin myöhemmin, että pienemmät          
lautaset unohdettiin tuoda).  



 

Joka kulmassa oli ihania markkinakojuja, joissa myytiin koruja, mattoja ja liinoja. Iltapäivästä meillä oli              
aikaa kierrellä hetki torilla, jossa myytiin paikallisia pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä. Matkan viimeinen             
ravintola oli jo esimakua takaisin Suomeen paluusta. Ravintolasta sai pastaa, pitsaa ja jopa kasvisruoat oli               
erikseen merkitty. Tosin kasvisruuaksi merkitty neljän juuston pitsa sisälsi kolmea juustoa sekä            
tonnikalaa, joten emme aivan päässeet unohtamaan uzbekistanilaisia realiteetteja. 

 





 

Matkamme oli melkein ohi ennen kuin sitä oikein ehti edes ymmärtää missä oli ja mitä näki. Uzbekistan                 
oli mielenkiintoinen. Se oli monikulttuurinen, yllättävän avoin, siisti ja lämminhenkinen maa. Sekoitus            
uutta ja vanhaa. Se oli vielä hieman koskemattoman oloinen ja vasta aloittamassa omaa kehitystään kohti               
uutta. 

Viimeisenä iltana oli omituinen, hieman hämmentyneen apeakin tunnelma. Tuntui, kuin matka olisi            
kulunut hujauksessa, samalla se kuitenkin tuntui kestäneen ikuisuuden. Olimme ryhmänä tutustuneet           
toisiimme ja viettäneet juuri seitsemän päivää yhdessä tuntematta ennestään juurikaan toisiamme. Monet            
tapasivat matkalla ensimmäistä kertaa. Meillä oli mahtava ryhmä, joka jaksoi puhaltaa yhteen hiileen,             
eikä kompastellut matkakiukkuihin. Nauroimme ja nautimme. Toivottavasti tämä matka jää meidän           
kaikkien mieleen lämmittämään vielä pitkäksi aikaa! 
 



 


