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Entä millaista on opiskella suomea, jos se ei ole oma
äidinkieli? Vaihto-oppilas Varsovan yliopistosta kertoo,
miten ihastui suomen kieleen ja innostui sen opiskelusta.
Suomen kielen opiskeluun vieraana kielenä tutustutaan
myös S2-ammattilaisten näkökulmasta Nykysuomen seuran
teemapäivillä. Lisäksi lehdessä on mukana perinteikkäästi
kielikämmejä ja muita kielellisiä innovaatioita sekä kuvasatoa
Kopulan pikkujouluilta.

ervehdys kaikille uusille, tutuille ja tuntemattomille
lukijoille! Olen Elisa, kolmannen vuoden suomen
opiskelija ja aloitin tänä syksynä Suomi-ilmiön päätoimittajana.
Olen kirjoittanut ennenkin lehteen artikkeleita ja ideoinut
sekä kuvittanut sisältöjä, mutta silti Johannan saappaisiin
harppaaminen jännitti. Uuteen rooliin totuttelu alkoi
Suomi-ilmiön suunnittelukokouksessa ravintola Telakassa,
jossa linjasimme yhteistuumin syksyn lehden pääteemaksi
kansainvälisyyden eri muodot.

Pääkirjoituksen päätteeksi kiitän lämpimästi kaikkia lehden
tekoon osallistuneita ja toivotan mukavia lukuhetkiä Suomiilmiön parissa!

Teemaa tässä numerossa käsitellään monipuolisesti eri
näkökannoilta. Avaamme erilaisia perspektiivejä vaihtoopiskeluun ja kerromme, mitä vaihtoa harkitsevan kannattaa
ottaa huomioon. Vaihtovuosi ei aina ole ruusuilla tanssimista,
sillä kilometrit tuovat eroja kulttuuriin ja etäisyyttä läheisiin.
Yllättävillä asioilla vaihdosta voi kuitenkin tulla ikimuistoinen.
Kuinka monelle tulisi ensimmäisenä mieleen pakata
opiskelijahaalarit matkalaukkuun? Vaihtovuosi ei ole ainut
tapa kartuttaa kokemuksiaan maailmalla. Myös välivuoden
viettäminen ja rohkea irtiotto arjesta voi antaa uusia näkökulmia
omaan elämään − ja jopa omiin opintoihin.

Iloista joulua ja onnekasta uutta vuotta,

Kansainvälisyyttä tarkastellaan myös Suomen maaperällä.
Tamperelainen suuntaa Ouluun työharjoitteluun ja päätyy
oman elämänsä ”murteiden taisteluun”. Svenssonien kanssa
järjestetyillä sitseillä päästään ruotsinlaivan tunnelmiin
sekä samalla testaamaan toisen kotimaisen sujuvuutta.
Ajankohtaisena aiheena pohdimme myös juhlavuottaan
viettävän Tove Janssonin sekä postimerkeissä ihastuttaneen
Touko Laaksosen, Tom of Finlandin, eroja ja yhtäläisyyksiä.
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Haalarit
vaihtoon

Puheenjohtajalta
yksittäisen opiskelijan sydäntä. Kunhan asiat vastedes hoidetaan
opiskelijaedustajia kuunnellen, voimme olla varmoja, että
etumme otetaan huomioon.

Turun yliopistossa. Haalarimerkkien kerääminen oli tietysti
yhtä oleellista tietoa, vaikka ompelu hirveältä työmaalta
kai kuulostikin. Kantamieni merkkien tekstisisältöä tarvitsi
kääntää kuitenkin yllättävän vähän. Suhteellisen universaali
opiskelijan huumorintaju selitti merkittävän osan. Jostain syystä
ensimmäisenä ja aivan itsestään tuntui aukeavan turkulaisten
suomen kielen opiskelijoiden luoma ”tissit (palindromi)”
-lappu, joka visuaalisen kontekstinsa avulla laajensi suomen
kielen sanaston tuntemusta yhden ilmauksen verran.
Varsinainen haalarihuuma alkoi toukokuun saapuessa.
Suunnitelmien mukaisesti asustus oli valmiina vapun viettoon.
En ollut kuitenkaan huomioinut paria seikkaa, joiden ansiosta
haalariseikkailusta tuli ehkäpä vaihtokevääni mielenkiintoisinta
aikaa. Ensinnäkin Norjassa vietetään vastaavaa juhlaa kahdesti
keväässä: työväen juhlan lisäksi vappu on yleisenä karnevaalina
vasta esimakua suuremmalle riehalle, Norjan kansallispäivälle,
jota vietetään 17. toukokuuta. Toisekseen aika vapusta
kansallispäivään on varattu lukiota ja ammattikoulua vastaavasta
oppilaitoksesta valmistuvan nuorison juhlinnalle. Laivalle he
eivät lähde, mutta kahden ja puolen viikon abiristeily kuivalla
maalla on havainnollistava kuvaus aikavälin tapahtumista.
Haalareihin tämä liittyy juuri siten, että tämän ajan he viettävät
koristelemissaan abihaalareissa, ja riehaan ikään kuin imeytyy
mukaan, jos vastaavissa tamineissa myös edustaa.
Jo aiemmin kevään aikana olin kyllä kuullut abien
haalarikulttuurista norjalaisilta, mutta vasta tässä vaiheessa
minulle valkeni ilmiön todellinen laajuus. Kaupunki oli
päiväkaupalla täynnä haalarikansaa. Tänä aikana väriä tuli
kyllä itsekin tunnustettua, eikä pois voinut jäädä myöskään
entisten abien haalaribileistä, jonne yliopistolta tutut kaverit
olivat kaivaneet vanhat abihaalarinsa kansallispäivän aattona.
Viimeistään tuolloin tajusin, miten paljon olisi harmittanut,
jos omani olisi jäänyt Suomeen.
Tarinan opetus on, että vaihtoon lähtiessä kannattaa
laukun natisemista huolimatta harkita opiskelijahaalarin
mukaan ottamista. Opiskelijakulttuuri on kansainvälistä
mutta ei suinkaan kaikkialla samannäköistä. Haalarit voivat
olla uusille kansainvälisille tuttavuuksille unohtumaton
näky. Koko konsepti kaikessa yksinkertaisuudessaan johdatti
reissussani monen ihmettelemään, miksi ihmeessä ilmiö ei ole
levinnyt koko maailmaan.

? VIERASKYNÄ
KLAUS KURKI

On vaikeaa kuvitella, mitä tällainen muutos merkitsisi
yliopistolle. Miten Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
yksikkö hyötyisi siitä? Entä kielten ja erityisesti suomen kielen
opiskelijat? Kun korkeakouluista pyritään muovaamaan
terveyttä ja tekniikkaa painottavaa laitosta, on vaarana, että
humanistiset tieteet jäävät vähemmälle huomiolle. Toivon ettei
niin käy, oli korkeakouluja sitten kolme tai vain yksi.
Korkeakouluselvitys porskuttaa eteenpäin loppuvuoden ja
kevään, jonka jälkeen saamme toivottavasti jotain konkreettista
mietittävää asian suhteen. Sitä, kevättä, uutta vuotta ja joulua
odotellessa Kopulalla riittää vielä tekemistä loppuvuoden ajaksi:
on sitsejä, pikkujouluja, teatteria, urheilua, työelämäpäivää
ja… mitä muuta? Ehdota! Ideoi! Ainejärjestön toiminnassa ei
tunneta huonoja ajatuksia. Ole siis rohkea ja lähde Kopulan
meininkeihin mukaan!

S

yksy on kohta ohi. Itse asiassa kokonainen vuosi on kohta
ohi! Vaikka vuosi vaihtuu joka vuosi, onnistuu se aina
yllättämään.

Näihin ajatuksiin, rauhallista loppuvuotta ja joulun aikaa.
Nähdään tammikuussa!

Tämä oli hyvinkin erilainen syksy kuin kaksi aiempaa.
Tuntui, etten enää ollut kuumimmassa ytimessä ottamassa
vastaan uusia fukseja vaan enemmänkin häärimässä taustalla
yrittäen kuulostaa asiantuntevalta. Se aiheutti samaan aikaan
helpottuneen sekä pettyneen olon. Toki tuutorina olisi aina
hauskaa olla, mutta kaipa sitä on parempi keskittyä yhteen
asiaan kerrallaan, vaikka sekin on vaikeaa kaltaiselleni
multitaskaajalle, heh heh.

Maiju Torkkeli

Syksy oli erilainen myös siksi, että suomen kielen pakolliset
opinnot alkavat olla takanapäin, ja nyt olisi aika tehdä päätöksiä
siitä, kuinka pitkään sitä kandia aikookaan lykätä.
Koko yliopiston syksyä ravisutti aikomus yhdistää Tampereen
kolme korkeakoulua yhdeksi isoksi klöntiksi. Korkeakoulujen
johdot olivat kaikessa hiljaisuudessa, suljettujen ovien
takana, suunnitelleet päidemme menoksi tällaista pientä
muutosta: Tampereella voi jonakin päivänä olla vain yksi,
jättimäinen korkeakoulu. Tamy, TTYY ja Tamko ottivat
asiaan aggressiivisesti kantaa, joka jollain lailla rauhoitti myös
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aihto-opiskeluun lähteminen vaatii aina merkittävän
määrän valmisteluja, ja ilmeisimmin tämä tuntuu
matkalaukkujen pakkaamisen yhteydessä. Jo vaatteilla ja
muulla normaaliin asumiseen liittyvällä tavaralla saa kyllä
kuormansa täyteen vaihtoajasta riippumatta. Lisäksi hienolta
idealta tuntuu viedä mukanaan jotain suomalaiseen kulttuuriin
liittyvää paikallisille ja muille vaihto-opiskelijoille esiteltäväksi.
Vähän ruisleipää, edes pieni pokkaripainos Kalevalasta,
silmäsalmiakkia ainakin ja ehkäpä näyte suomalaisista
virvokkeista. Tässä vaiheessa tila on luultavasti jo loppunut,
ja jo monta aiemmista pakkausvaiheista unohtunutta tärkeää
tarviketta vastaavasti tullut mieleen. On hullun puhetta rynnätä
nyt ehdottamaan opiskelijahaalareita yhdeksi oleelliseksi
täytteeksi. Teen sen silti.
Jouluna 2013 lähtövalmistelujen kanssa tuskaillessani
päätin, että kaikesta huolimatta aion kuljettaa Pohjois-Norjaan
haalarini. Jos ei muuten, niin käyttöä tulisi viimeistään vappuna,
jota en palaisi erikseen Suomeen viettämään. Varsinaisia
järkiperusteita idealle ei ollut. Olin jo selvittänyt, että Norjassa
ei korkeakouluopiskelijoilla haalareita näe. Tilankäytön
puolestakin varasuunnitelmana pyörinyt ylioppilaslakki olisi
ollut käytännöllisempi vaihtoehto. En kuitenkaan olisi sallinut
sille samanlaista kohtelua, jonka olin haalarille varannut:
se saisi toimia vaihtokevään 2014 ajan kaverikirjana, johon
tusseilla kirjoitetaan tervehdyksiä, mietelauseita ja muistoja
niin Norjasta kuin kansainvälisten opiskelijoiden kotimaista.
Haalari laukussani läksin Tromssaan.
Alkuvuodesta haalari päätyi päälleni erilaisissa
asuntolan ja opiskelijakahvilan aktiviteeteissa. Parempaa
jäänmurtajaa en voinut kuvitella, sillä kanssaopiskelijat olivat
hehkuen kiinnostuneita suomalaisesta opiskelijakulttuurista.
Jo haalareiden väreistä tuntui saavan luennoida loputtomiin.
Joka kerta joku halusi tietää, minkä värisinä juuri hänen
opiskelualansa juhlijat loistaisivat Suomessa – tai ainakin
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Suomi ja suomen kieli puolalaisen
silmin
Aloitin suomen kielen opinnot Varsovan yliopistossa
vuonna 2009. Opiskeluryhmässäni oli silloin 22 opiskelijaa,
mutta osa heistä luopui opinnoista ennen valmistumista.
Ensimmäisellä vuosikurssilla kiinnitimme eniten huomiota
suomen kielen taitoomme ja suomea meillä oli 12 oppituntia
viikossa. Sen lisäksi tutustuimme Suomen kulttuuriin ja
historiaan. Osa opettajistani oli suomalaisia ja osa puolalaisia.
Kielioppia opetettiin puolaksi, sanastoa sekä puolaksi että
suomeksi ja fonetiikkaa englanniksi ja suomeksi. Kun suomen
kielen taitomme oli jo riittävä, opetuskieli muuttui täysin
suomeksi. Seuraavilla vuosikursseilla tutustuimme tarkemmin
muun muassa suomalaiseen kirjallisuuteen, suomen kielen
historiaan tai eri suomen murteisiin. Jokainen meistä voi löytää
omat kiinnostuskohteet. Kannattaa mainita, että suomen
kielen lisäksi opiskelijat tutustuvat toiseenkin suomalaisugrilaiseen kieleen ja he voivat valita joko unkarin tai viron.
Toisen suomalais-ugrilaisen kielen opiskeleminen kestää kaksi
vuotta.
Opiskelemisen lisäksi Varsovassa asuvat Suomen
ihailijat voivat nauttia erilaisista Suomeen liittyvistä
tapahtumista, kuten pikkujoulu, suomalainen karaoke tai
suomalaisen elokuvan festivaali. Kaupungissa toimii PuolaSuomi ystävyysseura ja Facebookissa on jopa sivu nimeltään
Typowy Peikko - student fennistyki (suom. Peikko – tyypillinen
fennistiikan opiskelija), jolta voi löytää erilaisia suomen kielen
opiskeluun liittyviä meemejä.

? VIERASKYNÄ
MONIKA
KOŁACIŃSKA

Miksi puolalainen tahtoisi opiskella suomea?
Olin kolmetoista vuotta vanha, kun kuulin radiosta erään
laulun. En tiedä miksi, mutta se jonkin verran kosketti minua
ja päätin saada selville, kuka on kappaleen tekijä. Sain tietää,
että bändi on kotoisin Suomesta. Sen nimi ei ole nyt tärkeä,
koska ulkomailla tunnettuja suomalaisia artisteja on paljon ja
se olisi voinut olla mikä tahansa yhtye. Silloin kuulin suomen
kielen ensimmäisen kerran. Rakastuin sen sävyyn, sointiin ja
omaperäisyyteen. Pian jokainen ystävistäni tiesi, että minua
kiinnostaa kaikki, mikä liittyy Suomeen. Monet Suomeen
ihastuneet ihmiset sanovat, että heidän kiinnostuksensa on
alkanut juuri suomalaisen musiikin kuuntelemisesta. En ole siis
ainoa enkä omaperäinen. Halusin pystyä puhumaan suomea,
mutta olin liian laiska opiskelemaan itsenäisesti. Varsovassa ei
ole paljon suomen kielen kursseja, joten minun piti odottaa
kunnes voin toteuttaa haaveeni. En kuitenkaan luopunut siitä
ja lukiosta valmistumisen jälkeen aloin opiskella suomen kieltä
ja suomalaista kulttuuria Varsovan yliopistossa.

ärsyttävänä? Esimerkiksi sitä, että joskus suomalaiset alkavat
puhua minulle englantia kohta sen jälkeen, kun he huomaavat,
ettei äidinkieleni ole suomi. Tiedän, että se on kohteliaisuuden
merkki, mutta aina sanon suoraan, että opiskelen suomea ja
haluan harjoitella suomen puhumista. Valitettavasti se ei aina
auta, mutta en koskaan luovuta ja puhun suomalaisille suomea,
vaikka tiedän, että se voi häiritä tai jopa ärsyttää heitä.

Miltä suomen kieli näyttää puolalaisen silmin?
Kun aloin opiskella suomea tiesin, että siinä on paljon
sijamuotoja ja että minun tulee oppia ne kaikki. Nyt minulle
on selvää, etteivät nuo translatiivit eivätkä abessiivit ole
kaikista pelottavimpia. On olemassa paljon vaarallisempi
vihollinen, jonka nimi on nimenomaan partitiivi. Miten on
mahdollista, etten pysty oppimaan sen käyttöä, jos se oli yksi
ensimmäisistä asioista, jota minulle opetettiin? Tiedän kyllä
miten sitä muodostetaan ja milloin yleensä sitä käytetään. Jos
kuitenkin tekstistäni löytyy suuria virheitä, olen melko varma,
että kyseessä on partitiivia koskeva virhe. Joko siis käytän siitä
liikaa tai en käytä sitä ollenkaan, vaikka pitäisi. Onko suomen
kieli kaunis vai kaunista? Minun on ehkä hyväksyttävä se, etten
koskaan voi sanoa, että ymmärrän partitiivin käytön.
Sen lisäksi on kyllä muitakin ongelmallisia asioita,
joiden takia suomen kielen opiskelemisessa oli minulle sekä iloa
että haastetta. Yksi niistä on persoonapronomini hän. Oli todella
vaikea muistaa, että se voi tarkoittaa sekä miestä että naista.
Yllättävää oli myös se, että suomen kirja- ja yleispuhekielen
välillä on niin valtavia eroja. Olen kuitenkin rakastunut
suomen kieleen ja tiedän, etten olisi voinut valita mitään
parempaa kieltä. Suomalaiset ovat usein hyvin yllättyneitä,
kun sanon, että mielestäni suomi on maailman kaunein kieli.
He kysyvät miksi, mutta en tiedä vastausta. Mielestäni suomen
kielen sävy on todella mahtava ja ainutlaatuinen. Pidän myös
siitä, että se on tiivis kieli, vaikka joskus se voi olla hämmentävä
tai jopa ärsyttävä. Käännöskurssilla minun piti kääntää
eräs suomalainen sarjakuva ja oli todella vaikea mahduttaa
puolankielistä tekstiä pieniin puhekupliin. Mitä muuta pidän

Jos joku olisi sanonut 13-vuotiaalle minulle, että
24-vuotiaana kirjoitan pro gradu -tutkielmaani suomalaisessa
yliopistossa, en olisi ehkä uskonut. Ja jos joku olisi vielä
lisännyt, että kirjoitan artikkelin kokemuksistani suomen
kielen opiskelijana, olisin varmasti ajatellut, että hän on
menettänyt järkensä. :)

Millaista on opiskella suomea Puolassa?
Puolassa on kaksi yliopistoa, joissa on mahdollista opiskella
suomea pääaineena: toinen on Varsovassa ja toinen Poznanissa.
Poznanin suomen kielen laitos on Varsovan laitosta vanhempi,
mutta Varsovassa pitkän aikaa oli mahdollista opiskella suomea
sivuaineena. Varsovan yliopistossa kandidaatin tutkinto
opiskellaan neljässä vuodessa ja maisteriopinnot puolessatoista
vuodessa.
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Vaihtovuosi Kiinassa
teksti: Elisa Lampinen
kuva: Minna Koskinen

M

iltä tuntuu opiskella suomalaisena Opiskelu
opiskelija-asunto oli kiinalaisella mittakaavalla
Kiinassa?
Yli
kuudentuhannen Minnan
luksusluokkaa, mutta kaukana Suomen opiskelija-asuntojen
kilometrin etäisyyden huomaa kaikkialla − niin kermasta. Asunto sijaitsi opettajien dormitoriossa eli
ympäristössä kuin kulttuurissa. Minna Koskinen asuntolassa, ja kuukausivuokra oli 1500 yuania, jonka suuruus
alle 200 euroa. ”Ilmastointilaite oli erittäin hyödyllinen,
vietti vaihtovuoden maapallon toisella puolen ja on
suurimman osan vuodesta oli joko todella kolea tai
palasi Suomeen monia kokemuksia rikkaampana. kuumankostea sää. Asuintalo ei ollut järin hyvässä kunnossa,
mutta se kuului Kiinaan. Me saimme kuitenkin asua omissa
huoneissa ja ilmastointilaite toimi, toisin kuin kiinalaiset
opiskelijat. Heitä oli yhdessä - jopa pienemmässä - huoneessa
neljä, ja ilman ilmastointilaitteita. Tosin maksoimmehan me
myös paikallisella hintatasolla todella kallista vuokraa”, Minna
kertoo. Dormissa aikataulut olivat myös tarkkoja. ”Dormin
ulko-ovi meni joka ilta keskiyöhön mennessä lukkoon, ja
jos sen jälkeen vielä oli ulkona, joutui yleensä kiipeämään
ikkunasta sisään. Sillä tavalla ei herättänyt ns. vahtimestaria”,
Minna toteaa.
Minnan opiskelupaikka on yksityinen, joten siellä
opinnot ovat maksullisia. Kiinassa yliopisto-opiskelijoista vain
harvat tekevät töitä opintojen ohessa. Syyksi Minna epäilee
ajanpuutetta ja sitä, että vanhemmat kustansivat nuorten
opiskeluun ja elämiseen liittyvät kulut.
Vaihto-opiskelijoiden vastaanottoa ja kohtelua
Minna kiittelee. ”Meitä huomioitiin paremmin kuin kukaan
odotti. Oli hieno illallinen sekä vuoden alussa että lopussa
ja hyvin neuvottiin alussa asiat. Meillä oli myös jokaiselle
kaksi tai kolme tuutoria, jotka olivat valmiita auttamaan.
Saimme vaikuttaa myös valinnaisiin kursseihin ja jopa loman
ajankohtaan.” Vaihto-opiskelijoilla talviloman pituus oli
ruhtinaalliset kaksi kuukautta, mutta muilla loma kesti noin
puolet vähemmän. Lisäksi vaihtoon kuului kaksi matkaa,
joista ensimmäinen oli syksyn Pekingin-reissu ja toinen
kevätretki Xianissa. Vastapainoksi eduille vaihto-opiskelijat
saivat elää vuoden yliopiston omina julkkiksina. ”Me yhdeksän
suomalaista olimme pieni oma ryhmä, kyseisessä yliopistossa ei
siis ollut muita ulkomaalaisia opiskelijoita, mikä näkyi hyvin
selvästi kun kävelimme kampuksella. Olimme kuin käveleviä
nähtävyyksiä lukuvuoden loppuun asti”, Minna kommentoi.
Kiinassa on myös aktiivista ja monipuolista
kerhotoimintaa opintojen ohella. Esimerkkeinä Minna
mainitsee tanssi-, vaellus-, ruuanlaitto-, kieli- ja urheilukerhot.
Hänellä ehti vaihtovuoden
aikana kertyä myös omakohtaista
”Olimme
kokemusta kerhoista. ”Minut
kuin käveleviä
ja kaverini pyydettiin kerran nähtävyyksiä - -.”
English Clubin tapaamiseen.

Ensimmäisen vuoden suomen kielen opiskelija Minna
Koskinen oli kevätlukukaudella aloittanut kiinan opinnot, kun
yliopiston sähköpostiin tuli ilmoitus vaihtovuodesta Kiinassa.
Vaihdon toteutumisen ehtona oli saada vielä yksi opiskelija
mukaan, ja aikaa päätöksentekoon oli vain pari päivää. Hetken
aprikoituaan Minna päätti rohkeasti tarttua tilaisuuteen ja
suuntasi lukuvuodeksi 2013–2014 Communication University
of China Nanjing -yliopistoon opiskelemaan kiinan kieltä ja
kulttuuria.

Kohteliaisuus
Kiinassa käytöstavat ja kohteliaisuus ovat merkittäviä. Tuttavia
moikkaillaan samalla tavalla kuin Suomessa, mutta kavereita
tavatessakin tulee olla ystävällinen. Minna
kertoo, että tavanomainen toteamus
”Kiinassa
ystävälle on suoraan käännettynä ”olet
piti unohtaa
vielä kauniimpi kuin viimeksi”. Vanhuksia
suomalainen
tai vieraita tervehtiessä kielenkäyttö
kiltteys - -.”
on muodollisempaa. Tuntemattomia
puhutellaan
neiteinä
ja
herroina.
Suomalaismatkaajan on myös hyvä tietää muutamia
perusasioita kiinalaisista käytöstavoista. Minna kertoo viidestä
seikasta: kiittämisestä, antamisesta, lahjoista, ruokailusta ja
jonottamisesta. Kiinassa toisen kehuista ei tule kiittää. Kehuun
on parempi vastata vähättelevästi, kuten ”no jaa, enkä ole”,
tai vastakehulla. Rahalahjoissa pitää olla tarkka numeroiden
symboliikan kanssa, koska numero 4 yhdistetään kuolemaan
ja 8 taas rikkauteen. Tavaroita ojennetaan kaksin käsin, sillä se
ilmaisee kunnioitusta. Ruokaillessa kannattaa pitää annoskoot
maltillisina, sillä ruoan hamstraaminen on töykeää. Lisäksi
ruokailun päätteeksi tulee jättää aterian jämät lautaselle, joka
ilmaisee kylläisyyttä. Kotimainen jonotuskulttuurikin saa
Kiinassa kyytiä. ”Kiinassa piti unohtaa suomalainen kiltteys
ja jonotustavat päästäkseen esim. metrolippuautomaattiin
käsiksi, muuten joku tuli aina eteen eikä koskaan olisi saanut
lippua”, Minna muistelee.
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Menimme sitten sinne, ja sen alettua huomasimme, että
aiheena olimmekin me. Kiinalaiset siis piirittivät meidät ja
kyselivät kaikenlaista ja pyysivät meitä kuviin.”
Vaihto-opiskelijoilla oli lukukauden aikana vain
kaksi kunnon koetta, joista toinen oli ennen joulua ja toinen
keväällä. Opiskelua Minna kuvaa melko koulumaiseksi eivätkä
opiskelutavat hänen mielestään olleet kovin tehokkaita.
”Luimme paljon tekstejä yhteen ääneen ja opiskelimme niitä
ulkoa, mikä ei mielestäni ollut ainakaan paras tapa oppia
kieltä”, Minna kommentoi. Kurssivalinnoissa ei ollut paljoa
vapauksia, vaan se oli melko ohjattua. Kiinalaisia opiskelijoita
Minna kuvaa ahkeriksi puurtajiksi.

jatkaa. Lukukauden päätyttyä Minna matkasi eri puolille
maata, Kantoniin ja Hongkongiin, jossa käytettiin myös
kantoninkiinaa.
Englannin kielen osaamiseen Kiinassa ei kuitenkaan
kannata luottaa. ”Englantia puhutaan heikosti Suomeen
verrattuna. Vain harvan paikallisen opiskelijan kanssa pystyi
keskustelemaan englanniksi. Myyjät ym. eivät puhuneet
englantia yleensä ollenkaan, mikä oli meille suomalaisille
hyvä juttu, koska oli pakko yrittää asioida kiinaksi – ei voinut
turvautua englantiin”, Minna kertoo.
Suomalaisessa mediassa on uutisoitu Kiinan Internetsensuurista. Vaihto-oppilailla ei ollut mitään erityiskohtelua
Internetin suhteen, joten Minnakin koki sensuurin lukuvuoden
aikana: ”Facebook, YouTube ja Twitter eivät ainakaan toimi
ilman jonkinlaista kierto-ohjelmaa. Googlekaan ei normaalisti”.
Kiertoteiden, kuten Minnan käyttämän Freegate-ohjelman
avulla, yhteydet sai toimimaan auttavasti. Huonot yhteydet ja
hitaan Internetin kuitenkin kesti, sillä yhteydenpito läheisten
kanssa oli elintärkeää. Minna toteaakin, että ”ilman Freegatea
tai Skypeä vaihtoni olisi jäänyt hyvin lyhyeksi”.

Ruokakulttuuri
Monet Suomessa pitävät kiinalaista ruokaa suurena herkkuna,
mutta millaista ruokakulttuuria vaihto-oppilaana pääsee
maistamaan? Minnan mukaan yliopiston alueelta löytyi
kymmeniä yksityisyrittäjien ruokapaikkoja, joiden hinnasto
oli halpa ja aukioloajat mittavat. Joitakin ruokalajeja hänellä
jäi ikävä. ”Eräs tietty mustekala-annos oli mieleeni eniten.
Harmi ettei samanlaista tule enää syötyä”, Minna muistelee.
Eksoottisempiakin aterioita oli tarjolla: ”Erikoisin (ja kauhein)
ruoka oli ankkanuudelikeitto, jossa ankan lihan sijasta oli sen
suolia, verta ja maksaa. Tätä en tiennyt etukäteen.”

Kenelle Kiinan-matka sopii?
Minnan mukaan vaihtovuosi Kiinassa sopii seikkailunhaluisille.
”Suosittelen lähtemään Kiinaan, jos haluaa todella erilaiseen
kulttuuriin, on kärsivällinen luonne ja hyväksyy sen, että kaikki
ei ole niin tasokasta/hygieenistä/helppoa kuin koti-Suomessa”.
Haasteista huolimatta katumusta Minna ei koe: ”Kokemus
rikastutti maailmankuvaa, ja osaan arvostaa Suomea nyt
enemmän kuin aikaisemmin. Ja tuli opittua kiinaa!”

nnittelut Minnalle
.21.11.2014 johdosta!

Kielitaito ja yhteydenpito
Kiinassa puhutaan monia eri murteita ja kieliä. Mandariininkiina
on maan virallinen kieli. ”Mandariinikiinaa osaa lähes kaikki
kiinalaiset. Murteet ovat ainakin osa niin erilaisia, että eri
murteiden puhujat eivät ymmärrä toisiaan. Siksi kiinalaiset
puhuvat oman kiinansa lisäksi myös mandariinia”, Minna
kertoo maan kielidiversiteetistä. ”Kampuksella (ja muutenkin
Nanjingissa) kuulin vain mandariinia, varmaan siksi, että
opiskelijat olivat kotoisin eri puolilta Kiinaa, minkä takia he
kommunikoivat kaikille yhteisellä mandariinikiinalla”, hän
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Maailma on mun
teksti ja kuva: Riitu Nykänen
kartat: Elisa Lampinen

J

oskus elämässä tulee eteen tilanteita, kun on pakko pysähtyä
miettimään suuria asioita. Mitä minä haluan, mitä minä
jaksan, mihin minä kykenen? Saattaa käydä niin, että yhden
keskustelun jälkeen suuren päätöksen tekeminen on maailman
helpointa. Tällaisten asioiden ääreltä löysin itseni sinä keväänä,
kun kirjoitin kandidaatintutkielmaani. Päätin, ettei minusta
tule opettajaa. Päätin, ettei minusta tule filosofian maisteria.
Päätin, ettei minusta tule kandiakaan vielä hetkeen. Varasin
lentolipun Katmanduun, ja elämä alkoi yhtäkkiä näyttää
valoisammalta kuin aikoihin. Päätin, että tästä tulee elämäni
paras vuosi.
”Suuri lähtö on yhtä tärkeää kuin ensimmäiset
rivit kirjassa”, sanoo Muumipappa, ja tämä ohjeistus
mielessäni, kymmenkiloinen rinkka selässäni ja paras
mahdollinen matkakumppani seuranani lähdin matkaan,
ilman sen suurempia suunnitelmia tai aikataulua. Ainoaksi
määränpääkseni asetin sen, että haluan selvittää itselleni, mitä
haluan. Kliseisesti voisi sanoa, että yritin löytää itseni.
Yllättävän usein törmään sellaiseen tilanteeseen, että
joku kysyy, miksi haluan matkustaa. Yleensä menen hämilleni
– miksi en haluaisi? Ohjenuoraksi olen ottanut sattumalta
Internetistä löytämäni lausahduksen: I regret travelling. – said
no one ever. Siispä nyt kerron sinulle, hyvä Suomi-Ilmiön
lukija, inspiraatioksi muutamia erittäin hyviä syitä matkustaa.
Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta lehtemme
sivut ovat rajalliset. Lisäksi valotan hieman sitä, mitä kaikkea
minulle tapahtui ja mitä minussa tapahtui reissukuukausieni
aikana.

ravintolassa, jossa oli sisällä niin kylmä, että piti kääriytyä
huopaan. Olen istunut newari-ravintolan lattialla edessäni
lautasellinen puhvelin mahalaukkua ja aivoja, joiden alas
huuhtelemiseen vaadittiin ehdottomasti riisipontikkaa. Olen
nähnyt kuinka masala dosa saa miehen itkemään keskellä
Yangonin vilkkainta intialaista ravintolaa ja oppinut, ettei
ole niin suurta vastoinkäymistä että kunnon curry tai
avokadomehu ei oloa helpottaisi. Thaimaassa makasin kolme
viikkoa kirjan kanssa riippumatossa, josta minut sai irti vain
tulinen tom kha kai ja jääkylmä Chang. Kotona olisin syönyt
makaronilaatikkoa.
Matkustaessa kannattaa pyrkiä syömään siellä,
missä paikallisetkin, eli siellä missä ruoka on maukkaampaa
ja halvempaa. Joskus reissaajan on oltava valmis tinkimään
länsimaisista hygieniastandardeista. Olen nähnyt rotan
vilistävän jalkojeni ohi menettämättä ruokahaluani. Väitän,
että todennäköisempää on sairastua hotellin noutopöydässä
tuntikausia seisseestä ruoasta kuin laosilaisen mamman
katukojussa kyhätystä patongista (jotka on muuten ihan
uskomattoman hyviä). Kannattaa olla avoin uudelle ja kokeilla
rohkeasti uusia makuja. Kaikkeen en tosin minäkään taivu
– jostain syystä burmalainen grilliherkku, sian kohtu, sekä
laosilaiset ankan sikiöt jäivät maistamatta. Mutta thaimaalainen
silkkitoukka oli oikeinkin ilahduttava kokemus.

Ruokakulttuurit
Tammikuu, Katmandu, Nepal. Dippailen höyrytettyjä
kasvismomoja punaiseen chilikastikkeeseen rähjäisessä paikallisten
suosimassa patanilaisessa ravintolassa ja olen niin onnellinen, että
tunteessa voisi kellua. Olen palannut maahan, johon rakastuin
neljä vuotta aiemmin – silloin, kun edellisen kerran tein Suuren
Päätöksen välivuoden pitämisestä. Hengitän huumaavan
mausteisia tuoksuja, juon viikon kymmenennen kupillisen
masala-teetä, saan uusia ystäviä ja totun ympärillä soljuvaan
sarangi-musiikkiin.
Erilaiset ruokakulttuurit tarjoavat hienoja mahdollisuuksia
makumaailmankuvan laajentamiseen. Ruoka jo yksinään on
ehdottoman riittävä syy matkustaa. Reissatessani olen syönyt
elämäni mieleenpainuvimmat ateriat – niin hyvässä kuin
pahassa. Monen aasialaisen paikallisravintolan atmosfääri on
tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen. Olen syönyt
onnellisena lempeästi polttavaa thukpaa kynttilän valossa

Oman mukavuusalueen ulkopuolelle astuminen Huoneenlämpöinen Beer Lao tarjoillaan jääpalojen kanssa
ja kilistämisen ja maljan kohottamisen aika on noin kolmen
ja vastoinkäymisistä oppiminen
minuutin välein. En ymmärrä kovinkaan montaa sanaa ympärillä
hymyilevien paikallisten puheista, mutta minulla on mielettömän
hauskaa. Isäntäväkemme laulaa thaimaalaisia karaokehittejä
ja ojentaa vähän väliä mikrofonin jollekulle meistä viidestä
suomalaisesta: täytyy improvisoida. Pari lasta tulee innoissaan
tervehtimään meitä ja kissanpentu käy unille reppuuni.

Matkaillessa eteen tulee vastoinkäymisiä. Monet kotona
itsestään selvät asiat puhtaasta juomavedestä lähtien ovat
reissun päällä joskus hankalammin saatavilla. ”Hot woter
tventifor auör” tarkoittaa luultavasti ”definitely no hot water,
ever.” Toisinaan joutuu huijatuksi, eksyy tai joutuu pieneen
onnettomuuteen. Usein kielimuuri nousee vastaan. Mitä
pidempi reissu, sitä todennäköisempää on myös sairastua
jossain vaiheessa.

Kaikkialla maailmassa suurin osa ihmisistä haluaa toisilleen
hyvää. Suurin osa matkoilla tapaamistani ihmisistä on
ystävällisiä, avuliaita, avoimia ja kiinnostuneita tutustumaan
muista kulttuureista tuleviin kanssaeläjiin. Perustarpeet ovat
kaikilla ihmisillä samat, joten vaikka kulttuurierot tuntuvat
joskus valtameren kokoisilta, ovat ihmiset lopulta hyvin
samanlaisia kaikkialla.
Niin kauan kuin ihmiset ovat rehellisiä ja välittömiä,
kommunikointi on yllättävän sujuvaa, vaikka yhteinen
kieli rajoittuisi kymmeneen burmankieliseen sanaan tai
no comprendoon ja uno cerveza por favoriin. Kielimuuri
aiheuttaa hämmentävien, nolojen ja raivostuttavien tilanteiden
lisäksi myös yhteisiä naurun hetkiä. Paikalliseen kieleenkin
kannattaa tutustua: kaikkialla arvostetaan sitä, että matkailija
on vaivautunut opettelemaan edes perusfraasit paikallisella
kielellä.

Maaliskuu, Myanmar. Koen matkan toisen romahdukseni.
Istumme pölyisen kylän laidalla jossakin Meiktilan ja Baganin
välillä, minne meitä huijannut kyyditsijä on meidät pudottanut.
Olemme matkustaneet jo parikymmentä tuntia ensin bussilla,
sitten lava-autolla riisisäkkien päällä ja huumorintajuni
alkaa olla lopussa. Parin tunnin ajan olen valmis lähtemään
välittömästi kotiin. Lopulta saamme jatkokyydin järjestettyä
ja olen niin väsynyt, että nukahdan, vaikka istun polvet suussa
riisisäkin päällä, ja auton lavalle, johon mielestäni mahtuu kuusi
ihmistä, on ahtautunut parikymmentä aikuista kanoineen ja
kapsäkkeineen ja lisäksi muutama vauva.
Ilman epämukavuusalueelle menemistä ei ehkä joudu niin
raastaviin tilanteisiin, mutta jää paljosta paitsi. En antaisi
pois yhtäkään kokemusta reissuiltani: kaikista olen oppinut
jotain uutta joko kulttuurista, ihmisyydestä tai itsestäni ja
asennoitumisestani elämään. Thaimaan Koh Jumilla kaaduin
vuokraskootterilla niin, etten pystynyt istumaan viikkoon –
mikä mainio tekosyy maata riippumatossa ja siemailla coconut
shakeja, välillä ehkä vilvoitella Andamaanienmeren hellässä
syleilyssä.
Nepalin Boudhassa en tiennyt pitäisikö itkeä vai nauraa,
kun mikään ei ollut pysynyt sisällä vuorokausiin ja lääkkeitä
hakemaan lähtenyt mies palasi majapaikkaamme mukanaan
pussillinen jotain, mikä näytti palloiksi pyöritellyltä mullalta.
Lääkemääräyksen oli antanut yli 80-vuotias tiibetiläinen
parantaja. Multapallot auttoivat sillä erää ja pystyin hiljalleen
siirtymään mangomehusta lämpimään ruokaan. Myöhemmin
jouduin patanilaisen sairaalan ensiapuun ja aloin arvostaa
suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää entistä enemmän.
Sairastumisen pelossa ei kannata silti jättää lähtemättä. Kotona
olisin luultavasti stressannut itselleni vähintään sitkeän flunssan
tai perinteisen helmikuun noroviruksen.

Luonto ja sen tarjoamat seikkailut

Kuva: Röyhkeä apina bungalowimme katolla
Koh Jumilla Thaimaassa. Huomaa varastettu
pähkinäpussi.

Uusiin ihmisiin tutustuminen
Kuva: Aasiassa kiersimme neljässä maassa:
Nepalissa, Thaimaassa, Myanmarissa sekä
Laosissa. Matkat Katmandusta Bangkokiin sekä
Yangonista Bangkokiin taittuivat lentäen, muuten
kuljimme busseilla, junilla sekä veneillä.
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Tammikuu, Bandipur, Nepal. Jään hetkeksi lepäämään.
Istahdan kivelle ja oion väsyneitä jalkojani. Olen jo ilmoittanut
matkakumppanilleni, että hän saa kavuta vuorelle yksin ja että
minä odottaisin, että hän tulee alas. Yhtäkkiä saan jostain uutta
puhtia, päätän nähdä auringonlaskun. Selätän reitin yksi kivinen
askelma kerrallaan ja ehdin huipulle juuri täydellisellä hetkellä:

Huhtikuu, Luang Prabang, Laos. Istumme terassin penkeillä
tiiviissä ringissä ja mikrofoni kiertää kädestä käteen. Meidät
on kutsuttu paikallisiin karaokekekkereihin – minulle ei selviä
koko illan aikana, olemmeko jonkun kotona, ravintolassa vai
kenties jonkun kotona toimivassa epävirallisessa ravintolassa.
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Wha gwan, Tampere?

auringonlasku on värjännyt koko taivaan leiskuvan oranssin ja
punaisen sävyillä, lumihuippuiset vuoret seisovat majesteettisina
taivaanrannassa. Aurinko laskee silmiemme edessä, ja muutamassa
minuutissa se on kadonnut vuorten taakse.

teksti ja kuva: Riikka Kämppi

Luonnon monimuotoisuus avaa matkailijalle huimia
mahdollisuuksia niin omien rajojen koettelemiseen,
jännitykseen kuin rauhalliseen nautiskeluun. Olen katsellut
yhteensä tuntikausia toinen toistaan upeampia auringonlaskuja,
vaikuttunut Annapurnan vuoristosta, tuijottanut Mekong-joen
rauhallista virtaa ja kiljunut riemusta Bengalinlahden tyrskyissä,
kun valtavat aallot ovat kaataneet minut nurin. Olen vapissut
pelosta kanootin iskeytyessä kiviin keskellä koskea Nam Tha
-joella, liukastellut pimeässä lepakkojen täyttämässä luolassa,
herännyt bungalowiin tunkeutuneen apinan rymistelyyn,
pyöräillyt itku kurkussa vihaista kulkukoiraa pakoon ja
liiskannut raivokkaan inhon vallassa huoneeseeni eksyneen
skolopendrin. Olen hyppinyt vesiputouksen päältä luonnon
muovaamaan uima-altaaseen ja katsellut ihaillen elefanttien
määrätietoista astelua juomapaikalleen.

A

lkuun tietovisa. Mitä yhteistä on Kopulalla ja
Jamaikalla? Vastaus: Molemmat ovat suomen
kielen opiskelijoiden saatavilla. Jep, olen kolmannen
vuoden kopulalainen, ja tällä hetkellä vietän syksyä
opiskelijavaihdossa Jamaikan auringon alla. Taidan olla
ensimmäinen laatuaan, sillä Jamaikalle on lähetetty
opiskelijoita Tampereelta vasta muutaman vuoden ajan.

Se, mitä vaihto kuitenkin tuo elämääsi, on kaiken sen arvoista.
Näet käytännössä, millaista elämä ja opiskelu toisessa maassa
on. Saat tietoa, jota mikään dokumentti tai kuullut tarinat
eivät tarjoa. Tämän tiedon avulla opit näkemään elämäsi
uudessa valossa.
Huomaat, että Suomi on oikeastaan aika hiton mahtava
paikka elää. Huomaat, että Suomi ei ole ainoa vaihtoehto. Ja
ennen kaikkea: olet rohkeampi kuin koskaan ennen. Itse olen
jo lupautunut köysilaskeutumaan Pyynikin näkötornista ja
hyppäämään tandembenjihypyn. Vain siksi, ettei mikään tule
koskaan vetämään vertoja sille, että lähdin yksin Suomesta
toiseen kulttuuriin, ja selvisin.

Moni ei tiedä, että yliopisto tarjoaa lukemattomia
vaihtokohteita, jotka eivät ole pääaineeseen sidottuja. En tiennyt
minäkään ennen kuin astelin eräänä päivänä kansainvälisten
asioiden ständille, ja kyselin huvin vuoksi, mihin sitä oikein
voisi lähteä vaihtoon. Luulin, että paljoa Viroa kauemmaksi
ei ole mahdollisuuksia. Toisin kävi. Virkailija kertoi, että voin
lähteä miltei minne tahansa opiskelemaan mitä vain. Hän
mainitsi Jamaikan, sain päähänpiston, ja täällä sitä nyt ollaan
pikajuoksijoiden ja reggaen luvatussa maassa opiskelemassa
media-alaa.

Irtiotto
Helmikuu, Koh Jum, Thaimaa. Rakastan rauhallisia iltoja, joita
vietämme kuunnellen sirkkojen siritystä, thaimaalaista loungea
ja aaltojen kuohuntaa. Kävellessäni paljain jaloin kuumalla
rantahietikolla tunnen olevani juuri niin kaukana opiskeluarjesta
kuin minun juuri nyt tarvitseekin. Ihmettelen rapujen vaellusta
laskuveden aikaan ja koristelen bungalowin terassin simpukoilla.

Kuva: Matkan Aasian-osuuden jälkeen jäin vielä
noin kuukaudeksi kiertelemään Eurooppaa
yksikseni.

Kenelle ei tekisi hyvää lähteä joskus tarpeeksi kauas? Ottamalla
etäisyyttä asioihin moni juttu alkaa näyttää selkeämmältä.
Matkalla sain aikaa olla omien ajatusteni kanssa. Olisi
liioiteltua sanoa, että löysin itseni, mutta uskon oppineeni
jotain itsestäni ja ihmissuhteistani. Löysin ihan uudenlaista
rohkeutta itsestäni, uskalsin tehdä asioita joita en ollut ennen
tehnyt. Minusta tuntuu, etten vuosiin ollut levännyt niin
perusteellisesti kuin välivuosimatkani aikana. Aloin nauttia
uudelleen lukemisesta muutaman vuoden tauon jälkeen. Koin
uskomattoman vapauttavia täydellisen stressittömyyden hetkiä,
jotka olivat minulle aiemmin vieraita. Olin niin kaukana
omasta perusarjestani, että sain mahdollisuuden rauhassa
jäsentää uudelleen sitä, millaista haluaisin arkeni olevan.
En ehkä saanut selville sitä, mikä minusta tulee
isona, mutta sain ideoita, suuntaviivoja ja kokemuksia. Opin
jotain perustavanlaatuista rakkaudesta ja luottamuksesta.
Puhuin vähintään yhden sanan verran kahtatoista eri kieltä.
Varmistuin kahdesta päätöksestä: minusta ei tule opettajaa
eikä filosofian maisteria. Mikä yllättävintä, löysin sisäisen
yhteiskuntatieteilijäni, jonka olemassaolosta en ollut ollut
lainkaan tietoinen.

Usein uusista asioista ajatellaan ”en mä...”. On turvallista
pysytellä samassa vanhassa. Vuodenajat vaihtuvat, ensin on
fuksi ja yhtäkkiä maisteri. Se, mitä yliopisto ei meille aina
opeta, on perspektiivi omaan elämään ja tavoitteisiin. Väitän,
että parhaan ja ainutlaatuisen tuloksen saa lähtemällä vaihtoon.
Sain 1300 euroa apurahaa, opiskelu on ilmaista, ja lisäksi saan
korotetun opintotuen. Olen todella etuoikeutettu, sillä moni
muualta tullut vaihtari maksaa tähtitieteellisiä summia täällä
opiskelusta.
Rahan lisäksi jotkut perustelevat empimistään sanomalla,
ettei vaihto ole itseä varten. Bullshit. Se on kaikkia varten.
Ei ole mitään ”vaihto-opiskelijaihmisiä” ja tavallisia ihmisiä.
Tavalliset ihmiset ovat vaihto-opiskelijoita.
Millaista vaihto-opiskelu sitten käytännössä on? Vaihto ei aina
ole pelkkiä drinksuja palmujen alla, mahtavia bileitä, uusia
tyyppejä ja kohentunutta kielitaitoa. Se on henkisesti raskasta
aikaa, kun kaikki sinulle tuttu ja turvallinen katoaa. Joudut
sopeutumaan uuteen kulttuuriin jopa tuhansien kilometrien
päässä rakkaimmistasi, ja kulttuurishokin iskiessä kovaa
olet hukassa, luultavasti enemmän kuin koskaan. Itse löysin
kuolleita torakoita sängystäni ja huomasin, että valkoihoisena
olen paikallinen nähtävyys.
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Rotuaarilla, tamperelaisena, yksin
teksti ja kuvat: Johanna Yrjänäinen
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Vaihe 2: Ehkä se tästä

uomessa on kaksi kaupunkia, joissa minulta on pummattu
rahaa heti Rautatieasemalle saavuttuani. Nämä kaupungit
ovat Tampere ja Oulu. Lausahdusta ”sori mullei oo yhtään
käteistä” siis seurasi ehdollistuneen kotoisa olo.
Mutta nytpä en ollutkaan kotona. Siitä vihjasi neljä
laukullista tavaraa ja intialaisen ruuan tuoksu. Olin Oulussa,
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa, tuossa tuulen
tuivertamassa merenrantakaupunnissa.
Miksi? Tai kuten ystäväni asian muotoilivat, miksi
*******ssä?
Siksi, että työharjoitteluun oli paikkoja tarjolla
jokaisesta Suomen kolkasta, ja pieni ääni sisälläni sanoi, että jos
nyt en lähde, en välttämättä lähde ikinä. Ajatus oli pelottava,
mutta se pieni ääni sisälläni taivutteli minut lähettämään
hakemuksia vieraisiin kaupunkeihin. Paitsi Mikkeliin, koska
joku roti pitää olla.
Haku-urakan päätteeksi sain Oulun yliopiston
viestintäpalveluista
kahden
kuukauden
paikan,
ja
alivuokrakämppä löytyi oululaisen kaverin kautta oudosti
saman päivän aikana. Niin, ja alivuokralainen Tampereenkämppään löytyi Facebook-kaverin kautta, jonka vieressä
istuin sitseillä alkuvuodesta. Käsite ”sosiaalinen verkosto”
saa kiristelemään hampaita, mutta käytännön asioissa tuo
verkosto todella teki tehtävänsä. Tein neljän kuukauden
vuokrasopimuksen ja päätin viettää työharjoittelun jälkeiset
kuukaudet kirjatentteihin lukien ja Ouluun paremmin
tutustuen. Elokuun viimeisellä viikolla pakkasin laukut, ostin
junaliput ja näin kavereita muutaman viikon tarpeisiin. Odotin
innoissani tätä outoa seikkailua.

Muuttoa seuraavana päivänä kahvittelin helsinkiläiskaverin
kanssa, joka oli sattumoisin juuri tuona viikonloppuna
käymässä entisessä kotikaupungissaan. Tuo kahvihetki palautti
minut entiselleni, ja tajusin, että todennäköisesti selviän tästä.
Tällaisissa käänteissä ihmiset ovat korvaamattomia. Kun kissa
nostetaan kahvipöydälle, se kutistuu.
Neuvo yksin uuteen kaupunkiin muuttavalle: älä
jää sisälle. Täytyy uskaltaa mennä yksin sinne kauppaan,
kirjastoon, taidemuseoon ja elokuviinkin, ihan minne tahansa,
missä ei ole mahdollista kääriytyä lakanoihin ja masentua siitä,
että on miljoonansadan kilometrin päässä turvaverkostaan.
Ei kannata vaipua synkkyyteen, vaan onnitella itseään siitä
että on ylipäätään uskaltanut lähteä. Turvaverkkoon on aikaa
pudottautua myöhemminkin. Huomio kannattaa kiinnittää
niihin asioihin, jotka juuri tässä kaupungissa ovat hyviä.

Vaihe 3: Vihdoinkin!
Kuten aiemmin mainitsin, tärkein syyni muuttoon oli
työharjoittelu. Tunne, jonka kokee kun neljän vuoden
pänttäämisen jälkeen pääsee oman alan töihin, on hyvä tunne.
Töissä oli heti tervetullut olo ja mukavia tyyppejä, mikä osaltaan
vaikutti siihen, että sain sysättyä koti-ikävän välittömästi
sivuun. Ensimmäisenä päivänä paikat esiteltiin juurta jaksain,
ja minua vietiin pitkin Linnanmaan kampuksen pohjakerrosta,
jota voisi kuvailla kampuskaupungiksi. Pohjakerros on melkein
kilometrin mittainen, ja sen varrelle on pystytetty keltaisia
tienviittoja eri yksiköihin: esimerkiksi geotieteiden laitos
löytyy loogisesti Geokadulta. Söpöä! Vahtimestarit viilettivät
potkulaudoilla pitkin vihreitä, punaisia, oransseja ja keltaisia
käytäviä.
Oulun yliopiston kauneudesta ollaan monta mieltä.
Itse olen sitä tyyppiä, joka maalaisi sairaalankin seinät 70-luvun
värein, joten omaa silmääni väritys miellytti. Yliopiston
julkisivu tosin muistuttaa sairaalaa tai tehdasta.
Harjoittelussani kirjoitin yliopiston tapahtumiin ja
tutkimukseen liittyviä uutisia ja artikkeleita. Käteen iskettiin
myös Nikonin järjestelmäkamera. Työ oli välillä hektistä,
esimerkiksi lukukauden avajaisissa olisin tarvinnut kuusi kättä
valokuvaamiseen, twiittaamiseen ja kirjoittamiseen, mutta
yleensä tahti oli rauhallinen.
Oman haasteensa harjoitteluun toi se, että Oulun
yliopiston painotus on teknologisessa ja luonnontieteellisessä
osaamisessa. Tampereella teekkarit on aidattu Hervantaan,
Oulussa ne kulkevat vapaina samalla kampuksella kuin
humanistit.

Vaihe 1: Tää on mun elämäni pahin virhe
Muuton
jälkeisenä
päivänä
saatoin
pikkusiskon
rautatieasemalle, enkä matkalla uskaltanut itkemisen pelossa
puhua mitään. Samasta syystä en käynyt kaupassa, vaikka olisi
pitänyt. Vihasin kaikkia ja kaikkea tässä uudessa, ärsyttävän
vieraassa paikassa.
Katsoin televisiosta musiikkivideoita, ja kaikki
kappaleet kertoivat siitä, että olin juuri muuttanut
turvaverkostani viidensadan kilometrin päähän. Itkin, hieman
jopa Whitesnaken Here I go againille, enkä edes siitä syystä,
että sen musiikkivideo on jäätävä.
En ollut ikinä ollut niin yksin. Into oli kaukana,
suurin osa minusta halusi takaisin.
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Painotus varmisti sen, että useat kirjoittamani artikkelit
liittyivät yleensä itselleni vieraaseen alaan. Opin paljon uutta
aloilta, joihin en olisi varmasti tutustunut vapaa-ajallani,
mutta biokemiaan tai kaivostutkimukseen perehtymisen
jälkeen kulttuuriantropologin henkilökuvan tekeminen tuntui
taivaalliselta.
Aluksi haastattelut jännittivät, mutta pian aloin
nauttia niistä. Opin kokemuksen kautta elämän tärkeimmän
kliseen: parhaiten pärjää, kun on oma itsensä. Omat pelot ovat
useimmiten turhia, ja ihmisistä ainakin 90 % on mukavia.

julkinen liikenne on yleinen vitsi. Itse olin pääasiassa
tyytyväinen siihen, miten käyttämäni bussi pysyi aikatauluissa,
mutta jostain syystä Kaakkurin kauppakeskukseen joutuu
kävelemään bussipysäkiltä kilometrin. Lisäksi opiskelijan
kuukausilippu maksaa miltei 40 € ja kertalippu 3,30 €. Hyi!
Kaupunkiin tutustumista helpotti se, että neljän
vuoden takainen suomen kielen tuutorini Pauli oli vaihtanut
Oulun yliopistoon opiskelemaan logopediaa, eli omanikäistä
seuraakin löytyi. Paulin kautta tutustuin Örmyyn, eli Oulun
yliopiston raskaiden musiikin ystävien omaan järjestöön. Hevi
ei ole minulle ykkösjuttu, mutta se ei haitannut, sillä porukka
oli mainiota.
Pikkuhiljaa muodostin yleiskäsityksen oululaisten
perusluonteesta. Kaduilla he eivät juuri hymyile tai katso
tuntemattomia silmiin, mutta ovat ystävällisiä ja lämpenevät
uusille ihmisille nopeammin kuin tamperelaiset. Tämän
huomasin erityisesti yöelämässä, jossa löysin itseni laulamasta
duettona karaokessa entuudestaan tuntemattomien ihmisten
kanssa niin Nightwishia kuin Kelan Anssiakin.

Vaihe 4: Siis nää ihmiset elää näin joka päivä
Henkilökunnan virkistysretkellä Ranuan eläinpuistoon moni
oululainen katsoi eteensä. Minä katsoin silmät pyöreinä
ikkunasta pohjoisen aamu-usvaista suomaisemaa.
Äkkiä huomasin, että metsäpolulla taivalsi muuan
villi, sarvekas peto, joka myös joulupukin korvaamattomana
apurina tunnetaan. Sanoin ”PORO” kovempaan ääneen
kuin olin suunnitellut, ja työkaveri selitti penkkiimme päin
kääntyneelle miehelle, että olen tamperelainen ja tämä kaikki
on minulle hyvin uutta.
Tamperelaisuus oli erinomainen keskustelunavaaja
taukohuoneessa: oululaisia kiinnosti, miksi ihmeessä olin
tullut tänne. Moni työntekijä oli itsekin valmistunut Oulun
yliopistosta, joten ulkopuolista mielipidettä ja näkökulmaa
arvostettiin ja jopa tarvittiin. En ollut kuitenkaan ainoa,
jonka tie oli vienyt Tampereelta Ouluun: yksi työkavereista oli
opiskellut tiedotusoppia Tampereen yliopistossa, ja sieltä oli
valmistunut myös eräs hallintopuolen työntekijä.
Taukohuoneessa kuunneltiin välillä oudoksuen
puheitani Oulun yliopiston ja koko kaupungin rennosta
ilmapiiristä. Pian tajusin, että melkein yhtä ihmeissäni minä
kuuntelin ylipuhetta Tampereesta. Ilmeisesti olin itsekin
sokeutunut kotikaupunkini hienoudelle. Oli surullista
tajuta, etten voi ikinä nähdä Tamperetta niin kauniina kuin
ulkopuoliset. Toisaalta ehkä siihenkin voi opetella.

Vaihe 6: Murrettani ette saa
Parin ensimmäisen viikon aikana palautetta tuli siitä, että olin
alkanut käyttää ilmaisua ”ei pöllömpi”, joka on kuulemma
hyvin oululainen. Havahduin ja pelästyin. Murrevihollinen oli
hyökännyt takavasemmalta, huomaamatta.
Tämä peli ei vetelisi: nyt alkaisi eeppinen taistelu
svaavokaaleja ja jälkitavun vokaalipidennystä vastaan! Heikki
Silvennoisen näköinen murreomatuntoni puki päälleen
haarniskan, nosti kilven ja alkoi torjua verbaalisia nuolia yksi
kerrallaan. Ehkä kaikista pelottavinta oli se, että Oulussa ”hei”
on normaali tervehdys. ”Hei hei” on puolestaan normaali
hyvästely. Muutama vuosi sitten olin kyllä kuullut ”hei”:n
oululaisen kaverin suusta, mutta pidin sitä vitsinä.
Eräänä päivänä olin matkalla tulostamaan, kun
odottamaton moikkaustilanne yllätti kulman takaa.
Hallintopalveluiden työntekijä käveli vastaan ja tervehti minua:
”hei”. Aikaa oli liian vähän. Olin aseeton, murreomatuntoni
ruokatauolla. Suustani karkasi ”hei” refleksinomaisesti,
alitajuntaisesti, primitiivisestä laumaan kuulumisen tarpeesta.
Silmäni suurenivat. Pysähdyin. Oliko jokin syvällä sisälläni
muuttunut?
Seuraavan kerran vastasin omalla kielelläni, rennon
rempseän moin huolimatta siitä että kuulostaisin epäviralliselta.
Mää kävelen rotvallinreunoilla, halusitte tai ette.

Vaihe 5: Oulu, je t’aime
Oulussa on monta mahtavaa asiaa. Muun muassa se, että jos
joku juoksee bussiin, kuski pysäyttää. Bussissa voi myös ladata
matkakortin! Ei tosin Visa Electronilla — tietenkään. Kun
epäonnistuneesti yritin edellämainittua, kuski ei heittänyt
minua ulos, vaan sanoi, että voin ladata kortin paluumatkalla.
Tässä kaupungin paras puoli: Oulussa mikään ei ole niin
justiinsa. Bussissa eräs matkustaja myös täysin pyytämättä
neuvoi minulle yliopistoa lähimmän automaatin.
Annan Oululle kiitosta myös pyöräteistä, jotka ovat
selkeämmät kuin Tampereella. Autoilijat tosin ovat nopeita ja
vaarallisia, suurin osa pitää suojatietä koristeena ja jalankulkijaa
taruolentona. Autoja myös on joka paikassa, koska Oulun

Vaihe 7: Onko pakko mennä?
Ystävän neuvo: jos mahdollista, kannattaa valita kahta
kuukautta pidempi työharjoittelu. Kaksi kuukautta on hirmu
lyhyt aika. Laatikon joutuu tyhjentämään, kun on parhaassa
vauhdissa.
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T. of Finland

Viimeisten, haikeiden pullakahvien äärellä tunsin
jo olevani kiinteä osa työyhteisöä. Kiinnyin ihmisiin,
taukohuoneen keltaisiin palikkatuoleihin, huonoon Vain
elämää -läppään ja työtehtäviin, joissa sain hyödyntää sekä
opittua että omaa persoonaani — ja ennen kaikkea kirjoittaa
joka päivä.
Kun ovi sulkeutuu, uusi aukeaa, ja yhteistyö voi onneksi
jatkua harjoittelun päätyttyäkin. Oulun yliopisto tarjoaa silloin
tällöin työkeikkoja entisille harjoittelijoille, onnekseni myös
minulle. Ah, hetket Linnanmaan väriviidakossa eivät ole ohi!

teksti: Helmi Riihonen

T

No, kannattiko lähteä?
Kannatti. Opin kolme tärkeää asiaa.
Ensinnäkin sen, että pärjään muuallakin kuin
Tampereella. Toiseksi sen, että pärjään yksin. Kolmanneksi
sen, että tiettyinä ajankohtina kuten perjantai-iltoina en pärjää
yksin, eikä pidäkään, ja silloin kyllä löytyy seuraa jos niin
haluaa.
Tärkein
muutos
tapahtui
ajatusmallissani.
Hämmästelin ja jopa hieman pelästyin sitä, miten helpolta
oloni tuntui Oulussa. Tampereella on liikaa muistoja ja ajan
saatossa pinttyneitä tapoja, ja Oulussa olin entisistä rutiineista
ja odotuksista vapaa, rohkeampi ja ehkä enemmän oma itseni
kuin aikoihin. Se tuntui ristiriitaiselta, mutta oli niin ilmiselvää,
että se oli pakko hyväksyä.
Oli tärkeää ja virkistävää tutustua siihen, mitä
uutta vieraalla kaupungilla on tarjota. Uusia maisemia,
kaupunginosia, ihmisiä, murteita ja paikallislegendoja —
esimerkiksi Ykän pub, jonka 70-vuotias baarimikko tietää
oudon paljon underground-punkista. Tätä kirjoittaessani
olen kuullut kyseisestä anniskeluravintolasta vain villejä
huhupuheita, mutta vielä minut sinne kuulemma viedään.
Kohtaamisiin, Ykä!

Kuva: Oulun kuuluisin mielenilmaus, joka jossain
vaiheessa sensuroitiin tekstillä ”Ihana kaupunni”.

änä vuonna juhlitaan Tove Janssonin juhlavuotta,
sillä rakastetun taiteilijan ja kirjailijan syntymästä
on täsmälleen sata vuotta. Parrasvaloihin on noussut
myös eräs toinen suomalainen taiteilija, kun Itella Posti
oy päätti julkaista Tom of Finlandin taidetta esittelevän
postimerkkisarjan. Sekä Tovea että Tomia pidetään
parhaiten ulkomailla tunnettuina suomalaisina
taiteilijoina, mutta mitä muuta yhteistä heillä on?

taiteilijaksi. Hänen homoeroottinen taiteensa loi uutta kuvaa
maskuliinisesta homomiehestä. Tomin kuvat ovat voimakkaasti
liioiteltuja ja erotisoituja, mutta samalla ne esittivät miesten
välisen seksin positiivisessa ja huolettomassa valossa. Tomin
piirtämät tukkijätkät, prätkämiehet ja muut raavaat äijät olivat
seksuaalisuudestaan ylpeitä ja päätyivät myöhemmin myös
edistämään aidsin vastaista työtä.
Touko Laaksosen ura kuvataiteilijana alkoi
1950-luvulla Yhdysvalloissa, kun Physique Pictorial
-lehden kustannustoimittaja ihastui Laaksosen lähettämiin
piirustuksiin ja keksi hänelle taiteilijanimen Tom of Finland.
Sekä Yhdysvalloissa että Suomessa vallitsi tuolloin tiukka
pornolainsäädäntö, jonka vuoksi eroottisen taiteen tekijät
piiloutuivat yleensä nimimerkin taakse. Myös Tom of
Finlandin todellinen henkilöllisyys pysyi suurelle yleisölle
tuntemattomana hänen uransa ajan. Tomin tuotantoon
kuuluu eroottisen kuvien lisäksi myös sarjakuvia, ja hänen
töitään julkaistiin Yhdysvaltojen lisäksi Iso-Britanniassa,
Ruotsissa ja Tanskassa. Niitä salakuljetettiin myös maihin,
joissa lainsäädäntö ei sallinut eroottisen aineiston julkaisemista.
Kotimaassaan Tom ei saanut juurikaan tunnustusta ennen
vuotta 1990, jolloin Suomen sarjakuvaseura myönsi hänelle
Puupäähattu-palkinnon.

Kirjailijana tunnettu maalari

Kuva: Toripolliisin kylmä katse kerää turisteja ja
pitää yllä järjestystä.

Oulun olennaiset
Asemakadun Hevimesta on loistopaikka. Sieltä löytyy niin
keikkalava, karaokehuone kuin jammailuhuonekin, jossa
soittimia riittää pianosta marakasseihin. Eikä siellä tarvitse olla
hevari, harva on.
Maista majoneesipizzaa, se on Oulun erikoisuus! Laittavat
majoneesia silloin tällöin myös kebabiin. Pyytämättä.
Bongaa 24 h Sale Raksilassa! MITÄ!
Jätä väliin Ritaharjun vasta-avattu Ideapark, varsinkin jos olet
käynyt Lempäälän Ideaparkissa. Haukotus.

Kuva: Tienviitat auttavat löytämään perille lähes
kilometrin mittaisella kampuksella.
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Tove Jansson (1914–2001) oli kuvanveistäjä Viktor
Janssonin ja kuvittaja Signe Hammarsten-Janssonin vanhin
tytär. Kodin taiteellisen ilmapiirin innostamana Tove halusi
jo lapsesta asti kuvataiteilijaksi, ja elämänsä aikana hän
tekikin maalauksia, kuvituksia, pilapiirroksia, sarjakuvia,
lavastuksia ja monumentaalimaalauksia. Parhaiten hänet
tunnetaan kuitenkin kirjailijana, onhan Tove käännetyin
suomalaiskirjailija; erityisesti muumikirjat ovat saaneet suosiota
ympäri maailman. Tove itse olisi ensisijaisesti halunnut tulla
tunnetuksi maalarina.
Muumit ehtivät seikkailla parissakymmenessä proosaja kuvakirjassa sekä yli tuhannessa sanomalehtien sarjakuvassa
ennen kuin viimeinen muumikirja julkaistiin vuonna 1970.
Muumien menestyksen syyksi on nimetty muun muassa lapsen
ja aikuisen roolin sekoittuminen. Vaikka muumikirjat ovatkin
ensisijaisesti lapsille suunnattuja, ne eivät ole lapsekkaita tai
naiiveja; muumitarinoihin kuuluu elämänviisautta, kodin
turvaa ja kaiken suhteellisuutta, suvaitsevaisuutta ja lämmintä
ironiaa. Myös aikuinen lukija saa tarinoista paljon irti.
Toven muu kirjallinen tuotanto pitää sisällään
useampia romaaneja ja novelleja, jotka käsittelevät usein
ihmisten välistä vallankäyttöä. Myös irtautumisen ja
kiinnittymisen pohtiminen näkyy läpi koko tuotannon. On
myös huomionarvoista, että Tove on kuvannut kirjallisessa
tuotannossaan samaa sukupuolta olevien rakkaussuhteita
jo 1970-luvulla, sillä muuten kyseinen teema alkoi yleistyä
suomalaisessa kirjallisuudessa vasta 1990-luvulla.

Tove ja Tom – saman kolikon kaksi eri puolta?
Nykyään sekä Tove että Tom nähdään sateenkaarikansan
rohkeina edustajina ja puolestapuhujina, pioneereina omalla
aikakaudellaan. He edustavat samaa aikakautta ja ovat osa sitä
murrosta, jonka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtasivat
1900-luvun lopulla. Tove ja Tom kuitenkin lähestyivät
aihetta hyvin erilaisista näkökulmista, ja myös taiteilijoina ja
julkisuuden henkilöinä he edustivat lähes vastakkaisia ääripäitä.
Siinä missä Tom toi lukijoidensa silmille rohkeaa ja monissa
maissa laitonta avoimen seksuaalista materiaalia piirtäen
julki useiden homomiesten salaiset fantasiat, Tove puolestaan
pohti kirjallisuudessaan sivistyneesti ihmisten välisiä suhteita
ja niiden ongelmia. Saman ajan ja ilmiön edustajina he ovat
kuitenkin kotoisin eri maailmoista.
Suurin ero Toven ja Tomin välillä on heidän asemansa
julkisuudessa. Touko Laaksonen pysyi koko uransa ajan
Tom of Finland -nimimerkkinsä takana pitäen todellisen
henkilöllisyytensä piilossa. Vapriikin Postimuseossa järjestetyn
Salaisuuksiin suljettu – kirjeiden Tom of Finland -näyttelyn
mukaan Tom ei ilmeisesti koskaan kertonut perheelleen
suuntautumisestaan eikä urastaan homoeroottisen taiteen
parissa. Tove sen sijaan kirjoitti ja teki taidetta omalla nimellään,

Laittomien fantasioiden kuvaaja
Tom of Finland, oikealta nimeltään Touko Laaksonen
(1920–1991), työskenteli ensin freelancer-muusikkona
teattereissa sekä ravintoloissa ja sittemmin taiteellisena
johtajana mainostoimistossa ennen kuin siirtyi vapaaksi
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ja hänen suhteensa taidegraafikko Tuulikki Pietilään oli
julkinen salaisuus. Tove jopa osallistui aikanaan linnan
juhliin yhdessä Tuulikin kanssa. Lisäksi Toven kirjallisessa
tuotannossa on nähty paljon omaelämänkerrallisia piirteitä,
ja niin muumikirjojen kuin muidenkin romaanien hahmot
on usein yhdistetty Toven lähipiiriin. Tom puolestaan piti
henkilökohtaisen elämänsä tiukasti erossa taiteestaan ja piirsi
liioiteltua, epärealistista fantasiaa.
Yksi syy Toven ja Tomin julkisen habituksen eroihin
lienee ajan henki. Pornografiaa säädeltiin tiukasti laeilla, ja
vaikka homoseksuaalisuus ei ollut rikos enää vuoden 1971
jälkeen, kehottamiskielto vaikutti yhä voimakkaasti siihen,
kuinka homoseksuaalisuutta voitiin kuvata julkisuudessa. Tom
oli kotoisin tavallisesta suomalaisesta opettajaperheestä, jonka
käsitys miesten välisistä suhteista lienee ollut ajan hengen
mukainen. Tove puolestaan kasvoi ja eli taiteilijamaailmassa,
boheemissa ja verrattain vapaassa ympäristössä, jossa asenteet
ovat luultavasti olleet keskimääräistä uudistusmielisempiä ja
vapaampia.
Toinen syy eroavaisuuksiin lienee yksinkertaisesti se,
kuinka erilaista taidetta Tove ja Tom tekivät. Heidän välillään
on kuilu, jota voisi karkeasti kutsua ”matalan” ja ”korkean”
kulttuurin rajaksi – rajapinnaksi, joka määrittää sen, millainen
taide on hyväksyttävää, arvokasta, sivistynyttä ja hienostunutta.
Tomin työt on nähty ja ehkä nähdään vieläkin pitkälti vain
pornografiana, ja taiteilijana hänet on alettu tunnustaa vasta
viime vuosina. Siinä missä Tove piti yksityisnäyttelyitä jo
40-luvulla, Tomin teki taidemuseodebyyttinsä vasta vuonna
1989. Abstrakti maalaustaide nähtiin arvokkaampana ja
sivistyneempänä kuin eroottinen kuvasto.
Viime vuosina ”matalan” ja ”korkean” kulttuurin
raja-aidat ovat alkaneet kaatuilla tai ainakin horjua, ja myös
vastakulttuurien tuotoksia on alettu nähdä taiteena. Vaikka
suuren yleisön silmissä homoseksiä kuvaavat, voimakkaasti
liioitellut ja humoristiset kuvat olisivatkin aivan irrallaan
miesten tai naisten välisten suhteiden ja niiden rakenteen
pohtimisesta hillitysti romaani- tai novellimuodossa, loppujen
lopuksi molemmat taidemuodot avaavat ja uusivat vanhoja
käsityksiä, luovat uusia mielikuvia ja ennen kaikkea tuovat
esiin sitä ihmisryhmää ja ilmiötä, jota on pitkään painettu
yhteiskunnassamme näkymättömiin.
Vaikka Tove ja Tom edustavat hyvin erilaisia
näkökulmia sateenkaarikulttuuriin, heillä molemmilla on omat
paikkansa suomalaisen taiteen parissa. Kumpikin tunnetaan
suomalaisiksi taiteilijoiksi harvinaisen hyvin maailmalla,
mutta toisaalta molemmat ovat taiteilijoita, joita ei aikanaan
nähty sellaisina kuin he olisivat halunneet tai ansainneet.
Eroavaisuuksistaan huolimatta Tove Jansson ja Tom of Finland
eivät ole täysin toistensa vastakohtia tai täydellisesti toisistaan
irrallisia. Kumpikin on jättänyt jälkensä suomalaisen seksuaalija sukupuolivähemmistöjen kulttuurin kehittymiseen.
Sateenkaarikansa tarvitsee sekä vakavaa pohdintaa parisuhteen

S2-opetuksen haasteita

luonteesta että suoraa puhetta seksistä ja erotiikasta löytääkseen
oman äänensä ja näkyvyytensä.

teksti ja kuva: Elisa Lampinen

Lisätietoa taiteilijoista:
http://www.tove100.fi/
Ahola Suvi 1997. Tove Jansson. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Biografiakeskus.
Arell Berndt 2010. Touko Laaksonen. Suomen Kirjallisuuden
Seuran Biografiakeskus.
Salaisuuksiin suljettu – kirjeiden Tom of Finland -näyttely
Vapriikin Postimuseossa
Mustola Kati & Pakkanen Johanna (toim.) 2007. SateenkaariSuomi – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Like.

Kuva: Luokan edessä ovat vasemmalta oikealle Eeva Rantala, Aurora Vasama, Mari Honko ja
Minna Vanhasalo.

N

ykysuomen seura ry. ja Kopula ry. järjestivät yhdessä
15.11. teemapäivän, jonka aihe oli Sanaston
tärkeys ja kentän haasteet – suomi toisena kielenä -opetus.
Kaikille avoimessa kahden tunnin tapahtumassa oli kolme
asiantuntijapuheenvuoroa ja niiden jälkeen yhteinen
paneelikeskustelu. Kokoontumispaikkana toimi Tampereen
yliopiston luentosali.
Tapahtuman aihe oli kiinnostava. S2-opettajuus, eli
suomi toisena kielenä -opettajuus, on suosittu uravaihtoehto
myös monelle suomen kielen opiskelijalle. S2-opinnot kuuluvat
myös omaan opintosuunnitelmaani, joten halusin kuulla S2opettajien näkökulmia. Aiemmat mielikuvani alasta perustuvat
ammattikoulussa maahanmuuttajaluokkaa opettavan tuttavani
kuvauksiin, joka on suunnitellut opetustaan S2-opettajan
kanssa onnistuneesti.
Tilaisuuden tervetuliaissanat lausui Nykysuomen
seuran puheenjohtaja Minna Vanhasalo. Hän on osalle
kopulalaisista tuttu myös opettajana viime vuosien suomen
kielen kursseilta.
Ensimmäisenä ansantuntijapuheenvuoron piti tutkija
Mari Honko. Hänen vuonna 2013 julkaistu väitöskirjansa
Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven
suomi ja S1-verrokit on luettavissa myös Tampubista. Hongon
puheen aiheena oli Hyvä, parempi sanasto – tutkimushavaintoja
sanaston omaksumisesta. Honko johdatteli aiheeseen
määrittelemällä sanaston käsitettä ja havainnollisti, etteivät
äidinkielenään suomea puhuvatkaan aina ymmärrä suomea.
Varmasti jokainen on elämässään törmännyt tilanteeseen,
kun kielimuuriksi on noussut mm. murre tai jargon.
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Hauskana esimerkkinä Honko antoi aprikoitavaksemme
kapulakielisen lauseen, joka paljastui Puppulausegeneraattorin
tuotoksesi. Generaattoria voi kokeilla osoitteessa http://
puppulausegeneraattori.fi/.
Honko käsitteli puheessaan väitöskirjansa sisältöjä.
Hänen mukaansa yksilön sanaston laajuuteen vaikuttaa
merkittävästi oma aktiivisuus: puhumalla, lukemalla ja
kirjoittamalla sanavarasto karttuu. Honko linjasi, että S2opettajan tärkeimpänä tehtävänä onkin innostaa oppilaat
omatoimiseen kielen oppimiseen.
Tapahtuman toisena asiantuntijana kuultiin Eeva
Rantalaa, jolla on pitkä kokemus S2-opettajana. Rantalan
aiheena oli perusopetuksen reaaliaineiden sanaston oppiminen.
Kielen oppijan sanavarasto jakautuu monin tavoin. Oppijan
kyky ymmärtää sanoja saattaa olla aivan eri tasolla kuin
tuottaminen ja samoin tekstin tai puheen ymmärtäminen.
Oppikirjojen kielen ymmärrettävyys on tärkeää
oppilaille. S2-oppijat ovat erityisen riippuvaisia oppikirjoista.
Jos opettajan puhe jää epäselväksi, oppikirja on tukena. Rantala
on perehtynyt yläkoulun oppikirjojen sanastoon, ja hänen
mukaansa niiden tekstit ovat monin tavoin kompleksisia.
Rantalan mukaan esimerkiksi biologian oppikirjoissa kieli on
vaikeatajuista jopa suomea äidinkielenään käyttävälle aikuiselle.
Rantala listasi joitain yleisiä ongelmia S2-oppilaiden
opetuksessa. S2-oppijat eivät ymmärrä kaikkia käsitteitä, ja he
ovat keskenään eri tasoilla kielen oppimisessa. Reaaliaineiden
tunneilla opettajilla on myös kiire ja paineita pysyä aikataulussa
mukana, jonka vuoksi S2-oppilaiden osaamista ei ehditä
seurata tai tukea aina heidän tarpeidensa mukaisesti.
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S2-oppijalle on tärkeä taito oppia päättelemään sanojen
merkityksiä ja tunnistaa vieraiden sanojen sanaluokat sekä
morfeemit. Hongon tavoin Rantalakin painotti aktiivisuuden
merkitystä kielen oppimisessa. Rantala otti myös kantaa
yleiseen ilmiöön oppitunneilla: S2-oppijat selittävät toisilleen
suomenkielisten sanojen merkityksiä omalla äidinkielellään.
Rantala kokee ilmiön opetusta haittaavaksi, sillä se sulkee
opettajan kontrollimahdollisuuden pois. Jos oppilastoverit
selittävät sanat virheellisesti, opettaja ei voi ottaa korjata
väärinymmärryksiä, jos ei osaa oppilaiden äidinkieltä.
Aurora
Vasama
piti
viimeisen
asiantuntijapuheenvuoron. Hänelläkin on taustallaan pitkä ja
monipuolinen S2-opettajan ura. Vasaman näkemykset olivat
monin osin yhteneväisiä aiempien puhujien kanssa. S2-oppilaat
ovat tunneilla paljolti tekstien varassa, sillä opettajan puhetta
ei aina ymmärretä. Lisäksi, kun S2-opetus järjestetään erillään
muusta opetuksesta, tuntemattomien sanojen konteksti katoaa.
Muiden oppiaineiden tunneilla esiintyneitä vieraita käsitteitä
ei ymmärretä eikä niitä enää muisteta S2-tunneilla kysellä.
Vasama arvosteli myös maamme S2-opetuksen

järjestämistä ja totesi, että elämme vieläkin ”hätätilassa”.
Vasama vertaa maahanmuuttajien tilannetta kuuroihin.
Kuuroille on paljon materiaalia, ja koko ajan kehitetään
uudistuksia, jotta kuurojen olisi helpompi tulla toimeen
yhteiskunnassa. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että kuuroja
on ja tulee olemaan jatkossakin. Maahanmuuttajien tilanne
on Vasaman mukaan toinen: politiikka on ”päälle liimattua,
hätäratkaisuja ja tulipalojen sammuttelua”. S2-opetukselle
ladataan suuret toiveet, mutta resurssit ovat mitättömät.
Tapahtumaan osallistuminen herätti paljon ajatuksia.
Illan puheiden perusteella vaikuttaa siltä, että S2-opetuksessa
on paljon haasteita ja kehitettävää. Puhujien mukaan
yhteisopettajuus olisi tärkeää mm. sanojen kontekstien vuoksi.
Ammattikoulussa maahanmuuttajia opettavan tuttavani
mukaan opetus toimii hyvin erikseenkin. Haastatellessani
häntä lyhyesti hän kertoi, että yhteistyö S2-opettajan kanssa oli
kuitenkin tiivistä, sillä opetus, kokeet ja tehtävät suunniteltiin
yhdessä. S2-opetus voi siis toimia hyvin myös erikseen,
mutta se vaatii paljon suunnittelua, opettajien yhteistyötä,
panostamista − ja resursseja.
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Kopulan

pikkujoulut

27.11.2014

Kopulan pikkujouluja vietettiin tänä vuonna naamiaisteemalla. Juhlapaikkana
toimi lämmintunnelmainen Domus-klubi. Illan ohjelmassa oli syömisen,
juomisen ja rennon yhdessäolon lisäksi aivovoimistelua jouluisen tietokilpailun
merkeissä. Lopuksi saimme vielä nauttia livemusiikista, kun Nicolas Kivilinna
saapui kitaransa kanssa viihdyttämään pikkujouluväkeä muun muassa Eino
Leinon runoista sovittamillaan lauluilla. teksti ja kuvat: Mirella Penttilä
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Sit sitsit!
teksti ja kuva: Meri Lindeman

P

elottaa.
Ensinnäkään en ole oikein koskaan päässyt perille siitä,
miten ihmeessä Helan gårin sanoissa mikään liittyy mitenkään
mihinkään. Olen tottunut mongertamaan ruotsinkieliset
sitsilaulut tilassa, jossa en ole ehtinyt edes lukea sanoja, kun
ne on jo laulettu. Ja kuinkas ollakaan, sitsausseuranamme ovat
tällä kertaa - ketkäs muutkaan kuin - Svenssonit. Enkä voi tällä
kertaa vedota päihtymykseeni, koska aion sitsata selvinpäin.
Hjälp!
Sitä paitsi sitsit pidetään Titityyllä, erään potentiaalisesti
vihamielisen opiskelijaheimon Kaikkein Pyhimmässä. Siellä
ei auta edes nippelitieto pohjoissaamen sijamuodoista. Joko
sanoin, että pelottaa?
Mutta nyt ei peräännytä. Raitapaita päälle, ankkurikoru kaulaan
ja kohti merimiessitsejä! (Olen jo ehtinyt heittää huonon läpän
Meri-miehistä. Kahdesti.)
Olo alkaa kummasti helpottaa, kun TTY:n käytävillä liikuskelee
paikallisten beduiinien lisäksi myös tuttuja humanistiyksilöitä.
Levottomuutta aiheuttaa kuitenkin se, että heti sitsien aluksi
tarjotaan ruokaa. Lämpimänä. Ennen kuin edes Helan gåria
on laulettu. “Onko tämä ansa?” ma ajattelen. Eikä edes ole.
Mielettömän hyvää pitsaa eli pizzaa on se.

Kielikämmit ja kielelliset innovaatiot

raavittua kasaan, ja hiljalleen meno alkaa vaikuttaa tutulta ja
turvalliselta sitsaukselta.
Lainaan lasillisen viiniä herkkää Varpunen jouluaamuna
-tulkintaamme varten. Juomme paitsi nUt-partisiipeille, myös
jokaisen ta-tavun kohdalla. Naamani helottaa koko loppuillan,
mutta hikkaa en onneksi saa.
Ilta vierähtää rattoisasti. Ruotsiksi laulaminen ei sittenkään
kuumota yhtään, vaikka ympärillä kaiken maailman
tapasuomenruotsalaisia onkin. Livahdan paikalta kymmenen
aikoihin, sillä herätysvaloni alkaa sarastella seuraavana aamuna
jo seitsemältä.
Bussissa
numero
13
kuuntelen
mielenkiintoisia
koodinvaihtotilanteita. Kuulen saman seurueen puheesta
tampereen kiältä, S2-murretta, englantia ja jotakin hyvin
eksoottista kieltä.
Matkailu. Se avartaa.

PS. Tiedätte varmasti sen tunteen, kun keksii jälkikäteen
jotakin nokkelaa sanottavaa. No, seuraavan kerran, kun joku
kysyy toteemieläintäni, osaan vastata hirmuisen hyvin.

Vieressäni istuva svenssoni on suunnattoman ahdistunut,
pudottelee silmälasejaan lattialle ja ratkeaa sitten ryyppäämään.
Onneksi sitsien säännöt saadaan kuitenkin kollektiivisesti

hghghghghghghg
Kirjoittaja pitää laulamisesta ja viinin juomisesta, mutta ei
aivan varauksetta kannata niiden yhdistämistä.
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