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JOHDANTO 

ULKOMAANLEHTOREITA NELJÄLTÄ VUOSIKYMMENELTÄ 

Saija Merke ja Mai Frick 
 
Tämä maailmanympärimatka alkaa neljän vuosikymmenen takaa, 
Kekkosen ja ETYKin 1970-luvusta, jolloin Suomesta ulkomaisiin yliopistoihin 
lähteneet suomen kielen ja kulttuurin opettajat perustivat nyt 40-
vuotispäiviään juhlivan Ulkomaanlehtoriyhdistyksen. Matka kulkee läpi 
Euroopan, Aasian ja Amerikan ja kertoo suomalaisten maahanmuuttaja-
opettajien sopeutumisesta uusiin kotimaihinsa, arjesta ja yliopisto-
opettajan työstä, sekä myös siitä, millaisina Suomi ja suomen kieli 
näyttäytyvät kaukaa katsottuna.  Kirjoittajat kuvailevat elämyksiään välillä 
hauskoissa ja välillä absurdisissakin tilanteissa. Mitä opettaja tekee, kun 
yliopistolla ei olekaan kopiokonetta, kun luokkaan ilmestyy kesken 
lukuvuoden toistakymmentä erikielistä uutta opiskelijaa, kun sähköt 
katkaistaan, avain ei toimi, lentokone ei lähde tai ystävät katoilevat 
poliisikuulusteluihin? Kaiken kaikkiaan kirjan 25 kirjoitusta vilisevät sekavia 
tunteita: jännitystä, oudoksuntaa, odotusta, iloa, yllätystä ja ystävyyttä. 

Kirjoituksissa nousee esille kolme toisiinsa kiteytyvää pääteemaa: 
kieli ja identiteetti, kielen opetus sekä uuden tuntemattoman ympäristön 
kohtaaminen. Uusien havaintojen tekemiseen tarvitaan etäisyyttä omien 
normien ja ympäröivän maailman väliin. Suomen kielen ja kulttuurin 
opettajalla on asemamaassaan erinomainen tilaisuus nähdä, pohtia, 
kyseenalaistaa ja arvostaa uuden kotimaansa käytäntöjä ja tapoja. Hän 
tutustuu työnsä puolesta yliopistokäytänteisiin, opetuskulttuuriin, 
asemamaansa hallintoon sekä kaikkein keskeisimpänä uuden kotimaansa 
ihmisiin ja heidän tapaansa kommunikoida ja rakentaa sosiaalisia 
verkostoja.  

Uuteen maahan asettuminen on monipolvinen prosessi, sillä 
jokainen paikka "tulee tutuksi ja uudelleen vieraaksi", kuten Ruotsissa 
asunut virolainen kirjailija Karl Ristikivi on sanonut. Pitkäaikainen ulko-
maanlehtori Lasse Suominen (2009) puolestaan kuvaa alkuvaiheen kulttuu-
rishokkiaan New Yorkissa näin: "Tuntui vain, etten oikeastaan ollut 
paikalla. Fyysisesti todistettavasti olin, mutta tajuntani leijaili vielä osittain 
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jossain aivan muualla." Maahanmuutto nousee aiheeksi useammassa 
tämän kirjan kirjoituksessa. Sitä tarkastellaan yhtäältä vierestä katsojana, 
kuten Sirpa Tuomainen, joka käsittelee ulkosuomalaisten poliittisia haaleja 
eli kulttuuritaloja Berkeleyn kaupungissa, tai Saija Merke, joka kertoo opis-
kelijalakoista ranskalaisessa yliopistossa. Toisaalta maahanmuuton aspek-
teja tarkastellaan kokijan perspektiivistä, kuten Susanna Virtanen, joka 
keskittyy kirjoituksessaan siihen byrokratiaviidakkoon, joka opettajaksi 
lähtevää kohtaa, tai Esa-Jussi Salminen, joka toisessa kirjoituksessaan 
kuvailee asumisen järjestelyjä Venäjällä ja Romaniassa. Pirjo Nummenaho 
kirjoittaa elämään asettumisesta Italiaan ja kahden maan erilaisesta arvo-
maailmasta ja yhteiskunnasta. Kulttuurierot ja opettajan arki ovat aiheena 
myös Sirkku Latomaan kirjeissä Venäjältä ja Kiinasta. Mai Frick taas 
näyttää leikkimielisen testin kautta uuden tavan kohdata kulttuurieroja, 
joita pohtii myös Romaniassa hyvästelyä tarkastellut Maija Mustonen. 

Vieraassa ympäristössä kielenkin rooli muuttuu: oma kieli on 
yhtäkkiä vähemmistökieli, jota voi puhua harvojen kanssa ja silloinkin usein 
vain hitaasti ja yksinkertaisesti. Monesta opettajasta tulee oppija, kun hän 
istuu kielikurssilla ja sönkkää asiansa niin että torimummot nauravat. 
Silloin alkaa arvostaa opiskelijoiden kiinnostusta suomea kohtaan ja heidän 
vaivannäköään sen eteen. Suomalainen ilahtuu myös, kun näkee omaa 
kieltään käytettävän vieraassa maassa. Kielen kiehtovuudesta todistaa 
Eero Suvilehdon pohdiskelu kielen, kulttuurin ja identiteetin suhteesta ja 
Esa-Jussi Salmisen kirjoitus siitä, millaisina suomalaiset paikannimet 
näyttäytyvät romanialaisessa kontekstissa.  

Lehtorin päämissio on opettaminen, joten ei ole yllättävää, että 
kielen opettamisen eri tapoja tarkastellaan useammassa kirjoituksessa.  
Satu Rakkolainen-Sossa kirjoittaa opetuksen metodiikasta ja suunnitte-
lusta: siitä miten puhuttua kieltä voi opettaa. Sirpa Tuomainen ja Tuija 
Lehtonen puolestaan kirjoittavat etäopetuksen järjestämisestä ja siitä, 
kuinka verkko-opetus on saanut alkunsa. Sirpa Tuomaisen, Csenge Feketen 
ja Essi Sulanderin keräämissä opiskelijoiden runoissa ja muissa pikku-
kirjoitelmissa suomentuntien tulokset konkretisoituvat. Anna Zjuzjajeva ja 
Maria Romanova Mordvasta sekä Chris Helling Yhdysvalloista antavat 
opiskelijan näkökulman suomenopintoihin ja Suomeen. Opettajan ja 
opiskelijoiden suhdetta kuvaa muiden muassa Sanna Heinonen, joka on 
kieliassistenttina kokenut aitoa vastavuoroisuutta. 
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Eniten saamme tietää Romanian opetuspisteestä, jonka entiset 
lehtorit kirjoittivat nyt julkaistavat muistelonsa vuonna 2005 vieraillessaan 
Cluj-Napocassa, eli unkariksi Kolozsvárissa, sikäläisen lehtoraatin täyttäessä 
30 vuotta. Irmeli Kniivilä, Minna Savela ja Anja Haaparanta kuvaavat 
Ceauşescun diktatuurin tiukkenevaa otetta, unkarilaisen vähemmistön 
heikkenevää asemaa, elintarvikepulaa ja säästötoimenpiteitä. Näiden 
seikkojen tiedetään lopulta johtaneen vallankumoukseen, josta puolestaan 
kertoo Eira Penttisen postuumisti ilmestyvä kirjoitus. Sanna Manner ja 
Hanna Pakarinen (nyk. Honkanen) opettivat jo maassa, jossa sanan-
vapautta ja kulttuuritoimintaa ei rajoitettu - kuten ei suomenopiskelijoiden 
määrääkään. Kaikkien näiden romanianlehtorien, kuten myös myöhemmin 
Clujissa opettaneen Maija Mustosen kirjoituksesta välittyy lämmin suhtau-
tuminen ja tyytyväisyys erityisesti nopeasti työn kautta syntyneisiin ystä-
vyyssuhteisiin ja ihmisten keskinäiseen tukeen ja ymmärrykseen. 

Suomen kielen ja kulttuurin opettaminen ulkomailla ei ole uusi 
eikä edes 40-vuotias ilmiö. Ensimmäinen suomen kielen lehtoraatti perus-
tettiin Tarttoon vuonna 1803 - siis ennen kuin suomen kielen lehtoreita oli 
edes Suomessa. Opetuspisteiden määrä kasvoi vähitellen, ja vuonna 1962 
tätä toimintaa koordinoimaan perustettiin Opetusministeriön alaisuudessa 
toimiva Ulkomaisten yliopistojen suomen kielen ja kulttuurin opintojen 
neuvottelukunta (UKAN). Tuolloin suomea opetettiin jo noin 50 paikassa 
ympäri Eurooppaa. (Päivärinne 2006.) Nykyään ulkomaanlehtoritoimintaa 
ohjaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, joka toimii 
Suomesta lähetettyjen noin 20 lehtorin ja kieliassistentin työnantajana ja 
tukee maailmalla tapahtuvaa suomenopetusta ja -opiskelua monin eri 
tavoin. Vuonna 2011 suomea voi opiskella jo yli 100 yliopistossa ulkomailla. 

 
Lähteet 
 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri, 31.5.2011. 
Päivärinne, Sari 2006: Ulkomaanlehtoriyhdistyksen toimintaa 35 vuotta.  –  

Ulkomaanlehtoriyhdistys 35 vuotta. Sari Päivärinne (toim.). Finn Lectura, Helsinki. 
Suominen, Lasse 2009: Ammatti: ulkomaanlehtori.  –  Karjalanpaistista 

kaksoiskonsonanttiin. Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla. 
Marjut Vehkanen (toim.). Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 
CIMO, Helsinki. 
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BULGARIA 

”NO EIKÖHÄN”,  SANOI SUOMALAINEN 

Eero Suvilehto, Sofia 1980–1985, Reykjavik 1995–1999, Wien 1999 

 
                                                                "Kotimaan korostus 
                                                                jää ihmisen mieleen ja sydämeen 
                                                                kuten hänen kieleensäkin." 

                                                                         Francois de La Rochefoucauld 
 
”Kakvo pravish”, sanoo tuttu bulgarialainen, jonka tapaan oudossa 
paikassa ja odottamatta. Tunnen itseni yllätetyksi, en vain kohtaamisen, 
vaan myös hänen kysymyksensä tähden.Tulkitsen tuon tervehdyksen 
nimittäin kysymykseksi: mitä sinäkin täällä teet? Kirjaimellinen käännös 
(jos sellaisia ylipäänsä on) olisi mitä teet, mutta kun on kyse 
tervehdyksestä, kysymys on korkeintaan muodollinen. Vastaukseksi tulee 
sanoa vain dobre sum, kirjaimellisesti hyvin olen.  
        Osaan bulgariaa varsin hyvin ja tunnen myös maan tapakulttuuria. 
Siksi itsekin ihmettelen reaktiotani tervehdykseen. Meikäläinen mitä 
kuuluu on paljon neutraalimpi ilmaus, ja nämä erot paljastavat 
kulttuureista ehkä enemmän kuin heti tulee ajatelleeksi. Joissakin 
tilanteissa pienetkin erot saattavat saada suuren merkityksen ja aiheuttaa 
hämmennystä. 
       Monissa maissa on tapana kätellä arkisissakin tilanteissa ja 
puhekumppania sopii myös kosketella. Sama suhtautuminen näkyy joskus 
myös kielellisissä ilmauksissa. Suomen mitä kuuluu  -tervehdykseen 
tottuneelle ei toisessa persoonassa osoitettu puhuttelu  tunnu välttämättä 
kovin luontevalta. Se saattaa tuntua melkeinpä kosketukselta.  Kysymys on 
preesensissä, mikä esimerkiksi bulgariassa erottuu selvästi futuurista. 
Suomessahan sama muoto voi tilanteesta riippuen tarkoittaa sekä 
preesensiä että futuuria. Ehkä nämä seikat tuntuvat pakottavan 
vastaamaan muodolliseen kysymykseen konkreettisesti. 
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Aarteita ja ihmeellisyyksiä 

Suomen neutraalisuus esimerkiksi kolmannen persoonan sukupuolen 
suhteen saattaa joskus kääntäjän hankalaan asemaan, jos hänen oma 
kielensä pakottaa tekemään asiassa selvän valinnan. Ilmausten neutraa-
lisuus voi hämmentää suomea vieraana kielenä puhuvaa monellakin 
tavoin. Eräs vasta Suomeen tullut vieraileva lehtori oli kysynyt 
uudella työpaikalla kollegaltaan, voisiko tämä hiukan esitellä laitosta, jossa 
työskenteli kielitieteilijöitä. - No enköhän, oli kuulunut vastaus. Kysyjä oli 
lingvisti, joka oli opiskellut suomea yksin ja oppinut sitä varsin hyvin, mutta 
itse kielenkäyttö eri tilanteissa oli jäänyt kotimaassa harjoittelematta. Hän 
oli täysin ymmällään vastauksen suhteen. Ilmeisesti ei tiennyt oliko vastaus 
ihmettelyä, kysymys vai jonkun itsestäänselvyyden toteamista. Kysyjän 
äidinkielellä melkeinpä ainoa käypä vastaus olisi ollut mielihyvin tai erittäin 
mielelläni.  
        Mutta mikä pätee kielessä yhdessä kohtaa ei päde toisaalla. Tilojen ja 
suuntien suhteen suomi onkin kaikkea muuta kuin neutraali tai 
ylimalkainen. Erityisesti paikallissijat muodostavat hienon, täysin 
symmetrisen kuusiosaisen järjestelmän, joka tuo mieleen esimerkiksi 
alkeishiukkasissa huomatun symmetrian. Eräs oppilaani on todennutkin, 
että suomen kieli muistuttaa korkeampaa matematiikkaa. 
        Mielenkiintoista on, että indoeurooppalaisia kieliä puhuvat näyttävät 
löytävän kielestämme kyseisiä piirteitä helpommin kuin suomalaiset. 
Englantilainen kirjailija ja filologi J. R. R. Tolkien on jossakin yhteydessä 
todennut, että kun hän sai käsiinsä suomen kieliopin, kokemus oli 
samanlainen kuin olisi löytänyt kellarillisen vanhaa arvokasta viiniä. 
Tiedossani ei ole Tolkienin tarkempaa kommenttia asiasta.  
        Maailman kielet ovat ihmiskunnan keskeistä kulttuuriperintöä, jota 
tulee vaalia. Mielenkiintoista on, että jotkut tutkijat ovat huomanneet 
esimerkiksi hopi-intiaanien kielessä piirteitä, joiden on katsottu edustavan 
modernia tieteellistä ajattelua, näkemystä ajan (tai ajallisen prosessin) ja 
tilan erottamattomuudesta. Myös suomen verbien nominaalimuodoissa 
lienee jotakin samaa esimerkiksi kun sanotaan, että joku on nukkumassa. 
        Jos varsinkin kirjoitettua runoutta voidaan ajatella tilataiteena, niin 
mielestäni suomenkielinen runous on sitä suuremmassa määrin kuin 
vaikkapa englanninkielinen. Ajan määrittelyn suhteen suomi taas on 
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vähemmän tarkka kuin monet indoeurooppalaiset kielet. Uskon että 
suomalaiset runoilijat ovat näitä kielispesifejä piirteitä tajunneet ainakin 
alitajuisesti, vaikka niitä ei runousopeissa juuri tuodakaan esiin. Vertaahan 
Pentti Saarikoskikin runon tekemistä talon rakentamiseen. Jännitteitä, 
symmetrioita, kontrapunkteja ja muita musiikissakin esiintyviä rakenteita 
voidaan luoda esimerkiksi paikallissijajärjestelmää hyödyntämällä.  
        Kyse ei ole kuitenkaan akustisista keinoista kuten alku- ja loppusointu 
tai vokaaliharmonia, vaan erityisestä kielikohtaisesta keinosta, jota voisi 
luonnehtia vaikkapa spatiaalis-semanttiseksi. Tämä kielispesifi ilmiö on 
suomalaisessa runousopissa sivuutettu, koska mallina on ollut raken-
teiltaan vieraisiin ja erityyppisiin kieliin pohjautuva estetiikka. Suurten niin 
sanottujen kulttuurikielten vaikutus ei olekaan ollut pelkästään 
positiivinen, vaan ne ovat jyränneet jotakin alleen tai aiheuttaneet meissä 
sokeutta oman kielemme arvojen ja ominaislaadun suhteen. Vastaavat 
seikat ovat myös suomen kieliopin taustalla ja aiheuttavat joskus 
kompastuskiviä, kun suomen kielioppia selitetään ulkomaalaisille.  
        Erilaisten kielijärjestelmien yhteentörmäykset ja sekaannukset 
vaatisivat omat tutkimusprojektinsa jo monista käytännöllisistäkin syistä. 
Esimerkiksi suomalaisten puheterapeuttien käytössä on kielellisiä testejä, 
joiden ongelmana on se, että ne on tehty eri kieliryhmään kuuluvan kielen, 
yleensä englanninkielisen alkuperäisversion pohjalta. Joskus niissä esiintyy 
suoria käännöksiä, jotka eivät toimi lainkaan suomen kielen kontekstissa ja 
ovat siis testeinä epävalideja. Näitä testejä kuitenkin käytetään tehtäessä 
päätöksiä kielellisistä häiriöistä kärsivien potilaiden hoitotarpeesta. 
        Maailmassa on eri arvioiden mukaan vielä jopa 10 000 kieltä. Niiden 
kaikkien oppiminen on yhdelle ihmiselle täysin mahdotonta ja kattava 
vertailukin vaikeaa, vaikka uusi tietotekniikka tosin avaa uusia 
mahdollisuuksia. Kielistä voi sanoa paljon, mutta melkein kaikkeen löytyy 
vasta-argumentti tai poikkeava esimerkki. Yhtä mieltä on helppo olla vain 
näkemyksestä, että kieli on inhimillisen käyttäytymisen kaikkein 
monimutkaisin muoto. Siksi ei ole ihme, että aivan kuten teologiassa ja 
psykiatriassa myös kielitieteessä esitetyt mielipiteet ovat usein varsin 
kategorisia ja koulukuntakiistat tavanomaisia. Varsinkaan näkemykset 
alkuperästä ja sukulaisuussuhteista eivät helposti kestä suuria 
uustulkintoja.  Tästä esimerkkinä vaikkapa Kalevi Wiikin näkemysten 
herättämät reaktiot.  
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     Kieli on herkkä ja haavoittuva, yhtä aikaa sosiaalinen ja hyvin intiimi. 
Kokemukseni tervehtiessä näyttää osittain sotivan sitä Julia Kristevan 
esittämää näkemystä vastaan, että aikuisena opittu vieras kieli on jotenkin 
vapaampi kuin äidinkieli lapsuuden oppimisprosesseihin usein liittyvistä 
kielteisistä kokemuksista. Kristeva sanoo kokevansa oman ranskan kielen 
käyttönsä olevan jotenkin estotonta ja antavan tilaa luovuudelle hänen 
teksteissään. 
        Virolainen runoilija Elo Viiding kirjoittaa:  ”Puhuminen on seksiä. Kuka 
sitä nyt ei tietäisi.” Ja Lars Huldèn: Ei ole muuta nautintoa kuin sanojen. 
Tiedän sinun kyllä voivan luetella monia nautintoja.  Siinä tapauksessa 
syynä on vain, ettet koskaan ole kokenut sanojen nautintoa. 
        Pienillä kielillä kirjoitetun kirjallisuuden laajempi esiintulo on altis 
konjunktuureille ja sattumillekin.  Joskus voitaneen puhua myös hyvästä 
onnesta.  Lars Huldèn on yhdessä Mats Huldènin kanssa tehnyt suurtyön 
Kalevalan ruotsintajana, onhan uudesta, asiantuntevasta, mutta samalla 
omaperäisestä käännöksestä ilmestynyt jo useita laitoksia Ruotsissa. Tämä 
saattaa tuntua hämmästyttävältä, kun ajattelee, miten vähäistä itse asiassa 
Kalevalan harrastus on Suomessa.  Huldèn onkin onni Suomen 
kirjallisuudelle ja kulttuurille ainakin Ruotsin suuntaan.  Suurten kielten 
merkkiteosten kääntäjiksi löytyy usein joku Laxness tai Saarikoski tai Leino. 
Toisin päin kääntäjän valikoituminen on sattumanvaraisempaa, mikä 
osaltaan vaikeuttaa maailmankulttuurin kartan tasapuolista 
hahmottumista. 
 
Identiteetti, diversiteetti ja kielten tasa-arvo 
 
Kieli on herkkä alue myös siksi, että se kuuluu kansallisen identiteetin 
ytimeen. Kansallinen identiteetti on Suomessa myöhäinen ja tietoisena 
projektina rakennettu ilmiö. Kieli - tietoisesti luotuna kirjakielenäkin - on 
tämän rakennelman kaikkein vähiten keinotekoinen osa. Kielen ja 
kansallisen identiteetin tiivis yhteys näkyy vahvana varsinkin maissa, joissa 
on luotu oma kirjoitusjärjestelmä. Kirjoituksen alkuperää on monissa 
vanhoissa kulttuureissa pidetty jumalallisena. 
        Bulgariassa kyrillisen kirjoituksen kehittäjät Kyrillos ja Metodius ovat 
pyhimysten asemassa. Tällaisissa tapaukissa voidaan puhua kokonaisista 
kielikeskeisistä kulttuureista. Asialla on myös kääntöpuolensa, joka helposti 
saattaa unohtua. Niin sanotut pyhät kielet tavallaan edellyttävät myös 
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vastakohtansa olemassaolon. Esimerkiksi Balkanilla on etnisten konfliktien 
vallitessa ollut joidenkin vähemmistökielten puhuminen rangaistava teko. 
Kielen ja kansallisuuden syvää sidosta, kuten myös kielen suhdetta valtaan, 
kuvaa hyvin toisen maailmansodan aikana tapahtunut episodi Hitlerin ja 
kielenhuoltajien välillä. Isänmaalliset kielenhuoltajat arvostelivat joskus 
kansallissosialistisen Saksan instituutioiden nimiä pitäen niiden kieliasua 
huonona saksana. Menivätpä he niinkin pitkälle, että puuttuivat Hitlerin 
puheen itävaltalaisiin korostuksiin. 
        Myös Bulgariassa oltiin rohkeita oman kielen merkityksen 
korostamisessa. Vielä sosialistisessa leirissäkin he toivat selvästi esiin sen 
näkemyksen, että kyrillinen kirjoitus on nimenomaan bulgarialaista 
alkuperää. Siitäkin huolimatta että virallinen näkemys Neuvostoliitossa oli 
erilainen. 
        Onko kielten tasavertainen kohtelu ja yhteiselämä sitten ylipäätään 
mahdollista? Ehkä ei sen enempää kuin kansojen ja ihmisten todellisessa 
vuorovaikutuksessa yleensäkään. On monia rakenteellisia, taloudellisia ja 
käytännöllisiä tekijöitä, jotka toimivat suurten kielten puolesta pieniä 
vastaan, mutta pienten on myös kohdattava tämä haaste. 
        Esimerkiksi Islanti on tässä onnistunut, vaikka maan kieli oli jo 
joutumassa englannin vahvan vaikutuksen alle 50-luvulla. Varsinkin 
nuorempi väestö alkoi vähitellen käyttää tukikohdan kautta näkyvästä 
televisiosta oppimaansa englantia, kun omia lähetyksiä ei vielä ollut. 
Sitkeillä, vieläkin jatkuvilla kampanjoilla ja oman television perustamisella 
kieli saatiin säilymään, ja islanniksi ilmestyy jatkuvasti kansainvälisesti 
arvostettuja mestariteoksia. Islantilaisten suhdetta omaan kieleen 
kuvannevat hyvin saksalaisen germanistin Karl-Ludwig Wetzigin tekemät 
havainnot. Hänen mukaansa Saksassa eri alojen asiantuntijat saavat 
puheeseensa vakuuttavuutta käyttämällä vierasperäistä terminologiaa. 
Islannissa vastaava kielenkäyttö herättäisi lähinnä naurettavan 
vaikutelman. Jopa pitkälle eriytyneiden tieteiden terminologialle on 
kehitetty omaan kieleen perustuvia vastineita.  Islannin kielen asemaa 
tukee osaltaan tukee sekin, että sitä opiskellaan ympäri maailman 
germanistiikan yhteydessä vanhana germaanisena kielenä.   
        Kielet edustavat kulttuurista diversiteettiä ja mentaalisia karttoja, joita 
ilman ihmiskunta tuskin selviää. Meidän on pystyttävä puhumaan ja 
kuuntelemaan monia erilaisia kieliä. Kielentutkimus on liittynyt 
perinteisesti kansallisiin tieteisiin, ja tästä johtuvat myös tietyt korostukset 
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traditioissa. Wilhelm von Humboldt on sanonut, että tiede ei voi olla 
pelkästään kansallista, ollakseen tiedettä. Universaali aspekti on hyvä 
muistaa opetuksessakin. Karhu on ollut pyhä eläin muuallakin kuin meillä. 
Siihen viittaavat mm. monet eurooppalaiset paikannimet. 
        Ihmiskunnan yhteiset mentaaliset juuret näkyvät muinaisessa 
taiteessa ja heijastuvat myös kieleen. Etenkin kielten ammattilaisilla on 
oma vastuunsa maailmassa, jossa kielten ja kulttuurien tasavertainen 
vuorovaikutus ei ole mikään itsestäänselvyys. 
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SAKSA 

"ANTEEKSI, VOISITKO PUHUA MINULLE SUOMEA?" - 

NÄKÖKULMIA SUULLISEN KIELITAIDON VAHVISTAMISEEN 

SAKSASSA JA SUOMESSA  

Satu Rakkolainen-Sossa, München 

Kirjoitetun ja puhutun suomen kielen erot ovat suuria, ja vastaavasti myös 
useiden oppikirjojen kielen ja arjen puhekielen välillä on porautuneena 
syvä kuilu. Oppituntien rajallisuus pakottaa usein keskittymään kirjoitetun 
kielen rakenteisiin suullisten harjoitusten kustannuksella. Puhutun kielen 
opettaminen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen muodostavatkin 
kielenopetuksen kannalta suuren haasteen, jota käsittelen tässä 
kirjoituksessa. Pohdin käytännön opetustyön näkökulmasta siihen liittyviä 
kysymyksiä, jotka ovat heränneet toimessani suomen kielen ja kulttuurin 
lehtorina Münchenin Ludwig-Maximilians -yliopistossa (2000–2007) ja tällä 
hetkellä yliopisto-opettajana Turun yliopiston Suomen kieli ja kulttuuri 
(ulkomaalaisille) -ohjelmassa. Tarkastelen, millaisia haasteita asiaan liittyy 
Saksassa, jossa suomen kielen opiskelijat ovat tekemisissä suomen kielen 
kanssa pääasiallisesti vain oppitunneilla, ja millaisia vaikeuksia Suomeen 
tuleva opiskelija voi kohdata suomenkielisessä ympäristössä. Toisen kielen 
vuorovaikutusta ovat tutkineet mm. Jyrki Kalliokoski (2001), Salla Kurhila 
(2006) ja Minna Suni (2008). 
 
Suomea Saksassa 
 
Mitä kaikkea suulliseen kielitaitoon liittyy? Entä mistä kommunikatiivinen 
kompetenssi koostuu? Kommunikatiivisen kompetenssin katsotaan 
muodostuvan kielellisestä, sosiolingvistisestä ja pragmaattisesta 
viestintätaidosta, joten opetuksen näkökulmasta siihen nivoutuu kirjava 
joukko opetussisältöjä rakenteiden hallinnasta seurustelukulttuuriin. 
Suullisen kielitaidon kannalta tärkeitä osa-alueita ovat esimerkiksi 
ääntäminen, jota en käsittele tässä kirjoituksessa aiheen laajuuden vuoksi, 
puheviestintätaidot sekä alueellisen ja sosiaalisen variaation hallinta. 
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Puhutun kielen opettamisen ja suullisen kielitaidon vahvistamisen 
haastavuus kuvaakin hyvin koko Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin 
työsarkaa. Lehtoriahan pidetään usein Suomena pienoiskoossa ja oletetaan 
kaiken etäisestikin Suomeen liittyvän, olipa kyse kielen, kulttuurin ja 
kirjallisuuden lisäksi Suomen historiasta, maantiedosta, biologiasta tai 
kuvataiteesta, liittyvän automaattisesti myös lehtoriin sekä oppitunneilla 
että niiden ulkopuolella.  

Suomen kielen opetus ulkomaan opetuspisteessä onkin usein 
melkoista luovimista ja tasapainoilua tarpeisiin ja resursseihin kytkeytyvien 
kysymysten välillä: kuinka paljon opetuksessa voi antaa tilaa puhutulle 
kielelle? Saako opiskelija tarpeeksi mahdollisuuksia vahvistaa suullista 
kielitaitoaan? Kielenopetuksen tavoite ja suomen kielen asema 
opetuspisteessä rajoittavat luonnollisesti päätöksenteon vapautta. Mikäli 
opetuksen tarkoitus on antaa teoreettiset tiedot suomen kielestä 
kielitieteilijöille, on täysin ymmärrettävää, että pääpaino on rakenteiden 
opettamisessa ja analysoinnissa kirjoitetun kielen näkökulmasta. Tällöin 
kosketus kieleen on usein puhtaasti teoreettinen ja kynnys puhua korkea. 
Mikäli opetussuunnitelma ja lehtorin jo muutenkin usein ylikuormitettu 
opetusvelvollisuus sallivat, oma suullisen ilmaisun kurssi tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden keskittyä perusteellisemmin suullisen kielitaitoon. Usein 
kuitenkin vain osa kielikurssien opiskelijoista osallistuu kursseille mm. 
aikataulullisista syistä. Suullisen kielitaidon vahvistaminen integroituna 
kiinteästi rakenteiden opetukseen on varmasti kaikkein mielekkäin ja 
luontevin ratkaisu. Ihanteellisinta on tietysti, mikäli tavallisten kielikurssien 
lisäksi voidaan vielä pitää esimerkiksi omia keskustelukursseja ja muita 
erikoisaiheisia kursseja, esimerkiksi variaatiokurssi.  

Mikäli opetussuunnitelmassa ei ole omaa variaatiokurssia, 
opettaja joutuu tekemään päätöksiä myös opetettavan kielellisen 
variaation suhteen: on pohdittava, kuinka laajasti alueellista ja sosiaalista 
vaihtelua pystytään käsittelemään tavallisilla kielenopetustunneilla. Koska 
yleiskielenkin oppiminen on opiskelijoille jo täysi työ eikä vain yksittäisen 
alueellisen tai sosiaalisen variantin käsittelyyn keskittyminen ole järkevää, 
on mielekästä rajata variaation käsittely tiettyjen piirteiden yleisyyden 
mukaan esimerkiksi Mantilan (1997) viisiportaisen puhekielen piirteiden 
luokittelun avulla. Luokittelun ensimmäisen portaan muodostavat yleiset ja 
neutraalit puhekielen piirteet, jotka ovat nykyhetkellä sekä alueellisesti 
että sosiaalisesti tunnettuja kaikkialla puhutussa suomessa. Tällaisia 
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piirteitä ovat esimerkiksi passiivimuodon käyttö monikon 1. persoonan 
muotona tai i:n loppuheitto.  

Usein piirteiden käsitteleminen luettelomaisesti on 
aikataulullisista syistä ainoa vaihtoehto ja oppitunnilla jää varsinkin 
autenttisten näytteiden käsittelemiselle vain vähän aikaa. Näyte pitäisi 
käydä monia kertoja läpi, jotta se aukeaisi eikä syntyisi vastareaktiona 
tunnetta, ettei murretta tai puhekieltä todellakaan voi ymmärtää. Samaan 
ilmiöön törmää yllättävän usein myös opetuksen elävöittämiseksi ja 
keventämiseksi suunniteltujen laulujen ja runojen yhteydessä: oppija ei 
olekaan valmis tyytymään näytteeseen vain ”pelkkänä nautintona”, vaan 
haluaa analysoida sen perusteellisesti, jolloin törmätään taas 
aikatauluongelmaan. Tämä saattaa liittyä siihen, että hyvin monet 
kielenoppijat sietävät varsinkin alussa kovin vähän avoimeksi jäävää 
kieliainesta ja epävarmuutta, jolloin opettajan tärkeä tehtävä onkin 
opettaa heitä kestämään sitä.  

Tavallisilla kielikursseilla – ja miksei missä tahansa opetuksessa – 
on hyvin usein vaarana, että yhteisestä 90 minuutista muodostuu aikaa 
säästävän opettajan yksikielinen opetusmonologi eivätkä opiskelijat pääse 
ääneen, koska opettaja haluaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 
selittää opiskeltavan asian. Ilman harjoitusta asia jää kuitenkin kovin 
abstraktille tasolle. Opettajan tulisikin antaa tilaa myös opiskelijoille. 
Vaikka parin kanssa tehtyjen suullisten harjoitusten mielekkyys herättää 
joskus vastustusta, voi parikeskustelunkin avulla kehittää 
kielenkäyttövalmiuksia. Tällöin on myös psykologisena etuna 
keskustelukumppanin tasa-arvoisuus, koska natiivin kanssa harjoitellessaan 
oppija saattaa olla arempi käyttämään kieltä. Pieniä suullisia tehtäviä 
tulisikin mielestäni olla jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alussa 
ne voivat olla kovinkin yksinkertaisia, kuten että jokaisen täytyy 
valmistautua kertomaan päivän säästä tai olostaan sinä päivänä. Uusien 
kielioppisisältöjen ja sanojen myötä kerrottavien asioiden listaa voi 
kasvattaa. Pienet suulliset tehtävät eivät vie kauan aikaa sopivankokoisessa 
ryhmässä, mutta kuljettavat puhevalmiutta eteenpäin. Alussa, jolloin 
ääntämistä täytyy hioa runsaasti, lorut ja runot toimivat hyvin 
monipuolisina suullisen taidon harjaannuttajina. Myös helpot metakieliset 
kysymykset antavat opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella kielen käyttöä: 
opetan jo varhaisessa vaiheessa erilaisia fraasiluontoisia kysymyksiä, joiden 
avulla opiskelija voi kysyä esimerkiksi jonkin sanan tai rakenteen 
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merkitystä. Myös suomenkielisten kommentoivien fraasien käyttö, kuten 
”Nyt en ymmärrä” tai ”Voisitko toistaa?”, jo varhaisvaiheessa kannustaa 
opiskelijaa harjoittelemaan puhumista.  

Opetuskielen valinta heijastuu kokonaisvaltaisesti suomen kielen 
käyttöön oppitunnilla. Suomen ottaminen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa opetuskieleksi lisää kielenkäyttömahdollisuuksia. Opiskelijoiden 
äidinkielellä opettaminen on tietysti asian perille menemisen kannalta 
nopeaa, mutta vähentää tunnilla käytettyä suomen kielen määrää. 
Mielestäni on erittäin tärkeää, että lehtori puhuu mahdollisimman paljon 
suomea opiskelijoittensa kanssa myös tuntien ulkopuolella kaikissa 
tilanteissa, koska lehtori edustaa usein ”Suomea” opiskelijoille. Jos lehtori 
ei käytä suomea, kenen kanssa opiskelijat sitten puhuvat sitä? Jos suomen 
ottaa alusta asti tietoisesti käyttöön kommunikointikieleksi, opiskelijat 
tottuvat vähitellen siihen ja pyrkivät ilmaisemaan itseään yhä enemmän ja 
enemmän suomeksi. Tietysti asiat hoituvat nopeammin ja sujuvammin 
asemamaan kielellä, mutta harjoitus on kielen käytön kannalta motivoivaa. 
Tässäkin korostuu kielenopettajan rooli rohkaisijana ja kannustajana.  

Erityisesti ulkomailla, missä oppitunti on ensisijainen 
kielenoppimispaikka, tarvitaan mahdollisimman paljon suomalaisia 
kontakteja kielen elävöittämistä varten. Esimerkiksi CIMOn ja Erasmus-
vaihto-ohjelman kautta tulevat opetusvierailijat ovat usein erittäin 
motivoivia. Myös CIMOn harjoittelijat tuovat kaivatun raikkaan 
tuulahduksen Suomesta, ja Suomen ulkopuolella jokaisen suomenkielisen 
puhujan arvo korostuu.  

Kielenoppijoiden suhtautuminen puhumiseen, puhekieleen ja 
murteisiin on usein kirjava vyyhti kauhua, epätoivoa, uteliaisuutta ja 
innostusta. Se, millainen säie vyyhdistä kulloinkin muodostuu, riippuu 
monista tekijöistä, kuten opiskelijan luonteesta, asenteesta, 
kielitaitotavoitteista ja Suomeen liittyvistä kokemuksista. Puhuttuun 
kieleen suhtautumiseen vaikuttavat usein juuri suomalaiset kontaktit: ne 
opiskelijat, jotka ovat tutustuneet puhekieleen suomalaisten kautta, ovat 
halukkaampia käyttämään ja oppimaan sitä kuin ne, joille puhekieli 
ilmiöineen on etäinen. Jotkut toteavat ironisesti, etteivät kuitenkaan 
ymmärrä mitään suomalaisten puheesta, joten on parempi käsitellä vain 
kirjoitettua kieltä, josta saattaa saada edes jotain irti. Puhumisen 
yhteydessä tulisi käsitellä myös mahdollisimman laajasti pragmatiikkaa ja 
erityisesti sellaisia seikkoja, jotka saattavat olla kovin erilaisia eri 
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puhekulttuureissa, esimerkiksi kohteliaisuuden keinoja tai teitittelyn ja 
sinuttelun eroja. 
 
Saksasta Suomeen 
 
Kun opiskelija lähtee esimerkiksi kahden vuoden opintojen jälkeen 
Suomeen, hän kokee väistämättä jonkinasteisen sokin törmätessään 
kielitaitonsa rajoihin. Ymmärtämisen vaikeuden ja itsensä ilmaisemisen 
rajallisuuden aiheuttama pettymys yllättää aluksi monet. Eräs 
müncheniläinen opiskelijani tunnusti minulle vasta vuosia kesäkurssinsa 
jälkeen itkeneensä kurssin alkuaikoina joka ilta järven rannassa 
osaamattomuuttaan. Toisaalta kuitenkin kesäkurssilta saapuu vuosi 
toisensa jälkeen opiskelijoita, jotka ovat ylpeitä siitä, että ovat jaksaneet 
sitkeästi yrittää puhua. Näillä palaajilla on myös tärkeä rooli 
kielikurssiryhmässä. Heidän positiiviset kokemuksensa kannustavat muita 
yrittämään, vaikka toisaalta usein ryhmä joutuukin hakemaan muotoaan 
uudestaan. Monet kesäkurssilaiset ovat ohittaneet muut kurssilaiset 
saavutettuaan paremman tason Suomessa ja joutuvat ikään kuin 
jarruttelemaan palatessaan oman yliopiston kurssille. Kurssitoverit 
puolestaan ovat kateellisia, kun tulija osaakin yhtäkkiä paljon enemmän 
kuin muut. Tämä kuitenkin tasaantuu yleensä nopeasti, ja kesäkurssilaiset 
saavat toimia asiantuntijoina, mistä on molemminpuolista hyötyä. 
Samanlaisen asiantuntijan roolissa voi toimia se opiskelijoiden joukko, joka 
hallitsee puhutun kielen hyvin mahdollisesti suomalaisen isän tai äidin 
perintönä. Näiden opiskelijoiden ongelmana on kuitenkin usein 
pintasujuvuuden aiheuttama harha: vaikka puhe sujuu, kirjoitettu ja 
akateemiseen opiskeluun tarvittava kieli on usein horjuvaa. 

Millaisia haasteita suomen kielen opiskelija kohtaa Suomessa, 
olipa hän sitten Suomeen lyhyeksi ajaksi tuleva vaihto-opiskelija tai maassa 
pysyvästi asuva? Yllättävän suuren ongelman suomea opiskeleville ja sen 
käytön harjoittelemisesta haaveileville muodostaa 2000-luvun Suomessa 
englannin kieli ja sen kulovalkean lailla levinnyt palvonta. Ei ole kovinkaan 
motivoivaa opiskella vuosia suomea, kerätä rohkeutta miettiessään 
verbityyppiä, taivutusvartalon vahvuutta, objektin sijaa, lopulta 
uskaltautua muovaamaan lause käydyn analyysin jälkeen ja kuulla 
keskustelukumppanin vastaavan englanniksi ja pysyvän päättäväisesti 
siinä. Silloin jostain takaraivon pohjukasta muistuu opettajan varoitus tästä 
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tilanteesta ja se monet kerrat opeteltu ”Anteeksi, voisitko puhua minulle 
suomea, minä haluan opetella suomea!”-fraasilitania. Opiskelija 
tarvitseekin paljon rohkeutta ja sisua tuon englanninkielisen muurin läpi 
puskemiseen. Monet opiskelijat loukkaantuvat syvästi ja kuvittelevat, että 
heidän suomen kielen taitonsa täytyy olla aivan hirvittävän huono, koska 
suomalaiset eivät suostu puhumaan suomea heidän kanssaan. Siinä 
vaiheessa opettajalta vaaditaan paljon terapeuttista vakuuttelua, jotta 
opiskelija uskoo kyseessä olevan suomalaisen käänteisen vieraskoreuden, 
oudon kuvitelman siitä, että silloin ollaan aidosti kansainvälisiä, 
suvaitsevaisia ja vieraanvaraisia, kun aloitetaan automaattisesti englannin 
puhuminen, jos keskustelukumppanissa jonkin – usein vain pelkkä 
ulkonäkö – viittaa siiheen, ettei hän ole kantasuomalainen.  

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen 
toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus (2009) käsittelee laajasti tätä 
englanti-ilmiötä erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Äärimmilleen 
vaatimuksen koulutuksen englanninkielistämisestä on vienyt Howard 
Jacobs (2010), jonka mielestä englannin kieli tulisi ottaa käyttöön 
ensisijaisena opetuksen ja hallinnon kielenä Suomen yliopistoissa. Onneksi 
myös suomen kielen asemasta ollaan huolestuneita, mistä hyvänä 
esimerkkinä on suomen kielen lautakunnan 2010 julkaisema vetoomus 
suomen kielen aseman turvaamiseksi tieteen ja korkeamman opetuksen 
kielenä. Vetoomus kiteyttää osuvasti sen ilmiön, joka on 2000-luvun 
ensimmäisen kymmenen vuoden aikana vääristynyt entisestään: 
kansainvälisyydestä on tehty taikasana, jota hoetaan Suomessa lähes 
kaikkialla, mutta todellisuudessa ei ole kyse aidosta kansainvälisyydestä ja 
monikielisyydestä, vaan englanninkielisestä yksikielisyydestä. 

Suomen kielen oppija törmää Suomessa väistämättä myös siihen 
käytännön ongelmaan, joka nivoutuu osittain runsaaseen englannin kielen 
käyttöön: hyvin monet suomalaiset eivät ole tottuneet ns. 
ulkomaalaissuomen kuuntelemiseen, vaan hämmentyvät siitä suuresti 
eivätkä osaa reagoida luontevasti ei-syntyperäiseen suomen puhujaan. 
Vaikuttaa siltä, että moni suomalainen ikään kuin automaattisesti 
kieltäytyisi ymmärtämästä vieraalla korostuksella puhuttua suomea, vaikka 
se olisikin täysin ymmärrettävissä. Saksassa sen sijaan on totuttu ns. 
ulkomaalaissaksaan mm. maahan tulleiden turkkilaisten siirtotyöläisten 
myötä. Saksalainen aloittaakin keskustelun automaattisesti saksaksi ja 
vaihtaa keskustelun erittäin vastahakoisesti esim. englanniksi. Suomen 
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tilanne onkin valitettava ja myös ristiriitainen, sillä työelämässä kuitenkin 
vaaditaan usein ”täydellistä” suomea. 

Kielenkäytön kannalta ja laajemminkin nähtynä ongelmallista on 
myös se, että Suomessa vaihto-opiskelija voi helposti jäädä kovin 
ulkopuoliseksi, jos ei löydä suomenkielistä keskustelukumppania. Erityisesti 
monet vaihto-opiskelijat, jotka on laitettu asumaan samaan soluun muiden 
vaihto-opiskelijoiden kanssa, voivat jäädä jopa täysin vaille 
suomalaiskontakteja. Fred Dervin (2008) on tutkinut Erasmus-
opiskelijoiden identiteetin diskursiivista rakentumista ja korostaa sitä, 
kuinka jokaisen vaihtoon lähtevän tulisi saada työkaluja siihen, miten 
kohdata ja analysoida toisia kulttuureja aidosti, ei vain tiettyjen 
stereotypialistausten kautta. ”Erasmus-heimon” ja kantaväestön aito 
kohtaaminen olisi erittäin tärkeää myös kielellisestä näkökulmasta. 
Ulkopuolisuuden ilmiö on vaarana myös Suomessa pysyvästi asuvien 
maahanmuuttajien kohdalla: ”heistä” puhutaan usein, mutta ”heitä” ei 
oteta mukaan ”meidän” keskusteluun. Esimerkiksi virallisesti järjestetty 
kielitandem tai kansainvälinen ystävätoiminta auttavat suomalaisen ja 
ulkomaalaisen kohtaamista, koska suomalainen yksityisyyden 
kunnioittaminen ja small talkin vierastaminen tekevät itsenäisestä 
keskustelualoitteen tekemisestä valitettavan vaikean monille suomalaisille. 
Tämä puolestaan on kovin harmillista kielenoppijan kannalta, koska 
natiivin on aina kielellisesti helpompi avata keskustelu kuin kielenoppijan, 
jolla ei usein vielä ole niin laajaa kielellistä repertoaaria luontevan 
keskustelun käynnistämiseksi.  

Suullisen ilmaisun vahvistamiseen kytkeytyy monisyinen 
haasteiden verkko, joka saattaa hetkittäin mennä kielenoppijan käsissä 
solmuun. Suomen kielen opettajan tärkeä tehtävä onkin auttaa solmujen 
avaamisessa rohkaisemalla, kannustamalla ja ohjaamalla puhumaan 
kielenoppimisen varhaisvaiheesta lähtien. Myös muiden natiivien suomen 
puhujien tulisi auttaa kielenoppijaa kannattelemaan tuota verkkoa, jolla 
myöhemmin kalastetaan saaliiksi kommunikatiivinen kompetenssi koko 
kirjossaan. 
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RANSKA 

"LA FAC EN LUTTE" ELI KUINKA RANSKALAISESSA 

YLIOPISTOSSA KEKSITÄÄN SÄÄNNÖLLISIN VÄLEIN 

DEMOKRATIA UUDELLEEN 

Saija Merke, Université de Caen Basse Normandie 2004–2010 
 
Yleinen klisee Ranskasta kertoo, että siellä ollaan aina lakossa. On totta, 
että Ranskassa asuessa voi todistaa lakkotilanteita ja mielenosoituksia 
säännöllisesti. Toinen asia on se, miksi nimenomaan tätä seikkaa pidetään 
tärkeänä ja mainitsemisen arvoisena, kun puhutaan Ranskasta. Onhan se 
niin, että Ranska on vallankumouksen kehto. Mutta mitä tämä tarkoittaa 
nyky-Ranskan kohdalla?   

Ranskassa lehtorina toimiessa on mahdollista seurata lakkojen 
dynamiikkaa omalla työpaikalla – ja oppia samalla paljon siitä, mitä 
tapahtuu, kun valta menee päälaelleen, ja kuinka päätökset ja mielipiteet 
siirtyvät yksilöstä epämääräiseen massaan.  

Kuusi vuotta kestäneeseen lehtorikauteeni on mahtunut kolme 
opiskelijalakkoa. Se on vankka osa opiskelu- ja opiskelijakulttuuria, jossa 
saa ihmetellä opiskelijoiden pitkäjänteisyyttä itse taistelutilanteessa sekä 
heidän valmiuttaan tehdä mitä suurimpia kompromisseja opetuksen 
lukukautisen tarjonnan suhteen. 

Opiskelijalakon syyt liittyvät yleensä koulutusta tai ylipäänsä nuoria 
koskeviin lakiehdotuksiin tai -muutoksiin. Se, kuinka kauan taistelu kestää 
ja kuinka tiukka se on, riippuu monesta osatekijästä. Yksi tekijä on se, onko 
kyse lakiehdotuksesta vai jo valmiista voimaan astuneesta laista. Toinen 
tekijä on, millä tavalla ja kuinka paljon asiasta puhutaan julkisessa 
tiedotuksessa. Kolmas tekijä, joka saattaa olla kaikista kohtalokkain ja 
mahdollisesti ehto edelliselle, on poliittinen tahto, jonka strategiseksi 
osaksi opiskelijalakko nousee – tai sitten ei. 

Vuonna 2006 uudesta nuorisotyötä säätävästä lakiehdotuksesta (CPE) 
tuli koko kansan asia. Lakko kesti kuusi viikkoa ja levisi opiskelijoista 
lukiolaisiin ja lukiolaisista kaikkiin niihin, joilla oli alle kouluikäisiä, koulu- tai 
yliopistoikäisiä lapsia. Viikoittaisiin mielenosoituksiin tuli enemmän ja 
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enemmän ihmisiä. Lopuksi lakia ajama silloinen pääministeri luopui 
lakiehdotuksesta – ja myöhemmin myös presidenttiehdokkuudestaan. 

Jokaista taistelua ei kuitenkaan voiteta. Vuonna 2009 yliopistoväki, 
tällä kertaa sekä henkilökunta että opiskelijat, järjestäytyivät taistelemaan 
jo voimaan astunutta lakia vastaan, joka koski opettajakoulutuksen 
uudistamista ja joka säätää yliopistojen raha- ja tuloksellisuuspolitiikkaa. 
Taistelu kesti monta kuukautta, mutta ei ikinä noussut koko kansan 
intressien piiriin. Se alkoi tammikuussa 2009 torstai-mielenosoituksilla, 
kohosi huhtikuussa rakennusten valloituksin ja päättyi toukokuussa 
mielenosoittajien ja ylipäänsä yliopistoväen keskinäisiin riitoihin ja 
mielipiteiden jumituksiin.  

Kampuksella lakkotilanne tuottaa joka kerta poikkeustilanteen. 
Lakkoilmapiiri syntyy, kun kampuksella alkaa olla julisteita, jotka 
kehottavat opiskelijoita osallistumaan yleiskokouksiin, ns. AG:hin 
(assemblée générale), joissa väitellään ja keskustellaan sekä poliittisesta 
tilanteesta että yliopiston ja opiskelijoiden taistelumenetelmistä. Nämä 
voivat olla mielenosoituksia, isojen bulevardien ja risteysten valloittamisia 
ja yleensä myös aina yliopiston rakennusten valloitus ns. bloquage.  Tämä 
tarkoittaa, että pääsy rakennuksiin ja sitä kautta opetukseen on estetty 
pöytä- ja tuolikasoilla ja kaikella, mitä kampukselta tai sen läheisyydestä 
löytyy, ja millä voi tukkia kulkuväyliä. Valloitus on kaksipiippuinen asia: 
Yhtäältä sillä yritetään saada lisää ihmisiä kadulle mieltä osoittamaan, 
mutta samalla se on myös tapa estää opetuksen kulkua ja etenemistä 
niiltä, jotka eivät osallistu taisteluun vaan käyvät luennoilla, mikä taas 
jättää lakkoilijatoverit epäsuotuisaan asemaan. Ei voi sulkea silmiä siltä, 
mitä pieni osa opiskelijoista toivoo saavuttavansa: Lukukauden ohjelmaa 
kevennetään ja ketään ei saa tenttitilaisuudessa (ja tentin tuloksessa) 
rangaista siitä, että on ollut poissa luennolta. Opiskelijoiden kesken asia 
kääntyy nopeasti riidan aiheeksi, jossa väitellään periaatekysymyksistä: La 
liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. 

Silloin kuin valloittajien (les bloqueurs) ja valloituksen vastustajien (les 
anti-bloqueurs) välit ovat kireät, keskustelu menettää nopeasti poliittisen 
polttopisteensä ja siirtyy väittelyihin sopivasta taistelutavasta. Kokouksen 
vetäjät ovat opiskelijoiden itse valittuja edustajia, jotka muodostavat 
virallisen komitean. Edustajat ovat yleensä aktiivisia mielenosoittajia ja 
valloittajia, minkä takia vastustajat suhtautuvat heidän demokraattisiin 
menetelmiinsä kritiikillä.  
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Kokouksen päätteeksi äänestetään kädennostolla asian puolesta tai 
vastaan.  Suuressa urheiluhallissa on silloin sähköinen tunnelma. 
Osallistujia saattaa olla yli 2000 ja laskennan tulos varmistetaan laskemalla 
kädet yleensä ainakin pari kertaa. Kun tulos on tiukka, suoritetaan vielä 
tarkistuskierros, jolloin äänestys ratkeaa melko varmasti valloittajille 
suotuisasti. 

Vuonna 2009 viimeisessä kokouksessa ennen kevätlomaa oli 
yliopistorehtorin läsnä ollessaan äänestetty valloituksen lopettamisesta ja 
opiskelun pariin palaamisen puolesta. Rakennuksia oli siivottu ja siistitty 
yhteisvoimin, sitten tuli kahden viikon kevätloma ja loman jälkeen 
kehotettiin uudelleen yleiskokoukseen. Tähän kokoukseen ei saapunut 
paljon väkeä: ne, jotka olivat äänestäneet opiskelun puolesta, istuivat 
luennolla. Valloittajat äänestivät keskenään uudestaan valloituksen 
puolesta. Tämä herätti ärtymystä niitten keskuudessa, jotka halusivat 
palata töihin. Seuraavan kokouksen äänestyshetkenä sain todistaa, miten 
menetellään silloin kun arvellaan valloituksen vastustajien olevan reilussa 
enemmistössä.  

Tätä kovin odotettua kokousta varten lakkokomitea oli valmistanut 
kolmeportaisen äänestyksen, jolloin sai äänestää valloituksen puolesta, 
valloitusta vastaan tai valloitusta vastaan, sillä ehdolla että torstaipäivä 
pysyisi vapaana mielenosoituksia varten. Komitean ehdotettuaan uutta 
äänestysmenetelmää, vastustajat jäivät vain ihmettelemään. Ja vielä 
enemmän siinä ihmeteltiin, kun päästiin toteamaan tulos: Äänestyskunnan 
kolmijako toi valloittajia miellyttävän tuloksen: heitä oli käsienlaskennan 
mukaan enemmän kuin kahden muun ryhmän erikseen laskettujen äänien 
määrä. Ne, jotka halusivat palata opiskelun pariin, tunsivat olonsa 
petetyksi. Mitä oli tapahtunut?  Äänestystapa oli ollut muodollisella tasolla 
demokraattinen. Vai oliko se sittenkään? Äänestystilanteessa olisi pitänyt 
vaatia selvä kyllä tai ei -asetelma. Mutta kuka sellaista uskaltaa vaatia ja 
kuinka se tehdään, kun suuressa urheiluhallissa on iso massa ihmisiä, joista 
ei tiedetä, mitkä ovat kunkin tarkkoja intressejä?  

Pienellä mutta hyvin järjestäytyneellä ryhmällä oli suurempi valta kuin 
isolla massalla, jolta puuttuu yhteinen äänitorvi. Pieni ääriryhmä sai 
siirrettyä oman tahtonsa massalle, joka halvaantui sinä hetkenä, kun 
loukattiin demokraattisia periaatteita. 

Miksi siis pitäisi Ranskan yhteydessä puhua heidän taipumuksestaan 
lakkoilla? Osapuolena sain katsella asioita sisältäpäin: Sain todeta, miten 



24 

 

avuton ja vallaton on olo, kun asiat eivät tapahdu siinä järjestyksessä, jossa 
olettaisi niiden tapahtuvan. Kyse on enemmästä kuin vain lakosta. Kyse on 
siitä, miten mielipiteet muodostuvat ja kenen pelinappulaksi yksilö joutuu. 
Kyse on myös siitä, kuinka aktiivisesti ja selkeästi kukin puolustaa tai 
osoittaa omia näkökulmia sekä seuraa yhteiskunnallisia tapahtumia. Tämä 
ei ole pelkästään Ranskassa pohtimisen arvoinen ilmiö vaan sen pitäisi 
kuulua jokaisen yhteiskunnan jäsenen pohdiskeltavaksi ja ajateltavaksi.   

Mutta palataan takaisin toukokuuhun 2009. Kuinka tilanne päättyi? 
Yleensä opiskelijat palaavat penkeille silloin, kun lukukauden loppu 
lähestyy. Kovan kädenväännön jälkeen rutiini palasi takaisin. Mutta mikä 
oli tulos? Yliopisto ja sen opetuksen laatu saivat uuden haavan. Opetus, 
joka on ilmaista ja pitäisi kuulua kaikille, sai lisää huonoa mainetta – ja 
yksityisyliopistot uusia oppilaita. Keiden intressejä siis puolustetaan, kun 
valloitetaan rakennuksia? Kysymysten ja väittelyiden asetelma on 
monimutkainen ja monitasoinen eikä yksioikoista vastausta kysymykseen 
saa. Mutta kantaa saa ja pitää ottaa, vaikka vastassa olisikin vihainen 
erimielinen ihminen. Samalla pitäisi hallita argumentoinnin tapoja. Muuten 
voi käydä niin kuin Monty Pythonin The life of Brian -elokuvassa, jossa 
samojen intressien puolesta taistelevat ihmiset eliminoivat onnistuneesti 
toisiaan. 
 
  



25 

 

ITALIA 

YKSILÖN ELÄMÄNKAARI ITALIASSA JA SUOMESSA 

Pirjo Nummenaho, Napoli 
 
Suomessa  sosiaaliturvalla on ollut  toistaiseksi tärkeä sija. Tässä Suomi 
eroaa huomattavasti  Italiasta, joka on hyvin perhekeskeinen. Tämän 
vuoksi suomalainen ei  aivan helposti sopeudu tänne. Seuraavassa 
tarkastelen suomalaisen integroitumista italialaiseen yhteiskuntaan 
henkilökohtaisten kokemusteni pohjalta 1970-luvun puolivälistä lähtien. 

Se miten ulkosuomalainen kokee ympäröivän maailman, 
yhteiskunnan ja kulttuurin, määrittää identiteettinsä ja tunnistaa 
suomalaisuutensa riippuu suuresti hänen sosiaalisesta taustastaan ja 
henkilökohtaisista resursseistaan. Näitä ovat mm. koulutustaso, vieraan 
kielen tuntemus, hyvä itsetunto jne. Kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä 
uuteen elinympäristöön sopeutumisessa ja omien perinteiden sekä  
identtisyyden säilyttämisessä. Uusiin olosuhteisiin sopeutuminen on 
kuitenkin pitkäaikainen prosessi. Vaikka ulkoinen sopeutuminen voi olla 
nopeaa, sisäinen sopeutuminen on usein hidasta, koska tavallisesti siihen 
liittyy kulttuurikonflikteja,  seka-avioliittojen aiheuttamia ristiriitoja ja 
kielellisiä vaikeuksia. Monilla sanoilla on eri merkitysarvo suomessa ja 
italiassa. Esimerkkeinä vaikkapa adjektiivit caro ‘rakas, kallis’ ja stupido 
‘tyhmä’, joiden ilmaisusisältö ei ole läheskään yhtä voimakas italiassa kuin 
suomessa. Ei ole niin loukkaavaa kuulla olevansa stupido eikä niin 
imartelevaa kuulla olevansa caro. Voikin todeta, että sekä negatiiviset että 
positiiviset ilmaukset ovat merkityssisällöltään yleensä paljon lievempiä tai 
neutraalimpia italiassa kuin suomessa. 

Italiassa on  eri arvohierarkia verrattuna Suomeen. Tämä 
vahvistaa usein kulttuurikonflikteja. Esimerkiksi sanonnalla ‘rehellisyys 
maan perii’ ei ole merkitysarvoa Italiassa, jossa pikemminkin arvostetaan 
viekkautta ja oveluutta. Italialaisten verbaalinen kyky kiertää itse asiaa on 
outoa suomalaiselle, joka yleensä menee mieluummin asian ytimeen. 
Tämä ilmenee usein myös kirjoitetussa tekstissä. 

Toinen poikkeava ominaisuus italialaisten ja suomalaisten välillä 
liittyy täsmällisyyteen. Tämän koen monta kertaa turhauttavana, sillä 
suomalaisena olen tottunut olemaan täsmällinen. Puhumattakaan 
bussiliikenteestä, joka on usein myöhässä. Tästä tulee mieleeni pieni 



26 

 

episodi, joka tapahtui vuosia sitten. Odotellessani bussia Napolin 
keskustassa se vihdoinkin saapui noin tunnin aikataulusta myöhässä. Kun 
menimme bussiin, eräs napolilainen nainen huudahti bussinkuljettajalle, 
että vasta tähänkö aikaan tulette! Vastaus oli lyhyt: ”Rouva, oliko meillä 
joku tapaaminen?” Kokemukseni rajoittuvat tosin Etelä-Italiaan, jossa on 
hyvä muistaa napolilaisten sanonta pazienza 'kärsivällisyyttä', jottei 
turhaan rasittaisi itseään asioilla, joille ei mitään mahda. Italialaiset ovat 
mielestäni yleisesti ottaen huolettomampia eivätkä syyllistä itseään kuten 
tämän bussinkuljettajankin käytös ilmentää. Heillä on enemmän 
itsevarmuutta ja se johtunee maan vanhasta kulttuurista. Suomalaiselle 
saattaa sen sijaan olla usein tärkeää se mitä muut ajattelevat, koska oma 
perinne on niin lyhytaikainen, että on pitänyt etsiä vertauskohtaa 
ulkomailta. Ehkä tämä näkyy myös työelämässä, jossa katoliset osaavat 
ottaa kevyemmin ja silti tuntuu taitoa olevan. 

Päältä päin katolisen kirkon merkitys vaikuttaa suuremmalta kuin 
luterilaisen. Toisaalta katolilaisuus on elämänläheisempää verrattuna 
luterilaisuuteen, joka saattaa olla herkemmin sunnuntai- ja juhlapäiviin 
painottunutta. Esimerkiksi papille ripittäytyminen on helpottava 
psykologinen tapahtuma. Katolilaisuus on luontevaa ja näkyy sevemmin 
myös arjessa. Esimerkiksi ohikulkijat tekevät ristinmerkin hautasaattueen 
kohdalla kunnioittaen näin vainajaa. 

Tärkeää olisi ymmärtää enemmistöryhmän kulttuuriin liittyvät 
asennemallit. Täydellistä sopeutumista ei ehkä koskaan saavuta. Vaikka 
fyysisesti on Italiassa, sydän voi silti olla Suomessa. Juurien etsiminen alkaa 
yleensä pidemmän maassaolon jälkeen. Tässä vaiheessa voi kokea 
tietynlaista juurettomuutta sekä asuinmaassaan että kotimaassaan. Olen 
todennut, että sulautuminen valtayhteisöön on lähes mahdotonta. Tosin se 
ei se ole välttämätöntäkään, sillä tietynasteisen erilaisuuden säilyttäminen 
on oman identiteetin kannalta tärkeää. Sen sijaan elämänsä 
rikastuttaminen kahden kulttuurin tarjoamista arvoista on 
ulkosuomalaisen etuoikeus. Euroopan yhdentymiskehitys ja muu voimakas 
kansainvälistyminen suosii myös eri kansalaisuuksien rinnakkaiseloa. 
Kulttuurien erilaisuus voidaan kokea rikastuttavana tekijänä. 

Sopeutumista helpottaa parhaiten, jos maahanmuuttajalla on joku 
henkilö, joka on jo käynyt läpi tällaisen kulttuuriinsopeutumisprosessin ja 
toimii tässä ikään kuin henkisenä mentorina. Itselläni oli tällainen 
etuoikeus kun sain tutustua professori Eeva Uotilaan, joka oli monella 
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tavalla suomen kielen ja kulttuurin edelläkävijä Napolin yliopistossa ja koko 
Italiassa. Hänen kautensa oli Napolin kulta-aikaa, sillä hän aukaisi 
oppilailleen myös Suomen vetovoiman ja viehättävyyden, ja jotkut näistä 
ovatkin pysyvästi pesiytyneet Suomeen. On tärkeää tuoda esiin Eeva 

Uotilan (1941 1995; Napolissa vuodesta 1966) merkitystä Suomen 
kulttuurilähettiläänä  Italiassa tämän Ulkomaanlehtoriyhdistyksen  40-
vuotisjuhlajulkaisun puitteissa, sillä hän, jos kukaan, osallistui uskollisesti 
Cimon toimintaan viimeiseen asti vaikeasta sairaudestaan huolimatta . 
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UNKARI 

RAJATON VAPAUS – TYÖSKENTELYÄ TOISESSA EU-MAASSA 

JA SIIHEN LIITTYVÄÄ PIENTÄ BYROKRATIAA 

Susanna Virtanen 
 
Ulkomaanlehtorin työhön mahtuu paljon iloa ja onnellisia muistoja. 
Varmasti parhaasta päästä ovat oman työn tulosten näkeminen, paikalliset 
ystävät ja kahden kotimaan välillä eläminen, joka pitää mielen virkeänä. 
Vieraassa kulttuurissa eläminen vaatii kuitenkin myös pitkää pinnaa ja 
kekseliäisyyttä asioissa, joita kotimaassa asuessa ei joudu edes 
ajattelemaan. Pestini Unkarissa alkoi sopivasti juuri Unkarin Euroopan 
unioniin liittymisen alla. Luulin EU:n tuovan helpotuksia byrokratiaan, 
mutta toisin taisi käydä. Pääsin seuraamaan aitiopaikalta, kuinka vasta 
hiljattain sosialismin pyörteistä räpistellyt kansakunta alkoi soveltaa EU-
lainsäädäntöä. 

EU-lainsäädännön mukaan työntekijä voi olla sosiaalivakuutettu 
vain yhdessä jäsenvaltiossa: perussäännön mukaan kahdesta maasta 
palkkaa saavat lehtorit olisi siirretty asemamaan vakuutuksen piiriin. 
Minun kohdallani se olisi lähtökahtaisesti tarkoittanut siirtymistä Unkarin 
järjestelmään, mutta kuin ihmeen kaupalla ay-väki ja työnantaja saivat 
sittemmin niin merkittäväksi eduksi nousseen poikkeusluvan neuvoteltua. 
Uusiin EU-maihan sijoitetut lehtorit saivat poikkeuslupaa anomalla kuulua 
kotimaansa sosiaaliturvaan. Käytännössä tämä tarkoitti paitsi suomalaisten 
lapsilisien jatkumista myös sitä, että Unkarin julkista terveydenhoitoa piti 
ruveta käyttämään eurooppalaisen sairaanhoitokortin turvin. Palkasta 
leikattavat sosiaalivakuutusmaksut piti kohdistaa suoraan yhden maan 
kassaan. 
 

Mikä ihmeen EU-sopimus? 

 
Ensimäiseen pariin vuoteen en ehtinyt edes ajatella mitään niin 
marginaalista kuin eläkevakuutusmaksujen sun muiden maksamista 
maasta toiseen. Jokasyksyinen Suomen sosiaaliturvan anomisrumba sekä 
sitä seurannut uusien Kela-korttien ja eurooppalaisten sairaanhoitokorttien 
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odottelu vei kaiken huomioni. Joskus myös vein sairaan lapsen lääkäriin ja 
vilautin eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Korttia ei aina tunnettu, mutta 
sitä varten olin tulostanut OEP:n eli ”unkarilaisen kelan” sivuilta 
monisivuisen tiedoksiannon, jossa kortin luonne selitettiin. Apteekissa 
koko pumaskaa taasen ei olisi haluttu edes katsoa, eikä lääkettä kyetty 
lyömään koneelle alempaan hintaan ilman unkarilaista 
sosiaaliturvatunnusta, mutta pitkän inttämisen jälkeen lapsen antibiootit 
myytiin minulle alennettuun hintaan kassan ohi.  

Sitten tajusin katsoa palkkanauhaa tarkemmin vain todetakseni, 
että normien vastaisesti maksan edelleen unkarilaisia 
sosiaalivakuutusmaksuja. Otin yhteyttä suomalaiseen työnantajaan ja sain 
kuulla olleeni oikeassa: unkarilaisen työnantajan pitäisi maksaa 
suomalaiset sotumaksut Suomeen. Helpommin sanottu kuin tehty. Pyysin 
laitoksen sihteeriä soittamaan palkkaosastolle, jossa ei vastaavasta ollut 
ikinä kuultukaan, vaikka EU-koulutuksissa oli kuulemma käyty. Sen sijaan 
toimisto myönsi, että minulta oli turhaan peritty unkarilaisia sotumaksuja, 
ja lupasi maksaa ne pikimmiten takaisin.  

Eipä aikaakaan kun tililleni alettiin palautella turhaan maksettuja 
unkarilaisia ennakonpidätyksiä. Halusin kuitenkin myös vaatimattoman 
unkarilaisen palkkani kerryttävän eläkettä, joten en antanut periksi. Otin 
seuraavaksi yhteyttä Suomen Eläketurvakeskukseen. Sieltä minua 
kehotettiin ottamaan yhteyttä työnantajaan. Kerroin jo puhuneeni 
työnantajan kanssa ilman sen näkyvämpää tulosta. Eläketurvakeskus 
levitteli käsiin. Ammattiyhdistyksen puheenjohtajan avulla sain kuitenkin 
yhteyden Sosiaali- ja terveysministeriön virkamieheen, joka oli juuri 
lähdössä kokousmatkalle Brysseliin. Hän lupasi ottaa myös minun asiani 
puheeksi.  

Toiveikkaan alun jälkeen sain kuitenkin todeta, ettei asiaani ollut 
puitu Brysselissä. Sen sijaan kontaktin luominen poiki tulosta, ja pian 
Eläketurvakeskuskin sai ilmoituksen siitä, että tilannettani pitäisi korjata. 
Suomen Eläketurvakeskus lähetti Unkarin vastaavalle elimelle kirjeen, jossa 
muistutettiin, että minun sosiaaliturvamaksuni tulisi maksaa Suomeen. 
Tieto saavutti virallisen kirjeen muodossa vähitellen myös Szegedin 
yliopiston, jossa arvovaltainen laitoksenjohtaja alkoi ajaa asiaani. 
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Mystisiä kirjeitä Suomesta 

Tässä vaiheessa palkkaosasto kutsui minut neuvotteluihin. Kiipesin 
sosialismin aikana rakennetun betonitornin ylimpään kerrokseen, jossa 
minut otettiin vastaan jännittyneen ystävällisesti. Istuimme alas, ja minut 
vastaanottanut nainen läväytti mapin auki näyttäen minulle siinä olevia 
papereita: näitä sieltä Suomesta tulee joka vuosi... Joka ainoa vuosi 
Suomesta oli lähetetty yliopiston palkkaosastolle englanninkielinen kirje, 
jossa pyydettiin maksamaan sosiaalivakuutusmaksuni Suomeen 
suomalaisten prosenttien mukaan. Prosentit oli lueteltu tarkkaan, 
työntekijä- ja työnantajamaksut erikseen. Palkkaosastolla nämä 
kummalliset paperit oli laitettu siististi mappiin noteeraamatta niiden 
sisältöä lainkaan. En tullut kysyneeksi, osattiinko palkkaosastolla 
yleensäkään englantia.  

Asiaani nyt hoitava rouvashenkilö osoittautui osaston 
jonkintasoiseksi johtajaksi, jonka kanssa yhdessä aloimme tutkailla sekä 
uusia että vanhempia papereitani vielä kerran. Aloin saada ymmärrystä 
osakseni. Minulta oli turhaan peritty unkarilaisia sosiaalivakuutusmaksuja. 
Sittemmin ylimääräiset työntekijäosuudet oli jo palautettu tililleni, mutta 
työnantajaosuudet pitäisi vielä löytää yliopiston tilien syövereistä. Minä 
lupasin itse maksaa suomalaiset työntekijäosuudet Suomeen, ja 
palkkaosaston tehtäväksi jäi selvittää työnantajaosuuksien kohtalon 
selvittäminen.  

Rahat löytyivätkin tiedekunnan tililtä, jonne ne oli paikallisesta 
”kelasta” palautettu, mutta niiden maksaminen Suomeen ei 
luonnistanutkaan niin vain: yliopisto vetosi byrokraattisiin syihin ja ilmoitti 
maksavansa maksut vain virallisen laskun perusteella. Otin jälleen yhteyttä 
suomalaiseen työnantajaan, joka aluksi vastusteli moista tehtävää vedoten 
aiemmin lähetettyihin kirjeisiin mutta lupasi sitten laatia laskun. Lasku 
saapui laitokselle muutamassa viikossa, ja tiedekunnan kanslia otti maksun 
hoitaakseen, vaikka rahan siirtäminen ulkomaille ei kuulemma ollutkaan 
niin yksinkertaista.  

Asioiden saaminen hoidetuksi EU-säädösten vaatimalla tavalla 
kesti jokusen vuoden, mutta olin hyvin ylpeä saavutuksestani: olin sentään 
Unkarin alueella työskentelevistä lehtoreista ensimmäinen, joka selvisi 
tästä byrokratiaviidakosta. 
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Paperit kunnossa, mutta mitä nyt tehdään...? 

Oma tarinansa on myös se, kuinka pääsin unkarilaisen julkisen 
äitiysneuvolan toiminnan piiriin toista lasta odottaessani. Suomen 
viranomaisten mukaan minun olisi pitänyt päästä automaattisesti, 
unkarilaisten mielestä ei lainkaan. Soiteltuani aikani sekä Suomen että 
Unkarin paikallisille viranomaisille ja EU-infonumeroihin aloin saada asiasta 
kokonaiskuvan. Mystiset Kelan EU-koodit E112, E106 ja muutama muu 
sisältöineen tulivat tutuiksi. Unkarissa vaadittiin lomake E112:ta, jota 
Suomessa ei suostuttu kirjoittamaan, vaikka molemmissa maissa oltiin 
samaa mieltä siitä, mikä olisi päämäärä. E112:n sijaan sain E106:n, jonka 
kanssa suunnistin jälleen ”unkarilaiseen kelaan”. 

”Mutta kuinka Teillä voi olla tällainen paperi, jos Te ette ole 
Unkarin kansalainen...?” hämmästeli rouva luukun takana. Minä yritin 
selittää, että ehkä juuri siksi. Rouva jatkoi selittäen, että yleensä tällainen 
paperi on kyllä sellaisella unkarin kansalaisella, joka on toisessa maassa 
vakuutettu mutta tulee käymään kotimaassa. Minä yritin edelleen selittää, 
että asiani on oikeastaan ihan sama: että olen toisessa maassa vakuutettu 
EU-kansalainen, joka sattuu työn vuoksi asumaan täällä. Lisäsin vielä, että 
nyt kun olen raskaana, tarvitsen unkarilaisen sosiaaliturvatunnuksen. 
Rouva alkoi nyökytellä: ”Mutta jos Te olette raskaana, pitäähän Teillä toki 
olla sosiaaliturvatunnus...”  

Siirryin sitten täyttelemään lomakkeita, jotka hetken kuluttua 
levitin tiskille asianmukaisten liitteiden kanssa. Kaksi virkailijaa alkoi 
tutkiskella papereitani: oleskelulupa, suomalainen Kela-kortti, 
eurooppalainen sairaanhoitokortti, työsopimus, vuokrasopimus, maaginen 
E106... ”Kyllä hänellä on kaikki, mutta mitä me nyt tehdään...?” Ei auttanut 
muu kuin tilata minulle sosiaaliturvatunnus. Papereita ja leimoja riitti, 
mutta raskaus oli niin hyvä syy, että lopulta sain EU-perusteisen 
unkarilaisen sosiaaliturvatunnuksen, joka on voimassa edelleen – kolme 
vuotta maasta muutettuani. Kyllä nyt kelpaa matkailla Unkarissa. 
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ROMANIA 

KOLOZSVÁRIN1 SUOMENLEHTORINA VUOSINA 1975 1979 

Irmeli Kniivilä 
 
Muistelujen kirjoittaminen tuntuu juuri nyt vaikealta, on paljon töitä, 
kiireitä töissä, monet harrastuksetkin vievät oman aikansa. Muistelemiseen 
pitäisi ajan lisäksi löytää vanhoja allakka- ja päiväkirjamerkintöjä, täytyisi 
myös olla aikaa lukea niitä, katsella valokuvia, tavata vanhoja tuttuja, 
jutella menneistä. Suomalainen kirjailija Eeva Kilpi onkin sanonut, että 
muisteluun tarvitaan paljon aikaa ja luovaa laiskuutta. Tämänhetkisessä 
elämäntilanteessani ei juuri tunnu löytyvän tuota laiskaa aikaa eikä 
luovuuttakaan. Mutta yritetään! 

Kolozsváriin lähdöstäni on siis kulunut jo 30 vuotta. Se on pitkä 
aika eteenpäin, mutta taaksepäin ajatellen tuntuu siltä, että äskenhän 
minä Kolozsváriin matkustin... Kesä 1975 oli muistini mukaan Suomessa 
lämmin ja kaunis. Suomi oli tuolloin kansainvälisesti paljon esillä, sillä 
Helsingissä pidettiin silloin presidentti Kekkosen isännöimä Euroopan 
yhteistyö- ja turvallisuuskonferenssi eli ETYK- kokous. Kun seurasin 
televisiosta konferenssin päätösasiakirjan allekirjoitusta Finlandia-talosta, 
muistan ajatelleeni presidentti Ceauşescua katsellessani, että tuo nimi 
minun on jatkossa muistettava. Sen unohtumista ei Romaniassa asuessa 
tarvinnut pelätä. Hän oli, näkyi ja vaikutti kaikkialla. Muistan, miten 
ihmettelin hänen kuviaan yliopistolla, jatkuvaa esiintymistä televisiossa  
- pääsinpä näkemään hänet ihan elävänäkin, kun hän teki lyhyen vierailun 
Kolozsváriin. Oli ihmeellistä seurata, miten kaupunki valmistautui tuohon 
visiittiin ja kaikki muuttui lyhyeksi ajaksi: talojen julkisivut maalattiin ja 
ehostettiin, kauppoihin tuli tavaroita, tungos ja väenpaljous Mihai Viteazul 
-torilla oli suunnaton, kun kaikki oli komennettu sinne. 

Kun 1970-luvun Suomen ja Romanian välisissä kulttuuri-
neuvotteluissa oli päätetty lehtoraattien perustamisesta, oli suomalaisten 
vaatimuksena saada lehtoraatti juuri Kolozsvárin yliopiston unkarin 

                                                                 
1
 Kolozsvár on Cluj-Napocan unkarinkielinen nimi (toim.). 
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laitokselle, eikä pääkaupunkiin Bukarestiin, jonne romanialainen osapuoli 
sitä halusi. Romanian lehtoraatti perustettiin samaan aikaan Turun 
yliopistoon. 

Loppukesästä 1975 pidettiin Budapestissa fennougristikongressi. 
En mennyt kongressiin, koska valmistauduin Transilvaniaan lähtöön, mutta 
terveisiä sieltä toi professori Pentti Virtaranta, joka silloin oli myös Suomen 
opetusministeriön ulkomaanlehtoraatteja varten perustaman UKANin 
(Ulkomaanlehtori- ja kielikurssiasiain neuvottelukunta) puheenjohtaja. Hän 
oli ollut myös lehtoraatin perustamisneuvotteluissa ja ajanut siellä 
voimakkaasti Kolozsvária suomen lehtoraatin tukipaikaksi. Nyt hän painotti 
minulle, että lehtorin paikka on Kolozsvárissa, vaikka vielä Budapestin 
kongressissakin oli ehdotettu, että lehtoraatti siirrettäisiin Bukarestiin.  

Saavuin syyskuun lopussa 1975 junalla Budapestista Kolozsváriin. 
Aamuöisellä rautatieasemalla minua odotti Piroska Benedek Gergely-
miehensä kanssa, ja Daciallaan he vievät minut ensimmäiseen 
majapaikkaani. Junamatkasta muistan sen, miten tulli tutki pitkään 
opetusministeriön englanninkielistä kirjettä, joka kertoi millä matkalla olen 
ja ihmetellen laski monia laukkujani. Juna oli likainen, minua väsytti ja 
pelkäsin nukkuvani Kolozsvárin ohi.  

Ihmettelin alussa monia asioita Kolozsvárissa ja Romaniassa. 
Syksyllä 1975 kaupunkiin tullessani luulin Kolozsvária paljon 
unkarilaisemmaksi. Olin käynyt siellä pari vuotta aikaisemmin Debrecenistä 
käsin Unkarissa stipendiaattina ollessani ja tuolloin olin tavannut vain 
unkaria puhuvia ihmisiä. Niinpä luulinkin, että unkarin puhuminen onnistuu 
joka paikassa, mutta sain melko pian huomata, ettei asia suinkaan ollut 
näin. Kolozsváriin tullessani osasin unkaria jollakin lailla, mutta heti 
ensimmäisellä viikolla käsitin, ettei se riitä, olisi hyvä osata - ainakin 
auttavasti - maan pääkieltäkin. Tuohon aikaan Kolozsvárissa oli todella 
paljon ulkomaisia opiskelijoita. Heitä oli monesta Afrikan maasta, 
Kyprokselta, arabeja oli paljon ja oli amerikkalaisiakin. Useimmat 
ulkomaalaiset tulivat maahan opiskellakseen itselleen jonkin ammatin, 
mutta ensimmäisen vuoden he opiskelivat romanian kieltä todella 
intensiivisesti, kuusi päivää viikossa ja kuusi tuntia päivässä.  

Minun aikani ei siihen riittänyt, sillä minun oli hoidettava myös 
oma opetukseni. Se ja erityisesti opettamiseen valmistautuminen veikin 
alussa suunnattomasti aikaa, sillä en ollut ennen opettanut ryhmiä. Alussa 
ei ollut juuri mitään materiaalia, ei oppikirjoja eikä tietysti 
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kopiokonettakaan. Olin tuonut mukanani pienen matkakirjoituskoneen ja 
sillä naputtelin tekstejä ja harjoituksia. Muistelen, että jos käytti ohuinta 
mahdollista paperia, saattoi naputella kuudella kalkeeripaperilla peräti 
seitsemän tekstiä kerralla. Koska ryhmien koko oli tuolloin alussa 
lähempänä kahtakymmentä, piti naputtelun olla voimallista ja 
kalkeeripaperia ostaa usein. Kaikki opiskelijat olivat aluksi unkarin 
opiskelijoita. Unkarin pääaineopiskelijoiden täytyi opiskella suomea 
vähintään kolme lukukautta. Vähitellen saatiin Suomesta oppikirjoja ja 
Unkarissa käydessäni ostin monta unkari-suomi ja suomi-unkari sanakirjaa. 
Käytimme ensin Finnish for Foreigners -oppikirjaa, ja muistan miten vaikea 
oli opiskella kirjan sitä kohtaa, jossa rouva Vuori ostaa kissalleen tai 
koiralleen lihaa, kun senhetkisessä Kolozsvárissa ei juuri ollut ihmisillekään 
lihaa saatavana. 

UKAN sekä Bukarestissa toimiva Suomen suurlähetystö auttoivat 
uutta lehtoraattia monin tavoin. Lähetystön henkilökunta oli kovin 
kiinnostunut maaseutukaupungissa työskentelevästä maanmiehestään. 
Siellä haluttiin tietää, mitä ja mistä kansa puhuu, koska he pääkaupungissa 
työskentelevät diplomaatit seurustelivat etupäässä muiden diplomaattien 
ja ulkomaalaisten kanssa. Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotto oli 
molemmin puolin odotettu tapahtuma. Muistan miten vuoden 1975 
itsenäisyyspäivän vastaanoton jälkeisen päivän lounaalta suurlähettilään 
luota lähtiessäni suurlähettilään rouva toi banaanin käteeni, koska hän oli 
kuullut, ettei Kolozsvárista moisia etelän hedelmiä löydy. 

Koska olin ensimmäinen lehtori, ei aikaisempia käytäntöjä ollut. 
Niinpä syksyllä -75 jouduin odottamaan sekä asuntoa että palkkaani. Asuin 
alkuajan, runsaat parisen kuukautta opiskelijoiden asuntolassa yhdessä 
ulkomaalaisten ja paikallisten opiskelijoiden kanssa. Siellä sain oman 
huoneen, mutta keittiö, kylpyhuone ja vessa oli jaettava muiden 
opiskelijoiden kanssa. Siellä minulle sattui surkuhupaisa tapahtuma, joka 
tulee aina mieleeni, kun kyseistä asuntolaa ajattelen. Koska aamuisin 
keittiössä oli tungosta, olin ottanut tavakseni hakea jo edellisenä iltana 
espressokeittimeeni vettä; aamulla vain laitoin töpselin pistorasiaan ja 
aloin odottaa kahvin valmistumista. Olin parina päivänä huomannut, että 
huoneessani oli kotieläimenä pieni hiiri, joka huoneessa ollessani 
rapisutteli arkana kaapin alla. Kun eräänä syysaamuna olin aloittelemassa 
päivää ja unisena laittamassa espressokeitintä päälle, huomasin siellä, 
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sisällä keittimessä kotieläimeni. Espressokeitin kuolleine hiirineen lensi 
kiireesti ulos eikä muutamaan aamuun tehnyt kahvia mieli! 

Olin jo asuntolassa asuessani tutustunut Bukarestista Kolozsváriin 
siirtyneeseen stipendiaattiin, Oulun yliopiston kielikeskuksen ranskan 
lehtoriin Ulla Summalaan, joka oli tullut 10 kuukaudeksi  romaniaa 
opiskelemaan. Kun minulle sitten marraskuun lopussa löytyi asunto ja kävi 
ilmi, että se oli liian suuri (4 huonetta + keittiö ja kylpyhuone) yhden 
ihmisen asuttavaksi, meille esitettiin, että muuttaisimme Ullan kanssa 
sinne yhdessä. Niinpä sitten teimmekin ja viihdymme Györgyfalvin alueen 
asunnossa erinomaisesti. Nyt kun oli tilava asunto, oli kiva kutsua sinne 
vieraita läheltä ja kaukaa. Myös opiskelijat oppivat tulemaan uuteen 
kotiini. Mielestäni suomalaisia tapoja, lauluja ja ruokakulttuuria voikin 
kotioloissa opettaa ja opiskella paljon paremmin kuin oppitunneilla. 
Vietimme tuossa asunnossa monta mielenkiintoista iltaa ja noissa 
tilaisuuksissa opettaja oppi ehkä enemmän kuin opiskelijat. 

Löydän kirjahyllystäni vuonna 1975 ilmestyneen János Krizan 
Vadrózsák-kirjan ja sen kansilehdeltä tekstin: ”Szeretettel, hálával, 
köszönettel: Lázok János, Takács György, Orbán Gyöngy, Farkas Júlia, 
Diénes Zsófia, Bíró Zoltán, Komjátszegi Zsófia, Gagyi József, Szentmiklósi 
Judit, Nyíri Klára, Balla Ilona, Antal Margit, Ömböli Ilona, Kőfej Zoltán, Szász 
Ildikó, Gálfy Melinda ja Szőcs Géza.” Allekirjoitukset on päivätty ”Kolozsvár 
1975. december 13-án”. Muistan, että meillä oli tuolloin oikein hauska 
pikkujouluilta, söimme jotain pikkusuolaista, joimme glögiä sekä 
kuuntelimme ja lauloimme suomalaisia joululauluja. 

Myös kollegat ottivat minut hyvin vastaan. Laitos oli silloin vielä 
sekä unkarin kielen että kirjallisuuden laitos, tutustuin nopeasti sekä sen 
kielitieteilijöihin että kirjallisuusalan ihmisiin. Laitoksen väki tapasi toisiaan 
myös työpaikan ulkopuolella; oli mukavaa mennä kollegoiden kanssa unka-
rinkieliseen teatteriin ja oopperaan. Jos oikein muistan, oli jonkinlainen 
yliopistoihmisten kausilippu, esitykset alkoivat tuolloin vähän myöhemmin, 
niin että iltaopetuksen jälkeen ehti vielä teatteriinkin. Siellä tapasin ja 
tutustuin laitoksen tuttujen lisäksi moneen unkarinkieliseen tiede- ja taide-
elämän henkilöön ja näin monta hyvää ja mielenkiintoista esitystä. Näistä 
ensimmäisenä mieleen tulevat András Sütőn kappaleet, erityisesti Egy 
lócsiszár virágvasárnapja ja Csillag a máglyán. Niistä puhuttiin ja kirjoitettiin 
paljon. 
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Tunsin itseni etuoikeutetuksi, kun sain tutustua moniin 
nimekkäisiin kolozsvárilaisiin. Károly Kósin tapaaminen oli yksi mieleen-
painuvimmista. Puutaidetta tekevät Jenő ja Tibor Szervátiusz olivat myös 
mielenkiintoisia tuttavuuksia, Tibor-poika tunnusti nuoruudessaan 
piirtäneensä Kalevalan hahmoja sarjakuvina. Taiteilija Béla Gy. Szabón 
ateljeessa piipahdin silloin tällöin ja vieläkin harmittelen, miten Romania 
kohteli häntä hänen Suomen matkallaan, kun hän Suomeen asti matkat-
tuaan ei päässyt käymään Lapissa, vaan hänen oli lähdettävä takaisin 
Romaniaan. Kansatieteilijä Jenő Nagy opasti minua usein Transilvanian 
kansatieteeseen liittyvissä asioissa. Kielitieteilijä Attila Szabó T. ja hänen 
Éva-vaimonsa ottivat minut aivan erityiseen suojelukseensa, kävin heidän 
kanssaan konserteissa ja heidän jokasunnuntaisille retkilleen Bükkin 
rinteille otin myös useamman kerran osaa. 

Kolozsvárissa on paljon katsottavaa. Vapaa-aikoinani kuljin usein 
opaskirja kädessä tutustumassa kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Välillä oli 
ongelmia kadun- ja muiden nimien kanssa, koska kartoissa ne olivat vain 
romaniaksi, mutta kaikki unkarinkieliset puhuvat niistä unkarinkielisillä 
nimillä. Ongelma ratkesi osittain, kun sain Attila T. Szabó -sedältä kartan 
siltä ajalta, jolloin Kolozsvár lyhyen aikaa kuului taas Unkarille.  Siitä löytyi 
sellaisia ihania katujen nimiä kuin Helsingin katu, Sibeliuksen katu 
(myöhemmin Beethovenin katu!)  – ja muistaakseni siellä oli myös Karjalan 
katu. Valitettavasti minulla ei ole enää tuota karttaa; lainasin sen jollekin 
Unkarissa enkä sitten saanutkaan sitä takaisin.  

Vähitellen laajensin tutustumisretkiä laajemmallekin. Ullan kanssa 
ostimme keväällä 1976 polkupyörät ja teimme pyörillämme kivoja retkiä 
lähitienoon kyliin. Opiskelijat halusivat myös näyttää syntymäkyliään ja -
kaupunkejaan ja laitoskin järjesti erilaisia tutustumismatkoja, joilla sain olla 
mukana yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Näillä matkoilla opin 
paljon Transilvaniasta, sen historiasta, kielellisistä piirteistä, kansan-
kulttuurista ja monesta muusta asiasta. Sain lahjaksi ja myös ostin kaunista 
kansantaidetta ja käsitöitä. Jo Kolozsvárin torilla olin tutustunut ja 
mieltynyt Korondin kauniiseen sini-valkoiseen keramiikkaan. Nautin torilla 
käynneistä, se oli täynnä elämää, siellä oli värejä, makuja ja tuoksuja. Sieltä 
minulla on myös hauska muisto tapahtumasta, joka minulle sattui ensim-
mäisenä syksynä. Olin ostamassa eräältä mummolta porkkanoita ja pyysin 
oppimallani tavalla: ”Sárgarépát kérek.”. Mummopa siitä ilostui, löi käsiään  
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Clujin tori syksyllä 1976.  Kuvan viereen olen kirjoittanut:  Syksyn tori on 
hedelmiä, vihanneksia - ja tunnelmaa täynnä! 

 

yhteen ja kysyi herttaisesti: ”Pesti tetszik lenni?” - olenko budapestiläinen. 
Se oli erinomainen oppimistilanne: porkkana on Kolozsvárissa murok eikä 
sárgarépa. 

Monta muutakin hauskaa ja vähemmän hauskaa asiaa ja 
kommellusta ehti neljän vuoden aikana tapahtua. Eräs kielellinen 
lapsukseni sattui laitoksen sanasepon ja vitsinikkarin, István Vöőn mukaan 
heti ensimmäisessä laitoksen kokouksessa, jolloin kuulemma aloitin 
puheeni: ”Már ha (suomalaisittain äännettynä marha

2
) itt vagyok…” En 

kyllä itse usko tätä täysin, eihän tuo sanajärjestys sovi suomalaiselle, mutta 
näin István väitti. 

Ensimmäisenä syksynä sattui myös mieleen painunut keskustelu 
rehtori Ştefan Pascun kanssa. Vaikka en romaniaa silloin ymmärtänytkään, 
ymmärsin herran olevan minulle vihainen ja nuhtelevan minua jostakin, en 

                                                                 
2
 Unkarin marha tarkoittaa 'lehmä' tai 'tyhmä' (toim.). 
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vain tiennyt kuka nuhteli ja miksi. Rehtorin vihan syyn ymmärsin 
myöhemmin, kun Suomen suurlähetystöstä kuulin Suomen 
opetusministeriön ihmetellen kysyneen Romanian opetusministeriöltä, 
miksi suomen lehtorin palkka- ja asuntoasiaa ei ole saatu hoidetuksi. 
Ilmeisesti Romanian opetusministeriö oli juuri silloin ”nuhdellut” Babeş-
Bolyain yliopiston rehtoria, ja minä satuin suurin piirtein samaan aikaan 
näköpiiriin. Tämän ”keskustelumme” jälkeen minulle ilmoitettiin melko 
pian, että voin muuttaa suureen asuntoon Györgyfalvin asuntoalueella.  

Keväällä 1977 Romaniassa oli maanjäristys, jonka keskus oli 
Bukarestin alueeella, mutta joka tuntui osittain myös Kolozsvárissa. 
Muistan, miten tuona iltana olin työhuoneessa kirjoituspöydän ääressä 
valmistamassa seuraavan päivän tuntejani, kun yhtäkkiä huomasin, että 
kirjoituspöydän ovi alkoi heilua. Kun katson ylöspäin, huomasin myös 
kattolampun vähän heiluvan. Jean oli keittiössä valmistamassa illallista, 
menin kysymään häneltä, oliko hän tuntenut tai huomannut jotain 
erikoista. ”Ei”, hän sanoi, mutta samalla ihmisiä alkoi rynnätä ulos 
asunnoista. Menin kysymään, mistä oli kysymys – maanjäristyksestä! 
Mekin menimme ulos, mutta jonkin aikaa siellä seisottuamme lähdimme 
vähitellen takaisin sisälle, koska uudempia järistyksen merkkejä ei tullut. 
Olimme jo sisällä neljännen kerroksen asunnossa, kun luokseni saapui 
järkyttynyt suomalaisstipendiaatti  Sirkka-Sisko (Sissi) Juhola. Hän oli ollut 
opiskelija-asuntolan korkeassa talossa, jossa järistys oli tuntunut 
voimakkaampana. Siellä oli syntynyt suoranainen paniikki, kun opiskelijat 
olivat alkaneet rynnätä portaita alas ja ulos, koska hissejä ei uskallettu 
käyttää. Sissi jäi luokseni yöksi, ja seuraavana päivänä menimme 
pääpostiin, koska halusimme soittaa ja rauhoittaa kotiväkeämme. Jonot 
pääpostin edessä olivat pitkät, monet muutkin olivat samalla asialla kuin 
me. Soittaminen ei onnistunut, mutta pystyimme lähettämään 
rauhoittavat sähkösanomat koteihimme. 

Jonotukseen Romaniassa pitikin tottua, tavaramäärä kaupoissa 
väheni vuosi vuodelta. Leipää, lihaa, sokeria ja maitotuotteita täytyi 
jonottaa melkein päivittäin eikä jonotuksen tuloksena läheskään aina 
saanut haluamiaan tuotteita. Minun aikanani kuponkeja ei kuitenkaan vielä 
otettu käyttöön.  

Ihmiset auttoivat toisiaan, ilmoittivat, mitä mistäkin voi saada. 
Minä kohtasin useimmiten vain ystävällisiä ja auttavaisia ihmisiä. Toisaalta 
huomasin myös, että systeemi oli kehittynyt sellaiseksi, että ihmiset olivat 
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tavallaan toistensa armoilla: jos minä hankin sinulle tätä, voitko sinä 
hankkia minulle tuota…  Tavaroiden vähyys ja puuttuminen aiheutti 
ongelmia ja vaikeuksia, mutta varmaan synnytti myös keksintöjä ja uusia 
innovaatioita. 

Tuon ajan Romania maksoi velkojaan, ihmiset raatoivat kuusi-, 
jopa seitsemänpäiväistä työviikkoa, tekivät pitkää päivää ja olivat sekä 
fyysisesti että psyykkisesti väsyneitä. Kun vielä tiedustelu- ja 
ilmiantosysteemi toimi, ei elämä ollut helppoa. Ulkomaalaisena olin tietysti 
erikoisasemassa; tiesin ja monesti myös havaitsin, että olin tarkkailun alla, 
olipa minulla välillä aivan oma tarkkailijakin. Toisinaan ihmisten pelokkuus 
ja arkuus tarttui minuunkin. Silloin otin itseäni niskasta kiinni, muistutin 
itselleni, että jos en ole sekaantunut mihinkään rikolliseen, ei minua 
voitaisi rangaista muulla tavalla kuin kotimaahani, Suomeen 
karkottamisella! Se rauhoitti aina. 

1970-luvun loppupuolella alettiin järjestää Suomi-iltoja, joihin tuli 
paljon kuulijoita muualtakin kuin yliopistosta. Näissä illoissa esitettiin 
esimerkiksi Suomesta kertovia dioja tai filmejä, lausuttiin runoja jne. 
Järjestämieni Suomi-iltojen huipuksi muodostui Eino Leino - ilta. Se 
pidettiin vuonna 1978, kun runoilijan syntymästä oli kulunut 100 vuotta. 
Ikimuistoiseksi sen tekee se, että päästiin vaikeuksien kautta voittoon. 

Aluksi järjestelyt sujuivat erinomaisesti, opiskelijat olivat innolla 
mukana, he opiskelivat ja harjoittelivat innokkaasti runoja suomeksi ja 
unkariksi. Juhlavuoden kunniaksi Eino Leinon runoja oli ilmestynyt Géza 
Képesin  kääntämänä Himnusz a tűzhöz – nimisenä kirjana Unkarissa. 
Laitoksen taitava kartanpiirtäjä Ilona Jakab teki kauniita sinivalkoisia 
juhlasta kertovia tauluja. Niitä oli ulko-ovella, laitoksen ilmoitustaululla jne. 
Kaikki alkoi olla valmista, kun sain kutsun dekaanin virastoon, jossa minulta 
kysyttiin, miksi tauluissa ei ole käytetty romaniaa. Vastasin, että koska 
runot esitetään suomeksi ja unkariksi. Mutta siellä täytyy esittää jotain 
myös romaniaksi, muuten juhlaa ei voida pitää lainkaan, valisti dekaani. 
Sekään ei saanut olla este, että Leinoa ei tuolloin ollut käännetty 
romaniaksi. Täytyy kääntää. Onneksi oli eräs romaniankielinen opiskelijani 
Carmen Farcaşiu, joka käänsi suomesta - ja muistaakseni lausuikin - yhden 
Leinon runon romaniaksi. Ilta oli pelastettu! Ja millainen ilta siitä tulikaan. 
Yleisöä tuli ennätysmäärä, niin paljon, että jouduttiin muuttamaan 
isompaan - ja kauniimpaan - kappelisaliin, opiskelijat olivat sisäistäneet 
runot ja esiintyivät aivan upeasti, ilta onnistui yli odotusten. 



40 

 

Monet asiat kummastuttivat alussa, mutta ihmeesti kaikkeen 
tottuu. Muistan, miten alussa ihmettelin vaikkapa merkillisiä 
palkanmaksumuodollisuuksia: kuinka kaikki kokoontuivat kaksi kertaa 
kuussa taloustoimistoin tiloihin odottamaan kirjekuorissa maksettavaa 
palkkaa. Kun nyt jälkeenpäin ajattelen asiaa, näen tuossa systeemissä myös 
paljon hyvää ja positiivista. Oltiin yhdessä ja mikäli muistini toimii hyvin, 
oltiin seurallisia ja hyvällä tuulella – olihan rahaa tulossa! 

Toinen ihmettelyn aihe minulle oli tenttikauden aikana musta- tai 
tummansinissä vaatteissa olevat huolitellut, hiljaiset opiskelijat. Muistan 
kysyneeni: Kuka on kuollut? Kenen hautajaiset nyt on? Miksi kaikki ovat 
tummissa vaatteissa?  Suomessa kun melkein kaikki tentit ovat kirjallisia ja 
opiskelijat menevät tenttiin viimeiseen asti lukeneina, arkivaatteissaan ja 
vähemmän huoliteltuina.  

Neljään vuoteen ehtii mahtua monenlaista asiaa ja tapahtumaa, 
vierasta ja visiittiä. Olin kolmannen lukuvuoden alussa muuttanut 
pienempään asuntoon Unirii-kadulle, jossa viihdyinkin loppuajan 
erinomaisesti. Eräällä joululomalla sairastuin merkilliseen kuumeiluun. 
Ensin luulin sitä vain tavalliseksi influenssaksi, mutta kun kuumeilu vain 
jatkui eikä koti- tai naapurikonstein ottanut loppuakseen, menin lääkäriin 
ja jouduin sairaalaan. En ollut ymmärtänyt ottaa sairaalaan muita 
henkilökohtaisia tavaroitani kuin hammasharjan. Tuntui siltä, että sairaalan 
saniteettitilat ja yleinen hygienia tekevät minut entistä sairaammaksi. 
Niinpä karkasin kerran taksilla kotiin suihkuun, ja kun minua sairaalaan 
katsomaan tullut farmaseuttiystäväni Magda Szabó kehotti minua 
lähtemään kotiin, etten tulisi vielä sairaammaksi, pyysin kotiinpääsyä. 
Tuolta kevätlukukaudelta muistan, että innokkaimmat opiskelijat kulkivat 
tunneilla luonani. Sinä vuonna muutama opiskelija pääsi Suomeen 
kesäkurssille ja he kävivät kesäloman alkuun asti harjoittelemassa Unirii-
kadulla. Mieliinpainuvan vierailun potilaan luo teki Ilona Jakab. Olin paljon 
aikaisemmin, vielä suuressa asunnossa asuessani pyytänyt häntä 
maalaamaan minulle jonkin luontoaiheisen taulun, jollaisia olin nähnyt 
kollegoiden kodeissa. Ilona sanoi tuolloin, ettei hän enää maalaa. Olin jo 
tyystin unohtanut koko asian, kun Ilona nyt tuli suuri paketti kainalossaan 
katsomaan toipilasta. Hän oli minua piristääkseen maalannut suuren ruska-
aiheisen taulun, josta alusta alkaen pidin ja joka sen jälkeen on kulkenut 
mukanani ja kaunistanut kaikkia asuntojani.  
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Olen Kolozsvárin jälkeen ollut lehtorina Szegedissä Unkarissa ja 
Upsalassa Ruotsissa, mutta en missään muualla ole päässyt tutustumaan 
niin moneen mielenkiintoiseen henkilöön kuin Kolozsvárissa. Mistä se 
mahtaa johtua? Syitä ja selityksiä lienee monia, mutta varmaankin yhtenä 
syynä voisi olla se, että Suomi - ainakin 1970-luvulla - oli monille 
kolozsvárilaisille kaukainen ja vähän eksoottinenkin sukulaismaa. Tämän 
maan edustajaa, suomen kielen lehtoria haluttiin pitää hyvänä, näyttää 
hänelle omaa kaupunkia, unkarilaisalueita ja tienoon kulttuuria. Olen 
syvästi kiitollinen, että Kolozsvárin vuosieni aikana sain monin tavoin 
tutustua kaupungin rikkaaseen kulttuurielämään ja moniin 
mielenkiintoisiin ja ystävällisiin ihmisiin, rikastuin sisäisesti suunnattomasti. 
Pidin paljon Kolozsvárin ajasta, pidin kollegoista, opiskelijoista, Kolozsvárin 
erikoisesta ilmapiiristä. 

Onneksi ihminen taaksepäin katsoessaan muistaa useimmiten 
vain hyvän ja kauniin, unohtaa pahan tai näkee vaikeudetkin 
humoristisena. Näin minulle ainakin on käynyt: nyt hymyilen tai nauran 
niille kylmille illoille, kun istuin viluissani jalkoja kaasuhellan uunissa 
lämmittäen, odotin veden tuloa ja unohdin hanan auki, lähdin yliopistoon - 
ja kotiin tullessa oli vedenpaisumus. Nyt voin lähes nautiskellen muistella, 
miten pitkään ja millaisissa jonoissa olen seisoskellut, kuinka pitkään olen 
odottanut ihmisistä täyttyvillä bussipysäkeillä tai seisonut täpötäysissä 
johdinautoissa sähkökatkoksen yllättäessä. Muistan, miten kerran menin 
sähkökatkoksen taas sattuessa bussista ulos torille ostoksille, tein siellä 
ostokset kaikessa rauhassa – ja ehdin vielä samaan bussiin! Pimeillä ja 
huonokuntoisilla kaduilla kulkeminen ei kyllä ollut hauskaa, onneksi ei 
sattunut suurempia onnettomuuksia.  

En ole tyystin unohtanut huonoja puolia, mutta paljon 
mieluummin muistelen monia hyviä asioita, sydämellisiä ja suurenmoisia 
ihmisiä, kivoja kulttuurinautintoja, mukavia yhdessäoloja ystävien ja 
tuttujen kanssa. 

Nyt muutaman vuoden tauon jälkeen on mukava suunnitella uutta 
Kolozsvárin matkaa, miettiä, missä ehtii käydä ja keitä tavata. On monia 
rakkaita paikkoja, joissa haluaisin piipahtaa. Harras toiveeni on myös, että 
voisin tavata mahdollisimman monta vanhaa ystävää – ja vielä voisin 
kenties tutustua muutamaan uuteenkin. Maa ja maailma on 30 vuodessa 
muuttunut paljon, mutta meidän suomen lehtoreiden kiinnostus ja rakkaus 
Kolozsvária kohtaan säilyy. 
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MUISTELMIA TRANSILVANIAN-VUOSILTA 1979 1983 

Minna Savela 
 
Kuinka päädyin lehtoriksi Transilvaniaan 
 
Eräänä päivänä keväällä 1979 huomasin Helsingin Sanomissa 
opetusministeriön ilmoituksen, jossa etsittiin suomen kielen lehtoria 
Szegedin yliopistoon Unkariin.  Päätin hakea paikkaa, sillä halusin vaihtelua 
jo toistakymmentä vuotta jatkuneeseen työhöni kustannusalalla. Lisäksi 
halusin oppia paremmin unkaria, jonka opiskelua olin harrastanut 
yliopistovuosistani lähtien. Olin valmistunut suomen kielen lehtoriksi 
suomalaisiin lukioihin, mutta suomen opetuksesta vieraana kielenä minulla 
ei ollut kokemusta. Paikkaa haki myös Kolozsvárin (Cluj-Napocan)  silloinen 
suomen kielen lehtori Irmeli Kniivilä, ja hänet valittiinkin Szegediin. Näin 
lehtorin paikka Kolozsvárissa tuli auki, ja kun pätevyysvaatimukset olivat 
samat kuin Szegediin ja hakupaperini olivat jo ministeriössä, minulle 
ehdotettiin että hakisin nyt Kolozsváriin. Koska olin jo varautunut 
lähtemään ulkomaille, suostuin tähän mielelläni, vaikka en juurikaan 
tuntenut Romanian oloja ja romanian kieli oli täysin outo. Tapasin Irmelin 
kesällä Helsingissä, ja häneltä sain aika myönteisen kuvan lehtorin työstä 
Kolozsvárissa. Hakupaperini siis lähetettiin nyt kiireesti Bukarestiin, sillä 
syyslukukausi oli pian alkamassa. Hyväksymistä jouduin odottamaan pari 
kuukautta, joten pääsin lähtemään uuteen työpaikkaani vasta marraskuun 
puolivälissä.  
 
Saapuminen Kolozsváriin ja tutustuminen yliopistoon 
 
Matkustin suomalaisen turistiryhmän mukana romanialaisella 
lentokoneella Nagyváradiin (Oradeaan) ja sieltä seuraavana päivänä junalla 
Kolozsváriin. Minua olivat asemalla vastassa tuleva esimieheni professori 
Árpád Antal, tohtori Dezső Balogh sekä Suomessakin opiskellut tohtori 
Piroska Benedek, joka tunnisti heti suomalaisen muiden matkustajien 
joukosta. Asemalta mentiin  suoraan yliopiston Kielititeellisen tiedekunnan 
rakennukseen, jossa tuleva työpaikkani Unkarin kielen ja kirjallisuuden 
laitos sijaitsi. Siellä minulle esiteltiin laitoksen muut opettajat ja näytettiin 
työhuoneeni, joka oli yhteinen Piroska Benedekin ja tohtori János Péntekin 
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kanssa. Piroska Benedek oli opettanut unkarin kielen opiskelijoille suomea 
ennen Suomesta lähetettyjä lehtoreita ja opetti yhä ensimmäiselle 
vuosikurssille suomen kielen alkeet. Suomea oli aikaisemmin opettanut 
myös tohtori Márta Vámszer. Opettajia Unkarin kielen laitoksessa oli 

yhteensä 16 17, ihan tarkkaa lukua en tiedä. Myöhemmin minulle 
kerrottiin, että opettajia oli vielä muutamia vuosia aikaisemmin ollut paljon 
enemmän, kun opiskelijoitakin oli otettu paljon enemmän. Eläkkeelle 
siirtyneiden tai muusta syystä pois jääneiden tilalle ei ollut palkattu uutta 
opettajaa 12 vuoteen, sillä heille ei olisi riittänyt tunteja. 
 
Opetusjärjestelyt 
 
Unkarin kielen ja kirjallisuuden laitokseen oli otettu tuohon aikaan 
vuosittain 25 uutta opiskelijaa, mutta syksyllä 1982 otettiin enää 20. Kaikki 
opiskelivat pääaineenaan sekä unkarin kieltä että kirjallisuutta, sillä näiden 
aineiden aikaisemmin erilliset oppituolit oli jokin aika sitten yhdistetty. 
Lisäksi opiskeltiin sivuaineena jotain muuta kieltä, yleensä englantia, 
ranskaa, saksaa tai venäjää. Unkaria oli mahdollista opiskella myös 
sivuaineena, mutta siihen hyväksyttiin vain muutama opiskelija vuosittain 
ja määrää vähennettiin vuosien myötä. Sivuaineena unkaria opiskelevien 
ohjelmaan ei kuulunut suomen kieltä, mutta pääaineopiskelijat lukivat 
suomea pakollisena kolmen lukukauden ajan kaksi tuntia viikossa. 
Opiskeluaika yliopistossa oli normaalisti neljä vuotta ja näihin vuosiin 
sisältyi myös pedagoginen harjoittelu, sillä unkarin kielen opiskelijat 
valmistuivat yleensä opettajiksi kouluihin. Suomen kielen tuntimäärä oli siis 
suhteellisen suuri koko tuntimäärään nähden. Tämä miellytti kyllä suomen 
kielen lehtoria, mutta ei varmaankaan kaikkia opiskelijoita, sillä myös 
sivuaineena opiskeltava vieras kieli vaati paljon aikaa. 

Tiedekunnan taholta oli määrätty suomen kielen opetuksesta vain 
tuntimäärät, joten lehtori sai opettaa mitä ja miten halusi ja valita itse 
opetusmateriaalin. Sopivien paikallisten oppikirjojen ja myös 
monistusmahdollisuuksien puuttuessa oli tukeuduttava Suomessa 
painettuihin kirjoihin. Irmeli Kniivilä oli ottanut käyttöön Suomesta 
saamansa kirjat nimeltä Finnish for foreigners, ja niitä minäkin sitten pyysin 
Suomen opetusministeriöltä lisää uusia opiskelijoita varten. Olin myös 
hankkinut pienen radionauhurin, jolla sain esitetyksi musiikkia ja 
suomenkielisiä lauluja.  
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Opiskelijoiden edistymistä mittasin lukukausien lopussa kirjallisella 
kokeella, jonka laadin Irmeliltä saamieni edellisvuoden kokeiden mallin 
mukaan. Myös arvosteluasteikkoni oli häneltä peräisin. Yliopiston taholta 
ei mitään ohjeita annettu eikä valvottu opiskelijoiden edistymistä. 
Opetustani arvioivat siis tietääkseni vain opiskelijat, mutta heidän arvionsa 
ei tullut tietooni paitsi siinä, miten innokkaasti tai innottomasti he 
osallistuivat tunneille. Työtäni helpotti monessa asiassa se, että  sain 
seurata ensimmäisen suomalaislehtorin luomia käytäntöjä. Kolozsvárissa 
oli toki aina ennenkin opetettu unkarin opiskelijoille suomea, mutta se oli 
tapahtunut paikallisin voimin ja enemmän teoreettiselta pohjalta. Niin oli 
kuitenkin aloittanut suomen opintonsa mm. Kalevalan unkarintaja Kálmán 
Nagy 1950-luvun lopulla. 

 
Vapaaehtoinen opiskelu 

 
Kaikilla yliopiston opiskelijoilla oli periaatteessa mahdollisuus ruveta 
opiskelemaan suomea ylimääräisesti jo ensimmäisenä lukuvuonna. Unkaria 
opiskelevat saattoivat täten alkaa samanaikaisesti sekä pakollisen että 
vapaaehtoisen opiskelun. Muutama ilmoittautuikin, ja keskityin sitten 
heidän kanssaan enemmän puhumiseen. Kaikille vapaaehtoisille otin 
käyttöön Olli Nuutisen oppikirjan Suomea suomeksi, jota edeltäjänikin oli 
jo käyttänyt ainakin muutamien kanssa.  

Opiskelijoiden tiukkaan koulumaiseen lukujärjestykseen ei ollut 
merkitty mitään erityistä aikaa eikä paikkaa vapaaehtoiselle suomelle. 
Pakollisia oppitunteja oli jopa kahdeksaan asti illalla, ja samankin 
vuosikurssin opiskelijoilla oli vapaata eri aikaan kunkin sivuaineesta 
riippuen. Romaniankieliset eivät tietenkään voineet aloittaa suomen 
opiskelua yhdessä unkaria opiskelevien kanssa, kun heillä  ei ollut 
pakollisen suomen taustaa. Niinpä opetukseni oli melko suurelta osin 
yksityisopetusta tai kahden henkilön yhteisopetusta. Parhaiten opetusaika 
järjestyi niille muutamille, jotka oli vapautettu asepalvelusta. Opetus 
tapahtui yleensä työhuoneessani työpöytäni ääressä, eikä siihen monta 
opiskelijaa olisi kerralla sopinutkaan. 

Viimeisenä lukuvuotenani opetus yliopiston tiloissa oli lopetettava 
kuudelta ja keskitalvella viideltä sähkön säästämiseksi.Tällöin minulle 
avautui mahdollisuus pitää tuntejani iltaisin kotona, sillä minulta ei sähköjä 
katkaistu. Silloin sain useamman opiskelijan kerralla koolle, kun kaikki 
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olivat pitkän illan vapaina. Usein aloitin tunnin jollain lyhyellä suomalaisella 
runolla, jonka kääntämiseen käytettiin muutama minuutti. Se vapautti 
ilmapiiriä ja innosti keskusteluun. Opiskelijat olivat yleensä kiinnostuneita 
suomalaisesta runoudesta ja myös kirjallisuudesta sekä kaikesta muustakin 
Suomea koskevasta. Unkarinkielisiä kiinnosti luonnollisesti myös se 
Suomen ainutlaatuinen tilanne, että noin viisiprosenttisen 
ruotsalaisvähemmistön kielellä on tasa-arvoinen virallinen asema yli 90-
prosenttisen enemmistön kielen rinnalla. 

 
Suomen kielen kesäkurssit Suomessa 
 
Maiden väliseen kulttuurinvaihtosopimukseen kuului lehtorien vaihdon 
lisäksi myös muutaman opiskelijan lähettäminen kesäkurssille Suomeen ja 
vastaavasti Suomesta Romaniaan. Useimmat vapaaehtoisopiskelijoista 
varmaan toivoivatkin pääsevänsä tällaiselle kuukauden kurssille, mutta 
minun työvuosinani toive toteutui yhteensä vain neljälle, vaikka Suomessa 
olisi ollut paikkoja moninkertaiselle määrälle ja kaikki Romaniasta lähetetyt 
hakemukset myös hyväksyttiin Suomessa. Keväällä 1980 Bukarestista 
ilmoitettiin, että ketään opiskelijaa ei lähetetä kesällä länsimaiden 
kursseille, sillä matkavaluuttaa ei voida antaa valuuttapulan vuoksi. 
Myöskään ketään opettajaa ei päästetty kesällä 1980 Suomessa pidettyyn 
kansainväliseen fennougristikongressiin. Romanian hallitus oli päättänyt 
ruveta maksamaan ulkomaista valuuttavelkaansa nopeassa tahdissa, niin 
että kaikessa alettiin säästää. Seuraavana kesänä Suomeen kuitenkin pääsi 
kaksi ja vuosina 1982 ja 1983 kumpanakin yksi opiskelija. 
  
Vapaa-aika 
 
Olin Kolozsvárin ainoa suomalainen, ja muuallakin maassa suomalaisia oli 
tietääkseni vain turisteina ja heidän oppainaan kylpyläpaikkakunnilla sekä 
Bukarestissa Suomen suurlähetystössä. Onneksi tutustuin kuitenkin aika 
pian moneen paikalliseen asukkaaseen ja sain heistä hyviä ystäviä. 
Muutamat kuljettivat minua autollaan tutustumaan maaseudun 
viehättäviin luonnonnähtävyyksiin ja kansanperinteestään tunnettuihin 
kyliin, joissa sain ihailla taitavia käsitöitä ja rakennusten koristeellisia 
puuleikkauksia.  
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Kolozsvárissa oli mielestäni runsas kulttuuritarjonta, oli mm. 
kaksikin teatteria, sekä unkarin- että romaniankielinen. Unkarilaisessa 
katsoin luultavasti kaikki noina vuosina ensi-iltaan tulleet näytelmät, 
romanialaisessa vain pari oopperaa. Oli myös konsertteja, lausuntailtoja, 
taidenäyttelyitä ja muita tilaisuuksia, joissa viihdyin sekä yksin että 
ystävieni seurassa.  

Kävin vuosien mittaan monissa muissakin Transilvanian 
kaupungeissa. Useimmissa puhuttiin myös unkaria, joten minun oli helppo 
liikkua niissä heikosta romanian kielen taidostani huolimatta. Muutamaan 
itäisen Transilvanian kaupunkiin minua pyydettiin esittämään Suomen 
oloja kuvaavia lyhytfilmejä ja diasarjoja, joita olin esittänyt yliopistollakin ja 
muualla Kolozsvárissa. Olin lainannut niitä Suomen suurlähetystöstä 
Bukarestista. Sain yleensä runsaasti yleisöä, selvästikin pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot kiinnostivat ja Suomi erityisesti. 

Karpaattien itä- ja eteläpuoliset alueet jäivät minulle melko 
oudoiksi, kävin vain Bukarestissa sekä Mustanmeren lomailurannikolla. 
Erityisesti minua on jäänyt vaivaamaan se, etten tullut nähneeksi 
Moldovan kuuluisia luostarimaalauksia. 

  
Paluu kotimaahan 

 
Olin alunperin lähtenyt Transilvaniaan vuodeksi, mutta aika venyi neljäksi 
vuodeksi. Kotimaassa  olin käynyt vain kesäisin ja talvilomilla. Nämä matkat 
olin voinut tehdä suomalaisturistien mukana suorilla lennoilla, mutta kun 
kesällä 1983 lähdin lopullisesti kotiin, turistimatkat oli lopetettu ja jouduin 
matkustamaan hankalasti junalla Budapestiin ja sieltä lentäen Helsinkiin. 
Kun palasin takaisin entiseen työpaikkaani Kustannusosakeyhtiö Otavaan, 
jouduin ensimmäiseksi terveystarkastukseen. Lääkärini hämmästykseksi 
minua aikaisemmin vaivannut anemia oli täysin parantunut ja muutkin 
veriarvot olivat hyvät, joten Romanian heikentynyt elintarviketilanne ei 
näyttänyt minua haitanneen. Palasin kotiin paitsi terveempänä myös 
kokonaista uutta maailmaa rikkaampana. 
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KOLOZSVÁR 1983–1987 

Anja Haaparanta 
 
Miten uskomattoman vaikealta tuntuukaan nyt yli 20 vuoden jälkeen 
panna paperille Kolozsvárin- ja Transilvanian-muistoja. Siellä viettämäni 
neljä vuotta 1983–87 ovat lähtemättömästi vaikuttaneet minuun enkä ole 
päässyt irti Transilvanian vetovoimasta, joka vuosi on veri vetänyt sinne 
lyhyemmälle tai pitemmälle matkalle. Ellei Kolozsváriin tai Székelymaahan 
asti, niin ainakin Nagyváradiin kummityttöäni katsomaan. Ensin matkustin 
yksin, sitten unkarilaisen mieheni, nyt jo kolmisin poikamme kanssa. 
Pikkupoikamme puheessa ilmansuunnat ovat jo vuosia olleet: pohjoinen – 
Suomi, etelä – Afrikka, länsi – Balaton ja  itä – Kolozsvár. 

Kuitenkin osa muistoista on hämärtynyt, pahimmat ongelmat ja 
suurimmat vaikeudet eivät enää niin ahdista. Jotkin mielettömyydet 
tuntuvat jo suorastaan huvittavilta. Kaikkien senaikaisten ystävien ja 
tuttavien nimetkään eivät valitettavasti enää tule heti mieleen. Toisaalta 
jotkin tapahtumat ja hassutkin asiat muistan aivan pikkutarkasti. Aikaa on 
kulunut ja monet asiat ovat muuttuneet. Silti pohdin, mistä voisin ja 
uskaltaisin kirjoittaa. Parasta lienee, että muistelen tapauksia, jotka 
parhaiten ovat mieleeni painuneet – sekä hyviä että huonoja. Huomaan, 
että jostain syystä ne melkein kaikki liittyvätkin muuhun, yliopiston 
ulkopuoliseen  elämään, ei niinkään  varsinaiseen opetustyöhön. Mutta 
tuskinpa se haittaa. 

Vuonna 1983 siis hain Kolozsvárin-lehtoraattia ja sen sainkin, 
opetettuani vasta muutaman kuukauden suomea ulkomaalaisille 
Helsingissä. Siihen aikaan ei sinnepäin ollut suurta ryntäystä ja 
hakijamäärää. Rohkeutta ja seikkailumieltä vaadittiin tuntemattomaan 
itään lähtijältä. Eipä kyllä kukaan suomen lehtoreista liene 
myöhemminkään katunut Kolozsvárin-vuosiaan. Sellaista elämän-
kokemusta ei missään muualla olisi saanut.  

Lähtöä  suunnitellessani minulla oli melko niukasti tietoja siitä, 
mihin olin menossa. En ollut ikinä Romaniassa käynyt, vain Unkarissa, 
mutta työsopimus solmittiin heti kahdeksi vuodeksi. Niin kauan siis ainakin 
olisi viihdyttävä. Sittemmin aika venyi neljäksi vuodeksi, kuten siihen 
aikaan muillakin lehtoreilla. Onneksi kesällä ennen matkaani tutustuin 
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Irmeliin ja juuri Suomeen palanneeseen Minnaan, joilta saamani 
korvaamattomat neuvot olivat sitten aikanaan varsin tarpeen.  

Kaikkein tärkeintä oli, että perin heiltä monia huolehtivia ja 
ystävällisiä ystäväperheitä, joita ilman ei arkipäivä kaikkine 
kummallisuuksineen olisi ollenkaan sujunut. Miten mukavalta tuntui, että 
oli odotettu, silti oli hassua alkaa nimilistasta soitella vieraille ihmisille tai 
lähteä tapaamaan uppo-outoja ihmisiä. Sitten hetkessä jo tuli tunne kuin 
olisimme aina tunteneet toisemme, vaikka kieltämättä väsytti lakkaamatta 
kuunnella unkaria ja keskittyä kysymyksiin vastaamiseen. Ja vielä kuulla 
aina, että miten nuori lehtori tänne on lähetettykään! Olinhan silloin 
sentään jo 28-vuotias. Vuosien kuluessa sitten jo saatoin toivoa, että 
saisipa olla joskus yhden illan ihan yksinkin kotona. Oikeastaan päivittäin 
tuli kotimatkalla poiketuksi jonkun luona ihan ohimennen tai sitten oikein  
lounaalle tai illalliselle kutsuttuna. Mikä tärkeintä, ainakin näin jälkeenpäin 
tuntuu uskomattomalta, että koskaan ei kenelläkään ollut kiire, aina liikeni 
aikaa toisille. Jopa iltapäivällä oli virallisesti hiljaiset tunnit, joita piti 
kunnioittaa.  

Elämäni parhaat, joskaan ei suinkaan helpoimmat vuodet vietin 
Kolozsvárissa. Jokainen uusi päivä oli kuin uusi seikkailu. Aamulla ei voinut 
tietää eikä arvata, mitä iltaan mennessä vielä saattaa tapahtua, hauskaa tai 
ikävää, sillä molempia oli. Kahta samanlaista päivää ei ollut. Paras oli olla 
enempiä suunnittelematta ja hermostumatta, jos ei sujunutkaan niin kuin 
oli ajatellut. Täytyi antaa elämän viedä.  Mikään ei ollut mahdollista ja silti 
kaikki oli mahdollista. Tämä oli kaiken takana toiminut logiikka. Elämä 
opetti selviytymään hengissä ja tulemaan toimeen vähällä. Sain nähdä, 
miten vaikeissa oloissa muut elivät, mutta kuitenkin henkisesti 
suunnattomasti rikkaammin kuin yltäkylläisyyden ympäröimät ja paljoon 
tyytymättömät suomalaiset.  

Koin olevani tärkeä, tarpeellinen, elämälläni oli tehtävä ja 
tarkoitus – ei suinkaan aina niinkään työ, vaan muu elämä oli sitä oikeaa 
elämää, sain olla henkireikänä Unkariin ja Suomeen päin. Aivan 
konkreettisestikin – hankkia lääkkeitä, viedä ja tuoda kiellettyjäkin kirjeitä 
maahan ja maasta pois, tuoda unkarilaisia kirjoja, mutta myös ruokaa ja 
milloin mitäkin.  

Toki työkin oli tärkeää, mutta koska tiesin, että ei juuri kukaan 
opiskelijoista pääse Suomeen tai tapaa suomalaisia tai muuten voi olla 
yhteydessä Suomeen, oli niin eri maailma se, josta kerroin ja jonka kieltä 
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opetin. Onneksi ajat ovat siinäkin suhteessa muuttuneet ja maat ovat nyt 
lähempänä toisiaan kuin silloin.  

Parasta siis olivat sydämelliset ihmiset. Naapurit pitivät huolta, 
olin kuin heidän oma tyttärensä, josta huolehdittiin päivittäin. Muutenkin 
tuli tavaksi tulla kotiin vierailulta ainakin hillopurkin tai leivonnaisten 
kanssa, ei koskaan tyhjin käsin. Kun en itse voinut kutsua ystäviä syömään 
– eihän lehtoriasunnossa uskaltanut juuri mistään keskustella, kun 
puhelimella ja seinilläkin oli korvat – vein tuliaisiksi arvokasta oikeaa kahvia 
valuuttakaupasta tai Unkarista. Juustoa, suklaata, teetä ynnä muuta 
tietenkin myös.  

Valuuttakaupasta puheen ollen unohtumaton tapaus sattui kerran 
talvella käydessäni Bukarestissa. Kun lentomatka pääkaupunkiin ei ollut 
juurikaan junamatkaa kalliimpi, mutta huomattavasti nopeampi, niin 
vuotuiset pari matkaa Suomen suurlähetystöön tein sillä tavalla. Nyt oli 
iltakoneessa jotain vikaa, mutta sitä kai korjattiin, jo kaksi tuntia olivat 
kaikki istuneet koneessa odottamassa sen lähtöä Kolozsváriin, kun lopulta 
ilmoitettiin, ettei kone lähde ollenkaan. Ei auttanut muu kuin palata kotiin 
yöjunalla, kahdeksan tuntia istuen, jopa lämmitetyssä junassa ilman mitään 
syötäväksi tai juotavaksi sopivaa evästä. Olisivatpa vain matkatoverini 
tienneet, mitä kassini oli täynnä – Bukarestin diplomaattikaupasta 
hankittuja pakastelihoja ja -kanoja, kaakaota ja mitä lie ollut, ystäville 
vietäväksi. Luulin saavani lihat nopeasti kotiin sulamatta lentokoneella, 
mutta toisin kävi. 

Ulkomaanlehtorit saivat samat korttiannokset kuukausittain kuin 
paikallisetkin: muistiinpanoissani on tiedot joulukuulta 1986: ½ kiloa lihaa, 
1 kana, 100 grammaa voita, ½ litraa öljyä, ½ kiloa vehnäjauhoja, 1 kilo 
maissijauhoja, 1 ¼ kiloa sokeria. Leipää sai päivittäin puolikkaan pienestä 
leivästä, munia kuukaudessa vaihdellen 7–10 tai ei sitten ollenkaan.  

Eihän lihaa ja kanaa aina edes saanut enkä niistä välittänytkään, 
joten ne kupongit annoin aina jollekulle, sokerit ja jauhot lunastin ja 
lahjoitin pois. Aivan ensimmäiseltä syksyltäni muistan elävästi karvaan 
kokemuksen, kun kuukauden ainoat seitsemän munaa jäätyivät rikki 
menneen jääkaapin ovilokeroon. Jääkaappi onneksi saatiin sitten pian 
kuntoon.  

Nälkää en koskaan nähnyt, mutta tarkasti jaoin omat 
ruokavarastoni – ei esimerkiksi samalla kertaa leivälle molempia: voita ja 
juustoa, kahvikupillisen kanssa vain yksi tai kaksi keksiä jne. Turhia kaloreja 
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ei kertynyt. Niinpä yhdestä lukukaudesta tuli aina sopiva laihdutuskuuri.  
Joulu- ja kesälomilla Suomessa lihoin takaisin ne välillä huvenneet kilot. 
Muistan omistaneeni erikokoisia farkkuja, jotka lukukauden eri vaiheissa 
tulivat vuorollaan sopiviksi.  

Moniin uusiin makuihin ja tuoksuihinkin sain silloin tutustua. 
Syksyisin kesän jälkeen takaisin palatessani herkkua oli munakoisotahna 
leivän päällä. Menipä kenen tahansa luo vierailulle, niin sitä tarjottiin 
kaikkialla. Kadulle leijaili keittiöiden ikkunoista hellalla paahtuvan 
munakoison tuoksu – olin tullut takaisin toiseen kotiini. Toinen, hiukan 
myöhempään syksyyn kuuluva tuoksu – kadulla myytävät juuri paahdetut 
kuumat kastanjat.  

Asuin Kolozsvárissa kahdessa eri asunnossa. Ensin kaksi vuotta 
kerrostalossa Uniriikadulla Györgyfalvissa ja sitten toiset kaksi vuotta 
keskustassa Királykadulla tilavassa sisäpihan asunnossa yksikerroksisessa 
vanhassa talossa. Juuri näissä oli Minnakin ennen minua asunut. 
Kumpaankin asuntoon liittyy muistoja avaimista. Kerrostalossa asuessani 
olin taas kerran käymässä Bukarestissa, kun siellä kaupungilla huomasin 
käsilaukkuni lukon olevan auki. Lompakkoni oli kadonnut, sisällään 
Romanian rahaa ja jonkin verran dollareita, mutta myös kotiavaimet ja 
lentolippu (pieni pahvilappu) takaisin Kolozsváriin. Onneksi sain apua 
suurlähetystöstä eikä tarvinnut maksaa uutta lentolippua. Asiasta piti 
tietenkin soittaa Taromin toimistoon. Olin jo palaamassa onnellisesti kotiin, 
kun kotitalon edessä tapasin asukkaiden yhteisiä asioita hoitavan herra 
C:n, joka kysyi suoraan, mitä minulle oli tapahtunut Bukarestissa, koska 
Bukarestin poliisi oli soittanut hänelle.  Niin nopeasti kulkivat tiedot kautta 
maan. Vein tavarani naapuriin, samalla söin siellä lounaan ja kävin 
hakemassa yliopistolta vara-avaimen päästäkseni sisälle. Sitten asuntoon 
teetettiin pari lisäavainta.  

Királykadulle muutin asumaan varsinaisesti syyskuussa Suomesta 
palatessani, vaikka tavarat oli viety sinne jo kesäkuussa. Silloin olin saanut 
mukaani uuden asunnon avaimenkin. Kuten varmaan melkein aina 
Unkarin-junalla tultaessa, oli silloinkin Gerő ystävällisesti asemalla 
vastassa. Saavuimme asunnolle, mutta ovi ei auennut. Ovessa oli kaksi 
lukkoa ja kumpikin oli lukossa, mutta minulla oli avain vain toiseen 
lukkoon. Apua, mitä voi tehdä! Välillä käytiin jo yliopistollakin, mutta ei 
saatu apua. Lopulta Gerő kokeili toiseen lukkoon omaa kotiavaintaan – ja 
sillähän se aukesikin! 
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Vuonna 1985 vietettiin Kalevalan 150-vuotisjuhlia Kolozsvárissakin 
monin tavoin: oli yliopistolla juhla, kiertonäyttely Suomesta, tiedekunnan 
aulan vitriininäyttely ja lehdissä artikkeleja Kalevalasta. Uskomattoman 
hankalaa vain oli kaiken järjestäminen, niin monia vastoinkäymisiä tielle 
sattui. Kalevalan päivän juhlan aikaan ei koko tiedekunnan rakennuksessa 
ollut sähköä energiansäästön takia. Juhla pidettiin kuitenkin illalla suuressa 
salissa ja väkeä ahtautui saliin noin 160 henkeä. Tilalle oli tarjottu 
pienempää salia, mutta en suostunut siihen. Ohjelmaa esitettiin kolmella 
kielellä. Sähkö luvattiin vain ja ainoastaan mainittuun saliin, jonne oli 
kuljettava pitkien pilkkopimeiden käytävien kautta. Paikallislehdessä 
ilmoitettiin juhlasta kahdestikin, mutta molemmilla kerroilla alkamisaika oli 
varmaan tarkoituksella väärin.  

Kiertonäyttely Suomesta tuli ajallaan ja pystytettiinkin 
kellarikerroksen galleriaan. Jokin lupa muka puuttui, niin että näyttely 
odotti lukkojen takana viikon ja ehti olla auki vain kaksi päivää ennen kuin 
se piti aikataulun mukaan toimittaa eteenpäin. Ala-aulan vitriiniin 
pystyttämästäni pienestä Kalevala-näyttelystä ei onneksi varastettu 
kirjaston kirjoja, mutta Kalevala-julisteet ja taiteilija Béla Gy. Szabón 
kehystetty puupiirros Lönnrotin kotitalosta kyllä katosivat. Myöhemmin 
tyhjät kehykset löytyivat läheisestä vessasta.  

Samana kevättalvena 1985 kiersi Riihimäen lasimuseon 
suomalaisen lasin historiaa esittelevä laaja näyttely ympäri maata. Näyttely 
oli Kolozsvárin taidemuseossa todellinen yleisömenestys, päivittäin 
kävijöitä oli noin 300. Vastaavaa ei ollut ennen nähty. Varsinaisten 
lasiesineiden katselun ohella sai kuulla suomalaista musiikkia ja nähdä joka 
päivä dia- ja filmiesityksiä ym. Oheisohjelmat olivat omista kokoelmistani.  

Aina ei suinkaan pysytty vain Kolozsvárissa, vaan kierreltiin ympäri 
Transilvaniaa, jossa on toinen toistaan kauniimpia ja mielenkiintoisempia 
seutuja, kyliä ja kaupunkeja. Olihan lomia ja vapaitakin aika lailla. Ja jos ei 
ollut, sai kuitenkin järjestetyksi. Opiskelijatkin katosivat ajoittain 
sadonkorjuuseen tai kanttiinipalveluun. Automatkoille ystävien mukana 
pääsi harvoin: lauantai oli useimmiten vielä työpäivä, bensiini oli kortilla ja 
autoa sai käyttää vain vuorosunnuntaisin parittoman ja parillisen 
rekisterinumeron mukaisesti. Matkoille oli lähdettävä junalla. Asemien 
loputtomat lippujonot eivät houkutelleet, joten seurasin opiskelijoideni 
mallia nousemalla junaan ilman lippua ja antamalla konduktöörille vähän 
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leitä, jotka hän pani tietenkin omaan taskuunsa eikä ollenkaan rankaissut 
liputtomuudesta. Ja itsekin selvisin vähemmällä vaivalla ja halvemmalla.  

Luullakseni olin lehtoreista ainoa, joka joka kävi hiihtomatkoilla 
opiskelijoiden seurassa. Olin useita kertoja pohjoisessa Máramarosissa, 
tarkemmin Puzdralla. Erään matkan hurjista kokemuksista kirjoitin 
tuoreeltaan kirjeessä Minnalle pitkän kuvauksen. Parasta lienee lainata 
kirjettä tässä sanasta sanaan: *…+”Matkustaminen sinne ja takaisin on kyllä 
melkoisen rasittavaa, mutta kaiken kestää ja palkintona on upeat 
maisemat ja rauhallisuus. Lunta oli hirveästi ja lisää satoi. Viimeistä 
taivalta, 9 km:n kävelymatkaa teimme viisi tuntia koko yön junamatkan 
jälkeen. Umpihanki, koko ajan paheneva lumipyry ja tuuli, painavat rinkat, 
sukset ym. Ensimmäinen päivä menikin sitten vain levätessä.  

Takaisin tullessa taas matkustimme liian kylmissä ja liian 
lämmitetyissä junissa. Yhdellä vaihtoasemalla jouduimmekin yllättäen 
odottamaan yli kuusi tuntia (klo 22–04), kun ei vain nyt kulkenutkaan se 
juna, jolla piti jatkaa. Onneksi oli lämmin ensimmäisen luokan odotussali, 
mutta sotilashenkilöt täyttivät kaikki istumapaikat. Teimme kuitenkin 
illallista, katoimme pöydän ja keitimme primuksella teetä ja kaurapuuroa. 
Vähän pystyi nukkumaankin, vaikka asemapäällikkö vaati valot palamaan 
koko yön. Kun sammutimme, hän tuli kiukkuisena heti sytyttämään 
uudelleen. Junat puolestaan olivat yöllä säkkipimeitä. Viimeisen 
junamatkan, pari tuntia, tulimme aivan mielettömässä junassa. Täysin 
valoton, täynnä höyryä, mitään ei nähnyt, penkkien takaa tuli kuumaa, jalat 
palelivat, ylhäältä katosta tippui monista paikoista jatkuvasti vettä, hyvä 
kun sai hengitetyksi, vielä oli nälkäinen, likainen, väsynyt olo… Kaikki 
kuitenkin kannatti kestää.” 

Vain ne, jotka ovat Transilvaniassa asuneet, pystyvät 
ymmärtämään sikäläistä elämää ja oloja, mutta siitä huolimatta me 
lehtoritkin jäimme monilta osin ulkopuolisiksi jokapaiväisestä 
todellisuudesta. Pääsimmehän matkustamaan ulos maasta ja lopullisestikin 
pääsimme pois, emme olleet sinne sidottuja, vaan vapaaehtoisesti olimme 
ja viihdyimme.  

Vaikea oli kestää tarkkailua ja valvontaa, mistä aiheutui ongelmia 
omille ystäville, kuulusteluja koulussa tai työpaikalla esimerkiksi. Toiset 
ystävyydet katkesivat ja vasta vuoden 1989 jälkeen jotkut uskalsivat ottaa 
yhteyttä ja kertoa vaikenemisen syyt. Itse en sentään kertaakaan joutunut 
kuulusteluihin.  
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Unkarin rajan ylitys oli joka kerta jännittävää, etenkin Unkarista 
palatessani. Pengotaanko kaikki tavarat? Löytyykö lehtiä, kirjoja, kirjeitä? 
Taitavasti niitä kaikkia tosin oppi piilottamaan. Otetaankohan jotakin pois? 
En koskaan antanut tullimiehille lahjuksia, koska mitään niin kiellettyä tai 
vaarallista en kuljettanut, että olisi tarvinnut. Toisaalta tullitarkastukset 
olivat täysin mielivaltaisia. Ikävin kokemus taisi sittenkin olla neljän vuoden 
jälkeen lopullisesti Romaniasta lähtiessäni. Koko yön pakkaamisesta 
väsyneenä silmällistäkään nukkumatta lähdin aamuaikaisella junalla. 
Kaiken huippu oli sitten romanialaisen tullitarkastajanaisen tekemä 
ruumiintarkastus. Mitään hän kyllä ei löytänyt. Silloin pillahdin jo itkuun. 
Tällaiset jäähyväiset!  

Kaiken lopuksi olen edelleen samaa mieltä kuin viimeisenä 
vuotenani Suomen opetusministeriölle kirjoittamani loppuraportin 
päätöskappaleessa totean. Siinä tiivistyvät muistoni Kolozsvárista. Näin 
kirjoitin vuonna 1987: *…+”Kun lähtiessäni tulee ikävä rakkaiksi käyneitä 
ystäviä, niin toisaalta mielellään jättää taakseen monta konkreettista 
ongelmaa ja puutetta. Sähkökatkot, pimeyden, kylmyyden, harmauden, 
tyhjät kaupat, jonot, kerjäläiset, ajoittain ahdistavan valvonnan ja 
silmälläpidon tunnun, ystävien jokapäiväiset huolet ja epätoivoisen 
tulevaisuuden… Suomen näkee uusin silmin, näkee, miten paljon hyvää 
täällä on, mutta myös sen, miten paljon turhaa ja tarpeetonta on, miten 
eritasoisia ongelmat eri maissa voivat olla. Miten vähän lopulta on 
tarpeellista ja onnellinen voi olla ilman tavaraakin, mutta ilman ystävyyttä 
ja läheisiä ihmisiä ei.” 

 

  

Clujin suomenlehtorit 
tapasivat Helsingissä 
tammikuussa 2011. 
Vasemmalta Minna Savela, 
Anja Haaparanta, Rigina 
Turunen ja Ildikó Varga 
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VALLANKUMOUSLEHTORI MUISTELEE 

Eira Penttinen 

 
Nykyinen

3
 Kolozsvárin yliopiston suomen kielen lehtori Outi-Maria 

Kultalahti on maailmanhistorian kahdeksas suomen lehtori Kolozsvárissa. 
Lehtoraatin ainutlaatuisuudesta kertoo jo tämäkin laskelma – muissa 
suomen kielen ulkomaan opetuspaikoissa ei ole ollut tapana laskea näin. 
Allekirjoittanut oli järjestyksessä neljäs. Toimin virassa vuodet 1988–1993, 
ja uskallan väittää, että olen ollut lehtoreista onnekkain. Virkakauteeni osui 
tapahtuma, joka muutti koko Romaniaa ja myös sen yliopistolaitosta

4
. 

 
Alku aina hankalaa 
 
Alku oli minun kohdallani todella hankala, sillä koko aloituksesta ei 
syyslukukaudella 1987 tullut mitään. Romanian kulttuuriministeriössä oli 
nimittäin päätetty, ettei Suomesta tulevaa lehtoria enää tarvita. Suomen 

Romanian suurlähettiläs Osmo Kock ja Suomi Romania-seuran 
puheenjohtaja, Turun yliopiston romaanisen filologian professori Lauri 
Lindgren kuitenkin saivat sitkeästi neuvotellen tilanteen ratkaistuksi niin, 
että kevätlukukauden 1988 alussa pääsin lähtemään Kolozsváriin.  

Lukuvuosi 1988–1989 sujui rauhallisesti. Unkarin kielen 
pääaineopiskelijoiden sisäänottokiintiö oli vain seitsemän, niin että ryhmä 
oli mukava opetettava. Lisäksi oli vapaaehtoisia jatkajia, joten viikkotunteja 
kertyi riittävästi. Edistyneiden kanssa luimme mm. lehtiartikkeleita, 
suomalaista kaunokirjallisuutta ja yritimme mahdollisimman paljon puhua 
suomea. Kielituntien lisäksi pidin luentosarjan Suomi-tietoudesta, 
unkariksi, mikä antoikin ajoittain lisäväriä tunteihin. Esimerkiksi sanat leski 
– polku – saita menivät minun unkarissani sekaisin, sanoja mainio – kamala 

                                                                 
3
 Artikkeli on kirjoitettu vuonna 2005. 

4
 Kirjoittaja viittaa Romaniassa tapahtuneeseen kansannousuun, jonka seurauksena 

pitkäaikainen kommunistidiktaattori Nicolae Ceauşescu syrjäytettiin ja teloitettiin 
joulukuussa 1989. Kuten edellisten lehtoreiden kirjoituksista voi lukea, 
vallankumousta edelsi vuosi vuodelta pahentunut nälänhätä ja kiristynyt hallinto, 
joka kohdistui pahimpana maan vähemmistöihin.  Yhtenä toimenpiteenä oli 
unkarin ja siten myös suomen kielen opiskelupaikkojen raju vähentäminen. (Toim.) 
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en vieläkään uskalla sanoa unkariksi tarkkaan harkitsematta ja 
keskittymättä. 

Kolozsvárin vuosinani koin sen, että koska kaupungissa ei ollut 
muita suomalaisia, kaikki matkailijat ja vierailijat Suomesta halusivat minut 
tavata. Tästä tilanteesta seurasi yksi hankala kokemus syksyn 1988 
muistoihin: olin toiminut suomalaisten lehtimiesten ja valokuvaajien 
oppaana, ja kun he sitten kotiin palattuaan olivat julkaisseet artikkelinsa ja 
kuvansa Romaniasta, jouduin vararehtorin puhutteluun. Olin antanut 
väärää tietoa asioista ja vallitsevasta tilanteesta. Olimme kuitenkin käyneet 
toimittajan ja valokuvaajan kanssa vain kaupungin suurimmassa 
tavaratalossa ja kaupungin historiallisessa museossa. Lupasin lopettaa 
oppaan tehtävät mutten suomalaisvieraiden tapaamisia.  
 
Hiljainen syksy 1989 
 
Syyskuussa 1989 palasin Suomesta iloisena ja innostuneena opetusta 
aloittamaan. Tunsin kotiutuneeni Kolozsváriin ja sen ilmapiiriin. Opiskelijat, 
työtoverit, naapurit ja ystävät olivat auttaneet vaikeissa tilanteissa, kieli – 
unkari ja vähän romaniakin – oli alkanut sujua. Aineellinen niukkuus ei 
häirinnyt, kun huolia ja hankintaongelmia sai jakaa hyvien ihmisten kanssa. 
Viikonloppujen vuoristo- ja luontoretket olivat avanneet minulle uuden 
maailman, ja luonnon kauneus oli tehnyt unohtumattoman vaikutuksen. 
Vastaanotto unkarin laitoksessa oli kuitenkin tyly: työlupani ei ollutkaan 
kunnossa enkä siis saanut aloittaa kursseja.  

Rehtorinviraston sihteeri lohdutteli, että lupa kyllä tulee, piti vain 
odottaa kärsivällisesti. Odotuksen ajan prof. Piroska Benedek opetti taas 
pakollisen suomen kielen kurssin ensimmäisen vuoden opiskelijoille, 
edistyneemmät ja jatkajat odottivat kanssani.  

Sinä syksynä koin elämäni ensimmäisen ja ainoan työttömän 
jakson. Jälkeenpäin olen monesti ajatellut, että kokemus oli terveellinen: 
olen voinut ymmärtää niitä, joilla ei todellakaan ole työtä. Eikä heillä 
läheskään kaikilla ole sitä turvajoukkoa, joka minulla oli Kolozsvárissa. 
Työtoverit, naapurit ja ystävät pitivät koko ajan huolta siitä, että ohjelmaa 
ja tekemistä riitti, samoin ruokaa ja rahaa. Palkkaa en tietenkään voinut 
saada, koska en mitään tehnytkään.  

Päätös tuli lopulta joulukuun alussa: ei työlupaa vaan karkotus 
maasta. Dramaattiseksi päätöksen teki ilmoitus, että työluvan epääminen 
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koski henkilökohtaisesti vain minua. Viranomaisten mukaan Suomesta 
voitaisiin seuraavan lukuvuoden alussa lähettää joku muu hoitamaan 
virkaa.  
 
Muutoksen aika 
 
Kovin pitkää aikaa en ehtinyt surra ja olla pettynyt, sillä joulukuussa 1989 
tapahtui muutakin kuin minun karkotukseni. Onnellinen käänne oli se, että 
unkarin laitoksen johtajien Piroska Benedekin ja János Péntekin onnistui 
varmistaa suomen kielen lehtorille työlupa, ja tammikuussa 1990 sain 
tiedon, että voin palata Romaniaan. Helmikuussa 1990 aloitin opetuksen. 
Opiskelijamäärää lisättiin siten, että syksyn 1989 pääsykokeessa parhaiten 
menestyneen seitsemän lisäksi paikan saivat muutkin hyvin osanneet. Kun 
mukaan laskettiin nk. etäopiskelijat (kirjeopiskelijat), oli suomen kielen 
alkeiskurssilaisia yhteensä noin 20.  

Muutoksen merkki oli sekin, että Kolozsvárissa kävi paljon vieraita. 
Laitoksessa vieraili mm. Suomen korkeakoulujen rehtorien neuvoston 
delegaatio; siihen kuuluivat fennougristiikan professori Mikko Korhonen 
Helsingin yliopistosta, professori Pentti Kauranen Kuopion yliopistosta ja 
professori Lauri Lindgren Turun yliopistosta. Ohjelmaa ja tapaamisia oli 
helppo järjestää, dekaanin ei tarvinnut enää suojella vieraiden 
koskemattomuutta, kuten oli tapahtunut esimerkiksi syksyllä 1988, kun 
professori Aarne Laurila esitelmöi tiedekunnassa F.E. Sillanpään syntymän 
100-vuotisjuhlan merkeissä. Muutoksen jälkeen opiskelijat ja opettajat 
saivat tilaisuuden tavata vieraita ja keskustella heidän kanssaan. Avoin 
ilmapiiri mahdollisti sen, että vieraita riitti. On mainittava, että elokuussa 
1990 Debrecenissä järjestetyn kansainvälisen fennougristikongressin 
jälkeen bussillinen suomalaisia tutkijoita ja kielititeteilijöitä kiersi 
Transilvaniassa. Retkikuntaa johti  professori Pertti Virtaranta, joka vuonna 
1975 oli ollut perustamassa Kolozsváriin suomen kielen lehtoraattia. 

Lukuvuosi 1990–1991 alkoi kokonaan uusissa merkeissä. Aloittava 
unkarin kielen opiskelijoiden vuosikurssi oli suuri (pääaineen lukijoita noin 
40, sivuaineenaan opiskelevia 12), ja heille halusin oppikirjaksi Finn 
nyelvkönyvin, koska aiemmin käytössä olleita kirjoja ei ollut riittävästi. Finn 
nyelvkönyvin tuominen rajan yli osoittautui kuitenkin hankalaksi: kirjat 
jäivät alkuun rajalle, koska en ollut tiennyt hankkia asianmukaista 
opetusmateriaalin tuontilupaa. Sitä paitsi tullissa pelättiin, että alan 
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kaupustella kirjoja, kun niitä oli peräti 50 kappaletta. Muutaman viikon 
jälkeen kirjat saatiin laitokseen.  

Kevätlukukaudella Suomen Romanian suurlähettiläs Bo Lönnqvist 
toi opetuksen vahvistukseksi television ja videonauhurin. Ne olivat 

Suomessa toimivien Suomi Romania-seuran ja Suomi Unkari-seuran lahja; 
aiemmin jo oli Suomen kirkon ulkomaanapu lähettänyt lehtorille pienen 
kopiokoneen.  

Edellä olen maininnut joitakin suomalaisia vieraita, professoreja ja 
suurlähettiläitä, mutta lukuvuoteen 1991–1992 siirryttäessä on mainittava 
vierailu, jolla oli opiskelijoihin erityisen innostava vaikutus, ja se oli lisäksi 
ensimmäinen laatuaan: Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksesta tuli 
kymmenen opiskelijan ja kahden opettajan ryhmä opintomatkalle 
Kolozsváriin ja Transilvaniaan. Matka on ollut suomalaisille elämys: kun 
lehtorit kokoontuvat ja tapaavat täällä Kolozsvárissa aika ajoin, myös 
kyseisistä opiskelijoista muutamat tapaavat toisiaan ja opettajiaan 
edelleen ja käyttävät nimitystä Romania-ryhmä – ihmeellinen on Erdélyin 
vaikutus!  

Syyslukukausi 1992 oli taas erilainen kuin edelliset lukukaudet ja 
lukuvuodet: Suomen kielen status muuttui niin, että suomen kielen saattoi 
ottaa sivuaineeksi loppututkintoon. Filologisessa tiedekunnassa sovittiin, 
että suomen kielen sivuaineopiskelun saattoi aloittaa joka kolmas vuosi. 
Rajoitus johtui siitä, että aluksi sivuaineopetusta oli antamassa vain 
suomen kielen lehtori. Muutoksessa saatiin yhden tilapäisen tuntiopettajan 
virka, ja hänen tehtävänään oli huolehtia unkarin pääaineopiskelijoiden 
pakollisen suomen kurssin opetuksesta. - Myös opiskelijamäärät 
muuttuivat melkoisesti: unkarin kielen opiskelun aloittavia oli peräti 81!  
 
Suomen kieli sivuaineena 
 
Aloite suomen kielestä opettamisesta sivuaineena tuli kahdelta taholta: 
Opiskelijat olivat alkaneet sitä kysellä ja ehdotella, ja toisaalta tiedekunnan 
dekaani, professori Liviu Petrescu ehdotti, että kun norjan kielen opetus oli 
aloitettu syksyllä 1991, suomeakin voitaisiin harkita samalla tavoin 
sivuaineena opetettavaksi. Dekaanin virastossa oli olemassa suunnitelma 
skandinavistiikan laitoksen perustamisesta, ja tähän laitokseen toivottiin 
norjan ja suomen lisäksi mahdollisesti ruotsin ja tanskan opetusta.  
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Kolmetoista pelotonta ja ennakkoluulotonta opiskelijaa – kaikki 
tyttöjä – otti siis syksyllä 1992 suomen kielen sivuaineeksi. Rohkeutta 
tarvittiin, koska ainakaan työllistymismahdollisuuksista ei siinä vaiheessa 
ollut tietoa. Ensimmäisenä vuonna viikon kymmenen suomen kielen tuntia 
jakautuivat niin, että kahdeksan käytettiin kielen ja kieliopin opiskeluun, 
kaksi Suomi-tietouteen ja kirjallisuuteen. Opetus aloitettiin, vaikka koko 
neljän vuoden ohjelmaa ja tutkintovaatimuksia ei vielä ollut viimeistelty.  

Pienestä alusta alkoi suomen kielen sivuaineopetus. Olikin ilo 
saada vierailla Kolozsvárissa keväällä 1996, kun valmistui ensimmäinen 
vuosikurssi, jonka opiskelijoilla oli tutkinnossaan sivuaineena suomen kieli. 
 
Muita muistoja 
 
Minulle lukuvuosi  1992–1993 oli viimeinen Kolozsvárin yliopistossa. Työtä 
oli paljon, koska oli paljon muitakin suomen opiskelusta innostuneita, 
mutta sivuaineryhmä oli innostava ja innostunut. Parhaita muistojani on 
se, että sain yhteistyössä opiskelijoiden kanssa järjestää Suomi-aiheisia 
juhlia. Musikaaliset ja lahjakkaat opiskelijat, aikaa ja vaivaa säästämättä, 
esiintyivät mm. suomalaisessa pikkujoulussa ja Suomen itsenäisyyspäivän 
juhlassa ja lauloivat moniäänisesti suomalaisia lauluja Suomen 
itsenäisyyden 75-vuotisjuhlassa. Oppikirjan tekijöillä olisi ollut opittavaa, 
kun opiskelijat parodioivat suomen kielen oppikirjojen tekstejä hauskoiksi 
sketseiksi.  

Sydämestäni toivon, että osaisin välittää edes jotain siitä 
ilmapiiristä, jossa sain elää ja työskennellä viisi ja puoli vuotta. Sille 
ilmapiirille on ominaista lämpö, toisista välittäminen, huolenpito, 
ystävällisyys – sitä kaikkea toivoin aina voivani tuoda Suomeen. 
Vastoinkäymisissä ei koskaan tuntenut olevansa yksin, vaan aina sai apua ja 
tukea. Yksi tärkeä löytö on vielä mainittava kaiken edellä esitetyn lisäksi: 
minun piti matkustaa Romaniaan asti löytämään kotikirkko ja oma 
seurakunta. Ne löysin Kolozsvárin luterilaisesta seurakunnasta.  

Romanian vuosista olen todella hyvin kiitollinen ja ihanista 
muistoista rikas!   Minulla on ollut tapana sanoa, että jos olisin etukäteen 
tiennyt, mihin lähdin, kun lähdin Romaniaan suomen kielen lehtoriksi, en 
olisi lähtenyt, mutta onnekseni en tiennyt! Kolozsvárissa viettämäni viisi ja 
puoli vuotta on elämäni parhaita viisivuotisjaksoja.  
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Vuonna 1993 valmistuneet nuket olivat tärkeässä 
roolissa vielä vuoden 2009 Kalevalan päivänäkin. 
Puhetta pitää suurlähettiläs Irmeli Mustonen. 

KOLOZSVÁR 1993–1998 

Sanna Manner 
 
Lähdin Kolozsváriin lehtoriksi Eira Penttisen jälkeen syksyllä 1993.  Viisi 
lehtorivuottani olivat täynnä elämyksiä. Tein töitä erinomaisten kollegojen 
kanssa, sain opettaa lahjakkaita ja innokkaita opiskelijoita, joista monista 
sain elinikäisiä ystäviä. Ystäviä, lähes sukulaisia tuli monista muistakin 
Kolozsvárissa tapaamistani ihmisistä. Kaupungista tuli rakas koti, jonne 
palaan aina mielelläni uudestaan ja uudestaan. Noihin vuosiin mahtuu niin 
paljon tapahtumia ja muistoja, että niiden kirjoittaminen lyhyesti on 
mahdotonta. Siksi tyydynkin vain pieneen pintaraapaisuun. 

Suomesta oli edellisenä syksynä tullut sivuaine, joten minua odotti 
ryhmä toisen vuoden suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoita. 
Alkusyksystä mukaan liittyi vielä muutama uusi opiskelija, joka halusi 
vaihtaa entisen sivuaineensa suomeen. Kaikki opiskelijat olivat unkarilaisia. 
Kävimme työhön käsiksi aikamoisella innolla ja ahkeruudella. Suomea ei 
opiskeltu ainoastaan tunneilla, vaan ryhmä oli valmis uhraamaan vapaa-
aikaansakin suomelle. Kalevalaan esimerkiksi tutustuimme tekemällä siitä 
nukketeatteriesityksen. Kokoonnuimme kotonani. Kun osa ryhmästä 
kirjoitti näytelmän käsikirjoitusta, toiset tekivät nukkeja omin käsin. Syntyi 
vaikuttavia hahmoja päärooleihin ja vähemmän vaikuttavia, jotka 

kelpasivat rooliin nimeltä ”a nép”, 'kansa'. 
Esityksestä tuli menestys. Sen ensiesitys oli 
Szatmárnémetin kansallisilla 
nukketeatteripäivillä ihan päänäyttämöllä. 
Palaute oli hyvää, mutta vielä paremman 
vastaanoton saimme unkarilaisessa päivä-
kotiryhmässä, jossa niin ikään esiinnyimme.  

Suomi oli perinteisesti ollut unkari-
laisten opiskelijoiden suosiossa ja vain 
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muutama romanialainen oli osallistunut tunneille vuosien mittaan.  
Syyslukukaudella -93 tilanne muuttui, kun Chişinaun yliopistosta alkoi 
virrata stipendiaatteja Kolozsváriin. Uuteen suomen ryhmään tuli yhtäkkiä 
parikymmentä romaniankielistä opiskelijaa ja opetus oli muutettava 
kokonaan yksikieliseksi ja toisaalta kaksikieliseksi, sillä Enikő Bodrogi alkoi 
pitää omia kurssejaan kahdessa ryhmässä, unkarilaisille unkariksi ja 
romanialaisille romaniaksi.  

Keväällä 1996 vietettiin merkittävää juhlaa: ensimmäiset suomen 
sivuaineopiskelijat valmistuivat. Kolme opiskelijaa teki jopa lopputyönsä 
suomesta ja lopputenttiä oli kuuntelemassa myös suurlähettiläs Timo 
Koponen. Suurlähettiläs järjesti suuren vastaanoton laitoksen opiskelijoille 
ja opettajille ja suomen aineen pioneerit saivat arvoisensa 
valmistumisjuhlat. Valmistumisjuhlista tuli perinne, vaikka ne myöhemmin 
toteutuivatkin pienimuotoisemmin. Seuraavia valmistujia juhlimme 
laitoksella omin voimin. Gradun kirjoittajat esittelivät tutkimuksensa 
kaikille suomen opiskelijoille ja opettajille  ja sen jälkeen juhlittiin. Pidin 
noita tilaisuuksia tärkeinä, koska alempien vuosikurssien opiskelijat 
pääsivät kuulemaan, minkälaisia tutkielmia suomesta voi tehdä ja 
tutkielman tekijä pääsi esittelemään työnsä julkisesti. Tärkeää oli sekin, 
että valmistujat hyvästeltiin ja kukitettiin eivätkä he vain hävinneet 
maailmalle. 

Yhteistyö Norjan lehtorin, Sanda Tomescun kanssa oli tiivistä. 
Konkreettisimmin se näkyi yhteisen, pohjoismaisen kirjaston 
perustamisena. Opiskelijamäärän kasvaessa suomen sivuaine alkoi kärsiä 
tilapulasta. Salin löytäminen ei ollut helppoa, eikä tunteja voinut enää 
pitää lehtorin työhuoneessa. Kirjastokin karttui hyvää vauhtia, ja 
työhuoneen hyllytila alkoi tosiaan olla lopussa. Tomescun aloitteesta 
yliopisto remontoi kaksi salia pohjoismaista kirjastoa varten. Toisesta 
salista tuli varsinainen kirjasto ja toisesta luentosali. Kirjastonhoitajaa ei 
tietenkään ollut, mutta päivystys ratkaistiin vapaaehtoisin opiskelijavoimin 
ja niin kirjat saatiin tehokkaaseen käyttöön. Kirjaston perustamisen 
aikoihin nostettiin esiin myös pohjoismaisen laitoksen perustaminen ja 
suomen siirtäminen sinne. Pidimme kuitenkin kiinni siitä, että 
kielisukulaisuuden ja pitkän tradition takia suomen paikka on Unkarin 
laitoksella.  

Kolozsváriin oli silloinkin helppo houkutella vieraita, vaikka emme 
pystyneetkään tarjoamaan muuta kuin majoituksen lehtorin sohvalla. 
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Unkarista kävivät Eszter Váradi ja Ildikó Sirató puhumassa suomalaisesta 
kirjallisuudesta ja teatterista. Professori Harri Mantila Oulusta piti 
sosiolingvistiikan kurssin, Bente Imerslund Norjasta puhui kveeneistä ja 
vieraili myös norjan kielen laitoksella, vain muutamia mainitakseni. Tärkeä 
rooli oli myös suomalaisilla opetusharjoittelijoilla, joita minun aikani ehti 
olla kolme. Jaanan, Reetan ja Tiinan työpanos oli todella merkittävä. Kaikki 
opiskelijat eivät valitettavasti päässeet Suomeen koko opiskeluaikanaan ja 
harjoittelijoiden ansiosta he pääsivät kuulemaan muidenkin suomalaisten 
puhetta, eikä aina vain lehtorin. Suomesta tuli myös stipendiaatteja, joiden 
osaaminen otettiin heti käyttöön. Aila Nieminen piti tanhukurssia, joka veti 
salin täyteen tanssihaluisia. 

Suomeen pääsijöitäkin toki oli. Cimon perheohjelma pyöri noina 
vuosina tehokkaasti ja joka vuosi muutama opiskelija lähti työtä 
pelkäämättä lapsenvahdiksi suomalaiseen perheeseen. Kokemukset olivat 
pääasiassa hyviä ja Suomesta palasi entistä innokkaampia ja osaavampia 
opiskelijoita, jotka hallitsivat hyvin kielen ja tunsivat sen lisäksi suomalaista 
elämäntapaa ja ajattelua.  Ukanin järjestämille kesäyliopistokursseille pääsi 
joka kesä 3 opiskelijaa ja onnistuipa muutama edistynyt opiskelija saamaan 
pidemmänkin apurahan Suomeen. Varsinkin Oulun yliopiston suomen 
kielen laitos oli avulias ja valmis kutsumaan opiskelijoitamme lopputyötä 
kirjoittamaan.  Euran kristillinen kansanopisto tarjosi mukavan ja erilaisen 
tavan viettää muutaman kuukauden Suomessa. Neljä opiskelijaamme sai 
puolen vuoden ilmaisen opiskelupaikan ja mahdollisuuden tutustua 
suomalaiseen sisäoppilaistoselämään. 

Pyrimme pitämään yhteyttä Unkarin suomen opiskelijoihin. Heti 
ensimmäisenä syksynäni saimme vieraaksemme ryhmän Budapestin 
yliopiston suomen opiskelijoita, joiden luokse teimme vastavierailun jo 
seuraavana keväänä. Pari vuotta myöhemmin otimme vastaan szegediläisiä 
ja pääsimme itse käymään vastavierailulla. Vierailut auttavat tietysti uusien 
tuttavuuksien solmimisessa ja kokemusten vaihdossa, mutta ovat tärkeitä 
yhteishengen luojia myös.  

Yhteishenki olikin varmasti paras sana kuvaamaan suomen 
oppiainetta. Opiskelijoiden ja opettajien suhteet olivat mutkattomat ja 
minä ainakin uskon, että opiskelijoiden välillä, kansallisuudesta 
riippumatta, oli pääasiassa hyvä tunnelma ja yhteenkuuluvaisuuden tunne. 
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VÄLÄHDYS NYKYISTÄ JA JO OLLUTTA 

Hanna Pakarinen, Cluj-Napocassa 2000 2002 
 
Kotiinpaluuni jälkeen minussa on ollut nämä kaksi maailmaa, elämä 
Suomessa ja elämä Kolozsvárissa. Ne kulkevat rinnan, limikkäin, 
päällekkäin. Toisinaan toinen on vahvempi toista; maailmat minussa 
osaavat taitavasti luiskahtaa paikkaansa, valita hetkensä. Ne tekevät minut 
rikkaaksi, rikkaammaksi kuin osasin arvatakaan. Minä tarvitsen niitä 
molempia.  

Syksyisin aina uuden lukuvuoden alkaessa täällä Suomessa 
palaveerataan, kouluttaudutaan ja kokoustetaan ylenmäärin. Noissa 
piinaavissa elokuun auringon hiostamissa tilaisuuksissa suomalainen 
opettaja purnaa määrärahojen vähyydestä - halutaan uusia opetusvälineitä 
ja kaikenmoista. Toki aiheestakin. Ajattelen silloin kollegoitani Babeş-
Bolyaissa, jotka opettavat sinistynein sormin ja huulin. Kerran jouduin 
lopettamaan oppitunnin, kun kädet eivät enää toimineet kylmän 
kangistamina. En saanut enää liitujälkeä kapealle taululle. 

Opiskelijat hymyilivät, auttoivat, kannustivat ja tukivat pohjoista 
opettajaansa. Ja ennen kaikkea he oppivat  niin nopeasti ja iloiten. Minusta 
tämä juuri on tärkeää: rakkaat kollegani siellä kaukana, te osaatte keskittyä 
olennaiseen, te annatte kutsumuksen kulkea etummaisena. Ja kuten eräs 
suomalainen kollegani sanoi: missään muussa työssä suomen kielen ja 
kulttuurin opettaja ei saa opetettavakseen niin lahjakkaita ja korkeatasoisia 
opiskelijoita kuin ulkomaanlehtorina. Muistojen arkku on suuri ja 
merkittävä. On juhlia, on remonttia ja kirjaston järjestelyä, on 
karjalanpiirakanpaistoa ja kollegan leivonnaisia. On vierailevia 
luennoitsijoita ja taiteilijoita,  on kesäkurssien odotusta. On kielten ja 
kulttuurien sekoittumista, ystävällisiä hymyjä, sydämen sivistystä, viisas 
mies huoneessaan ja laitoksen johtajan elegantit askeleet. Skandinaaviset 
joulujuhlat ja kaikenmoista byrokratiaa, leimoja ja tositteita. Kannan 
rakkaassa paikassa sydämessäni kaikkia teitä suomen kielen ja suomalaisen 
kulttuurin lähettiläitä ja vaalijoita Kolozsvárissa. Te olette ihme.  
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TESTI: SOVITKO LEHTORIKSI  ROMANIAAN? 

Mai Frick, Cluj-Napocassa 2008 2009  
 
Vastaa ja selvitä, mihin maahan sinun kannattaa lähteä suomenlehtoriksi.  
Mikä vaihtoehdoista a), b) tai c) vastaa parhaiten ajatusmaailmaasi?  
 
1. Mielestäni kauneimmat maisemat ovat… 
a) vuoristoa ja havumetsää 
b) vuoristoa ja sademetsää 
c) järviä ja havumetsää 
 
2. Lempiruokani on… 
a) lihaisaa, ravitsevaa ja maustettua, muttei tulista. Lisukkeeksi riisiä tai 
maissipolentaa. Alkuruuaksi keitto, juomaksi viiniä tai olutta ja jälkiruuaksi 
rahkaisaa rusinapastaa. 
b) polttavan tulista kasvis- tai liharuokaa. Lisukkeeksi riisiä ja juomaksi 
teetä. 
c) maidotonta, gluteiinitonta, rasvatonta, suolatonta ja mausteetonta 
einesruokaa. Juomaksi vettä ja kahvin kanssa korvapuusti. 
 
3. Pukeudun… 
a) siisteihin arkivaatteisiin. En halua hienostella, mutta pukeutumiseni 
viestittää akateemista asemaani. Tärkeintä että vaatteet ja kengät ovat 
puhtaat! 
b) värikkäisiin puuvilla- ja silkkivaatteisiin. Annan korujen näkyä ja 
huolehdin siitä, että vaatteeni ovat säädyllisen peittävät. 
c) kesällä t-paitaan ja talvella villapaitaan. Tärkeintä on mukavuus ja 
ekologisuus. Olen tottunut säästämään vaatemenoissa ja 
pyykinpesuaineessa, ja pidän yleensä aina samoja mukavia kenkiä kunnes 
ne hajoavat riekaleiksi. Kenkien puhdistaminen on vanhanaikaista 
pinnallista hapatusta, joka ei kuulu tapoihini. 
 
5. Toivoisin elintasoni olevan… 
a) vähän paremman kuin muilla. Nautin siitä, ettei tarvitse kaupassa 
vertailla hintoja, ja kestän senkin, että työkavereiden palkka on 
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kymmenesosa omastani. Onneksi tiedän, että maan elintaso on hyvässä 
nousussa. 
b) yläluokkaisen. Nautin siitä, että voin palkata autonkuljettajan, 
lastenhoitajan, siivoojan, pyykkärin ja yövartijan, ja kestän senkin, että 
kadut ovat täynnä nälkäänäkevää köyhälistöä. Tiedän, että köyhät ovat 
kohtalonsa ansainneet elämällä syntisesti tässä tai edellisessä elämässä. 
c) saman kuin muilla. Nautin siitä, ettei kenelläkään ole enempää kuin 
muilla, ja kestän senkin, että joudun miettimään, mihin rahani käytän. 
Tiedän, että yhteiskunta huolehtii tasaisesta tulonjaosta ja hoitaa 
vähäosaistenkin asiat kuntoon. 
 
6. Asioiden hoitamisesta: 
a) Byrokratia on salainen intohimoni. Nautin erilaisten anomusten 
täyttelystä ja kohtaamisista virkamiesten ja sihteereiden kanssa. Otan 
mielelläni vapaapäivän käydäkseni postissa ja varaan viikon kuhunkin 
virastoasiaan. Ilahdun aidosti joka kerta, kun saan papereihini yhden 
tarvittavan leiman ja allekirjoituksen, vaikka tietäisin, että niitä tarvitaan 
vielä viisi lisää. 
b) Muut saavat hoitaa byrokratian puolestani. Onneksi lahjukset vievät vain 
murto-osan kuukausituloistani.  
c) Uskon siihen, että byrokratia on tehty palvelemaan kansalaista. Saatan 
kiroilla joutuessani jonottelemaan, mutta tiedän voivani luottaa siihen, että 
järjestelmä huolehtii asioistani. 
 
7. Kun nuorukainen kävelee kauniin naisen ohi, paras miehinen tervehdys 
on… 
a) munien kouraisu 
b) huutelu ja juttelemaan tulo 
c) röyhtäys ja kadulle sylkeminen  
 
8. Parasta sosiaalista elämää on… 
a) rauhallinen jutustelu työkavereiden kanssa työpaikalla tai illalla viinilasin 
äärellä. Kunhan ventovieraat kadulla jättävät rauhaan! 
b) kun vastaantulijat pysähtyvät juttelemaan oikein antaumuksella. Ei 
tarvitse olla hetkeäkään yksin! 
c) netissä ja tallinnanlaivan karaokebaarissa. Kunhan jouluna tapaa 
sukulaisia! 
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TULOKSET 
 
Laske, montako A-, B- ja C-vastausta sait. 
 
Eniten A-vastauksia: 
Romania on juuri oikea paikka sinulle! Pidät leudosta ilmastosta ja 
vuoristosäästä. Haluat elää jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa, mutta 
välttää suurta poliittista dramatiikkaa. Keräät mielelläsi ympärillesi 
rauhallisen ystävällisiä ihmisiä ja hallitset hillityt keskieurooppalaiset tavat. 
Harrastat liharuokia ja virastokäyntejä. 
 
Eniten B-vastauksia: 
Kaipaat pippuria, palvelijoita ja pyörremyrskyjä. Oikea paikkasi löytyy 
päiväntasaajan maista tai etelämpää. Sinun kannattaakin odottaa, kunnes 
Intiaan avataan suomenlehtoraatti - tai siirtyä muihin tehtäviin Etelä-
Amerikkaan. 
 
Eniten C-vastauksia: 
Älä hyvä ihminen lähde Suomesta minnekään! Jos on ihan pakko mennä 
ulkomaille, pysyttele Pohjoismaissa.  
 
 
 

 

Clujin suomenopiskelijat ja  
-opettajat tekevät äänenkäyttö-
harjoituksia vappuna 2009. 
Kuvassa päällimmäisenä 
opettajat Ildikó Varga, Csenge 
Fekete ja Mai Frick 
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HEIPAT UNKARILAISITTAIN 

Maija Mustonen, Cluj-Napocassa 2009 2010 
 
Suomalaiset ystävät ovat viettäneet hauskan illan yhdessä. Tulee lähdön 
aika. Miten he hyvästelevät? Kiittävät hauskasta illasta, sopivat taas 
tapaavansa, halaavat ehkä pikaisesti ja huikkaavat hei-heit. Aikaa menee 
minuutti, pari. Eikö? Vai olenko epäsuomalainen? 

Unkarilainen olisi tällaisesta käytöksestä pöyristynyt. Eikö 
ystävälläni ollutkaan hauska ilta? Eikö hän viihdy seurassani? Mistä hän 
suuttui? Onneksi transilvanialaiset työkaverini jo tuntevat meidät 
suomalaiset, eivätkä ole ottaneet nokkiinsa, vaikka olen suomalaisittain 
lähtenyt litomaan heipat heitettyäni. En olisi varmaan koskaan ymmärtänyt 
unkarilaisten hyvästien luonnetta, ellei se olisi noussut puheeksi. 
Eroamisrituaalit ovat nimittäin huomattavasti monisanaisemmat ja 
pidemmät kuin suomalaiset. Toki olin joskus ihmetellyt, miten työkaverini 
eivät tuntuneet pääsevän eroon toisistaan, vaikka lähtöä oli jo tehty 
tovi. Aina joku kuitenkin aloitti vielä yhden uuden puheenaiheen, josta taas 
turistiin hetki. Sen jälkeen tehtiin taas lähtöä. Ja sitten puhuttiin vielä 
jostain. Ja tehtiin taas lähtöä. Argh.  

Mutta tällä kaikella on oma sosiaalinen merkityksensä. Ja 
on helpottavaa tietää se. 
 

ALKEISKURSSIN HELMIÄ 

Csenge Fekete, Cluj-Napoca 

 Opiskelija kysyi roolileikissä, jossa leikittiin baaritilanteita: "Onks tää 

poika vapaana" (tarkoitti 'onks tää paikka vapaana'). 

 Lopputervehdys opiskelijan sähköpostissa: "Minä haluan hyvää yöltä" 

(elikä 'toivotan hyvää yötä'). 

 Tehtävä: Kirjoita kysymys vastauksiin: ________ ? Joo, kyllä olen. 

Kysymyksiä: "Oletko sinä kyllä?", "Oletko sinä hyllyllä?" 
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VALKEAKOVSKI, HAMENLINA JA KUUMAA BUCKAA  - 
SUOMEN SANAT YKSIN MAAILMALLA 
Esa-Jussi Salminen, Cluj-Napoca 
 
Kun kulkee Suomen ulkopuolella, joutuu usein tekemisiin suomen kielen 
sanojen kanssa, joita ei suomalaisiksi tunnista. Erään unkarilaisen kirjan 
kaikki suomenkieliset esimerkit olivat hieman outoja, kuten Hunu putemat 
(po. Huun puremat). Teneriffalla ravintola houkutteli suomalaisia 
hehkuttamalla: kuumaa buckaa! (po. lämpimät ruoat). 

Seuraavassa tarkastelen erään romaniankielisen Suomesta 
kertovan kirjan suomenkielisiä sanoja (George Radu 1993: Finlanda – la noi 
acasă). Kirjassa on tällaisia sanaesiintymiä noin 379, jotka yleisimmin ovat 
paikannimiä. Sanoista valtaosa on kirjoitettu oikein, 301. Väärin 
kirjoitettuja tuntuu lukiessa olevan enemmän. Päättelen, että kirjoittaja ei 
ole juuri osannut suomea, mm. siitä, että hän käytti Suomessa 
oleskellessaan kirjan mukaan tulkkeja apunaan. Pohdin virheiden syitä 
yleisellä tasolla, siltä kannalta miten ne ovat voineet syntyä 
kirjoitusprosessissa. On mahdollista, että virheitä on syntynyt myös 
toimitusprosessissa, mutta silloinkin on kyse samankaltaisista syistä. 

Mitä useammin sana esiintyy ja mitä tunnetumpi se on sitä 
todennäköisemmin se on oikein. Kirjan alussa on Alexis Kivi, kun kirjailija 
mainitaan sivumennen yhden kerran, mutta kun hänestä tulee 
myöhemmin enemmän puhe, nimi on oikein.  

Suurin osa virheistä on konsonanttien ja vokaalien pituusvirheitä: 
Uusimma (po. Uusimaa), Huskonen (po. Huuskonen). Syynä on tietysti se, 
että romaniassa näiden pituusoppositiota ei ole. Koska romaniasta 
puuttuvat vokaalit ä ja ö, niissä tulee usein virheitä: Nurmijarvi (po. 
Nurmijärvi), Enontekio (po. Enontekiö). 

Kerran kirjoittaja on yrittänyt kuvata suomalasta sanaa 
romanialaisella oikeinkirjoituksella: kiitoş (po. kiitos). Kirjoittaja on siis 
kuullut suomen s:n suhuisena kuten monet, joiden omissa kielissä eri 
sibilanttien erottaminen toisistaan on tärkeää.  

 Pari tapausta voi selittyä kirjoittajalle luultavasti tuttujen venäjän 
sanojen mallilla: Valkeakovski (po. Valkeakoski). Esimerkiksi venäläisten 
sukunimien ja monikon genetiivimuotojen lopussa ov-pääte on hyvin 
yleinen. Mutta myös kirjoitusprosessi voi olla osasyy, perinteisen 
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kaunokirjoituksen ylhäältä avoimeksi jäävä o:han näyttää samalta kuin 
kaunokirjoitus v. 

Järkeenkäyvän selityksen käsinkirjoituksen epäselvyys tarjoaa 
mm. seuraaville yllättäville virheille:  n on tulkittu puhtaaksi kirjoitettaessa 
u:ksi tai toisinpäin: Rolf Nevaulinna (po. Rolf Nevanlinna), tonkokuu (po. 
toukokuu); jos e:n lenkki on kirjoitettu liian suureksi ja korkeaksi siitä tulee 
l: Nils-Aslak Valklapää; iso kirjain voi joskus tuottaa omanlaisensa 
ongelmat: Ealhalla (po. Walhalla), Luomenlinna (po. Suomenlinna). 

Monille virheille ei yhtä hyvää selitystä löydy: Vouksa / Vouksi (po. 
Vuoksi), Wärtsalä / Wärsila (po. Wärtsilä), Pallastraturi (po. Pallastunturi). 
Jostakin sanasta voi olla useitakin vääriä muotoja. Näitä oli sanalla Häme 
peräti 5: Häme, Hame, Haima, emi, iami. Toisaalta monet vaikeammat 
sanat ovat oikein: Köyliö, Yrjö Väisälä, Schjerfbeck. 

Suhtautumiseni em. virheisiin on pääasiassa ymmärtäväistä. 
Mielestäni tällaiseenkin kielenkäyttöön kannattaa kuitenkin kiinnittää 
huomiota. Ensinnäkin, vaikka kyse on sanojen käyttämisestä sitaatin 
kaltaisesti, silti yleensä olisi hyötyä siitä, jos sanat olisivat oikein. Esim. 
tässä pikkututkimuksessa tarkastellun teoksen käyttöä tietolähteenä 
häiritsee suomenkielisen aineksen oikeinkirjoituksen epävarmuus. 
Romanialainen lukijahan ei voi yleensä millään perusteella epäillä, etteikö 
sana olisi oikein. 

Tietoisuus siitä, kuinka mahdotonta on kirjoittaa oikein kieltä, jota 
ei osaa, voisi olla koulujen (äidin)kielenopetuksen yksi tavoite. Ihminen 
kuulee, kirjoittaa, näkee ja lausuu vieraat sanat osaamiensa kielten kautta. 
Kielitaidoton voi vain kopioida sanoja, joiden merkityksen on tarkastanut. 
Tässä mekaanisessa kopiointiprosessiakin syntyy virheitä. Kun viime 
aikoina on alettu tutkia oppijankieltä ja kerätty suomea oppivien korpuksia, 
herää kysymys olisiko tarpeen kerätä myös kielitaidottomien kielestä 
korpuksia? 
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VENÄJÄ 

KIELIASSISTENTTI KIRKONPARVELLA JA SUKSILLA 

Esa-Jussi Salminen, Joškar-Ola, Iževsk ja Cluj-Napoca 
 
Olen siis tällä hetkellä Kolozsvárissa (Cluj-Napoca), joka on Transilvaniassa, 
josta ihmisten mieleen tulee ensimmäiseksi Dracula (ai sinne Draculan 
maahan ..plus höpinää valkosipulista yms.) ja toiseksi... ei mitään. Mutta 
ennen tätä olin monia vuosia Joškar-Olassa ja Iževskissä, joista monen 
mielen valtaa vain typerryttävä tyhjyys. Olen kyllä yrittänyt täyttää tyhjiötä 
parhaani mukaan kirjoittamalla yhtä ja toista suomalaisissa lehdissä. Suuri 
yleisö ei vaan niitä lue. Isommista lehdistä on Marinmaan tilanteista jäänyt 
ihmisille mieleen, että siellä mareja potkitaan päähän. No joo, ongelmista 
on hyvä tietää, mutta olisi muutakin tietämisen arvoista. Pieni yleisö sen 
sijaan halutessaan löytää jo erittäin mielenkiintoisia asioita vaikka 
internetistä. 
 
Joškar-Olan asuntolaan ja sieltä pois 
 
Suomen kielen opetuksesta noilla idän mystisillä seuduilla olen kirjoittanut 
muilla foorumeilla. Nyt olisi tarkoitus vähän muistella missä puitteissa siellä 
työtä tein. Asumisolot huolestuttavat monia lehtoreita, mutta eivät minua. 
Olinkin tosin kieliassistentti ja kaikki järjestyi, tosin ainakin myöhemmin 
tuntuu asumiseen sisältyneen varsin absurdeja piirteitä. Joškar-Olassa 
yliopisto ei maksanut asuntoa, mutta toki tarjosi asuntolasta edulliseen 
hintaan huoneen. Aluksi asuin siellä, kunnes aloin kaivata vähän enemmän 
vapautta kulkea myös myöhään iltaisin. Asuntolassa kun yleensä piti olla 
klo 23 mennessä sisällä illalla. 

Ilmoituksia vuokrattavista asunnoista oli kyllä runsaasti. Tarkempi 
syynäys karsi yleensä kaikki pois. Osasta vuokrahuoneita ilmoitettiin 
perittävän tuntitaksaa. Toiseen osaan haluttiin pitkäaikaisiksi 
vuokralaiseksi vain opiskelijatyttöjä. No onneksi Venäjällä, ja Marinmaassa 
erityisesti, on olemassa ystävät kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Englanninopettajakollegani soitti matematiikanopettajakollegalleen, 
mahtaisitteko vuokrata suomalaiselle kollegalleni sen yksiön sieltä Ešpaj-



70 

 

kadulta. Tietysti vuokrasivat. Hinta oli varsin edullinen. Asunto tosin oli 
kylmä talvisinkin, koska se oli ensimmäisessä kerroksessa. Syksyisin ja 
keväisin se oli kylmä siksikin, että lämmitys ei ollut päällä. Usein syyskuussa 
tuntui, että se oli kylmempi kuin ulkoilma. Lämmitys kuulemma käynnistyi, 
kun kolmena päivänä peräkkäin ulkolämpötila jäi alle +8 asteen. Opin, että 
verhoilla sai ohjattua patterien lämmön huoneeseen, siten, että nosti 
pitkät verhot alhaalta patterien edestä ikkunalaudalle, jolloin ne estivät 
ikkunoista päin tulevaa kylmää ilmaa tulemasta huoneeseen ja toisaalta 
ohjasivat pattereista tulevan lämmön huoneeseen päin eikä ikkunoihin 
päin. Ero oli valtava. 
 
Syksyinen nyrkkeilijäyllätys 
 
Tätä kesti reilun yhden lukukauden. Asunnon haltija päätti näet myydä 
asuntonsa. Syksyllä tulin paikalle ja siellä asunnossa majaili myös joku 
nyrkkeilijänuorukainen, jolle vuokraisäntäni oli nähtävästi niin ikään 
vuokrannut asunnon. No ei minun tarvinnut maksaa enää vuokraa eikä 
meillä mitään kirjoitettua vuokrasopimusta ollut ollutkaan. Nyrkkeilijällekin 
oli ilmeisesti jäänyt ilmoittamatta, että asunto oitis myydään. Niinpä hän 
esitti, että rupeaa myös asumaan täällä, kun on kaivannutkin kämppistä, 
kun joskus sitä on niin yksinäinen. Hän esitteli minulle lääkkeitään, joilla 
saa nyrkkeilyotteluiden jälkeen kivun asettumaan. Hän kertoi paikallisten 
naisten toimeentulokeinosta: seurustelevat virtuaalisesti (ja lupailevat 
tietysti muutakin) amerikkalaisten vanhojen miesten kanssa, jotka 
lähettävät heille rahaa.  

Nyrkkeilijän tyttöystäväkin kävi pari kertaa, mutta sitten he 
hävisivät ja samalla hävisi kahvinkeittimenikin. Minä olin loppuun asti. Olin 
paikalla, kun ostajat kävivät katsomassa ja kommentoivat, että vähän täällä 
on viileetä, johon isäntä, että kas ei hän ole mitään huomannut, eihän 
täällä yleensä.  

Olin sopivasti ystävystynyt kaupungin luterilaisen seurakunnan 
silloisten työntekijöiden Anu ja Juha Väliahon kanssa, jotka heti sanoivat, 
että voithan sinä tulla toistaiseksi vaikka kirkolle, täällä on tiloja vaikka 
muilla jakaa. Pääosan tavaroistani jätimme entisen vuokraisäntäni, sen 
yliopiston matemaatikkokollegan, autotalliin. Kun myöhemmin niitä 
ajattelimme hakea, kun kirkon pakettiauto oli sopivasti lähdössä 
kaupungille, ei tuntunut mikään aika oikein sopivan kiireiselle kollegalle. 
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Kokeneena virolaisena venäläisten käsittelijänä Anu sieppasi luurin ja selitti 
tiukasti, että meillä on pakettiauto tulossa sinne vain ja ainoastaan nyt, 
sitten se lähtee marilaiskyliin. Siihen loppuivat yliopistomiehen kiireet ja 
tavarani saatiin taas yhteen paikkaan joksikin aikaa. 
 
Luterilaisen kirkon syliin 
 
Ruhtinaallisimmin tilaa oli itse kirkossa. Mikäs sinne oli asettuessa, 
suomalaisten talkoomiesten suomalaisella tarkkuudella tekemään 
kirkkoon, jossa oli kaikki mukavuudet. Ensin olin kirkonparvella. Sinne oli 
joskus kurssien aikaan mahtunut majoittumaan jopa kymmeniä henkilöitä. 
Maksoin vuokraa kolehtina jos maksoin. Mistään vuokrasopimuksista ei 
kellekään tullut mieleenkään puhua. Sitten siirryin sakastiin, jossa oli vähän 
kodikkaampaa. Ison nojatuolin sai levitettyä sängyksi. Siellä oli rauhallista 
ja aina hyvää kirjallisuutta käden ulottuvilla. Taisi olla sinä syksynä kun 
kirkkoon saapui myös diakonissa Maija Antikainen kahdeksi vuodeksi. Hän 
majoittui kirkkotilan vieressä olevaan vinttihuoneeseen. Vuokra-asuntoa 
hänkin etsiskeli kaupungilta, mutta ilmeisesti opiskelijatytöksi häntä ei 
enää kelpuutettu. Kerran vuokraus oli kuulemma vähällä onnistua, mutta 
nenän edestä asunto meni jollekulle muulle. Ne joita olisi saanut, olivat 
taas hyvin kalliita.  

Sitten siirryin kirkon asuntolaan, jossa oli huone. Sitten tuli kurssi 
tai jotain, jolloin kaikki huoneet olivat kurssilaisten käytössä. Siihen Anu, 
että sinä tulet meille. Sitten jonkin aikaa asuin heidän huoneistonsa 
pikkuhuoneessa. Myöhemmin asuin sitten siellä Maijan vinttihuoneessa 
kun Maija oli pitkällä matkalla jossakin. Kirkonrottana olemisessa on omat 
puolensa, mutta toisaalta on mukavampaa, jos herätessään muistaa 
kohtuullisen ajan sisällä missä huoneessa sitä tällä kertaa on.  
 
Ja takaisin maailmaan 
 
Sain kuin sainkin keväällä 2005 sitten nopeasti taas yliopiston 
asuntolahuoneen, joka vapautui juuri raskaana olleelta naiselta, ja vieläpä 
ihan paikalliseen hintaan. Naapureinani minulla oli puolisen kymmentä 
tšetšeeniä viereisissä huoneissa. Joskus he pelasivat öisin äänekkäitä 
piipityspelejä kännykällä, muuten oli rauhallista. Heillä oli kissa, jonka nimi 
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oli Maksmus. He pesivät sitä lavuaarissa ja ajoivat tarvittaessa tiehensä. Se 
olikin usein varsin kiukkuinen.  

Yliopistollakin oli jatkuva tilanpuute. Monta kertaa 
aluemaantieteen ryhmän suomen opiskelijoiden kanssa taistelimme 
opiskelutilasta. Oli usein hyödytöntä mennä dekanaattiin kertomaan, että 
meillä ei ole paikkaa. Sieltä ehdotettiin erinäisiä tiloja, jotka yleensä 
paljastuivat myös varatuiksi. Oli kyllä aikataulu, jossa suurelle osalle 
tunneista oli merkitty oma sali, jossa ei teoriassa pitänyt olla muita. Joskus 
tunnista oli päätetty, mutta paikkaa tunnille ei ollut edes lukujärjestyksen 
laatija löytänyt. Joskus salissa oli toinen ryhmä. Silloin piti tunkeutua 
päättäväisesti luokkaan opiskelijoiden kanssa ja sanoa: "U nas zdesj po 
raspisaniju!" ('Lukujärjestyksen mukaan meillä on täällä!'). Ratkaisevaa oli 
oliko po raspisaniju tai net po raspisaniju. Tosin jos sekä opiskelijat että 
opettajat sattuivat olemaan myöhässä, oli paikan ensimmäisenä 
löytäneellä ryhmällä usein oikeus jäädä sinne, vaikka virallisen 
lukujärjestyksen mukaan paikka oli merkitty myöhästyneelle ryhmälle. 
Kerran tosin yksi naisopettaja vetosi röyhkeästi sukupuoleensa, eikä 
suostunut luovuttamaan meille laillisesti kuulunutta salia, vaikka olimme 
tulossa alkamaan tuntia ihan kellon soidessa. En muista missä 
porrasaskelmalla sekin tunti sitten vietettiin. 
 
Iževskiin 
 
Seurasi kaksi vuotta Iževskissä, jossa olinkin tietysti kuin kotonani heti 
alusta. Olinhan ollut paikalla useita kertoja aikaisemmin ja peräti 
puolitoista vuotta opiskelijana, ensimmäisen kerran tammikuussa 1997. 
Selvisin silloin ihan mukavasti ihan kielitaidottomana yliopistolle, tottakai 
suoraan asianomaiselle, yleisen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen 
laitokselle. Ja voi Luoja kuinka ihmiset on hassuja. Olin kuulemma tehnyt 
lähtemättömän vaikutuksen sisällä olleisiin. Ensin työntyi sisään 
kaksimetrinen suksipussi, sitten matkalaukku ja sitten vasta suomalainen 
opiskelija. Mitä muuta voisi tuoda mukanaan tammikuussa hiihdon 
luvattuun maahan kuin sukset ja perässäänkö niitä pitäisi laahata? Joku 
siitä päätteli, että suomalainen tuli luoksemme hiihtäen. Tätä olen kuullut 
13 vuotta ja sitä kerrotaan udmurttien parissa vieläkin. Sukset seurasivat 
aina mukana, kunnes kyllästyin kuljettamaan niitä Suomeen asti. Ne olivat 
kesät varastossa milloin Iževskissä asuntolan varastossa milloin Joškar-
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Olassa. Udmurttikollegat pelkäsivät puolestani, että asuntolan (kaheli 
kuulemma) johtaja myy ne. Nyt ne ovat luotettavan henkilön hallussa 
Joškar-Olassa.  

Joku voi pähkäillä päässään, miten hiihto liittyy kieliassitentuuriin, 
mutta niin se vain on, kuten sanotaan, että raskas työ vaatii raskaat huvit. 
Useinkaan kukaan ei tuntunut hiihtävän minun vauhtiani eli normaalisti. 
Hiihtäjiä oli kyllä suuret määrät, mutta osa hissutteli kuin töölöläisrouva 
koiran kanssa puistossa alumiinisauvoja raahaten ja syvällisiä filosofoiden, 
välillä puita halaten. Toinen osa taasen lensi ohitseni luistelutyylillä 
kevyesti hiukan vain käsiä heiluttaen - ilmeisesti huippuunsa 
luistovoidelluilla suksilla ja keveillä sauvoilla. Lumettomaan aikaan 
lenkkeilijöitä oli erittäin vähän.  

Iževskissä Udmurtian valtionyliopisto tarjosi niin vaihtareille kuin 
kieliassistenteille ilmaisen asunnon uudessa varta vasten ulkomaalaisia 
varten tehdyssä asuntolassa, joka on ihan yliopiston vieressä. Ainakin 
Joškar-Olan ja Iževskin tapauksessa ilmainen asunto korreloi yliopiston 
yleisen kansainväliseen yhteistyöhön panostamisen kanssa. Marin 
valtionyliopistossa kyllä innokkaammin halutaan oppia suomea. Yhteensä 
suomen opiskelijoita on ollut miltei 200, mikä on Petroskoin jälkeen 
ilmeisesti hopeatila Venäjällä.  

Noissa paikoissa varsinkin paikallisia kieliä harrastavana 
suomalaisena sitä oli hyvin kysytty ja huomattu henkilö. Tutustuin moniin 
Udmurtian suurmiehiin, kirjailijoihin, tasavallan lipun tekijään ja moniin 
muihin. Lukemattomia kertoja kävin lehtien, televisioiden ja radioiden 
haastatteluissa. Osasta haastattelijoista kehittyi vähitellen ystäviäni, jotka 
haastattelivat aivan kiintoisistakin aiheista. Lehtien haastattelut olivat 
usein aina samanlaisia: kuka olet, mitä teet, miksi osaat udmurttia/maria, 
miten suomalaiset ja täkäläinen nuoriso eroavat toisistaan, perheesi, mistä 
olet kotoisin Suomesta ja blää blää blää ja lopuksi ehdottomasti: "mitä 
toivoisit lukijoillemme?". Varmaan samasta toimittajien 
neuvostokloonilaitoksesta tuotettuja kaikki toimittajat. Olen päättänyt olla 
enää vastaisuudessa siellä käydessäni suostumatta tuollaiseen. Yritän 
muistaa ottaa käteeni jonkun jo julkaistun standardihaastattelun ja 
viimeisimmän julkaisuni ja lätkäisen ne toimittajalle käteen, että toimittaja 
on hyvä ja tekee kotiläksynsä, lukee ensin nämä ja tsekkaa netin, 
haastattelun voi vaikka kopioida, mutta jos jostain vielä sen jälkeen herää 
mielenkiinto keskustella niin sitten tervetuloa.  
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Pyyntöjä ja hyvästelyjä 
 
Ainakin elämä oli mielenkiintoista, mutta kyllä suoraan sanottuna 
rasittaviakin pyyntöjä tuli. Tällaisia olivat monet julkaisuhankkeet, jotka 
eivät olleet realistisia paikan päälläkään, saati Suomessa, tai jatkuvat 
kyselyt työmahdollisuuksista Suomessa. Jos suomalaisilla työnantajilla ei 
ole tarvetta lisätä sukukansojen edustajien määrää esim. kausiluontoisissa 
poimintatöissä, ei paljon ole tehtävissä. Kyllä minä voisin toimittaa listan 
halukkaista, jos joku työnantaja tulisi vastaan. 

Olin ollut kai jossain haastattelussa, kun seuraavana päivänä 
uhkea nainen pyrki juttusille. Hänen äitinsä oli kuulemma nähnyt 
haastattelun ja pakottanut tyttärensä tulemaan kysymään apua 
miesongelmaansa. Tytär oli nähkääs yli 30 vuotias ja ainakin tällä hetkellä 
naimaton. Internettiin hän ei luottanut, koska asia oli hänestä vakava. 
Joitain neuvoja annoin, miten hän voisi saada suomalaisen aviomiehen, 
esim. asiallisessa päivälehdessä vaikkapa Hesarissa voisi ilmoitella. 
Ymmärsin kyllä, että tuo innokas anoppiehdokas oli jo oman valintansa 
tehnyt... Tällä kertaa hänen oivallinen juonensa ei valitettavasti tepsinyt. 

Udmurtiaan opettamaan tullessani keskimmäinen ryhmäni oli 
isoin, yksitoista udmurttityttöä (edellisessä ryhmässä oli harvinaisesti jopa 
kolme poikaakin), jotka olivat toinen toistaan eteenpäinpyrkivämpiä. Paitsi 
kesäkursseille onnistuimme saamaan heitä Suomea Suomessa -ohjelman 
harjoitteluun, minkä seurauksena kaikki perheet alkoivat kuulemma 
haluamaan udmurtteja. No, en tiedä yhtäkään suomalaista, joka ei olisi 
viehättynyt käynnistä noiden kielisukulaistemme parissa, mutta että sama 
toimii Suomessakin. Kerran olin lähdössä taas pois ja poikkeuksellisen 
aikaisin olin saapunut asemalle ja olin jo vaunussani Moskovan junassa, 
kun viime hetkillä ryhmäni opiskelijoita riensi paikalle. He olivat saaneet 
päähänsä lähteä saattamaan, vaikka eivät tienneet vaununi numeroa, 
kiertäneet koko noin 20 vaunua käsittävän junan kirkuen JUSSII! ja 
koputtaen kaikkiin ikkunoihin, mikä herätti huomiota jopa Iževskissä. 
 
Rakkaaseen asuntolaan vielä kerran 
 
Myöhemmin olin taas vuoden Joškar-Olassa tutkien samalla muidenkin 
kieliassistenttipaikkojen suomen opetuksen tilaa ja tarpeita. Kohtalonani 
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oli asuntola kolmannellakin (!) kerralla, tosin nyt erittäin edullisesti, mutta 
sellaisessa blokissa, jossa oli vain yliopiston vieraita. Blokki tarkoittaa isosta 
käytävästä poikkeavaa kapeaa käytävää, jonka varrella on neljä huonetta, 
yksi WC, yksi suihkuhuone ja kaksi lavuaaria. Keittiö on erikseen, yksi per 
kerros. Kaikki oli OK silloin, kun viereisissä huoneissa ei ollut muita. Pystyin 
vääntämään hanat ja vetämään vessanpöntön niin, että ne eivät jääneet 
valuttamaan eikä häiritsevää lorinaa ja ulinaa kuulunut. Kun tuli uusia 
ihmisiä, he eivät tietenkään osanneet tehdä näitä toimenpiteitä oikein. Ja 
aina niiden oli pakko käyttää kahdesta vesihanasta juuri sitä, jota ne eivät 
osanneet sulkea kunnolla. Tuhrin hanaa tomaattimehulla ja vaikka millä, 
että ohjaisin heitä käyttämään sitä, minkä jaksoivat vääntää kiinni, mutta 
kerran jouduin huomauttamaan, että viereisessä huoneessa nukutaan vielä 
klo 7 aamulla, joten olkaa hyvä ja sulkekaa hana jäljessänne, ei kukaan voi 
nukkua vuolaasti solisevan kevätpuron vieressä.  

Asuntolaelämän varsinainen huippuhetki oli kuitenkin vielä 
tulossa. Se oli hyvin varhainen kevätaamu. Joku tarmokkuuskohtauksen 
saanut nainen pesi pyykkiä suihkuhuoneessa samaan aikaan kun joku 
toinen aamuhysteerikko halusi ehdottomasti aamusuihkuun. Huutoteatteri 
meni minun oveni vieressä parin metrin päässä vuoteestani (!) 
pääkohdiltaan näin: Suihkuhuoneesta: - ŽENŠTŠINA, ETO NE KVARTIRA, 
ETO OBŠTŠEŽITSIJE. U MENJA JEST PRAVO MYTJ. (Nainen, tämä ei ole 
huoneisto, tämä on yhteisasuntola. Minulla on oikeus pestä pyykkiä.).  
Käytävältä: - NU SKOLJKO možno mytj. Ja ždu uže pol tšASA! (Kuinka kauan 
pyykkiä voi pestä. Minä olen odottanut jo puoli tuntia!). Hetken 
vuorosanojen vaihdon jälkeen - klik!, suihkuu haluava nainen sammutti 
suihkuhuoneen valot. Pimeästä suihkuhuoneesta: - NU VSJO! Vy možete 
sejtšas vybratj: Ja vyjdu, kogdu budu gotova ili VOOBŠTŠE NE VYJDU! (Nyt 
riitti! Voitte valita: Joko minä tulen jahka olen valmis tai en tule täältä 
ollenkaan). Tarkoittaen tietysti, että mikäli valot eivät syty, ei ulos tulla. 
Läträystä suihkuhuoneesta ja hermostunutta puuskutusta ja edestakaisin 
astelua käytävältä. Olisin halunnut liittyä kuoroon, mutta tässä iässä 
lansisavolaisia geenejä perineen pitää muistaa verenpaineensa. Onneksi 
pystyin lohduttautumaan tiedolla, että tänään lähtisin Suomeen 
pääsiäisvisiitille, sekä vahingonilolla, jonka kohdistin rauhani häiritsijöihin: 
siitäs saitte aamuörveltäjät, löysittepä toisenne! En ole koskaan pitänyt 
aikaisin heräileviä ja aamulla suihkussa läträäviä normaaleina.  
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Toipuuko idästä koskaan? 
 
Urani on yhtä nousukiitoa: olen jo edennyt kieliassistentista lehtoriksi. 
Työskentelen siis Romaniassa. En voi sanoa, että minulla olisi varsinaisesti 
vaikeuksia sopeutua länteen. Täällä kun ei ongelmia ole, mikä toisaalta on 
välillä aika tylsää. Ihmiset ovat keskieurooppalaisen asiallisia, huutoa 
vähän. Romanialaiset, varsinkin vanhat, ovat aika pienikokoisia ja siroja, 
mutta kasvot indoeurooppalaismalliset, toisin kuin niin ikään pienillä 
mareilla. Sellaisia pikkuroomalaisia. Ja unkarin kieli on tuttu nuoruudestani. 
Kun ilmoitin laitoksen esimiehelle, milloin tulen, hän kysyi onko hänen 
syytä tulla vastaan. Idän ihminen pöyristyi ensireaktiona: olin meinannut 
juuri sanoa, että ihan sama lähetetäänkö yliopistolta minua vastaan Volga, 
Mersu vai Lada, minä olen vaatimaton ihminen. Ja virallisten asioiden hoito 
naurettavan stressitöntä ja ajatonta: ei uhkailla sakoilla eikä millään 
karkotuksilla. Tyyliin: jos tässä nyt jotain tekis, niin sitten olis kiva kun se 
työsopimus olis valmis ennen toukokuuta. Ja asunto valmiina avaimet 
käteen -periaatteella kaikkine tarvikkeineen. Ja kukaan ei voi kirkua 
aamulla oveni ulkopuolella! Makuuhuoneen oven ulkopuolella minun oma 
asuntoni nimittäin jatkuu. Jos jossain näkyy ongelmanpoikanen, se pian 
haihtuu yhtä äkisti kuin tulikin. Esim. yliopisto päättikin periä pientä 
asunnon käyttökorvausta, mutta yhdeltä kuukaudelta perittyään on 
unohtanut periä sen enempää. Mitään sekavia puheilleni pyrkijöitä ei 
esiinny, kaikki liittyy lehtorin varsinaiseen työhön, mikä tietysti antaa 
loistavan tilaisuuden keskittyä siihen. Kukaan ei edes halua naittaa 
tytärtään minulle. 
 
Eikö kassini ole enää kiinnostava? 
 
Olen myös oppinut, että kun kulkee täällä vahtimestarien koppien ohitse 
yliopistolla, ei tarvitse yrittää näyttää syyttömältä ja viattomalta. Heitä ei 
voisi vähempää kiinnostaa miksi tulet yliopistoon ja mitä kanniskelet sisään 
ja ulos. Mutta mitä ihmettä he sitten ylipäänsä tekevät, kun eivät 
tarkastele passeja eivätkä kasseja? Illalla olen tottunut aina siihen, että 
joskus illalla vahtjor koputtaa oveen ja avaa sen muitta mutkitta ja kyselee, 
että kauankinko meinaat vielä istua, ja suosittelee, että pitäisi sinun jo 
levätä. Täällä vahtityyppi koputti yhtenä iltana ovelle, hymyili ja nyökytteli 
kauniisti. Siis mitä? Voisi sanoakin ääneen, aikooko hän sulkea yliopiston 
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ovet ja mitkä niistä, vai onko täältä nyt viimeinen hetki päästä ulos. 
Hymyilen takaisin, sillä haluan aina ymmärtää asiat tarkkailemalla, en 
häiritsemällä alkuasukkaiden elämänmenoa tungettelevilla kysymyksillä. 
En siis tiedä täsmälleen, milloin yliopisto sulkeutuu. Kerran illalla kaikki 
ovet oli jätetty auki, työntekijät poistuneet. Toisena iltana ovi olikin 
lukossa. Hetken hämmennyksen jälkeen päätin löytää tieni ulos 
aiheuttamatta skandaalia. Ovi sisäpihalle olikin auki. Helpotus oli 
hetkellinen, kun huomasin, että sisäpihaa ympäröi korkeahko muuri ja 
portti oli lukossa. Löysin vähän matalamman kohdan, jossa piikkilankaakin 
oli vähemmän ja kiipesin luontevasti yli ja kierähdin kadulle. 

Opiskelijat yllättivät perusteellisen positiivisesti tulemalla ennalta 
ilmoitettuun testiin runsaslukuisempina kuin tavalliselle tunnille. Muistan, 
kuinka kerran Joškar-Olassa yli 20 aluemaantieteen opiskelijasta tenttiin 
saapui kaksi rohkeaa. Vähemmistökään ei tunnu täällä vähemmistöltä. 
Unkarilaiset kääntävät tekstin unkariksi, minkä jälkeen romanialainen 
opiskelija sanoo kuin anteeksi pyytäen kääntävänsä romaniaksi. Ja unkari 
on unkaria. Udmurtti- ja mariopiskelijat laittoivat väliin useita kokonaisia 
lauseita venäjää, kun kirjallinen tyyli oli venäläisessä koulusysteemissä 
jäänyt omalla äidinkielellä vajaalle harjoittamiselle kaikkein parhaitenkin 
äidinkieltään taitavilla. Tuntuu, että puolet ihmisistä kaupungilla puhuu 
unkaria. Yritän korvata hiihtomahdollisuuden puutetta juoksemalla 
metsäisiä pikkuvuoria ylös ja alas muutaman sentin nuoskalumessa. Sukset 
olen joutunut vaihtamaan Malevin palveluihin. 
    
 

SUOMEN KIELEN KERTAUS 

Essi Sulander, Iževsk 
 

  Tehtävä: Mitä tarkoittaa tietoyhteiskunta? 
Opiskelijan vastaus: "tietojen yhtymä" 

 Samassa kokeessa varsin yleinen vastaus kysymykseen, miten 
selittäisit koulutuksen toisilla sanoilla suomeksi, oli ytimekkäästi: "Sivistys". 
(Tämä voi selittyä sillä, että venäjässä nämä kaksi sanaa ovat yksi.)  
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SUOMEA MORDVASSA 

Anja Zjuzjajeva ja Maša Romanova, Saransk 
 
Olemme opiskelleet suomea neljä vuotta. Meidän mielestämme suomen 
kielen opiskelu on hyvin tärkeää, koska suomen kieli on meidän sukukieli ja 
suomen kansa on meidän sukukansa. Suomalaisten ja mordvalaisten 
luonteissakin on paljon yhteisiä piirteitä. Sanotaan, että suomalaiset, niin 
kuin mordvalaiset, ovat sisukkaita, rehellisiä, vastuuntuntoisia ja myös 
itsepäisiä. Erojakin on. Esimerkiksi suomalaiset ovat syrjäänvetäytyviä, 
mutta mordvalaiset avoimia. 

Nyt me tiedämme paljon Suomesta, Suomen kulttuurista, 
historiasta, perinteistä ja ihmisistä. Yliopistossa me opiskelemme 
suomalais-ugrilaista filologiaa. Meidän pääaineemme on suomen kieli. 
Haluamme, että meistä tulee hyviä kielentutkijoita. Sen vuoksi meidän 
täytyy tietysti puhua suomea erinomaisesti. Nyt opiskelemme suomalaisen 
opettajan kanssa. Hänen nimensä on Sanna Heinonen. Hänen kanssaan 
keskusteleminen on hyödyllistä meille. Me puhumme vain suomea, ja se 
on tosi tärkeää kielen opiskelussa. Opiskelemme suomen kielen historiaa ja 
kielioppia, luemme tekstejä, keskustelemme paljon ja niin edelleen. Sanna 
kertoo meille suomen kielen ja kulttuurin erikoisuuksista. Se on tosi 
mielenkiintoista. 

Emme ainoastaan opiskele, vaan järjestämme muutakin ohjelmaa. 
Esimerkiksi joulukuussa me suomalais-ugrilaisen osaston opiskelijat ja 
opettajat vietimme joulua. Juhla oli erinomainen. Jokainen ryhmä valmisti 
jotakin. Jotkut lauloivat, jotkut lausuivat runoja. Me esitimme pienen 
näytelmän

5
. Sanna oli sen ohjaaja. Harjoittelimme ahkerasti ja näytelmä 

onnistui hyvin. Kaikki katsoivat sitä innostuneina, ja juhlan jälkeen he 
kiittivät meitä ja Sannaa kauniista esityksestä ja laulusta.  

                                                                 
5
  Tiernapojat (opettajan huomautus) 
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SUOMEA MORDVASSA 2: OPETTAJAN KIELITAIDOSSA ON 

PARANTAMISEN VARAA 

Sanna Heinonen, Saransk 
 
Oppitunnilla kuultua 
 
Opiskelija: Sanna? 
Opettaja: Niin? 
Opiskelija: Meidän opettaja Tatjana Pavlovna sanoi, että jos me 

emme opeta sinua puhumaan ersää, hän antaa meille 
huonot arvosanat unkarin kurssista. 

Opettaja:  !! 
 
 *** 
 
Opettaja: No niin, nyt voidaan lähteä kotiin. 
Opiskelijat: Sanna, mitä teet illalla? 
Opettaja: Menen teatteriin. 
Opiskelijat: Sannaaa, puhu ersää! S’kamot moljat? (Yksinkö menet?) 
Opettaja: Köh köh… moljan Olga marto. (Menen Olgan kanssa.) 
 (Hihitystä) 
Opiskelijat: Sanna - pek vadrjasto! (Sanna – tosi hyvin!) 
Opettaja: No kiitti… 
 
 *** 
 
Opettaja: Tiedättekö te, mitä tarkoittaa jarruttaa? 
Opiskelijat: Joo. 
Opettaja: No, mitä se on venäjäksi? 
Opiskelijat: TÖÖT-TÖÖT!!!!! 
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GRAFFITIA 

Sirkku Latomaa, Moskovassa 2003−2004 
 
Muotokuvien miehet seuraavat minua tyynen viileästi, kun astelen pitkin 

käytävää kohti välttämätöntä määränpäätäni. Oviaukon edessä tunnus-

telen laukkuani ja varmistan, että minulla on tarvittavat välineet mukana. 

Hengitän syvään sisään ja ulos. Sitten alan hengittää vain suullani. Ensim-

mäisessä huoneessa, eräänlaisessa eteishuoneessa, kikattelee sakean 

tupakansavun seassa joukko nuoria tyttöjä. Astelen rivakasti huoneen läpi 

ja riuhtaisen vasemmanpuoleisen oven auki. Silloin se tapahtuu: olen 

törmätä jakkupukuiseen naiseen ja pakolliset anteeksipyynnöt ladeltuani 

huomaan hengittäväni vahingossa nenän kautta. Ähkäisen ääneen, melkein 

kuin kivusta, ja yritän sulkea nenän ilmareiät uudelleen tahdonvoimallani. 

En halua päästää ajatuksiini sitä, mitä juuri tunkeutui nenästäni sisään. 

Puhaltelen ilmaa huulieni välistä, kun odottelen vuoroani. Onneksi en tällä 

kertaa näe ketään tuttua. Ei oikein olisi varaa hymyilyyn.  

Kun vuoroni tulee, yritän ajatella kesäistä rantamaisemaa. Silmiä 

en voi kuitenkaan pistää kiinni. On tärkeää paikallistaa kaikki epäilyttävät 

jäljet. Posliinirenkaassa näkyy useita piikkikorkojen jälkiä, ja niinpä graffitia 

on taas kerran melkoista akrobatiaa vaativissa paikoissa, seinää myöten. 

Vedessäkin näyttää lilluvan valmiiksi muutama sattuma. Puhaltelen ilmaa 

ulos lyhyissä sarjoissa, jotta keskittyminen ei herpaantuisi. Otan laukusta 

pari nenäliinaa ja ripustan laukkuni ovessa repsottavaan koukkuun. Asetun 

puolittaiseen kyykkyasentoon huolellisesti niin, että osumatarkkuus on 

riittävän hyvä ja etten vahingossa hipaisisi posliinirengasta tai mitään 

edeltäjien puumerkeistä. Kaikki sujuu nyt hyvin. Saan hoidettua asiani 

tahrimatta itseäni ja ilman että laukku putoaa epämääräisen tahmaiselle 

lattialle.  

Täytyy myöntää, että alussa reisilihakseni vähän kapinoivat, kun 
niiltä kiristettiin uusia tehtäviä. Puolessa vuodessa ne ovat jo tottuneet 
eivätkä enää välitä. Itsekin olen hyväksynyt sen ajatuksen, ettei vessassa 
oikeastaan tarvitse käydä kovin usein työpäivän aikana.  
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TÄÄLLÄ MOSKOVA, VIELÄ KERRAN 

Sirkku Latomaa 
 
Lukuvuosi on päättymässä ja on aika katsoa taaksepäin. Ja eteenpäin. 
Tampereen yliopisto nimittäin muistutti minua olemassaolostaan jo 
maaliskuussa pyytämällä salivaraukset ensi syksyn kursseille. Tästä 
perspektiivistä pyyntö tuntui melko absurdilta, täälläpäin kun salit varataan 
lukukausien alussa ihan livenä ja reaaliajassa, juuri ennen opetuksen alkua. 

Palaan lähtöruutuun monella tapaa rikastuneena. En tosin 
materiaalisesti, sillä Moskovan hintataso on pitänyt huolen siitä, että ruplat 
eivät ole lompakossani kauan viihtyneet. Sitäkin enemmän olen kerännyt 
itselleni muuta pääomaa, eikä sitä noin vain otetakaan minulta pois.  

Luultavasti olen myös saanut jotain aikaan täällä ollessani. Olen siis 
opettanut suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria pääpaikassani valtion-
yliopistossa (MGU). Lisäksi olen vieraillut lingvistisessä yliopistossa (MGLU), 
kansainvälisten suhteiden yliopistossa (MGIMO) ja Diplomaattiakatemi-
assa. Yhteensä moskovalaisten suomen kielen opiskelijoiden verkostooni 
kuuluu nyt lähes sata opiskelijaa. Suomen opetuksen kannalta Moskova on 
periferiaa verrattuna Pietariin ja Petroskoihin, jossa opiskelijoiden määrät 
ovat aivan toista luokkaa. Siitä huolimatta pääkaupungissakin on siis 
runsaasti Suomen ystäviä. Miksi moskovalaiset sitten opiskelevat suomea? 
Syynä on yksinkertaisesti se, että maantieteelle ei voi Venäjäkään mitään.  

Monille suomen valinneille on tärkeää se, että Suomi on 
mielenkiintoinen naapuri, josta he ennen suomen kurssia ovat mielestään 
tienneet liian vähän. Suomen kieli kuulemma kuulostaa kauniilta ja 
melodiselta ja pienen maan kulttuuri vaikuttaa omintakeiselta ja 
jännittävältä. Tätä taustaa vasten tuntuukin käsittämättömältä, että niin 
moni suomalainen edelleen paistelee ryssää voissa eikä uskalla kurkistaa 
kyrilliikan taakse. Tässä yhteydessä en malta olla väittämättä seuraavaa: 
käytännössä suomen ja venäjän kielet ovat samaa puuta. Vaikka venäjä ei 
suomelle sukua olekaan, kielten välinen typologinen etäisyys on 
huomattavasti lyhyempi kuin esimerkiksi suomen ja englannin. Olen varma 
siitä, että venäjä olisi suomenkieliselle helpompaa kuin englanti – jos siis 
kielenoppiminen olisi vain kielten välisistä etäisyyksistä kiinni. 

Anglisoitunut suomalainen pelkää juuri kielen takia lähteä Venäjälle. 
Turhaan – eiväthän kaikki Suomeen vaihtoon tulijatkaan osaa 
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entuudestaan suomea. Kokemukseni mukaan Venäjä on sitä paitsi maana 
paljon helpompi kuin Yhdysvallat. Tätä ei moni usko, mikä näkyy vaihto-
ohjelmiin hakeneiden määrissä: luvut ovat moninkertaiset länteen 
lähdettäessä; itään joudutaan lähes metsästämään halukkaita. Kehotankin 
opiskelijoita harkitsemaan hakeutumista vaihtoon Venäjälle, sillä kieli on 
opittavissa ja maa mitä mielenkiintoisin.  

Opettajillekin haluaisin sanoa jotain. Vuoden mittaan olen välistä 
pohtinut, miltä tuntuisi opettaa suomea esimerkiksi Skandinaviassa. 
Teknologisen yltäkylläisyyden keskellä päivät eivät olisi täynnä jännittävää 
taistelua paperista, värikaseteista ja ehjästä tietokoneesta. 
Kaappinordistina osaisin kielen sekä ymmärtäisin kulttuuria ja maan 
logiikkaa jo valmiiksi. Ei siis tarvitsisi pohtia, milloin ongelmallinen tilanne 
on seurausta aksentistani ja milloin taas siitä yksinkertaisesta syystä, että 
”tämä on Venäjä”. Arkielämä Skandinaviassa olisi yllätyksetöntä: kaupat ja 
virastot olisivat auki arvattavissa oleviin aikoihin, hissit toimisivat ja ihmiset 
soittaisivat puhelunsa iltauutisiin mennessä. Tylsää. 

Ennalta outo ja tavallista haasteellisempi konteksti vaatii vierailijalta 
paljon mutta antaa myös enemmän. Opettajana ei voi kangistua kaavoihin 
ja heittää kalvosulkeisia – ensinnäkään siksi, että ei ole välinettä, jolle niitä 
kalvoja heittelisi. Opetusolojen, opetuskulttuurin ja opiskelija-aineksen 
erilaisuus takaa sen, että pedagogiset taidot ja improvisointikyky paranevat 
merkittävästi. Paljon on kiinni myös omasta asenteesta. Vaikka teknologia 
mukavaa onkin, opetuksen onnistuminen tuskin vaatii PowerPoint-esitystä. 
Retroilemallakin voi yltää hyviin tuloksiin; laadutonta opetusta voi helposti 
saada aikaan huipputeknologialla. Sitä paitsi teknologiset ihmeet ja 
mahdollisuuksien runsaudenpula eivät estä mielen stagnaatiota.  

No, myönnän kyllä, että kotiuduttuani Suomeen aion viettää 
lyhyen hartaushetken kopiokoneen äärellä. Niin tein myös Yhdysvalloista 
palattuani. Amerikan jälkeen muuten kuljin jonkin aikaa Tampereen 
yliopiston käytävillä iloinen virne naamallani. Venäjältä palatessa 
matkalaukussani lienee mukana hieman rennompi suhtautuminen aikaan 
kuin mihin Suomessa on totuttu. Palasin ruotuun suhteellisen nopeasti 
viimeksikin, joten enköhän jouluun mennessä löydä luentosaleihin 
suunnilleen ajoissa. Mutta jo nyt voin aivan varmasti luvata sen, että 
vastedes teen kaikki asiat viimeistään ”huomenna”. 
 
(Kirjoitus on ilmestynyt Tampereen yliopiston lehdessä Aikalainen 11/2004.) 
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KIINA  

NANJINGIN TUNNOLLISET 

Sirkku Latomaa, Nanjingissa 2007−2008 
 
Viime   syksynä  kääntyi  tärkeä  lehti  Communication  University  of   China 
-yliopiston  historiassa.  Uusi pääaine, Journalism (Finnish) avattiin 
yliopiston Nanjingin kampuksella, ja joukko kiinalaisia 
toimittajaopiskelijoita aloitti yliopisto-opintonsa pääkielenään suomi. 
Samaan aikaan tamperelainen suomen kielen lehtori alkoi opiskella 
kiinalaista yliopistokulttuuria. 
 
Tavoitteena ura 
 
Miksi ihmeessä kiinalaiset haluavat oppia suomea? Mihin muita kieliä enää 
tarvitaan, jos hallitsee kiinaa ja englantia? Niinpä niin. Opiskelijani 
katsoivat kuitenkin nenäänsä pidemmälle ja valitsivat myös suomen. Kiinan 
työmarkkinoilla ei pärjää, ellei ole jossakin asiassa ylitse muiden tai osaa 
jotain sellaista, mitä muilla ei ole. Kilpailuasetelma näkyy kiinalaisnuorten 
asenteissa ja opiskelurutiineissa. Lukiolaiset opiskelevat viimeisenä 
vuotenaan aamuseitsemästä iltayhdeksään kuutena päivänä viikossa; 
seitsemäntenä päivänä he saattavat ottaa vielä lisätunteja englannissa. 
Pääsykokeisiin valmistautuja istutetaan valmiiseen ruokapöytään, ja muun 
ajan hän saa keskittyä kokeisiin. Yhden lapsen politiikka takaa sen, että 
akateemiselle uralle aikova on koko suvun huomion keskipisteenä.  

Yliopistopolkunsa aloittavilla on vielä hyvässä muistissa vanhat 
rutiinit. Aamuisin herätään kukonlaulun aikaan, ja luentoja ennen, niiden 
välissä ja vielä iltaisinkin opiskellaan. Kun opiskelijani kirjoittaa tavallisesta 
viikostaan, että "perjantai-iltana opiskelen suomea kolme tuntia 
kirjastossa", uskon asian olevan niin. Yliopistoon on tultu opiskelemaan 
eikä etsimään itseä; jo alkuvaiheessa pohditaan uranäkymiä. 
Työllistyminen on opiskelijan ja hänen vanhempiensa kiinnostuksen 
kohteena alkumetreiltä lähtien.  
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Arjen opiskelua 

 
Vanhempien helmoista kampukselle siirtyneet alkavat opiskella itsenäistä 
elämää. Pehmeän laskun itsenäisyyteen varmistaa se, että asuntolassa on 
aina seuraa tarjolla. Neljä opiskelijaa jakaa saman huoneen. Yhteensä 
yhdessä asunnossa on kaksitoista opiskelijaa. Asuntolassa ei voi laittaa 
ruokaa, sillä opiskelijoilla ei ole keittiötä eikä jääkaappia. He syövät 
opiskelijaravintoloissa kaikki ateriansa aamiaisesta lähtien. Opiskelijoilla ei 
ole myöskään omaa suihkua, vaan he hipsuttelevat pyjamassaan ja 
tohveleissaan rakennukseen, jossa suihkut sijaitsevat. Lämpimällä vedellä 
on minuuttitaksa. Pojille hygieniasta huolehtiminen onkin tavallisesti 
halvempaa kuin pitkähiuksisille tytöille.  

Kiinalaisessa yliopistossa on lukukausimaksu. Asuminenkin 
maksaa, samoin ruoka. Ruoka ei ole hinnalla pilattu: annos lihaa, 
vihanneksia ja riisiä maksaa noin viisikymmentä senttiä. Rahalla ei 
kuitenkaan saa kaikkea: asuntolassa ei ole lämmitystä eikä ilmastointia. 
Molemmat olisivat tarpeen, sillä Nanjingin talvet ovat kostean kylmät ja 
kesät tuskaisen helteiset.  Jokainen opiskelija kuuluu johonkin 
yhdistykseen, ja jokaisella on omia vastuualueita. Yliopistokoulutukseen on 
siten rakennettuna aineksia, jotka valmentavat opiskelijoita tiimityöhön. 
Kiinalaisilla opiskelijoillani onkin uskomaton kyky organisoida asioita. He 
järjestivät omatoimisesti suomalaisen pikkujoulun marraskuun viimeisenä 
päivänä. Annoin vähän konsulttiapua, ja kaikki muu hoitui kuin itsestään. 
 
Rajoja ja laadunvalvontaa 
 
Opettaminen kiinalaisessa yliopistossa on toisaalta hyvin helppoa ja 
toisaalta erittäin haastavaa. Opiskelijat eivät – ainakaan ensimmäisenä 
vuotenaan – lintsaa. He ovat kaikesta aidon kiinnostuneita. Tunneilla ei 
tule tunnetta, että olisi valmistanut jotain turhaan. Haasteita opettajan 
työhön tuovat jotkin piirteet, joita ei kohtaa suomalaisessa yliopistossa. Vai 
miltä kuulostaisi, jos opettajilta edellytettäisiin meilläkin ennen lukukauden 
alkua koko kurssia koskeva viikkokohtainen, useampisivuinen 
opetussuunnitelma? Jälkikäteen pitää myös kirjoittaa päivittäisten 
tuntisuunnitelmien toteutukset A4-kokoisiin vihkoihin tarkkojen ohjeiden 
mukaan. Vihot kerätään ja niitä arvioidaan, ja luokkiin saatetaan pistäytyä 
katsomaan, miten opetus sujuu. 
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Lopputentti tulee antaa monistettavaksi joulukuun alkupuolella, 
vaikka tentti itsessään pidettäisiin vasta tammikuun puolivälissä yliopiston 
määräämänä ajankohtana. Tentistä pitää olla A- ja B-versiot, jos vaikka 
sattuisi käymään niin, että A-versio vuotaisi julki… Tentistä annetaan myös 
tarkat ohjeet: sen pitää olla 10 sivua pitkä, maksimipisteet ovat 100, ja 
koko tentti tulee rakentaa kiinankieliseen formaattiin, osasi opettaja sitten 
kiinaa tai ei. Yhtenäisiä tenttiohjeita perustellaan yliopistoon piakkoin 
tehtävällä auditoinnilla. Kymmenen sivua takaa kuulemma sen, että 
tentistä tulee riittävän kattava ja laadukas. Jotkut kiinalaiset kollegat 
täyttivätkin tentin sivumäärän kasvattamalla fontin kokoa, joten laatu tuli 
hyvin varmistetuksi.  

Kiinalaisilla opettajilla on tapana antaa miinuspisteitä tenteissä. 
Siihen en sentään suostunut. Kirjoitin analyysiin, joka piti laatia tenteistä, 
että minua kiinnostaa enemmän opiskelijoiden osaaminen kuin 
epäonnistuminen. Opettaja ei voi itsenäisesti päättää, mistä kurssin 
loppuarvosana koostuu. Lopputentin on oltava siitä 70 %, sillä tietokone on 
ohjelmoitu laskemaan arvosanat tämän prosenttiosuuden mukaan.  

Onhan toki suomalaisessakin yliopistossa absurdeilta tuntuvia 
asioita, mutta ihan äkkiä ei tule mieleen sellaisia rajoitteita, joita olen 
kohdannut Kiinassa.  
 
Joustoa ja ennakointia 
 
Toisaalta kiinalaiset osoittavat uskomatonta joustavuutta kykenemällä 
muuttamaan suunnitelmiaan tämän tästä. Päivän sana onkin "change of 
plans". Tätä kirjoittaessani en tiedä, mihin aikaan päivästä 
kevätlukukauden opetukseni sijoittuu saati missä päin kampusta opetan. 
Lukukauden alkuun on kolmisen viikkoa. En myöskään tiedä, milloin 
kevätlukukausi päättyy. Tällaista tietoa ei kuulemma voi antaa liian 
aikaisin, ja syynä on se, että "sitten sitä kuitenkin muutettaisiin". 

Muutoksista ei tiedoteta niille, joita se ensisijaisesti koskee. Pitää 
siis osata vähän väliä varmistaa, että suunnitelmat todella pitävät 
paikkansa. Jos ei tee näin, kuulee usein viime tipassa: "Oh, I forgot to tell 
you…" On ihan turha kiristellä hampaitaan, kun ei kerran itse ole 
hoksannut ajoissa kysyä, onko maanantain opetus siirretty lauantaille tai 
onko suullisten kokeiden ajankohtaa päätetty aikaistaa viikolla. 
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Kiinassa eläminen ja kiinalaisessa yliopistossa toimiminen vaatii 
siis ihan uudenlaista logiikkaa. Jos on ajanut taksilla Kiinassa, voi 
ymmärtää, mitä tarkoitan. Tilanteita pitää osata lukea kuten kiinalaisessa 
liikenteessä. Liikennesäännöt ja -valot ovat olemassa, mutta niistä ei aina 
tarvitse välittää. Liikennehän Kiinassa sujuu, kun kaikki ajavat, pyöräilevät 
tai kävelevät päättömästi mutta siten, että osaavat ennakoida toistensa 
päättömätkin ratkaisut. 
 
(Kirjoitus on ilmestynyt Tampereen yliopiston lehdessä Aikalainen 3/2008.) 

 

HAPANTA JA IMELÄÄ JA SILTÄ VÄLILTÄ 

Sirkku Latomaa 
 

Suomenopettajan pestini täällä Kiinassa on kallistumassa loppua 
kohti: enemmän on takana kuin edessä. Jos summaan joitakin yksittäisiä 
kiinalaisen arkeni piirteitä, mieleeni tulee ensinnäkin  

Sää. Monet ovat kysyneet kulttuurishokista. Oliko sellaista ja 
miten siitä selvisin? Vastailin alkuun aika ympäripyöreitä ja väitin, ettei 
mitään shokkia ole ollut. Sellainen kuitenkin tuli puskista parin kuukauden 
viiveellä. En liioittele juurikaan, kun sanon, että olen ymmärtänyt Kiinan 
avulla yhden elämän perustarpeista: lämmön. Tässä osassa Kiinaa ihmiset 
ovat todellisia arjen sankareita. He sinnittelevät talvella sisätiloissa 10 
asteen lämmössä (ja allekin), lisäten vain vaatetta päälle, kun kunnon 
lämmitystä ei ole. 

Osakseni koitui toki Kiinan ennätystalvi, pahin sataan vuoteen, 
mutta kylmää siis oli jo ennen tammikuun lumimyrskyjäkin. Oma mittani 
tuli täyteen, kun istuin sähköhuovalla toppatakki päällä, sylissä käsien 
lämmittimet, ja hengitys huurusi sisällä asunnossa kuten ulkona Suomessa 
pakkaspäivinä. Perkele – nyt kyllä lähti. 

Ruoka. Perustervehdys Kiinassa ei ole Mitä kuuluu vaan Oletko jo 
syönyt (Nĭ chī le ma). Ja ruoka on kaikki kaikessa. Varmaa on, että jos 
ymmärrät syödä oikeanlaisia ruokia, saat kauniin ja kuulaan ihon. Raskaana 
olevien naisten pitää ehdottomasti syödä tietynlaisia vihanneksia. Lapsille 
tulee tarjota heille sopivia ruokia. Jotkin ruuat lienevät hyviä juuri miehille, 
mutta niistä ei minulle ole kerrottu.  
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Kiinalaisten taivas on ruoka, ja kyllähän he tämän lajin osaavat. 
Ruoka on täällä oikeasti taivaallista. Miksi emme siis uskoisi ruoan 
kaikkivoipaiseen mahtiin? Koska ruoalla voi selittää paljon, suomalaisten 
naisten vahva asema on erään lähteeni mielestä sidoksissa siihen, että 
Suomessa syödään – hänen mukaansa – paljon riistaa. Riistaruoka 
kuulemma saa aikaan feministisiä ajatuksia. Tietolähteeni poikaystävä 
pelkää nyt, mitä tapahtuu, kun kyseinen kiinalainen nainen muuttaa 
Suomeen kahdeksi vuodeksi. 

Kiinalainen jono. Suomessa kukaan ei tiedä etuilusta mitään. Kun 
Kiinassa on kassalla ojentamassa ostoskoria myyjälle, joku toinen voikin 
purjehtia ohi ostostensa kanssa, ja myyjä vieläpä ottaa tarjotut tuotteet 
vastaan. Kröhöm ei tee mitään vaikutusta. Purjehtijoiden tyyliä täytyy 
ihailla: ei vilkaisua ympärille, ikään kuin koko jonoa ei olisikaan. Koska joka 
viides maailman ihminen on kiinalainen, on ymmärrettävää, että paikasta 
auringossa on täytynyt kilpailla alusta lähtien. Koska kaikilla on puheittensa 
mukaan hĕn máng (hyvin kiire) kaiken aikaa, ohittelu on sallittua. Ja koska 
joka viides on tosiaankin kiinalainen, jonoja riittää. Kannattaa siis varata 
paljon aikaa ja varsinkin hermoja, jos aikoo matkustaa katsomaan Kiinan 
upeita nähtävyyksiä samaan aikaan kuin lomailevat kiinalaiset. 

Klimpit. Jakkupukuun pukeutunut toimistotyöntekijä kiirehtii 
metrotunneliin, vetää räkää sisään äänekkäästi ja lennättää klimpin 
tunnelin lattialle. Taksinkuljettaja tekee samoin autossaan, avaa – onneksi 
– myös ikkunan, ja niin tuotos lentää jonkun onnekkaan tuulilasiin. Isonenä 
(kiinalaisten nimitys ulkomaalaisille) katsoo vierestä huuli pyöreänä.  

Beijingin olympialaisten alla Kiinan viranomaiset yrittävät kitkeä 
pois muun muassa kaduille räkimistä. Mutta samalla he yrittävät kitkeä 
pois jotain, joka juontaa juurensa Konfutsen ajattelusta: Konfutse kehotti 
ihmisiä puhdistamaan kehonsa kaikesta pahasta sylkemällä pois räkää. 

Julkinen räkiminen on yksi piirre, joka herättää helposti ajatuksen 
sivistymättömyydestä. Miten he kehtaavat? Paluu Suomeen, kotoisten 
asematunnelien ja porttikongien tuoksuihin, tuo saman kysymyksen 
mieleen. Miksi ihmeessä täällä hyväksytään julkinen kuseskelu? 
Kutsutaanko tätä todella sivistysvaltioksi? 

Suora puhe. Meillä tyydytään hymistelemään jotain vihreästä 
ruohosta, mutta kiinalaiset menevät suoraan asiaan: Naapurin vaimo on 
aina kauniimpi. Ja suoraa puhetta saa kuulla esimerkiksi ulkonäöstä, joka 
on kiinalaisille tärkeä juttu. Jos murrosikäisen suomalaisen pojan kasvoissa 
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on näppyjä, niistä eivät vieraat Suomessa hänelle huomauttaisi 
ruokapöydässä. Sen sijaan Kiinassa 13-vuotias poikani sai tottua 
miettimään sopivia small talk -repliikkejä monenlaisiin ihmettelyihin. 

Kauneus. Piào liang (kaunis) ja shuài (komea) ovat kokemusteni 
mukaan frekventeimpiä sanoja kiinalaisten kielenkäytössä. En olisi 
uskonut, että alan itsekin niitä hokea, mutta niin se vain ympäristö 
muuttaa tapoja, kun kaiken aikaa tivataan, kuka näistä ja näistä on nyt 
kaunein tai komein. Kauneus on tietysti katsojan silmässä, mutta 
kiinalaisilla tuntuu olevan hyvin yhtenäinen käsitys siitä, mikä on 
tavoiteltavaa. Ihailun kohteena olevat mainoskuvien mallit ovat 
useimmiten länsimaalaisia. Oi kuinka valkoinen olet! on paras 
kohteliaisuus, minkä voi naiselle sanoa. Ja siihen voi vielä lisätä: Ja olet 
vielä niin hoikkakin! Silloin on jonkun päivä pelastettu. 

 
 ***** 
 
Kiina on yllättänyt minut monella tapaa. Näen vasta jäävuoren 

huipun. Monet jäävät maan pauloihin ja jatkavat tutkimusmatkaansa, 
vaikka kertovatkin iltaa istuessa hyvin sarkastisia juttuja kokemuksistaan. 
Internetistä voi löytää listoja kiinalaisen arjen kymmenestä 
ärsyttävimmästä piirteestä. Allekirjoitan ne kaikki. Siitä huolimatta olen 
tullut samaan pisteeseen kuin täällä pidempään olleet: tänne pitää tulla 
uudestaan. Jäävuori ei lakkaa kiehtomasta. 
 
(Kirjoitus on ilmestynyt käännöstieteen opiskelijoiden ainejärjestön lehdessä 
Translankari 1/2008.) 

 
 

  



89 

 

YHDYSVALLAT 

"SUOMALAINEN" KOTIKAUPUNKINI BERKELEY SAN 
FRANSISCON KUPEESSA 

Sirpa Tuomainen 

 
- Itsenäisyyspäiväjuhlia Berkeleyssä on sitten kahdet, mutta sinne 10. 
kadun Haalille ei tämä poika ainakaan astu jalallaan. 

Näin minulle haasteli vanha amerikansuomalainen herrasmies 
kuukausi Berkeleyyn saapumiseni jälkeen. Uteliaana maahanmuuttajana 
aloin heti tutkia asiaa ja opin, että Berkeleyssä tosiaan oli kaksi suomalaista 
‘haalia’ - noin kilometrin päässä toisistaan: valkoinen haali ja punainen 
haali. Uskomatonta, mutta totta – kansalaissotaa sodittiin valtameren 
toisella puolella vielä 60 vuotta sodan päättymisen jälkeenkin. 

Kalifornialainen kotikaupunkini on ollut aikoinaan varsinainen 
suomalaiskeskus.  Viime vuonna oppilaani opiskelivat Berkeleyn 
suomalaista historiaa ja amerikansuomalaisen kulttuuriasiantuntijan, Harry 
Siitosen johtamalla kävelykierroksella opimme, että lähes joka korttelissa 
Länsi-Berkeleyssä, jossa nyt itse perheineni asun toimi suomalainen 
saluuna, sauna tai sitten seurakunta.  

Berkeleyn historiassa suomalaiset tunnetaan aktivisteina. 
Suomalaisten perustama osuuskauppaketju muistetaan hyvin. Kauppa 
edusti 60-luvulla vielä tänäänkin moderneja ideoita: terveellisiä reseptejä, 
joista kerättyä keittokirjaa mieheni yhä käyttää ja lastenhoitoparkin à la 
Ikea. Liian nopeasti laajentanut yritys päätyi konkurssiin 90-luvulla. Mutta 
yhä kaupungissani voi käydä jumalanpalveluksessa kahdesti kuussa 
suomeksi, liittyä hiihtoklubiin, jonka jäsenyydellä pääsee nostalgiseen, 
hartiavoimilla rakennettuun hirsimajaan Sierra-vuoristoon sekä osallistua 
suomalaisen Kaleva-seuran toimintaan. Uudempia juttuja ovat sitten 1981 
perustamamme Suomi-koulu, UC Berkeleyn Suomi-ohjelma vuodelta 1996 
sekä viinilaaksossa toimiva helmi, FAHA saunoineen ja 
kulttuuririentoineen. 

Punaisen ’haalin’ rauhanaktivisteista on elossa enää kourallinen, ja 
itse rakennus, Toveritupa on nyt Berkeleyn kaupungin omistama 
historiallinen maamerkki - valtava vitivalkoinen puutalo sinisine 
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Punaisella Haalilla -  
opetusassistentti 
Mikko Taurama oppii 
siirtolaishistoriaa 

Yhdyssanavammaisuus on 

ilmeisesti geenimuunnelma. 

ikkunapuineen. Kun pyöräilen sen ohi, muistelen kaiholla tämän ’haalin’ 
viimeistä suomalaista kirppistä ja sen kaurismäkimäistä päätöstä. 
Kirppiksen lopuksi amerikansuomalaiset vasemmistoaktivistimummot 
tarjoilivat tinatarjottimilta eripari-kahvikupeista votkaa. Ja sitten kilistettiin 
– meille suomalaisille.  
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LAIKA SPUTNIKIN MATKA BITTIAVARUUTEEN  

Sirpa Tuomainen, University of California, Berkeley 

Tuija Lehtonen, Jyväskylän yliopiston kielikeskus 
 
Laika Sputnik on pieni, siro, valkoinen ja erittäin seurallinen. 
Jotkut ystäväni väittävät, että hän on jopa vähän aggressiivinen. 
 
Monta, monta vuotta sitten CIMO pyysi meitä pohjustamaan 
teknologiaopetuspäivää suomen lehtoreitten aluekokoukseen Chicagoon. 
Tehtävä oli kutkuttava, mutta emme olleet koskaan tavanneet, 
keskustelleet, vaihtaneet yhtään sähköpostiviestiä: konkari Kaliforniassa ja 
juuri Indianaan lennähtänyt keltanokka. Alkoi suorastaan raivokas viestien 
vaihto: aluksi aiheesta, mutta pian myös kaikesta muustakin.  

Missä ihmeessä Laika on? oli ensimmäinen iso 
yhteistyöprojektimme.  Opetimme vuonna 2001 molemmat USA:n 
yliopistoissa, joissa suomen kielen ryhmät ovat usein pienenpieniä. Niinpä 
kehitimme koko USA:n kattavan suomen kurssin, jotta opiskelijoilla ympäri 
mannerta olisi mahdollisuus harjoitella suomen kielen taitoaan toistensa 
kanssa. Laikan tarina, nimeltään Torakan tehtävä (jonka ensimmäinen luku 
löytyy tämän tarinan lopusta) oli salapoliisikertomus, jossa mukana olivat 
19 projektiin osallistuvan suomenoppilaan yliopistokaupungit: New York, 
Indianan Bloomington, Oregonin Eugene, Washingtonin Seattle ja 
Kalifornian Berkeley. Myös kaikki USA:n lehtorit pääsivät tarinaan 
roolihenkilöiksi.  Opiskelijoita kehotimme kahden tason salapoliiseiksi: sekä 
itse rikoksen että suomen kielen koukeroiden selvittäjiksi.  

Projektin pituus oli kuusi viikkoa. Aluksi jaoimme oppilaat 
pareihin, ja työt saattoivat alkaa. Tehtäviin kuului parien tutustuminen 
toisiinsa sekä itse tarinaan. Sanastoa vatvottiin yhteistyönä verkossa. Siinä 
sitten pohdittiin maita ja mantereita.  

A: Mantere - mä luulen että tämä sana on vaikkea substantiivia 
mantereelle  
B: Niin, manner se on iso maa, ei ole saaria. Lahti eroaa saarista ja 
mantereesta 

Opiskelijat neuvottelivat aktiivisesti tarinan ratkaisuideoista, kielen 
rakenteista ja rekistereistä: 

A: Hän hymyillä (how do you conjugate?) minua. 
B: Mäkeä ?? It looks like "sweet" but that doesn't seem right?  
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A:  Minä huomisin että, kun V. kirjoitti, vähän oli puhekieltä. Onko se 
hyvää jos kirjoittaisimme puhekieltäkin? 
B: En osaa kirjoittaa puhukieliksi, mutta ymmärrän sitä! Sopisitteko te, 
kirjoitaisin kirjoitettukieliski, ja te kirjoitte puhukieliksi 
 

Opiskelijat nousivat asiantuntijan rooleihin ja jakoivat niin maailman- kuin 
kielen tietoa. Joskus päädyttiin yllättävän henkilökohtaisiin keskusteluihin, 
joissa käsiteltiin mm. uskontoja, uskoa ja filosofioita. Viimeisenä tehtävänä 
oli kirjoittaa parityönä tarinaan viimeinen luku eli rikoksen ratkaisu. Täytyi 
pelastaa Laika. 

Useimmat opiskelijat kokivat yhteistyöoppimisen verkossa 
stressittömäksi. He olivat myös valmiita leikkimään kielellä ja innostuivat 
verkkoneuvotteluista. Salapoliisitarinan lukeminen ja kirjoittaminen toi 
vaihtelua joskus tylsäänkin oppikirjamateriaaliin. 

- Creative writing was the best thing for me. It’s difficult for me but a 
great learning exercise because I had to use words that I wouldn't usually 
use in basic communication. 

Ja mitä tapahtui Laikalle? Seikkailu päättyi kaikin puolin onnellisesti: pieni 
villakoira Laika pelastui isäntänsä hoiviin, suomen opiskelijat motivoituivat, 
ja siemen Verkkolehtori-hankkeelle oli istutettu. 

Myös UC Berkeleyssä ja Columbia-yliopistossa seuraa projektille 
jatkoa keväällä 2011. 

Tässä salapoliisitarinamme ensimmäinen luku, jonka Sirpa kirjoitti: 
 
Torakan tehtävä  
 
En ole koskaan ymmärtänyt, miksi vanhempani antoivat minulle nimen, 
jonka antoivat. En viitsisi oikein edes tunnustaa sitä teille . . . no tässä se 
tulee: Uljas Toivo Ylerminpoika Pekkarinen. Okei . . . naurakaa vain 
rauhassa. Isäni, kuvanveistäjä Ylermi Toivonpoika Pekkarinen keksi nimeni. 
Isällä ja äidillä, joka on muuten taidemaalari, oli sopimus, että isä keksii 
poikien nimet, äiti tyttöjen. Minulla ei, Luojan kiitos, ole veljiä, ja kahden 
siskoni nimiä ette saa koskaan tietoonne - ainakaan minulta. 

Olen siis matkalla USA:han. Olen 25 vuotta vanha ja nk. 
tietokonenörtti. CIMO (= Centre for International Mobility) on palkannut 
minut vierailemaan niissä USA:n yliopistoissa, joissa opetetaan suomea. 
Tehtäväni on kartoittaa nettiopetuksen mahdollisuuksia. 
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Olen juuri valmistunut Jyväskylän yliopistosta tietotekniikan 
lisensiaatiksi. Väitöskirjani on vielä vähän kesken, mutta tämän reissun 
jälkeen aion keskittyä siihen. Minulla ei ole tyttöystävää, mutta paras 
ystäväni seuraa matkalla mukana. Hänen nimensä on Laika Sputnik, tai 
oikeastaan kai pitäisi sanoa, sen nimi. Kuitenkin Laika on minulle niin rakas, 
että sanon usein "hän". Laika Sputnik on pieni, siro, valkoinen ja erittäin 
seurallinen. Jotkut ystäväni väittävät, että hän on jopa vähän 
aggressiivinen. Laika Sputnik on siis lemmikkieläimeni, Skotlannin terrierin 
ja villakoiran sekoitus. Laika seuraa minua kaikilla matkoillani.  

Valitettavasti Laikaa ei päästetty koneen matkustamoon, vaan se 
joutui ruumaan omassa, pienessä matkustushäkissään. Onneksi se on 
tottunut matkalainen ja tietää, että kun kestää matkan rasitukset 
kärsivällisesti, perillä tapahtuu aina kaikkea hauskaa. Laika Sputnik on 
seitsemän vuotta vanha. Sain sen ihan pentuna 18-
vuotissyntymäpäivälahjaksi. Siitä lähtien olemme olleet erottamattomat. 
Unohdin muuten mainita, että koska olen menossa uudelle mantereelle, 
päätin myös ottaa itselleni uuden nimen entisen nimihirviöni tilalle. Uusi 
nimeni on Strong Peterson. No, joo, se on vähän niin kuin käännös 
nimestäni; huomasit sen varmaan.  

Matkamme kestää tällä kertaa noin kuusi viikkoa. Lennämme 
ensin Amsterdamin kautta Kaliforniaan, San Franciscoon. San Franciscon 
lahden itäpuolella on UC Berkeley, ja siellä opetetaan suomea. San 
Franciscossa haluamme nähdä ainakin Golden Gate-sillan ja 
kiinalaiskorttelin, sekä tietenkin ajella kaapeliautoilla. Anu ja Sirpa ovat 
luvanneet tulla mukaan.  

Haluaisin myös viedä Laikan baseball-peliin San Franciscon uudelle 
stadionille. Suomessa käymme usein katsomassa pesäpalloa ja 
hurraamassa lempijoukkueellemme, Sotkamon Jymylle. Olisihan hauskaa 
nähdä, onko Laika yhtä innokas baseball-fani kuin on pesäpallo-fani 
Suomessa.  

Sitten vuokraamme auton ja suunnistamme pohjoiseen, 
Eugeneen, Oregoniin. Matkalla käymme tarkastamassa jättiläispunapuita. 
Katsotaanpa, mitä Laika niistä tuumaa. Eugenessa aiomme käydä Saturday 
Market -torilla kanssa etsimässä aarteita Hansun kanssa.  Laika haluaisi 
myös päästä laskemaan koskia kumiveneellä McKenzie-joelle.  Onkohan 
heillä tarpeeksi pieniä pelastusliivejä?  
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Portlandista matkamme jatkuu Seattleen, Washingtoniin. Sielläkin 
opetetaan suomea. Yliopiston lisäksi suuntaamme Kristan opastuksella Pike 
Place Marketille rantaan katsomaan isoja kaloja. Laika on kasvissyöjä, 
mutta kyllä hänelle kala maistuu. Olen kuullut, että lohet tällä torilla ovat 
erinomaisia.  

Heljä on jo varannut meille liput Seattlen Sinfoniaan. Laika ei kestä 
klassista musiikkia ja on päättänyt jäädä Heljän kahden koiran seuraksi 
talonvahdiksi.  

Seattlesta lennämme Keskilänteen eli Indianaan. Blooming-
tonissakin jotkut hassut oppilaat jaksavat pakertaa suomen kielen 
kimpussa. Laika odottaa jo kovasti the Runcible Spoon -kahvilaan pääsyä, 
jonne Tuija on luvannut viedä meidät päiväkahville. Aiomme myös käydä 
tutustumassa Tiibetin kulttuurikeskukseen ja hyvällä tuurilla tavata Dalai 
Laman veljen.  

Sitten lennämme (jos uskallamme) vielä New York Cityyn. Laikaa 
viimeaikaiset tapahtumat ovat pelästyttäneet kovasti, mutta täytyyhän 
Nykki nähdä! Olen kuullut Aililta, että Columbia Yliopiston campus on 
kaunis, ja aiomme kävellä ja katsella sitä oikein kunnolla. Laika haluaa 
välttämättä nähdä Alma Mater-patsaan. Manhattanilla menemme ainakin 
Museum of Modern Art -taidemuseoon, sillä olen kertonut Laikalle sen 
mahtavista Monet-maalauksista. Laikan lempitaideperiodi on juuri 
impressionismi. Aiomme myös syödä ja kuunnella musiikkia Greniche 
Villagessa, mutta Empire State rakennuksen jätämme ehkä väliin.  

Hei . . . nyt jo kuulutetaan, että alamme lähestyä San Franciscoa. 
Kapteenin mukaan siellä on sumuista, kuten tavallista. No, lopultakin 
onnistuimme laskeutumaan. Olen jo päässyt tullitarkastuksen läpi, vaikka 
siellä kyseltiinkin kaikenlaista ja olin juuri nostamassa matkalaukkuani 
hihnalta, kun minua kuulutettiin: ”Strong Peterson, to the Special Luggage 
Receiving, please!” Ensin en tajunnut, että se olin minä; en ole vielä 
tottunut uuteen nimeeni. Kävelen nopeasti tummansinisen oven taakse. 
Ovessa lukee: SPECIAL LUGGAGE RECEIVING. Laika varmaan loukkaantuisi, 
jos tietäisi, että häntä kutsutaan matkatavaraksi. Kaksi muuta lemmikkiä 
on jo tullut. Lopulta Laikan häkki saapuu. Repäisen häkin päällä olevan 
kankaan ja valmistaudun tervehtimään rakasta ystävääni. Kauhukseni 
häkissä ei ole Laikaa. Häkin pohjalla istuu pieni, söpö, valkoinen koira, 
mutta se ei ole elävä. Se on pehmolelu, jonka kaulassa roikkuu 
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sydämenmuotoinen, vaaleanpunainen kirjekuori. Melkein revin kirjekuoren 
auki. Kuoressa on lappu, jossa lukee: 

Mi amor, tu amiga està bien.......y te ama mucho.  
Yo tambièn te amo! Hasta luego!  
La Cucaracha.  

Mietin kuumeisesti, mitä tämä tarkoittaa. Lukioespanjani palaa hitaasti 
mieleeni… amo-amar-amiga…  luulen, että teksti on suomeksi: 'Rakkaani, 
ystäväsi voi hyvin… ja rakastaa sinua paljon. Minäkin rakastan sinua. 
Nähdään myöhemmin! Torakka.'  
 
 
Lehtonen, T., Tuomainen, S. (2003): CSCL - a tool to motivate foreign language 
learners: The Finnish connection. ReCALL Journal, 15(1):51-67 
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LEMPISANA 

Chris Helling, Berkeley 

 
Minun suomen kielen lempisanani on sisu. On vaikea määritellä sanaa 
tarkasti, mutta sana on tärkeä suomalaisen kulttuurin ymmärtämiseen. 
Karkeasti arvioiden se tarkoittaa sinnikkyys, rohkeus tai päättäväisyys. Sisu 
on tahdonvoima huolimatta kustannuksista. Sisu tuli englannin kieleen 
Talvisodan aikana ja kuvaa Suomen ponnistuksia taistella hyökkäävää 
Neuvostoliiton armeijaa vastaan.  

Talvisota oli Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota. Talvisota alkoi 
30. marraskuuta 1939, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. 
Neuvostoliiton armeija oli neljä kertaa lukuisampi kuin Suomen ja sillä oli 
30 kertaa enemmän lentokoneita ja 300 kertaa enemmän panssarivaunuja. 
Suomi toivoi, että Kansainliitto voi auttaa Suomea pysymään neutraalina, 
mutta Kansainliitto oli heikko ja romahti toisen maailmasodan aikana. 
Neuvostoliito oli tosi varma, että se olisi lyhyt taistelu, ja käski armeijaansa 
olla etenemättä Ruotsiin. Aivan sattumalta, vuonna 1939–40 oli kylmin 
talvi koskaan, jossa lämpötila saattoi olla jopa negatiivinen 43 
celsiusastetta. Suomalaiset eivät tienneet miten taistella 
neuvospanssarivaunuja vastaan, koska heillä ei ollut panssarintorjunta-
aseita. Sen sijaan, suomalaiset keksivät Molotovin cocktailin (polttopullo). 
Alko tuotti polttopullon, joka oli tosi tehokas neuvospanssarivaunua 
vasten.  

Neuvostoliitto ensiksi yritti hyökätä Karjalankannakseen, 
Laatokkaan, Keski-Suomeen, Mannerheim-linjaan (Karjalankannaksella) ja 
Murmanskiin. Suomalaisten suunnittelema vastahyökkäys perustui 
maantieteelliseen sijaintiin. Mannerheim-linjan tavoite oli hidastaa 
Neuvostoliiton pääsyä Suomeen. Suomalaiset käyttivät polttopulloja ja 
muita keinoja vammauttamaan monta neuvospanssarivaunua 
Mannerheim-linjalla. Mannerheim-linjasta termi "sisu" on todennäköisesti 
peräisin. Legendaarinen ampuja Simo Häyhä, lempinimeltään Valkoinen 
Kuolema, oli kaikkien sotien suurin sala-ampuja. Neuvostoliitto pelkäsi 
häntä tosi paljon ja pommitti kokonaisia alueita, joille Häyhä heidän 
mielestä saattoi piiloutua. Neuvostoliitto ei ole koskaan ylittänyt Kollan, 
jossa Häyhä toimi. 
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Kuvassa 
suomenopiskelijat 
Amanda, "Ilmo" (Chris 
Helling) ja "Paavio", opas 
Harry Siitonen ja ope 
Sirpa 

 

Monesta ratkaisevasta voitosta huolimatta suomalaiset lopulta 
väsyivät Neuvostoliiton joukkojen määrään. Iso-Britannia ja Ranska 
suunnittelivat auttaa suomalaisia, ja Suomi ja Neuvostoliitto halusivat 
neuvotella rauhasta. Moskovan rauhansopimus allekirjoitettiin 12. 
maaliskuuta 1940. Tämän seurauksena Suomi joutui luovuttamaan suuren 
osan Karjalasta ja pienen osan Sallasta. Tätä pidettiin kovana 
rauhansopimuksena suomalaisille. Sanotaan, että suomalaiset ovat 
menettäneet enemmän maata rauhan aikana kuin sodan aikana. 
Neuvostoliitto sai yhdeksän prosenttia Suomen pinta-alasta sodan jälkeen, 
vaikka sen väestö oli yli 50 kertaa suurempi kuin Suomen väkiluku. 
Neuvostoliitto kärsi myös melkein viisi kertaa niin paljon uhreja kuin 
Suomi. Yhdistelmästä Mannerheimin sotilaallinen nero, suomalainen 
nerokkuus ja Talvisodan henki tuli sisun käsite englantia puhuvalle 
maailmalle.  
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HAIKUJA UC BERKELEYN SUOMENOPIKELIJOILTA      

Sirpa Tuomainen 
 
Nimi on Eicca 
c:llä! 
syy suomeen? 
Apocalyptica - 
mikä muu muka? 
 
Illatiiveista 
iloitsee  
Ilmo 
ilmiömäinen  
mainio 
matikkanero 
 
Paavon papalla 
pubi Padasjoella 
pätevä, puhelias 
baarimestari: 
Paavo 
 
Ahkera Aino  
aloittaa 
akkusatiivilla: 
aakkoset ainakin 
aion opetella 
 
Emma ei emmi 
ensimmäinen 
suvussa 
supisuomea 
Kittilän emolle, 
omalle mummalle  
 

Anja aktiivinen 
ahkeroi 
aloittaa zululla 
aamuaikaisella 
-sitten suomea 
seuraavaksi 
 
Lempeä Laura 
lounas laukussaan 
matkaa metrossa 
monta tuntia 
maanantain  
monikoita 
maistelemaan 
 
Liisi lingvistikko 
loruttelee: 
likellä, luokse, 
laidalla 
lähemmäksi - 
ei laiska tätä kieltä 
 
Lasse lintutieteilijä: 
lehtokerttu 
leppälintu 
lapinsirkku 
leivo 
ihania - 
lintujen nimet! 
 

Simo selittää 
sanajärjestystä: 
subjekti ja 
sitten . . .  
sehän selvinnee 
seuraavaksi. 
 
Helvi hevari 
hengailee 
hyvässä seurassa: 
Ajattara, Kalmah,  
Sonata Arctica 
 
Niiskuneiti Helinä  
haluaa 
Hemulin, 
Haisulin, 
Hattivatit 
-heiloikseen 
 
Nöyrtyi  
Niklaskin -  
skandinaavisti 
nerouden edessä 
-nyt kääntyy 
Diktonius: 
Dikter och 
Meningar 
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