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Pääkirjoitus

Vuosi lähestyy loppuaan kuten myös 
oma päätoimittajan pestini Oikosulus-
sa. Viimeinen numero keskittyy kan-
sainvälisyyteen opinnoissa ja elämässä 
ylipäätänsäkin. Luvassa on Mikaelin ja 
Visan pohdintoja aiheesta, juttua kak-
sikielisen tutkinnon suorittamisesta, 
vaihtokokemuksista Wageningenissa, 
Budapestin ekskursiolta sekä erään 
kielitaiturin haastattelu kielten oppi-
misesta. Niistä sen enempää paljasta-
matta toivon Oikosulun avaavan luki-
joilleen uusia maailmoja!

Miettiessäni kysymyksiä haastatteluun 
kielten oppimisesta, tuli mieleeni kysy-
mys siitä, mikä olisi maailman tärkein 
ja hyödyllisin kieli. Joku voisi sanoa 
englanti, toinen kiina. Tästä lehdestä 
voit lukea mitä mieltä haastattelemani 
henkilö on. Pohdin kysymystä tulemat-
ta oikein mihinkään tulokseen; hyöty 
on subjektiivista ja ihmiset eivät aina 
edes pyri sen maksimointiin. Tai aina-
kin se on aika haastavaa.

Lopulta mieleeni tuli yksi vaihtoehto 
kielestä, jonka osaamisesta nykyään on 
alettu huolehtimaan jo ala-asteella. Se 
ei ole kestosuosikki englanti eikä sitä 
voi opiskella humanistisessa tiedekun-
nassa. Myöskään kielikeskus ei val-
menna sen käyttöön. Sillä on kielioppi, 
jonka noudattaminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Sanaston opettelu toimii hie-
man eri tavalla kuin muissa kielissä. 
Suullinen viestintä tämän kielen avulla 
voi olla erikoista ja täysin käsittämä-
töntä.

Toisaalta se avaa nykyään uusia ovia 
monissa paikoissa, mutta ei ehkä kult-
tuurisesti, kuten kielet tavallisesti. Täl-
lä kielellä ei myöskään ole vuosituhan-
sien kehityshistoriaa takanaan, mutta 
tulevaisuudessa sen mahdollisuuk-
sien voisi ajatella olevan rajattomat. 
En ehkä myöskään laittaisi tätä kieltä  
ansioluettelon kielitaito-osioon, mutta 
mikä estää rikkomasta rajoja.
Oikeastaan luulen, etteivät kaikki edes 
kutsuisi tätä kieltä kieleksi, ainakaan 
perinteisen ajattelutavan mukaan. 

Aukesiko koodi?

Jos ei, niin katso edellinen lause.

Joka tapauksessa, hyödyn maksimoin-
ti on yliarvosesttua. Onni voi koostua 
myös niistä ikimuistoisista hetkistä, 
kun viimein ymmärtää imperfektin ja 
perfektin eron italian kielessä tai pre-
teritin idean espanjassa. Tai kun onnis-
tuu viimein käymään ymmärrettävän 
keskustelun vieraalla kielellä. Se ihas-
tuttava hetki, kun palaset loksahtavat 
paikalleen!

Tehkää asioita, joita rakastatte, älkääkä 
vain niitä joista hyödytte!

Viimeistä kertaa tässä tehtävässä,

Ainomari
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Vuosi lähenee loppuaan ja mikä hie-
no vuosi se on ollutkaan. Oikoksen  
puheenjohtajana toimiminen on  
ottanut paljon aikaa, mutta antanut  
sitäkin enemmän. Saimme tämän  
vuoden hallituksen kanssa aikaan  
monia hienoja uudistuksia. Onnek-
kaat aktiivit voivat nyt kiinnittää  
rinnuksiinsa Oikoksen upouuden kun-
niamerkin. Toivottavasti kultainen 
Oikos-pinssi lämmittää mieltä vielä 
vuosienkin jälkeen opiskeluaikojen  
ollessa vain kultainen muisto nuoruu-
desta. Oikos sai myös vihdoin 68-vuo-
den kunnioitettavassa iässä itselleen 
omat laulukirjat. Kiitos Sophialle isos-
ta ja varmasti paljon aikaa vaatineesta 
urakasta.

Oikos teki jälleen kerran ennätys-
myynnit laskiaisen pullatalkoissa.  
Vaikka ravitsemustieteen osasto  
joutuikin säästösyistä luopumaan koe-
keittiöstään, toivottavasti ensi vuo-
den hallitus löytää uudet tilat pullien  
leipomiselle. Olisi sääli nähdä  
pitkäaikaisen perinteen katkeavan. 
Myös kuluttajaekonomit ovat joutu-
neet kärsimään säästötoimien vuok-
si ja valitettavasti heillä säästöt ovat 
kohdistuneet opetusresursseihin.  
Oikosen puheenjohtajana haluan koko 
hallituksen puolesta antaa tukeni esi-
miehellemme Toni Ryynäselle ja kiittää 
häntä kuluneesta kahdesta vuodesta.

Oikoksen hallitus on jo edellisinäkin 
vuosina ottanut yhdeksi tärkeimmäksi 
tavoitteekseen edistää eri järjestöjen 
välistä toimintaa. Olemme pieni jär-
jestö ja haluamme auttaa oikoslaisia 

verkostoitumaan muiden viikkiläis-
ten kanssa. Tänä vuonna laajensimme  
yhteistyötä entisestään ja lähdim-
me jopa Otaniemeen asti sitsaamaan  
Koneteekkareiden kanssa. Huh.  
Hauskaa oli. Kevät taputeltiin mu-
kavasti mökkeillen Nuuksiossa  
Vuorovaikeutuksen kanssa ja  
syksyllä tuttuun tapaan juhlittiin  
fuksiaisia, sitsattiin ja vujuiltiin. Vaik-
ka yhteistyö onkin tapahtunut lähinnä  
yhteisten bileiden merkeissä, ei  
siltikään kannata väheksyä uusien kon-
taktien merkitystä. Erityisesti hallitus-
laisena on ollut erittäin antoisaa päästä 
tutustumaan muihin Viikin toimijoihin.

Kiitos loistavalle hallitukselle  
kuluneesta vuodesta ja kiitos kaikille 
Oikoslaisille aktiivisesta osallistumi-
sesta. Tätä kirjoittaessa uusi hallitus on 
vasta spekulaation alla, mutta tätä luki-
essa voi jo varmasti toivottaa onnea ja 
menestystä vuoden 2016 hallitukselle. 
Vuoden 2015 puheenjohtaja eläköityy 
tyytyväisenä ja vetäytyy kirjoittamaan 
graduaan.

Kuosi PJ kiittää ja kumartaa. Olkoon 
vuosi 2016 yhtä loistokas kuin tämäkin.
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Ulkomaanekskursio 
Budapestiin

Tänä vuonna ulkomaanekskursio järjes-
tettiin perinteitä vaalien yhdessä Lipidien 
kanssa. Matkaan lähtivät kaiken kaikkiaan 
25 opiskelijaa, joista peräti 15 olivat Oikos-
laisia. Suunnittelutyö aloitettiin Lipidin 
varapuheenjohtaja Stinan kanssa jo hel-
mikuussa, jolloin päätettiin matkakohde. 
Vaihtoehtoina oli lopuksi Saksa, Espanja ja 
Unkari, joista ainejärjestöjen jäsenet saivat 
äänestää suosikkinsa. Kohdemaaksi vali-
koitui Unkari, joten Budapestiin mentiin!

Matkaan lähdettiin 1.10. Ensim-
mäisenä päivänä ainoana ohjelma-
na meillä oli yhteinen illallinen, jon-
ka aikana tutustuimme toisiimme 
paremmin. Seuraavana aamuna kello soi 
aikaisin, koska jo puoli kahdeksalta bussi  
odotti meitä hostellin ulkopuolella. Olim-
me menossa yritysvierailulle Eisbergin 
tehtaalle. Eisberg on yksi suurimmista un-
karilaisista erilaisia salaattituotteita val-
mistavista yrityksistä, joka valmistaa muun 
muassa kaikki Unkarin ja sitä ympäröivien 
maiden McDonald’sien salaatit. Vastaan-
otto yritykseen oli mainio. Vierailun veti 
yrityksen toimitusjohtaja ja rakentui noin 
tunnin mittaisesta yritysesittelystä, minkä 
jälkeen saimme vierailla tehtaassa ja varas-
totiloissa.

Lauantaina vierailimme viinitiloilla. En-
simmäisellä tilalla saimme kuulla kattavan 
esittelyn viinin valmistuksesta keskittyen 
erityisesti unkarilaisiin viineihin. Lisäksi 
saimme käydä katsomassa viinikellaria, 
vaikkei siellä alhaisen happipitoisuuden 
vuoksi kauaa pystynyt olemaan. Tämän  
jälkeen oli vuorossa viinimaistelua, jon-
ka aikana saimme maistaa neljää eri 
valkoviiniä. Jälkimmäisellä viinitilal-

la saimme nauttia viinejä yhdessä pe-
rinteisen unkarilaisen illallisen kera.  
Palasimme illalla takaisin hostellil-
le onnellisina vatsat täynnä. Sunnun-
tai olikin sitten ansaittu vapaapäivä,  
jolloin suurin osa porukasta suunta-
si Budapestin kaupunginpuistossa si-
jaitsevaan Szechenyin kylpylään. Kuu-
mien lähteiden lämmittämissä altaissa ja  
erikoissaunoissa päivä kului huomaamat-
ta.

Maanantaina vuorossa oli jälleen vierailu, 
tällä kertaa Central Environment and Food 
Science Research Institute –tutkimus-
keskukseen. Instituutilla meidät otettiin 
jälleen kerran lämpimästi vastaan koko 
henkilökunnan voimin. Ensin paikan joh-
taja esitteli meille instituutin toimintaa. 
Instituutti on valtion rahoittama ja Unka-
rin suurin elintarvike-, maatalous- ja ym-
päristötutkimuskeskus, jossa suoritetaan 
muun muassa elintarviketurvallisuuteen, 
elintarviketeknologiaan ja mikrobiologi-
aan liittyvä tutkimuksia. Esittelyn jälkeen 
menimme tutustumiskierrokselle neljälle 
eri tutkimusosastolle, jossa tutkijat esitte-
livät meille tutkimuksiaan ja niissä käytet-
tävää laitteistoa.

Tiistaina oli aika lähteä takaisin kotiin. 
Ainakin matkanjärjestäjä palasi Suomeen 
monta kokemusta rikkaampana. Haluan 
kiittää vielä kaikkia mukana olleita. Oli ilo 
järjestää matkaa näin hienolle porukalle! 
Innolla jo ensi vuoden ekskursiota 
odotellen,

Hanna Tallberg
Vuoden 2015 varapuheenjohtaja
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Budapest ja OikOksen syksy kuvina
kuvat: OikOslaiset ja lipidit

Excu Eisbergin tehtaalle Viinitila-excu (Hanna Walsh)

Välipäivä Széchenyi-kylpylässä (H.W.) Pöytäfutista Szimpla Kertissä

BUDAPEST!
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Toinen viinitilaexcu JHT (JukkaHannesTuomas)

Excu: Food Science Research Institute 
(H.W.)

Oikoksen 68. vuosijuhlat (H.W.) Ravin fuksit Oikoksen vujuilla (H.W.)

Visa Heinonen ja Eeva Pyörälä vujuilla
(H.W.)



Sekä ravitsemustieteen professori  
Mikael Fogelholmin että kuluttajae-
konomian professori Visa Heinosen 
mukaan kansainvälisyys on merkittä-
vä osa tiedeyhteisön toimintaa ja kan-
sainvälistyvästä työelämästä johtuen 
myös akateemisen uran ulkopuolelle  
suuntaaville tärkeä työelämätaito.  
Talous- ja sosiaalihistoriasta väitellyt 
professori Heinonen tosin huomaut-
taa, ettei täysin ymmärrä nykypäivän  
kansainvälisyyden ylistystä: onhan 
Suomi ollut kansainvälinen ja moni-
kielinen kautta aikain. Toki kansain-
välistyminen on opiskelijoille nykyään 
aiempaan helpompaa kansainvälisten 
ohjelmien kun Erasmuksen takia.

”Suurin osa ravitsemustieteen 
vaihdoista suuntautuu Wage-
ningeniin”

Professori Fogelholm näkee  
kuitenkin uhkakuvana kansainvälisten 
opiskelijoiden mahdollisen vähenty-
misen kansainvälisille (EU:n ja ETA:n 
ulkopuolisille) opiskelijoille suunnitel-
tujen lukukausimaksujen seurauksena. 

Vaihto-opiskelussa kuluttajaekono-
mian ja ravitsemustieteen välillä on 
eroja. Professori Fogelholmin mukaan 
suuri osa ravitsemustieteen vaihdoista
suuntautuu Wageningeniin, Hollan-
tiin, koska sieltä löytyy yksi Euroopan 
mahdollisesti johtavista ravitsemustie-
teen laitoksista. Kuluttajaekonomian 
osalta vaihdot ovat suuntautuneet  
moniin maihin. Vaihtoon lähde-
tään paljon Keski-Eurooppaan ja  
Skandinaviaan, mutta viime vuosien 
trendinä jonkin verran myös kauem-
mas kuten esimerkiksi Kaukoitään. 
Ravitsemustieteessä suoritetaan myös 
harjoitteluja ulkomailla erityisesti  
järjestökentässä, kun taas kuluttajae-
konomiassa vastaavia harjoitteluja 
tehdään vähän. Oppiaineen joustavuus 
kuitenkin mahdollistaisi monenlaisen 
harjoittelun sisällyttämisen tutkintoon, 
joten esteitä harjoittelun suorittami-
seen ulkomailla ei sinällään kuluttajae-
konomiassakaan ole.
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visan ja Mikaelin näkökulMia

kansainvälisyyteen
TeksTi: Jani Varpa

Molemmat professorit näkevät  
kansainvälisyyden laajasti ja pitävät 
kansainvälisen vaihdon ja harjoittelun 
lisäksi kansainvälistymistä yliopistolla 
hyvänä vaihtoehtona: yliopisto tarjoaa 
mahdollisuuksia kansainvälistymiseen 
ja suhteiden luomiseen esimerkiksi kie-
likeskuksen taholta ja erilaisilla englan-
ninkielisillä maisterikursseilla. 



Hei Oikoslaiset ja terveiset Wageninge-
nista!

Wageningen on pieni alle 40 000 asuk-
kaan kaupunki aika keskellä Alanko-
maita, lähellä Saksan rajaa. Olen ol-
lut täällä elokuusta lähtien vaihdossa 
ja helmikuussa ois paluu takaisin eli  
puolivälissä mennään, oon viihtynyt 
tosi hyvin! Ekat pari kuukautta asuin 
yhdessä kamalimmista opiskelijata-
loista täällä, oli aikamoinen kokemus, 
mutta onneksi löysin uuden huoneen 
kivasta talosta.

”Hollantilaiset ei tosiaan  
liikoja stressaile, ei myöskään 
kostevaurioista”

Suurin osa meistä vaihtareista kuiten-
kin kuuluu paikalliseen Erasmus-jär-
jestöön. Näin vaihtarin kannalta on 
mukavaa se, ettei meitä eristetä omaksi 
ryhmäksi vaan excuilla ja tapahtumis-
sa, kuten baarikierrokset, teemapäi-
välliset ja pubivisat, on siis vaihtareita, 
hollantilaisia, kansainvälisiä opiskeli-
joita iloisesti sekaisin.

Opiskelulta täällä ei pysty välttymään, 
eli ei ehkä ykkösvalinta sellaiselle joka 
haluaa ottaa vain rennosti. Itse olin jo 
hakiessa päättänyt, että jos vaihtoon 
lähden niin haluan myös opiskella ja 
ehkä jopa oppia tykkäämään ryhmä-
töistä (eka toteutunut, toinen ei to-
dellakaan). Jokaisessa periodissa on 
yleensä aamukurssi ja iltapäiväkurs-
si, eli päällekkäisyyksiä ei voi tulla ja  
läsnäolo onkin usein oletettua. Esimer-
kiksi nyt olen kurssilla, jossa on pakol-
linen läsnäolo, essee, ryhmätyö, tentti 
ja jokaiselle luennolle 20-40 sivua ar-
tikkeleita luettavaksi. Luennot on kui-
tenkin mielenkiintoisia ja luennoitsijat 
innostuneita ja helposti lähestyttäviä, 
mikä tekee opiskelusta täällä mukavaa.

Wageningen ei tosiaan suurkaupun-
ki ole, joten viikonloput olen varannut 
reissailulle ja sitä on kyllä ehtinyt tehdä 
ja paljon. Siitä saa kiittää Hollannin hy-
vää sijaintia ja lyhyitä etäisyyksiä. Joka 
periodissa järjestetään reissuja hollan-
tilaisiin kaupunkeihin (mm. Amster-
dam ja Haag) sekä rajojen ulkopuolelle, 
yleensä Saksaan. Niiden lisäksi ollaan 
parin vaihtarin kanssa reissailtu
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Vaihtoterveiset Wageningenista
Teksti ja kuvat: Hanna-Kaisa Erkkilä

Wageningen on Hollannin yliopistois-
ta kansainvälisin, maisteriohjelmissa 
lähes puolet on kansainvälisiä opiske-
lijoita ja kansallisuuksia löytyy yhteen-
sä 106. Osa Oikoslaisista onkin täällä  
käynyt viime syksynä, kun tehtiin excu 
Amsterdamiin ja samalla vierailtiin 
täällä. Opiskelijatoiminta pyörii eri  
järjestöjen ympärillä, jotka elokuun 
orientaatioviikoilla kilpailevat jäsenis-
tä mm. bileitä järjestämällä ja joka il-
lalle löytyy kahdeksat eri teemabileet  
joista valita, lähtien silent discosta al-
lasbileisiin. Ja täällä allasbileet tarkoit-
taa ison altaan lisäksi sitä, että koko 
kerroksen lattia lainehtii kymmenen 
sentin verran vedestä ja vaahdosta.  
Hollantilaiset ei tosiaan liikoja stressai-
le, ei myöskään kosteusvaurioista.



Belgiassa ja Irlannissa ja tätä kirjoi-
tellessa oon myös valmistautumassa 
Prahan reissulle, johon lähdetään yli 
600 Erasmus-vaihtarin voimin. Köln ja  
Pariisi olisi myös vielä edessä ennen 
joulua. Eli ei se opiskelu matkustelua 
ole päässyt liiaksi haittaamaan ;)

Hollannista ei voi kertoa sanomatta 
pyöräilystä, se on niin iso osa täkäläis-
tä kulttuuria. Pikkukaupungin ansios-
ta kaikki kaverit asuu maksimissaan 
10 minuutin pyörämatkan päässä, 
mikä on parasta! Suosituimmat pyörät 
ovat vaihteettomia ”mummopyöriä” ja  
kypäriä eivät näytä käyttävän edes  
lapset. Sen sijaan etu- sekä takavalot 
ovat pakolliset pimeällä ajaessa, ilman 
niitä ajamisesta napsahtaa 90€ sakko. 
Pyörällä myös poljetaan aina bileisiin 
ja irrotettavalla ketjupyöränlukolla  
kiinnitetään koko porukan takit nau-
lakkoon, niin etteivät känniset ihmiset 
vie niitä, toimii!

Mielenkiintoista täällä on myös käsi-
tys aterioista, minkä mukaan päiväs-
sä on kolme ateriaa, joista kaksi (!) on  
leipäaterioita ja yksi lämmin ateria. 
Eväiden tuominen kotoa on normaalia 
ja hollantilaisten herkku on maapäh-
kinävoilla ja pienillä suklaanomparel-
leilla täytetty leipä. Kampuksen ravin-
tolat on kuitenkin kivoja, etenkin yksi  
yömyöhään auki oleva kahvila/ravin-
tola, josta saa milloin vaan olutta tai  
viiniä 1-2 eurolla ja joka ilta päivällistä 
5 eurolla.

Jos tänne lähtöä miettii, suosittelen 
kyllä syksyllä tulemista. Lukukau-
den aloitus on kuusi päivää kestävä 
AID-orientaatioviikko, jota on mahdo-
tonta kuvailla muuten, kuin että aivan 
huikea viikko alkaen ulkoilmaelokuvas-
ta ja paikallisista sitseistä jokailtaisiin 
bileisiin ja viimeisen päivän festareihin!
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kaksikielisyyttä Helsingin rajOjen sisällä
tiMO HuOMO

Kun fuksikirje kolahti postiluukusta 
2012 kesällä, tuli sen mukana infolehti-
nen kaksikielisestä (suomi-ruotsi) kan-
din tutkinnon mahdollisuudesta. Vaati-
muksena olisi 60op ruotsiksi, sisältäen 
kandin tutkielman toisella kotimaisella 
kielellä. Lähdin tähän uuteen ideaan 
mukaan, sillä ajattelin että välillä voisi 
olla virkistävää opiskella asioita toisel-
la kielellä. En niinkään pohtinut asiaa 
työmahdollisuuksien kannalta, mut-
ta tiedostin että jollain tasolla se tulisi 
minua jatkossa auttamaan. Käyn tässä 
palstassa läpi kokemuksiani kolmen 
vuoden ajalta käyttäen apuna neljää 
suurinta ennakkoluuloani ohjelmaan 
liittyen sekä arvioin niiden toteutumis-
ta yksi kerrallaan.

”Kun ymmärsin, että ’niinku’ 
-sanan vastine ruotsissa on 
’liksom, palaset alkoivat lok-

sahdella paikoilleen”

Ennakkoluulo 1:
Kaikki opiskeluun käytettävissä ole-
va aika menee ruotsin kielen har-
joitteluun, eikä itse asioita aina opi 

kunnolla. Osittain totta.

Alkuun tämä uhkakuva tuntui jollain 
tapaa toteutuvankin. Ekan kerran har-
kitsin ohjelman keskeyttämistä muis-
taakseni kansantalouden peruskurssin 
tokalla luennolla, kun muutoin simp-
pelit asiat saivat uuden tason kielen 
vaihtuessa. Printattuihin slaideihin 
joutui ahkeraan tahtiin kirjoittamaan 
viereen suomenkielisiä vastineita  
lähes jokaiselle termille. Tämä tekniik-
ka tulisi toistumaan jatkossa jokaisel-
la kurssilla, ajattelin. Kurssin lopulla  
tajusin, ettei itse asioiden oppiminen 
ollut hankaloitunut paljoakaan, vaik-
ka kieli olikin eri. Tentistä perusvarma 
kolmonen ja tämä ennakkoluulo oli jos 
nyt ei murrettu, niin ainakin paljon  
pelättyä pienemmäksi osoittautunut.

kuva: Marianna salOnen
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Ennakkoluulo 2: 
Ruotsinkielisten kurssien löytäminen 

tuottaa tuskaa. Osittain totta. 

Tämä ennakkoluulo ei alun perin ol-
lut lainkaan sisäsyntyinen. Vasta kun 
kuulin muutamilta kavereilta, että mu-
kavan alun jälkeen voi homma tähän 
mahdollisesti tyssätä, säikähdin hie-
man. Ajattelin itsekseni, että kunhan 
saan sivuaineen jostain ruotsiksi, niin 
ei tässä pitäisi olla mitään ongelmia. 
Kielikursseja ainakin kuluttajaekono-
mian ohjelmassa oli mahdollista käy-
dä useita, ja niillä pystyi kasaamaan 
sanavarastoa ja omaa turvallisuuden 
tunnetta kurssien riittävyyden suhteen. 
Kielikeskus ja sen muutamat opettajat 
tulivat siten tutuksi ensimmäisen ja toi-
sen opiskeluvuoden aikana.

Osittain ruotsinkielisen sivuaineen 
(Logistik och företagsgeografi) päädyin 
suorittamaan Hankenilla Joo-opin-
toina toisen opiskeluvuoden keväästä 
alkaen. Harkitsin ensin vaihtoehtoina 
Sos&Kom- sivuainetta sekä ympäris-
töalan kaksikielistä sivuainetta, mutta 
uskoin kauppis-opintojen olevan an-
toisammat. Nyt kirjoitushetkellä on 
viimeinen kurssi siellä meneillään. Oon 
tykännyt. Henkistä turvaa on saanut 
muutamista suomenkielisistä kurssika-
vereista, ja ruotsin kielellä on päässyt 
tekemään ryhmätöitä, mikä on opetta-
nut käytännön kielitaitoa. Kun ymmär-
sin, että “niinku” sanan vastine ruot-
sissa on kaiketi “liksom”, niin palaset 
alkoivat loksahtaa paikalleen ryhmä-
töissäkin.

Ennakkoluulo 3:
Esiintyminen yleisölle ruotsin kielellä 
on parhaimmillaankin kuumottavaa 

selviytymistaistelua. Ei totta.

Olen päässyt pitämään ohjelman ai-
kana ehkä kymmeneen otteeseen esi-
telmän ruotsiksi, ja vaikkei tässä nyt 
mitään huikeita puhujanlahjoja ole 
päästy kehittämään, niin tietynlaista 
uutta varmuutta ja rentoa otetta esiin-
tymiseen on karttunut. Viimeisimpänä 
yllättävänä kokemuksena mielessäni 
on viime syksyn aikana pidetty isotöi-
sen ryhmätyön tuloksien esitys erään 
kotimaisen huonekaluyrityksen toi-
mitusjohtajalle, kriittiselle opettajalle 
sekä täydelle luokkahuoneelle. Hyvin 
valmisteltu esitys rullasi omalla painol-
laan ja oikeastaan unohdin edes ker-
tovani tuloksista ruotsiksi. Varmasti 
myös vieraalla kielellä esiintymiseen on 
panostanut tavallista enemmän, kun on 
halunnut välttää black-out-tilanteita.

Ennakkoluulo 4:
Okei, kyllä mä pystyn ne vaaditut 
kurssit ruotsiksi tekemään. Mutta 
sitten pitäisi vielä tehdä se kandin  

tutkielma. Siinä menee ikuisuus?? 
Ei totta. 

Tämä ajatus kandista ruotsiksi tuntui 
varsinkin ohjelman aloitusvaiheessa 
aivan naurettavan tiukalta vaatimuk-
selta. Edes muutaman vuoden ruotsin 
kielen opiskelu ei välttämättä toisi val-
miutta tähän isompaan yksittäiseen ja 
itsenäiseen työhön. Matkan varrella, 
oikeastaan jo ihan sen alkupäässä, oli 
siistiä huomata että tekstiä sinnikkääs-
ti tuottamalla sitä oppii ajattelemaan jo 
suoraan ruotsiksi, ja kun ihan kaikkea 
ei tarvitse sanakirjan avulla tarkistaa
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Kovin aktiivisesti en esimerkiksi 
töiden suhteen ole vielä suunnan-
nut ruotsia vaativiin tehtäviin, ja 
siinä voisi vaikka vähän tsempata  
jatkossa. Jonkunlainen näyttö omasta 
osaamisesta ja kiinnostuksesta vierai-
ta kieliä kohtaan kuitenkin löytyy ihan  
konkreettisessa muodossa, ja sitä on 
kiva esitellä vaikka sitten työnhaun 
yhteydessä. Kaikkinensa kaksikielinen 
opiskelu antaa voimakkaan lisämaus-
teensa kandin tutkinnon tekemiseen, 
ja ihan siitä syystä sitä voin lukijoille 
suositella, jos sellaisen suoritukseen 
on pääaineen puolesta mahdollisuus.  
Se voi myös olla ihan rehellisesti  
hauskaa, kunhan ei aseta omaa rimaa 
liiallisiin korkeuksiin.

(myös Word auttaa tässä), niin sen kun
kun vaan antaa mennä. Kyllä siinä 
työssä ihan takuuvarmasti enemmän 
tunteja tuli käytettyä kun suomeksi  
tekemällä. Toisaalta vieraalla kielel-
lä haluaa kirjoittaa yksinkertaisesti ja 
selkeästi, joten tuloksena oli selkeää ja  
lukijaystävällistä tekstiä.

Kiitos 2012-2015 and beyond...

Tässä mennään tänä päivänä. Joulun 
maissa pitäisi saada vaivannäöstä viral-
linen todistus MMK papereiden muo-
dosta. Aika näyttää, miten päädyn käyt-
tämään kasvanutta kielitaitoa jatkossa 
hyödykseni. 

Joulun lähestyessä hallituskaudetkin loppuvat; kalenterit ovatkin täyt-
tyneet vaalikokouksista. Kuvassa Kuluttajaekonomian jaoston vaalikok-
ous.

Kuva: Hanna Saksa



12

kielten Opiskelua ja HauskanpitOa

Haastattelussa santeri siiMes

Ainomari Heikkilä

”En muista tarkkaan, yli 20, mutta 
alle 30.” 

Kyseessä ei ole Oikosulun vuoden  
lukijamäärä, vaan Santeri Siimeksen 
vastaus kysymykseen kuinka montaa 
kieltä olet opiskellut?  ”Osaamista on 
eritasoista ja kielet ovat kiinnostavia 
muutenkin kuin vain välinearvonsa 
kannalta”, Siimes tähdentää

Santeri Siimes on nuori filosofi-
an maisteri Helsingin yliopistolta. 
Pääaineenaan hän opiskeli espan-
jalaista filologiaa ja sivuaineinaan 
italiaa, ranskaa, portugalia, kata-
laania ja galegoa. Niin, ja sen ohella  

muutamaa kymmentä muutakin  
kieltä silkasta mielenkiinnosta.  
Nykyään hän opettaa espanjaa,  
italiaa ja galegoa, mutta on toiminut 
myös portugalin ja ranskan opettaja-
na. ”Opettaisin kaikkia, koska kaikki 
ovat ihania ja vaihtelu virkistää”, hän 
sanoo. Aikamoista.

Tapasin Siimeksen selvittääkseni  
miten kieliä kannattaisi opiskel-
la, mitä hyötyä kielistä oikeastaan 
on sekä purkaakseni muutamia  
kieltenoppimiseen liittyviä myyttejä.

Kielioppisäännöt saattavat mo-
nesta tuntua kuivalta tavalta  
oppia kieltä, joten miten olisi  
puolen vuoden EU:n maksama 
reissu Ranskan Rivieralle?

Itseään rakenneorientoituneeksi ja 
analyyttiseksi oppijaksi kuvaava Sii-
mes suhtautuu tähän varovaisesti: ”En 
usko siihen, että aikuinen voi mennä  
ulkomaille ja oppia korvakuulolta. 
Se ei voi olla ensimmäinen tai ainoa  
lähtökohta”, hän sanoo. Siimes  
korostaa aikuisilla tietoista opiskelua;  
lapset puolestaan oppivat luonnolli-
sesti omaksuen. Aikuinen tarvitsee  
pohjan, jolle rakentaa kielitaitoa.  
Puolen vuoden jälkeen saattaa selvitä 
joistakin tilanteista, mutta oikeaoppis-
ta kieli harvoin on. Ensin kiltisti siis 
tunneille kielioppia pänttäämään ja  

Kuva: Santeri Siimes
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sitten sitä soveltamaan. ”Lisäksi kieli-
oppi on äärimmäisen mielenkiintois-
ta”, Siimes muistuttaa.

No entäs englanti! Sillähän pärjää, 
koska kaikkihan osaavat sitä, a pie-
ce of cake!

Tätä Siimes epäilee. ”Maailma on 
yhä kansainvälisempi, kielet avaavat  
portteja kommunikaation välineenä. 
Englannilla ei yksinkertaisesti vain 
pärjää kaikkialla”, hän sanoo. Lisäk-
si ongelmalliseksi muodostuu opiske-
lijoiden ajatellessa, että kaikki muut 
vieraat kielet toimivat kuten englanti.  
Vaikka kielistä löytyisikin yhteisiä  
sanoja, niiden merkitys saattaa  
kuitenkin olla hyvinkin erilainen.  
 Lisäksi Siimeksen mukaan eng-
lannin ajatellaan usein olevan helpom-
paa kuin se todellisuudessa on: kieli-
oppi on a piece of cake, mutta haasteet  
löytyvätkin muualta: ”En ymmärrä 
miten ihmiset valittavat romaanisten  
kielten ääntämisen vaikeudesta”,  
Siimes naurahtaa, ”englannissa-
han ei ole ääntämissääntöjä!” Lisäk-
si hän tähdentää, että englannissa on 
lupa tehdä virheitä, sillä on totuttu  
ei-natiivi – puhujien englantiin. Kään-
töpuolena on se, että joillekin on  
vaikeaa ymmärtää oikein äännettyä 
englantia.

Kielikorvan puute ja aikuisikä, ne 
tuppaavat tulemaan usein kie-
lenopiskelun esteeksi, joten turha 
oikeastaan edes yrittää.

Näihin usein kuultuihin väitteisiin vii-
taten Siimes tunnustaa, että ihmisillä 

on erilaisia taipumuksia ja jotkut ovat 
lahjakkaampia kuin toiset, mutta siitä 
ei kannata lannistua. Jos jaksaa tehdä 
töitä yhden kielen parissa, seuraava on 
jo helpompi, kun oppii analysoimaan 
kieltä ja ymmärtää mikä on itselle  
helppoa ja vaikeaa. 
 Kielikorvan hän selittää hy-
vällä kielitaidolla. Natiivi ei esimer-
kiksi osaa selittää miksi jokin asia 
sanotaan näin, mutta on silti usein 
oikeassa. Siimes kuitenkin muistut-
taa, että alkeiskurssi 1:n perusteella  
kielikorva kannattaa unohtaa, miten se 
voisi olla edes olemassa. 
 Lasten ja aikuisten kie-
lenoppimista koskevaan myyt-
tiin hän vastaa, että lapset toki  
oppivat paremmin omaksumalla, mut-
ta heille on usein turha puhua gerun-
dista, partisiipin perfektistä ja prete-
ritistä. Aikuinen pystyy jo käyttämään  
termejä ja analysoimaan kieltä; puhu-
maan asioista niiden oikeilla nimillä.

”Salsa, tequila ja corazon eivät 
ehkä annakaan tyydyttäviä 
välineitä kommunikaatiolle”

Selvä! No mistä kielestä olisi sitten 
helpoin aloittaa kieltenopiskelu?

”Ruotsi”, Siimes sanoo lähes välit-
tömästi. Hänen mukaansa moneen  
muuhun verrattuna sen rakenne on 
helppo, mutta negatiivinen asenne 
ruotsia kohtaan astuu usein oppimisen 
tielle. (Onneksi kuluttajaekonomias-
sa on mahdollista tehdä kaksikielinen 
kandintutkinto!) 
 Myöskin englannin raken-
ne on helppo, mutta pidemmälle 



14

edetessä tulee puolestaan vastaan  
muita vaikeuksia.

Entä sitten vaikein kieli?

”Vaikeuksia on monenlaisia”, Siimes 
vastaa, ”mutta baski on aika haas-
tavaa”. ”Isolaattikielenä se on niin  
erilainen kuin muut”, hän täydentää. 
Muina haastavina Siimes mainitsee  
unkarin monimutkaisen kieliopin sekä 
islannin ja fäärin hankalat äänteet,  
joita hän ei uskonut olevan olemas-
sakaan. Viron kielestä voi puolestaan 
havaita kuinka hankalaa suomi voi olla 
ulkomaalaiselle.

Fääriä ei valitettavasti löydy Kieli-
keskuksen valikoimasta (Pohjois-
maisten kielten oppiaineen valikoi-
masta kylläkin!), mutta mikä olisi 
puolestaan Kielikeskuksen suosituin 
kieli?

Englannin ja ruotsin jälkeen Siimes 
vakuuttaa, ettei oma lehmä ole ojassa 
vastatessaan espanja. Sitä opiskellaan 
Suomessa harrastuksen vuoksi, mutta 
se on myös hyödyllinen maailman kieli 
ja kulttuurisesti kiinnostava. Espanja 
on Kielikeskuksessa kirinyt jo klassi-
koiden, ranskan ja saksankin edelle! 
Salsa, tequila ja corazon eivät ehkä an-
nakaan tyydyttäviä välineitä kommuni-
kaatiolle…

”En ymmärrä miten ihmiset 
valittavat romaanisten kiel-
ten ääntämisen vaikeudesta;  
englannissahan ei ole ääntä-
missääntöjä!”

 Hyötynäkökulmasta ajateltuna 
Siimes nostaa esille kiinan ja japanin 
merkityksen markkinoiden kielinä, 
vaikka ne eivät määrällisesti olekaan 
enemmistössä. Sama koskee myös 
arabiaa ja jollain tasolla myös venä-
jää, joka on kuitenkin saanut osakseen 
myös ’rakkaan naapurin – aseman’.

Näistä on jo vaikea päättää! Jos 
valitsisinkin useamman, monta kär-
pästä yhdellä iskulla.

Siimes suhtautuu ajatukseen epäi-
leväisesti. ”Jos ei ole harrastanut  
pitkään aikaan kieliä, silloin se ei  
todennäköisemmin kannata”, hän 
sanoo. Sekaisin menemisen riski on 
olemassa ja se pitää tiedostaa. ”Suku-
kielten tapauksessa usein tuudittau-
dutaan siihen, että ne tukevat toisiaan, 
mutta ei pidä tuudittautua vain toisen  
kielen pohjalta ymmärtämiseen”,  
Siimes muistuttaa. Monen kielen  
yhtäaikainen opiskelu on mahdol-
lista, jos muistaa pitää ne erillään.  
Harrastuneisuus auttaa hahmottamaan 
rakenteita ja kielioppia paremmin, 
joka puolestaan auttaa uusien kielien  
oppimisessa. 
 Fuksina Siimes itse aloitti viisi 
kielten alkeiskurssia, pääaine- ja sivuai-
neopintojen lisäksi. Yhteensä pakassa 
oli yhdeksän kieltä samanaikaisesti.  
”Ei se mahdotonta ole, mutta haastavaa 
ja hauskaa kyllä”, hän täsmentää.

Miksi kieliä sitten kannattaa opis-
kella?

”Kielet avaavat uusia ovia”, Siimes  
sanoo. Hän muistuttaa, että  
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monessa maassa pääsee syvemmälle ja  
läheisempiin tekemisiin ihmisten  
kanssa, jos puhuu paikallista kieltä.  
Lisäksi paikallisen kielen osaami-
nen antaa paremman vaikutelman ja  
osoittaa kiinnostusta; taitoa arvoste-
taan. Fakta on myös, että englantia 
ei osata kaikkialla, mutta onneksi on 
joitakin tuhansia vaihtoehtoja mistä 
valita. Siimes ei myöskään usko, että 
mihinkään maahan voi syvällisesti  
tutustua, jos ei osaa kieltä. Kieli on 
osa ajattelua ja identiteettiä, historiaa,  
tapoja ja perinteitä.
Siimekselle tärkeää kielessä on myös 
sen kauneus, vaikka se ei uuden kie-
len valinnassa ainut kriteeri olekaan.  
”Kaunis kieli on kuin musiikkia”, 

hän mainitsee ja muistuttaa myös  
musiikin kielen universaalisuudesta.  
Tästä Siimeksellä on myös hieman laa-
jempaa osaamista: kielten opiskelun 
ohessa hän opiskeli myös urkujen sekä 
pianon soittoa Sibelius Akatemiassa. 
Lisäksi säveltämisen hän mainitsee 
henkilökohtaiseksi välttämättömyy-
dekseen.

Kysyttäessä seuraavia kieliprojekte-
ja, hän mainitsee oksitaanin, sardin,  
puolan, kelttiläiset kielet, klassisen 
kreikan, maltan ja sanskritin. Näin  
alkuun. Ja ainahan opittuja voi kerrata 
ja kehittää.

Ilmoittautuminen Kielikeskuk-
sen opetukseen 4.–10.1.2016.



raVilaisen keiTTiössä

Ceviche
TeksTi Ja kuVaT: Meri MaThlin & eVeliina hanski
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Ainekset:

• 500g nahatonta lohta
• avocado
• lime
• suolaa, sokeria, jääkuutioita

Lisuke:

• bataatti
•  punasipuli
•  korianteri
•  paahdettuja maissinjyviä

1. Leikkaa lohi kuutioiksi ja maus-
ta sokerilla ja suolalla. Anna maustua  
jääkaapissa.

2.    Lisukebataatin valmistus. Kypsennä 
bataatti kattilassa palasteltuna. Anna 
jäähtyä kelmun alla. Bataatin kanssa 
toimii myös punasipuli palasteltuna.

3.  Hienonna chili ja kuutioi avocado. 
Purista avocadon päälle limen mehua, 
jottei se tummu.

4.  Lisää chili kalan joukkoon ja laita 
takaisin kylmään.

Ceviche on perinteinen eteläamerikkalainen kalaruoka, jossa perinteisten kypsen-
nysmenetelmien sijasta kala kypsentyy sitrushedelmien happojen vaikutuksesta. 
Annos on neljälle henkilölle ja sen tekemiseen menee noin tunti.
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Ainekset:

• Nahaton ahvenfilee
• 5 cm varsiselleriä
• punaista chiliä
• puolikas keltasipuli
• ripaus suolaa
• 1 dl vettä
• 2 jääpalaa
• ¼ rkl sokeria
• 2 limeä (mehut)
• 1 sitruuna (mehut) 

1. Mittaa kaikki ainekset tehosekoit-
timeen (myös ahven) ja aja tasaiseksi.

2.    Siivilöi, ja anna hiljalleen valua läpi.

3.  Mausta lohi tiikerinmaidolla juuri 
ennen tarjoilua ja lisää joukkoon myös 
jääpala, 

Tarjoiluun:
punasipulia, korianteria, bataattia,  
avocadokuutioita ja halutessasi  
paahdettuja maissinjyviä

Tiikerinmaito

Olennainen osa cevichea on tiikerinmaito, jolla perimätiedon mukaan on  
voimaannuttavia vaikutuksia. Ylimääräisen tiikerinmaidon voi myös halutessaan 
juoda shottina.

Budapestissä ruokavalio koostui toisinaan pelkistä  
porkkanoista. Paikalliset pubit osasivat huolehtia asiakkaiden-
sa terveydestä tarjoamalla porkkanoita oluen kyytipojaksi.



Oikoksen vuoden 2015 hallitus 
kiittää!

Loistokasta vuotta uudelle 
hallitukselle 

(ja Oikosulululle!)

Hyvää joulua kaikille 
oikoslaisille!

Toimituskunta


