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Johdanto
Elokuussa 2010 kolmisenkymmentä Educluster Finlandin rekrytoimaa suomalaista opettajaa
lähti töihin Arabiemiraatteihin. Asetuimme siellä Al Ameenin poikakouluun ja Al Raqiahin
tyttökouluun. Meillä oli kunnia toimia suomalaisen koulutusviennin pioneereina Abu Dhabissa.
Tämä vihkonen on syntynyt kahden työpajan ja useiden tuntien dialogin seurauksena .
Ensimmäisessä työpajassa me Al Raqiahin suomalaiset opettajat pohdimme oman
kulttuurimme piirteitä. Toisessa työpajassa emiraattikollegamme pohtivat oman kulttuurinsa
piirteitä ja me kuuntelimme. Dialogia kävivät allekirjoittanut ja koulumme englannin opettaja
Refaa Al Otaibi. Tarkoitus oli alunperin, että Refaa vain kääntää arabiankieliset työpajan
tuotokset englanniksi. Hän osoittautui kuitenkin niin oivaksi kulttuuritiedon lähteeksi ja suureksi
kulttuurinsa rakastajaksi, että lopulta tapasimme useita kertoja. Näissä tapaamisissa minä
toimin kirjurina, mutta tavoitteenani oli myös käydä dialogia ja ehkä vähän haastaakin Refaan
ajatuksia.

Suomalaisuudesta
Minulta on viime vuosina ollut suomalaisuus niin sanotusti hukassa. Oli vahvasti alkanut tuntua
siltä, että Suomesta on näinä päivinä enää hyvin vaikea löytää piirteitä koko kansalle yhteisestä
identiteettistä. Saatoin pohtia, että ystävälläni, joka on sateenkaariperheen äiti, ei voi olla
mitään yhteistä esimerkiksi maaseudulla asuvan ”peräkammarinpojan” kanssa – ei mitään
sellaista, josta voisi sanoa, että se tekee heidät juuri suomalaisiksi. Suomalainen elämä ja
kulttuuri saa nykyään niin vahvoja vaikutteita Euroopasta, Amerikasta ja koko maailmasta.
Voisikin sanoa, että suomalaisuus on muuttunut tai että suomalaisuus voi olla hyvin moninaista.
Suomalainen ihminenkään ei enää näytä siltä kuin 100 vuotta sitten. Suomalainen voi olla
etniseltä taustaltaan moninainen ja uskonnoltaan mikä vain.
Matkustaminen tänne Emiraatteihin on saanut minut kuitenkin pohtimaan uudestaan sitä, että
olisiko kuitenkin edelleen olemassa sellaista, jota voisi sanoa vaikkapa suomalaisuuden
ytimeksi. Täälla eloa aloitellessa on ilmennyt paljon asioita, joista huomaakin yht’äkkiä
tuntevansa itsensä nimenomaan suomalaiseksi. Kun kohtaa jotain erilaista, niin on ehkä
helpompi tunnustella itseään ja tietää, kuka minä olen ja kuka en ainakaan ole, mistä haluan
pitää kiinni ja mistä olen valmis joustamaan.
Samaan aikaan kun Suomessa valmistauduttiin eduskuntavaaleihin, kokoonnuimme me Al
Raqiahin suomalaiset opettajat pohtimaan oman kulttuurimme piirteitä. Työtä helpottamassa
oli valmiita otsikoita, joiden alle kaikki kävivät kirjoittamassa ajatuksiaan vapaasti.
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Tässä on muutamia esiintulleita ajatuksia suomalaisista ominaispiirteistä: Tärkeitä arvoja
suomalaiselle ovat esimerkiksi rehellisyys, vastuullisuus ja tehokkuus. Suomalainen käyttäytyy
maailman mittakaavassa usein vaatimattomasti ja rauhallisesti. Hän on myös luotettava.
Suomalainen pukeutuu usein harmaasti vaatteisiin, jotka eivät erottele sukupuolia toisistaan.
Hänelle on tärkeä pitää oma reviirinsä ja hän antaa tilaa myös toiselle. Hän saattaa olla hyvin
individualistinen elintavoiltaan. Hänen lähimmäisensä muodostavat ydinperhe ja ystäväpiiri.
Tärkeitä rituaaleja suomalaiselle ovat saunominen ja metsissä samoilu. Hän osallistuu myös
tunnollisesti häihin ja hautajaisiin. Suomalainen näkee helposti roistoja poliitikoissa ja liikeelämän vaikuttajissa. Sankareita hänellä on esimerkiksi taiteen ja urheilun saralla.
Nämä olivat siis meidän ajatuksia itsestämme. Osa vaikuttaa stereotyyppisiltä, mutta kaiketi
stereotypioissakin piilee totuuden siemen.

Kakku, jota syötiin opettajanhuoneessa Suomen MM menestyksen kunniaksi.
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Emiraateista
Sen sijaan, että olisi lukenut tai kuunnellut toisen käden tietoa, sankarini M. K. Gandhi halusi
aina tavata kaikkien uskontojen ja kulttuurien edustajia ja kuunnella heidän puhuvan omasta
maailmankuvastaan itse – rakastajan äänellä. Meitä on tuntunut täällä olevan vastassa hyvin
yhtenäinen kulttuuri. Onkohan se ihan aidosti niin yhtenäinen kuin miltä päältäpäin näyttää?
Usein tulee muodostettua kuva itselle tuntemattomasta kulttuurista hyvin vähien tietojen
perusteella. Nämä tiedot saattavat olla median välittämiä tai perustua hyvin vanhoihin tietoihin
jostain maankolkasta. Kaventaaksemme kuilua ”meidän” ja ”heidän” välillä saimme paikalliset
kollegamme kertomaan omasta kulttuuristaan samojen otsikoiden mukaisesti. Jotta
tuotoksesta olisi tullut mahdollisimman autenttinen, pyysin emiraattiopettajia kirjoittamaan
ajatuksensa arabiaksi. Kääntäjänä toimi englannin opettaja Refaa. Työpajan fläppien
kääntämisestä muodostuikin mitä kiinnostavin dialogi minun ja Refaan välillä. Tapasimme
lopulta neljä kertaa ja joka kerralla keskustelimme parin tunnin ajan paikallisen kulttuurin
piirteistä ja siitä, mihin ne asettuvat suhteessa uskontoon ja muihin islamilaisiin valtioihin.
Refaa on itseni ikäinen (synt. -72) naimaton nainen, joka tulee hyvin perinteisestä emiraattiperheestä ja suvusta. Hän korosti usein keskusteluissamme, että hänen perheensä on erityisen
perinteinen ja että perinteet eivät ole enää yhtä tärkeitä kaikissa perheissä, eivätkä varsinkaan
nuoremman sukupolven elämässä.

Maalaus Al Raqiah -koulun Heritage cornerista
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Refaan elämä
Refaa on ristitty isänsä tapaaman kauniin naisen mukaan. Nimi merkitsee korkea-arvoista ja on
yhden seitsemästä islamin uskoon kuuluvasta taivaasta, kuparitaivaan, toinen nimi. Refaan
heimon tai suvun nimi on Al Otaibi. Hän sanoo tunnistavansa välittömästi puheesta ainakin
vanhemmat heimonsa edustajat. Otaibit ovat levittäytyneet ympäri Arabian niemimaan. Vaikka
Refaan vanhemmat elivät, hän päätyi syystä tai toisesta tätinsä taloon kasvamaan. Siellä hänen
kasvatuksestaan vastasi pääosin isoäiti. ”Tiedäthän millaista on kun vanha nainen kasvattaa
pikkulasta?” hän toteaa. Enpä taida tietää, kun ei ole kokemusta. Isoäiti odotti täydellisyyttä
kaikin tavoin. Kielenkäytön tuli olla kaunista ja hygieniasta piti huolehtia hyvin tai muuten tuli
piiskaa. Lapsen piti olla hiljainen ja huomaamaton, mutta kuitenkin nätti, puhdas ja
esittelykelpoinen. Leikkikaveria oli isoäidistä turha odottaa.
Refaa asuu edelleen tätinsä talossa ja on kotonakin tottunut peittämään päänsä huivilla. Vaikka
serkut ovat hänelle kuin sisaruksia, ei hänen sovi esitellä hiuksiaan samassa huushollissa
asuvien naispuolisten serkkujensa aviomiehille. Refaa on hiukan harmissaan paikallisesta
tavasta peittää kasvotkin vierailta. Hän kertoo, että Koraani kehoittaa vain kaikkein kauneimpia
naisia peittämään kasvonsa miehiltä, mutta että täällä Emiraateissa tapa on yleistynyt monille
naisille. Hän itse noudattaa tapaa myöskin siitä syystä, ettei halua tulla tunnistetuksi
liikkuessaan täällä pienessä Al Ainin kaupungissa, jossa kaikki kuulemma tuntevat toisensa.
Ainoa tapa jolla Refaa pääseekin tapaamaan niitä ystäviään, jotka eivät kuulu Otaibin heimoon,
on tavata heitä kaupungilla. Hänen perheessään on ollut hyvin tarkkaa, että naiset vierailevat
vain sukulaisten taloissa. Heidän taloonsa saavat nykyään jo muutkin tulla kylään, mutta heidän
perheensä tytöt eivät edelleenkään saa juuri kyläillä vierailla. Kolmisen vuotta sitten Refaa
vieraili ensimmäistä kertaa ystävänsä kotona. Ystävän äiti, joka oli Refaallekin hyvin läheinen
ihminen sairastui vakavasti ja oli useiden kuukausien ajan Saksassa saamassa hoitoa. Refaa alkoi
jo puolisen vuotta ennen vierailua ”pehmitellä” isäänsä antamaan kyläilyluvan.
Ihmettelen ääneen, että eivätkö tällaiset rajoitukset harmita etenkin nuorta naista. Eikö tee
mieli kapinoida? Refaa nauraa ihanaa käheää nauruaan, ja myöntää, että hänellä oli nuorena
vaihe, jolloin hän valitti kovasti asioista. Hän kuitenkin totteli vanhempiensa määräyksiä ja
ymmärsi, että säännöt olivat hänen omaksi edukseen. Sitten hän kertoo kaiken oman harmin
ylimenevästä kunnioituksesta vanhempia kohtaan. Hänet ja varmasti moni muukin emiraatti on
kasvatettu kunnioittamaan vanhempiaan täydellisesti. On tärkeää ymmärtää, kuinka suuressa
kiitollisuuden velassa on vanhemmilleen koko elämästään. Vaikka vanhemmat olisivat kuinka
hankalia henkilöitä, heidän asemaansa ei kiistetä. Kysyn, että entäs jos vanhemmat ovat aivan
pahoja ihmisia, jopa rikollisia, pitääkö sittenkin vain kunnioittaa. Refaan mukaan pitää.
Pahojakin vanhempia kohdellaan suurella kunnioituksella, mutta yritetään tietenkin olla
omaksumatta heidän pahoja tapojaan. Esimerkiksi pelkkä huokaus tai tuhahdus kommentiksi
johonkin vanhemman sanomaan katsottaisiin hyvin epäkunnioittavaksi käytökseksi. Kerron
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Refaalle, että Suomessa taidetaan pitää murrosikäisen epäkunnioittavaa käytöstä vanhempiaan
kohtaan ihan normaalina kasvun vaiheena. Minussa herättää myös hilpeyttä Refaalle
ominainen tapa ihan konkreettisesti suudella vanhempiensa jalkoja kunnioituksen osoituksena.
Hän kyllä myöntää, ettei se taida olla kovin yleinen tapa nykypäivänä.
Ihmettelen, että miten noin älykäs ja kaunis ja viehättävä nainen ei ole naimisissa, että eikö
Refaa ole halunnut avioitua. Hänelle on kuulemma vuosien varrella ehdotettu useita miehiä,
mutta hän ei ole heitä kelpuuttanut. Olen rivien välistä lukevinani, että sulhaskandidaattien
sivistystaso ei ole ollut maisterisnaiselle riittävä. Viimeisin ehdokas oli kuulemma liian nuori.
”Enhän minä lasta itselleni mieheksi halua”, hän sanoo virnuillen. Refaa ei myöskään voi ajatella
naivansa ketään muuta kuin Otaibin, vaikka hänen perheessään on jo kymmenisen vuotta sitten
naitu ensimmäisen kerran suvun ulkopuolelle.
Kiinnostava yksityiskohta, joka valottaa jollain tavalla koko kulttuuria, on Refaan kertomus
äitinsä enosta. Häntä voisi sanoa ”täydelliseksi beduiiniksi”. Eno on toiminut muun muassa
erään sheikki Khalifan pojan mentorina, opettaen hänelle metsästystä, kamelinhoitoa ja
kaunista arabiaa. Hallitsijasuvuilla on kuulemma tapana pyytää tällaisia perinteet tuntevia
yhteisön kunnioittamia miehiä kasvattajiksi jälkikasvulleen. Tämä on varmasti yksi hyvä tapaa
vaalia kulttuuriperintöä. Kysyn Refaan mielipidettä siitä, että tuleeko raha ja materia
turmelemaan uudet sukupolvet. Täällä kun tuntuu siltä, että maan modernisaatio on
tapahtunut ihan pikakelauksella. Hän myöntää olevansa asiasta huolissaan.

Historia
Seuraavassa luonnehditaan joitain Arabian niemimaan ja Emiraattien alueen historian vaiheita.
Esitys ei ole kovinkaan kattava, mutta se kertoo niistä asioista, joita kollegamme halusivat
työpajassa nostaa esille ja joita Refaa on täydentänyt omilla lisäyksillään. Katson siis että
tällaisessa kulttuuria ja identiteettiä valaisevassa tekstissä on nimen omaan arvokasta ja
tärkeää se, minkä ihminen itse valitsee kerrottavaksi oman maansa historiasta.
Arabiemiraattien alue on elänyt läpi monien suurten muutosten aina rautakaudesta lähtien.
Alueella vaikuttivat tuolloin Majan ja Delmon sivilisaatiot, joiden elämää määritti alueen
köyhyys ja kuivuus. Niitä seuranneen Hafeet sivilisaation aikana alueella alettiin louhia kuparia
ja tehdä siitä työkaluja ja muita käyttöesineitä. Al Ainin Hilin arkeologisessa puistossa on löytöjä
tuolta ajalta. Al Ainin seudulla alkoi keitaan vuoksi jo varhain kehittyä vahva alueellinen
kulttuuri. Heimot kävivät paljon kauppaa rannikolla asuvien heimojen kanssa. Helmenkalastus
oli yksi rannikon tärkeimpiä elinkeinoja. Helmiä vastaan haettiin Kiinasta silkkiä ja Intiasta puuta
ja mausteita.

~5~

Sitten saapuivat portugalilaiset ja valtasivat alueen. He ryöstivät rannikon rikkaimmat heimot.
Ihmisiä tapettiin ja neniä leikattiin irti. Refaa sanoo, että nämä rannikon portugalilaisten
kaltoinkohtelemat heimot saattaa vieläkin tunnistaa ulkonäöstä. Heillä on usein kuulemma
siniset silmät ja muutenkin vaaleampi olemus.
Portugalilaisten jälkeen saapuivat turkkilaiset ja ottivat vallan. Turkki ei kuitenkaan juuri
vaivautunut huolehtimaan alueesta sen karuuden, ankaran ilmaston ja luonnonvarojen
vähyyden vuoksi. Turkkilaiset olivat uskonnon tähden kiinnostuneita oikeastaan vain Mekasta ja
rakensivatkin sinne rautatien Turkista. Kun Turkin valta alkoi heiketä täällä ja muualla, valtasi
Englanti alueen Intian ohella. Sitten löytyi öljy. Englanti pyrki tekemään elinikäisiä sopimuksia
öljystä alueen sheikkien kanssa. Englannin taktiikkaan kuului myös jakaa Arabian niemimaa eri
maiksi ja saada näin aikaan kahakoita kansojen välille. Vain Saudi-Arabian alue jäi valtaamatta.
Pikku hiljaa alue saatiin siirrettyä englantilaisilta takaisin omaan hallintaan.

Jahil Fort Al Ainissa

Islam
Näitä keskusteluja käydessämme Lähi-Idässä kuohui. Meillä tuntui Refaan kanssa olevan aika
erilaiset mielikuvat levottomuuksiin johtaneista syistä. Oma vaikutelmani oli, että ihmiset olivat
kyllästyneet huonoon ja korruptoituneeseen hallintoon, Refaan mielestä oli kyse yksinomaan
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shiiojen salajuonista. Tämä juonittelu meni hänen mukaansa niin pitkälle, että se pysyi salassa
meiltä kansainvälistä ja paikallista englanninkielistä mediaa seuraavilta. Kaikesta
humaaniudestaan huolimatta Refaa tuntuu asennoituvan shiialaiisiin hyvin negatiivisesti. He
kuulemma lukevat Koraaniakin ihan miten sattuu, eivätkä puhtaan kirjaimellisesti kuten sunnit.
Huomautan, että meillä Suomessa yleinen mielipide arvioi hyvin vanhanaikaisiksi sellaiset
kristityt, jotka lukevat Raamattua kirjaimellisesti. Hänestä se kuulostaa hassulta. Kysyn Refaalta,
että mihin jää se beduiinin mainostettu avarakatseisuus, kun puhe kääntyy shiialaisiin. Saan
vastaukseksi iloista naurua.
Refaa kertoo innostuneesti tarinoita Koraanista ja islamin synnystä. Muistan itsekin nuorena
pitäneeni kovasti joistakin Raamatun kertomuksista, mutta koska kristinusko ei jäänyt vahvaksi
osaksi elämääni, ovat kertomuksetkin alkaneet unohtua. Siksi tuntuu aika eksoottiselta
kuunnella aikuisen ihmisen lumoutuvan noin tarinoista, jotka omassa elämässä kuuluivat
enemmänkin lapsuuteen.
Refaa kertoo, että Ibrahim on uskonnon ja kaikkien profeettojen isä. Hän vei poikansa
Mekkaan, joka oli siihen aikaan pelkkää autiomaata. Pojan äiti etsi vettä ja juoksi epätoivoisena
seitsemän kertaa kahden vuoren Marwan ja Safan väliä. Yhtäkkiä hänen jalkojensa juureen
syntyi lähde, jota alettin kutsua nimellä Samsam. Tämän pyhän lähteen vettä juodaan vieläkin.
Tälle paikalle alkoi pikkuhiljaa muodostua heimo jota kutsuttiin Oraishiksi. Profeetta
Muhammed syntyi myöhemmin tähän samaan heimoon. Muslimin velvollisuus on kerran
elämässään tehdä Hadji eli pyhiinvaellus Mekkaan ja palvoa siellä Allahia, kuten Ibrahimin
perhekin häntä palvoi.
Yksi muslimin tärkeistä velvollisuuksista on hyväntekeväisyys, josta on olemassa eri muotoja.
Zakat kertoo sen, että osa muslimin rikkauksista kuuluu köyhille Allahin tahdosta. Sadakha
määrää muslimin tekemään hyviä tekoja. Wakhf kehoittaa muslimia tekemään tai rakentamaan
jotain pysyvää hyvää kuten koulun, kaivon tai moskeijan. Khafaaleh kehottaa auttamaan orpoja.
Tämän maailman hyvät teot palkitaan kuoleman jälkeen.
Kerran vuodessa muslimi paastoaa Ramadan-kuukauden ajan. Paasto jatkuu auringonnoususta
auringonlaskuun. Se saa ihmisen ymmärtämään, miltä tuntuu niistä, joilla ei ole riittävästi
ruokaa ja juomaa. Ihmisistä tulee paaston myötä anteliaampia, myötätuntoisempia ja
ystävällisempiä. Kun aurinko laskee nautitaan perheen ja suvun kanssa iftar-ateria. Ramadanin
aikana usein lisätään moskeijassakäyntejä tai rukoushetkiä. Joillain saattaa olla ramadanin
aikana tavoitteena esimerkiksi lukea Koraani alusta loppuun. Ramadan päättyy kolmipäiväiseen
Eid Al Fidriin. Näiden päivien aikana vieraillaan sukulaisten luona tai kestitään heitä. Perheiden
pitää olla jatkuvassa valmiudessa ruokatarjoilujen suhteen aamusta yöhön. Lapsille ja nuorille
annetaan rahaa ja uusia vaatteita. Pyhiinvaelluskuukausi päättyy Eid Al Adhaan, eli uhrijuhlaan,
jota vietetään suunnilleen samanlaisin menoin.
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Tavat
Islamia voisi Refaan mukaan luonnehtia kokoelmaksi hyviä tapoja ja sääntöjä. Muhammed
sanoi tulleensa täydentämään ne hyvät säännöt, jotka ihmisillä ja etenkin arabeilla jo oli.
Tärkeitä käyttäytymistä ohjaavia arvoja ovat esimerkiksi rehellisyys, kärsivällisyys ja
ystävällisyys. Refaa kyllä pohtii, että rehellisyys ei enää ole yhtä kovassa kurssissa kuin aiemmin,
ja pitääkin vanhoja ihmisiä keskimäärin rehellisempinä. Ennen saattoi suullisesti sopia vaikkapa
firman perustamisesta ja hoidosta ja sovittuun saattoi luottaa. Yltiörehellinen ei enää kannata
olla.
Toisista ihmisistä kuuluu puhua vain hyvää heidän poissaollessaan. Kärsivällinen ihminen
yrittää ennen kaikkea pidätellä vihaansa. Allah antaa sille, joka jaksaa odottaa. Ystävällisyys ja
anteliaisuus on seurausta ihmisen muista hyvistä ominaisuuksista. Vanhuksista ja orvoista
huolehtiminen on itsestäänselvyys. Ystävyyttä arvostetaan todella korkealle.
Rohkeita ihmisiä on alueella arvostettu jo paljon ennen islamin tuloa. Beduiinit asuivat pienissä
heimoissa, joissa pelottomat heimon suojelijat olivat kovasti ihailtuja. Koko heimo saattoi saada
osakseen paljon arvostusta, jos siihen kuului tällaisia yleisesti tiedettyjä rohkeita ihmisiä. Eräs
tällainen kuuluisa rohkea mies ajalta ennen islamia oli nimeltään Anthara. Hän taisteli yksin
pientä armeijaa vastaan. Anthara oli myös runoilija, jonka runot on koottu teokseen nimeltä
Mualaka. Runous onkin arabimaailmassa erityisen arvostettu ja rakastettu taiteen muoto.
Perhe ja suku on yleensä hyvin tärkeä. Omia vanhempia kunnioitetaan ehdottomasti. Heidän
puheitaan ei kiistetä. Olisi kuulemma täysin haram eli kiellettyä esimerkiksi hymistä tai
haukotella kun vanhempi sanoo jotain. Vanhempien otsaa tai jopa jalkoja saatetaan suudella
kunnioituksen osoituksena. Jalkojen suutelu viestii, että olen teille elämäni velkaa ja olen teidän
jalkojenne alapuolella, rakkaat vanhemmat.
Nenien yhteen hankaaminen on perinteinen tervehtimismuoto, jota voi edelleen nähdä joka
paikassa. Tätä harrastetaan tietenkin vain saman sukupuolen kesken tai oman perheen sisällä.
Refaa pitää tätä tapaa niin ilahduttavana, että se saa synkimmänkin päivän piristymään.
Muutenkin monenlainen koskettelu, halailu ja poskien suutelu on hyvin tavallista saman
sukupuolen kesken. On ihan tavallista nähdä kahden miehen kulkevan käsikädessä.
Kätteleminen on Emiraateissa hyvin suosittua. Aluksi oli vaikea orientoitua kättelemään joka
ainoa työkaverinsa joka ainoa aamu. Refaa sanoo, että kätellessä synnit valuvat ikäänkuin
käden kautta maahan eli kättelevä ihminen on parempi ihminen. No miksipä ei. Itseäni
rauhanihmisenä ilahduttaa tervehdys ”Shalam aleikum” eli rauha olkoon kanssasi. Se tuntuu
jotenkin sielukkaammalta kuin pelkkä hyvän päivän toivottaminen.
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Vastakkaisen sukupuolen suhteen ollaan koskettelussa pidättyväisempiä. Omaa isää ja omia
veljiä nainen saa vapaasti halailla. Jos oma äiti on imettänyt vierasta poikaa, niin tästä tulee veli.
Siskon miestä ei kohdella kuten veljeä.
On hyvin tärkeää ylläpitää läheisiä välejä perheen ja suvun kanssa. Pitää tietää, mitä kenellekin
kuuluu ja auttaa kaikkia apua tarvitsevia pyyteettömästi. Sukulaisten luona vieraillaan paljon
etenkin juhlapyhien aikaan. Olisi hyvin kummallista, jos joku haluaisi asua yksin, vaikka olisi
mahdollisuus asua perheen keskellä.
Äitiys on arabimaissa todella korkeasti arvostettua. Äidiksi tullut nainen viettää 40 päivää
synnytyksen jälkeen lapsivuodeaikaa. Tuona aikana suvun naiset huolehtivat hänestä kaikin
tavoin. Viikon kuluttua synnytyksestä vauvaa saa tulla katsomaan ja tuoda sille ja äidille lahjoja.
Lasten kasvatuksessa lievä ruumiillinen kuritus on nykyäänkin aika hyväksyttyä. Lapsen
itseluottamusta ei saisi kuitenkaan rikkoa.
Kaikkialla Arabiemiraateissa huomaa, että erilaisten hajusteiden käyttö on hyvin suosittua. Jopa
profeetta Muhammed on sanonut, että on suotavaa käyttää osa omaisuudestaan parfyymeihin.
Ihminen tekee palveluksen kanssaihmisilleen tuoksumalla hyvältä. Mietin alkusyksystä töitä
aloitellessani, että onko minulla joku hajuongelma, kun samassa toimistossa työskentelevät
paikalliset kollegat tarjosivat jatkuvasti minulle hajuvesiään. Siitä ei ollut kuitenkaan kysymys,
vaan ihan normaalista kohteliaisuudesta. Jotkut tarjoavat karkkia - toiset Chanel vitosta.
Hajusteita on tapana sekoitella keskenään. Refaa kaivaa laukustaan mikroskooppisen pienen
pullon, joka sisältää kuulemma parfyymin juurta, joka vahvistaa muiden parfyymien tuoksuja.
Pullo on maksanut 700 dirhamia (n. 140 e) ja minun nenääni sisältö tuoksuu lähinnä
suomalaiselta tervalta. Parhaita parfyymin juuria saadaan Intiasta. Siellä kasvaa esimerkiksi
oud-puu, josta tehdään öljyistä parfyymia. Tällä alueella todella suosittuja ovat erilaiset
poltettavat hajusteet ja suitsukkeet. Jos olet vierailulla paikallisessa perheessä sinun lähtiessäsi
sinulle tarjotaan luultavasti parfyymeita ja poltellaan suitsukkeita. Koska kodit halutaan pitää
hyvän tuoksuisina, on keittiö usein sijoitettu erilliseen rakennukseen.

Vieraanvaraisuus
Vieraanvaraisuutta ohjaava käsite, ithar, tarkoittaa asennetta, jossa annetaan toiselle se, mitä
halutaan itselle. Vieraanvaraisuus on todella tärkeää sekä muslimille että arabille. Kun
vastaanottaa vieraan, tulee käyttäytyä kuin palvelija. Vaikka vieras olisi täysin tuntematon ei ole
soveliasta kysyä, että mistä tulet ja mikä on tarinasi. Vieraalta tiedustellaan vain tämän nimeä.
Kolmeen päivään ei kysytä mitään henkilökohtaista, ja senkin jälkeen vain, jos ajatellaan vieraan
tarvitsevan apua jossain – ei pelkästä uteliaisuudesta. Tällaisia tuntemattomia vieraita tuskin
monikaan tänä päivänä kohtaa. Edelleenkin on kuulemma todella tärkeää kestitä vieraita kuin
kuninkaallisia. Utelun sijaan jutellaan laajalti niitä näitä. Vieraalle tarjotaan kaikkea mahdollista
mukavuutta. Jos naapuriin muuttaa uusi perhe, kuuluu hyviin tapoihin lähettää perheelle
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lahjoja, esimerkiksi hedelmiä ja ruokaa. Refaa sanoo, että vaikka naapuri olisi ulkomaalainen,
niin hänen perheensä lähettää ainakin lahjoja ja kutsuu naapurit kylään. Kaikki eivät
nykypäivänä kuitenkaan osoita ihan samanlaista vieraanvaraisuutta. Profeetta Muhammed on
sanonut että vähintään seitsemästä lähimmästä naapurista pitää pitää huolta.
Kysyn Refaan mielipidettä siitä, että voivatko tällaiset hyvät arvot säilyä nykypäivän
Emiraateissa. Nuori maa on muuttunut vauhdilla todella vauraaksi. Maan perustaja sheikki
Zayed on ollut esimerkillisen altruistinen, mutta tulevatko tulevaisuuden hallitsijat pysymään
samoilla linjoilla. Refaa toivoo parasta.

Häät, avioliitto ja ero
Naimisiin menosta sovitaan perinteisesti perheiden kesken. Joillekin perheille saattaa olla
ehdottoman tärkeää, että tuleva aviopuoliso edustaa puhdasta arabiverta tai kuuluu jopa
samaan heimoon. Perinteisesti on ollut hyvin tavallista naida oma serkkunsa.
Refaa hiukan harmittelee sitä, että morsian ja sulhanen eivät välttämättä saa tavata toisiaan
naamakkain ennen naimisiin menoa. Hän sanoo, että Koraanissa kehotetaan tapaamiseen,
mutta ilmeisesti paikallinen tapa on tässä ylittänyt Koraanin suosituksen. Nykyään säännöstä
kuitenkin saatetaan poiketa. Morsiamelle viedään yleensä sulhasesta kuva ja hän saa päättää
kuvan ja sulhasesta kuulemiensa asioiden perusteella, että meneekö naimisiin. Joissain
tapauksissa morsian saattaa lähettää oman passikuvansa sulhasen nähtäväksi.
Kun naimisiin menosta on sovittu, sulhasen perhe lähettää morsiamelle zibhan eli
myötäjäisrahaa. Morsian ostaa rahoilla koruja, vaatteita ja parfyymeita. Molemmille perheille
järjestetään juhla, jossa ostoksia esitellään. Tämä tilaisuus järjestetään yleensä noin kuukautta
ennen häitä ja morsiamelle tuodaan sinne vielä lisää lahjoja. On myös tapana, että sulhasen
perhe lähettää morsiamen perheelle lasteittain ruokaa.
Jotkut suvut ovat ottaneet omakseen Iranista tulleen tavan viettää naisten kesken henna-juhlaa
ja pukeutua vihreään ennen häitä.
Ennen varsinaista hääjuhlaa morsian ja hänen miespuolinen edustajansa eli yleensä isä tai veli
tapaavat imaamin ja morsiamelta kysytään, että haluaako hän naida kyseisen sulhon. Jos
morsian on suopea, asiasta tehdään virallinen paperi, joka menee oikeusistuimen arkistoon.
Itse hääjuhlassa on aina erilliset tilat naisille ja miehille. Vain morsian ja sulhanen vierailevat
vastakkaisten sukupuolten juhlassa. Juhlassa tarjotaan yltäkylläisesti syötävää. Ohjelmaan
saattaa kuulua myös tanssia ja musiikkia. Aivan varmasti ohjelmaan kuuluu erilaisten
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suitsukkeiden ja parfyymien tuoksuttelu ja suihkuttelu. Naisten puolella etenkin morsiamen
lähisukulaiset pukeutuvat upeisiin iltapukuihin.
Hääjuhlaan on tapana tuoda sulhaselle isojakin rahalahjoja. Naimisiin menon jälkeen sulhasella
on velvollisuus elättää vaimonsa. Jos vaimo sattuu olemaan varakas, hänen ei tarvitse antaa
omaisuuttaan miehensä käyttöön. Hän voi toki näin toimia, mutta miehen ei ole ollenkaan
sopivaa pyytää vaimoltaan rahaa.
Refaa kertoo paikallisten olevan nykyään niin moderneja, että kovin nuorena ei ole tapana
mennä naimisiin. Myöskään moniavioisuuteen eivät naiset hevillä suostu. Nuorilla pareilla on
yleensä tapana asua sulhasen perheen luona mahdollisesti heitä varten rakennetussa omassa
siivessä. Pariskunnat saavat myös anoa valtiolta omaa tonttia.
Koska alueen ihmiset ovat alkujaan avarakatseisia beduiineja ja vapaita ja avoimia
maailmankatsomukseltaan, on avioero ollut heille aina mahdollinen. On myös melko tavallista,
että eron jälkeen mennään uudelleen naimisiin. Myös naiset voivat toimia näin. Urbaanit
rannikolla asuvat heimot suhtautuvat kuulemma avioeroon tuomitsevammin.
Jos pariskunta eroaa, niin miehen pitää edelleen elättää vaimo ja lapset. Jos vaimo päättää
mennä uudelleen naimisiin, miehellä on oikeus saada lapset itselleen. Nainen voi toteuttaa
avioeron myös palauttamalla miehelleen kaiken omaisuuden, jonka on tältä saanut.

Hautajaiset
Kun omainen kuolee, surua ei ole sopivaa näyttää kovin avoimesti. On kuitenkin tapana auttaa
surevia monin tavoin käytännön askareissa esimerkiksi tuomalla heille ruokaa. Vainajat
haudataan hyvin pian kuoleman jälkeen. Ensin ruumis pestään ja sitten se kannetaan hautaan
ilman arkkua. Pään viereen asetetaan kiviä suojaksi. Hautaa ei merkitä suurilla muistomerkeillä.
Jos naiselta kuolee aviomies, hän ei saa näyttäytyä vieraille miehille neljään kuukauteen ja
kymmeneen päivään. Refaa kertoo, että on ihan tieteellisesti todistettu, että juuri tuon ajan
naisen solut muistavat vielä kuolleen puolison.

Pukeutuminen
Miesten perinteinen asu on valkoinen kandoora. Sen alla ei yleensä käytetä alushousuja, vaan
eräänlaista lannevaatetta. Naiset ovat käyttäneet perinteisesti kotiasuinaan koristeltuja
värikkäitä kandooria ja niiden alla lahkeellisia pitsisiä alushousuja.
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Kun katselee emiraattikollegoidemme pukeutumistyyliä, käy hyvin selväksi, että jotkut heistä
rakastavat muotia. Refaa kertoo aiemmin työssään pukeutuneensa täysin länsimaisen muodin
mukaan. Viime vuosina kouluissa on kuitenkin alkanut vierailla niin paljon miehiä, ettei se tulee
enää kysymykseen. Hän pitää libanonilaisia muotisuunnittelijoita islamilaisen maailman
huippuina ja ilahtuu saadessaan tilaisuuden pukeutua muodikkaasti. Tällaisia tilaisuuksia tulee
lähinnä häissä ja muissa tilaisuuksissa, joissa paikalla on yksinomaan naisia.

Paikallinen muusikko Womad festifaaleilla
Kieli
Arabian kielen ihanuuden ylistys saa Refaan innostumaan valtavasti. Kielessä on kuulemma 100
synonyymiä melkein kaikelle. Kieli on ihanaa, taianomaista ja runoutta lähentelevää oikein
käytettynä. Suullinen kertomaperinne on näytellyt suurta roolia kulttuurin siirtämisessä
sukupolvilta toisille.
Arabiemiraattien sisällä elää lukuisia heimoja, joilla on erilliset murteet. Aikoinaan heimot elivät
hyvin tiiviisti keskenään, joten omat versiot arabiasta pääsivät muodostumaan. Refaa kertoo,
että esimerkiksi Al Ameri- heimoon kuuluvilla on hyvin vahva ja erityinen murre. Aiemmin
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mainittu portugalilaisten ryöstämäksi ja raiskaamaksi joutunut rannikon vuoristoheimo puhuu
kuulemma niin kummallisella tavalla arabiaa, että siitä on ihan vaikea saada selvää. Arabeja on
alueella kaksi päähaaraa, joista toinen polveutuu yksinomaan Jemenin alueelta, mutta toinen
haara on enemmän sekoittunut koko arabiankielisen maailman alueelta. Osa paikallisväestöstä
on hyvin tummia iholtaan. He polveutuvat aikanaan Afrikasta tuoduista orjista. Islamin saadessa
jalansijaa alueella orjuus lakkautettiin uskonnon periaatteiden mukaan ja kaikki ihmiset
jatkoivat elämäänsä vapaina ja tasa-arvoisina.

Perinteitä
Osa paikallisesta kulttuurista juontaa juurensa turkkilaisten valtakaudelle, jota kutsutaan joskus
myös nimellä ”dark period”. Tuolta ajalta on esimerkiksi Ayala- tanssi, jossa miehet tanssivat
kahdessa rivissä ja naiset heidän keskellään heiluttelevat hiuksiaan puolelta toiselle. Tämän
tanssin ilmiselvä tavoite tuntuu olevan miesten vietteleminen tai miellyttäminen ylipäätään.
Miesten vastaava tanssi on nimeltään Harbiia. Siinä pyöritellään taidokkaasti metallisia keppejä,
jotka markkeeraavat aseita. Turkkilaisten aikakaudella ihmiset alkoivat unohtaa uskontonsa ja
perinteensä. Taikausko sai valtaa kansassa, joka turkkilaisten välinpitämättömyyden ansioista
oli hyvin kouluttamatonta. Ihmiset alkoivat esimerkiksi käydä hautausmailla itkemässä kovaan
ääneen ja varistelemassa hiekkaa päähänsä. Onneksi Mekasta saapui koulutettu islamintuntija
Ahmed Bin Hambel ja alkoi puhua ihmisille todellisesta islamista. Hänellä oli Saudi-Arabian
hallitsijaperheen tuki. Muutenkin Ahmed sai paljon tukea linjalleen, koska hänen ajateltiin
auttavan alueen heimojen yhdistymisessä.
Uskonnossa, jota alueella harjoitettiin ennen islamia, palvottiin patsaita. Niitä tuotiin Syyriasta
ja Kreikasta asti. Jumalalle puhuttiin patsaiden välityksellä. Jopa taateleista tehtiin
jumalpatsaita, jotka sitten nälän yllättäessä saatettiin syödä. Refaasta tällainen jumalan
syöminen vaikuttaa todella brutaalilta. Koraani kielsi ehdottomasti patsaiden ja muiden
jumalankuvien palvonnan. Kaikenlainen noituuteen viittava toiminta joutui pannaan.
Yhdeksi tärkeäksi kulttuurin arvoksi Refaa mainitsee avoimuuden muita kulttuureita kohtaan.
Tätä on aika lailla turha mennä kiistämään valtiossa, jonka asukkaista 85% on muualta
muuttaneita. Ja täytyy sanoa, että maassa viettämäni vuoden aikana sain ainakin näin
länsimaisena naisena olla oma itseni, muutamaa työhön liittyvää pukeutumissääntöä
lukuunottamatta.
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Ayala-tanssia kulttuuriperinne-teemaviikolla

Nimet
Silmiin pistävää ainakin meillä tyttökoulussa oli samannimisten lasten valtaisa lukumäärä. Yritän
selvittää Refaalta, että miksi niin monilla tytöillä on keskenään sama etunimi. Onko osa nimistä
uusia ja muodikkaita ja osa perinteisiä? Millä periaatteilla lapset nimetään? Ja niinhän se on,
kuten meillä Suomessakin. On perinteisiä nimiä kuten Fatima, Muzna, Aisha, Kleitham, Latifa,
Mariam ja profeetta Muhammedin äiti Amina. Uusia nimiä edustavat esimerkiksi sellaiset
nimet kuin Amal, Samira, Mona ja Suzan. Usein vanhemmat valitsevat jonkin suvussa kulkevan
nimen. Melkein kaikki nimet merkitsevät jotain arabiaksi ja merkityksellä yritetään ehkä saada
lapselle jotain tiettyjä hyvinä pidettyjä ominaisuuksia.
Eräs Refaan moderni serkku antoi lapsilleen ihan uudenlaisia nimiä kuten Leal ja Lin ja näitä
kuulemma suvun vanhemmat ihmiset päivittelivät kovasti. Kuulostaa tutulta. Poikien nimissä
kaikki Muhamedista johdetut nimet ovat suosittuja. Yleensä perheisiin halutaan ainakin yksi
profeetan kaima.
Nimet Emiraateissa muodostetaan siten, että oman etunimen jälkeen tulee isän etunimi ja
sitten isoisän ja muutaman isoisoisän jälkeen vasta suvun tai heimon nimi. Oppilaiden
erottamiseksi toisistaan on ollut käytännöllistä noudattaa tapaa, jossa nimeen kirjataan
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etunimi, isän nimi ja heimon nimi. Esimerkiksi näin: Latifa Mohammed Al Dhaheri. Paikalliset
ihmiset ovat hyvin tietoisia näistä eri heimoista ja joitain niistä pidetään selvästi korkeaarvoisempina kuin toisia. Kysyn Refaalta, että stigmatisoiko se lapsen koulussa, jos hän edustaa
jotain vähemmän arvostettua heimoa. Kuulemma ei. En ole varma uskonko.

”Roistot”
Vaikuttaa siltä, että koulutetut kollegamme ovat hyvin yksimielisesti sitä mieltä, että mies joka
ottaa ilman todella hyvää syytä enemmän kuin yhden vaimon, on halveksuttava mies.
Ylipäätään miestä, joka ei kunnioita naisia, pidetään pahana miehenä. Jos mies kuitenkin haluaa
ottaa toisen vaimon, vaikkapa lapsettomuudesta johtuen, on ensimmäiseltä vaimolta kysyttävä
lupa. Moniavioisuus tuntuu kuuluvan (onneksi) lähinnä vanhemmille sukupolville. Ennen on
ollut tärkeää saada riittävä joukko jälkeläisiä jatkamaan perheen elinkeinoa.
Tuomittavina ominaisuuksina ihmisissä pidetään luonnollisesti väkivaltaisuutta, juoppoutta,
epärehellisyyttä ja haureutta. Arabialaiselle hyvin vieraanvaraiselle kulttuurille avoin kitsaus on
myös kauhistus. Naisen tai miehen ei myöskään sovi olla avoimen flirttaileva.
Maassa on edelleen voimassa kuolemanrangaistus. Sen voi saada murhasta, raiskauksesta tai
esimerkiksi huumeiden salakuljetuksesta. Refaan käsityksen mukaan kuolemanrangaistuksia
jaettaisiin vain emiraateille itselleen ja ulkomaalaiset lähetettäisiin kotimaihinsa rangaistaviksi.
Paikallisia lehtiä lukemalla ei ole kyllä saanut sellaista kuvaa, etteikö ulkomaalaisia vähintäänkin
istutettaisi vankiloissa. Kerron Refaalle, että meidän ulkomaalaisten parissa liikkuu toisinaan
sellaisia puheita, että emiraatteja ei juurikaan rangaistaisi rikoksista, että he olisivat lain
yläpuolella. Refaa on vahvasti sitä mieltä, että paikallisia rangaistaan jopa ankarammin, mutta
näistä tapauksista ei ehkä kirjoitella yhtä paljon lehdissä, etenkään jos rikolliset ovat jonkun
arvostetun heimon jälkeläisiä.
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Sankarit
Baba Zayed
Vuonna 1971 Abu Dhabin sheikki Zayed bin Sultan Al Nahyan yhdisti seitsemän emiraattia
yhdeksi valtioksi. Hän tuntuu edelleen olevan kaikkien sankari. Tämä ei ole kyllä ihme.
Sellaisella viisaudella hän on maataan hallinnut. Hän yhdisti alueen sheikkikunnat
työskentelemään yhteisen kehityksen eteen. Hänen katsotaan saattaneen alueen hyvinvoinnin
ja vaurauden tielle. Sheikki Zayedille ensiarvoisen tärkeää oli koko kansan kouluttaminen,
etenkin tyttöjen. Hän jakoi maata ja rikkauksia kansalaisille. Hän sai autiomaan kukkimaan eli
paransi olosuhteita maanviljelylle. Ennen sheikki Zayedin aikaa beduiineilla oli harvoin pysyviä
asumuksia, mutta sheikin lahjoitettua alamaisilleen maita ja taloja beduiinit alkoivat asettua
aloilleen ja viljellä maata. Saadakseen perheet viemään lapsensa kouluun Sheikki Zayed maksoi
koululaisten vanhemmille kuukausirahaa. Kouluissa oli jo 70-luvulla ilmainen
ruokailumahdollisuus. Noin viidessä vuodessa lasten koulunkäynti muuttui siinä määrin
itsestäänselvyydeksi, että kuukausirahaa ei enää tarvinnut maksaa.

Maan isä
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Dubain sheikki
Muhammed Bin Rashed Al Makhtoum on Dubain hallitsija ja Arabiemiraattien varapresidentti.
Hän on hyvin suosittu mies. Dubain öljy on loppunut aika päivää sitten ja sheikki onkin pyrkinyt
kehittämään Dubaista kaupan ja turismin keskusta. Hänellä on tapana ilmaantua ilmoittamatta
eri valtion virastoihin tarkastamaan, että työtä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä
pitänee työntekijät varpaillaan. Ihmiset ilmeisesti arvostavat tätä vierailutapaa kovasti.
Abu Dhabin kruununprinssi
Muhammed Bin Zayed Al Nahyan on yksi Sheikki Zayedin nuorimmista pojista. Hän on kansan
parissa todella suosittu ilmeisen karismansa ja energisyytensä tähden.Prinssi Muhammed on
armeijan ylipäällikkö. Hänen ajatellaan olevan jo tällä hetkellä Abu Dhabin todellinen johtaja.
Abu Dhabin nykyinen hallitsija
Sheikki Khalifa Bin Zayed Al Nahyan on pehmeä ja vaatimaton mies. Hän välttelee suuria
joukkoja ja viettäisi kuulemma mieluiten rauhallista kotielämää. Häntä pidetään hyvin
ystävällisenä ja anteliaana, mutta ei läheskään yhtä dynaamisena kuin velipuoltaan
kruununprinssiä.
Sheikha Fatima
Monin tavoin tässä maassa tuntuu, että asiat ovat suurilta osin miesten käsissä. On olemassa
kuitenkin lukuisia kulissien takana toimivia naisia. Emme saa niin helposti tietoa heidän
toimistaan, koska heistä ei esimerkiksi julkaista kuvia lehdissä. Sheikha Fatima on yksi Baba
Zayedin vaimoista ja kruununprinssi Muhammedin äiti. Hän on tunnettu aloitteistaan naisten
asioiden parantamiseksi. Hänen sydämenasioitaan ovat etenkin naisten koulutus ja
työllistyminen.
Epävirallinen vaikuttaja
Sultan Aloyeis on suuri koulutuksen puolestapuhuja, joka on perustanut useita kouluja ja
kirjastoja. Hänellä ei ole asemaa maan hallinnossa, mutta hän on hyvin varakas.
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Loppusanat

Toivottavasti sait tästä tekstistä lisää tietoa. Toivon myös, että osa keskustelujemme
tunnelmasta välittyi. Tätä toivon siksi, että yksi piirre, joka minusta on stereotyyppiselle
suomalaiselle tyypillinen, on liioiteltu hienotunteisuus. Suomalaisen kohtaaminen
muunmaalaisen kanssa saattaa joskus jäädä turhan pintapuoliseksi, koska suomalainen on
toisinaan niin piinaavan hienotunteinen, että hän ei kehtaa kysyä suoraan mieltään
askarruttavista asioista. Tahdon siis rohkaista sinua kysymään ja ihmettelemään.
Naisen asema on luultavasti se asia, jota suomalainen koulutettu nainen muslimimaassa
ensimmäiseksi ajattelee. Minun loppuvaikutelmani yhden vuoden kokemukseni perusteella on
se, että emiraattinaisten asema on verrattain hyvä, joskin kummallinen pohjoismaisesta
näkökulmasta. Naisia suorastaan paapotaan monin tavoin (tämä kalskahtaa omaan feministin
korvaani esineellistämisenä), mutta heillä on usein mahdollisuus myös itsenäisiin valintoihin.
Jos puhutaan ihmisistä, jotka eivät ole emiraatteja tai länsimaisia, niin heidän oikeutensa ovat
sukupuoleen katsomatta Emiraateissa usein huonot. Minulla on ollut mahdollisuus tänä
vuonna tutustua ihaniin lämminsydämisiin emiraattinaisiin (ja tuskin heidän miehensäkään ovat
ratkaisevasti ikävämpiä tyyppejä), enkä voi uskoa että muualta tulleiden ihmisoikeuksien
loukkaaminen on tarkoituksellista. Kyseessä on nuori valtio, jossa koulutuksen tasoa pyritään
jatkuvasti nostamaan. Oman uskomukseni mukaan koulutuksessa ja varsinkin naisten
koulutuksessa on avain myös tasa-arvoisemman yhteiskunnan mahdollistumiseen
tulevaisuudessa. Annetaan heille siis aikaa, mutta ei unohdeta omaa pientä
vaikutusmahdollisuuttamme kollegoidemme maailmankuvaan.
Monissa edellä kerrotuissa kulttuurin piirteissä on paljon sellaista, josta meidän olisi syytä ottaa
oppia. Esimerkiksi yhteisöllisyyden ja vieraanvaraisuuden läsnäolo on sellainen asia, jolle
Suomessa tuntuisi olevan tilausta. Rento työote ja elämästä nauttiminen ei myöskään aina ole
ainakaan suomalaisen peruskoulunopettajan vahvuus.
Ihanaa tulevaa lukuvuotta Abu Dhabin suomalaisille opeille!

Hanna Niittymäki
Al Raqiahin erityisopettaja 2010/11
hannaniittymaki@yahoo.com
ps. Kysyin Refaalta, että käytäisinkö tässä tekstissä hänen omaa nimeään, vai muuttaisinko sen. Hän sanoi, että saan itse valita.
Luin rivien välistä, että hän ihan mielellään esiintyy omalla nimellään, ja on varmasti jatkossa käytettävissänne jos haluatte
tutustua kulttuuriasioihin lähemmin.
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