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املسؤولية
») الناشرة حلولية «مرحباSARAB(  ال تتحمل اجلمعية الفنلندية العربية.يتحمل كتاب مقاالت حولية « مرحبا » املسؤولية عن كامل حمتوايت كتاابهتم
.أية مسؤولية أبي حال من األحوال عن اآلراء واحلجج أو احملتوايت األخرى للمقاالت

Tämän vuosikirja MARHABAn toimittamiseen Suomalais-arabialainen yhdistys ry SARAB on saanut avustusta
Opetus-ja kulttuuriministeriöltä.

Jarno Peltonen
Puheenjohtaja
Suomalais-arabialainen yhdistys ry

Lukijalle
aktiivisuudesta. Kerromme sen pitkäaikaisista instituutioista Tarinankertojien forum
ja Kalligrafian biennale. Sharjahin monipuolisuus kulttuurin ylläpitäjänä on saanut
merkittävän tunnustuksen. Sharjah on
nimetty Kirjan maailman pääkaupungiksi
2019 (The Sharjah World Book Capital).
Olemme myös iloisia kun saamme esitellä
laajasti Saudi-Arabian VISIO 2030-ohjelmaan kirjattuja kehitysnäkymiä, joissa
perinnettä kunnoittaen luodaan vahvoja
tulevaisuuden suunnitelmia.

Vuosikirja MARHABA on vuodesta 1977
lähtien tarjonnut lukijoilleen lähes 500
artikkelia, jotka välittävät monipuolista
tietoa arabimaista ja arabikulttuureista.
MARHABA on vapaaehtoisesti toimivan
1963 perustetun yhdistyksemme päätavoitteita muun ohjelmatarjonnan ohella.
MARHABA niin menneisyyttä kuin nykyisyyttä käsittelevine artikkeleineen on
nyt saatettu luettavaksi globaalisti nettiin
www.marhaba.sarab.fi Haluamme, että
tämä ”tietopankki” omalta osaltaan avartaa tietoa arabimaailmasta, jota nykyään
monet uutisoinnit helposti hämärtävät.
Tavoitteena on saattaa koko tietovaranto
laajemmin myös opetuksen -koulujen,
yliopistojen ja aikuiskasvatuksen - sekä
keskeisten kirjastojen ja kaikkien kiinnostuneiden ulottuville.

Toivon, että tämä numero tavoittaa
monia lukijoita niin arabimaissa kuin
Suomessa ja on vahvistamassa molemminpuolista vuorovaikutusta kulttuurin,
tieteen ja talouden aloilla. Julkaisemme
edelleenkin arabimaailmaa valottavia
kirjoituksia. Toivomme ehdotuksia sen
eripuolilta.

Yhdistys on nimennyt Georg August
Wallinin syntymäpäivän 24.10.(1811)
merkkipäiväkseen kunnioittaakseen tämän
merkittävän suomalaisen tutkimusmatkailijan elämäntyötä arabian kielen ja
elämäntapojen dokumentoijana ja tiedonvälittäjänä. Tavoitteena on edistää hänen
tarkkojen muistiinpanojensa tunnetuksitekemistä.

Haluan yhdistyksen puolesta kiittää
opetus- ja kulttuuriministeriötä toimintaavustuksesta, ulkoministeriötä yhteistyöstä sekä Saudi-Arabian suurlähetystöä
yhdistykselle myönnetystä merkittävästä tuesta vuosikirjamme laajempaan
tunnetuksitekemiseen. Kiitän kaikkia
artikkelien kirjoittajia, ilmoittajia ja
yhteistyökumppaneitamme sekä kaikkia
jäseniämme.

Esimerkkinä arabikulttuureille tyypillisestä perinteen kunnioituksesta esitellään
tässä numerossa Sharjahia monipuolisesta
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Jarno Peltonen
Chaiman
The Finnish-Arabic Society

To the reader
Since 1977, the MARHABA yearbook
has offered its readers almost 500 articles
containing a wide range of information
on the Arab countries and cultures. Along
with programmes of various kinds, MARHABA has been one of the main aims
of our volunteer association, founded in
1963. With all its individual articles on
both the past and the present, MARHABA
has now become globally accessible on
the internet at the address www.marhaba.
sarab.fi. We want this ’databank’ to help
increase awareness of the Arab world,
which is easily obscured by many current
news items. Our aim is to make the whole
body of information more widely available for teaching—in schools, universities
and adult education—and for leading libraries as well as all interested individuals.

wide range of activities in Sharjah. We
tell about its long-term institutions, the
International Narrators’ Forum and the
Calligraphy Biennial. The diversity of
Sharjah’s role in maintaining culture has
received significant recognition. It was
named World Book Capital in 2019. We
are also pleased to extensively present
perspectives of development recorded in
Saudi Arabia’s VISION 2030 programme,
laying down sound plans for the future
while respecting tradition.
I hope this number of MARHABA
will reach many readers in both the Arab
countries and Finland, and help promote
interaction in culture, science and economic affairs. We continue publishing articles on the Arab world and we welcome
suggestions from its various parts.

The Finnish-Arabic Society has chosen
the birthday of Georg August Wallin, 24
October (1811), as its annual commemorative day to honour the life’s work of
this significant Finnish explorer in documenting and providing information on
the Arabic language and Arab customs.
Our aim is to help make Wallin’s detailed
research notes widely known.

On behalf of the Finnish-Arabic Society, I wish to thank the Finnish Ministry
of Education and Culture for financially
assisting our activities, the Finnish Ministry for Foreign Affairs for its cooperation, and the Embassy of Saudi Arabia
for its significant support to the Society to
help make our yearbook and more widely known. I extend my thanks to all the
authors of the articles, advertisers and our
associates, and to all our members.

As an example of the respect for
heritage that is typical of Arab cultures,
this number of MARHABA presents the
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يارنو بيلتونين
رئيس الجمعية الفنلندية العربية

إلى القارئ الكريم
قدمت حولية ”مرحبا” لقرائها منذ عام  1977ما يقارب  500مقالة وفرت معلومات واسعة عن الدول
العربية وثقافاتها.
إن الحولية هي واحدة من األهداف الرئيسة لجمعيتنا التطوعية التي أسست عام  1963إلى جانب برامجنا
األخرى .وقد أصبحت مقاالت حولية ”مرحباً” السابقة والحالية متاحة للقراءة عالميا ً عبر موقعها على
شبكة المعلومات  .www.marhaba.sarab.fiونحن نطمح ألن يقوم ”بنك المعلومات” هذا بتوسيع
المعرفة عن العالم العربي التي قد زادته بعض وسائل اإلعالم ضبابية .ونحن نهدف إلى جعل مجموعة
المعلومات بأكملها متاحة بشكل أوسع للتعليم  -المدارس والجامعات وتعليم الكبار  -وكذلك المكتبات
الرئيسة ولكل المهتمين.
حددت الجمعية يوم ميالد جورج أوغست فالين في  24تشرين األول /أكتوبر ( )1811لتكريم حياة هذا
المستكشف الفنلندي البارز كموثق للغة العربية وأساليب الحياة ووسيط لنشر هذه المعلومات ونسعى إلى
الترويج لمالحظاته الدقيقة.
نقدم في هذه العدد من الحولية كمثال على التقدير التقليدي للثقافة العربية إمارة الشارقة بنشاطاتها
المتنوعة .فسوف نتحدث عن مؤسساتها القديمة ومنتدى الحكايات وبينالي الخط العربي .وقد حظي اهتمام
الشارقة بالحفاظ على التنوع الثقافي باالعتراف والتقدير .وتمت تسمية الشارقة عاصمة عالمية للكتاب
لعام ( 2019الشارقة العاصمة العالمية للكتاب) .ويسعدنا أيضا ً أن نكون قادرين على عرض وجهات
نظر التنمية لبرنامج (رؤية  )2030في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع وهو برنامج يخلق
خططا ً قوية للمستقبل مع احترام التقاليد.
آمل أن يصل هذا العدد إلى العديد من القراء في العالم العربي وفي فنلندا ويكثف التفاعل المتبادل في
المجاالت الثقافية والعلمية واالقتصادية .ونحن مهتمون بنشر كتابات تضيء المعرفة عن العالم العربي
ونرحب باالقتراحات من جميع االطراف.
أود نيابة عن الجمعية أن أشكر وزارة التعليم والثقافة على منحة التشغيل ووزارة الخارجية لتعاونهم
وسفارة المملكة العربية السعودية على الدعم الكبير الذي قدمته لحوليتنا ولتوسيع المعرفة عن نشاطاتنا
على نطاق كبير .وأود أن أشكر جميع كتاب المقاالت والمعلنين والشركاء وجميع أعضائنا.
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Tapaamisessa 19.9.2019 suurlähettiläs Faisal Ghulamin kanssa yhdistyksen edustajat
vastaanottivat tiedon Saudia-Arabian suurlähetystön tuesta toiminnan tunnetuksitekemiseksi ja vuosikirja MARHABAn jakeluksi laajemmin.
Kuvassa vas varapuheenjohtaja Kadriye Bedredtin, suurlähettiläs Faisal Ghulam,
puheenjohtaja Jarno Peltonen ja hallituksen jäsen Christina Harttila.
Meeting Ambassador Faisal Ghulam on 19 September 2019, representatives of the
Finnish-Arabic Society were informed of support from the Embassy of Saudi Arabia
for making the society’s work more known and to promote the broader distribution of
the MARHABA yearbook.
From the left, vice-chairperson Kadriye Bedredtin, ambassador Faisal Ghulam. chairman Jarno Peltonen and Christina Harttila, member of the board of Finnish-Arabic
Society.
 المعلومات عن الدعم الذي2019  سبتمبر/ أيلول19 استلم ممثلو الجمعية أثناء لقائهم بالسفير فيصل غالم يوم
ستقدمه سفارة المملكة العربية السعودية لزيادة التعريف بنشاطاتنا بشكل واسع وتقديم الدعم لغرض التوسع في
.”ًتوزيع حولية “مرحبا
ويظهر في الصورة من اليسار نائبة رئيس الجمعية قدرية بدر الدين والسفير فيصل غالم ورئيس الجمعية يارنو
.بيلتونين وعضو الهيئة اإلدارية للجمعية كريستينا هارتيال
10

Arabimaiden suurlähetystöt Suomessa
Embassies of Arab countries in Finland
سفارات الدول العربية في فنلندا

Embassy of the People´s Democratic Republic of Algeria, Helsinki

Embassy of the Arab Republic of Egypt, Helsinki

Embassy of the Republic of Iraq, Helsinki

Embassy of the Kingdom of Morocco, Helsinki

Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, Helsinki

Embassy of the Republic of Tunisia, Helsinki

Embassy of the United Arab Emirates, Helsinki

Embassy of the Mission of Palestine, Helsinki
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Georg August Wallin, muotokuva muistikuvaan perustuvan piirustuksen mukaan, R.W. Ekman, 1854
1854

،صورة لجورج أوغست فالين تستند إلى رسم من الذاكرة رسمه روبرت ويلهيلم إيكمان
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Kaj Öhrnberg

Georg August Wallinin jäljet
Arabian hiekassa
آثار جورج أوغست فالّين في الرمال العربية

as Alexander Castrénin muistoa. Topelius
kirjoitti mm. seuraavasti (Otto Mannisen
suomennoksena):

Lähes päivälleen 40 vuotta sitten
(1.11.1979) pidin ensimmäisen suurelle
yleisölle tarkoitetun Wallin-esitelmäni
Helsingin Yliopistossa, luentosarjassa jossa käsiteltiin eräitä Venäjän vallan aikaisia
suomalaissyntyisiä Aasian tutkijoita. Tarkoituksenani oli kuvata minkälaisia jälkiä
Wallinin matkat olivat jättäneet Lähi-idän
historian, kielitieteen ja maantieteen tutkimukseen.

Jo kauas pohjolan piirin taa
Castrénin polku katoaa;
lakaissut tuuli aavikon
Wallinin jäljet on.
Jos ajattelemme Wallinin merkitystä
Arabian tutkimuksen historiassa, Topeliuksen sanoissa on vinha totuus: Wallinin
jäljet olivat hiekkaan piirtyneet, ja tänään
on tuuli lakaissut ne pois.” (sitaatti loppu)

Henki, lähtökohtani, jossa esitelmäni pidin tuli hyvin esille heti luennon
ensimmäisissä lauseissa joita siteeraan:
“Keskiviikkona 27. lokakuuta 1852, neljä
päivää Georg August Wallinin kuoleman
jälkeen, oli Helsingfors tidningar -lehdessä runo “Gå, vandrare på lifvets väg”,
jolla Zachris Topelius halusi kunnioittaa
niin Wallinin kuin tämän ikätoverin, varhemmin samana vuonna kuolleen Matthi-

Itseruoskintaa jatkaakseni, lopetin
esitelmäni sanoihin: “Mitä itse jälkiin
tulee, uskon että takaisin itämaille kaipaavaa Wallin olisi ollut valmis yhtymään
Lao-tsen ajatukseen: ‘Paras vaeltaja ei jätä
jälkiä’.”
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Viimeistään nyt Svenska litteratursällskapet i Finland’in julkaistua Wallinin kirjeet ja päiväkirjat seitsenosaisena
kirjasarjana (2010-2016) on minunkin,
yhtenä tämän suurteoksen toimittajana,
pakko ottaa 40 vuoden takaiset käsitykseni uudestaan harkittaviksi. Tosin olen
edelleen sitä mieltä, että tutkija, jonka
tutkimusten tuloksia ei edustamansa tieteenalan muiden tutkijoiden keskuudessa
tunneta, ei ole jättänyt jälkiä. Arabistiikan
oppihistorioissa Wallin mainitaan lauseen,
parin mittaisissa alaviitteissä, jos sitäkään.

vaikutusvaltaisempaan asemaan. Keskustelujemme pohjalta pidin itsestään selvänä
että toimituksen valmistuttua voisimme
valita ne Arabian niemimaata käsittelevät
osuudet, joilla olisi merkitystä SaudiArabian kannalta käännettäviksi. Mitä pidemmälle työmme edistyi sitä vähemmän
kiinnostusta yhteinen hankkeemme tuntui
ystävässäni herättävän lopulta lopahtaen
täysin.
Englanninkielisen jopa hyvinkin laajan
käännöksen aikaansaaminen sitä vas-

Georg August Wallin - päivä 24.10.2019 Tri Kaj Öhrnberg luennoimassa.

Suurin ongelma on edelleenkin että
Wallinin merkittävästä ja laajasta tuotannosta valtaosa on kirjoitettu ruotsiksi. Tämä on este siinä missä Kiinan tai
Mexicon muurit. On kaksi kieltä joille
Wallinin tuotanto valikoiden pitäisi saada
käännettyä: arabia ja englanti. Arabian
kohdalla uskoin pitkään että ongelma olisi
ratkaistu kunhan kriittinen editio Wallinin
teksteistä valmistuisi. Tapasin 1998 Helsingissä erään Saudi-Arabiassa hyvinkin
vaikutusvaltaisessa asemassa olevan henkilön, joka sen jälkeen on noussut entistä

toin on vain rahasta kiinni. Arabistiikan
oppihistorian johtava tutkija, britti Alistair
Hamilton, joka toimittaa hollantilaisen
kustannusyhtiö Brillin julkaisemaa sarjaa
The History of Oriental Studies on tarjonnut sarjaansa Wallinin englanninkielisen
käännöksen julkaisukanavaksi. Ainoa
joskaan ei vähäinen ongelma on, että kustantaja ei osallistu käännöskustannusten
kattamiseen.
On kuitenkin syytä esitellä tutkija, jonka syntymäpäivän Suomalais-arabialainen
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yhdistys on ottanut juhlapäiväkseen, ja
hänen matkansa, joiden tuloksille hänen
arvostuksensa pitkälti on perustunut ja
tulee tulevaisuudessakin perustumaan.
Suomalais-arabialainen yhdistys ei kuitenkaan ole ensimmäinen seura tai yhdistys,
joka on nostanut Wallinin syntymäpäivän
keskeiseen asemaan. Suomen Itämainen
seura perustettiin vuonna 1917 mutta
Seuran esihistoria vie meidät aina vuoteen
1893. Tuolloin, 1. helmikuuta itämaisten
kielten harrastajat perustivat Seemiläisen yhdistyksen. Ja jo tuolloin päätettiin,

”vihkiä” tämä käytäntö Suomalais-arabialaisen yhdistyksen osalta.
Tänään on kulunut 208 vuotta Wallinin
syntymästä (24.10.1811) ja eilen tuli kuluneeksi 167 vuotta hänen kuolemastaan
(23.10.1852).
Georg August Wallin syntyi 24. lokakuuta 1811 Sundin pitäjässä Ahvenanmaalla; hän kävi katedraalikoulua Turussa
sekä Raumalla ja valmistui ylioppilaaksi
vuonna 1829. Saman vuoden kesäkuussa
Wallin kirjoittautui Helsinkiin muut-

G. A. Wallinin matkat Lähi-idässä

taneeseen Keisarilliseen Aleksanterin
yliopistoon, jossa ryhtyi opiskelemaan
mm arabiaa ja persiaa, kreikkaa ja latinaa.
Emme tiedä mistä Wallinin kiinnostus
arabiaan oli syntynyt mutta jo hänen aikalaisensa, opiskelijatoverit, olivat hänestä
todenneet hänen olleen ainoan heistä, joka
ei opiskellut tulevaa ammattia varten vaan
rakkaudesta musiikkia, kirjallisuutta ja
itämaita kohtaan.

että Yhdistyksen (ja sitten myöhemmin Seuran) juhlakokous (myöhemmin
vuosikokous) pidettäisiin Wallinin syntymäpäivänä 24. lokakuuta. Tämä perinne
jatkui aina vuoteen 1981; vuodesta 1982
eteenpäin kokous on pidetty lokakuun
neljäntenä keskiviikkona oli se 24. päivä
tai sitten ei. Mainittakoon että ensimmäisenä toimintavuotena 1893 juhlaesitelmän
piti sittemmin Uuden Testamentin professoriksi nimitetty Edvard Stenij aiheenaan
luonnollisestikin Georg August Wallin.
Tänään, 24.10.2019, minulla on kunnia

Huhtikuussa 1836 Wallin suoritti
filosofian kandidaatin tutkinnon; tämän
jälkeen hän keskittyi lähinnä itämaisten
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kielten jatko-opintoihin ja puolustettuaan
1839 dosentinväitöskirjaansa klassisen ja
nykyarabian eroavaisuuksista hänet nimitettiin itämaiden kirjallisuuden dosentiksi.
Arabian murteiden opiskelun 1830-luvun
Helsingissä ei olisi pitänyt olla ylipäätään
mahdollista. Wallin oli täysin itseoppinut;
hän valittikin ettei palavasta halustaan
huolimatta ollut onnistunut löytämään
ketään syntyperäistä kielentaitajaa.
Väitös pohjaakin pääasiassa uudempaan
arabiankieliseen kirjallisuuteen, lähinnä
“Tuhannen ja yhden yön” kertomuksiin,
eli ns. “Mittelarabischiin”. Wallinin ainoa

tutkimaan arabian puhekielen eri murteita
sekä Arabian niemimaan uuden mahtitekijän wahhabilaisuuden oppeja. Konsistorin päätöstä myöntää apuraha Wallinille
pidettiin yleisesti hyvin yllättävänä sillä
akateemisten piirien mielenkiinto Suomessa suuntautui tuolloin romantiikan ja
heräävän kansallishengen innoittamana
lähes yksinomaan suomalaissukuisten
kansojen asuinalueisiin ja Siperiaan.

1842

،رسالة بخط يد فالين

Wallinin käsialaa, kirje, 1842

Viihtymättömyys omassa kulttuurissa
on aina ollut merkittävä yllyke vieraiden
kulttuurien tutkimukselle. Romantiikan

aikakausi ilmaisi tympääntyneisyytensä
Euroopan oloihin luomalla itään Idän,
unelmien ja eroottisen eskapismin eksoottisen haavemaailman. Teennäiseksi koetun
sivistyneen elämän ja tapakulttuurin
vastapainoksi tunnettiin voimakasta vetoa
kesyttömään luontoon.

suullinen informantti oli gruusialainen
arabiantaitoinen sotilas, joka oli sijoitettuna Suomeen.
Kun Aleksanterin yliopisto syksyllä
1841 julisti nuorten tutkijoiden haettavaksi viisivuotisen matka-apurahan
Wallin viipymättä anoi sitä sillä hänessä
oli herännyt voimakas kaipuu päästä
paikan päälle tutustumaan niiden ihmisten jokapäiväiseen elämään ja tapoihin,
joiden kieltä ja kirjallisuutta hän jo vuosia
oli opiskellut. Hänen aikomuksenaan oli
matkata Egyptiin ja Arabian niemimaalle

Wallin oli viettänyt nuoruutensa
Goethen, Rousseaun, Schillerin ja Walter
Scottin teosten parissa. Paluu luontoon ja
luonnollisen ihmisen löytäminen luonnonkansojen parista olivat Wallinin matkojen
keskeisiä tarkoituksia. Rousseaulaisten
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koskaan pulaan, sillä aavikolla matkatessaan beduiinit ovat yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta. ”Minkä tähän mennessä
olen nähnyt, beduiini on mies, jota täytyy
sydämensä pohjasta rakastaa: hänessä on
luontaista vaatimattomuutta, ei mitään
kursailua eikä kohteliaisuuksia, sekä luonteen suoruutta, joka minua miellyttää ja
täysin sointuu oman mielenlaatuni kanssa
yhteen. Lisäksi häneen voi tyystin luottaa, kun hän on jotain luvannut, ja kohta
kun olet hänen kanssaan syönyt suolaa ja
leipää, hän täydellä todella on veljesi.”

uudelleen henkiin herättämästä ”jalon villin” myytistä tuli romantikkojen eskapismin oleellinen osa: vapaus, hyveellisyys
ja ihanteellisuus eivät olleet kulttuuriihmisen saavutettavissa, ne saattoi löytää
vain yksinkertaista elämää viettävien
luonnonkansojen parista, joita eivät
sivistyksen muodot kahlinneet. Arabian
hiekka-aavikoiden beduiini oli itseoikeutetusti Lähi-idän tutkijoiden ”jalo villi”.
Wallin oli parantumaton romantikko ja
eskapisti, joka - hänen omin sanoin - halusi paeta kauas Euroopan ylellisyydestä,
turhamaisuudesta ja ylenmäärin hienostuneesta sivistyksestä hiekka-aavikoiden
beduiinien pariin.

Vieraanvaraisuus, eräs aavikolla
selviämisen perusedellytyksiä, on beduiineille pyhä ja rikkomaton asia: ”Saituus
on beduiinin mielestä synneistä suurin.
Saita on se, joka ei anna kaikkea mitä
hänellä on tai mitä hän ei ole onnistunut
kätkemään. Taito onkin siinä, että omistaa
mahdollisimman vähän.” Beduiinien köyhyys onkin tekijä, joka Wallinin sydämessä entisestään lähentää heitä suomalaisiin.

Heinäkuussa 1843 Wallin astui Helsingin satamassa laivaan aloittaen matkansa jolta oli palaava Helsinkiin vasta
seitsemän vuotta myöhemmin kesäkuussa
1850. Tammikuussa 1844 matkamiehemme saapui Kairoon esiintyen tästä eteenpäin muslimina; Pohjolan akateemisesta
oppineesta oli tullut islaminuskoinen
’Abd al-Wali. Kairosta käsin ’Abd al-Wali
teki kolme aavikkomatkaansa, joiden
varassa hänen maineensa kielentutkijana
ja tutkimusmatkailijana on tähän päivään
asti levännyt.

Kirjeenvaihto Wallinin ja hänen omaistensa ja ystävien välillä kulki monen
käden ja maan kautta. Niinpä Suomessa
usein pitkäänkin oltiin epätietoisia hänen
kohtalostaan. Tällöin pääsi liikkeelle mitä
mielikuvituksellisempia huhuja Wallinin
kohtaamista vaaroista ja jopa hänen kuolemastaan. Kairossa 29.3.1846 päivätyssä
kirjeessä Wallin toteaa maanmiestensä
huolestumisesta: ”Mikä tärkeintä, rakastan beduiinia ja hänen aavikkoaan ja
sitä mitä rakkaudesta tekee ei pelkää oli
rakkauden loppu mikä tahansa.” [kurs.
GAW]

Wallinin päiväkirjat matkaltaan ja
kirjeet Suomeen ovat kaunopuheisia todisteita hänen beduiinien ihannoinnistaan.
Suomeen palattuaankin beduiinit olivat
hänen rakkain muistonsa ja hän toteaa
”olevansa valmis kaikkiin vaadittaviin
uhrauksiin voidakseen palata rakkaiden beduiinien pariin”. ”Aavikon villit,
vapaat ja teeskentelemättömät lapset”
on Wallinin mieluiten käyttämä ilmaisu
hänen käsitellessään beduiineja. Eniten
Wallinia beduiineissa tuntui viehättäneen
se, että aavikolla kukaan ei ollut herra
tai orja. Beduiinin kanssa tuli hetkessä
ja pysyvästi veljeksi, eikä hän jättänyt

Rakkaus beduiiniin oli myös rakkautta
aavikkoon: ”Minua ilahdutti olla jälleen
aavikolla. En tiedä, mistä mieltymykseni
siihen on peräisin - tunnenhan minä sen
kyllin hyvin ollakseni odottamatta siltä
muuta kuin nälkää, janoa, auringon paahdetta vailla varjoa, joka hetki pelkoa, että
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Kirjeessään Lontoon maantieteellisen
seuran sihteerille Shaw’lle Wallin toteaa
tammikuussa 1851: ”[...] haudon
mielessäni suunnitelmia, jotta niin pian
kuin mahdollista voisin toteuttaa sen mitä
tulen aina pitämään elämäni päätarkoituksena; tarkoitan tällä tilaisuutta palata
itämaille, lähinnä Arabian aavikoille [...].
Saatan palata sinne kahdelta eri pohjalta;
joko siten, että eurooppalaisena matkailijana tutkisin tieteellisesti Arabian Terra
incognitaa ja tiedonhaluisille länsimaille,
ennen muuta Lontoon oppineille seuroille
jättäisin tulokset [...] tai sitten, että omaksi
ilokseni ja tyydytyksekseni aavikon
raikkaassa luonnossa etsisin turvapaikkaa
Euroopan painostavalta ilmapiiriltä ja
beduiinin vapaassa, iloisessa ja reippaassa
elämäntavassa saisin rauhan länsimaiden
turhamaisuudesta ja sovinnaisuudesta, ja
voisin elää ja kuolla kuin vapaa beduiini
aavikon vapaiden miesten parissa. Tämä
selkäni kääntäminen lännelle ja kasvojeni
kääntäminen kohti itää on minulle helppoa ja se on minulle mahdollista milloin
tahansa; ja ennemmin tai myöhemmin sen
tulen tekemäänkin.

ystäväni beduiinit saisivat minut käsiinsä
ja sitten armotta ryöstettyään jättäisivät
minut kuolemaan nälkään, tai voimieni
mittelyä kamppailussa luontoa vastaan,
yhtä armotonta kuin aavikon pojat;
kuitenkin kaikesta Persian kukkeudesta
ja Bagdadin englantilaisyhdyskunnan
yltäkylläisyydestä sekä Egyptin lihapatojen äärestä tiedän alati kaivanneeni pois
aavikolle.”
Huolimatta rakkaudestaan beduiineihin, aavikkoon ja toisinaan jopa yksittäisiin beduiinikaunottariin, jotka seireenien
tavoin houkuttelevat Wallinia asettumaan
luokseen loppuelämäkseen, hän kuitenkin tiedostaa beduiinien elämäntapaan
liittyvät vaikeudet, jopa mahdottomuuden
muille kuin siihen syntyneille: ”Todellisuudessa ei aavikon elämää kuitenkaan
saata kestää eikä sen oloja täysin ymmärtää kukaan muu kuin siellä syntynyt
ja kasvanut, minkä lisäksi minä olin jo
läheltä nähnyt liiaksikin beduiinien vikoja
ja heikkouksia kuvitellakseni, että heidän
keskuudessaan elämä ei aikaa myöten
kävisi vaikeaksi.”
Vaikka Wallin oli vilpittömästi sitä
mieltä, että kaikkea itämaista oli parempi
tarkastella sopivan etäisyyden säilyttäen,
jotta haavekuvat Idästä eivät särkyisi,
hän välittömästi Eurooppaan palattuaan
ryhtyi valmisteluihin jotka mahdollistaisivat hänen paluunsa Arabian niemimaalle
mahdollisimman pian. Wallinin kirjeenvaihto Helsinkiin paluun jälkeen antaa
aiheen olettaa, ettei Arabian aavikoiden
lumoama ja beduiineihin tunnepitoisesti
mieltynyt matkamies aikonutkaan palata suunnitelemaltaan uudelta idänmatkalta Eurooppaan. Jo paluumatkallaan
Egyptistä Suomeen hän oli Lontoossa
päiväkirjaansa kirjannut hartaimpana
toivenaan, että Jumala soisi hänen kerran
painaa päänsä lepoon aavikon hiekalle.

	”Aavikon villit ja vapaat lapset” oli
yksi Wallinin lempi-ilmaisuja hänen puhuessaan beduiineista. Siksi onkin mielenkiintoista, että kun Englannin maantieteellisen seuran esimies Sir Roderick
Murchison pyrki motivoimaan Itä-Intian
kauppaseuraa ja Englannin hallitusta
Wallinin matkojen rahoittajiksi hän totesi,
että Wallin oli ”pitkäaikaisen harjaantumisensa ansiosta todellinen aavikon lapsi
ja oletettavasti ainoa eurooppalainen, joka
käytännön kokemuksensa ja tietämyksensä turvin on kykenevä valaisemaan Arabian, tämän ihmiskunnan varhaisimman
historian kannalta niin merkittävän maan
vaiheita.”
Neuvottelut uuden matkan rahoitukses-
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kansalliseen liioitteluun syyllistymättä,
mutta sillä varauksella että hänen merkityksensä ymmärtäminen toistaiseksi vielä
edellyttää ruotsin kielen taitoa.

ta Englannin ja Venäjän maantieteellisten
seurojen kanssa olivat kuitenkin vaikeat ja
pattitilanteessa, elämmehän Krimin sodan
aattoa ja Englannin ja Venäjän intressit
Lähi-idässä ovat hyvinkin vastakkaiset.
Neuvottelujen vielä jatkuessa Wallin kuoli
yllättäen lokakuun 23. päivänä 1852, 41.
syntymäpäivänsä aattona kotonaan Helsingissä. Missä määrin vastoinkäymiset
neuvotteluissa vaikuttivat hänen ennenaikaiseen kuolemaansa on mahdotonta vastata. Lopullinen kuolinsyy jää arvailujen
varaan sillä varsinaisia ruumiinavauksia ei
tuolloin vielä suoritettu. Lääkärinlausunnossa todettiin Wallinin äkkinäisen kuolon
syynä olleen kovin laajentuneen sydämen
valtasuonen repeytyminen. Konsistorin
pöytäkirjojen mukaan Wallin oli ollut
lokakuun kuluessa useampaan otteeseen
poissa luennoilta; hänen ystävänsä olivat
kiinnittäneet huomiota hänen kellertävään
ihonväriinsä mikä taas viittaisi aavikolla
saatuun maksasairauteen.

Humanistisen tutkimuksen viehätys
piilee siinä, että tutkija ei aina tiedä minne
hänen tutkimusaiheensa häntä johdattavat,
eikä varsinkaan mitkä hänen aikaansaannoksistaan ovat jälkipolvien kannalta
merkittäviä. Tämä pätee myös Walliniin,
jossa henkilöityi valistusajan tiedonjano
ja romantiikan ihanteisiin kuulunut “jalon
villin” etsintä. Sivistysyliopisto, yksilön
itsesivistykseen (Bildung) pyrkivä, joka
Suomeen syntyi 1830-luvun kuluessa,
osoitti rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta antaessaan vuonna 1841, kansallisen
heräämisen aikoihin vähäisistä varoistaan
apurahan hyödyttömän tuntuiselle projektille, jossa tutkittiin silloin niin marginaalisen kielen kuin arabian murteita
ja jonkun kaikille tuolloin vielä täysin
tuntemattoman wahhabilaisuuden ideologiaa. Kuten “tuottamattoman” perustutkimuksen tekijät usein, Wallin oli paljon
aikaansa edellä.

Georg August Wallin on haudattu
Hietaniemen hautausmaalle Helsinkiin.
[Hietaniemen Vanha hautausmaa 3-6-16]
Suuresta työstämättömästä luonnonkivilohkareesta voidaan lukea latinaisin
kirjaimin Georg Aug: Wallin, arabialaisin
hänen omaksumansa nimi ’Abd al-Wâlî.
Ei muuta.
Kun Arabian tutkimusmatkailun
tasetta tehdään 2000-luvun toisen vuosikymmenen tietämyksen valossa, voidaan
todeta että kaikista Arabian niemimaalla
matkanneista on erikseen mainittava
neljä, jotka ovat merkittävästi lisänneet
tietoisuuttamme niemimaan maantieteen,
kieliolojen sekä sen nomadisten asukkaiden beduiinien elämästä ja oloista. He
ovat 1800-luvun John Lewis Burckhardt,
Georg August Wallin, ja Charles Montague Doughty sekä 1900-luvun Wilfred
Thesiger. Wallinin nimen voimme mainita

19

آثار جورج أوغست فالين في الرمال العربية
ولد جورج أوغست فالين الباحث الفنلندي البارز في اللغة والثقافة العربية في جزيرة آالند
في  24تشرين األول /أكتوبر  .1811التحق بالمدرسة في مدينتي توركو وراوما وتخرج من
اإلعدادية عام  1829والتحق بجامعة القيصر ألكساندر (هلسنكي) لدراسة اللغة العربية والفارسية
واليونانية والالتينية .تخرج في الجامعة في عام  1836بدرجة البكالوريوس في الفلسفة ودافع
في عام  1839عن أطروحته حول االختالفات بين اللغة العربية الفصحى والمعاصرة وعين
محاضراً في األدب الشرقي في جامعة ألكساندر .تقدم بطلب للحصول على منحة سفر جامعية
في عام  1841للذهاب عبر مصر للتعرف على لهجات العرب المحكية في شبه الجزيرة العربية.
غادر فالين إلى مصر في عام  1843وقام برحالت إلى شبه الجزيرة العربية خالل األعوام
 1845-1846و .1847-1849وتعرف في  1846-1847على سوريا واألراضي الفلسطينية.
وكتب فالين في رسائله وتقاريره إلى جانب كتاباته اللغوية والخاصة باألجناس إلى الدوائر
البحثية واألصدقاء واألقارب ومذكراته المفصلة عن مالحظاته عن الجوانب المختلفة من الحياة
اليومية والمجتمعات .وتم نشر معظم هذه النصوص التي كتبها فالين بلغته األم السويدية من قبل
”جمعية األدب السويدي في فنلندا ”.لم يتم نشر كتابات فالين أو ترجمتها بشكل منهجي إلى
لغات أكثر انتشاراً مثل اإلنجليزية والعربية مع أنه كان قد كتب بعض المقاالت العلمية باللغة
اإلنجليزية .توفي فالين في  23تشرين األول /أكتوبر  1852في هلسنكي.
فيما يلي عرض تقديمي للمحاضرة التي قدمها في جمعيتنا في  24تشرين األول /أكتوبر 2019
الدكتور ”كاي أورنبري” المحاضر في جامعة هلسنكي والمتخصص في دراسة المعاني العميقة
ألهمية وكتابات وحياة جورج أوغست فالين وكتب الكثير عنه( .وكان المحاضر نفسه هو من
كرس في الوقت نفسه هذه الذكرى السنوية لوفاة جورج أوغست فالين في الجمعية الفنلندية
العربية).
 عندما أعلنت جامعة ألكساندر في خريف عام  1841عن تقديمها منح سفر مدتها خمس سنواتللباحثين الشباب تقدم فالين بطلب للحصول عليها على الفور ألنه كان لديه شوق للتعرف على
الحياة والعادات اليومية ألولئك الذين كان قد درس لغتهم وأدبهم لسنوات .كانت نيته السفر إلى
مصر وشبه الجزيرة العربية لدراسة لهجات مختلفة من العامية العربية وتعاليم الوهابية التي
كانت عامل القوة الجديدة لشبه الجزيرة العربية .وعد قرار مجلس الجامعة منح فالين المنحة
الدراسية مفاجئا ً للغاية للجميع ألن اهتمام الدوائر الجامعية في فنلندا في ذلك الوقت كان يركز
بشكل كامل تقريبا ً على الشعوب الناطقة بالفنلندية وسيبيريا تحفزه في ذلك الرومانسية وروح
اليقظة الوطنية.
كان عدم الرضا عن ثقافة الشخص هو الدافع الرئيس دائما ً لدراسة الثقافات األجنبية .فقد عبر
العصر الرومانسي عن ازدرائه للظروف األوروبية بأن خلق إلى الشرق منه ”شرقا ً هو عالم
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رحالت جورج أوغست فالين في الشرق األوسط
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غريب من األحالم واالستغراق في الخيال الجنسي .كان هناك جذب قوي نحو الحياة البرية
كعامل توازن للحياة المتحضرة التي عدت مصطنعة ولعرفها الثقافي.
كان فالين رومانسيا ً ال شفاء له وكان – حسب كلماته هو  -انهزاميا ً أراد الفرار بعيداً عن الرفاهية
والغرور والحضارة المتطورة للغاية في أوروبا إلى البدو في الرمال الصحراوية.
صعد فالين في تموز /يوليو  1843إلى ظهر سفينة في ميناء هلسنكي وبدأ رحلته التي لم يعد منها
إلى هلسنكي إال بعد سبع سنوات في حزيران /يونيو  .1850وصل رجلنا في كانون الثاني /يناير
 1844إلى القاهرة متظاهراً منذ ذلك الحين بأنه مسلم وأصبح الطالب الجامعي من شمال أوروبا
”عبد الولي” المسلم .وقام عبد الولي من القاهرة بثالث رحالت صحراوية استقرت عليها سمعته
كباحث لغوي ومستكشف حتى يومنا هذا.
تعد مذكرات فالين ورسائله إلى فنلندا أدلة بليغة على مثله البدوية .وكان البدو حتى عندما عاد
إلى فنلندا أعز ذكرياته ويذكر أنه ”مستعد لجميع التضحيات المطلوبة من أجل العودة إلى
بدويه المحبوبين ”.وكان تعبير فالين المفضل عند تناوله البدو هو أنهم ”أطفال الصحراء البرية
األحرار غير المتصنعين” .وكان أكثر ما جذب فالين إلى البدو هو أنه لم يكن هناك سيد أو عبد
في الصحراء ويصبح المرء مع البدو على الفور وبشكل دائم أخا ً وال يترك وحده أبداً ألن مبدأ
البدو في الصحراء هو الواحد للجميع والجميع للواحد” .إن الذي رأيته حتى اآلن هو أن البدوي
هو الرجل الذي يجب أن تحبه من أعماق القلب فهو لديه التواضع الطبيعي ال يحب الشكليات وال
المجامالت إلى جانب الصراحة المباشرة التي تحلو لي وتمتزج تماما بتفكيري .وهو إلى جانب
ذلك يمكن الوثوق به تماما ً عندما يعد بشيء ما وبمجرد تناول الملح والخبز معه فهو أخوك حقاً”.
ويعد كرم الضيافة وهو أحد الشروط األساس للبقاء في الصحراء مقدسا ً وغير قابل للنقض
بالنسبة للبدو” :يعتقد البدو أن البخل هو أعظم الذنوب .فالبخيل هو الذي ال يعطي كل ما لديه أو
ما أخفق في إخفائه .والمهارة هي في أقل ما يمكن .ويعد فقر البدو في الواقع عامالً يقربهم إلى
الفنلنديين في قلب فالين.
كان حب البدو هو أيضا ً حب الصحراء” :سرني وجودي في الصحراء مجدداً وال أعرف سبب
سروري  -فأنا أعرفها بما يكفي ألن ال أتوقع شيئا ً سوى الجوع والعطش وأشعة الشمس دون ظل
أخشى في كل لحظة أن يمسكني أصدقائي البدو ثم يسلبونني بال رحمة ويتركونني أتضور جوعا ً
حتى الموت ،أو تتصارع قواي لمحاربة الطبيعة التي ال ترحم مثل أبناء الصحراء؛ ومع ذلك فإن
كل زهور بالد فارس وكل رفاهية المستعمرة اإلنجليزية في بغداد وكل قدور اللحم في مصر ال
تمنعني من الحنين إلى الصحراء”.
وكان فالين على الرغم من حبه للبدو والصحراء وحتى الجميالت البدويات في بعض األحيان
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الالتي كن مثل جنيات البحر يغرين فالين باالستقرار بقية حياته معهن يدرك الصعوبات المرتبطة
بحياة البدو وحتى استحالتها لمن لم يلد فيها.
وعلى الرغم من اعتقاد فالين بإخالص أنه كان من األفضل النظر إلى كل شيء في الشرق من
على مسافة معقولة لكي ال تتحطم الصورة المتخيلة عن الشرق إال أنه بدأ فور عودته إلى أوروبا
االستعدادات لتمكينه من العودة إلى شبه الجزيرة العربية في أقرب وقت ممكن.
وتشير مراسالت فالين بعد عودته إلى هلسنكي إلى أن رجلنا المسحور بالصحراء العربية
والعاطفة نحو البدو لم يكن يعتزم العودة من رحلته الشرقية الجديدة المزمعة إلى أوروبا .وكتب
بالفعل في مذكراته في لندن وهو في طريق عودته من مصر إلى فنلندا عن أمله المحموم في أن
يوسد الرب رأسه على رمال الصحراء .وكتب فالين في كانون الثاني /يناير  1851في رسالة
إلى شو أمين سر جمعية لندن الجغرافية:
”[ ]...أخطط بشدة في ذهني حتى أتمكن في أقرب وقت ممكن من تحقيق ما سأحسبه دائما ً الهدف
الرئيس في حياتي؛ أعني الفرصة للعودة إلى الشرق وال سيما الصحارى العربية [ .]...وقد أعود
لسببين رئيسين :فقد أدرس علميا ً كمسافر أوروبي المناطق المجهولة في شبه الجزيرة العربية
وأترك النتائج للباحثين الغربيين وخاصة للجمعيات العلمية في لندن [ ]...أو قد أبحث من منطلق
سروري ورضاي بالطبيعة الصحراوية العذبة عن ملجأ من الجو القمعي ألوروبا ألتحرر من
الغرور والشكليات في الغرب فأعيش كالبدوي الحر بين بدو الصحراء األحرار .أن أدير ظهري
إلى الغرب وأحول وجهي إلى الشرق أمر سهل بالنسبة لي وهو ممكن بالنسبة لي في أي وقت
وعاجالً أم آجالً سأفعل ذلك.
كان كتاب ”أطفال الصحراء البرية األحرار” أحد التعبيرات المفضلة لدى فالين عندما كان
يتحدث عن البدو .لذلك كان من المثير لالهتمام أنه عندما سعى السير رودريك مورشيسون،
رئيس الجمعية الجغرافية إلنجلترا ،إلى حث جمعية الهند الشرقية التجارية والحكومة اإلنجليزية
لتمويل سفر فالين وصف فالين بأنه ”طفل صحراوي حقيقي ويفترض أنه بفضل خبرته الطويلة
قادر على إلقاء الضوء على الجزيرة العربية وهي أرض مهمة جداً لمراحل تطور تاريخ البشرية
القديم”.
إال أن المفاوضات على رحلة جديدة مع األندية الجغرافية البريطانية والروسية كانت أمراً صعبا ً
وفي جمود فقد كانوا على أعتاب حرب القرم وكانت مصالح إنجلترا وروسيا في الشرق األوسط
متعارضة .ومع استمرار المفاوضات توفي فالين فجأة في  23تشرين األول /أكتوبر 1852
عشية عيد ميالده الـحادي واألربعين في منزله في هلسنكي.
دفن جورج أوغست فالين في مقبرة هييتانيمي في هلسنكي[ .مقبرة هييتياني القديمة ]3-6-16
ويمكن قراءة اسم ”جورج أوغست فالين ” واالسم العربي الذي تبناه ”عبد الولي” على الصخرة

24

الطبيعية الكبيرة .وال شيء غير ذلك.
يجب علينا عند النظر إلى حصيلة االستكشاف العربي في ضوء المعلومات المتوفرة في العقد
الثاني من القرن الحادي والعشرين أن نذكر أربعة من المستكشفين في شبه الجزيرة العربية الذين
زادوا بشكل كبير من وعينا بالجغرافيا واللغة والحياة البدوية لسكانها الرحل .وهؤالء هم :جون
لويس بوركهارت من القرن التاسع عشر وجورج أوغست فالين وتشارلز مونتاج دوتي إلى
جانب ويلفريد ثيسيجر في القرن العشرين .يمكننا أن نذكر اسم فالين دون لوم بالمبالغة الوطنية
بشرط أن ندرك أن فهمه يعني ضرورة معرفة اللغة السويدية.
إن جاذبية العلوم اإلنسانية هي أن الباحث ال يعرف دائما ً أين تقوده موضوعاته البحثية وخاصة
ما هي إنجازاته المهمة لألجيال القادمة .وينطبق هذا أيضا ً على فالين الذي جسد التعطش لمعرفة
التنوير والبحث عن ”البرية النبيلة” التي هي أحد مثل الرومانسية .أظهرت جامعة التعليم وهي
مؤسسة تعليمية فردية ( )Bildungولدت في فنلندا في ثالثينيات القرن التاسع عشر الشجاعة
والتحيز عندما منحت في عام  1841في زمن الصحوة القومية ومع قلة مواردها مساعدة
لمشروع بدا غير مجد تماما ً لدراسة لغات هامشية مثل لهجات جزيرة العرب والفكر الوهابي
الذي كان مجهوالً للجميع في ذلك الوقت .وكان فالين مثل مؤلفي البحوث األساس ”غير المنتجة”
في كثير من األحيان متقدما بفارق كبير عن زمنه.
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Saudi-Arabia uudistuu
Vision 2030 -suunnitelman myötä Saudi-Arabia ottaa ensimmäisen askeleen kohti taloudellisten tavoitteidensa toteuttamista ja
kansalaistensa elämän parantamista.

المملكة العربية السعودية تتجدد
” خطواتها األولى نحو تحقيق2020 تخطو المملكة العربية السعودية بفضل ”رؤية
أهدافها االقتصادية وتحسين حياة مواطنيها

Riadhin maamerkkejä

Saudi Arabia – Arabi- ja muslimimaiden keskus, sijoitusmahti ja kolmen
maanosan yhtymäkohta

kuten matkailualan ja maanpuolustuksen,
uudistaminen.
Visio keskittyy kolmen pääteeman
ympärille: elinvoimainen yhteiskunta, kukoistava kansantalous ja kunnianhimoinen
kansakunta.

Historiallisen vision kehitti talous- ja
kehitysneuvosto, jonka puheenjohtajana
toimii kruununprinssi Muhammad bin
Salman. Suunnitelma sisältää lukuisia
tavoitteita ja uudistuksia, joiden tarkoituksena on kuningaskunnan taloudellinen
menestys. Tavoitteiden ja uudistusten
joukossa on muun muassa etuuksien
pienentäminen, valtio-omisteisen rahaston
perustaminen, Saudi Aramcon avaaminen
yksityisille sijoittajille osittaisen listautumisannin kautta sekä lukuisien alojen,

Elinvoimaisen yhteiskunnan saavuttamiseksi Saudi-Arabian tulee keskittyä
kansalaisiinsa ja islaminuskoon. Tavoite
toteutetaan esimerkiksi kasvattamalla
pyhiinvaeltajien määrää vuositasolla 8
miljoonasta 30 miljoonaan, perustamalla
maailman suurin islamilainen museo,
kaksinkertaistamalla saudiarabialaisten
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UNESCO-maailmanperintökohteiden
määrä, tukemalla maan kulttuuri- ja
viihdetarjonnan kasvua, kannustamalla
terveellisiin elämäntapoihin, jotta kerran
viikossa urheilevien kansalaisten määrä
kasvaisi 13:sta 40:ään prosenttiin, sekä
kehittämällä saudiarabialaisia kaupunkeja
niin, että niistä vähintään kolme sijoittuu
maailman sadan parhaan kaupungin joukkoon.
Kukoistavan kansantalouden kuningaskunta aikoo saavuttaa talouttaan monipuolistamalla ja luomalla kansalaisilleen lisää
mahdollisuuksia dynaamiseen työntekoon.
Tämä toteutetaan koulutuksen, yrittäjyyden ja innovoinnin kautta esimerkiksi
seuraavin toimenpitein: kansantalouden
monipuolistaminen valtion varallisuutta
yksityistämällä esimerkiksi perustamalla
valtio-omisteinen rahasto, jota rahoitetaan
Saudi Aramcon osittaisen listautumisannin avulla; alikehittyneiden teollisuudenalojen, kuten tuotannon, uusiutuvan
energian ja matkailualan, edistäminen;
saudiarabialaisten oppilaitosten opintosuunnitelmien ja opetusstandardien
modernisointi aina varhaiskasvatuksesta
korkeakoulutukseen niin, että vuoteen
2030 mennessä maailman 200 parhaan
yliopiston joukossa on vähintään viisi
saudiarabialaista yliopistoa; sekä pienten
ja keskisuurten yritysten (PK-yritysten)
tukia. Tavoitteena on, että PK-yritysten
osuus bruttokansantuotteesta kasvaisi
20:stä 35:een prosenttiin vuoteen 2030
mennessä.

hallinnon kaikilta tasoilta, parantamalla
läpinäkyvyyttä verkkopalveluita laajentamalla ja hallintostandardeja kehittämällä,
perustamalla King Salman Program for
Human Capital Development -ohjelman
(”Kuningas Salmanin ohjelma inhimillisen pääoman kehittämiseksi”), jonka
avulla hyviä käytäntöjä opetetaan yli 500
000 hallituksen työntekijälle, sekä vahvistamalla kolmatta sektoria tehokkuutta ja
vaikutuksia parantamalla.
Vision 2030 ja koulutus
Yli puolet Saudi-Arabian väestöstä on
alle 30-vuotiaita, joten opetus ja koulutus
ovat merkittävä osa maan Vision 2030
-ohjelmaa. Lisäksi yli puolet yliopistoista valmistuvista opiskelijoista on naisia.
Näin ollen työelämän tasa-arvoisuus muodostaa yhden merkittävän kehityskohteen.
Lähivuosien aikana Saudi-Arabia
aikoo investoida merkittäviä summia
opetus- ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen, ammatillinen koulutus mukaan
lukien.

Kansakunnan kunnianhimoa kasvattaakseen Saudi-Arabia keskittyy valtionhallinnon vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja tehokkuuden parantamiseen.
Kestävää menestystä voidaan saavuttaa
vain, kun perustus on tukevalla pohjalla.
Tämän tavoitteen Saudi-Arabia aikoo
saavuttaa kitkemällä korruption valtion-

Jotta Saudi-Arabia voisi monipuolistaa
kansantalouttaan ja vapauttaa lupaavia
talouden aloja kasvamaan, tulee sen luoda
koulutusjärjestelmä, joka vastaa markkinoiden tarpeisiin, sekä synnyttää yhtäläi-
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Julkisen sijoitusrahasto-ohjelman
(”Public Investment Fund”, PIF)
tavoitteet

siä mahdollisuuksia niin yksityisyrittäjille,
pienyrityksille kuin suuryrityksille.
Kuinka yksityinen sektori saadaan
investoimaan koulutukseen

Julkisen sijoitusrahaston toteutusohjelma vahvistaa julkista PIF-sijoitusrahastoa,
joka mahdollistaa Saudi-Arabian taloudellisen monimuotoisuuden. Lisäksi ohjelma
kehittää tärkeitä strategisia sektoreita
kasvattamalla ja maksimoimalla rahaston
sijoitusten vaikutuksia; kyseessä onkin maailman suurin valtio-omisteinen
rahasto. Ohjelman yhteydessä on myös
solmittu vahvoja taloudellisia kumppanuussuhteita, jotka auttavat syventämään

Tuotokset: Uusien yritysten ottaminen
mukaan koulutukseen (fuusioituneet yhtiöt, uudet yhtiöt mukaan lukien), Varhaiskasvatuksen laajentaminen, Yksityisen
sektorin osallistumisasteen kasvattaminen
14:stä 25:een prosenttiin, Kattava strategia yksityisen sektorin osallistumisasteen
kasvattamiseksi, Sijoittajille suunnatun
palvelutoimiston perustaminen, Lainsää-

Saudi-Arabian vaikutusta ja roolia niin
alueellisesti kuin maailmanlaajuisesti.

däntöympäristön kehittäminen yhdessä
sidosryhmien kanssa, Yksityisiä oppilaitoksia tukevan sähköisen järjestelmän
kehittäminen, Yksityisiä oppilaitoksia
koskevan lainsäädännön päivittäminen,
Virikkeet ja Kannustimia, joiden avulla
yksityinen sektori saadaan investoimaan
koulutuksen.

PIF-rahaston tavoitteena on maksimoida saudiarabialaisiin yrityksiin tekemiensä
sijoitusten arvo sekä lanseerata ja kehittää
uusia sektoreita seuraavien toimenpiteiden
kautta:
1.1 PIF-rahaston muuttaminen aktiiviseksi sijoittajaksi

Lisäksi hallitus varasi vuoden 2019
valtionbudjetista 193 miljardia rialia koulutukseen, sillä koulutuksella on tärkeä
rooli Vision 2030 -ohjelman tavoitteiden
saavuttamisessa.

- Petrokemian teollisuus
- Tietoliikenne- ja informaatiotekniikkasektori
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ovat tärkeitä työllistäjiä. Itse asiassa noin
53 prosenttia Saudi-Arabian työikäisestä
väestöstä työskentelee PK-yrityksissä,
jotka tuottavat noin 21 prosenttia maan
bruttokansantuotteesta.

- Rahoituspalvelusektori
- Kunnallistekniikan sektori
- Kaivosala
- Elintarvike- ja maataloussektori
- Sementtiteollisuus

2.9 Helikopteritaksiyhtiön perustaminen yksityiskuljetuksia ja kiertoajelupalveluita varten

- Terästeollisuus

- Matkailuala

- Terveydenhoitosektori

Yllä mainittujen toimien lisäksi PIFrahasto pyrkii kehittämään kiinteistö- ja
infrastruktuurihankkeita ja -yrityksiä,
Giga-hankkeita, kansainvälisiä investointeja varallisuuden ja tulojen lähteiden
monipuolistamiseksi, PIF:n yhteisöaloit-

- Kuljetus- ja logistiikkasektori

2.1 Saudi Military Industries Companyn (SAMI) perustaminen
- Sotateollisuus- ja maanpuolustussektori
2.2 Saudi-Arabian teollisuuden muutoksen ja kehityksen tukeminen
2.3 Viihteeseen investoivan yrityksen
perustaminen
2.4 Paikallisen verkkokauppa-alusta
Noon.comin perustaminen
- Laadukkaan palvelun tarjoaminen
- Sisäisen verkkomaksualustan
kehittäminen
- Sisäisen logistiikkaosaston
perustaminen

teita sekä strategisia kansainvälisiä kumppanuuksia kehittäviä aloitteita. Tällaisia
aloitteita ovat esimerkiksi:

2.5 Saudiarabialaisen kiinteistöjen
jälleenrahoitusyhtiön perustaminen

- SoftBank Vision Fund -aloite

- Kiinnelainasektori

- Yhdysvaltain infrastruktuuriin keskittyvä investointiohjelma

2.6 Saudiarabialaisen kierrätysyhtiön
perustaminen

- Suora venäläinen sijoitusrahasto
(RDIF) -aloite

- Jätehuoltosektori
2.7 Kansallisen energiatehokkuuspalveluita tarjoavan yrityksen (Super Esco)
perustaminen

- Ranskalainen pääomasijoitusaloite
- Uberin investointialoite
- Saudi-Arabian ja Jordanian yhteinen
sijoitusrahastoyhtiöaloite

2.8 Rahasto-osuusrahaston perustaminen PK-yritysten rahoitusta varten
PK-yritykset muodostavat maailman
suurimpien talousmahtien selkärangan ja
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Saudi-Arabia mainostaa kulttuuri- perintökohteitaan matkailijoiden houkuttelemiseksi

louttaan, yhteiskuntaansa ja kulttuuriaan
merkittävien projektien kautta, joiden tarkoituksena on saada milleniaalisukupolvi
inspiroitumaan, tekemään uusia keksintöjä ja osallistumaan yhteiseen tekemiseen.
Maan suurimmat kehityshankkeet – Qiddiyan viihdekaupunki, NEOM, Punainenmeri-hanke ja Amaalan lomakohde
– muokkaavat turismin tulevaisuutta ja
muodostavat tärkeän tapaamispaikan, joka
vastaa maan nykyisten ja tulevien sukupolvien yhteiskunnallisiin, kulttuurillisiin
ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Saudi-Arabian matkailusektorille asettamat tavoitteet perustuvat ensisijaisesti
maan perusarvoihin ja kulttuuriin. Myös
matkailualan taloudellinen merkitys, alueellinen ja kansainvälinen painoarvo sekä
arvoihin perustuva vuorovaikutus muiden
yhteisöjen kanssa ovat tärkeitä.
Niinpä saudiarabialaisen yhteiskunnan
ja sektoreiden kaikki osat ovat mukana
muodostamassa tämän vision perustaa.
Toimenpiteet perustuvat kattaviin toimintaohjeisiin, jotka on laadittu taloudellisen,
yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden periaatteiden sekä
maan islamilaisten arvojen, kulttuuriperinnön ja perinteisen vieraanvaraisuuden
pohjalta.

Näiden hankkeiden tavoitteena on
monipuolistaa maan taloutta niin, ettei
se enää olisi niin riippuvainen öljystä,
sekä rakentaa monipuolisiin kokemuksiin
perustuvaa, laadukasta yhteiskuntaa; tämä
kattaa myös korkealuokkaisen turismin.

Islamin kehtona tunnettu Saudi-Arabian kuningaskunta pyrkii kehittämään
matkailualaa yksilöllisesti ja arvoistaan
tinkimättä niin, että alan yhteiskunnalliset,
kulttuuriset, ympäristö- ja taloudelliset
hyödyt perustuvat islamin syvimpiin
arvoihin, maan kulttuuriperintöön sekä
maailmankuuluun vieraanvaraisuuteen.
Qiddiyan kaupunki on nimetty Aba Al-Qid -tien
(”kamelinpolku”) mukaan. Aiemmin tie yhdisti
Al-Yamaman Hijaziin.

Saudi-Arabian matkailu- ja kulttuuriperintölautakunta (SCTH) on sitoutunut
edistämään maan matkailusektorin menestystä ja kestävää kehitystä määrittelemällä
alalle selkeät toimintaohjeet. Lisäksi
lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä
yhteistyökumppaneiden ja alan johtavien
toimijoiden kanssa luodakseen toimintaympäristön, jossa matkailuala voi toimia
pitkälti omavaraisesti.

Saudi-Arabian tavoitteena on kasvattaa
muiden kuin öljystä saatavien valtion tulojen määrää 163 miljardista rialista (38,2
miljardia euroa) biljoonaan rialiin vuoteen
2030 mennessä. Lisäksi muiden kuin öljytuotteiden viennin osuuden muusta kuin
öljyyn liittyvästä bruttokansantuotteesta
halutaan kasvavan 50 prosenttiin nykyisestä 16 prosentista.

Vision 2030 -suunnitelma & Gigahankkeet

Qiddiya-hanke aikoo vastata näihin
haasteisiin tarjoamalla saudeille matkakohteen täynnä jännitystä, inspiraatiota,

Saudi-Arabian kuningaskunta pyrkii
vilpittömästi monimuotoistamaan ta-
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luovia yhteisöjä ja ura- ja sijoitusmahdollisuuksia. Kunnianhimoisen hankkeen
tarkoituksena on houkutella paikalle niin
paikallisia, alueellisia kuin kansainvälisiäkin turisteja. Kohde sisältää huvipuistoja,
viihdekeskuksia, kansainvälisiin kisatapahtumiin soveltuvia urheilupalveluja,
harjoitusakatemioita, aavikko- ja asfalttiratoja moottoriurheilun ystäville, vesi- ja
lumiurheilumahdollisuuksia, seikkailuaktiviteetteja, luonto- ja safarikokemuksia
sekä lukuisia muita historiaan, kulttuuriin
ja koulutukseen liittyviä aktiviteetteja ja
tapahtumia.

Punainenmeri-hanke määrittelee kestävän kehityksen
standardit ja luksusmatkailun maailman uudelleen.
Hankkeen tavoitteena on nostaa Saudi-Arabia turismin
maailmankartalle.

Punainenmeri-hanketta pidetään
yhtenä maailman kunnianhimoisimmista
matkailualan hankkeista. Tämä ultraylellinen matkakohde rakennetaan maailmalta
piilossa pysyneiden luonnonrikkauksien
ympärille. Hanke määrittelee kestävän
kehityksen standardit ja luksusmatkailun
maailman uudelleen, ja sen tavoitteena on
nostaa Saudi-Arabia turismin maailmankartalle. Hanke kattaa yli 90 Umlujin ja
Al Wajhin kaupunkien välillä sijaitsevaa
koskematonta Punaisenmeren saarta sekä
luonnonsuojelualueen, joka toimii lukuisien paikallisten kasvien ja eläinten kotina.

NEOM-hankkeeseen varattu alue soveltuu erinomaisesti
vapaa-ajan matkailun tarkoituksiin, sillä siellä yhdistyvät
Punainenmeri, kauniit rannat ja saaret sekä koskematon
luonnonkauneus.

NEOM on Saudi-Arabian luoteisosissa
sijaitseva valtava alue, jonka kehittämiseen PIF-rahasto on investoinut 500
miljardia dollaria. Hanketta on kuvattu
”tulevaisuuden asuinalueeksi”, ja alue
ulottuu myös Egyptin ja Jordanian puolelle. Hankkeen tavoitteena on teollisuuden
ja teknologian arvoketjujen avulla tehdä
Saudi-Arabiasta alan kansainvälinen uranuurtaja. NEOM-hankkeeseen varattu alue
soveltuu erinomaisesti vapaa-ajan matkailun tarkoituksiin, sillä siellä yhdistyvät
Punainenmeri, kauniit rannat ja saaret
sekä koskematon luonnonkauneus.

Lähi-idän Rivieraksi nimetty Amaalan lomakohde keskittyy hyvinvointiin ja terveelliseen elämään.

Myös Amaala-hankkeen tarkoituksena
on luoda globaali ultraylelliseen ”hyvinvointiturismiin” ja taiteisiin keskittyvä
matkakohde. Muita tällaisia Punaisenmeren megahankkeita ovat aiemmin mainitut
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Purkamalla naisten vapautta rajoittavia määräyksiä ja tarjoamalla parempia
mahdollisuuksia taloudelliseen vaikuttamiseen Saudi-Arabia on hyvää vauhtia
saavuttamassa kaksi tärkeintä tavoitettaan
ja saamassa muutoksen aikaan.

Punainenmeri-hanke ja NEOM-hanke,
joka on parhaillaan maan luoteisosaan
rakennettava 70 000 neliökilometrin liiketoiminta-alue ja Saudi-Arabian vastine
Piilaaksolle. Lähi-idän Rivieraksi nimetty
Amaalan lomakohde keskittyy hyvinvointiin ja terveelliseen elämään.

Vuonna 2017 Saudi-Arabian työttömyysaste oli 11,6 prosenttia; tavoitteena
on pienentää työttömyysastetta 7 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi
tavoitteena on, että naisten osuus työvoimasta kasvaisi vuoteen 2030 mennessä
30 prosenttiin. Työ- ja sosiaaliministeriön
mukaan vuoden 2020 tavoite on 28 prosenttia.
Maan yleisen sosiaalivakuutusyhtiön
mukaan vuoden 2017 ensimmäisten kuukausien aikana maan työvoima kasvoi yli
500 000 saudinaisella. He työskentelivät
niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Vision 2030 ja naisten rooli Saudi-Arabian kansantalouden kehityksesä
Vision 2030 -hankkeen lähtökohtana
toimii ajatus siitä, että ”yhdessä rakennamme jatkossakin parempaa maata, jossa
voimme toteuttaa unelmamme ja vapauttaa nuorten miestemme ja naistemme
kyvyt, potentiaalin ja omistautumisen”.
Yksi hankkeen huomattavimmista aikaansaamista muutoksista koskee naisten osallistamista, jotta voisimme saavuttaa vision
maalaileman vauraan tulevaisuuden. Yksi
suunnitelman kunnianhimoisista tavoitteista on saada lisää naisia työelämään.
Lisäksi naisten koulutus on nostettu
etusijalle; tämän myötä yhä useampi nainen onkin käyttänyt tilaisuuden hyväkseen ja tavoitellut haaveitaan ja tutustunut
vahvuuksiinsa lukuisilla eri aloilla. Yli
puolet saudiarabialaisista yliopistoista
valmistuneista on naisia, joten maa pyrkii
jatkossakin kehittämään heidän taitojaan,
investoimaan heidän tuotantokykyynsä ja
tarjoamaan heille mahdollisuuksia oman
tulevaisuutensa parantamiseen ja yhteiskunnan ja kansantalouden kehittämiseen.
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Revision of Saudi-Arabia
The Vision 2030 plan is the first step towards achieving Saudi
Arabia’s economic aspirations and transforming the
lives of citizens

Landmarks in Riyadh

Saudi Arabia the heart of the arab and
islamic worlds, the investment powerhouse, and the hub connecting three
continents

tourism and defence.
The vision is built around three primary themes: a vibrant society, a thriving
economy and an ambitious nation.
In order to achieve a vibrant society, Saudi Arabia will focus on its people and the
Islamic faith. This will happen through a
series of commitments, including: increasing the number of Umrah visitors
from 8 million to 30 million annually;
establishing the largest Islamic museum in
the world; doubling the number of Saudi
heritage sites registered with UNESCO;
promoting the growth of cultural and
entertainment opportunities within the

The historic vision was developed
by the Council of Economic and Development Affairs, which is chaired by
Crown Prince Mohammed bin Salman.
It includes a number of goals and reform
strategies for the Kingdom’s long-term
economic success, including reductions
in subsidies, the creation of a sovereign
wealth fund, opening Saudi Aramco to
private investment through a partial IPO,
and reform to several industries including
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Kingdom; encouraging healthy lifestyles so that the number of citizens who
exercise once a week increases from 13 to
40 percent; and developing Saudi cities so
that three are recognized in the 100 topranked cities in the world.
In order to achieve a thriving economy,
the Kingdom will diversify its economy
and create dynamic job opportunities
for its citizens. This will happen through
commitments to education, entrepreneurship and innovation, including: diversifying the nation’s economy through the
ongoing privatization of state-owned
assets, including establishing a sovereign
wealth fund that will be financed through
the partial IPO of Saudi Aramco; unlocking underdeveloped industries such
as manufacturing, renewable energy and
tourism; modernizing the curriculum and
standards of Saudi educational institutions
from childhood to higher learning. By
2030, Saudi Arabia will have at least five
universities among the top 200 universities in the world; and refocusing on small
and medium-sized enterprises (SMEs) by
encouraging financial assistance. Increasing the contribution of SMEs to GDP
from 20 to 35 percent by 2030.

The Vision 2030 and Education
With more than half of Saudi Arabia’s
population under 30, education and
training has become a key part of Saudi
Arabia’s Vision 2030. In addition, more
than 50 per cent of university graduates
are female and as a result equal opportunities has also been highlighted as a key
development area.
Saudi plans to invest heavily in the development of their education and training
system, including vocational training, for
their young population over the coming
years.
Its plan to diversify the economy and
unlock promising economic sectors requires Saudi to build an education system
that is aligned with market needs, as well
as focus on creating opportunities for the
entrepreneur, small enterprise and the
large corporation alike.

In order to be an ambitious nation,
Saudi Arabia will focus on accountability,
transparency and effectiveness in its governing strategy. Sustainable success can
only be achieved with solid foundations.
In order to realize this potential, the Kingdom will: establish zero tolerance for all
levels of corruption; boost transparency
by expanding online services and improving governance standards; establish the
King Salman Program for Human Capital
Development in order to train more than
500,000 government employees in best
practices; and bolster the non-profit sector
through increased efficiency and impact.

Encouraging Private Sector Investment
in Education.
Outputs: Incorporating new companies
in education (merging companies, include
new companies), Kindergarten Expansion,
Increasing participation ratio of private sector from 14% to 25%, Preparing
comprehensive strategy to reinforce par35

ticipation of private sector, Establishing
offices to provide investors with services,
Improving legislative environmental with
related bodies, Developing electronic
system for supporting private education,
Updating the regulation of private education, Stimuli and Encouraging Private
Sector investment in education.

The Public Investment Fund seeks
in its initiative to maximize the value of
PIF’s investments in Saudi companies
and to launch and develop new sectors
through:

Furthermore, the government recently allocated SR193 billion from the
Kingdom’s 2019 budget for the education
sector due to its important role in meeting
the objectives of Saudi Vision 2030.

- Petrochemicals Sector

1.1 Transforming PIF to an active
investor
- Telecommunication and Information 		
Technology Sector
- Financial Service Sector
- Utilities Sector

- Mining Sector

The Public Investment Fund Program
Initiatives (PIF)

- Food and Agriculture Sector
- Transport and Logistics Sector

The Public Investment Fund Vision
Realization Program strengthens the Public Investment Fund, which is the engine
behind economic diversity in the KSA. It
also develops high focus strategic sectors
by growing and maximizing the impact of
the fund’s investments, making it the largest sovereign wealth fund in the world.
Moreover, the program establishes strong
economic partnerships that help deepen
the KSA’s impact and role both regionally
and globally.

- Cement Sector
- Steel Sector
- Health Care Sector
2.1 Establishing the Saudi Military
Industries Company (SAMI)
- Military and Defence industries sector
2.2 Supporting the Saudi Industrial 		
Transformation and Development
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2.3 Establishing the Entertainment
Investment Company

are:
- SoftBank Vision Fund Initiative

2.4 Launching Noon.com, a regional
e-Commerce Platform

- US Infrastructure Investment Program
Initiative

- Provide high-quality services

- Russian Direct Investment Fund 		
	(RDIF) Initiative

- Develop an internal platform for onli		
ne payment

- French Private Equity Investment 		
Initiative

- Establish an internal department for 		
logistics

- Uber Investment Initiative

2.5 Establishing the Saudi Real Estate
Refinancing Company

- Saudi-Jordanian Investment Fund 		
Company Initiative

- Mortgage Sector

Saudi Arabia promotes its heritage sites
to attract cultural tourists

2.6 Establishing the Saudi Recycling
Company
- Waste management sector
2.7 Establishing the National Energy
Efficiency Services Company (Super
Esco)
2.8 Establishing the Fund of Funds to
Boost SME Funding
SMEs are one of the core pillars of the
world’s largest economies and are essential for employment and job creation. In
fact, approximately 53% of the workforce
in Saudi Arabia works in SMEs, which
contribute about 21% of the GDP.

- Travel and Tourism sector

Saudi Arabia’s vision on the tourism
sector is based on its basic values and
culture in the first place, followed by the
economic importance and regional and
international weight it enjoys, as well
as its value based interaction with other
communities.

In addition to the mentioned above,
the Public Investment Fund also seeks
in its initiative to develop real estate and
infrastructure projects and companies,
Giga-projects, international investments
to diversify sources of wealth and income,
PIF’s institutional initiatives and initiatives to develop international strategic
partnerships. These initiatives for instance

Hence, all the segments of Saudi
society and sectors are the first participant
in the formulation of the premise that
emits this vision. The tasks are based on
a comprehensive framework for policy
implementation on the principles of economic, social, cultural and environmental
sustainability, and viability of Kingdom’s
Islamic values, heritage and traditional

2.9 Establishing a Heli-Taxi Company
For Private Transportation And Sightseeing Trips
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hospitality.

up from 16 percent.

Kingdom of Saudi Arabia, as the cradle of Islam seeks a value based, distinctive
tourism development with the social,
cultural, environmental, and economic benefits proceeding from the Islamic values,
ancient heritage and authenticity of its
famed hospitality.

The Qiddiya project aims to meet these
challenges by providing a destination
where Saudis find excitement, inspiration, creative communities and career and
investment opportunities. The ambitious
project aims to attract local, regional and
international tourists. It includes theme parks, entertainment centers, sports
amenities capable of hosting international
competitions, training academies, desert
and asphalt tracks for motorsport enthusiasts, water- and snow-based recreation,
adventure activities alongside nature and
safari experiences, and an array of historical, cultural and educational activities and
events.

Saudi Commission for Tourism &
National Heritage (SCTH) is committed
to facilitate a successful and sustainable
development of the tourism industry in
the Kingdom by providing a clear direction for the industry, and working in close
partnership with the industry leaders and
partners to find and create a climate in
which the tourism industry is expected to
achieve a high degree of self-sufficiency.

NEOM, is a giant zone being develo-

The Vision 2030 plan & Giga-projects
The kingdom of Saudi Arabia is making sincere efforts towards economic,
social and cultural diversification with
the works in progress on major projects,
which are designed to be places of inspiration, discovery and fruitful engagements
for the millennial generation. The biggest
development projects to date: Qiddiya
Entertainment City, NEOM, the Red Sea
Project and Amaala resort will shape the
future of tourism as an important hub to
meet and satisfy the recreational, social
and cultural needs of the Kingdom’s current and future generations.

Qiddiya city has been named after the Aba Al-Qid road
(Camel Trail) that used to connect Al-Yamama to Hijaz.

ped in the northwest of Saudi Arabia with
a $500 billion investment support from
the Public Investment fund (PIF). The
project, which has been described as “the
destination for the future of living,” will
stretch across the Egyptian and Jordanian borders and aims to transform the
Kingdom into an international pioneering
example, through introduction of value
chains of industry and technology. The
area earmarked for the NEOM project
offers excellent prospects for leisure

These developments aims to diversify
the economy, away from a dependency
on oil and society with varied and rich
experience of a quality lifestyle including
world class tourism; where the Kingdom
of Saudi Arabia hopes to raise non-oil
government revenue from 163 billion
riyals (€38.2 billion) to 1 trillion riyals by
2030. It plans to raise its share of non-oil
exports to 50 percent of its non-oil GDP,
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tourism, combining the Red Sea, beautiful
beaches and islands and unspoiled natural
beauty.

The Amaala project is another global
destination aims to focus on ultra-luxury
“wellness tourism” and the arts alongside
other Red Sea mega-projects NEOM, a
26,500 square mile business zone and
Saudi Arabia’s answer to Silicon Valley currently under development in the
northwest of the kingdom and the Red
Sea project. The “Amaala” resort, already
being dubbed the “Riviera of the Middle
East,” will be focused upon wellness and
healthy living.

The area earmarked for the NEOM project offers excellent prospects for leisure tourism, combining the Red Sea,
beautiful beaches and islands and unspoiled
natural beauty.

The Red Sea Project, is billed as one
of the world’s most ambitious tourism and
hospitality projects: An ultra-luxury destination that is being created around one of
the world’s hidden natural treasures. The
Red Sea Project will set new standards in
sustainable development and redefine the
world of luxury tourism with objectives
to position the Kingdom on the global
tourism map. This project includes more
than 90 unspoiled islands located between
the cities of Umluj and Al-Wajh. It covers
a number of the Red Sea’s untouched
islands and a nature reserve containing
regional flora and fauna.

The Amaala resort, already being dubbed the Riviera
of the Middle East, will be focused upon wellness and
healthy living.

Vision 2030 Saudi Arabia and Role of
Women in Development of Economy
Vision 2030 began with “Together we
will continue building a better country,
fulfilling our dream of prosperity and
unlocking the talent, potential, and dedication of our young men and women.”
one of the notable changes that have been
impacted by the vision is the inclusion
of the women with the aim of expending
the competency to achieve the prosperous
future of the vision; where the vision plan
sets an ambitious target to integrate more
women into the workforce.
In addition, women education has been
given high priority whereby more women
have taken the opportunity to follow their
ambitions and explore their strengths in
various field, and with over 50 percent of

The Red Sea Project will set new standards in sustainable
development and redefine the world of luxury tourism
with objectives to position the Kingdom on the global
tourism map.
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Saudi university graduates being female,
the country will continue to develop their
talents, invest in their productive capabilities and enable them to strengthen their
future and contribute to the development
of the society and economy.
By facilitation restrictions on women’s
freedoms and offering more significant
opportunities to contribute economically,
Saudi Arabia is on the road to delivering

two of its primary goals and making a
difference.
Back in 2017, the unemployment rate
for the country was 11.6%; the goal for
2030 is to lower it to 7%. The anticipated
increase of women participants in the
workforce will be a hopeful 30% by 2030;
by 2020, the goal is 28%, according to the
Ministry of Labor and Social Development.
According to General Organization
Social Insurance, more than 500,000
Saudi women newly employed workers
entered the workforce the first few months
of 2017. The employees were from both
public and private sectors.
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Christina Harttila (toim)

Nyt Saudi-Arabiaan helposti – uusi e-viisumi käytössä
Easier travel to Saudi Arabia with new e-visas

الدخول إلى المملكة العربية السعودية بسهولة
تأشيرة دخول إلكترونية جديدة قيد االستخدام
Saudi-Arabia panostaa turismisektorin kehittämiseen ja edistämiseen. Maan monia
luonto-ja kulttuurikohteita halutaan hyödyntää ja niitä kehitetään, jotta maahan saadaan
lisää turisteja. Tätä edistetään myös viisumipolitiikalla ja viisumin anomisen helpottamisella. Käyttöön on otettu uusi e-viisumi. Uutta sähköistä turistiviisumia, e-viisumia,
voi hakea netissä viisumiportaalin (https://visa.visitsaudi.com) kautta. Nyt alkuvaiheessa 49 maan kansalaiset, myös suomalaiset voivat anoa viisumia rekisteröitymällä
ja anomalla viisumia sähköiset lomakkeet täyttämällä ja pyydetyt tiedot antamalla. Jos
ei voi hakea e-viisumia, haetaan sitä edelleen Saudi-Arabian lähetystöistä ja konsulaateista.
Saudi-Arabian suurlähetystö Helsingissä järjesti 13.11.2019 tilaisuuden, jossa
kerrottiin lisää sähköisestä turistiviisumista ja sen hakemisesta. Nettisivut, jotka ovat
englanniksi, toimivat kuulemma hyvin. Ne ovat olleet koekäytössä jo tapahtumaviisumien osalta. Useita satoja viisumeja on myönnetty ongelmitta nettihakemusten
perusteella. Rekisteröitymisen ja viisumihakemuksen täyttämisen yhteydessä kysytään
monia asioita, kuten ennenkin, mutta sähköisen kaavakkeen täyttämisen ei pitäisi olla
hankalaa. E-viisumin saaminen ei kestä pyydettyjen tietojen antamisen jälkeen kuin
10 - 30 minuuttia, mikäli viisumin saamisen edellytykset täyttyvät. Maksut voi hoitaa
luottokortilla.
E-viisumilla matkustettaessa voi osallistua erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Myös yksinään matkustavat naiset ovat tervetulleita turisteina Saudi-Arabiaan. Pyhiinvaellusta (haj) varten on kuitenkin edelleen anottava erityislupa. E-viisumi voi olla
kertaviisumi (korkeintaan kuukauden oleskelu) tai useampaan saapumiseen oikeuttava
viisumi (yhteensä korkeintaan 3 kuukauden oleskeluaika).
In English
Saudi Arabia is investing in developing and promoting its tourism sector. The
country many natural and cultural attractions that the authorities want to utilise and
they are being developed to attract more tourists. These aims are also being promoted
with a new visa policy and measures to make it easier to apply for visas. A new e-visa
has been introduced.
The e-visa for tourists can applied for on the internet through the visa portal
https://visa.visitsaudi.com. The e-visa permits participations in various organised
events. Women travelling alone are also welcome as tourists to Saud Arabia. It is necessary, however, to apply for special permission for the pilgrimage to Mecca (haj).
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Christina Harttila

60 Vuotta Tunisian ja Suomen
diplomaattisuhteiden solmimisesta
The sixtieth anniversary of
establishing diplomatic relations
between Tunisia and Finland
ستون عاما ً من العالقات الدبلوماسية
بين تونس وفنلندا
kehittymistä ja nykytilaa yleisellä ja myös
käytännön tasolla eräiden alojen hankkeiden selostuksissa.

Tunisian suurlähetystö Helsingissä järjesti syksyllä 2019 Suomalais-arabialaisen
yhdistyksen SARABin kanssa luentotilaisuuden ja filmiesityksen Helsingissä
juhlistamaan Tunisian ja Suomen välisten
diplomaattisuhteiden solmimista 60 vuotta
sitten ja maiden välisten suhteiden kehitystä sen jälkeen. Nykyisin Tunisialla on
Helsingissä ja Suomella Tunisissa suurlähettilään johtama suurlähetystö suhteiden
hoitaa ja edistämistä tukemassa.

Tilaisuuden avasi SARABin varapuheenjohtaja Kadriye Beredtin toivottaen
kaikki tervetulleeksi. Tämän jälkeen
suurlähettiläs Sarra Chaouani Abidi
selosti mielenkiintoisessa esityksessään
tiiviisti ja selkeästi Tunisian ja Suomen
välisten suhteiden kehittymistä ja nykytilaa. (Hänen puheensa on julkaistuna tässä
Marhabassa. )

Eurooppa-salissa keskiviikkona
25.9.2019 järjestetyssä luento- ja keskustelutilaisuudessa oli paikalla runsaslukuinen yleisö lähetystön ja Tunisian
yhteistyökumppaneita, viranomaisedustajia, tunisialaisyhteistön edustajia, Tunisian ystäviä, ja Tunisiasta kiinnostuneita.
Mielenkiintoisissa esityksissä tarkasteltiin
Tunisian ja Suomen välisten suhteiden

Ulkoministeriön Pohjois-Afrikan
yksikön päällikkö, läheystöneuvos AnnChristine Krank totesi puheenvuorossaan
Tunisian ja Suomen hyvien diplomaattisuhteiden jatkuvan niin säännöllisten
poliittisten konsultaatioiden, vierailujan ja
myös hankkeiden merkeissä. Suomi tukee
Tunisian reformeja osallistumalla etenkin
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kanssa Tunisian lähtystön järjestämällä
vastaanotolla.

Tunisian demokratiakehitystä ja naisten
aseman kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Maiden välisten suhteiden ja yhteyksien laajentamisen ja syventämisen eteen
tulee edelleen ponnistella. Myös kaupan
ja investointien alalla, jossa on lupaavia
uutisia esimerkiksi jäte- ja vesihuollon
aloilla.

Maanantaina 30.9.2019 tarjosi Kino
Reginassa esitetty tunisialaisen ohjaajan
Farés Naanaan elokuva Les Frontières du
ciel (The Frontiers of Heaven, Taivaan
rajat) kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua Tunisian nykyiseen elinvoimaiseen filmituotantoon. Englanniksi
tekstitetty filmi on esitetty ensimmäisen
kerran perinteisillä Karthagon Elokuvafestivaaleilla vuonna 2015. Esityksen järjestivät Suomalais-arabialainen yhdistys

Suomen aikaisempi Tunisian suurlähettiläs, ulkoasiainneuvos Leena Gardemeister kertoi käytännön kokemuksistaan
kaudeltaan Tunisiassa. Konkretiaa ja käytännön yhteistyötä valottivat myös Demo

HE Ambassador Sarra Chaouani Abidi

Finlandin ohjelmajohtaja Anu Juvonen,
joka kertoi nuorten päättäjien valmennushankkeesta, Suomen naisjärjestöjen
keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä,
joka kertoi naisjärjestöjen kanssa tehdystä yhteistyöstä, ja ympäristöminsteriön
neuvotteleva virkamies Eija Lumme, joka
kertoi yhteistyöstä vesi,- jäte-, kiertotalous- jajätealoilla. Lopuksi Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Roosa
Talvitie kertoi onnistuneesta yhteistyö- ja
vaihtohankkeesta Tunisian kanssa.

ry SARAB ja Suomen lähi-idän instituutin
ystävät SLIY Tunisian Suomen suurlähetystön kanssa.

Esitysten jälkeen paikalla olleet
hyödynsivät vilkkaasti tilaisuutta jatkaa
keskustelua myös alustusten pitäjien

As the Ambassador of Tunisia to
Finland, I would like to extend my congratulations on that memorable occasion

Speech by Ambassador Sarra Chaouani
Abidi at the Seminar of the 60th anniversary of the Diplomatic Relations
between Tunisia and Finland
It gives me great pleasure to welcome
you, today, to this event, to mark the 60th
Anniversary of Tunisian-Finnish diplomatic relations.
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fields. The speakers present today will tell
you more about that.

and would like to express my gratitude to
Finnish Arab Society for its contribution
to the organization of our seminar.

But I would like to remind that only 4
years after the signature of the agreement
establishing these relations, President
Bourguiba paid his first visit to Helsinki
in June 1963.

I would also thank Mrs Leena-Kaisa
Mikkola, General Director of the Department for Africa and Middel East and M.rs
Ann-Christine Krank, Director of North
Africa Unit and all our friends present
today.

Two years later, in October 1965, H.
E President Kekkonen visited Tunisia
and It was the first ever official Visit of a
Finnish Head of State of to Africa.

On July 17 2019, the day that marks
the establishment of Tunisian-Finnish
diplomatic relations, exactly one week
before passing away, H.E Beji Caied Ess-

In His statement in front of the Tunisian Parliament, President Kekkonen

Vicechairman Kadriye Bedredtin

declared that “the fact that the first visit
to Africa of a Finnish head of State takes
place in Tunisia is not a coincidence” He
stressed that Tunisia was one of the first
African countries to access to independence after the Second World War and that
the work of President Bourguiba, to form
a nation was an inspiring example.

besi, President of the Republic of Tunisia
sent to H.E Sauli Niinistö, a message of
congratulations in which He greatly valued bilateral relations and expressed his
willing to make use of the opportunity of
this anniversary to strengthen exchanges
and cooperation so as to better benefit the
two peoples.

President Bourguiba replied that “Finland has always aroused among Tunisians
a particular resonance and sympathy due
to a certain similarity of destiny since
both countries have experienced situations
where they had to strongly defend their
national existence, and their souls.

May his soul rest in peace.
In the past 60 years, with the joint efforts of Tunisian and Finnish governments
and those committed to the bilateral relations, our two countries have positively
carried out friendly cooperation in various
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on by intensifying mutual understanding,
mutual trust and mutual support on the
issues of each-other’s core interests and
major concerns.

As you know, Tunisia has been the
center of attention since January 2011.
The country where the Arab Spring first
arose, retains the promise of democracy.
It country accomplished extraordinary things (free and peaceful elections,
freedom of speech, promoting human and
women’s rights, gender equality, consolidation of the role of civil society in
shaping national policies).

Our two countries have also maintained good co-operation in international
and regional issues. They both attach great importance to upholding the purposes
and principles of the UN Charter, multilateralism and are committed to promote
freedom and liberties and to promote
human rights and gender equality.

But the country still facing various
challenges and most Tunisians are facing
the realization that democracy is a marathon, not a sprint. Nevertheless, even
in the harsh reality of the work required
to make democracy function, Tunisians
maintain their steadfast commitment to
succeed.

Our world is undergoing profound
changes unseen in a centur but Peace and
development remain the underlying trend
of our times.
In this new era, our two countries
should join hands to tackle together the
difficulties and challenges that lie ahead
of us.

In its battle for freedom and democracy, Tunisia was always able to count
on the support of its friends and partners.
Among these friends European Union and
its member states pledged to support the
Tunisian people’s transition towards greater democracy, freedom and social justice.

We should further strengthen the close
contact between our two peoples, strengthen educational and cultural cooperation
between the two countries so as to sow
more seeds of friendship between the two
countries.

Tunisia and EU, natural partners given
their geographical, cultural and trade
links, established a ’Privileged Partnership’ in and an ambitious action plan for
its implementation.

As I close my remarks, I would like to
express my gratitude to all the people who
have contributed to enhancing the friendship and cooperation between Tunisia and
Finland and to reiterate the basic point
that our two countries can and will benefit
from closer cooperation in a lot of new
areas.

The special status granted to Tunisia,
reflects the Union’s and its members
states commitment to supporting the
country’s transition.
Since 2011, High-level exchanges and
visits between Tunisia and Finland are
more frequent and political consultations
have been established.

I see the basis for a strong and expanding partnership as we take on the
challenges and explore the opportunities
in front of us. We are looking very much
forward to further developing and expanding the rewarding and fruitful cooperation in the years to come.

These high-level exchanges provide
solid direction for the positive development of bilateral relations and are necessary for deepening political communicati-

Thank you very much.
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the Unit for Northern Africa of the Finnish Ministry for Foreign Affairs spoke
of the development and consolidation
of Finnish-Tunisian relations and their
present state from the Finnish perspective. Counsellor for Foreign Affairs Leena
Gardemeister, former ambassador of
Finland in Tunis, spoke of her experiences
in Tunisia.

The sixtieth anniversary of
establishing diplomatic relations between Tunisia and
Finland (summary)
In the autumn of 2019, the Embassy
of Tunisia in Helsinki together with the
Finnish-Arabic Society (SARAB) held an
event with talks and a film presentation in
Helsinki to celebrate the 60th anniversary
of diplomatic relations between Tunisia
and Finland and the development of Finnish-Tunisian relations since then. Today,
Tunisia has an embassy in Helsinki and
Finland has an embassy in Tunis, both of
which are headed by an ambassador and
work to support maintaining and promoting relations between the two countries.

Concrete aspects and cooperation at
the practical level in and with Tunisia
were presented by various speakers. Anu
Juvonen, Executive Director of Demo
Finland, spoke of a project for training
young decision makers, while Terhi
Heinilä, Secretary General of the National
Council of Women of Finland, told about
collaboration with women’s organisations
and Ministerial Adviser Eija Lumme of
the Finnish Ministry of the Environment
described cooperation in matters related
to water, waste, and the circular economy.
Finally, Roosa Talvitie, project manager
at the Turku Applied Sciences, spoke of
a successful cooperation and exchange
project with Tunisia.

The event with talks and discussions
was held on Wednesday 25 September
2019 at Europe Hall in Helsinki with a
large audience attending, which consisted
of associates and partners in collaboration
of the embassy and the Republic of Tunisia, officials, members of the Tunisian
community in Finland, friends of Tunisia
and persons interested in Tunisia. The
interesting presentations were on the history and present state of Finnish-Tunisian
relations at a general level and in practical
terms with reference to projects in various
fields.

After the presentations, participants in
the event continued discussions with speakers at a reception hosted by the Embassy
of Tunisia.
On Monday, 30 September 2019, a
screening of the film Les Frontières du
ciel (The Frontiers of Heaven) by the
Tunisian director Farés Naanaa, at Kino
Regina provided an opportunity to get to
know Tunisia’s lively film industry. The
film, with subtitles in English, was originally premiered at the traditional Carthage
Film Festival in 2015. The showing of the
film was arranged by the Finnish-Arabic
Society and the Friends of the Finnish
Institute in the Middle East association
together with the Embassy of Tunisia in
Helsinki.

The event was opened with words of
welcome to the participants from vicechairperson Kadriye Bedretdin of the
Finnish-Arabic Society. She was followed
by ambassador Sarra Chaouani Abidi,
whose interesting talk summarised clearly
and concisely the development and present state of relations between Tunisia and
Finland. Ambassador Abidi’s speech is
published in this number of Marhaba.
Counsellor Ann-Christine Krank of
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Sejnenian keramiikkaa esillä Helsingissä

Tunisialainen UNESCOn aineettomaksi kulttuuriperinnöksi luokiteltu keramiikka esillä Helsingissä

Sejnenia ceramics on exhibit in Helsinki
Finnpartnership program is supporting the Sejnane products in Tunis

فخار سجنان معروض في هلسنكي

الفخار التونسي المصنف ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

Sejnenia-keramiikkaa, perinteeseen pohjautuvaa nykytuotantoa. Kuva: Jarno Peltonen

kehitysmaista; sillä voidaan tukea tuotantoketjuja ja kouluttaa paikallisia yrittäjiä.
Finnpartnershipin osasto olivat tukemassa
Suomen suurlähetystö Tunisiassa ja Tunisian Suomen suurlähetystö.
www.finnpartnership.fi

Ulkoministeriön Finnpartnershipin
osaston teema Habitare 2019 -messuilla
oli Tunisia. Tunisiasta esillä oli kaksi
organisaatiota: Sejnenia, ikiaikaisten
perinteiden mukaisia keramiikkatuotteita
valmistava naisten yhteisö, jonka käsityöperinne on lisätty UNESCOn aineettoman
kulttuuriperinnön listalle sekä L´Art du
Luxe, jonka käsityötuotteisiin kuuluuvat erilaiset korkealuokkaiset, taidolla
valmistetut kodintekstiilit. Finnpartnership oli valinnut nämä yritykset tukemaan
globaalin naisten käsityöläisyrittäjyyden
esiinmarssia. Finnpartnership tarjoaa rahoitusta kestävään, vastuulliseen tuontiin

Sejnenian naisten keramiikkataidot
Keramiikan valmistusprosessin kaikki
vaiheet suorittavat naiset, jotka myös
myyvät ruukut kylässä ja viereisten teiden
varrella; naiset ovat siis merkittävässä asemassa yhteisössä. Savi uutetaan
yleensä wadin (jokiuoman) pohjasta, ja
leikataan sitten lohkoiksi, murskataan,
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puhdistetaan ja liotetaan vedessä ennen
vaivaamista ja muotoilua. Mitään hienostuneita työkaluja tai moderneja uuneja ei
ole käytössä, vain kengän pohja kiillotusta
varten ja sauva koristelemaan esineitä
mastiksipuiden lehtien uutteella. Esineet
poltetaan kuivatulla lannalla sytytetyllä
avoimella tulisijalla, joka muuttaa uutteen
vihreästä mustaksi. Polttamisen jälkeen
ruukut on koristellaan kaksisävyisillä
geometrisillä kuvioilla, jotka muistuttavat
perinteisiä tatuointeja ja berberikudontaa.

nuorille naisille.
Sejnanen naisten keramiikka juontaa
juurensa 3500 eaa. Se on pysynyt ennallaan ilman suuria teknisiä tai esteettisiä
muutoksia. Elämäntapojen muutokset
ja edullisten keittiö- ja taloustavaroiden
saatavuuden parantuminen viimeisen 50
vuoden aikana on saanut käsityöläiset
kuitenkin vaihtamaan perinteisen tuotannon ruokailuvälineet, nuket ja ympäristön
innoittamat eläinhahmot itsesuunniteltuihin ajanhenkisiin koriste-esineisiin.

Sejnenia-keramiikkaa, perinteeseen pohjautuvaa nykytuotantoa. Kuva: Jarno Peltonen

www.ich/unesco.org/list
(pottery skills of the women of Sejnane)

Miehet ovat mukana myyntiprosessissa, mikä tekee tästä perhekeskeisen
käsityön, joka edistää perheen yhteenkuuluvuutta. Sosioekonomisten muutosten
johdosta Sejnanen naiset ovat mukauttaneet käsityönsä nykyajan tarpeisiin ja
kysynnän vaihteluihin osoittaen kykynsä
innovaatioihin. Sejnanen käsintehdyn
keramiikan taitoja opetetaan perinteisen ja epävirallisen koulutuksen kautta
yhteisöissä, joissa tyttäriä rohkaistaan
oppimaan tätä keramiikkatekniikkaa koulunkäynnin rinnalla. Virallisesti on myös
tarjolla kursseja yhteisön halukkaille
49

Sejnenia ceramics on exhibit in
Helsinki (summary)

Habitare 2019 Helsinki, Tunisian osasto, L´Art du Luxe kodintekstiilit,
Sejnenia keramiikkaa. Kuva: Jarno Peltonen

based craft that promotes family cohesion.
Faced with socioeconomic changes, the
women of Sejnane have adapted their
craft to modern-day needs and fluctuations in demand, showing their capacity
for innovation. The knowledge and skills
relating to the craft of handmade pottery
in Sejnane are passed down through traditional and informal education, in communities where daughters are encouraged
to learn this art of firing alongside going
to school. The National Office for Crafts
also delivers training courses for young
women in the community who want to
dedicate themselves to this activity.

The pottery skills of the women of
Sejnane relate to the practice of using a
specific technique to produce terracotta
artefacts for the home, including cooking utensils, dolls and animal figurines
inspired by the environment. All stages of
the pottery-making process are performed
by women, who also sell the pots in the
village and by the side of neighbouring
roads; women therefore occupy a prominent place in the community. The clay
is usually extracted from wadi beds, and
is then cut into blocks, crushed, purified
and soaked in water, before being kneaded and shaped. Once fired, the pots are
then decorated with two-tone geometrical
patterns reminiscent of traditional tattoos
and Berber weaving. Men are involved in
the sales process, making this a family-

www.ich/unesco.org/list
(pottery skills of the women of Sejnane)
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Sejnenia-keramiikan uutta ilmettä. Kuva: Jarno Peltonen
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Opening ceremony. Sheikh Sultan Al-Qasimi ruler of Sharjah, with Dr Abdulaziz AlMusallam, director of Sharjah Institute for Heritage. Delivering awards.

1000+1 Nights Expo Photo: Jarno Peltonen

Jarno Peltonen

Sharjahin tarinankertojien forum
Keräsi yhteen Tuhannen ja yhden yön tarinat eri puolilta
maailmaa

The Sharjah International Narrators’
Forum
Bringing together the Tales of One Thousand and One Nights
from around the world

منتدى رواة الشارقة

جمع قصص ألف ليلة وليلة من جميع أنحاء العالم

maista tulleet tarinankertojat ja interaktiiviset työpajat johdattivat lapset Tuhannen ja yhden yön maailmojen kiehtoviin
kertomuksiin. Erillisnäytteynä Instituutin
tiloissa oli esillä merkittävä yksityiskeräilijän kokoelma Tuhat ja yksi yötä-teoksen
huomattavan kauniita painoksia eri
puolilta maailmaa sekä aiheesta tehtyjen
elokuvien julisteita.

Sharjahin perinneinstituutti järjesti
24-26.9.2019 Tarinankertojien forumin
(Sharjah International Narrators´ Forum,
SINF), johon oli kutsuttu 97 alantuntijaa
43 maasta, arabimaista ja muualta. Forum
jakautui lapsille ja suurelle yleisölle
suunnattuun tapahtumaan ja näyttelyihin
sekä lukuisiin asiantuntijoiden tieteellisiin
seminaareihin ja keskusteluihin. Päänäyttämönä toimiva Sharjahin EXPO-halli oli
puettu Tuhannen ja yhden yön maailmaksi
kiehtovine lavasteineen, tarinankertojien
lavoineen ja lapsiryhmien työpajoineen.
Tapahtuma keräsi suuren yleisön – koululaisryhmiä ja lapsia vanhempineen. Eri

Sharjahin hallitsija Sheikh Tri Sultan
Bin Mohammed Al Qasimi avasi tämän
19. vuotuisen Tarinankertojien forumin,
mikä ajallisesti nivoutuu hänen 19 vuoteen hallitsijana. Forum on kehittynyt
yhdeksi niistä kulttuuriprojekteista, joilla
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hän elvyttää arabiperinnettä. Tällä kertaa
teemana oleva Tuhat ja yksi yötä kiehtoo monin tavoin. Tarinat on tunnettu eri
puolilla maailmaa, teos on dokumentoinut
keskeisen aikakauden arabiperinettä ja
omaksunut mukaansa vaikutteita muista
kulttuureista. Se on herättänyt orientalistisen innostuksen eri kulttuureissa. Se
on käännetty lukuisille kielille, ja se on
kuvataiteen lisäksi antanut aiheen kirjallisuuteen, elokuviin, draamoihin ja musiikkiin.

lapsille suunnatuissa versioissa on karsittu
alkuperäisistä raakaa väkivaltaa ja eroottisuutta.
Tuhannen ja yhden yön tarinoiden
eri osista on tehty lukuisia käännöksiä
suomeksi. Varhaisin on F. Hoffmanin
vihkonen ”Tuhat ja yksi yötä, kokous
itämaan satuja” 1874-1877. Suomalaisista
käännöksistä merkittäviä on Helmi Setälän toimittama Tuhannen ja yhden yön
tarinoita Suomen lapsille, 1904-07 Kuvituksista mieleenjääviä ovat olleet Rudolf

Koivun orientalismia huokuva kuvitus
K. Merikosken kertomuksissa Tuhannen
ja yhden yön satuja 1-2 vuosilta 1945 ja
1947, heti sotien jälkeen. Vuonna 2010
tarinoista ilmestyi Jaakko Hämeen-Anttilan suomennos kuvittajana Heli Hieta.
Se on ensimmäinen suoraan alkutekstistä
tehty suomennos. Se pohjautuu 1835
ilmestyneeseen Bulag I – laitokseen ja sen
myöhempään editioon.

Kokoelman varhaisin tunnettu muoto
on persiasta arabiaksi käännetty versio
900-luvulta. Nykyisen muotonsa kertomus sai Egyptissä 1300-1400-luvuilla,
kun sadut järjestettiin kokoelmaksi ”Alf
laila wa laila”. Persialaista alkutekstiä tai
arabialaista käsikirjoitusta ei ole löydetty. Euroopassa tarina tuli tunnetuksi
1700-luvun alussa, kun Antoine Galland
käänsi sen ranskaksi 1500-luvulta peräisin
olevasta käsikirjoituksesta. Myöhemmin
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visual arts it as inspired literature, cinema,
drama and music.

The Sharjah International
Narrators’ Forum (summary)

There have also been many Finnish
translations of various parts of the Tales
of One Thousand and One Nights. The
earliest one is a booklet by F. Hoffman
with the Finnish title ”Tuhat ja yksi yötä,
kokous itämaan satuja” (One Thousand
and One Nights, a Collection of Oriental Stories) published in 1874 –1877. A
Finnish translation of the tales by Jaakko
Hämeen-Anttila with illustrations by
Heli Hieta appeared in 2010. It is the first
Finnish translation made directly from the
original text and is based on the Bulag I
version from 1835 and its later edition.

The Sharjah Institute for Heritage
held the Sharjah International Narrators´
Forum (SINF) on 24 –26 September
2019 with the participation of 97 invited
experts from 43 Arab and other countries.
The Forum featured an event and exhibitions for children and the general public,
as well as several scholarly seminars and
discussions for experts. The main venue
of the event, the EXPO Hall in Sharjah,
was turned into the world of One Thousand and One Nights, with fascinating set
designs, stages for narrators and workshops for groups of children. This event
drew large audiences of schoolchildren
and other children with their parents.
Story-tellers from different countries and
interactive workshops led children into
the fascinating stories of the world of
One Thousand and One Nights. A separate exhibit at the Institute consisted of
a leading private collection of beautiful
published versions of One Thousand and
One Nights and posters of films made of
this subject.
Sheikh Dr Sultan Bin Mohammed Al
Qasimi, the ruler of Sharjah, opened the
19th International Narrators’ Forum, coinciding with the 19th anniversary of his
rule. The Forum has evolved into one of
the cultural projects with which he is reviving Arab heritage. This year’s theme of
One Thousand and One Nights is fascinating in many ways. The stories are known
around the world; this work documents
Arab heritage of an important period
adopting influences from other cultures.
It has aroused interest in Orientalism in
various cultures and has been translated
into several languages and alongside the

Chairman Jarno Peltonen, one of the participants, with
Dr Abdulaziz Al-Musallam, Director of the Institute
for Heritage.
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Various events and feelings Photo: Jarno Peltonen
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Sharjahin Kalligrafian Biennale
Sharjah Calligraphy Biennial
بينالي الشارقة للخط العربي

Jomni Amor, Tunisia

Aabed Calligrapher, Saudi Arabia

myös kannustaa syventymään arabialaisen
kalligrafian historiaan ja inspiroitumaan
siitä taiteellisessa luomisessa.

Sharjahin kalligrafian biennale on
perustettu vuonna 2004 ja jatkuu Sharjahin hallitsijan, hänen korkeutensa Sheikh
Tri Sultan bin Mohammed Al Qasimin
suojeluksessa. Sen tavoitteena on tuoda
esiin arabialaisen kalligrafiataiteen teoriaa
ja käytäntöä -kaikkine osa-alueineen,
koulukuntineen ja perinteineen. Biennale kokoaa johtavia kalligrafeja ja alan
harrastajia eri puolilta maailmaa esittämään taidettaan ja projektejaan panostaen
samalla kalligrafiataiteen kehittämiseen.
Biennale tarjoaa taiteilijoille myös mahdollisuuden kokea alan viimeisimmät tekniset ja esteettiset saavutukset. Biennale

Viimeisin, järjestyksessä kahdeksas,
Sharjahin Kalligrafian Biennale (SCB)
vuonna 2018 esitteli 509 teosta 227
taiteilijalta. Keskeisessä yleisnäyttelyssä
vuoropuhelua kävivät perinteiset ja nykyaikaiset näkökohdat. Toinen näyttelykokonaisuus perustui taiteilijoiden omakohtaisiin näyttelyihin. Sharjahin taidemuseoon
sijoittui näyttely ”Nykyilmaisu”. Erikoisnäyttely ”Zayed -ihmisen olemus korosti
edesmenneen Sheikh Zayedin henkilöä ja
olemusta.
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Biennalen yleisnäyttelyssä oli esillä
142 taiteilijaa uusimpine töineen. Näyttely
loi kiinnostavaa vuoropuhelua vanhempien ja nuorten kesken. Vuoropuhelua
vauhdittivat ulkomaiset osallistujat. Kalligrafiaa oli toteutettu myös muihin materiaaleihin kuten keramiikkaan, puuhun,
metalliin ja akryyliin.

tyi laajasti eri puolille Sharjahia mm.
moskeijoihin, Sharjahin yliopistoon ja
Al-Qasimia-yliopistoon työpajoina,
keskustelutilaisuuksina ja tutkimusprojekteina. Innovointiin ja uudistuksellisuuteen
pyrkivä Biennale tuottaa näyttelyjulkaisun
sekä NOON-uutisleheden ja vastaa eri
näyttelykategorioiden palkinnoista.

Biennalen perinteinen näkökohta
koskee tiukasti sääntöjä noudattavaa
ilmaisua. Siinä ollaan uskollisia eri kalligrafiatyyppien alkuperälle, muodolle,
asteikoille, mitoille ja suhteille. Täydel-

www.sdc.gov.ae/en/Content/47/3
Sharjah Calligraphy Biennial on luovuttanut runsaan kuvamateriaalin käyttöömme. Parhaat kiitokset.

lisen esteettisen lopputuloksen taustana
ovat myös tekniset perinteet kuten paperi,
muste ja kynät.

Arabialainen kalligrafia on arabiankielisiä kirjaimia käyttävien kielten kaunokirjoitustaidetta. Kalligrafia on noussut
arvostettuun asemaan arabiankielisissä
maissa, mm sen seurauksena, että ihmisen
esittäminen kuvana on nähty islamissa
epäjumalien palvontana. Islamilaisessa
kulttuurissa kalligrafia pidetään kuvataiteen jaloimpana muotona. Kalligrafia
pukee jumalan sanan näkyvään muotoon.
Kalligrafeja arvostetaan, taitavimmat
mestarit tunnetaan nimeltä. Kalligrafiaa pidetään islamilaisessa maailmassa
suuressa arvossa, sitä sovelletaan laajasti,
tavallisimpien kirjoitusalustojen lisäksi
myös rakennusten seinäpintoihin, tekstiileihin sekä koriste- ja tarve-esineisiin.

Nykyaikainen, moderni suuntaus
tähtää erilaisiin horisontteihin. Se irrottautuu perinteisestä kalligrafiasta ja sen
säännöistä. Kirjainta käytetään puhtasti
visuaalisena elementtinä osana nykytaiteen ilmaisua.
Sharjahin perinneinstituutin kanssa
yhteistyössä Rabatiin Marokossa
perustettu Islamilaisen perinteen instituutti on ottanut tavotteisiinsa arabialaisen
kalligrafiataiteen suojelun.
Biennale kestää oheisohjelmineen
parisen kuukautta. Tapahtuma levittäy-
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Sharjah Calligraphy Biennial (summary)

The ruler of Sharjah Sheikh Sultan Al-Qasimi

association with the Institute of Islamic
Heritage founded in Rabat, Morocco, has
taken on the aim of fostering and protecting Arabic calligraphy.

Established in 2004, the Sharjah Calligraphy Biennial continues to be held under the patronage of His Highness Sheikh
Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the
ruler of Sharjah. The purpose of the biennial is to present the theory and practice
of Arabic calligraphy with its different
areas, schools and traditions. It brings together calligraphers and enthusiasts from
different parts of the world to display their
art and projects while focusing on developing the art of calligraphy. The biennial
also gives artists the opportunity to experience the latest technical and aesthetic
achievements in this field. It encourages
a deeper study of Arabic calligraphy and
turning to it for artistic inspiration.

The biennial and its additional programme are held over a period of approximately two months. The biennial takes
place in several venues throughout Sharjah, including mosques, the University of
Sharjah and the Al-Qasimia University
and involves workshops, panel discussions and research projects. With innovation and reform as its aims, the biennial
issues its own exhibition publication and
the NOON bulletin and is responsible for
the prizes in various exhibition categories.
www.sdc.gov.ae/en/Content/47/3

Held in 2018, the eighth and most
recent Sharjah Calligraphy Biennial featured 509 works by 227 artists.

With our warmest thanks to Sharjah
Calligraphy Biennial for providing us
with a large body of material for illustrations.

The Sharjah Institute for Heritage, in
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Oikealla: Matter Bin Laheg, UAE

Vasennalla: Nasreddin Zitouni, Saksa, Surat Al Rahman

Mohammed Reda Bilal, Syria
Jamila Johar, Kuwait

Hojatollah Ranjbar, Iran

Oikealla: Dr Othman Taha, Syria

Vasemmalla: Hans-Christian Berg, Finland, Acrylic

Farid Al-Ali, Kuwait
The Seven, Sculpture, Steel

Sharjah World Book Capital 2019 (UNESCO)
23 April 2019-22 April 2020
First one in Arab World
www.sharjahwbc.com
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Jarno Peltonen

Qatarin Kansallismuseo
Uusi rakennus antaa Qatarille äänen

The National Museum of Qatar
The new building will give Qatar a voice

متحف قطر الوطني
ًصوتا

يمنح قطر

de Arabin rakennuksessa suurikokoiset
auringonvaloa automaattisesti säätelevät
teräslevykuviot, imitoivat ”mashrabiaa”,
ikkunasäleikköjä. Louvre Abu Dhabi rakentuu paikan arkkitehtuuria heijastavista
meren ympäröimistä rakennuksista. Kaiken kattaa valoa perforoidusti – palmun
lehtien tapaan – siivilöivä teräsverkoston
luoma kupoli. Qatarin kansallismuseon
arkkitehtuurin lähtökohtana on Qatarille
tyypillinen kidemuodostelma ”Desert
rose”, aavikon ruusu, joka kehittyy hiekkadyyneissä kipsin kiteytyessä terälehtimäisiksi kokonaisuuksiksi. Se on luonnon
luoma arkkitehtoninen rakennelma, joka

Qatarin kansallismuseon avasi Hänen
Korkeutensa Sheikh Tamim bin Hamad
bin Khalifa Al Thani 28.9.2019 yhdessä
Qatarin museoiden johtajan Sheikha Al
Mayssa Al Thanin ja Kansallismuseon
johtajan Sheikha Amna bint Abdulaziz bin
Jassim Al Thanin kanssa.
Qatarin uusi kansallismuseo on Pritzger-Prize-palkinnon saaneen arkkitehti
Jean Nouvelin kolmas arabimaailmaan
liittyvä rakennusmonumentti Pariisin
Institut du Monde Arabin ja Louvre Abu
Dhabin ohella. Näissä kussakin arkkitehdin inspiraation lähtökohta on arabikulttuuri tai rakennuspaikka. Institut du Mon67

sä aiemmin kansallismuseona toimineen
palatsin, jonka alunperin oli rakennuttanut modernin Qatarin perustajan, Sheikh
Abdullah bin Jassim Al Thanin ( 18881957),poika ja toiminut hallitsijaperheen
ja myöhemmin hallituksen palatsina. Tähän yhteyteen on myös luotu perinteinen kauppiaitten ”Howsh” – rakennusten
ympäröimä varjoisa piha - näyttelyitä ja
tapahtumia varten.

muodostuu tuulen, kosteuden ja hiekan
yhteydestä miljoonien vuosien aikana. Se
on hämmästyttävän monimuotoinen ja
runollinen.
Dohan rantaviivaan sijoittuva kidemäisistä muodoista rakentuva ´kansallismuseo kattaa sisäänsä Qatarin tarinan
sen luonnon historian ja ihmisen elämän
esihistoriasta tähän päivään. Toinen
toiseensa leikkautuvista levyistä koostuva
rakennus on 350 metriä pitkä ja pintaalaltaan 40 000 m2. Rakennuksessa on
539 onkalomaista, ainutkertaista, toisiaan
leikaavien levymäisten tasojen väliin jää-

Rakennus kattaa 11 galleriallaan
Qatarin tarinan kolmena toisiaan ajallisesti seuraavana kertomuksena. Näistä
ensimmäinen kertoo luonnon historian ja

Merenkulkua ja helmenkalastusta.

asutuksen muodostumisen, varhaiset elinkeinot kalastuksen, helmenkalastuksen ja
merenkulun, toinen hämmentävän öljyn
löytymisen ja myöhemmän maakaasun
käyttöönoton aikakauden, ja kolmas tarkastelee modernia Qataria, sen kehitystä
idän ja lännen liittymäkohdaksi.

vää tilaa. Pinta on lasikuidun vahvistamaa
betonia. Teknisesti rakenne on vaativa.
On haluttu luoda rakennus, joka
noudattaa paikan geografiaa ja säilyttää
paikan traditiota, tähtäimenä on myös
äärimmäisen hyvä auringon suoja. Erisuuntaiset levykkeet luovat pitkiä varjoja.
Rakennuksessa ei ole suuremmin ovia
tai ikkunoita, ja vähät ikkunat sijoittuvat
niin, ettei suora auringonvalo niihin ulotu.
Tuloksena on energiatehokas rakennus,
jonka ilmastointi on taloudellista.

Päänäyttelyn museografia, esitystapa,
on luotu yhteistyössä museon kanssa.
Runsasta esineistöä täydentämään on gallerioiden seinäpintoihin mukautettu
kuvaesitykset kertomaan herätteellisesti ja
runollisesti alueen pitkä historia. Esitystapa on voimakkaan elämyksellinen, se on

Rakennuspaikka on myös historiallisesti arvokas. Rakennus sulkee yhteyteen68

ulkotilassa Howsh.

luotu ainutkertaiseksi, ainoastaan museossa esitettäväksi.

Dohasta on kehittynyt kansainvälisesti
johtava museokaupunki.

Näytteillä on 8000 esinettä, luonnon
esimerkkejä ja esineistöä esihistorian
ajoista alkaen. Arvokkain esillä oleva
esine on Barodan helmimatto, johon on
kirjailtu 1.5 miljoonaa helmeä, koristeena
smaragdeja, timantteja ja safiireja. Sen
esillepano kunnioittaa helmenkalastajien
merkittävää osuutta Qatarin historiassa.

1. National Museum of Qatar
(www.nmoq.org.qa)
2. Museum of Islamic Art MIA,
arkkitehti I.M.Pei 2008
(www.mia.org.qa)
3. MATHAF,
Arab Museum of Modern Art, 2010
(www.mathaf.org.qa)

Qatarin historiaa ja identiteettiä korostavan päänäyttelyn lisäksi museo tarjoaa
merkittäviä vaihtuvia erikoisnäyttelyitä,

Beduiinien tekstiilejä.

4. Orientalist Museum (www.qm.org.qa/
en/project/orientalist-museum)
5. Dohan museoista lisää
(www.qm.org.qa)

luentoja, seminaareja ja pedagogisia ohjelmia
Museopuistoon sijoittuu ranskalaisen
Jean-Michel Othonielin 114 vesisuihkua
tuoden mieliin arabikalligrafian, syyrialaisen Simone Fattalin veistos Meren portit
heijastaen kalliokaivarruksia Qatarin Al
Jassasiyassa. Muista taidetoksista mainittakoon qatarilaistaiteilija Ali Hassanin
maalaus sisäänkäynnissä ja qatarilaistaiteilija, mesenaatti Sheikh Hassan bin
Mohammed bin Ali Al Thanin maalaukset
sisäänkäynnin gallerioissa sekä irakilaistaiteilija Ahmed Al Bahranin veistos

Les Ateliers Jean Nouvel
(www.jeannouvel.com)
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founder of Qatar.
With its eleven galleries, the building presents the story of Qatar as three
chronologically consecutive narratives.
The first tells of natural history and the
origins of settlement and early livelihoods
— fishing, pearl fishing and seafaring.
The second narrative is about the changes
that came with the discovery of oil and
the later use of natural gas, while the third
addresses modern Qatar and its evolution
into a node where east and west meet.
The museography of the main exhibition, its manner of presentation, has been
created in association with the museum.
The large number of exhibits is complemented with visual displays on the walls
of the galleries describing the long history
of the region in an inspiring and lyrical
way. The presentation has a strong experiential focus, being created as unique and
to be displayed only in the museum.
In addition to the main exhibition
on the history and identity of Qatar, the
museum features important temporary
special exhibitions, lectures, seminars and
pedagogical programmes.
Doha has developed into an internationally prominent museum city.

The National Museum of
Qatar (summary)
The National Museum of Qatar was
opened by His Highness Sheikh Tamim
bin Hamad bin Khalifa Al Thani on the
28th of September 2019 together with
Sheikha Al Mayssa Al Thani, director of
the Qatar museums and Sheikha Amna
bint Abdulaziz bin Jassim Al Thani, head
of the National Museum of Qatar.
The new National Museum of Qatar
is the third monumental building related
to the Arab world by the Pritzger Prize
winning architect Jean Nouvel. His other
works in this area are the Institut du
Monde Arabe in Paris and the Louvre Abu
Dhabi. The architecture of the National
Museum takes as its starting point the
“Desert Rose”, a crystal formation typical
of Qatar, an architectonic structure created
by nature that evolves over the course of
million years through the combination of
wind, moisture and sand. It is surprisingly complex and lyrical.
Made of crystal-like sheeting and located by the shoreline at Doha, the National
Museum building is 350 metres long,
with a floor area of 40,000 square metres.
The building contains 539 unique spaces
resembling hollows remaining between
intersecting lamellar levels. The surface is
of concrete reinforced with fibreglass and
the construction is technically demanding.
The building is also energy efficient with
an economical air-conditioning system.
The National Museum is also in a
location of historic value. It encloses in
connection with it the former palace that
served as the National Museum, which
was built by the son of Sheikh Abdullah
bin Jassim Al Thani (1888 –1957), the

1. The National Museum of Qatar
(www.nmoq.org.qa)
2. Museum of Islamic Art MIA, architect
I.M.Pei 2008 (www.mia.org.qa)
3. MATHAF, Arab Museum of Modern
Art, 2010 (www.mathaf.org.qa)
4. The Orientalist Museum (www.qm.org.
qa/en/project/orientalist-museum)
5. For more about the museums of Doha,
see www.qm.org.qa

Les Ateliers Jean Nouvel
(www.jeannouvel.com)
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Kuva: Steve Double
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Kaarina Peltonen

Zaha Hadid (1950-2016)

ensimmäinen arabi ja ensimmäinen nainen arkkitehtuurin
Pritzker-palkinnon saajana.
The First Arab and the First Woman to Receive the Pritzker
Architecture Prize

)2016-1950( زهاء حديد

.أول عربية وأول امرأة تحصل على جائزة بريتزكر للعمارة

Centre for Performing Arts, Saadiyat Island, Abu Dhabi.

interiööreihin ja huonekaluihin. Visionäärinä hän sai arkkitehdit kyseenalaistamaan
laatikkosuunnittelun ja ajattelemaan
uudella tavalla. Hadid tulkitsi arkkitehtuurin varhaisia avantgardistisia ideoita
vapauttaen arkkitehtuurin geometrian
kehittäen valuvista ja vuolaista muodoistaan tunnistettavan tyylin, jota on kopioitu
enemmän kuin muita aikalaisia. Hadid oli
kiinnostunut orgaanisesta suunnittelusta
ja haastoi fysiikan lait. Seinät sulautuvat
lattioihin, katot väreilevät ja pullistuvat
vieden vierailijan johonkin toiseen ulottuvuuteen.

Kansainvälisesti arvostettu, kokeilevasta tyylistään ja innovatiivisesta designista tunnettu, ”Kurvien kuningattareksi”
kutsuttu Zaha Hadid oli aikakautemme
huomattavimpia arkkitehteja. Hän sai
ensimmäisenä arabina ja naisena ja yhtenä
nuorimpia arvostetun Pritzker-palkinnon
2004. Hän halusi luonnehtia itseään vain
arkkitehdiksi ilman muita epiteettejä.
Vuonna 2010 Zaha Hadid nimettiin vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi maailmassa.
Zaha Hadid kokeili jatkuvasti arkkitehtuurin ja urbaanin suunnittelun rajoja
monessa mittakaavassa kaupunkiskaalasta
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suunnitteli Kiinaan Kantonin oopperarakennukset. Guangzhoun ooppera (20032010) asettuu täydellisesti joenuomaan.
Itse hän luonnehti taloa eroosion joessa
pehmentämiksi kiviksi. Valuva lasirunko
päästää valon virtaamaan sisään. Beijingin
kansainvälinen lentokenttä suunniteltiin
2001-2005. Lontoon vesikeskus London
Aquatics Central rakennettiin vuoden
2012 olympialaisia varten. Viimeisimpiä
töitä ovat Heydar Alliyevin kulttuurikeskus Bakussa Azerbaijanissa 2014, joka sai
London Design Museumin palkinnon ja
Seouliin 2007-2013 rakennettu Dongdae-

Zaha Hadid syntyi Bagdadissa
31.10.1950. Perhe oli vaikutusvaltainen;
isä teollisuusmies ja äiti taiteilija. Hän
opiskeli 1968-71 Beirutin amerikkalaisessa yliopistossa suorittaen arvosanan matematiikassa. 1972 Hadid siirtyi Lontooseen
Arkkitehtiliiton kouluun (Architectural
Association School). Hänestä tuli osakas
OMA-toimistoon (Office for Metropolitan
Architecture) 1977. OMAlla oli näyttelyt
Frankfurtissa ja Guggenheimin museossa
1978. Samoihin aikoihin hän alkoi opettaa

Opus Hotel, Dubai Photo: Hufton + Crow

mun Design Plaza.

AA-Schoolissa. Zaha Hadid on luennoinut
monissa Euroopan kaupungeissa. Vuonna
1980 Hadid perusti Lontooseen oman toimiston Zaha Hadid Architects. Toimistossa on nykyisin noin 350 työntekijää. Zaha
Hadidin suunnittelemia näyttäviä julkisia
rakennuskomplekseja on eri puolilla maailmaa.

Zaha Hadidin ikonisia suunnitelmia
Arabimaissa ovat mm. Sheikh Zayedin
silta 2010 Abu Dhabissa. Saadiyat Islandille 2007 suunniteltu Abu Dhabi Performing Centerin avaruusaluksen muotoinen
orgaaninen rakennus, joka sisältää viisi
teatteria. Opus Hotel ja palveluasunnot
Dubaissa 2013. Siinä kaksi eri rakennetta
on yhdistettynä kuutioksi välissään tyhjä
tila. halkeama

Varhaisin menestys oli Vitra Fire Station Saksassa 1991-1993. Rosenthal Centre
for Contemporary Art oli ensimmäinen
projekti Yhdysvalloissa. Se sai kaksi palkintoa. MAXXI, Nykytaiteen museo Roomassa valmistui 1998-2010. Zara Hadid

Zaha Hadidia on luonnehdittu kaikkien
aikojen lahjaikkaimpiin arkkitehteihin
lukeutuvaksi. Hadid on saanut useita
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arkkitehtuuripalkintoja mm.: brittiläisen
arkkitehtuuripalkinto asunnon uudistamissuunnitelmasta 1982, ensimmäisen
palkinnon kansainvälisessä Hongkong
Peak-kilpailussa, UK:n arvostetuimman
palkinnon Stirling Prize 2010 ja 2011.
British Royal Institute myönsi kultamitalin 2016. Vuonna 2012 kuningatar Elisabeth aateloi hänet arvonimellä Dame.
Zaha Hadid kuoli yllättäen sydänkohtaukseen 2016 sairastuttuaan keuhkopussin
tulehdukseen. Häneltä jäi paljon töitä kesken, joita Zaha Hadid Architects jatkaa.

Summary in English
Internationally acclaimed, recognised
for her experimental style and innovative
design and also known as the ‘Queen of
Curves’, Zaha Hadid was one of the most
prominent architects of our age. In 2005,
she became the first Arab and the first
woman – and one of the youngest architects ever – to receive the coveted Pritzker

Lähteet:

Issam Fares Institute, American University, Beirut

Architecture Prize. She wanted to describe herself only as an architect, without
any other epithets. In 2010, Zaha Hadid
was named the ‘World’s Most Influential
Woman’.

Al Tashkeel 26: Muistokirjoitus The
Queen of the Curves Legacy Zaha Hadid
(1950 – 2016).
Wikipedia: Zaha Hadid

Zaha Hadid continuously tested the
boundaries of architecture and urban
planning on many scales, from the city to
interior design and furniture. She was a
visionary who made architects question
the design of cubelike buildings and to
think in new ways. Hadid interpreted the
early avant-garde ideas of architecture,
liberating its geometry and developing a
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Iconic projects by Zaha Hadid in the
Arab countries include the Sheikh Zayed
Bridge (2010) in Abu Dhabi and the Abu
Dhabi Performing Center on Saadiyat
Island from 2007 which is an organic
building resembling a spaceship and
containing five theatres. The Opus Hotel
and serviced apartments in Dubai from
2013 consist of two structures joined into
a cube with an empty space opening like a
ravine between them.

distinctive style of flowing and abundant
forms that has been copied more than the
works of many of her contemporaries.
She was interested in organic design and
she challenged the laws of physics. Walls
would merge with floors and ceilings
would undulate and bulge, leading the
visitor into a different dimension.
Zaha Hadid was born in Baghdad on
the 31st of October 1950 into an influential family; her father was an industrialist
and her mother was an artist. She studied
at the American University of Beirut from

King Abdullah Petroleum Studies and Research Centre (KAPSARC), Saudi-Arabia

1968 to 1971 and completed a degree in
mathematics. Hadid moved to London in
1972 to study at the Architectural Association School of Architecture and established her own architectural firm, Zaha
Hadid Architects, in London in 1980.
The firm currently has approximately 350
employees. There are impressive complexes of public buildings designed by her all
over the world.

Zaha Hadid has been described as
one of the most gifted architects of all
time. In 2012 she was knighted as Dame
Zaha Hadid by Queen Elizabeth II. Zaha
Hadid died of a heart attack in 2016 after
contracting pleurisy. Her many unfinished projects are being continued by Zaha
Hadid Architects.
Sources:
Al Tashkeel 26: Obituary The Queen of
the Curves Legacy Zaha Hadid (1950 –
2016).
Wikipedia: Zaha Hadid

Among her last works were the Heydar
Alliyev Cultural Centre in Baku, Azerbaijan from 2014 and the Dongdaemun
Design Plaza in Seoul, South Korea built
in 2007–2013.

76

77

78

Jukka Ahokas

Fésin Pyhän musiikin festivaali
Matkakertomus 2018

The Sacred Music Festival of Féz

A study visit in 2018

مهرجان الموسيقى المقدسة في فاس

رحلة استكشاف

Fés – Marokon hengellinen pääkaupunki

Quaraouiyine, maailman vanhin edelleen
toimiva yliopisto. Toinen, pienempi Fesin
medinoista on nimeltään Fes Jdid. Fesin
vanhakaupunki on UNESCON suojelema, maailman tiettävästi suurin autoton
kaupunkialue. Ajokieltoja ei kylläkään
tarvita, koska kaduilla mahtuu kulkemaan paitsi jalan, vain aasilla, muulilla
tai kaksipyöräisillä moottoriajoneuvoilla.
Muulien selässä on usein teräksestä muotoiltu teline, jolla kulkee niin juoma- kuin
kaasupullotkin pieniin kadunvarsikauppoihin.

Marokon toiseksi suurin kaupunki Fes
ei ole Pohjois-Afrikan, Välimeren tai
Lähi-Idän mittapuun mukaan mitenkään
erityisen vanha kaupunki. Se on perustettu
yhdeksännen vuosisadan loppupuolella
laaksoon, jonka Atlasvuoristo erottaa
etelässä Saharasta. Gibraltar ja Välimeri
ovat pohjoisessa kahden ja puolen sadan
kilometrin päässä. Fes on yliopisto- ja
kulttuurikaupunki. Fesiä kutsutaan myös
Marokon hengelliseksi pääkaupungiksi. Vanhassakaupungissa eli medinassa,
jonka nimi on Fes el Bal sijaitsee Al

Medina on kuin valtava ulkoilmamuseo. Muutamat luvut puhukoot puo79

lestaan: 9000 historiallista rakennusta,
83 mausoleumia, 176 moskeijaa, joiden
yhteydessä toimii 11 koulua, 1200 käsityöpajaa, osittain hotelleiksi muutettuja
palatseja salaisine sisäpuutarhoineen,
terasseineen ja vesialtaineen. Kapeiden
katujen labyrintistössä uskon jopa paikallisten asukkaiden eksyvän silloin tällöin.
Vaikka hyvin monet käsityöläiset ovatkin
siirtäneet tuotantoaan modernimpiin olosuhteisiin medinan ulkopuolelle, törmää
jokaisella kadulla käsityöläisiin takomassa koriste- ja tarve-esineitä messingistä
ja kuparista. On myös monenkirjavaa

restaurointityö etenee nykyisin kiireellisyysjärjestyksessä joskus ehkä hitaasti,
mutta kuitenkin varmasti maan kuninkaan
Mohammed VI:n suojeluksessa. Viranomaiset vakuuttavat, että koko restauroinnin tarkoitus on ylläpitää tulevaisuudessakin medinan autenttinen ja alkuperäinen
arkkitehtuuri ja henki.
Ensimmäistä kertaa Afrikan maanosassa ja muslimimaassa
Saavuimme puolisoni kanssa Fesiin
kesällä 2018 samaan aikaan, kun suomalaiset alkoivat värjötellä helteisen kesän

Kupariseppä, Medina. Kuva: Jukka Ahokas

nahkateollisuutta, mattokutomoita, ruukuntekijöitä, puuseppiä ja harvinaisuutena
herra, joka viimeisenä ammattinsa harjoittajana valmistaa koriste-esineitä, lusikoita
ja kampoja lehmän sarvesta.

ainoana kylmänä viikonloppuna mökeillään yrittäen saada syttymään märkiä
juhannuskokkojaan. Matkan tarkoitus oli
tutustua Fesin maailmankuuluun Sacred
Music -festivaaliin ja saada sieltä inspiraatiota ja vaikutteita saman nimiselle
Helsinkiin perustettavalle tapahtumalle.

Tätä monipuolista ja perinteistä
käsityöläisyyttä halutaan pitää hengissä,
medinan alkuperäisen hengen vuoksi.
1980-luvun lopulla havahduttiin huomaamaan historiallisen kaupungin vähittäinen
raunioituminen ja vuoden 2013 jälkeen on
Fesissä suojeltu 4000 rakennusta. Medinan vanhoja rakennustapoja kunnioittava

Saapuminen Marokkoon oli minulle
monessakin mielessä ainutlaatuinen kokemus. Se oli ensimmäinen kerta, kun astuin
Afrikan mantereelle, samoin saavuin ensimmäistä kertaa elämässäni muslimimaa80

han mukanani monenlaiset ennakkoluulot
ja varmasti vähän myös pelkoa matkassa.
Emme olleet turistioppaiden ja matkaseurueen turvassa, vaan omatoimimatkalla.
Kontaktinamme olivat festivaalin toimisto, josta olimme tilanneet festivaalipassit
sekä Airbnb-osoite ja puhelinnumero,
johon soitamme, kun saavumme medinan kuuluisalle Bab Boujloud -portille
l. siniselle portille. Lisäksi olin saanut
iranilaiselta Helsingin festivaalille tulossa
olevalta muusikolta Ali Asghar Rahimilta
hänen nuoren ystävänsä yhteystiedot. Siitä
olikin myöhemmin paljon iloa.

pään kerrokseen keittiön, olohuoneen ja
makuuhuoneen käsittävään huoneistoon.
Vielä portaat jatkuivat kattoterassille,
jota edelsi pieni leposoppi terassin oven
sisäpuolella. Terassilta avautui näkymä
vanhaan kaupunkiin ja myös yhdelle
kaupungin isoimmista moskeijoista. Sen
minareetista saisimme kuulla rukouskutsuja parin viikon ajan. Ympäri medinaa
kaikuvat rukouskutsut jäsensivät vuorokautta ja niitä tuli lähtiessä suorastaan
ikävä.
Ilta basaarikaduilla oli tietenkin ek-

Ensemble Shams, Iran. Kuva: Jukka Ahokas

Pääsimme hyvin taksilla kohtauspaikkaamme ja meille järjestettiin mies ja
kärryt kuljettamaan matkatavaroitamme
majoituspaikkaamme noin kymmenen
minuutin kävelymatkan päähän Bad
Boujloudista. Matkalla ostimme kapeiden
katujen myymälöistä ja katukauppiailta joitain ruokatarvikkeita ensi hätään.
Voin sanoa, että olimme onnekkaita
päästessämme käsitykseni mukaan hyvin
aitoon marokkolaiseen asuntoon. Kapeat
ja jyrkät portaat veivät yhä ylemmäs ja
ylemmäs talon toiseen ja samalla ylim-

soottinen. Jokainen kaupustelija ja niin sanottu opas huomasivat välittömästi uudet
turistit reviirillään, sekin on heidän ammattitaitoaan. Sinisilmäiseltä muukalaiselta on kaikkein helpointa saada rahat pois,
ja varmasti maksoimmekin aluksi joitain
ylihintoja. Kun olimme viikon kuluttua
oppineet kaupankäynnin alkeet ja meidät
jo tunnettiin, ei kukaan enää kiinnittänyt
meihin huomiotaan. Aika rauhassa sai sen
jälkeen kulkea. Useinkaan tuotteissa ei ole
hintalappuja, ja vaikka olisikin, niin hinta
muodostuu lähes aina tinkimisen jälkeen.
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”Music is a most powerful form of spiritual expression; it is also the medium
most likely to bring humans together.”
—King Mohammed VI of Morocco

tuksen ja yhteistyön hengessä ja ilmapiirissä. Festivaali on ennen kaikkea foorumi
eri uskontojen musiikille, mutta läheskään
kaikki musiikki ei liity suoranaisesti mihinkään uskontoon. Festivaali on ainakin
tätä nykyä myös yleisemmin etnomusiikin tapahtuma. Sacred Music on Fésin,
Marokon toiseksi suurimman kaupungin,
vuosittainen päätapahtuma.

The World Sacred Music Festival
Fes -festivaalia vietettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1994. Kymmenkunta päivää kestävää tapahtumaa vietetään vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin
kesä ei vielä yleensä ole kuumimmillaan.
Vuonna 2018 tapahtuma siirtyi kuitenkin
Ramadanin vuoksi kuukaudella eteenpäin,
joten saimme tuntea joka päivä niskas-

Tapasin festivaalila useita taiteilijoita
ja muusikkoryhmiä. Lisäksi tutustuin
festivaalin nykyiseen taiteelliseen johtajaan Alain Weberiin sekä hänen edeltä-

VIew of the old medina, with the minaret of Zaouia Moulay Idriss II on the left,
where it commemorates Idris II, the founder of Fez.

samme heinäkuun yli 30 asteen kuumuuden. Siihen kyllä tottuu ja medinan kujilla
on sitä paitsi lähes viileää, koska auringon
säteet harvoin osuvat kapeille kujille.

jäänsä festivaalin perustajaan etnologian,
antropologian ja uskontotieteen tohtoriin
Faouzi Skaliin. Fésin matka oli minulle
opintomatka, miten rakentaa vastaava eri
uskontojen musiikkia esittelevä tapahtuma Helsinkiin. Fésin Sacred Music
-festivaalin edeltäjänä oli elokuvafestivaali, kertoi Faouzi Skali. Pian hän havaitsi, kuinka musiikki hävittää kaikkein
tehokkaimmin raja-aidat eri uskontojen
väliltä. Dialogi syntyy kuin itsestään
varsinkin, kun muusikot alkavat soittaa
yhdessä. Tällaisen monikulttuurisen ja

Sacred Music –festivaali perustettiin
eri uskontojen hengellisen musiikin esittämisfoorumiksi. Joka vuosi sinne saapuu
yhtyeitä, orkestereja ja taiteilijoita esittämään muslimien, kristittyjen, hindujen,
juutalaisten sekä pienempien uskontojen
pyhää musiikkia. Kaikki tulevat Fésiin
esiintymään yhdessä keskinäisen kunnioi-
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-uskontoisen tunnelman aistimme myös
festivaalin avajaiskonsertissa Bab Al
Makinassa, joka on alun perin kuninkaan
palatsin paraatikenttä. Maailmankuulu
sellotaiteilija Jordi Savall oli koonnut 30
hengen orkesterin eri kansallisuuksista
ja eri uskonnoista. Erilaisia soittimia oli
saman verran enkä tuntenut niistä ennestään puoliakaan. Konsertti oli moninaisuudessaan ja värikkyydessään eräänlainen maapallon ympärimatka. Musiikkia
oli Kauko- ja Lähi-Idästä sekä tietenkin
Afrikasta. Euroopan puolelta esiintymis-

nyökkäillen merkiksi seuraavan musiikkiosion aloittajille. Laulusolisteja oli viisi.
Kiinnostavinta oli eri maanosista tulleiden yhtyeiden vuorottelevat virtuoosiset
esitykset. Muusikoiden yhteissoittonumeroissa mentiin muutamalla soinnulla ja
ainakin osittain improvisoiden lyömäsoittajien pitäessä koneiston kasassa. Joissain
kohdissa kaikki esiintyjät yhtyivät laulaen
Ave Maria-kertosäkeeseen.
Fésin Sacred Music on suuruusluokaltaan Helsingin juhlaviikkojen kokoinen tapahtuma. Kuulin, että festivaalin

Viimeinen käsityöläinen, joka valmistaa lehmänsarvista kampoja, lusikoita ja koristeita.
Kuva: Jukka Ahokas

lavalla oli unkarilainen vanhaa kirkkomusiikkia esittävä St. Ephraim-mieskuoro.
Koko massiivisen avajaiskonsertin yhteen
nivojana toimi lausuja, joka oli oleellinen
osa tätä kokonaistaiteellista spektaakkelia. Orkesterin takana Bab l Makinan
muureissa välkehti jatkuvasti musiikin
teemojen mukaan vaihtuva elävä, abstrakti ja lähes henkeäsalpaavan koristeellinen
ja värikäs videokuva. Jordi Savallin yksin
esittämät interludit sitoivat musiikilliset
osiot toisiinsa. Hän myös johti kokonaisuutta vähäeleisesti istuen ja vain lähinnä

budjetti on noin kolmen miljoonan euron
suuruusluokkaa. Ei siis ihme, että esiintyjiä on mahdollista kutsua ympäri maailmaa. Konsertteja ja oheistapahtumia oli
yhteensä puolisen sataa, joista toistakymmentä usean tuhannen tai jopa kymmenen
tuhannen hengen konsertteja. Lisäksi
festivaaliohjelmassa oli seminaareja ja
lasten konsertteja.
Suurimmat pääkonsertit pidetään
medinan ulkopuolella sijaitsevan linnoituksen Bab al Makinan suurella kokoon-

83

tumissisäpihalla, jonne on rakennettu
esiintymislava. Yleisö istuu nousevalla
katsomolla tähtitaivaan alla. Istumapaikkoja lienee pari kertaa enemmän kuin
esimerkiksi Savonlinnan oopperakatsomoon mahtuu. Palatsin puutarhassa Jardin
Jnan Sbilissä pidetään ulkoilmakonsertteja alkuillasta. Nämä konsertit olivat
Bab al Makinan konsertteihin verrattuna
hyvin pienimuotoisia maailmanmusiikin
konsertteja toisinaan uskonnollisia, mutta
eivät läheskään aina. Konsertteja kuunneltiin pienen lammen rannalla telttakatoksessa puutarhan kastelukanavien
solinassa. Lampi ja ympärillä juokseva
vesi tekivät paikasta miellyttävän viileän. Paratiisillinen maisema palmuineen
ja muine eksoottisine kasveineen loivat
paikkaan rauhoittavan tunnelman

man viihdekonserttienkin sanoma saattoi
liittyä enemmän tai vähemmän uskontoon.
Sanomattakin on selvää, että festivaalista voi ja ehtii nauttia vain poimimalla
ohjelmistosta itseä kiinnostavat konsertit.
Emme ehtineet emmekä jaksaneet käydä
yhdessäkään Nuit Soufies-yökonsertissa,
jotka pidettiin Jardins Jnan Sbilissä. Myös
seminaarit jätimme väliin olemattoman
ranskan kielen taitomme vuoksi. Yhdessä
Synagoga -konsertissa sen sijaan kävimme. Paikka oli todella vaikea löytää
ja kaikki istumapaikat ja melkein seisomapaikatkin olivat täynnä, kun vihdoin
osuimme perille. Emme löytäneet tarkkaa
medinan karttaa koko viikon aikana eikä
paikallisiin kadulla tarjottuihin opastustarjouksiin kannattanut vastata mitään - ei
tiedä miltä hämärältä umpikujalta olisi
itsensä loppujen lopuksi löytänyt. Muuten oli kyllä turvallisen tuntuista liikkua,
koska jokaisen konserttipaikan lähistöllä
liikkui koko ajan poliiseja ja isoimmilla
konserttipaikoilla myös aseistettuja sotilaita takaamassa turvallisuuden.

Sacred Music-festivaalin kanssa
samanaikainen Festival Dans la Ville
on ilmainen kaupunkitapahtuma ja sitä
vietettiin Place Boujloudilla pääkonserttipaikkojen tuntumassa. Dans la Ville
tapahtumapaikka on noin kaksi kertaa
Helsingin Senaatintorin kokoinen osittain
muurien reunustama torialue. Konsertit
olivat kuin suuria hyvin voimakkaasti
äänivahvistettuja rock-konsertteja ilman
rock-musiikkia. Ne alkoivat yleensä välittömästi Bab al Makinan illan pääkonsertin
jälkeen. Väenpaljous ja meidän makuumme liian voimakkaaksi vahvistettu musiikki pakottivat kävelemään nopeasti ohi.
Erilaisia snack-paloja myytiin kärryistä
tapahtumapaikan laidoilla. Esiintyjänimet
olivat todennäköisesti paikallisille yleisölle tunnettuja yhtyeitä: Redouan Al Asmar,
Zouhir Bahaoui, Outmane Khaloufi,
Fatima Tabaamrant, Hajib, Muslim, Hatim AMMOR… Nämä esiintyjien nimet
eivät kertoneet meille mitään. Myöskään
laulujen sisällöstä emme tietenkään ymmärtäneet tuon taivaallista. Saatoin vain
kuvitella, että tämän islamilaisen maail-

Fesin festivaali on lisännyt huomattavasti matkailua kaupungissa. Uusi Fes
Saiss lentokenttä ja sen myötä suorat
lentoyhteydet Fesiin edesauttavat saapumista kaupunkiin. Festivaali on koko
maailmassa ainutlaatuinen. Sen juuret
ovat hengellisissä arvoissa ja tapahtuman
päämääränä on opettaa ihmisiä kunnioittamaan vieraita kulttuureja ja kommunikoimaan rohkeasti myös vieraiden uskontojen harjoittajien kanssa. Fesin Sacred
Music –festivaali on ollut esikuvana myös
muualle maailmaan syntyneille tapahtumille, kuten nyt syyskuussa Helsingissä
toista kertaa järjestetylle Helsingin Sacred
Music-festivaalille.
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Summary in English
Music is a most powerful form of spiritual expression; it is also the medium
most likely to bring humans together.
- King Mohammed VI of Morocco

noticed how music is the most efficient
way of breaking down boundaries between different religions. A dialogue will
emerge of its own accord especially when
musicians begin to perform together. We
could already sense a multicultural and
multireligious atmosphere of this kind at
the festival’s opening concert in Bab Al
Makina.

The Fez Festival of World Sacred
Music Festival was held for the first time
in 1994. Lasting approximately ten days,
this event held every year in late May and
early June, which is usually before the
hottest part of the summer.

The Fez Sacred Music Festival is of
the same scale as the Helsinki Festival
and I heard that its budget is approximately three million euros. It is no wonder that
the festival can invite performers from
around the world. There are some fifty
concerts and additional events, of which
more than ten are concerts with audiences
of several thousand or even ten thousand.
The festival programme also includes
seminars and concerts for children.

The sacred music festival was founded as a forum for performing the music
of various religions. Every year it draws
groups, orchestras and performing artists
to perform the sacred music of Muslims,
Christians, Hindus, Jews and members of
smaller religions. They all come to Fez
in Morocco in a spirit and atmosphere of
mutual respect and cooperation. While the
festival is above all a forum for the music
of different religions, by no means all of
its music is directly associated with any
particular faith. At present, this festival is
more generally also an event for ethnomusic. The Sacred Music Festival is the main
annual event in Fez, Morocco’s secondlargest city.

This festival is internationally unique.
Its roots are in spiritual values and its
purpose is to teach people to respect other
cultures and to communicate boldly also
with representatives of different religions.
The Fez Sacred Music Festival has also
served as an example for events arranged
in other parts of the world, such as Helsinki Sacred Music Festival that was held for
the second time in September 2019.

I met several performing artists and
groups at the festival as well as the
festival’s present artistic director Alain
Weber and his predecessor and founder
of the festival, Faouzi Skali, doctor of
ethnology, anthropology and comparative religion. My visit to Fes was a study
trip on how to organise a similar event in
Helsinki to present the music of different
religions. The Sacred Music Festival
had been preceded by a cinema festival,
explained Faouzi Skali. Before long, he
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Sacred Music Festival Helsinki
16-22.9.2019
مهرجان الموسيقى المقدسة في هلسنكي
2019  سبتمبر/ أيلول22 – 16

Yhteiskonsertti, Vanha kirkko. Esiintymässä Ibn Arabi (Marokko) Kuva: Satbin Singh

Sacred Music Festival on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton tapahtuma.

Sacred Music Festival Helsinki järjestettiin nyt toisen kerran. Tapahtuman
pääesiintyjänä oli marokkolainen Ibn
Arabi-yhtye, jonka musiikissa kuuluu islamin mystisen suuntauksen suufilaisuuden
perinne. Festivaalilla kuultiin myös muita
ulkomaisia esiintyjiä ja muiden uskontojen musiikkia. Konsertteja, luentoja,
tapahtumia ja elokuvia oli eri puolilla
kaupunkia. Tapahtuman järjesti Helsingin
seurakuntayhtymä yhdessä Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan kanssa mukana pääyhteistyökumppaneina Marokon
suurlähetystö sekä Helsingin Diakonissalaitos sekä muita yhteistyökumppaneita.

Festivaalin ohjelmassa oli ihmisten
ja kulttuurien välistä dialogia käsittelevä
tilaisuus, jossa filosofi Tuomas Nevanlinnan haastateltavana oli festivaalin
kunniavieras Faouzi Skali, Fézin Sacred
Music Festivalin perustaja, samoin tunnettu vaikuttaja Marokon kulttuurielämässä
ja suufilaisuuden asiantuntija.
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Jouko Lampila
Lähde: St1
Kestävä Energiatalous, 2019

Saharan metsittäminen avuksi ilman
hiilensidontaan
Suomalainen St1 metsittää Marokkoa

Forestation of the Sahara as an Aid
for Carbon Sequestration
The St1 company of Finland is planting forests in Morocco

تشجير الصحراء يساعد على عزل كاربون الهواء

 الفنلندية تشجر غابات المغربSt1 شركة

Suomalainen St1 pilotoi metsittämistä
Marokossa

Metsien hiilinielu on ollut kuuma puheenaihe jo pidemmän aikaa. Mitä jos
asia hoidettaisiin kerralla kuntoon ympäristössä, jossa on ainakin riittävästi
auringonpaistetta puiden kasvaa…

St1 on allekirjoittanut sopimuksen
marokkolaisen yliopiston Université
Mohammed VI Polytechnique’n sekä sen
taustalla olevan lannoiteyritys OCP:n
kanssa metsityspilotin toteutuksesta.
Hankkeessa tutkitaan kolmen vuoden ajan
hiilensidontaa puihin erilaisissa kontrolloiduissa olosuhteissa Marokossa.

Sahara on suhteellisen nuori autiomaa.
Vielä reilut 5 000 vuotta sitten alue oli
huomattavasti nykyistä kosteampaa, mutta
muuttui vähitellen nykyisen kaltaiseksi
noin 4 000 vuotta sitten. Olisiko kelloa
mahdollista kääntää taaksepäin ja tehdä
Saharasta jälleen vehmas metsittämisen ja
kastelun avulla?

Pilotin tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu maanparannuksen
ja kastelujärjestelmien avulla kustannustehokkaaseen metsän kasvuun ja
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misen mahdottomuutta nykykeinoilla ja
korostaa, että keinovalikoimaan tarvitaan
mitattavia hiilinieluja, kuten uusia metsiä.
Laajalla kuivien alueiden metsittämisellä
voidaan lisätä elinkelpoisia maa-alueita.
Metsityshankkeet yhdistettynä maanviljelyyn auttavat kuivuudesta ja aavikoitumisesta kärsivien alueiden väestöä ja vähentävät muuttopaineita tällaisilta alueilta.

hiilensidontakykyyn. Suomen Luonnonvarakeskus LUKE toimii hankkeen metsäasiantuntijana. Pilotti on myös ensimmäinen askel tavoitteeseen, jossa metsityksen
avulla muodostuneista hiilinieluista
luodaan validoitu ja hyväksytty työkalu
ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Neljän hehtaarin tutkimusalueelle
Rhamnan Ben Gueririssa istutetaan yhteensä 16 000 Marokosta hankittua puuntainta. Taimien istutus alkaa tammikuussa
ja hankkeessa testataan seitsemää erilaista

Keidas, Oasis.

Puoli Saharaa ehkä jo riittäisi

puulajia, mm. Johanneksen leipäpuuta,
eukalyptusta ja akaasiaa. Nykyisestä kuivasta maaperästä muokataan taimille kasvualustoja erilaisin maanparannuskeinoin,
kuten parantamalla maan vedenpidätyskykyä ja lannoittamalla maaperää. Lisäksi
hankkeessa tutkitaan kastelun merkitystä
ja vedenkulutuksen optimointia maanalaisella tippakastelujärjestelmällä.

Suomessa hyvässä kuusimetsässä
kasvaa puuta 200 kuutiometriä hehtaarilla
(m3/ha), parhaimmillaan jopa 400 m3/ha.
Keskiarvo kaikelle metsämaalle Suomessa
on toki vain noin 105-120 m3/ha. Kuutiometri puuta sitoo noin 700 kg hiilidioksidia (CO2). Nopealla laskutoimituksella
selviää, että 100 miljardin CO2-tonnin
sitomiseen tarvittaisiin suuruusluokkaa
viisi miljoonaa neliökilometriä hyvää
suomalaismetsää.
Suomessa metsämaata on 70-75 pro-

Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n (Intergovernmental Panel on
Climate Change) juuri julkaisema raportti
vahvistaa osaltaan tavoitteen saavutta-
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tuntijuutta ohjaamalla ja valvomalla kenttäkoetta. Lisäksi hankkeessa on mukana
paikallinen maanviljelijä, jonka mailla
testataan erilaisia kasvatusmenetelmiä.

senttia maan koko pinta-alasta eli reilut
200 000 neliökilometriä (km2). Tämä
metsämäärä ei vielä riitä kovin pitkälle ilmakehän hiilidioksidin sidonnassa,
mutta Suomi edustaakin vain noin neljää
prosenttia Saharan pinta-alasta, joka on
suuruusluokkaa 9 milj km2 (vähän laskutavasta riippuen).

Kansainvälisesti hyväksytty hiilenmittausmenetelmä on ehdoton edellytys, jotta
metsityksen avulla luoduista hiilinieluista
tulisi virallinen ja kaupallinen menetelmä
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Helsingin yliopisto onkin aloittanut
kesällä mittauskonseptointihankkeen,
jossa pyritään luomaan kansainvälisesti
hyväksytty kokonaisvaltainen mittausmenetelmä hiilensidontahankkeisiin ja joka
mahdollistaisi tulevaisuuden hiilikaupan.

Sahara on lähes käsittämättömän suuri
autiomaa, pinta-alaltaan noin yhdeksän
miljoonaa neliökilometriä.Lämpimässä
ilmastossa sopiva puulaji kasvaa nopeasti
ja suureksi, kunhan vettä on riittävästi.
Meressä vettä on riittämiin, kunhan siitä
saadaan suola pois ja paljon energiaa

Sahara, satelliittikuva.

kuluttava suolan poisto on tietysti mahdollista vaikkapa aurinko- ja tuulienergian
avulla.
Ensimmäiset tulokset vuoden kuluttua
St1:n masinoiman kolmivuotisen pilotin ensimmäiset tulokset saadaan vuoden
kuluttua. Yliopisto toteuttaa käytännön
kenttäkokeen, jossa tutkitaan ja mitataan puiden kasvua niin maanpäällä kuin
juuristossa. Yhteistyökumppanina hankkeessa mukana oleva Suomen Luonnonvarakeskus LUKE tuo pilotointiin teknistä
ja käytännön metsäosaamista sekä asian-

www.st1.eu
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Polytechnique of Morocco and OCP, a
fertiliser company in the background of
the university. This project will study carbon sequestration in trees over a period of
three years under various kinds of controlled conditions in Morocco.

Forestation of the Sahara as an
Aid for Carbon Sequestration
(summary)
The carbon sink of forests has been
heatedly discussed for a long while.
What if it this matter could be taken
care of in a single process in an environment where there is at least enough
sunshine to help trees grow…

The purpose of the pilot project is to
find an optimum solution for cost-efficient
forest growth and carbon sequestration
with the aid of soil improvement and
irrigation systems. Natural Resources Institute Finland (LUKE) is the forest expert
of the project. The pilot project is also

Saharaa

The Sahara is a relatively young
desert. Even some 5,000 years ago, this
region was considerably more humid than
at present, but gradually developed to
resemble its present state approximately
4,000 years ago. Could it be possible to
turn the clock back and once again make
the Sahara grow with the aid of forestation and irrigation?

the first step towards the goal of making
carbon sinks formed by forestation into
a valid and accepted tool for combating
climate change,
A total of 16,000 tree saplings obtained from Morocco will be planted in
a four-hectare research area in Rhamnan
Ben Guerir. The project will also study
the importance of irrigation and optimised
water consumption with an underground
drip irrigation system.

St1 of Finland is piloting forestation in
Morocco
The St1 company has signed an
agreement on the pilot forestation project with the Université Mohammed VI

Forestation projects combined with
agriculture will help the people of regions
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suffering from aridity and desertification,
and reduce pressure to emigrate from such
areas.

solar or wind energy.
The first results within a year
The first results of the pilot project
organised by St1 will be available within
a year. The university will carry out a
practical field test to study and measure
the growth of the trees both above ground
and in their roots. Natural Resources
Institute Finland (LUKE), the partner in
the project, will provide technological and
practical forestry skills and expertise by
guiding and supervising the field test. The

Half of the Sahara Desert might be
enough
A good quality stand of spruce forest in Finland has 200 cubic metres of
growing timber per hectare (m3/ha), and
even up to 400 m3/ha. The average for
all forest land in Finland, however, is only
ca. 105 –120 m3/ha. A cubic metre of growing timber will sequester approximately

Keidas, Oasis

700 g of carbon dioxide (CO2). A quick
calculation shows that the sequestration of
100 billion tonnes of CO2 would required
around five million square kilometres of
good quality Finnish forest.

project also includes a few local farmers
on whose land various cultivation methods will be tested.
In the summer of 2019, the University
of Helsinki launched a measuring concept
development project aiming an internationally adopted comprehensive method
of measurement for carbon sequestration
projects and permitting future carbon
trading.

The Sahara is an almost unbelievably
large desert, with an area of around 9 million square kilometres. A suitable species
of timber will grow quickly and to a large
size in the warm climate as long as there
is enough water. The sea contains enough
water if its salt content can be removed
and desalination, which consumes a great
deal of energy is, of course, possible with

www.st1.eu
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Esko Juhola
Julkaistu 18.09.2019
www.voima.fi -sivustolla

Muutakin kuin pyramideja

Tietokirja monipuolistaa kuvaa maailman väkirikkaimmasta
arabivaltiosta
Andrei Sergejeff: Egyptin Historia – Kleopatran Ajasta Arabikevääseen
Gaudeamus, 2019, 432 s.

Not just pyramids

A new book on the history of Egypt for Finnish readers
From Cleopatra to the Arab spring

أكثر من مجرد أهرامات

ً كتاب غير روائي يثري صورة أكثر دول العالم العربي سكانا
 من كليوباترا إلى الربيع العربي- التاريخ المصري

Kuvamme historiallisista aikakausista
ja eri maista ovat usein stereotypioiden
värittämiä. Sadat erilaiset populaarikulttuurituotteet toistavat kuvaa muinaisen
Egyptin kukoistuksesta pyramideineen
ja faaraoineen. Todennäköisesti useampi
suomalainen sukupolvi on imenyt Egyptikuvansa Mika Waltarin Sinuhe egyptiläisestä. Sen sijaan modernista Egyptistä
kertovaa kirjallisuutta ei ole luettu samanlaisella intohimolla, vaikka esimerkiksi
Nobelin kirjallisuuspalkinnonkin napanneen Naguib Mahfouzin (1911–2006)
kaikki viisi suomennettua teosta ovat
maailmanluokan kirjallisuutta.

Tietokirjallisuuden puolella tilanne
on tätäkin heikompi, sillä ajanlaskun
alun jälkeisestä Egyptin historiasta ei ole
kirjoitettu suomeksi yhtäkään kokonaista
yleisesitystä. Keväällä julkaistu Andrei
Sergejeffin Egyptin historia on tällainen,
mutta lisäksi se on myös ensimmäinen
suomeksi kirjoitettu modernin arabimaan
historiaa kokonaisuudessaan esittelevä
teos. Ei siis ihme, että arabimaat näyttäytyvät suomalaiselle lukijalle monoliittisena kokonaisuutena, vaikka todellisuus on
varsin kaukana tästä.
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Sergejeffin kirja ohittaa muinaisen
Egyptin ja ottaa lähtökohdakseen
faraoiden Egyptin vallan murtumisen
noin 600 eaa. Jo toisessa luvussa hypätään 600-luvulle, joka on nyky-Egyptin
kannalta keskeinen murroskohta. Tuolloin Arabian niemimaalta ponnistaneet
paimentolaiset yhdistivät voimansa ja
valloittivat Egyptin, ja siinä sivussa myös
ison osan nykyistä Lähi-itää ja PohjoisAfrikkaa edeten 700-luvulla aina Espanjaan asti. Seuraavina vuosisatoina valta
vaihtui Egyptissä useaan otteeseen, ennen
1900-lukua maata hallitsi aina

pitkälti säilyneiden lähteiden määrittelemää. Siitä voi kirjoittaa, mistä on lähteitä.
Sen sijaan 1200–1500-luvuilla Egyptiä
hallinneiden mamelukkien aikakaudella
kukoisti historiankirjoituksen traditio,
mikä jätti myös toisenlaisia lähteitä tämän
päivän historiankirjoittajille. Näitä lähteitä
myös Sergejeff hyödyntää ja piirtää mielenkiintoisesti esiin keskiaikaisen Egyptin
yhteiskunnan eri aspektit.
Kirjan loppu on hieman kiirehdityn
oloinen, sillä Hosni Mubarakin valtakausi ja Muhammad Mursin nousu

Egyptin johtoon käsitellään harmillisen
lyhyesti. Egyptin nykytilanteesta, niinkin
sekava kuin se tällä hetkellä on, ja ehkä
tulevaisuudestakin olisi voinut kirjoittaa
muutaman sivun. Mainitut heikkoudet
ovat kuitenkin vain pieniä epämääräisyyksiä muuten kirkkaassa kokonaisuudessa.
Egyptin historia monipuolistaa merkittävällä tavalla kuvaa maailman väkirikkaimmasta arabivaltiosta ja antaa eväitä
sen nykytilanteen ymmärtämiseen.

ulkopuolelta tullut eliitti. Egyptiläiset itse
omaksuivat asteittain valloittajien kielen
ja arabien mukanaan tuoman uskonnonkin, islamin. Toisaalta Egyptissä elää vielä
tänäkin päivänä merkittävä koptikristittyjen vähemmistö, joiden määrä on eri
lähteiden mukaan jopa toistakymmentä
prosenttia koko väestöstä.
Sergejeffin Egyptin historia alkaa
vetävästi mutta taantuu keskivaiheilla eri
hallitsijoiden, sotien ja keskinäisten kahnausten väliseksi luetteloksi. Tämä lienee
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Summary in English
Our ideas of historical periods and different countries are often influenced by
stereotypes. Hundreds of different products of popular culture repeat an image
of the heyday of ancient Egypt with its
pyramids and pharaohs. Several generations of Finns have most likely formed
their idea of Egypt from Mika Waltari’s
novel Sinuhe egyptiläinen (published in
English translation as The Egyptian). But
literature on modern Egypt has not been
read with the same enthusiasm, although
all the five Finnish translations of works
by Naguib Mahfouz (1911–2006) represent world-class literature.
In non-fiction literature the situation
has been even worse, as there have been
no comprehensive general works in Finnish on Egyptian history in the Common
Era. This has now been remedied with
the publication in spring 2019 of Egyptin
historia (A History of Egypt) by Andrei
Sergejeff. This book is also the first book
on the whole history of an Arab country
that has been written in Finnish. It is no
wonder that Finnish readers have seen the
Arab countries as a monolithic entity, although the actual reality is quite different.
The new book for Finnish readers on
the history of Egypt significantly expands
the image of the most populous county in
the Arab world and provides means for
understanding its present situation.
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Sari Hanafin pääpuhe käsitteli tasa-arvokeskustelua Tunisiassa. Kuva: Jakob Johannsen, Valorama.
Sari Hanafi’s keynote address was on the debate on equality in Tunisia. Photo: Jakob Johannsen, Valorama.

Yleisö keskusteli konferenssiesitelmistä hyvässä hengessä. Kuva: Jakob Johannsen, Valorama.
The audience discussed the papers given at the conference in a positive spirit. Photo: Jakob Johannsen, Valorama.

Iltaohjelman musiikki villitsi yleisön. Kuva: Jakob Johannsen, Valorama.
98 going. Photo: Jakob Johannsen, Valorama.
The music of the evening event got the audience

Ida-Emilia Reini
Lähi-idän tutkimuksen opiskelija, konferenssiavustaja
Student of Middle Eastern studies, conference assistant

Pohjoismainen Lähi-idän
tutkimuksen konferenssi Helsingissä Elokuussa 2019
The Nordic Conference on Middle Eastern
Studies was held in Helsinki in August 2019
مؤتمر دول الشمال ألبحاث الشرق األوسط في هلسنكي في
2019  أغسطس/آب
humanististen ja yhteiskuntatieteiden alat,
ja konferenssin otsikon lupaamia Lähiidän rajoja tarkasteltiinkin konferenssissa
monien linssin läpi. Suurin ongelma kuulijalle olikin valita lukuisista kiinnostavista teemoista. Itse päädyin lopulta kuulemaan asiantuntijoita mm. siitä, miten
Jordanian beduiiniheimot rakentavat identiteettiään sosiaalisessa mediassa, kuinka
Turkin musliminaiset ajavat tasa-arvoa
istumalla moskeijoiden miesten osastolla,
sekä miten kokonaisvaltaisesti vartiopisteissä päivittäin vietetyt tunnit vaikuttavat
palestiinalaisten elämään.

Elokuussa 2019 joukko Lähi-idän tutkijoita ja opiskelijoita kokoontui Helsingin
yliopistolle Breaking and Creating Boundaries in the Middle East -konferenssiin.
Kolmen päivän mittaisessa konferenssissa
kuultiin 47 paneelikeskustelua ja yli 200
esitelmää. Vaikka valtaosa osallistujista
oli pohjoismaalaisia, yli 200 osallistujan
joukkoon mahtui vieraita 27 maasta.
Konferenssi syntyi Pohjoismaisen
Lähi-idän tutkimuksen seuran (NSMES),
Helsingin yliopiston, sekä Suomen Lähiidän instituutin (FIME) yhteistyönä. Joka
kolmas vuosi järjestettävä NSMES:in
konferenssi osui juhlavuoteen, sillä vuoden 1989 ensimmäisestä konferenssista
on kulunut 30 vuotta. Tapahtuma kerää
säännöllisesti Lähi-idän tutkijat yhteen
pohjoismaisista kaupungeista: viimeksi
Suomi isännöi tapahtumaa vuonna 2007
ja vuonna 2022 on tarkoitus kokoontua
ensimmäistä kertaa Islantiin.

Kaiken kaikkiaan konferenssin aiheet
tarjosivat virkistävän elämänmakuisen
läpileikkauksen Lähi-idästä, joka arjen
uutisointia seuraamalla näyttäytyy usein
vain kasvottomana sotatantereena. Aluetta
käsittelevien poliittisten puheiden ja tutkimuksen eroista keskusteli myös viimeisen
päivän pääpuhuja, Oslon yliopiston professori Brynjar Lia. Puheessaan Taboos

Seuran tutkimusaiheet kattavat kaikki
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and Blind Spots in Middle East Studies
Lia nosti esille esimerkiksi terrorismia
käsittelevän tutkimuksen vähäisyyden
ja pohti, vältteleekö akatemia tiettyjä
aiheita, jottei ottaisi osaa Lähi-idän ihmisten dehumanisointiin. Aiheen välttelyn
sijaan saattaisi olla hedelmällisempää
tehdä aiheesta kriittistä tutkimusta, jossa
kysyttäisiin mitä vaihtoehtoisia termejä
poliittisesti värittyneelle terrorismi-sanalle
voisi olla, tai milloin esimerkiksi valtion
liioitelluista turvatoimista voitaisiin puhua
terrorismina.
Lian lisäksi konferenssin pääpuhu-

skoolattiin: “kippis – keep peace!”
Iloinen tunnelma jatkui konferenssin
viimeisessä, kaikille avoimessa iltaohjelmassa Koko Teatterilla, jossa Meera-bändin kansainvälinen kokoonpano tarjoili
yleisölle Lähi-idän suosikkeja Fairuzin
kaihoisista sävelmistä Amr Diabin tanssihitteihin. Myös Kontula Electronicin DJ
ppeekkkkaan itämaiset elektroniset rytmit
liikuttivat konferenssikansaa ja tanssilattialla vatsatanssiliikkeitään testailivat
niin miehet kuin naiset, ja dabkerivissä
käsikkäin pomppivat kaikki suomalaisista
syyrialaisiin.

Tieteen tekemisen välissä rentouduttiin yliopiston rehtorin vastaanotolla. Kuva: Jakob Johannsen, Valorama
Taking a pause from scholarly pursuits to relax at the reception of the rector of the University of Helsinki.
Phot: Jakob Johannsen, Valorama

jina esiintyivät esimerkiksi Kurdistania
tutkinut, Exeterin yliopiston professori
Gareth Stansfield, sekä erityisesti palestiinalaisten diasporaa tutkinut, Beirutin
amerikkalaisen yliopiston professori Sari
Hanafi. Pääpuhujien puheenvuorot ovat
katsottavissa kokonaisuudessaan FIME:n
Youtube-kanavalla.
Suomen kesä näytteli parastaan ja
konferenssivieraat heräsivät ja kävivät
nukkumaan auringon paistaessa. Samaan
ajankohtaan osunut Taiteiden yö elävöitti
Helsingin kaupunkikuvaa, kun puistot ja
torit täyttyivät tanssista ja laulusta. Helsingin yliopiston rehtorin vastaanotolla

Summary in English
In August 2019, a large number of
experts in Middle Eastern studies and
students in this field met at the Breaking
and Creating Boundaries conference at the
University of Helsinki. The three-day conference featured 47 panel discussions and
over 200 papers. Although the majority of
the over 200 participants came from the
Nordic region, 27 different countries were
represented among the visitors attending
the conference.
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The conference was held through the
cooperation of the Nordic Society for
Middle Eastern Studies (NSMES), the
University of Helsinki and the Finnish
Institute in the Middle East. Held every
three years, the present NSMES conference marks the 30th anniversary of the
first conference, which was held in 1989.
This event regularly brings researchers
and scholars of Middle Eastern studies
to one of the Nordic capitals. Finland has
previously hosted this event in 2007 and
in 2022 conference will be held for the
first time in Iceland.

Other keynote speakers at the conference included Professor Gareth Stansfield
of the University of Exeter and Professor
Sari Hanafi of the American University of
Beirut. The keynotes speeches as a whole
can be seen on FIME’s Youtube channel.

The Society’s research themes and
topics encompass all the humanities
and social sciences, and the boundaries
of the Middle East, as promised in the
heading of the conference, were viewed
through various perspective. As a whole, the topics of the conference offered
a refreshing cross-section of the Middle
East with a touch of life. Everyday news
from this region often presents it only
as a faceless battleground. The keynote
speech on the last day of the conference,
Professor Brynjar Lia of the University of
Oslo addressed the differences between
political rhetoric and research concerning
the region. In his paper, entitled Taboos
and Blind Spots in Middle East Studies,
Lia noted, for example, the small number
of studies of studies on topics such as
terrorism and asked whether academe is
avoiding certain subjects in order to avoid
participating in the dehumanisation of
Middle Eastern people. Instead of avoiding this theme, it might be more fruitful
to conduct critical studies of it, asking
what alternative terms could be used
instead of politically coloured ‘terrorism’,
or when for example a state’s exaggerated
national security measures could be called
terrorism.

The Finnish summer was at its best,
and the guests at the conference woke
up and went to bed while the sun was
shining. The Night of the Arts, which
was held at the same time, enlivened the
cityscape of Helsinki with parks and squares full of dancing and singing. Toasts
were raised at the reception held by the
rector of the University of Helsinki with
the words “kippis – keep peace!”, a twist
on the traditional Finnish saying when
raising a glass.
The happy mood continued a the
conference’s last evening event, open to
the public at the Koko Theatre, where the
Meera band with its international members performed Middle Eastern favourites,
from the wistful tunes of Fairuz to the
dance hits of Amr Diable. The oriental
electronic rhythms of DJ ppeekkkkaa of
Kontula Electronic entertained the conference visitors and belly dance moves were
tested by men and women on the dance
floor, and everyone from Finns to Syrian
were hopping in the dabke line.
The organisers felt that the conference
was a success and feedback from the public was also positive. Owing to the conference, much-vaunted Nordic cooperation
was also realised in the academic world.
The Nordic Society for Middle Eastern
Studies presented itself as a participating
and approachable institution where I believe both younger and more experienced
researchers will easily find a place. See
you in Reykjavik!
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Suurlähettiläs Anne Vasaralle
korkea marokkolainen kunniamerkki
A High Moroccan Decoration
Awarded to Ambassador Anne Vasara
ً السفيرة آنه فاسارا تمنح وساما ً مغربيا ً عاليا

Suomen entinen Marokon suurlähettiläs Anne Vasara vastaanotti kuningas
Mohammed VIn myöntämän Wissam
Alouite Grand Officiers kunniamerkin,
jonka hänelle ojensi Marokon suurlähettiläs Mohamed Achgalou 1. 10. 2019.
Kunniamerkki on korkein ulkomaalaiselle
myönnettävä huomionosoitus.
Marokon suurlähettilään residenssissä
järjestetyssä tilaisuudessa suurlähettiläs
Achgalou - viitaten Michael B Huangin
esseeseen ”The Diplomatic Woman” mainitsi puheessaan, kuinka naisia diplomaatteina arvioidaan, miten ymmärtäväisiä, ystävällisiä, kannustavia ja tunteellisia
he ovat. Mutta tiedetään, että vain kovalla

työllä tehdään tulosta. Henkilökohtaisten
ominaisuuksiensa pohjalta, kokeneena ja
avomielisenä tunnettu Anne Vasara teki
erinomaisen diplomaattisen työn. Monien
positiivisten saavutusten joukossa ovat
parlamentaariset ja ministerivierailut,
molemminpuoliset poliittisen tason keskustelut sekä kulttuurivaihtoon liittyvät
asiat. Taloutta vahvistavana merkittävänä
saavutuksena on pidettävä Business Finlandin toimiston perustamista Casablancaan.
Puheessaan suurlähettiläs Achgalou
totesi edelleen, että emme olleet Anne
Vasaran kanssa samanaikaisesti tehtävissämme, mutta edeltäjäni suurlähettiläs
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ja alueesta jo kiinnostuneiden yritysten
tukemisen systemaattisemmin.

Mohammed Ariadin kanssa yhteishenkinen kanssakäyminen on kehittänyt
merkittävästi molemminpuolisia suhteita.
Ilmeisimmin sama jatkuu minun ja suulähettiläs Pekka Hyvösen kanssa.
Puheen päätteeksi suurlähettiläs ilmaisi
tuntevansa suurta kunniaa luovuttaessaan
suurlähettiläs Vasaralle kunniamerkki
osoituksena Hänen Majesteettinsa kunnioituksesta ja arvostuksesta
Anne Vasara: Näkemyksiä kaudeltani
Suomen suurlähettiläänä Marokossa
Vuodet 2015-2019 olivat hienoja
vuosia, joihin mahtui paljon. Marokko
on Euroopan kannalta tärkeä pohjoisen
Afrikan kumppani, jonka kanssa yhteistyö
on erittäin pitkällä monilla sektoreilla.
Marokon asema porttina Afrikkaan tuo
monia mahdollisuuksia, jotka eteläisemmissä Euroopan maissa on perinteisesti
ymmärretty. Suomesta katsoen Marokko
on ollut kaukana, aiemmin se tunnettiin
lähinnä pimeän ja kylmän talven keskeltä
houkuttelevana lomakohteena, moni kävi
Agadirin hiekkarannoilla.
Suurlähettiläänä keskityin Marokon
tarjoamien mahdollisuuksien tekemiseen
tunnetuksi täällä Suomessa ja Suomen
kiinnostavuuden lisäämiseksi Marokossa.
Ajankohta oli siinä mielessä otollinen,
että lähetystön työ yhdistettynä muiden
yhteistyötahojen ponnistuksiin myös vähitellen alkoi tuottaa hedelmää. Erityisen
iloinen olen siitä, että Business Finland
teki päätöksen toimiston avaamisesta
Casablancaan, joka on paitsi Marokon
elinkeinoelämän keskus myös koko
Afrikan mittakaavalla yksi tärkeimmistä
talouselämän keskuksista. Sillanpääasema
Casablancassa mahdollistaa paitsi Marokon, myös pohjoisen ja läntisen Afrikan
kaupallistaloudellisen potentiaalin tuomisen suomalaisten yritysten tietoisuuteen

Kaupallistaloudellisen yhteistyön
lisäksi Suomi100 –vuosi tapahtumineen,
COP22 –ilmastokokous, tiivis yhteistyö
pohjoismaisten lähetystöjen kesken jäivät
mieleen vuosista Marokossa. Paikallinen,
pieni mutta aktiivinen Team Finland –
yhteisö, ennen kaikkea suurlähetystön
motivoitunut ja yhteen hiileen puhaltava
hieno tiimi sekä erinomaiset kunniakonsulit mahdollistivat paljon sellaista, johon
olisi voinut kuvitella tarvittavan enemmänkin tekijöitä. Entisenä suurlähettiläänä minulla oli kunnia vastaanottaa korkea
kunniamerkki, mutta kiitokset Marokon
ja Suomen välisen yhteistyön edistämisestä, joita tulkitsen merkin myöntämisen
tarkoittavan, kuuluvat kaikille niille, jotka
ovat näinä vuosina olleet mukana, lämmin
kiitos kaikille hienosta tiimityöstä!

A High Moroccan Decoration
Awarded to Ambassador Anne
Vasara (summary)
Anne Vasara, former Ambassador of
Finland to Morocco, has received the decoration of Grand Officer of the Order of
Ouissam Alouite from King Mohammed
VI of Morocco. It was awarded to her by
HE. Mr Mohamed Achgalou, Ambassador
of the Kingdom of Morocco, on 1 October 2019. The decoration is the highest
distinction awarded by the Kingdom of
Morocco to foreigners.
Ambassador Vasara’s many positive
achievements include organizing parliamentary and ministerial-level visits,
mutual discussions at the political level
and work on matters related to cultural
exchange. The founding of a Business
Finland office in Casablanca can be regarded as an important achievement with
positive economic effects.
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Youssif Al Nashaba, Jassim Mohammed Shaimaa (Sello)
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Bahrainilaisia satuja lapsille
Bahraini Stories for children
حكايات بحرينية لألطفال

Satukirjailija, tri Youssuf Al-Nashaban
Suomen vierailun yhteydessä yhdistys
järjesti hänen johdollaan interaktiiviset
satutuokiot 29.4.ja 3.5.Sellon ja 3.5. OODIn kirjastoissa. Tuokioihin oli kutsuttu
arabiaa äidinkielenään puhuvia peruskoululaisia Selloon Espoosta ja OODIin
esikoululaisryhmä Itä-Helsingistä.
Al-Nashaba luennoi yhdistyksen tilaisuudessa 3.5. Bahrainista – sen historiasta, merenkulusta ja helmenkalastuksesta.

When fairy-tale author Dr Youssuf
Al-Nashaba visited Finland in the spring
of 2019, the Finnish-Arabic Society held
interactive story-telling events headed by
him at the Sello Library on 29 April and
3 May and at the Oodi Library on 3 May.
Schoolchildren speaking Arabic as their
mother tongue were invited to the storytelling sessions to Sello in Espoo and a
Arabic-speaking pre-school group from
East Helsinki came to the Oodi library in
the centre of Helsinki.
Al-Nashaba gave a talk on Bahrain, its
history, seafaring and pearl-fishing heritage at an event held by the Finnish-Arabic
Society on 3 May.
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Ilkka Taipale
Tarik Al-Ani (käännös)

100 Sosiaalista keksintöä Suomesta
Nyt myös arabiaksi käännettynä

/صدرت باللغة العربية عن الدار العربية للعلوم
 ابتكار001” ناشرون الطبعة الجديدة من كتاب
.”وابتكار من فنلندا

Yleensä on kuviteltu, että Suomen
menestyksen salaisuutena ovat tekniset
ja teolliset keksinnöt. Nämä perustuvat
kuitenkin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin
keksintöihin.

yhteishenki ja talkoot. Näistä on syntynyt
tärkein eli sosiaalinen pääoma ja luottamus naapureihin, lähimpään kouluun,
viranomaisiin, poliisiin, kaiken kaikkiaan
toisiimme.

Ilkka Taipaleen toimittama teos 100
Sosiaalista keksintöä Suomesta on juuri
ilmestynyt arabiaksi uusinnettuna painoksena, kustantajana Arab Scientific Publishers Beirutissa.

Kirja on nyt käännetty 49 kielelle ja
käänteillä kolmelle. Se on maamme toiseksi käännetyin teos Kalevalan jälkeen!

Kirja kuvaa, miten köyhästä Suomesta
on kehkeytynyt pohjoismainen toimiva yhteiskunta. Salaisuuksia on viisi:
maksuton koulutus kaikille, kunnallinen
itsehallinto verotusoikeuksineen, 100 000
kansalaisjärjestöä, miesten ja naisten tasaarvo sekä koalitio- eli yhteistyöhallitukset,

Uutta arabiankielistä teosta (hinta n
25 euroa + postimaksu) pyritään saamaan
myyntiin Suomeen. Tiedustelut ja ennakkovaraukset: ilkka@ilkkataipale.fi
Suomen kielellä teos on saatavissa kirjakaupoista, muilla kielillä Leo Mechelin
säätiöltä, c/o Pikkukoskentie 20 C, 00650
Helsinki.
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ملخص بالعربية
تعد فنلندا موطنا ً لمجموعة رائعة من االبتكارات والمتغيرات التي تهم كل جانب من جوانب
الحياة ،بدءاً من مجلس النواب أحادي الغرفة إلى الطرق العبقرية لعزف الموسيقى وتجفيف
األطباق وإنقاذ األرواح على الطرق والوصول إلى التعليم والثقافة والتواصل واالستمتاع عموما ً
 وسيدهشكم مدى اإلبداع الفنلندي في حل جميع المشكالت كبيرة كانت أم صغيرة.بدأ الحديث منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عن االبتكارات المجتمعية  -وهي ابتكارات ال
يمكن تسجيل براءات اختراع لها – على أنها أساس لرفاهيتنا .وقد احتاجت كل االبتكارات التقنية
أيضا ً ألجل تطورها إلى قاعدة من االبتكارات المجتمعية.
لقد جمع الكتاب أكثر من مئة ابتكار عن المجتمع والسياسة والحياة اليومية في فنلندا .والكتّاب
هم مجموعة متميزة من المبدعين االجتماعيين أو مطبقي اإلبداعات وصانعي القرار .وهم من
مختلف األعمار والتوجهات العقائدية المختلفة ومن كافة جهات المجتمع ،لكنهم يمثلون جميعا ً ذلك
الجذل والجدية المرتبطة بهذه االختراعات .تلتقي في هذا الكتاب االبتكارات الصغيرة والكبيرة
والهياكل السياسية الكبيرة بمتعة الحياة اليومية.
لقد أثار الكتاب واالبتكارات الفنلندية اهتماما ً عالميا ً واسعاً .فقد تمت ترجمة الكتاب إلى سبع
وعشرين لغة هي :األلبانية والعربية والبنغالية واإلنكليزية واإلسبانية والفارسية والهندية
واليابانية والقوقازية والكورية والالتفية واللثوانية والصينية الماندرينية والمنغولية والبرتغالية
والبنجابية والبولونية والفرنسية والسويدية واأللمانية والتاميلية والتركية واألوكرانية واألوردو
والروسية البيضاء والروسية ،ونخطط لترجمته إلى عشر لغات أخرى.
ومما يثر االهتمام هو كيف نهض بلد فقير من حطام الحرب ليصبح على رأس دول العالم في
المساواة وفي مجتمع المعلومات بمحاسنه ومساوئه ،والكتاب يوضح ذلك .وتشكل مكوناته ،مثل
مجلس النواب ورف تجفيف الصحون والرعاية النهارية لألطفال ورصيف غسيل السجاد والعمل
التطوعي وثالثية الهيكل وخبز لحاء الشجر والحكومات االئتالفية ولينوكس وسانتا كلوس أجزا ًء
من تطوره اإليجابي ،التي يمكن اختصارها في ستة أسرار :التعليم المجاني ،واإلدارة المحلية،
والمساواة بين الرجال والنساء ،والمجتمع المدني ،واإلجماع في اتخاذ القرارات ،والضمان
االجتماعي للجميع إلى جانب الثقة واألمن المجتمعي المتوفران للجميع.
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SIBA: Global Fest 2019:
Middle Eastern Orchestra
ىقيسوملل سويلبيس ةيميداكأ:  يملاعلا ناجرهملا2019
ةيقرشلا ةيقيسوملا ةقرفلا

Helsingissä perustettu Middle Eastern
Orchestra on arabialaiseen ja Lähi-Idän
musiikkiin keskittyvä yhtye. Kokoonpano on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Yhtye on myös hyvin monikulttuurinen.
Kokoonpano koostuu 25–30 ammattimuusikosta, jotka tulevat 10–15 eri kulttuuritaustasta. Middle Eastern Orchestra tuo
Lähi-Idän rikkaan ja kauniin musiikkiperinteen länsimaisten yleisöjen kuultavaksi
– muistuttaen samalla, miten musiikki on
kieli, jota ihmiset kaikkialla maailmassa
ymmärtävät. Ohjelma koostuu Lähi-Idän
klassisesta musiikista ja kansansävelmistä. Mukana on muun muassa arabialaista,
persialaista, turkkilaista ja kurdien musiikkia, joka on sovitettu Middle Eastern
Orchestraa varten. Middle Eastern Orchestran taiteellinen johtaja on irakilainen udluutun soittaja Ali Haithem Neljättä kertaa
järjestettävä Global Fest 11.–13.12.2019

on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
Global Music -koulutusohjelman opiskelijoiden, opettajien, alumnien ja vierailijoiden jokavuotinen festivaali. Festivaali
juhlii kulttuurista monimuotoisuutta ja
luo väyliä kulttuurienväliseen viestintään,
ymmärrykseen ja yhteistyöhön musiikin
ja taiteiden kautta.

Summary in English
Global Fest is the annual festival of the
students, faculty, alumni and guests of the
Global Music degree program of the Sibelius Academy of the University of the Arts
in Helsinki. It celebrates cultural diversity
and establishes channels for intercultural communication, understanding and
cooperation through music and the arts.
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Arab Business Culture

Seminaari Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa
Seminar at Haaga-Helia University of Applied Sciences

ثقافة التجارة العربية
هيليا للعلوم التطبيقية-ندوة في جامعة هاغا

Suomalais-arabialainen yhdistys sekä
Suomalais-arabialainen kauppayhdistys
järjestivät Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä seminaarin
Arab Business Culture. Seminaari esitteli
kaupankäynnin kulttuuria ja sen ympäristöä Lähi-idässä. Seminaari oli avoin
kaikille kiinnostuneille.

Dubai World Expo 2020 oli vahvisti
teeman ajankohtaisuutta. Seminaarin
vieraana oli Arabiemiraattien Suomen
suurlähettiläs H. E. Noora Juma. Muina
luenoitsijoina olivat Pirkko Autio, Business Finland / Dubai World Expo 2020,
Katja Boutou, Finnish Business Council
UAE sekä Jouni Ahonen Haaga-Helia,
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vararehtori. Suomalais-arabialaisen
kauppayhdistyksen ja Suomalais-arabialaisen yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita
esittelivät puheenjohtaja Tytti Sirola ja
hallituksen jäsen, seminaarin johtaja Päivi
Käri-Zein.
Arabiemiraatit on yksi Suomen tärkeimmistä vientimaista Lähi-idän alueella. Dubai on Persianlahden liikekeskus,
jota kutsutaan Lähi-idän Hongkongiksi.
Arabiemiraatit houkuttelee maahan
ulkomaisia investointeja ja yrityksiä.
Useilla kansainvälisillä suuryrityksillä on
jo Dubaissa aluekeskukset, jotka kattavat
kymmeniä maita. UAE on muuttamassa
lainsäädäntöään siten, että yritykset voivat
olla 100 % ulkomaalaisomistuksessa
myös vapaakauppa-alueiden ulkopuolella.
Tavoitteena on saada säädökset voimaan
tämän vuoden loppuun mennessä.
Suomi osallistuu Arabiemiraattien
isännöimään, Dubaissa 20.10.2020–
10.4.2021 järjestettävään maailmannäyttelyyn. Expon hyöty suomalaisille
yrityksille tulee olemaan merkittävä.
Maailmannäyttelyyn on ilmoittautunut
jo yli 190 maata ja kävijöitä odotetaan
puolen vuoden aikana noin 25 miljoonaa,
joista 70 % Arabiemiraattien ulkopuolelta.
Monille toimialoille, kuten teknologiateollisuuden yrityksille, Persianlahden maat
ovat kasvava markkina-alue. Suomen
osallistuminen Expoon vahvistaa suomalaisten yritysten asemaa alueella, edistää
yritysten kansainvälistymistä ja kaupankäyntiä sekä lisää Suomen näkyvyyttä.

Arab Business Culture seminar at Haaga-Helia University
of Applied Sciences (summary)
On the 24th of September 2019, the
Finnish-Arabic Society and the FinnishArabic Trade Association jointly held
the Arab Business Culture seminar at
the Haaga-Helia University of Applied
Sciences. The seminar, which was open
to all interested participants, presented
the culture of trade and its setting in the
Middle East.
Dubai World Expo 2020 made the
theme of the seminar even more topical.
H. E. Noora Juma, the ambassador of the
Arab Emirates to Finland was the guest
of the seminar. Other speakers included
Pirkko Autio of Business Finland /Dubai
World Expo 2020, Katja Boutou, of the
Finnish Business Council UAE and ViceRector Jouni Ahonen of the Haaga-Helia
University of Applied Sciences. The work
and aims of the Finnish-Arabic Trade Association and the Finnish-Arabic Society
were presented by chairperson Tytti Sirola
and board member Päivi Käri-Zein, the
director of the seminar.
Image: Finland Pavillion WorldExpo
2020, Dubai, Snow Cape, JKMM Architects

Kuva: Suomen pavilijonki WorldExpo
2020, Dubai. LUMI, JKMM Arkkitehdit

www.businessfinland.fi
www.expo2020.fi
www.expo2020dubai.com

www.businessfinland.fi
www.expo2020.fi
www.expo2020dubai.com
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Toimintakertomus 2018

Matkan nähtävyyskohteena Asilah muraaleineen.

Yleistä toiminnasta
Yhdistys keskittyi tuomaan ohjelmassaan esiin arabimaita ja kulttuureita
omakohtaisten kokemusten pohjalta. Yleisöluentosarja rakentui pitkälti matkoilta ja
työtehtävistä saatujen näkemysten esittelyiksi. Ensimmäistä kertaa ohjelmassa oli
elokuva. Vuosikirja MARHABA keskittyi
puolestaan esittelemään arkeologisia
kaivauksia, maailmanperintöä sekä Arabiemiraattien perustajan Sheikh Zayedin
elämäntyötä. Lisäksi esillä oli Suomen
mukanaoloa ja suomalaista osaamista eri
aloilla Arabimaissa.

Yhdistys esitteli toimintaansa MAAILMA KYLÄSSÄ-tapahtumassa yhdessä
useiden ystävyysseurojen kanssa. Yhdistys oli myös edustettuna arabikulttuurin
tapahtumissa Sharjahissa (UAE) sekä
SAKYn seminaarissa Helsingissä ja
osajärjestänä Haaga-Helian Arab Business
Seminar-tapahtumassa. Vuosikirja MARHABA 41 jaettiin Suomessa mm keskeisiin kirjastoihin ja yliopistoihin sekä
ulkominsteriön välittämänä Suomen edustustojen käyttöön Arabimaissa. Yhdistys
järjesti opastetun matkan tapaamisineen
Marokkoon 4.- 12.11.

113

Tapahtumat ja yleisöluennot
17.1.
ELOKUVAILTA
Marokkolainen elokuva
ADIOS CARMEN
Suomen Elokuvasäätiön teatteri Kino
K-13, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki
Järjestäjät: Suomalais-arabialainen yhdistys ry SARAB ja Suomen Lähi-idän
instituutin ystävät ry SLIY yhteistyössä
Marokon suurlähetystön kanssa

18.4.
ARABIEMIRAATTIEN ANTIA.
Sharjahin perinnepäivät, Kalligrafia Biennalen parhaimmistoa sekä Louvren lumoa
Abu Dhabissa. Kuvakertomus Jarno
Peltonen.
19.9
”ARABIA – KIELEN HISTORIAA JA
NYKYISYYTTÄ”
Luento,yliopistolehtori Sylvia Akar.

21.2.
KIEHTOVA MAROKKO

31.10.
SYYSKOKOUS JA
ESITELMÄTILAISUUS

Arkkitehti Tarmo Peltosen ja muiden Marokon matkalla (2.-10.11.2018) mukana
olleiden kuvakertomuksia.

Syyskokouksen jälkeen keskusteltiin
aiheesta Irak – eilen, tänään.
Keskustelijana mm Kari Norkonmaa

21.3.
KEVÄTKOKOUS ja
ESITELMÄTILAISUUS

28.11.
”NÄKYMIÄ LÄHI-ITÄÄN”

Kevätkokouksen päätyttyä pj Jarno Peltonen loi katsauksen Yhdistyneiden arabiemiirikuntien historiaan ja yhdistyksemme jäsen Päivi Käri-Zein kertoi aiheesta
Dubai ja World Expo 2020.
27.3.
ARAB BUSINESS SEMINAR
Haaga-Helia
Yhdistys osallistui yhdessä Suomalaisarabialainen kauppayhdistyksen (SAKY)
kanssa osajärjestäjänä seminaariin, jossa
puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintaa ja merkitystä.
13.4.
MAROKKOLAISTA KÄSITYÖTÄ.
Tutustuminen maahantuojaliikkeen kokoelmaan. Dokkan, Näkinkuja 4, 00530
Helsinki.

Katsaus, osastopäällikkö Leena-Kaisa
Mikkola, ulkoministeriö.
12.12.
ELOKUVAILTA
Marokkolainen elokuva BURNOUT
Suomen Elokuvasäätiön teatteri K-13,
Kanavakatu 12.
Järjestäjinä Suomalais-arabialainen
yhdistys ry SARAB ja Suomen Lähi-idän
instituutin ystävät ry SLIY yhteistyössä
Marokon suurlähetystön kanssa
Yleisöluennot Tieteiden talo, Kirkkokatu
6,00170 Helsinki (luentosali 505). Luentojen päätteeksi arabityylinen virvoketarjoilu.
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Vuosikirja MARHABA
Vuosikirja MARHABA 42/2018 valmistui. Toimittaja Jarno Peltonen, toimituskunta Jarno Peltonen, Lauri Tarvainen.
Kääntäjät Jüri Kokkonen (suomi-englantisuomi) ja Tarik Al-Ani (suomi-arabia).
Lay-out Lauri Tarvainen. Sisältö 20 artikkelia 12 kirjoittajalta. Artkkelit referoituina englanniksi ja arabiaksi. Ks. marhaba.
sarab.fi Sivuja 136, kuvitettu.
ISSN 0358-1578 (painettu), ISSN 23238496 (verkkojulkaisu). Helsinki 2018.
ALEKSIPAINO OY TRIO-OFFSET.

tuutin (FIME) sekä sen ystäväyhdistyksen
(SLIY) kanssa.
Tiedotus
Yhdistys tiedottaa ohjelmistaan jäsenistölleen kirjeitse sekä sähköpostitse.
Yleisesti tieto yhdistyksen toiminnasta on
saavutettavissa www-sivuilta (www.sarab.
fi) sekä Facebook-sivuston kautta. Tämän
lisäksi luento- ym tilaisuuksista tiedotetaan mm. Helsingin Sanomien Minne
mennä-palstalla.

Esitelmän jälkeen. Kuvassa oik suurlähettiläs Faisal Ghulam, Saudi-Arabia, esitelmöitsijä, suurlähettiläs Noora Juma,
Arabiemiraatit, Libanonin kunniakonsuli Faruk Abu-Chakra, mrs ? , varapuheenjohtaja Kadriye Bedredtin
ja puheenjohtaja Jarno Peltonen, SARAB

Vuosikirja jaetaan jäsenistön lisäksi
kirjoittajille sekä eril. yhteyksiin mm. keskeisiin kirjastoihin ja yliopistoihin, myös
ulkoministeriön välittämänä edustustojen
käyttöön arabimaissa. Marhaban tuottamiseen on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää toimintatukea,
yhdistyksen keräämää jäsenmaksun sekä
ilmoitusmaksujen tuottoa.
Jäsenyydet
Yhdistys on Ystävyyseurojen liitto
ry:n (YSL) sekä Anna Lindh-säätiön Suomen verkoston (ALF) jäsen. Yhdistyksellä
on yhteistyötä Suomen Lähi-idän Insti-

Osallistumiset
Puheenjohtaja osallistui Sharjah
Institute for Heritagen kutsusta Heritage
Days-tapahtumaan 4.–7.4.2018 sekä symposiumiin International Narrators´Forum
/ ”Epics and Sagas” Sharjahissa 25.-27.9.
Samoin puheenjohtaja osallistui SAKYn
seminaariin 21.9. Helsingissä. Puheenjohtaja osallistui ulkoministeriön järjestämään Suomen Arabimaiden kunniakonsulipäivien vastaanottoon tapaamisineen.
Matka Marokkoon, tapaamiset
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Yhdistys järjesti 4-12.11. opastetun

matkan Marokkoon kohteina mm. Rabat,
Asilah, Tanger, Tetouan, Chefchauen
ja Casablanca. Osallistujia 11. Matkanjohtaja Jarno Peltonen, vastuullinen
matkatoimisto MrTravel. Tutustumiskohteina olivat mm Musée Mohammed
VI ja Villa des Arts, Rabat, Muraalitaide
Asilah, American Legation, Tanger, Institut des Beaux-Arts (INBA) ja L´Ecole
d´Artisanat, Musée d´Art Moderne, Tetouan, Villa des Arts, Casablanca. Ryhmä
tapasi myös henkilökohtaisesti johtaja
Abdelaziz Ellidrissi Musée Mohammed
VI, Villa des Artsín johtajan, sekä rehtori Mehdi Zouak sekä opintojen johtaja
Ahmed Mijou (INBA). Tapaamisjärjestelyitä avusti Karoliina Heikinheimo-Péréz
Suomen suurlähetystöstä.
Maailma kylässä -tapahtuma
Yhdistys osallistui useiden ystävyysyhdistysten kanssa MAAILMA
KYLÄSSÄ-tapahtumaan 26-27.5. Osaston järjestelystä vastasi Mikko Hakalin
yhdessä Yamina Zaratin kanssa. Päivystäjänä edellisten lisäksi toimi Päivi Ojala.
Osastolla esiteltiin yhdistystä ja sen toimintaa, vastattiin kysymyksiin. Esillä oli
vuosikirja MARHABAn numeroita sekä
SARABin esitettä jäsenliittymislomakkeineen.
Hallinto
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
21,3, ja syyskokous 31.10. Hallitus kokoontui kuusi kertaa (22.1.,14.3.,22.5.,
29.8., 6.9.,24.10.)
Hallitus:
Jarno Peltonen, puheenjohtaja
Lauri Tarvainen, I varapuhenjohtaja,
rahastonhoitaja
Kadriye Bedredtin, II varapuheenjohtaja
Yamina Zarat, sihteeri
Mikko Hakalin, jäsen

Christina Harttila, jäsen
Päivi Käri-Zein, jäsen
Päivi Ojala, jäsen
Kari Norkonmaa, jäsen
Antti Loikas, varajäsen
Yassin Yousfi, varajäsen
Maria Colliander, varajäsen
Toiminnantarkastaja FM Eila Karhu,
varalla FM Seija Kujala.
Kunniapuheenjohtaja Ahmed Hattab,
kunniajäsenet Faruk Abu-Chakra, Kadriye Bedredtin, Marjatta Hattab, Jaakko
Hämeen-Anttila, Heikki Palva, Aarne
Toivanen ja Lauri Tarvainen.
Talous
Talous perustuu toistaiseksi, vakiintuneesti jäsenmaksutuottojen lisäksi
opetus- ja kulttuuriministeriön ns. ystävyysyhdistyksille myönnettävään toiminta-avustukseen sekä pienessä määrin
myös ilmoitustuottoon.
Yhdistyksellä on yhteensä 110 henkilöjäsentä. Yhteisöjäseniä ei toistaiseksi
ole.
Kiitokset
Yhdistys kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä sen yhdistyksellemme myöntämästä avustuksesta ja tuesta. Samoin
kiitämme lahjoittajia, esitelmöitsijöitä,
MARHABAn artikkelien kirjoittajia,
ilmoittajia (PES-Architects ja Suomen
Lähi-idän instituutti) sekä kaikkia yhdistyksemme toimintaa avustaneita vapaaehtoisuudesta. Hallitus kiittää yhdistyksen
jäseniä mielenkiinnosta osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muuhun toimintaan.
Jarno Peltonen
Puheenjohtaja
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Arabimaailma lähelläsi العالم العربي القريب منك
The Arab World Not Far from You
Suomalais-arabialainen yhdistys ry
Finnish-Arabic Society

www.sarab.fi

The American University in Cairo Press

www.aucpress.com

L´Institut du Monde Arabe (IMA)

www.imarabe.org

The Arabic typography online portal

www.arabictypography.com/

Musée du Quai Branly

www.quaibranly.fr/en

Sharjah Museums Department

www.sharjahmuseums.ae

1001 Inventions Discover The Muslim Heritage In Our World

www.1001inventions.com/

Al Jazeera, Qatar, englanninkielinen

english.aljazeera.net/

Uutisia arabimaailmasta,
englanninkielinen, Riyadh

www.arabnews.com

Uutisia arabimaailmasta,
englanninkielinen, Lontoo

english.aawsat.com/

Arab Museum of modern art,
Qatar
Uutisia kaikkialta arabimaista, englanninkielinen, Lontoo

mathaf.org.qa/en/

Arab World - Wikipedia,
the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Arab_World
fi.wikipedia.org/wiki/Arabimaailma

www.english.globalarabnetwork.com/
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Pienoismalli. Saudi-Arabian suurlähetystö, Helsinki. Voittanut ehdotus.

Suomen Lähi-Idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän kielten, kulttuurien ja uskontojen sekä yhteiskuntien tutkimukseen. Instituutti tukee suomalaista Lähi-idän tutkimusta ja järjestää alan opetusta yhteistyössä Suomen ja Lähi-idän
maiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa.Instituutti tuo
myös tutkimukseen perustuvia puheenvuoroja Lähi-idästä käytyyn yhteiskunnalliseen
keskusteluun Suomessa
The Finnish Institute in the Middle East (FIME) carries out research on Middle Eastern
languages, cultures and societies and organises courses, seminars and conferences. The
institute aims to promote Finnish academic research on the Middle East and to develop
and foster co-operation between universities, research institutes and cultural organizations. Through research-based evidence and perspectives, the institute engages in public
dialogue on the Middle East in Finland.
www.fime.fi
institute@fime.fi
www.facebook.com/FimeInstitute
www.instagram.com/fimeinstitute
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Get exclusive insights on Finland — on products and companies
finland.fi/innovativedesign

Seuraa tapahtumiamme nettisivuillamme www.sarab.fi
Kirjoita artikkeli vuosikirjaamme MARHABAan.
Tule mukaan yhdistyksemme toimintaan!
info [at] sarab.fi

