
Kummallinen Suomi

Kokemusta Suomesta ja suo-
malaisista Kaia Tampereelle on
kertynytjo kuuden vuoden ajal-
ta. Hiin tuli Virosta Suomeen ja
Iyviis$iiiin vuonna 2004 vierai-
levaksi lehtoriksi yliopiston vies-
tinniin laitokselle.

Tiitii ennen hiin ei tiennyt
maasta ja kansasta kovinkaan
paljon, eikii osannut suomea
kuin kaksi sanaa:

-Terve ja guudbai, Tampere
sanoo.

Suvussa oli kuitenkin ollut ai
emmin suomalaissSmtyinen hen-
kilii; joka oli antanut mytintei-
sen kuvan ja mallin suomalai-
suudesta. Saapuessa huomio
kiinnittyikin yleiseen rauhalli-
suuteen ja luonnon kauneuteen;
samoin ihmisten avoimuuteen.
Sauvakdvelyd ja valokuvausta
harrastava Tampere kertoo vas-
taantulij oiden tervehtiviin lenk-
kipoluillakin.

-Virossa niiin ei tapahdu.
Tiiiillii ihmiset vaikuttavat luot-
tavaisemmilta toisiaan kohtaan,
perusturvallisuus on varmaan-
kin paremmalla tasolla, hiin
miettii.

- Virolainen eliiii enemmiin
tiissii ja nyt, ja samalla lyhytjiin-
teisemmin; kiire on kova. Suo-
malainen on ystiiviillinen, avu-
lias ja kiirsiviillinen sekii hyvin
jiirkevii rahankiiytttijii. Arkisis-
sa asioissa siidstetiiiin: esimer-
kiksi triissii sycidiiSn omia eviii-
tii paljon useammin kuin Viros-
sa. Raha kiiytetddn lomamatkal-
la, Tampere vertailee.

- Lomalla suomalainen voi
mycis "tuulettaa", toisin kuin
kotona, missd eletdiin yleensd
rauhallisesti ja hiljaisesti, vii-
hiin kuin piilossa. Tampere on
huomannut, ettd suomalaiset
harrastavat virolaisiin verrattu-
na mycis liikuntaa innokkaas-
ti s?iiistii ja ikiiluokasta riippu-
matta.

Rehellisyys maan perii
Kaja Tampereen orastava, hyvii
kiisitys suomalaisista sai vank-
kaa tukea jo vierailun alkuai-
koina. Joskus vuonna 2005
hiin oli ajamassa eteliistii koh-
ti fyvaskylee ja piti kahvitauon

(gtiou
c\ .l .'LOr0

naapurin nekiikulmasta
Ari Oinonen

Kaja Tampereen kiria Minu,
Soome kertoo yhden virolai-
sen kokemuksista Suomessa.

huoltoasemalla. Tauon jiilkeen
matka jatkui kotiovelle saakka,
jossa hdn vasta huomasi kassin-
sa, ja sitd myiitti myiis puheli-
men ja avainten jiiiineen huol-
toasemalle.

Sydiin kylmiinii nainen ajoi
huoltoasemaketjun liihimmiille
asemalle Jyvdskyltissii, ja selit-
ti asiansa. Hiin ei edes muista-
nut aiemman aseman nimeii tai
tarkkaa sijaintia. Parin puhelin-
soiton jiilkeen selvisi, ettii kassi
ja kaikki omaisuus oli tallessa,
eikii mitiiiin puuttunut.

- Uskomatonta. Missii muual-
la niiin olisi kiiynyt? kysyytoisi-
naan haj amieliseksi tunnustau-
tuvaTampere.

Viro ja suomi ovat sukulais-
kieliii. Suomen televisio on
opettanut kieltii monille viro-
laisille, mutta Kajan kotiseu-
dulla Saarenmaalla se ei niiky-
n5rt, suomi oli opeteltava itse.
Oppiminen on puolin ja toisin
helpompaa kuin muunmaalai-
silla, mutta jotkut sanat ja kii-
sitteet tarkoittavat aivan eri asi-
oita. Viiiirinkiisityksiii voi ajoit-
tain syntyii; esimerkikiksi tiiiillti
yleisesti kahvin kanssa nautitta-
va viineri on viroksi nakki. Kis-
saihmisend Tamperetta on hu-
vittanut myds suomalainen kas-
sinsiiilytys:

- "Kissat siiil<iijn lokeroihin",
hiin nauraa.

+ Kirjoittaja FT Kaja Sak-
sakulm Tampere, yliassis-
tentti JyvAskyliin yliopiston
viestinndn laitoksella.
)Aiempaa uraa: Viros-
sa mm. toimittajana Aripii-
ev-lehdessA ja tiedottajana
EestiTelefoonissa.
r Kirja on julkaistu Viros-

Soome on osa kustantamo
PeffonePrintin Minulsar-
jaa, jossa ulkomailla asu-
neet virolaiset jakavat ko-
kemuksiaan k.o. maasta.
Kirja suunnattu virolaisille,
mutta antaa mielenkiintoi-
sia ndktikulmia myiis suo-
malaiselle. HyvAA materiaa-


