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Johdanto 

 

Suomen ja arabimaiden välisestä yhteistyöstä on kirjoitettu vähän ja sitä on tutkittu vielä 

vähemmän. Suomalaisten kiinnostus arabimaita kohtaan on näkynyt historiassa 

esimerkiksi suomalaisten opiskellessa itämaista tutkimusta ja suomalaisten itämaiden 

tutkijoiden matkustelulla arabimaihin, mutta myös suomalaisella yhdistystasolla 

yhdistysten perustamisella ystävyys -ja tiedonjakomielessä Suomen ja arabimaiden 

välillä. Eräät suomalaiset yhdistykset ovat keränneet arabimaailmasta kiinnostuneita 

suomalaisia jäsenikseen, olivat he sitten esimerkiksi arabialaista tietoa omaavia alan 

ammattilaisia tai vaikkapa arabimaissa jalansijaa luoneiden yritysten jäseniä. Kiinnostus 

ja halu oppia suomalaisille hyvin kaukaisesta maailmasta ja sen kulttuurista yhdistävät 

tällaisia henkilöitä. Konkreettisen muodon tämä kiinnostus saa paperilla, kuten 

esimerkiksi yhdistysten erilaisissa julkaisuissa. Yksi esimerkki tällaisesta suomalaisten 

kiinnostuksesta arabimaailmaa kohtaan on Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n Marhaba 

vuosikirjat.  

 

Aiheen rajaus 

 

Käsittelen tutkielmassani Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjojen 

1977-1995 kirjoittajakuntaa ja heidän muovaavaansa artikkelisisältöä, syventyen 

erityisesti kulttuuriyhteistyöhön, sekä Suomen ja arabimaiden taloudelliseen 

yhteistyöhön. Vuosikirjojen kannalta on tärkeä huomioida, että esimerkiksi vuosikirja 

1977 käsittelee yhdistyksen toimintavuotta 1976 ja niin edelleen. Silloin vuosikirjojoissa 

käsiteltävät asiat tarkastelevat vuosia 1976-1994. Rajaukseeni on useampi syy. 

Ensimmäisenä syynä on Suomen liittyminen Euroopan uninoniin 1. tammikuuta vuonna 

1995. 1 EU:n jäsenyys laajensi Suomen kehitysyhteistyötä kattavammaksi. 2 Tämä 

tarkoittaa, että Suomen kehitysyhteistyöstä tuli Euroopan unionin säätelyn alaiseksi. 

Toiseksi myös 1990-luvulla maailmanlaajuisen laman vaikutukset kantoivat Suomen 

talouteen asti. 3 Tämä oli taloudellisesti iso käännekohta niin Suomessa kuin myös 

maailmanlaajuisesti ja se koetteli rahallisesti suomalaista yhteiskuntaa.  

 

 
1 Eduskunta 2022. 
2 Ulkoasiainministeriö 2006. 
3 Kuisma 2009, 227. 
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Tutkimustehtävät  

 

Minulla on työssäni kaksi pääkysymystä ja niiden alla muutamia alakysymyksiä. Pro 

gradu tutkielmani kannalta ensimmäinen päätutkimuskysymykseni liittyy Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjojen sisältöön. Haluan tietää, miten Marhaba 

vuosikirjojen artikkelien käsittelemät teemat ovat muuttuneet vuosien 1977-1995 aikana. 

Tutkimuskysymystä seuraa alakysymys, jonka puitteissa haluan tietää mitkä tekijät 

vaikuttivat artikkelien teemojen muutokseen. Näiden lisäksi haluan myös tutkia millaista 

tietoa Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjat välittivät Suomen ja 

arabimaiden kanssakäymisestä.  

 

Toinen päätutkimuskysymykseni liittyy puolestaan Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

Marhaba vuosikirjojen kirjoittajakuntaan. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä 

kirjoittajakunnan kannalta ovat: millaisista henkilöistä vuosikirjan kirjoittajakunta 

koostui ja mitkä asiat vaikuttivat heidän kirjoittamiensa artikkeleiden sisältöihin? Haluan 

myös tietää, keitä kuului Marhaba vuosikirjojen lukijakuntaan. 

 

Aiempi tutkimus ja tutkimuskirjallisuus 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n vuosikirjoista ei ole tehty aikaisempaa tutkimusta. 

Yhdistysten vuosikirjan tutkimukseen kohdistettua tutkimuskirjallisuutta ei ole olemassa 

ja tutkielmani kaltaista tutkimustyötä ei ole tehty Suomessa eikä ulkomailla. Myös 

arabimaiden ja länsimaisen maan välillä tehtyä suhdetutkimusta, joka soveltuisi työni 

avuksi oli vaikea löytää. Yhtenä syynä tutkimuksen löytymättömyyteen voi olla 

kielimuuri, jos ajatellaan esimerkiksi arabian kieltä tutkimuskielenä. Yhdistyksien 

vuosikirjojen tutkiminen tuntuu olevan hyvin alkutekijöissä, eikä siihen varsinaisesti ole 

olemassa räätälöityä tutkimuskirjallisuutta, johon tukeutua. Tämä tuo tietynlaisen 

haasteen pro gradu tutkielmani osalta. 

 

Hyödynnän tässä tutkielmassani pääasiallisesta kansainvälisten suhteiden tutkimusta, 

sillä se sopii mielestäni parhaiten lähdeaineistoni tutkimukseen, sillä sen kautta voin 

mielekkäästi tarkastella Suomen ja arabimaiden välisiä suhteita.  Apunani tässä toimivat 

Turun yliopiston poliittisen historian professorin suomalais-rankalaisen Louis Clercin 

artikkelit. Hänen artikkelinsa ”Suomen kulttuuri-instituutin perustaminen Pariisiin 
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esimerkkinä suomalaisen kulttuuridiplomatian peruspiirteitä 1979-1991” (22.10.2018) 

käsittelee kulttuuridiplomaattisia suhteita Suomen ja Ranskan välillä 70-luvun lopulta 90-

luvun alkuun asti. Artikkelissa nousee esille esimerkiksi Suomen Pariisi-instituutin 

perustaminen. Tämä Clercin artikkeli on tärkein työssäni hyödyntämä artikkeli, sillä siitä 

on paljon hyötyä kulttuuridiplomaattisten suhteiden tarkastelussa Suomen ja arabimaiden 

välillä Marhaba vuosikirjojen kautta. Toinen Clercin artikkeli ”Tiedotusvälineet 

ulkopolitiikan historian lähteinä – Esimerkkejä Ranskan historiasta vuosina 1900-1980” 

(2012) käsittelee Ranskan ulkopolitiikan historiaa käyttäen ranskalaisia tiedotusvälineitä 

lähteenään. Vaikka päädyinkin olemaan hyödyntämättä tässä tutkielmassa suurimmilta 

osin mediatutkimusta, Clerc yhdistää työni kannalta hyödynnyskelpoisesti median ja 

kansainväliset suhteet artikkeliinsa. 

 

Myös kansainvälisten suhteiden osalta hyödynnän tutkielmassani Simo Mikkosen ”Te 

olette valloittaneet meidät!” (2019) teosta, joka käsittelee taidetta Suomen ja 

Neuvostoliiton suhteissa 1944-1960. Vaikka teos käsitteleekin taidetta, se käsittelee myös 

kulttuurin asemaa ulkopoliittisessa toiminnassa ja diplomatiassa. Teoksen osalta 

kulttuurivaihdot ovat oman tutkielmani kannalta tärkeitä, sillä käsittelen Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen kulttuurivaihtoa heidän Marhaba vuosikirjoissaan.  

 

Kehitysyhteistyötä tarkastelevaa tutkimuskirjallisuutta ovat Juhani Koposen, Markku 

Hokkasen & Jan Kuhasen artikkeli ”Kolonialistista kosmopoliittiin – Länsimaisen 

humanitarismin ja kehitysavun historialliset jatkumot” (2020)”, sekä Juhani Koposen ja 

Maaria Seppäsen artikkelissa ”Kehitysyhteistyön monet kasvot” (2007). Kyseiset 

artikkelit avaavat kehitysajattelun historiaa, sen keskeisiä näkökulmia.  

 

Tutkimuksessani hyödynnän myös erityisesti Suomen ulkopoliittista 

historiankirjallisuutta, mutta myös suomen taloushistoriaa. Tärkeimpiä teoksia tämän 

aihealueen suhteen ovat esimerkiksi Max Engmanin teos Suureen itään (2005), Jorma 

Kallenaution Suomi kylmän rauhan maailmassa (2005), Jaana Laineen, Susanna 

Fellmanin, Matti Hannikaisen ja Jari Ojalan toimittama Vaurastumisen vuodet: Suomen 

taloushistoriaa teollistumisen jälkeen (2019), Timo Herrasen teos Rohkeiden rakentajien 

vuosisata YIT 1912-2012 (2012), sekä Markku Kuisman teos Suomen poliittinen 

taloushistoria 1000-2000 (2009). 
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Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielmani ensimmäisessä luvussa käsittelen taulukollisten luokittelun avulla 

vuosikirjan artikkelien jakautumista eri teemoihin määrällisesti ja selvitän myös, mitkä 

arabimaat ovat saaneet eniten huomiota vuosikirjojen artikkeleissa. Tämän jälkeen 

tarkastelen vuosikirjojen kirjoittajakuntaa heidän sukupuolijakautumaansa ja taustojensa 

kautta, nostaen yhdistyksen jäsenistöstä esimerkkihenkilöitä tarkasteluni alle. Lisäksi 

pohdin, miksi tietyt kirjoittajat ovat päässeet ääneen vuosikirjojen artikkeleissa ja miksi 

taas tietyt ryhmät eivät. Toisessa pääluvussa käsittelen Suomen ja arabimaiden välistä 

kulttuuriyhteistyötä vuosikirjoissa esitetyn yhdistystoiminnan avulla, johon kuuluvat niin 

yhdistyksen kokoukset, yhdistyksen järjestämät matkat arabimaihin, mutta myös 

yhdistyksen ulkopuolisista tapahtumat.  Tarkastelen tämän lisäksi vuosikirjoissa esiteltyä 

virallista Suomen ja arabimaiden kansainvälisiä kulttuuriyhteistyötä yhdistyksen 

uutisoimina.   

 

Kolmannessa, työni viimeisessä pääluvussa, käsittelen vuosikirjoissa esiin nousevaa 

taloudellista yhteistyötä. Käsittelen ensin kauppayhteyksien muodostumisen 

historiallinen konteksti niin arabimaiden kuin Suomenkin osalta, jonka jälkeen esittelen 

kulttuurillista tietämystä osana hyvien suhteiden luomista arabimaihin. Sen jälkeen 

nostan tarkasteluun Suomen kehitysyhteistyön arabimaissa, joka kieroutuu voimakkaasti 

Suomen ja arabimaiden taloudellisiin, teollisiin ja teknologiin suhteisiin TTT-sopimusten 

myötä. Tämän jälkeen nostan tarkasteluun Suomalais-arabialaisen yhdistyksen ja 

suomalaisia yhtiöiden yhteistoimintaa, mutta myös esimerkiksi suomalaisten 

rakennusteollisuuden luomaa kuvaa projekteistaan arabimaailmassa nostaen Irakin 

suomalaisen rakennusteollisuuden kohdemaaksi. Viimeisenä kolmannessa 

käsittelyluvussa tarkastelen lopussa esiintyviä kaupallisia tiedotteita eli mainoksia, joiden 

osalta käsittelen mainoksien teemojen muutosta vuosien 1977-1995 ajalta, sekä niiden 

mainostajayrityksiä, kirjoituskieltä ja kohderyhmiä. Esitän myös pohdintaa mainosten 

kohderyhmistä. 

Keskeiset käsitteet 

 

Kulttuuriyhteistyö tarkoittaa tässä tutkielmassa kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä 

Suomen ja arabimaiden välillä. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö tarkoittaa julkista ja 

yksityistä, sekä kansallista, että kansainvälistä tavoitetta tiedon, taitojen, taiteen 
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välittämiseksi kansallisten rajojen yli. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö sisältää myös 

opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihdot, tiedotusohjelmat joukkoviestimien kautta, sekä 

teknisen avun ohjelmat. 4 Tämä voidaan ajatella olevan osa myös Suomalais-arabialaisen 

mainitsemaan yhdistyksen harjoittamaa sivistyksellisistä yhteistyötä. 5 

 

Kehitysyhteistyön käsitettä avataan Suomen ulkoministeriön sivuilla seuraavasti: 

”Kehitysyhteistyö on yksi keino toteuttaa kehityspolitiikkaa. Se on käytännön yhteistyötä 

kehittyvien maiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden – kuten YK:n tai 

kansalaisjärjestöjen – kanssa kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen 

kehitysyhteistyön tavoitteena on kehittyvien maiden oman kantokyvyn vahvistaminen. 

Niiden oma vastuu kehityksestään on avainasemassa.”6 Tämä tarkoittaa esimerkiksi tässä 

tutkielmassa käsiteltyä kehitysyhteistyötä Suomen ja joidenkin arabimaiden välillä. 

Kehityskeskustelussa nousee esiin siitä käytetyt käsitteet kehitysyhteistyö ja kehitysapu. 

Kehitysyhteistyö ja kehitysapu eivät ole toistensa synonyymejä, vaikka useasti ne 

korvataankin toisillaan. Yhteistyö ja siihen liittyvä kumppanuus nähdään tasa-arvoisena, 

kun taas avun käsitteeseen liittyy hierarkiaa.7 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjassa on päädytty käyttämään sanaa kehitysyhteistyö. Tämä johtuu mitä 

todennäköisemmin yhdistyksen ystävyysseuraluonteesta, jolloin kehityksen nimissä 

tukea saavat maat nähdään tasa-arvoisina kumppaneina, vaikka suhde olisikin toisen 

maan apuun perustuvaa. Näin apua saavan maan ei tarvitse kokea alemmuuden tunnetta, 

jolloin kehitysyhteistyön käsite sopii hyvin diplomaattisiin suhteissa käytettäväksi 

ilmaisuksi kehityskeskustelussa.  

 

Kulttuuridiplomatia tarkoittaa Louis Clercin mukaan: ” -- valtion pyrkimystä käyttää 

kulttuuria, kulttuurisia elementtejä, tiedettä ja taidetta tukena sen diplomaattisessa 

toiminnassa”.8 Institute for Cultural Diplomacy:n (Kulttuuridiplomatian instituutin) 

mukaan se puolestaan on toimintatapa, joka perustuu ja hyödyntää ajatusten, arvojen, 

perinteiden ja muiden kulttuurin tai identiteetin näkökohtien vaihtoa, tarkoitusperänään 

vahvistaa suhteita, edistää sosiokulttuurista yhteistyötä kansalaisten etujen edistämiseksi, 

 
4 Encyclopedia 2022, ’ International Cultural Cooperation”.  
5 Kts. Johdannossa oleva Lähdeaineiston esittely tai Erkki Salonen: ”Yhidistyksen kunniapuheenjohtaja, 

professori Armas Salonen”. Marhaba, 1979, 6.  
6 Ulkoministeriö 2022. 
7 Koponen & Seppänen 2007, 336. 
8 Clerc 2018.  
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sekä muihinkin suuntiin. Kulttuuridiplomatiaa pystyy harjoittamaan niin julkinen, 

yksityinen kuin kansalaisyhteiskuntakin.9 Käytännössä tämä tarkoittaa 

kulttuuridiplomatian teorian soveltamista erilaistan mallien kautta, joita on harjoitettu läpi 

historian. Tällaisia malleja ovat esimerkiksi kulttuurinvaihto-ohjelmat, kansanväliset 

delegaatiot tai urheilukilpailut, tavoitteenaan vaikuttaa kulttuurien ja uskontojen väliseen 

yhteisymmärrykseen ja sovinnon etsimiseen. 10 Esimerkiksi Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen Marhaba -vuosikirjat ja toiminta voidaan ajatella olevan osa Suomen ja 

arabimaiden kulttuuridiplomatiaa yhdistystasolla, myös välillä esitellen artikkeleissaan 

kulttuuridiplomatian julkista osuutta Suomen ja arabimaiden välisissä suhteissa.  

 

Arabimaihin olla määritelty kuuluvan vuonna 1945 perustettuun Arabiliittoon kuuluvat 

maat. Arabiliittoon kuuluu 22 maata, jotka pääosin joko Pohjois-Afrikan tai Lähi-Idän 

alueella. Arabiliittoon kuuluvat maat ovat Egypti, Irak, Algeria, Sudan, Marokko, Saudi-

Arabia, Jemen, Syyria, Tunisia, Somalia, Libya, Jordania, Yhdistyneet 

Arabiemiirikunnat, Libanon, Kuwait, Mauritania, Oman, Qatar, Bahrain ja Djibouti. 11  

 

Mainonta on maksettua tiedonantoa, jonka avulla esimerkiksi erilaiset yritykset pyrkivät 

saamaan itseään ja tuotteitaan tunnetuiksi, sekä tämän avulla myymään palveluitaan ja 

tuotteitaan.12 Mainonta on myös osa talouden kulttuuria, sosiaalista kommunikaatiota ja 

taloudellista toimintaa.13 Se on niin sanotusti ajan peili, eli se peilaa omaa 

julkaisunaikansa yhteiskuntaa ja sen kehitystä. 14 Mainontaa ja sen historiaa on tutkinut 

esimerkiksi Marshall Soules teoksessaan Media, Persuasion and Propaganda (2015). 

Soules liittää mainonnan ja kuluttajakulttuurin kukoistamisen kapitalismiin. Mainonta 

edistää hänen mukaansa kapitalismin etuja ja esimerkiksi mainonnassa käytettävä kieli ja 

kuvasto ilmaisevat puolestaan kapitalismin arvoja ja lupauksia. 15 Soules nostaa esille 

mainonnan kanaviksi historiassa niin sanomalehdet, aikakauslehdet, kuin lennättimen ja 

radionkin. 1800-luvun lopulta mainosstrategiat ovat kehittyneet yksinkertaisista 

 
9 Institute of Cultural Diplomacy, 2022. 
10 Institute of Cultural Diplomacy 2022.  
11 League of Arab States 2020. 
12 Mainostajien liitto 2001, 13. 
13 Mainostajien liitto 2001, 14-15 
14 Mainostajien liitto 2001, 16. 
15 Soules 2015, 78.  
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palveluiden ja tuotteiden kuvauksista kohti esimerkiksi brändi- ja 

tuotesijoittelukeskeisempiä mainontastrategioita. 16 

 

Kulttuurin käsitteen selittäminen on monella tavalla haastavaa juurikin sen laajuuden 

takia. Se voi esimerkiksi olla jonkun tietyn ryhmän opettamia taitoja seuraaville 

sukupolville. Kulttuuri muokkaa meitä jo lapsuudestamme saakka tiedostamattamme sitä, 

esimerkiksi kommunikoimalla ja osallistumalla yhteisön aktiviteetteihin. 17 Toisin sanoen 

kasvamme kulttuuriin. Jos ajatellaan kulttuuria tutkielmani kontekstissa, kulttuuri 

tarkoittaa juurikin arabimaiden kulttuureja ja islamilaista kulttuuria, jotka ovat olleet 

meille suomalaisille lähtökohtaisesti melko tuntemattomia ja vieraita. Tällaista kulttuuria 

ja kulttuurisien kohtaamisien mahdollisuuksia pyritään vuosikirjoissa tuomaan lähemmäs 

lukijaa.  

 

Lähde ja menetelmät 

 

Suomalais-arabialainen yhdistys ry on julkaissut Marhaba vuosikirjaansa vuodesta 1977 

asti. Vuosikirjan julkaisemisen teki mahdolliseksi silloisen Irakin suurlähettilään Saleh 

Mehdi Amashin antama taloudellinen tuki yhdistykselle vuonna 1976.18 Irakin 

suurlähetystön tuki vaihtui vuosien saatossa suomalaisten yritysten antamaan tukeen ja 

lamavuosien aikana yritysten antaman tuen loputtua vuosikirjan rahalliseksi tukijaksi tuli 

Suomen opetusministeriö.19 Vuosikirjan nimi, Marhaba, tarkoittaa arabiaksi esimerkiksi 

terve tai hei, eli se on tervehdys. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirja 

on ensimmäinen suomenkielinen arabimaita käsittelevä aikakauskirja. 20   Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen vuosikirjat ovat vapaasti saatavilla Suomalais-arabialaisen 

yhdistys ry:n nettisivuilla digitoituna, joka auttoi tutkielmani osalta lähdeaineiston 

läpikäyntiä.  Suomalais-arabialaisen yhdistyksen tavoitteena oli sen sääntöjen mukaan 

edistää sivistyksellisiä ja taloudellisia suhteita sekä henkistä vuorovaikutusta Suomen ja 

arabimaiden välillä järjestäen esimerkiksi erilaisia tilaisuuksia, harjoittamalla ja 

 
16 Soules 2015, 82. 
17 Weaver 1994, 1. 
18 Ahmed Hattab: ”Kolme vuosikymmentä suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”. Marhaba 1993, 15. 
19 Ahmed Hattab, ”Kolme vuosikymmentä suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”. Marhaba 1993, 17 

ja esimerkiksi Marjatta Hattab: ”Katsaus vuoden toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-Arabialaisessa 

yhdistyksessä”. Marhaba 1991, 6. 
20 Erkki Salonen ”Katsaus Suomalais-arabinen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”.  Marhaba 

1983, 51-52. 
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tukemalla julkaisutoimintaa, sekä kehittää arabialaisten ja suomalaisten henkilökohtaisia 

kohtaamisia opiskelijavaihdon ja matka-apurahojen muodossa. 21  

 

Vuosikirjat ovat kirjoja, jotka esimerkiksi yhdistys julkaisee kerran vuodessa koskien 

edellisen vuoden tapahtumia ja saavutuksia.  Marhaba vuosikirjat sisältävät yhdistyksen 

katsaukset edellisen vuoden toimintaan ja tapahtumiin suomalaisarabialaisissa suhteissa, 

kuten myös erilaisten kirjoittajien artikkeleita. Yhdistyksen vuosikirjat ovat 

erikoisaikakauslehtien tyylinen kokonaisuus. Vuosikirjan kirjoittajakunta on hyvin laaja, 

ja siihen kuuluu niin suomalaista kuin ulkomaalaistakin kirjoittajakuntaa. Vuosikirjojen 

artikkelien teemat vaihtelevat vuosittain, mutta pysyviä teemoja ovat esimerkiksi historia, 

uskonto, talous & kauppa, kulttuuri, musiikki ja kirjallisuus, kuten esimerkiksi erilaiset 

runot. Vuosikirjojen lopussa on myös yleensä erilaisten suomalaisten yritysten 

mainoksia. 

 

Vuosikirjan kohdeyleisö on Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n jäsenet, joille 

vuosikirjaa jaetaan jäsenetuna.  Vuosikirjaa jaetaan myös yhdistyksen jäsenien lisäksi 

esimerkiksi arabimaiden edustustoille, Suomen suurlähetystölle, Suomen 

suurlähetystöille arabimaissa, ulkoasiaministeriölle, opetusministeriölle, yliopistolle ja 

usealle koti- ja ulkomaiselle kirjastolle, kuten Aleksandrian kirjastolle Egyptissä sekä 

Harvardin yliopistolle USA:ssa. 22 Tutkielmani kannalta kohdeyleisön huomioiminen on 

tärkeää, sillä se vaikuttaa vuosikirjan sisältöön ja siellä käsiteltyihin teemoihin. 

 

Yhdistyksen vuosikirjat ovat jo neljän vuosikymmenen ajan tallentaneet osaltaan 

suomalaisarabialaista yhteistyötä. Ne ovat mielestäni hyvä osoitus Suomen ja 

arabimaiden pitkäjänteisestä yhteistyöstä, jota on tallennettu vuosi vuodelta vuosikirjojen 

muodossa. Vuosikirja on itselleni hyvin kiinnostava tutkimuskohde, sillä etsiessäni 

keväällä 2020 kiinnostavaa aineistoa pro graduuni, Marhaba vuosikirjat olivat ainoa 

helposti löytämäni aineisto, johon suomalaisten ja arabien välistä toimintaa oli 

tallennettu. Vuosikirjojen tutkimattomuus yllätti suuresti, sillä materiaalia on tarjolla 

todella paljon (digitoituna vuosikirjoja on vuoden 2022 keväällä 41) ja siihen käsiksi 

pääseminen helppoa vuosikirjojen digitaalisen muodon takia). Päädyin omaan 

 
21 Erkki Salonen: ”Katsaus Suomalais-arabinen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”. 

Marhaba 1983, 43. 
22 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen nettisivut 2022. 
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aikarajaukseeni, 1977-1995, puhtaasi omasta mielenkiinnostani, sillä minua kiinnostivat 

erityisesti yhdistyksen vuosikirjojen alkuvuosia ja vuosia, jotka ovat mahdollisimman 

kaukana hsitoriassa pro graduni kirjoitusajankohdasta. Vastaavanlaista, pitkän aikavälin 

kattavaa aineistoa suomalaisten kiinnostuksesta arabimaailmaan ei ole Suomessa 

olemassa. Yhdistyksen toiminnasta syntyneet vuosikirjat ovat ainutlaatuinen 

tutkimusaineisto suomalaisten ja arabimaiden välisestä aktiivisesta vuorovaikutuksesta. 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjat ovat kulttuuridiplomaatinen 

lähde, sen tavoitellessa niin ystävyyttä kuin keskinäistä yhteistyötäkin. 

 

Vuosikirjojen tutkimuksessa tärkein tutkimusmenetelmä minulle on kontekstointiin 

pohjautuva historian lähdekritiikki.  Kontekstointiin pohjautuva lähdekritiikki näkyy 

työssäni vuosikirjan kriittisellä tarkastelulla siinä tarkasteltujen ja tarkastelemattomien 

teemojen käsittelemisellä. Esimerkiksi yhdistyksen vuosikirjat taipuvat suhtautumaan 

positiivisesti arabimaailmaan. Positiivinen suhtautuminen arabimaihin kumminkin 

puolestaan vaikuttaa siihen, ettei vuosikirjoissa käsitellä arabimaiden poliittisia käänteitä 

juurikaan negatiivisessa valossa. Esimerkiksi osassa arabimaissa hallinneita autoritäärisiä 

johtajia, kuten esimerkiksi Egyptissä 30-vuotta hallinnutta Hosni Mubarakia23, ei 

käsitellä vuosikirjoissa ollenkaan. Egyptin Mubarakin lisäksi Irakin Husseinin hallintoa 

tai Irakin laajentumishaluista heikentyneeseen Iraniin24 maiden välisessä sodassa ei 

kommentoida. Irakin suurlähettiläiden Saleh Mehdi Amashin ja Peter Jajonien annetaan 

kumminkin kertoa sodasta yksipuolinen näkökulma yhdistyksen vuosikirjoissa25. 

Arabimaiden poliittisista käänteistä ja sodista puhumattomuus suomalaisten jäsenten 

toimesta yhdistyksen vuosikirjoissa vahvistaa yhdistyksen ystävällistä, neutraalia ja 

positiivista suhtautumista arabimaihin ja niiden kanssa solmittuihin ystäväsuhteisiin.  

 

Tutkimusmenetelmäni osalta ajattelin ensin, että vuosikirjojen tarkastelu 

mediatutkimuksellisesta näkökulmasta sopisi tutkielmaani parhaiten, mutta 

metodikokeilujeni jälkeen totesin, ettei se ollut minulle tämän aineiston kohdalla toimivin 

ratkaisu. Päädyin lähestymään yhdistyksen vuosikirjoja pääasiallisesti kansainvälisten 

suhteiden historian kautta, sillä yhteistyö on keskeinen osa yhdistyksen vuosikirjojen 

 
23 Sergejeff 2019, 411.  
24 Marr 2012, 180-183. 
25 Esimerkiksi Saleh Mehdi Amash: ”Tietoja Irakista ja sen suhteista ystäviinsä”. Marhaba 1983, 36 ja 

Peter Jajonie ”Irac in the twentieth century”. Marhaba 1986, 15-17. 
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sisältöä. Myös artikkelien luokittelu, kategorisointi ja taulukointi ovat olennainen osa 

metodista lähestymistapaani vuosikirjojen suhteen heti ensimmäisestä pääluvustani 

alkaen tarkastellessani sen artikkeleita. Luokitteluni on sisältöanalyysiä, jossa 

kategorisoin yhdistyksen artikkeleja erilaisiin teemoihin. 

 

Historiallinen konteksti 

 

Suomessa Helsingin yliopistolla on iso rooli suomalaisessa itämaisessa tutkimuksessa. 

1640-luvulla perustetussa Turun akatemian nimellä toimineessa yliopistossa opetettiin 

itämaisia kieliä. 26Ruotsalaisten valta vaihtui uusiin venäläisiin isäntiin vuonna 1809 ja 

tämän jälkeen, vuonna 1928 yliopisto siirtyi Helsinkiin ja muutti nimensä Keisarilliseksi 

Aleksanterin yliopistoksi. 27 Venäjän vallan alaisessa Keisarillisessa Aleksanterin 

yliopistossa opiskeli itämaisia kieliä esimerkiksi suomalainen, ulkomailla asti tunnettu 

tutkimusmatkailija ja itämaiden kirjallisuuden professori Georg August Wallin (1811-

1852). 28 Suomen itsenäistymisen myötä vuonna 1917 keisarillinen yliopisto sai 

nimekseen vielä tänäkin päivänä käyttämänsä nimen Helsingin yliopisto, jossa itämaisten 

tieteiden opetus jatkui. Helsinki on siis ollut jo kauan Lähi-idästä ja arabian kielestä 

kiinnostuneiden akateemisesti koulutettujen tutkijoiden kehto Suomessa. Sellainen se oli 

myös Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n ensimmäiselle puheenjohtajalle, Armas 

Saloselle (1915-1981), joka oli 1900-luvun Suomessa vaikuttanut Lähi-Idän tutkija. 

Ammatiltaan Salonen oli assyrologi ja semitistisen filologian tohtori.29 Hän opiskeli 

Helsingin yliopiston lisäksi muun muassa Saksassa ja Chicagon yliopiston itämaisessa 

instituutissa. 30 Hän oli myös olennainen rooli Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n 

historiassa yhdistyksen perustaja.  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n perustamisesta Salonen on kertonut Suomalais-

arabialaisen yhdistys ry:n Marhaba vuosikirjassa 1979 dosentti Erkki Salosen 

kirjoittamassa artikkelissa Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, Professori Armas 

Salonen.31 Salonen kertoo haastattelussa esimerkiksi yhdistyksen syntymisestä. Salonen 

 
26 Suomen Lähi-idän instituutin säätiö 2022. 
27 Helsingin yliopisto 2022.  
28 Öhrnberg 1998.  
29 ”Armas Salonen – in memoriam”. Marhaba 1982, 6. 
30 Aro 2020. 
31 Erkki Salonen ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba, 1979, 6-7. 
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kuvaa talvisodan jälkeisiä haasteita toimeentulovaikeuksista omalla alallaan ja kuinka 

hänelle suunnitelmansa varakonsulin paikasta Wienissä kaatui jatkosodan syttymiseen. 32 

Jatkosodan jälkeen hän vietti kaksi vuotta Chicagossa ja palattuaan sieltä Salonen lähti 

ministeri Jalannin (Tauno Jalanti) antamin stipendirahoin matkustamaan Turkkiin ja 

arabimaihin. 33Matkallaan Salonen huomasi, että Suomella oli arabimaailmassa vähäinen 

edustusto esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, etenkin kaupallisten suhteiden kehittämisen 

osalta. Tästä esimerkiksi Salonen nostaa Ruotsin konsulaatin Bagdadissa, jossa 

puolestaan suomella ei ollut ollenkaan edustusta. 34Matkalta palattuaan Salonen 

keskusteli havainnoistaan Jalannin kanssa. Heräsi ajatus perustaa yhdistys, jonka 

toimintapiiriin kuuluisi esimerkiksi kaupallisten yhteyksien kehittäminen arabimaihin. 

Salonen keskusteli Suomen silloisen pankinjohtajan kanssa Suomen vähäisestä 

edustuksesta arabimaissa. Keskusteltuaan he sopivat yhdessä Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen perustamisesta.35 Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Imatran Voiman 

kokoussalissa toukokuun 9. päivänä vuonna 1963.36 Yhdistystoiminnassa ovat olleet 

mukana jo alusta asti myös insinöörejä, sillä Armas Salosen, yhdistyksen ensimmäisen 

puheenjohtajan lisäksi Salosen mukaan syntyi myös perinne siitä, että yhdistyksen 

varapuheenjohtaja tulee olla tekniikanmies, insinööri. Ensimmäiseksi yhdistyksen 

varapuheenjohtajaksi valittiin vuorineuvos Björn Westerlund.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba, 1979, 6. 
33 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba, 1979, 6. 
34 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba 1979, 6.  
35 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba, 1979, 6-7. 
36 Ahmed Hattab: ”Kolme vuosikymmentä suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”. Marhaba 1993, 9. 
37 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba 1979, 6. 
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1. Katse kääntyy taloudesta kohti kulttuuria  ̶  vuosikirjojen artikkelit ja 

moniosaava kirjoittajakunta 

 

Tutkiakseni vuosikirjan sisällön muodostumista, otan ensimmäiseksi tarkempaan 

tarkasteluun itse vuosikirjat artikkelit ja niiden kirjoittajat. Tarkastelen artikkeleja ja 

niiden kirjoittajakuntaa tilastollisten esitysten avulla. Tilastollisen taulukointini pohjalta 

tein pylväsdiagrammiesityksiä. Tämä tarkoittaa, että hyödynnän tässä työni ohessa 

vahvasti tilastollisen esitysten kautta määrällistä analyysiä. Pylväsdiagrammit 

havainnollistavat esimerkiksi artikkelien lukumääriä ja niiden teemoissa tapahtuvia 

muutoksia. Tarkastelen pylväsdiagrammien kautta myös artikkeleiden kirjoituskieltä ja 

pohdin näin artikkelien kirjoituskielien jakautumisen syitä. Näiden pohjalta voin myös 

pohtia yhdistyksen vuosikirjojen lukijakuntaa. Tämän jälkeen selvitän vuosikirjojen 

artikkelien maapainotusta. Artikkelien tarkastelun jälkeen tutkin pylväsdiagrammin 

avulla kirjoittajien sukupuolijakaumaa ja pohdin siinä näkyvien erojen mahdollisia syitä. 

Nostan myös esiin vuosikirjan isoimpia kirjoittajakuntia ja esittelen niistä 

esimerkkihenkilöitä, sekä kerron hieman heidän kirjoittamastaan sisällöstä Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa. Kirjoittajakuntaa tarkastellessa on myös syytä 

pohtia, ketkä eivät ole päässeet kirjoittamaan yhdistyksen vuosikirjoihin ja miksi.  

 

1.2 Vuosikirjojen artikkelien teemojen muutos ja sen monet syyt 

 

Artikkelikirjo Suomalais-arabialais yhdistyksen vuosikirjoissa on hyvin laaja. Päädyin 

tarkastelemaan vuosikirjojen artikkeleja määrällisesti taulukoimalla ja luomalla 

taulukoistani pylväsdiagrammit. Vuosikirjojen artikkelien lajittelu teemoittain selkeyttää 

artikkelien määriä ja niissä käsiteltyjen aiheiden painopisteitä. Päädyin kyseisiin 

teemaluokitteluihin artikkeleja itse tarkastelemalla, joten teemaluokitteluni tässä työssä 

voi olla hyvinkin erilainen, kuin jonkun toisen tutkijan teemaluokittelu samasta 

aineistosta. Esimerkiksi eri painopisteestä tuleva tarkastelu voisi muuttaa taulukkoa hyvin 

erilaiseksi; sen kategoriat voisivat muuttua täysin, jos esimerkiksi joku haluaisi ryhtyä 

tutkimaan yhdistyksen vuosikirjojen tarjoamaa artikkelikokonaisuutta koskien vaikkapa 

arabialaista kirjallisuutta. Tutkimuksessani tärkein painoalue on taloudellisella -ja 

kulttuurisella yhteistyöllä, joka näkyy luomassani taulukoinnissa.  Artikkelien jaottelu eri 

kategorioihin teemoittain oli osittain haastava tehtävä, sillä osa artikkeleista sopisi 

useampaan luokitukseeni. Päädyin merkitsemään tällaiset haastavat artikkelit vain yhteen 
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luokkaan. Erityisesti keskityin lajittelemaan artikkeleja niin, että työni kannalta tärkeät 

kategoriat sisältävät ensisijaisesti artikkelit, jotka soveltuisivat kahteenkin kategoriaan. 

Työni selkeyttämisen takia olen päätynyt tiivistämään artikkelit viiteen eri 

teemakategoriaan, jotka sisältävät hyvin laajasti erilaisia aiheita. En ole artikkeleja 

tarkastellessani kiinnittänyt huomiota Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen 

lopussa oleviin Kaupallisiin tiedotteisiin, eli mainoksiin, sillä ne eivät ole itsessään 

artikkeleita, vaikka ovatkin osana vuosikirjojen digitaalista sisällysluetteloa. Ne ovat tästä 

huolimatta työni kannalta olennaisia taloudellista yhteistyötä tarkastellessani, jonka takia 

tarkastelen ja analysoin niitä omana kokonaisuutenaan pääluvussa kolme erillisenä 

alalukunaan. 

 

Jotta jaotteluani eri kategorioihin artikkelien teemojen perusteella olisi helpompi 

ymmärtää, olen halunnut avata ensin kategorioitani tekemäni jaottelun ymmärtämiseksi. 

Ensimmäinen kategoria käsittelee Suomalais-arabialaista yhdistystä. Yhdistys -

kategoriaan kuuluvat Suomalais-arabialaisen yhdistyksen artikkelit, jotka käsittelevät 

esimerkiksi yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia, sekä sen jäseniä, kuin myös esimerkiksi 

yhdistyksen ilmoitusluontoisia asioita, kuten esimerkiksi tervetulotoivotuksia Suomeen 

saapuville uusille arabimaailman suurlähettiläille.  

 

Seuraava kategoria sisällyttää itseensä talouden, kaupan, politiikan ja yhteistyön. 

Siihen kuuluvat esimerkiksi Suomen ja arabimaiden taloutta, kauppaa ja politiikkaa 

käsittelevät artikkelit, jotka tarkastelevat Suomen ja arabimaiden välistä kaupankäyntiä, 

sekä Suomen ja arabimaiden ulkopoliittisia suhteita ja niiden ylläpitämistä.  Tähän 

kategoriaan kuuluvat myös erilaisten alojen artikkelit, joissa on läsnä kaupallinen 

ulottuvuus. Tästä esimerkkinä ovat esimerkiksi artikkelit, jotka käsittelevät suomalaisen 

rakennusteollisuuden yritysten projekteja arabimaissa. Viimeisenä tähän kategoriaan 

kuuluvat artikkelit, jotka käsittelevät arabimaiden ja Suomen välistä yhteistyötä niin 

taloudellisesta kuin kulttuurisestakin näkökulmasta.  

 

Kolmas tarkastelukategoria on työni osalta kulttuuri. Kulttuurin kategoria sisällyttää 

itseensä hyvin paljon asioita monelta elämän osa-alueelta. Näitä ovat esimerkiksi 

kulttuuria ilmentävät asiat, kuten kulttuurisidonnaiset esineet, korut ja taide, mutta myös 

esimerkiksi kulttuureihin kuuluvat tavat ja aktiviteetit, kuten tanssi, kulttuuriset käytännöt 

ja ruokaperinne, jotka osaltaan ilmentävät ja vahvistavat kulttuuria. Toisaalta tähän 
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kategoriaan kuuluvat myös kulttuurista syntyneinä tuotteina esimerkiksi kirjallisuus, 

mutta myös muut mediat ja elokuvat, musiikki, sekä arabian kieli. Jo nämä itsessään 

sisällyttävät itseensä paljon erilaisia asioita. Kirjallisuuden osalta tähän kategoriaan 

kuuluvat kirjailijat ja runoilijat, heidän teoksensa ja runonsa, sekä muun kirjallisuuden ja 

kirjat, kuten kansalliset eepokset. Median ja elokuvien osalta tämä kategoria puolestaan 

sisällyttää itseensä elokuvat, sanomalehdet ja radio-ohjelmat. Musiikki sisällyttää 

puolestaan kulttuurin kategoriaan erilaiset musiikin alan ammattilaiset, kappaleet, 

musiikkiteokset -ja kokoelmat, erilaiset soittimet, sävellykset, orkesterit ja nuotit niin 

historiassa kuin artikkelien kirjoitusajankohdassa. Viimeisenä kulttuurin kategoriaan 

kuuluva alakategoria on arabian kieli, joka on muodostunut kulttuurin ympäröimänä ja 

ilmentää sitä esimerkiksi kieliopillisilla säännöillään. 

 

Neljäs kategoria käsittelee vuosikirjojen historia artikkeleita. Se sisällyttää itseensä 

esimerkiksi artikkelit, joiden keskiössä on historiallisia henkilöitä, tapahtumia, karttoja, 

reittejä ja paikkoja. Historiaa ovat Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 

julkaistut artikkelit, jotka voidaan mieltää jo vuosikirjan kirjoitusajankohdan aikaan 

historiaksi. Historia-kategoria sisällyttää itseensä myös esimerkiksi artikkelit, jotka 

käsittelevät arkeologisia tutkimuksia ja arkeologisia löytöjä, kuten esimerkiksi erilaisia 

historiallisia esineitä, kaupunkeja, sekä muita paikkoja. Myös historialliset 

kehityskulkujen tarkastelut, kuten itämainen lääketieteen kehitys ja sen vaikutukset 

yleisen lääketieteen kehitykseen kuuluvat historian kategorian tarkasteluna alle. 

 

Viimeinen kategoria käsittelee ihmisiä, yhteiskuntaa ja uskontoa. Tähän kategoriaan 

sisältyy monia alakategorioita, kuten esimerkiksi koululaitokset, kuten esimerkiksi 

yliopistot, sekä niiden toteuttama opetus ja tutkimukset, mutta myös artikkelit, jotka 

kertovat yleisesti arabimaailmasta, arabimaista ja siellä sijaitsevista kaupungeista. Tähän 

kategoriaan kuuluvat myös ympäristöä ja arkkitehtuuria käsittelevät artikkelit 

arabimaailmasta, joissa ei käsitellä aiheiden osalta kaupallista ulottuvuutta. Ihmiset, 

yhteiskunta ja uskonto -kategoriaan kuuluvat myös artikkelit esimerkiksi arabimaailman 

ihmisestä, jotka eivät sopineet muihin luokituksiin, kuten arabimaailman normaaleista 

ihmisistä kertovat artikkelit, kuten esimerkiksi naisten asemaa käsittelevät artikkelit. 

Viimeisenä tämän kategorian osa-alueena ovat uskonnot, joista ehdottomasti isoimpana 

yhdistyksen vuosikirjoissa esiintyvät islamin uskoon keskittyvät artikkelit, jotka 
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käsittelevät islamin opetuksia, tulkintoja ja suuntauksia, sekä islamin vaikutuksia 

arabimaailman yhteiskuntaan ja ihmisiin.  

 

 1. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen artikkelien teemat vuosina 1977-

1995. 

 

 
 

Vuosien 1977 ja 1995 aika on julkaistu Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjoissa yhteensä 229 artikkelia. Eniten artikkeleja julkaistiin vuoden 1982 

vuosikirjassa, jolloin artikkeleja julkaistiin yhteensä 17 kappaletta. 1980 alkupuolen 

jälkeen vuosikirjojen artikkelien määrät hieman pienenevät, mutta 90-luvulle 

saavuttaessa vuosikirjojen artikkelien sivupituudet kasvavat huomattavasti.38 Taulukkoa 

tarkemmin aiheittain tarkastellessamme voimme huomata, että ensimmäisen 

aihekategorian, yhdistykseen keskittyvien artikkelien määrä on vuosien 1977-1995 välillä 

vuosikirjoissa vaihtelevat yhdestä artikkelista kolmeen artikkeliin. Vuosikirjoissa on 

vähintäänkin joka vuosi yksi yhdistyksen toimintaa käsittelevä artikkeli, vuosikatsaus, 

jossa muistellaan yhdistystoiminnan edeltänyttä vuotta. Muut yhdistyksen toimintaan 

liittyvät artikkelit ovat yleensä hyvin ilmoitusluonteisia ja niitä on julkaistu aina 

tarvittaessa, kuten esimerkiksi yhdistyksen tai sen jäsenten juhlavuosia sivuten. 

Muutokset yhdistystä käsittelevien artikkelien välillä eivät ole siis suuria, mutta 

taulukosta voi nähdä, milloin yhdistyksellä on mahdollisesti ollut esimerkiksi juhlavuosi 

 
38 Katso esimerkiksi Marhaba 1992. 
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tai vuosikirjassa on haluttu avata enemmän yhdistyksen näkökulmia asioihin, kun 

yhdistystä käsittelevien artikkelien määrä on noussut esimerkiksi kolmeen artikkeliin. 

 

Kauppaa, taloutta, politiikkaa ja yhteistyötä käsittelevät artikkelit ovat puolestaan olleet 

vuodesta 1977 1980-luvun alkuun asti iso osa vuosikirjojen sisältöä. 1980-luvun 

puolivälin saavuttaessaan tällaiset artikkelit jäävät huomattavasti pienemmäksi osaksi 

yhdistyksen vuosikirjojen sisältöä, kun taas esimerkiksi kulttuuriteemaisien artikkelien 

määrä puolestaan nousee kasvuun 1980-luvun loppupuolella. Tähän muutokseen voi olla 

monenlaisia syitä. Esimerkiksi suomalainen rakennusteollisuuden kulta-aika arabimaissa 

kohdistui 1970-luvulta 1980 alkupuoliskolle asti, jolloin kilpailu arabimaiden 

rakennusmarkkinoilla kiristyi öljyn hinnan laskun takia, jolloin rakennustoiminta 

arabimaailmassa suomalaisten rakennuttajien osalta päättyi kilpailukyvyttömyyteen.39 

Myös Irakin ja Iranin välisen sodan vaikutukset ajoivat suomalaiset rakentajat Irakista 

maan siirtäessä varojaan maan rakennusprojekteista sotilaallisiin hakkeisiin.40 1990-

luvullla maailman laajuinen lama iski myös voimalla Suomen talouteen41, jonka takia on 

mahdollista, että taloudelliset painopisteet ovat poistuneet vuosikirjoista 1990-luvulle 

tultaessa ja vaihtuneet mielekkäämpiin aiheisiin, vuosikirjojen tapauksessa esimerkiksi 

erilaisiin kulttuuriaiheisiin. Kulttuuriaiheiden tarkasteluun voi vaikuttaa esimerkiksi 

myös kirjoittajien omat kiinnostuksen kohteet ja ammatillinen osaaminen. Esimerkkinä 

tällaisesti kirjoittajasta on esimerkiksi Jaakko Hämeen-Anttila, yksi Suomen johtavista 

islamintutkijoista42, joka on kirjoittanut artikkeleita vuosikirjaan koskien arabialaista 

runoutta, kirjallisuutta, islamia vuosina 1988-1992 ja 1995. Artikkelien kirjoittajien 

aktiivisuus esitellä mielenkiinnonkohteitaan tai ammattikuntansa työtä ja tutkimusta ovat 

olennainen kulmakivi yhdistyksen vuosikirjojen artikkelien sisältöjen muodostumisessa. 

 

Historiaan keskittyviä artikkeleja vuosikirjoista löytyy melko tasaisesti 1970-luvun 

lopulta 1990-luvun alkuun, lukuun ottamatta vuottaa 1994, jolloin historiaan keskittyviä 

artikkeleja ei julkaistu. Itse historiaa käsittelevien artikkelien aiheet ovat varmasti olleet 

muutoksessa. Ihminen ja yhteiskunta -kategorian osalta artikkelien määrä on pysynyt 

melko tasaisena, lukuun ottamatta vuotta 1990, jolloin kyseisen kategorian artikkeleja ei 

 
39 Herranen 2012, 223 ja 256. 
40 Herranen 2012, 255-256. 
41 Kuisma 2009, 227. 
42 Otava 2022. 



19 

 

julkaistu vuosikirjassa ollenkaan. Huomattavaa on, että vuosina 1994 ja 1995 ihminen, 

yhteiskunta ja uskonto -artikkelit muodostivat yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleista 

vähintäänkin puolet. 

 

Vuosikirjan artikkelin kirjoituskielet kertovat kohdeyleisöstä 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen artikkelien kirjoituskieliin on 

kiinnitettävä huomiota artikkeleja tarkastellessa. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjojen artikkeleissa kirjoituskielinä käytetään kolmea eri kieltä; suomea, englantia 

ja ruotsia. Osassa suomenkielisistä artikkeleista on useimmiten niiden loppupuolella 

tekstikappaleita, jotka on nimetty ’summary’ nimellä, eli suomenkielisten tekstien 

lopussa on englanninkielisiä tiivistelmiä artikkelien aiheista. Niiden laajuus vaihtelee 

vuosikirjoissa muutamasta lauseesta jopa sivun laajuuteen asti. Toisaalta vuoden 1987 

Marhabasta löytyy artikkeli nimeltä 150 vuotta, jossa on suomea, että ruotsia. 43 Useassa 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen artikkelissa käytetään siis kahta kieltä.  Myös osan 

englanninkielisten artikkeleiden lopussa on puolestaan suomeksi tiivistelmä artikkelista 

käsitellyistä aiheista. Olen erottanut taulukkoon tämän tyyppiset poikkeukset niin, että 

ensimmäiseksi kategoriassa mainittu kieli on artikkelin pääkieli. Suomen ja 

englanninkielisten artikkeleiden lisäksi yhdistyksen vuosikirjoissa on muutamia 

ruotsinkielisiä artikkeleja. Osassa ruotsinkielisissä artikkeleissa on myös 

englanninkieliset artikkelitiivistelmät niiden lopussa, jotka olen erottanut omaksi 

kategoriakseen.  

 

Näiden huomioiden lisäksi on syytä kertoa muutamasta poikkeusartikkeleista. 

Ensimmäinen poikkeusartikkeli on julkaistu vuoden 1985 Marhabassa Rostislav 

Holthoerin kirjoittamassa artikkelissa Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In Memorim44 

on kirjoitettu kaksi kertaa, toinen suomeksi ja toinen englanniksi. Tämän ratkaisin 

jakamalla artikkelin kahdeksi ja merkitsemällä molemmat artikkelit erillisiksi 

artikkeleiksi. Toinen huomion arvoinen artikkeli on vuoden 1995 Marhabassa julkaistu 

Marjo Tuokon ja Markku Uotilan artikkeli Abū l-Qāsim al-Šābbī (1909-1934) — 

Tunisian suuri runoilija. / Abū l-Qāsim al-Šābbī (1909-1934) — The Great Poet of 

 
43 ”150 vuotta”. Marhaba 1987, 32-34. 
44 Rostislav Holthoer: ”Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In memoriam”. Marhaba 1985, 8-9. 
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Tunisia. 45 Suomenkielisen artikkelin kirjoittaja on Marjo Tuokko ja englanninkielisen 

artikkelin kirjoittaja on Markku Uotila. Toisin kuin edellä mainittu Holthoerin artikkeli, 

artikkelien sisällössä on eroja ja ne eivät ole suora käännös toisistaan. Päätin merkitä 

tämän artikkelikokonaisuuden kahdeksi erilliseksi artikkeleiksi tarkastellessani 

vuosikirjan kirjoituskieltä.  Tämä tarkoittaa, että artikkelien määrä ei vastaa edellisen 

luvun esittämää 229 artikkelien määrää, vaan artikkeleja on yhteensä seuraavassa 

taulukoinnissa 233 kappaletta. 

 

2. Artikkelien kirjoituskielet Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 1977-

1995. 

 

 
 

Taulukkoa tarkastelemalla voi huomata, että suomenkieliset artikkelit ja suomenkieliset 

artikkelit, joissa on englanninkielisiä tiivistelmiä, muodostavat yhdessä suurimman osan 

yhdistyksen vuosikirjoissa julkaistuista artikkeleista. Suomenkielisten artikkeleiden 

suurta määrää voidaan perustella esimerkiksi sillä, että Suomalais-arabialainen yhdistys 

suomalaislähtöinen ja täten oletetusti suurin osa vuosikirjojen kohdeyleisöstä on 

arabimaailmasta tavalla tai toisella kiinnostuneita suomalaisia.  Suurin osa artikkelien 

kirjoittajista on myös oltava tällöin suomalaisia tai heidän on vähintään osattava suomea. 

Suomenkieliset artikkelit ovat suurinta osaa yhdistyksen jäsenistöstä palvelevaa 

informaatiota, oli sitten jäsenten kiinnostuksen kohteena saada tietoa arabimaailman ja 

 
45 Marjo Tuokko ja Markku Uotila ” Abū l-Qāsim al-Šābbī (1909-1934) — Tunisian suuri runoilija. / Abū 
l-Qāsim al-Šābbī (1909-1934) — The Great Poet of Tunisia”, Marhaba 1995, 22-31. 
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Suomen välisistä suhteista tai sitten vaikkapa Lähi-Idän historiasta ja alueen kulttuurista. 

Englanninkielisen tiivistelmien lisääminen suomenkielisten artikkelien loppuun tuo 

puolestaan suomea osaamattomalle lukijakunnalle, kuten arabimaiden edustajille ja 

muille ulkomaalaisille mahdollisuuden ymmärtää, mistä artikkeleissa puhutaan, välillä 

kovin laajasti ja taas välillä hyvin tiivistetysti.  Tiivistelmien avulla suomea osaamatonta 

lukijakuntaa jätetä siis kokonaan huomiotta, vaikka artikkelit ovatkin mitä suurimmalla 

todennäköisyydellä ensisijaisesti kohdistettu suomenkielisille jäsenille ja muille suomea 

osaaville lukijoille.  

 

Englanninkielisiä artikkeleita Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa on 

suomenkielisiin artikkeleihin verrattuna vähän, vaikka mukaan laskettaisiin myös 

englanninkieliset artikkelit, joissa lopussa oli suomenkieliset tiivistelmät. 

Englanninkieliset artikkelit vuosikirjoissa ovat niin arabimaailman edustajien, 

ulkomaalaisten kuin myös suomalaisten ammattilaisten kirjoittamia artikkeleita. 

Kohdeyleisöjä englanninkielisillä teksteillä on monenlaisia. Esimerkiksi suomea 

osaamattoman arabimaiden edustajat esittelevät englanninkielisissä artikkeleissa maitaan 

tai suomalaiset rakennusalanammattilaiset kertovat arabimaailman rakennusprojekteista 

ja yrityksistään tavoitellen esimerkiksi arabimaailman yleisöä mahdolliseksi 

asiakaskunnakseen. Englannin kieli toimii hyvin myös yhdistyksen vuosikirjoissa lingua 

francana, eli yleiskielenä suomalaisen ja arabimaailman henkilöiden välillä. Englannin 

kielellä ulkomaalaiset artikkelien kirjoittajat pääsevät näin esimerkiksi kertomaan 

suomalaiselle, esimerkiksi arabiaa osaamattomalle yleisölle, erilaisista aiheista. 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa on myös kourallinen ruotsinkielisiä 

artikkeleita. Kokonaan ruotsiksi kirjoitettuja artikkeleja vuosikirjoissa aikarajaukseni 

sisällä oli kahdeksan kappaletta. Niitä on julkaistu kuudessa eri vuosikirjassa ja 

pylväsdiagrammista voimme nähdä, että ruotsinkielisten artikkelien huippuvuosi 

yhdistyksen vuosikirjojen osalta oli vuosi 1989.  Ruotsin kielen käyttäminen 

vuosikirjojen artikkeleissa on tärkeää yhdistyksen ruotsia äidinkielenään puhuvilla 

suomalaisille. Ruotsinkielisen lukijakunnan lisäksi artikkelien lukijakuntan kuuluvat 

myös osittain suomenkielinen vuosikirjan lukijakunta, jos heidän ruotsin kielentaitonsa 

vain artikkeleiden lukemiseen riittää. Lisäksi ruotsinkieliset artikkelit pystyivät 

tavoittamaan mahdollisesti myös yhdistyksen vuosikirjoille ruotsalaista lukijakuntaa 

länsinaapuristamme Ruotsista.  
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Huomautettavaa on vuosikirjojen kirjoituskielien osalta arabian kielen poissaolo 

yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleista. Myöhemmin tässä tutkielmassa, viimeisen 

pääluvun eräässä käsittelykappaleessa, tarkastelen vuosikirjan lopussa olleita mainoksia, 

joiden joukossa on puolestaan kokonaan tai osittain arabiankielisiä mainoksia.  Syitä 

arabiankielisten artikkeleiden puuttumiseen voi olla monenlaisia. Suomessa perustetun 

yhdistyksen näkökulmasta arabiankieliset artikkelit eivät ole välttämättömiä yhdistyksen 

vuosikirjoissa, onhan suuri osa vuosikirjojen lukijakunnasta melko todennäköisesti 

suomalaisia. Voi olla myös, että artikkeleille ei uskottu olevan tarpeeksi laajaa 

lukijakuntaa, jolloin ne olisivat vain mahdollisesti vieneet muuta potentiaalista 

julkaisutilaa vuosikirjoista. Yksi syy arabiankielisten artikkelien puuttumiseen voi olla 

myös suomalaisten osalta oman arabian kielen taitojen epäileminen. Arabiankielisten 

artikkeleiden puuttuminen Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoista vuosien 

1977 ja 1995 välillä on kumminkin voinut aiheuttaa yhdistykselle osittain enemmän 

haittaa kuin hyötyä, sillä se on voinut sulkea pois monia mahdollisuuksia yhdistykseltä 

olla parantamatta hyviä suhteitaan arabimaailmaan uuden kielen harjoittelemisen lisäksi.  

 

Irak ja Egypti – Marhaba vuosikirjojen artikkeleissa korostuneet arabimaat 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n vuosikirjoissa käsitellään useita eri arabimaita. 

Selvitän seuraavaksi, mitkä arabimaat ovat olleet määrällisesti eniten esillä vuosikirjan 

artikkeleissa tutkimukseni vuosirajauksen 1977-1995 sisällä. Rajaukseni maa-artikkelien 

taulukointiin on se, että artikkeleiden tulee käsitellä arabimaita ja niiden tilannetta 

vuosikirjan kirjoitusajankohdan aikaan tai maiden kehitystä vuosikirjan 

kirjoitusajankohtaan asti. Ne voivat liittyä myös samalla esimerkiksi Suomen ja 

Arabimaiden väliseen yhteistyöhön kaupan tai kulttuurin osalta, tai esimerkiksi esitellä 

arabimaiden taloudellista kehitystä ja/tai tilannetta, jonka pyrkimyksenä on informaation 

jakaminen artikkeleiden kautta esimerkiksi yhdistyksen vuosikirjojen lukijakunnalle. 

Analyysini helpottamiseksi hyödynnän pylväsdiagrammia taulukointini pohjalta 

tarkastelemaan maiden painottumista vuosikirja artikkeleissa. Tämän jälkeen pyrin 

selvittämään miksi tietyt maat korostuvat vuosikirjojen artikkeleissa.  

 

Seuraavaksi esitettävän pylväsdiagrammini suhteen olen joutunut esitykseni 

selkeyttämiseksi tiivistämään useamman maan muut maat -kategoriaan. Tämä kategoria 

sisällyttää itseensä Sudanin, Omanin, Katarin ja silloisen Pohjois-Jemenin valtion. 
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Kyseisistä maista vuosikirjoissa on kirjoitettu yhdestä kahteen artikkelia maata kohden. 

Lisäksi Useita maita/artikkeli -kategoria käsittää itseensä ei maakohtaiset artikkelit, 

joissa tarkastellaan esimerkiksi Suomen ja useampien arabimaiden välisten suhteiden 

kehittymistä. 

 

3. Arabimaiden painotukset Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 1977-

1995. 

 

 

 

Pylväsdiagrammista 3. voimme huomata, että eniten Suomalais-arabialaisen 

vuosikirjoissa on ollut arabimaita yleisesti käsitteleviä artikkeleita. Näiden artikkelien 

sisällä yleensä käsitellään esimerkiksi useampaa arabimaata kokoavasti, tarkastellen 

maiden suhteita ja yhteistyötä Suomen kanssa. Esimerkiksi vuosina 1979, 1980, 1981, 

1982, 1983, 1984, 1985, 1986 on julkaistu yhdistyksen vuosikirjoissa artikkeleita, joissa 

käsitellään Suomen ja arabimaiden yhteistyöstä niin kulttuurisella kuin taloudellisellakin 

tasolla. Näissä artikkeleissa erotellaan edellisen vuoden tapahtumia näiden suhteiden 

osalta. Kyseiset artikkelit nostavat kategorian artikkelimäärää huomattavasti. Näiden 

artikkelien sisältöä käsittelen työssäni tarvittaessa, riippuen sisällön osuvuudesta 

tutkielmaani.  
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Suurin yksittäinen maa, josta on kirjoitettu eniten artikkeleita yhdistyksen vuosikirjoihin 

vuosien 1977 ja 1995 välillä on Irak. Siitä on kirjoitettu rajaukseni puitteissa 11 artikkelia. 

Toiseksi eniten artikkeleita on kirjoitettu Egyptistä, josta on kirjoitettu aikarajauksen 

sisällä yhteensä 9 artikkelia. Muut maat aiherajaukseni osalta saavat osakseen 19 

vuosikirjan aikana maakohtaisia artikkeleja itsestään yhdestä kahteen kappaletta.  

 

Irakin ja Egyptin esiinnousua Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 

selvitetään esimerkiksi vuoden 1977 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjassa 

julkaistussa artikkelissa Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-

arabialaisissa suhteista seuraavalla tavalla: 

 

Nimensä mukaisesti yhdistys on pyrkinyt tasapuolisesti suuntaamaan 

toimintansa kaikkiin arabimaihin, mutta käytännön seikoista johtuen sen 

kontaktit ovat pääasiallisesti suuntautuneet Egyptiin, Irakiin, Jordaniaan, 

Syyriaan ja Sudaniin – maihin jotka sallivat laajamittaisen turistiliikenteen 

tai joiden kanssa Suomella oli jo ennestään solmittuja kulttuuri- tai 

taloussuhteita. Monista yrityksistä huolimatta yhteydenotto Maghrib-

maihin46 ja Arabian niemimaan maihin ei ole tuottanut odotettua tulosta.47 

 

Suomen laaja turistiliikenne ja taloudelliset ja kulttuuriset suhteet nousevat esiin maiden 

painotukselle yhdistystoiminnassa. Myös syitä Egyptin ja Irakin korostumiseen 

yhdistystoiminnassa kuin yhdistyksen vuosikirjassakin on perusteltu erityisesti maiden 

suurlähetystöjen läsnäolona Suomessa. Egyptin suurlähetys oli Suomessa ensimmäinen 

arabimaalainen suurlähetystö. Irakin suurlähetystö perustettiin Helsinkiin vuonna 1974.48 

Maidensa suurlähetystöjen perustamisen jälkeen niin Egyptin kuin Irakin suurlähettiläät 

ovat olleet Suomalais-arabialaisen yhdistykse toiminnassa mukana niin yhdistyksen 

tapahtumien jäseninä, luennoitsijoina kuin myös yhdistyksen rahallisina tukijoina.49 

Suurlähettiläiden läsnäolo on ollut vuosikirjoissa hyvin nähtävissä, sillä suurlähettiläät 

 
46 Maghrib -maat ovat Pohjois-Afrikan maita, johon kuuluvat Mauritania, Länsi-Sahara, Marokko, Algeria, 

Tunisia ja Libya.  
47 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa.”. Marhaba, 1977, 

3. 
48 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa.”. Marhaba, 1977, 

3. 
49 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa.”. Marhaba, 1977, 

3. 
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ovat olleet aktiivisessa roolissa vuosikirjojen maitaan koskevien artikkeleiden 

kirjoittamisessa muiden yhdistyksen jäsenien ohella. Esimerkiksi Irakin suurlähettiläs 

Saleh Mehdi Amash kirjoitti useita artikkeleita yhdistyksen vuosikirjoihin heti 

yhdistyksen vuosikirjan ensimmäisestä ilmestymisvuodesta 1977.50 Egyptin ja Irakin 

suurlähetystöt tarjosivat helsinkiläiselle yhdistykselle hyvät valmiudet saada tietoa 

kyseisistä molemmista maista, sekä luoda yhteistyösuhteita esimerkiksi Suomeen 

sijoitettujen maiden suurlähettiläiden kanssa.  

 

1.3 Suurlähettiläistä insinööreihin ja egyptologeihin – Marhaba vuosikirjojen 

miesvoittoinen kirjoittajakunta 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjoja on ollut mukana kirjoittamassa 

paljon eri taustoista tulevia ihmisiä. Yksi tämän työn tutkimuskysymyksistä liittyy 

juurikin vuosikirjojen kirjoittajakuntaan; ketkä kirjoittivat vuosikirjoihin ja mitkä olivat 

heidän tarkoitusperänsä vuosikirjaan kirjoittamiseen. Tarkastellessa vuosikirjojen 

sisältöä, olen huomannut, että pääasiallisesti artikkelien kirjottajat yhdistyksen 

vuosikirjoissa ovat olleet suurimmilta osin todennäköisesti yhdistyksen jäseniä, mutta 

myös vuosikirjoissa on myös ollut välillä yhdistyksen ulkopuolisia vierailevia kirjoittajia. 

Selvitän seuraavaksi kirjoittajien sukupuolijakaumaa, koulutustaustaa ja ammatteja, 

joiden avulla pyrin avaamaan kirjoittajakuntaan liittyviä tutkimuskysymyksiäni. Esittelen 

myös esimerkin omaisesti muutamia vuosikirjaan kirjoittaneita henkilöitä ja heidän 

taustojaan. Ne mitä todennäköisemmin avaavat heidän kirjoittamiensa artikkeleiden 

aiheita ja päämääriä. Vuosikirjan kirjoittajia tarkastellessa on myös syytä pohtia, ketkä 

eivät puolestaan ole päässeet kirjoittamaan vuosikirjoihin.  

 

Vuosikirjojen kirjoittajakunnan sukupuolijakauma vuosina 1977-1995 

 

Ensimmäisenä lähestyn artikkelien kirjoittajakuntaa tarkastelemalla vuosikirjojen 

kirjoittajien sukupuolijakaumaa. Tähän hyödynsin taulukoinnin kautta toteutettua 

pylväsdiagrammia. Taulukkoon merkitsin jokaisen kirjoittajan sukupuolen 

artikkeleittain. Kuten aikaisemmin olen maininnut, joillakin vuosikirjan artikkeleilla on 

useampi kirjoittaja. Olen merkinnyt kirjoittajat taulukkooni erillisinä kirjoittajina. 

 
50 Saleh Mehdi Amash ”Arabikirjallisuuden vaikutus trubaduurirunouteen”.  Marhaba 1977, 30-32. 
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Yhdistyksen vuosikirjoissa on myös artikkeleja, joiden kirjoittajaa ei ole mainittu. 

Tällaiset ovat tyypillisesti vuosikirjojen aloittavat artikkelit, jotka käsittelevät 

yhdistyksen edellistä vuotta. Koska kirjoittajaa ei ole nimetty näissä artikkeleissa, olen 

merkinnyt ne ei kirjoittajaa nimetty -osioon. Vuosikirjojen ensimmäiset artikkelit 

toimivat mitä todennäköisemmin aikakauslehden pääkirjoitusten tapaan, on kirjoittanut 

vuosikirjan päätoimittaja tai tämän tutkielman lähdeaineiston kohdalla paremminkin 

yhdistyksen puheenjohtaja, joka on ollut vuodesta 1963 tähän vuoteen asti (2022) 

miespuolinen henkilö.51 Vuoden 1988 vuosikirjasta alkaen tällä katsausosiossa on 

aloitettu nimeämään sen kirjoittajia (jotka ovat muuten olleet 1988-1995 naispuolisia). 

Kirjoittajan nimeämisen alkaminen vuodesta 1988 voi johtua esimerkiksi yhdistyksen 

puheenjohtajan vaihdosta vuonna 1987. 52  

 

Toinen tärkeä huomio, jonka haluan nostaa esille ennen diagrammini tarkastelua, on se, 

että joissakin artikkeleissa on hieman epäselvää, onko artikkelin kirjoittaja artikkelia 

edeltäneen artikkelin kirjoittaja. Tämä on näkyvissä Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

nettisivujen digitoitujen Marhaba vuosikirjojen ensimmäisellä sivulla.  

 

 

 
51 Suomalais-arabialainen yhdistys ry 2022. 
52 Suomalais-arabialainen yhdistys ry 2022. 
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Suomalais-arabialaisen yhdistyksen nettisivun digitoidussa vuosikirjoissa on 

aloitussivuna fyysisiin vuosikirjoihin poiketen, on artikkelien nopeaa selausta auttava 

linkitetty sisällysluettelo, johon artikkelit on laitettu kirjoittajan nimien alle. 

Katsoessamme esimerkiksi yllä olevaa vuoden 1978 vuosikirjan digitaalista 

sisällysluetteloa näemme, että Pasanen, M. alla on kaksi artikkelia. Täten olen tehnyt 

oletuksen, että molemmat artikkelit ovat hänen kirjoittamiaan, vaikka Pasasen nimen alla 

olevassa viimeisessä artikkelissa Konsulttivientiä arabimaihin ei mainita erikseen sen 

kirjoittajaa, jolloin se voitaisiin ajatella artikkeliksi, jolla ei ole kirjoittajaa. Täten 

vastaavanlaisten tilanteiden tullessa esille muissa aikarajaukseni vuosikirjoissa noudatan 

tätä päätöstäni siitä, että näissä tilanteissa artikkelin kirjoittaja on sama kuin ’nimetöntä’ 

artikkelia edeltäneessä artikkelissa kirjoittajan nimen alla digitaalisen sisällysluettelon 

esimerkin mukaisesti.  

 

4. Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n vuosikirjojen kirjoittajien sukupuolijakauma 

vuosina 1977-1995.  

 

 
 

Pylväsdiagrammin 4. osalta voidaan todeta, että Marhaba vuosikirjoissa kirjoittajakunta 

vuosina 1977-1995 on ollut hyvin miesvaltainen. Naisten kirjoittamia artikkeleja on 

vähän ja ainoastaan vuoden 1994 yhdistyksen vuosikirjassa on ollut enemmän 

naiskirjoittajia kuin mieskirjoittajia. Artikkeleja, joissa kirjoittajaa ei ole nimetty on vain 
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14 kappaletta. Arabimaalaisten naisten kirjoitustyötä yhdistyksen vuosikirjoissa 

tutkimusvuosinani ei nähdä ollenkaan, jonka voidaan ajatella johtuvan esimerkiksi 

arabimaailmassa vielä edelleenkin hallitsevasta ajatuksesta miehen maskuliinisesta 

vallasta yhteiskunnassa. Esimerkiksi naisen asemasta puhuttaessa yhdistyksen 

vuosikirjoissa, siitä on voinut kirjoittaa suomalaistaustainen nainen tai mies, tai 

arabimaalaistaustainen mies.53 Tämä sama asia voi myös mahdollisesti heijastua siihen, 

että yhdistyksen vuosikirjoissa mieskirjoittajia on huomattavasti enemmän kuin naisia, 

sillä täten myös miesten kirjoittamat artikkelit olivat mahdollisesti arabimaailman 

miespuoliselle lukijakunnalle helpointen lähestyttäviä kulttuuriarvojensa takia. Toisaalta 

myös suuri mieskirjoittajien määrä yhdistyksen vuosikirjoissa voi kertoa siitä, että 

yhdistyksen jäsenistä suurin osa on ollut mahdollisesti miehiä. Voidaan myös esimerkiksi 

ehdottaa, että yhdistyksen toimintaan on ajautunut enemmän arabimaailmasta 

kiinnostuneita miehiä kuin naisia tai ainakin yhdistykseen kuuluneet miehet olivat 

aktiivisempia kirjoittajia kuin siihen kuuluvat naiset.  

 

Arabimaiden suurlähettiläiden läsnäolo yhdistystoiminnan kulmakivenä 

 

 Ainoastaan Egyptin Arabitasavallalla oli ennen vuotta 1974 

suurlähetystasolla toimiva edustusto Suomessa, mistä luonnollisestikin oli 

seurauksena että yhdistyksen toiminta oli egyptinvoittoinen. 

Informaatiomateriaalin, kuten filmien, rainojen ja julkaisujen suhteen oli 

yhdistys lähes yksinomaa riippuvainen Egyptin suurlähetystöstä, sillä 

samanlaista materiaalia ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ja muutamia 

poikkeuksia lukuunottamatta saatu ulkomailla olevista arabimaiden 

lähetystöistä.  

   Vuonna 1974 Suomeen perustettiin Irakin Tasavallan Suurlähetystö, joka 

alusta alkaen antoi niin asiallista kuin taloudellista tukeakin yhdistykselle. 

    Tästä lähtien on yhdistyksellämme ollut ilo nähdä kokouksissamme niin 

kuulijoina kuin esitelmöitsijöinäkin sekä Egyptin että Irakin 

suurlähetystöjen edustajia.54 

 

 
53 Esimerkiksi Rostislav Holthoer: ”Naisten asema Sudanissa”. Marhaba 1980 ja Ahmed Waly: ”Egypt 

today”. Marhaba 1987. 
54 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”, Marhaba 1977, 3. 
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Näin Suomessa olleiden arabimaiden suurlähetystöjen historiaa Egyptin ja Irakin osalta 

yhdistyksen ensimmäisessä julkaistussa Marhaba -vuosikirjassa vuodelta 1977 

vuosikirjan aloittavassa artikkelissa ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin 

suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Lainaus avaa hyvin arabimaiden suurlähetystöjen 

tilannetta Suomessa; niitä oli vähän ja vain osa suurlähetystöistä halusi toimia 

yhteistyössä yhdistyksen kanssa esimerkiksi jakamalla tietoa maistaan. Irakin 

suurlähetystö on tukenut Suomalais-arabialaista yhdistystä vuodesta 1976 alkaen.55 

Yhdistyksen vuosikirjan julkaisemisen teki mahdolliseksi silloisen Irakin suurlähettilään 

Saleh Mehdi Amashin antama taloudellinen tuki.56 Tiedonjakamisen lisäksi Irakin 

suurlähetystön taloudellinen tuki yhdistykselle on tärkeä nostaa esille, sillä se 

mahdollisesti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan ja sen vuosikirjan sisältöön. Myös 

Egyptin suurlähetystö on tukenut Suomalais-arabialaista yhdistystä vuosien varrella.57  

 

Suurlähettiläät ovat maidensa korkeimpia diplomaattisia edustajia, jotka heidän 

edustamansa maan kansallinen hallitus on lähettänyt toiselle maalle edustamaan 

maataan.58 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa nousevat esiin useasti 

arabimaailman suurlähettiläät ja heidän kirjoittamansa artikkelit, jotka usein, mutta eivät 

poikkeuksetta käsittele heidän edustamiaan maita. Kirjoittajakuntana yhdistyksen 

vuosikirjoissa he ovat informantteja, jotka ajavat samalla oman maansa etuja. 

Vuosikirjoihin ovat vuosien 1977 ja 1995 välillä kirjoittaneet ainoastaan kahden maan, 

Irakin ja Egyptin, suurlähettiläät. Irakin suurlähetystön ensimmäinen suurlähettiläs 

Suomessa, Saleh Mehdi Amash59, kirjoitti aktiivisesti Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen vuosikirjoihin edustaessaan Irakia Suomessa Irakin suurlähetystön 

perustamisvuodesta 1975 vuoteen 1985 asti.60 Hänen jälkeensä Irakia Suomessa edusti 

suurlähettiläs Peter Jojonie, joka kirjoitti yhdistyksen vuosikirjaan ensimmäisen 

 
55 Erkki Salonen ”Katsaus Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”, 

Marhaba 1983, 52. 
56 Ahmed Hattab ”Kolme vuosikymmentä suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1993, 15. 
57 Erkki Salonen ” Katsaus Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”, 

Marhaba 1983, 52. 
58 Britannica 2022. 
59 Saleh Mehdi Amashin artikkeleja Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa:  

”Arabikirjallisuuden vaikutus trubaduurikirjallisuuteen”, Marhaba 1977, 30-32.  

”Irakin kansantaloudellinen kehitys”, Marhaba 1978, 9-11.  

”Arabialaisten saavutuksia tieteen alalla”, Marhaba 1980, 14-18.  

”Runous ja minä, runoja”, Marhaba 1982, 27-31.  

”Tietoja Irakista ja sen suhteista ystäviinsä”, Marhaba 1983, 34-36.  

”Palestiinalaisille”, Marhaba 1983, 39.  
60 Rostislav Holthoer ”Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In memoriam”, Marhaba 1985, 8. 
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artikkelinsa ”Iraq in the twentieth century” vuoden 1986 Marhabaan. 61 Egyptin 

suurlähettiläistä Suomessa yhdistyksen vuosikirjaan ovat kirjoittaneet aikarajaukseni 

sisällä puolestaan Ahmad T. Khalil62, Ahmed Waly63 ja Hosny El Agizy.64 

Ulkomaalaisten suurlähettiläiden lisäksi puheenvuoroon tutkimusajankohtani sisällä 

pääsee Suomen Saudi-Arabian suurlähettiläs Kai Helenius65 ja Irakia edustanut 

ensimmäinen lähetyssihteeri Moustafa M. Hussein Irakin Suomen suurlähetystöstä.66 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoista voi huomata, että yhdistys on ollut 

aktiivisesti kiinnostunut Suomeen sijoitetuista arabimaailman suurlähettiläistä. Tästä 

esimerkkinä on suurlähettiläiden artikkelien lisäksi esimerkiksi vuoden 1989 Marhabassa 

julkaistu artikkeli ”Tervetuloa uudet suurlähettiläät”, jossa yhdistys toivottaa uudet 

Egyptin ja Irakin suurlähettiläät perheineen lämpimästi tervetulleiksi Suomeen ja toki 

toivoen, että: ”-- he viihtyisivät hyvin ja saisivat oikean kuvan Suomesta että 

suomalaisista”.67 Hyvien suhteiden luominen yhdistyksen ja suurlähettiläiden välille oli 

olennaista suurlähettiläiden omaavan informaation takia. Suomessa he olivat kaikista 

korkeimpia maidensa edustamia virallisia virkamiehiä, avainasemassa oleva henkilöitä, 

jotka tiesivät parhaiten kotimaansa asioista ja olivat vastuussa tiedottaa niistä, sekä luoda 

suhteita sijoitusmaahansa. Hyvät suhteet suurlähettilääseen takasivat yhdistykselle lisää 

pääsyteitä tietoon heidän edustamistaan maista ja ehkä mahdollisesti lisää rahallista tukea 

yhdistykselle. Suurlähettiläitä selkeästi arvostettiin yhdistyksessä paljon ja he näkyivät 

80-luvun vuosikirjoissa kiinnostuksen kohteina, sekä heidän annettiin osallistua myös 

vuosikirjojen sisällön tuottamiseen. Asemansa takia arabimaiden suurlähettiläillä 

Suomessa olikin arvostusta ja valtaa, erityisesti valtaa kertoa ja sanella, millainen heidän 

kotimaidensa olosuhteet olivat heidän edustusaikaansa.  

 

Suurlähettiläät olivat äänessä maansa ulkopolitiikasta kirjoittamissaan artikkeleissaan 

yhdistyksen vuosikirjoissa esimerkiksi kertomalla maidensa kannat arabimaissa käytäviin 

 
61 Peter Jojonie ”Irac in the twentieth century”, Marhaba 1986, 11-17. 
62 Ahmad T. Khalilin kirjoittamat artikkelit Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa: 

”Katsaus Egyptin kehitysohjelmiin”, Marhaba 1977, 6-11. 

 ”The High Dam”, Marhaba 1978, 26-29. 
63 Ahmed Waly ”Egypt today”, Marhaba 1987, 7-13. 
64 Hosny El Agizyn artikkelit Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa:  

”Life of the pharaos and tourism today in Egypt”, Marhaba 1979, 49-55. 

”Impact of Gulf Crisis on the Egyptian economy”, Marhaba 1992, 7-11. 
65 Kai Helenius ”Suomi ja Saudi-Arabia”, Marhaba 1982, 20-21. 
66 Moustafa M. Hussein ”Islam, inhimillisyyden uskonto”, Marhaba 1979, 67-71. 
67 ”Tervetuloa uudet suurlähettiläät”, Marhaba 1989, 9. 



31 

 

sotiin ja konflikteihin. Tästä esimerkkejä vuosikirjassa nähdään Irakin suurlähettiläiden 

artikkelit, jotka käsittelevät Irakin ja Iranin välistä sotaa68, joka käytiin maiden välillä 

vuosina 1980-1988. Vuoden 1983 Marhabassa Irakin silloinen suurlähettiläs Saleh Mehdi 

Esimerkiksi Amash kiistää artikkelissa ”Tietoa Irakista ja sen suhteista ystäviinsä” 

loppupuolella Irakin olevan alkuunpanija Irakin ja Iranin sodassa.69 Amash kertoo Iranin 

haluista hallita islamilaisia maita ’paavi’ Khomeinin johdolla, jonka tarkoituksena olisi 

hävittää arabikansalaisuus ja korvata tämä muslimeilla. Amash vetoaa arabikansalaisuus 

-käsitteen olemassaoloon ja rinnastaa sitä suomalaiseen kansallisuuteen. Hän vetoaa 

maansa Baath-puolueen moniuskonnolliseen ideologiaan, jossa puolueen johdossa voi 

olla hänen mukaansa kristitty, muslimi tai jonkun muun uskontokunnan jäsen. 

70Artikkelinsa hän lopettaa toteamalla: ”Iran on puuttunut asioihimme, minkä torjumme 

pitäen välttämättömänä puolustautua.” 71  

 

Myös Amashia seurannut Irakin suurlähettiläs Suomessa, Peter Jajonie käsittelee 

artikkelinsa ”Irac in the twentieth century” lopussa Irakin ja Iranin sotaa Irakin 

näkökulmasta. Artikkelissa Jajonie kertoo Iran havitelleen Irakin alueita ja hyökänneen 

Irakiin vuonna 1980, johon Irakin oli vastattava. 72 Jajonie päättää artikkelinsa toteamalla, 

että maailma tietää Irakin haluavan rauhaa, joten koko maailman, sekä erityisesti Irakin 

ystävien täytyy painostaa Iran rauhanneuvotteluiden hyväksymiseen.73 Artikkelin lopussa 

mainittuihin, Irakin ystäviin, kuuluu Jajonien mukaan mitä oletettavimmin myös Suomi, 

jolloin hänen kehotuksensa ystävyyden merkeissä rauhanneuvotteluiden vaatimisesta 

koskee myös Irakin näkökulmasta Suomea. Osa Irakin suurlähettiläiden artikkeleista ovat 

ulkopoliittisiin suhteisiin vetoavia ja puolelleen painostavia. Edellä esitettyjen artikkelien 

julkaisun syynä vuosikirjoissa voi olla esimerkiksi Irakin suurlähetystön tyytyväisenä 

pitäminen sen rahallisen ja tiedollisen avun takia, sillä vuosikirjojen ja yhdistyksen 

taloudellinen tausta voi vaikuttaa median, tässä tapauksessa yhdistyksen vuosikirjojen, 

uutisointiin.74 Yhdistyksen läheiset ystävyys -ja yhteistyösuhteet Irakin suurlähetystöön 

saattoi siis painaa artikkelien julkaisun taustalla75 Toinen näkökulma voi olla esimerkiksi 

 
68 Irak – Iranin sota on vuosien 1980-1988 aikana maiden välillä käyty sota, jonka aloittajamaa oli Irak. 
69 Saleh Mehdi Amash ”Tietoja Irakista ja sen suhteista ystäviinsä”, Marhaba 1983, 36. 
70 Saleh Mehdi Amash ”Tietoja Irakista ja sen suhteista ystäviinsä”, Marhaba 1983, 36. 
71 Saleh Mehdi Amash ”Tietoja Irakista ja sen suhteista ystäviinsä”, Marhaba 1983, 36. 
72 Peter Jajonie ”Irac in the twentieth century”, Marhaba 1986, 15-17. 
73 Peter Jajonie ”Irac in the twentieth century”, Marhaba 1986, 17. 
74 Clerc 2012, 85. 
75 Clerc 2012, 85. 



32 

 

osapuolten mielipiteiden esittelyn mahdollisuus osana maiden välisten suhteiden 

tiedottamisesta suomalaisille jäsenille. Todennäköisesti yhdistyksen suomalaiset jäsenet 

eivät hyväksyneet Irakin aloittamaa sotaa Iranin kanssa, mutta eivät mahdollisesti 

halunneet kommentoida sitä ainakaan julkisesti yhdistyksessä luotujen hyvien suhteiden 

menettämisen pelossa. 

 

Suurlähettiläät harjoittivat vuosikirjoissa paljon muutakin kuin ulkopolitikointia. Vaikka 

he ajoivatkin työnsä takia oman maansa intressejä, heistä tuli myös vuosikirjoissa 

persoonallisuuksia ja yhdistyksen kunniajäsenyytensä lisäksi myös henkilökohtaisia 

ystäviä. Erityisesti 80-luvulla suurlähettiläs Irakin suurlähettiläs Saleh M. Amash avasi 

yhdistyksen vuosikirjoissa omaa suhdettaan runouteen. Vuoden 1982 Marhabassa 

julkaistiin hänen artikkelinsa ”Runous ja minä, runoilija” ja vuotta myöhemmin hänen 

kirjoittamansa runo ”Palestiinalaisille”. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjassa 1984 Jouni Apajalahden, Helnsingin Kirjailijat – Helsingfors Författare ry:n 

puheenjohtajan kirjoittamassa artikkelissa ”Diplomaatin runot” esitellään Amashin uutta 

Runoja -runokirjaa, jota Apajalahti tituleeraa merkkipaaluksi: ”--- maidemme välisessä 

kulttuurivaihdossa, ja se velvoittaa kirjailijoilta puolin ja toisin hoitamaan jatkossa omia 

osuuksiaan”.76 Vuoden 1985 Marhaba toi mukanaan kumminkin surullisia uutisia 

Rostislav Holthoerin kirjoittamassa artikkelissa Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In 

memorim77, jossa ilmoitettiin Amashin, Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

kunniajäsenen, menehtymisestä. Holthoer muisteli Amashia muun muassa Irakin 

suurlähetystön isäntänä, mutta myös kulttuuripersoonana, joka oli aina valmis auttamaan 

antamalla neuvoja tai antamaan materiaalista tukea.78 Lopuksi hän myös nostaa Amashin 

avun merkitystä yhdistyksen tukijana yhdistyksen ajaessa päämääräänsä tehdä 

arabialainen kulttuuri tunnetuksi Suomessa.79 Amashin kuolemaa on myöhemmin 

spekuloitu, esimerkiksi Iltalehden julkaisemassa artikkelissa Räväkkä lähettiläs 

murhattiin myrkyllä (26.11.2007), salamurhaksi myrkyttämällä, jonka itse Saddam 

Husseinin olisi oletetusti määrännyt.80  

 

 

 
76 Jouni Apajalahti ”Diplomaatin runot”, Marhaba 1984, 18-19. 
77 Rostislav Holthoer ”Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In memoriam”, Marhaba 1985, 8. 
78 Rostislav Holthoer ”Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In memoriam”, Marhaba 1985, 8. 
79 Rostislav Holthoer ”Suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash In memoriam”, Marhaba 1985, 8. 
80 Iltalehti (IL) 26.11.2007. 
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Korkeasti koulutettua kirjoittajakuntaa Etelä-Suomen maaperältä 

 

Suomalais-arabialainen yhdistys on perustettu Helsingissä. Helsinki oli Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen syntymäkaupungiksi luonteva valinta, sen ollessa Suomen 

pääkaupunki ja ehdottomasti sen kansainvälisyys, sekä Helsingin yliopiston ja muiden 

arvostettujen koulutuslaitosten sijainti. Nämä vaikuttivat todennäköisesti niin 

yhdistyksen perustamiseen kuin myös suomalaisten mahdollisuuksiin tutustua muiden 

maiden kansalaisiin ja saada tavoitettaviinsa esimerkiksi ulkomaiden suurlähetystöjen 

suurlähettiläitä. Lisäksi on syytä muistaa, että Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

perustamisen yhteydessä kulttuuristen suhteiden- ja kiinnostuksen lisäksi yhdistyksen oli 

tarkoitus ylläpitää taloudellisia suhteita. Sen toiminnassa on ollut yhdistyksen 

perustamisesta asti mukana esimerkiksi insinöörejä, jotka ovat tuoneet Marhabaan oman 

näkökulmansa arabimaista omien kokemuksiensa kautta esimerkiksi kertomalla 

suomalaisten yritysten toiminnasta arabimaissa. He ovat yhdistyksen vuosikirjojen 

artikkelikirjoittajina hyvin vaihtuvia, yleensä vain yhden artikkelin kirjoittajia, jolloin 

heidän joukostaan tarkempaan tarkasteluun on vaikea nostaa yksittäistä henkilö. 

Insinöörit ja muut teknologia- ja rakennusalan osaajat olivat kumminkin tästä huolimatta 

keskeisessä osassa Marhaba vuosikirjojen artikkelien kirjoittajakuntaa. He tuovat 

artikkeleissaan positiivisella sävylle esiin esimerkiksi yhtiöidensä rakennusprojekteja 

arabimaissa. Käsittelen tämän tutkielman viimeisen pääluvun alla tarkemmin suomalaisia 

yrityksiä arabimaissa, mutta myös yrityksien suhdetta Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen toimintaa. 

 

Helsingin yliopistossa opiskelleita ja myös siellä opettaneita jäseniä Suomalais-

arabialaisessa yhdistys ry:n jäsenistössä on ollut mainittavan kokoinen osa yhdistyksen 

vuosikirjojen artikkelien kirjoittajista. Kyseiset Helsingin yliopistossa tavalla tai toisella 

opiskelleet ja vaikuttaneet jäsenet ovat erityisesti vaikuttaneet humanistisissa 

oppiaineissa, kuin myös assyrologian, Lähi-Idän tutkimuksen ja arabian kielen, 

kulttuurin, uskonnon, kuten islamin sekä arabimaailman historiaa käsittelevissä 

oppiaineissa. Esimerkkejä Helsingin yliopistossa opiskelleista tai vaikuttaneista 

yhdistyksen jäsenistä ovat esimerkiksi jo tässä työssä mainitut Armas Salonen, 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen perustaja, ja Jaakko Hämeen-Anttila.  Nostan 

seuraavaksi tarkasteluuni esimerkin omaisesti erään yhdistyksen toimintaan ja 
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vuosikirjoihin vahvasti tarkasteluajankohtanani vaikuttaneen henkilön, Rostislav 

Holthoerin.  

 

Rostilav Holthoer (29.7.1937 – 28.4.1997)81 toimi Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n 

puheenjohtajana vuosina 1973-1980 ja 1985-1986. 82 Yhdistyksen puheenjohtajuutensa 

lisäksi Holthoer oli yksi yhdistyksen vuosikirjojen aktiivisimmista artikkelien 

kirjoittajista vuosina 1977-1987. Hän oli koulutukseltaan egyptologi.  Hän opiskeli 

humanististen tieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistossa, jonka egyptologiaa hän 

opiskeli Ruotsissa, Uppsalan yliopistossa. Holthoeria kutsutaan perustamansa Suomen 

Egyptologisen seuran83 mukaan suomalaisen egyptologian isäksi.84 Hän opetti työkseen 

Upsalan yliopistossa egyptologiaa vuodesta 1980 alkaen, mutta hänen luennoitaan pääsi 

myös kuulemaan Suomessa, Helsingin yliopistossa, jossa hänellä oli ollut jo vuodesta 

1968 alkaen tuntiopettajan paikka. Holthoerin ansiosta egyptologiaa aloitettiin 

opetettamaan Helsingin yliopistossa sivuaineena vuodesta 1987 alkaen ja täysmääräisenä 

oppiaineena sitä päästiin opiskelemaan Helsingin yliopistossa jo kolme vuotta 

myöhemmin vuonna 1990.85 Holthoerin itse perustaman Suomen Egyptologisen Seura 

Ry:n ohella86 hän oli aktiivinen Suomalais-arabialaisen seuran jäsen. Hänen artikkelinsa 

yhdistyksen vuosikirjoissa käsittelivät hänen ammatillisen osaamisalueensa lisäksi myös 

monia muita aiheita, kuten esimerkiksi arabimaailman historiaa, kirjallisuutta, 

historiallisia henkilöitä ja islamia. Hänen panoksensa käsittelemäni aikarajauksen 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoihin on merkittävä ja olennainen niin 

hänen artikkeliensa, mutta myös hänen puheenjohtajuutensa takia Suomalais-

arabialaisessa yhdistyksessä.  

 

Olisin viimeisenä halunnut käsitellä yhtä naispuolista vuosikirjoihin kirjoittanutta 

yhdistyksen jäsentä, kuten esimerkiksi filosofianmaisteri Eeva Pasasta, mutta hänestä en 

onnistunut löytämään lisää tietoa internetistä tai vuosikirjoista. Tämä voi johtua 

esimerkiksi mahdollisesta sukunimen vaihdosta avioliiton myötä tai vaikkapa 

myöhemmän iän alanvaihdosta. Pasanen kirjoitti vuodesta 1981 vuoteen 1986 asti 

 
81 Suomen Egyptologinen Seura Ry 2022. 
82 Suomalais-arabialainen yhdistys ry 2022. 
83 Holthoerin itsensä perustama seura vuodelta 1969. 
84 Suomen Egyptologinen Seura Ry 2022. 
85 Suomalainen Egyptologinen seura Ry 2022. 
86 Suomalainen Egyptologinen seura Ry 2022. 
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vuosikirjoihin esimerkiksi artikkeleja Suomen ja arabimaiden yhteistyöstä ja hän onkin 

tutkimusajankohtani aikana eniten toistuva naispuolinen kirjoittaja yhdistyksen 

vuosikirjoissa.  Nämä artikkelini ovat olennaisessa osassa tutkimustani ja käsittelenkin 

niitä tarkemmin seuraavan päälukuni alla. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

naispuolisista kirjoittajista tietoa internetistä löytyy hyvin vähän ja tämä vähäinen tieto 

johtaa esimerkiksi takaisin yhdistyksen omille nettisivuille. Väistämättä harvojen 

naiskirjoittajien läsnäolosta yhdistyksen vuosikirjoissa nousee esiin vahvasti jo aiemmin 

mainittu vuosikirjojen kirjoittajakunnan miesvaltaisuus ja se, että enemmän tietoa ja 

koulutusta vaativat artikkelit ovat olleet melko suurelta osalta olleet vuosikirjoissa 

mieskirjoittajien harteilla syystä tai toisesta.  

 

Ulkomaalaistaustaiset kirjoittajat oman kulttuurinsa ja kielensä asiantuntijoina  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoihin on myös kirjoittanut 

ulkomaalaistaustaisia asiantuntijoita, jotka ovat omanneet arabitaustansa takia tietoa 

arabimaiden kulttuurinsa ja kielestä. Osa heistä on ollut esimerkiksi Suomen kouluissa 

opettavia omien alojensa osaajia. Vuoteen 1984 mennessä vuosikirjoihin artikkeleita 

kirjoittaneet arabitaustaiset henkilöt olivat esimerkiksi ammattinimikkeiltään 

diplomaatteja, virkamiehiä, kirjailijoita, professoreita, asiainharrastajia, toimittajia, 

opiskelijoita kuin runoilijoitakin.87 Heidän kulttuurinen, kansallinen ja kielellinen 

tietämyksensä arabimaailmasta on monella tasolla tärkeä osa yhdistyksen vuosikirjojen 

sisältöä. Niin kuin suurlähettiläät, myös muut ulkomaalaiset ja ulkomaalaistaustaiset 

vuosikirjoihin kirjoittavat henkilöt tuovat Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjoissa esille arabimaalaista näkökulmaa. He omaavat kulttuurillista tietoa 

esimerkiksi erilasia kulttuurisista tavoista, joita he jakoivat artikkeleissaan vuosikirjan 

lukijakunnalle. He ovat täten tärkeitä keskinäiselle oppimiselle toisesta kulttuurista ja 

myös avaimena kulttuurien vuorovaikutuksille. Ulkomaalaiset osaajat hallitsevat tämän 

lisäksi esimerkiksi kielellistä osaamista, koskien arabian kieltä ja sen opetusta Suomessa. 

 

Ulkomaalaistaustaisista kirjoittajista hyviä esimerkkejä ovat Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen vuosikirjoissa jo sen ensimmäisenä julkaisuvuonna kirjoittaneet lehtori 

Faruk Abu-Chacra ja Zuhair Al-Obaidi. Vuosikirjoihin kirjoittaessaan Abu-Chacra 

 
87 Jorma Huttunen ”Marhaba, sisältö 1977-1984”, Marhaba 1985, 31. 
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työskenteli arabian kielen lehtorina Helsingin yliopistossa. Nykyään hän on Helsingin 

Libanonin kunniakonsuli.88 Al-Obaidi opettaa puolestaan yhä silloisessa työpaikassaan, 

Helsingin kauppakorkeakoulussa, nykyiseltä nimeltään Aalto yliopistossa, vielä tänäkin 

päivänä kansainvälisen talouden professorina.89 Abu-Chacran artikkelit Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa käsittelivät arabian kieltä ja sen opetusta 

Suomessa, sekä esimerkiksi arabimaailmaa kokonaisuudessaan90, kun taas Al-Obaidin 

artikkelit yhdistyksen vuosikirjoissa käsittelivät kansainvälistä taloutta ja taloussuhteita 

kulttuurisen tuntemuksen kautta.91 Al-Obaidin artikkelit ovat työni osalta olennaisia ja 

keskitynkin hänen kirjoittamiinsa artikkeleihin kolmannen pääluvun alla käsitellessäni 

Suomen ja arabimaiden välistä taloudellista yhteistyötä. Vuosikirjoissa 

ulkomaalaistaustaisten asiantuntijoiden julkaisemien artikkelien päämäärinä oli avata 

arabimaailman kulttuurista ja kielestä tietämättömälle lukijakunnalle lisää 

tarttumapintoja arabimaailmasta ja sen ihmisistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Faruk Abu-Chacra: ”Arabian kielen opetuksesta Suomessa”, Marhaba 1977, 48 ja LinkedIn 2022. 
89 Zuhair: Al-Obaidi ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”, 

Marhaba 1977, 50 ja LinkedIn 2022. 
90 Faruk Abu-Chacran artikkelit:  

”Arabiankielen opetuksesta Suomessa”, Marhaba 1977, 48-49.  

”Arabimaailma ennen ja tänään”, Marhaba 1981, 26-30.  

”En Kopp kaffe i saga och historia”, Marhaba 1982, 45-46.  

”Teidän Libanoninne ja minun”, Marhaba 1984, 39-43.  

”Mikhael Nuaimeh, Khalil Gibranin ystävä”, Marhaba 1985, 12-14.  

”Korstågen med arabiska ögon”, Marhaba 1985, 22-26. 

 ”Ibn Khaldun, den förste sosiologen”, Marhaba 1986, 45-48. 

 ”Poesimarknad i Bagdad”, Marhaba 1989, 60-61.  

”Taha Hussain 1889-1989”, Marhaba 1989, 62-63. 

 ”Qurayshin kauppa ja kauppareitit”, Marhaba 1992, 12-16. 

 ”Arabic For Lovers”, Marhaba 1992, 53-54. 

 ”Bokpresentation: Kahlil Gibran. His life and world av Jean Gibran och Kahlil Gibran 1991”, Marhaba 

1993, 60-63.  
91 Zuhair Al-Obaidin artikkelit: 

”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”. Marhaba 1977, 50-53. 

”Marketing to the Arab World II”, Marhaba 1978, 18-20. 

”Arabialainen sivistys on ihmisystävällistä”, Marhaba 1980, 35-37. 

”The Arab business environment”, Marhaba 1982, 24-27. 

”Book about Finland in Arabic”, Marhaba 1985, 15-16. 

https://marhaba.sarab.fi/MARHABA-1977.html#S50
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2. Kulttuurisuhteiden ylläpitoa yhdistys- ja valtiotasolla 

 

Suomalais-Arabialainen Yhdistys r.y., ”Gemajit es-Sadiqa el Finland wa el 

Arabija”, perustettiin neljätoista vuotta sitten edistämään 

kulttuurisuhteiden solmimista ja ylläpitämistä Suomen ja arabimaiden 

välillä ja siten luomaan perustan kansojemme keskeiselle 

yhteisymmärrykselle.92 

 

Kulttuurisuhteiden edistäminen oli yksi Suomalais-arabialaisen yhdistyksen yksi 

perustamisajatuksista, kuten yllä olevasta lainauksesta vuoden 1977 vuosikirjasta voi 

huomata. Yhdistyksen harjoittamaa kulttuurisuhteiden solmimista ja ylläpitämistä 

voidaan kutsua myös kulttuuriyhteistyöksi, joka tähtäsi kansainväliseen 

vuorovaikutukseen yhdistystasolta käsin. Kansainvälisellä kulttuuriyhteistyöllä 

tarkoitetaan julkista, että yksityistä, mutta myös kansallista, että kansainvälistä 

pyrkimystä välittää tietoa, taitoja ja taidetta kansallisten rajojen yli. Se sisällyttää itseensä 

esimerkiksi opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihdot, teknisen avun ohjelmat ja 

tiedotusohjelmat joukkoviestimien kautta. 93 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

toiminta on kulttuurivaihtoa, jota se harjoittaa yhdistystasolla ystävyysseuramaisesti.94 

Yhdeksi yhdistyksen kulttuuriyhteistyön harjoitustavaksi tulokseksi voidaan esittää 

olevan yhdistyksen Marhaba vuosikirjat. Niiden yhtenä tarkoituksena on esimerkiksi 

pyrkiä avaamaan yhdistyksen suomalaisille jäsenille arabimaiden historiaa ja kulttuuria 

tapoineen, sekä arvoineen. Jorma Huttunen toteaa yhdistyksen vuosikirjoissa julkaistujen 

artikkelien korkean tason ja monipuolisuuden olevan esimerkkejä suomalaisten 

kiinnostuksesta arabialaiseen kulttuuriin, mutta myös osoitus arabien mielenkiinnosta 

esitellä ja tuoda tunnetuksi omaa kulttuuriaan Suomessa. 95Kulttuuriyhteistyö ja 

ylipäätään vieraaseen kulttuuriin tutustuminen on olennainen osa hyvien suhteiden 

luomista erilaisista taustoista tulevien ihmisten kesken. Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen vuosikirjojen tapauksessa niiden yhtenä tavoitteena on tuoda sen 

suomalaisille jäsenilleen lisää informaatiota arabimaailmasta ja luoda keskinäistä 

yhteisymmärrystä toistensa kulttuureistaan. Keskityn tässä luvussa tarkastelemaan 

 
92 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisssa suhteissa”, Marhaba 1977, 3. 
93 Encyclopedia 2022. 
94 Mikkonen 2019, 15. 
95 Jorma Huttunen ”Marhaba, sisältö 1977-1984”, Marhaba 1985, 31. 
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kulttuuriyhteistyötä Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen kautta, mutta myös 

kulttuuriyhteistyön näkymistä myös itse yhdistystoiminnassa. 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen ollessa laaja artikkelikokonaisuus, sen 

voidaan ajatella olevan jo itsessään Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

kulttuuriyhteistyön tulos, kun ajatellaan sen artikkelien esille tuomaa arabialaista 

maailmaa esimerkiksi arabikulttuurin esittelyn kautta. Kulttuuri on teemana ollut suosittu 

teema yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleissa erityisesti 80-luvun loppupuolella ja 90-

luvulla, mutta oma tässä luvussa tarkastelemani kulttuuriyhteistyö liittyy eritoten osaksi 

yhteistyön kontekstia, joka oli vahvasti esillä yhdistyksen vuosikirjoissa 70-luvun 

loppupuolella ja 80-luvun alkupuolella.96 Yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleita voisi 

tarkastella hyvinkin yksityiskohtaisesti monesta näkökulmasta kulttuurisen tiedon 

jakamisen osalta. Minulla ei ole tämän pro gradu -tutkielmani kohdalla tarpeeksi tietoa ja 

aikaa syventyä jokaiseen artikkeliin, jossa esitellään vaikkapa arabialaista kulttuurin 

ilmentymiä vuosikirjojen artikkeleissa, joten käsittelen kulttuuriyhteistyötä sen 

laajemmassa tarkoituksessa, tuomalla esiin esimerkkejä sen näkymisestä yhdistyksen 

vuosikirjoissa. Vuosikirjoissa minua kiinnostaa erityisesti yhdistyksen pyrkimykset 

kulttuuriyhteistyöhön ja näiden pyrkimysten lopputulokset. 

 

Käsittelen ensimmäisenä tässä luvussa yhdistyksen kokouksia ja muita vuosikirjoissa 

mainittuja tilaisuuksia oppimis- ja kohtaamispaikkoina erityisesti suomalaisille 

yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen kokouksien esitelmät ovat vaikuttaneet vahvasti 

siihen, mitä vuosikirjoissa on nostettu käsiteltyyn esimerkiksi arabimaailmasta. 

Suomalais-arabialainen yhdistys ja sen jäsenet ovat myös päässeet osallistumaan 

erilaisiin yhdistyksen ulkopuolisiin tapahtumiin, joissa jäsenet ovat päässeet myös 

tutustumaan halutessaan arabialaiseen kulttuuriin. Toisena tärkeänä aiheenani käsittelen 

yhdistyksen ulkomaanmatkailua arabimaihin ja Suomen naapurimaihin arabialaisen 

kulttuurin perässä. Pohdin esimerkiksi yhdistysten matkojen tärkeyttä kulttuuriyhteistyön 

näkökulmasta, mutta myös matkailun vaikutuksia kulttuurien väliseen ymmärrykseen. 

Kerron myös lyhyesti yhdistyksen myöntämistä apurahoista opiskelijoille. Viimeisenä 

tässä pääluvussa tarkastelen yhdistyksen uutisointia jäsenilleen Suomen ja arabimaiden 

 
96 Katso 1. pääluvun 1. pylväsdiagrammi, jossa esitellään vuosikirjojen teemojen painotusta vuosina 1977-

1995.  
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välisestä virallisesta kulttuuriyhteistyöstä Suomen ja Irakin, -sekä Suomen ja Egyptin 

välisiä kulttuuriyhteistyösopimuksia tarkastellen.  

 

2.1 Yhdistyskokoukset ja muut tilaisuudet oppimis- ja kohtaamispaikkoina 

 

Yhdistyksen näkyvimpinä ulkoisina toimintamuotoina ovat olleet 

säännölliset kokoukset, joissa on aina pidetty arabimaiden kulttuuriin tai 

niihin suuntautuvaa kaupalliseen tai tekniseen toimintaan liittyviä 

esitelmiä.97 

 

Suomalais-arabialainen yhdistys on ylläpitänyt osaltaan Suomen ja arabimaiden 

kulttuuriyhteistyötä yllä yhdistystasolla erilaisten kokouksiensa ja muiden järjestämiensä 

tapahtumien, kuten esimerkiksi näyttelyiden, avulla, joissa erityisesti yhdistyksen 

suomalaiset jäsenet ovat voineet kartuttaa tietojaan arabimaailmasta. 98Yhdistyksen 

kokouksia ja muita tapahtumia on tallennettu Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjoihin. Yhdistyksen kokoukset ja muut tapahtumat ovat olleet kulttuuristen 

kohtaamisten ja toisiltaan oppimisen tyyssija, jossa kokouksiin osallistuva yhdistyksen 

jäsenistö on voinut saada monenlaista tietoa arabimaailmasta, kuten sen kulttuurista, 

arabimaista ja niiden historiasta, mutta myös arabimaailman nykytilanteesta.  

 

Yhdistyksen kokouksissa esitelmöidyt aiheet näkyvät vuosikirjojen sisällössä 

 

Vuosikirjojen ensimmäiset artikkelit vuosi vuodelta luovat katsauksen Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin vuosikirjan julkaisua edeltävänä 

vuonna. Artikkeleja on julkaistu vuosien 1977-1995 välillä joka vuosi, tosin niiden nimet 

ovat hieman muovautuneet ajan kanssa. Sisällöltään nämä katsausartikkelit tarkastelevat 

yhdistyksen toimintaa vuosikirjaa edeltäneenä vuonna, esitellen esimerkiksi yhdistyksen 

jäsenmäärää, hallituksen kokoonpanoa, yhdistyksen kokouksia ja muita tilaisuuksia, 

mutta myös esimerkiksi yhdistysmatkoja, näyttelyitä, yhdistyksen Marhaba vuosikirjoja 

ja niin edelleen. 

 

 
97 Erkki Salonen ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”, Marhaba 1979, 7.  
98 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”, Marhaba 1977, 3. 
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Yhdistyksen kokoukset toimivat yhdistyksen jäsenille oppimis- ja kohtaamispaikkoina 

arabialaisten ihmisten ja heidän kulttuurinsa tutustumisen osalta. Kokouksissa 

yhdistyksen jäsenet ovat jakaneet omia henkilökohtaisia kokemuksiaan tai ammattinsa 

puolesta omaavaansa informaatiota muiden jäsenten kanssa. Kokouksia Suomalais-

arabialaisella yhdistyksellä oli vaihtelevasti, mutta niitä järjestettiin työni aikarajauksen 

sisällä vähintään kaksi kokousta vuodessa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 99 

Yhdistyksen kokouksissa on ollut tarkasteluajankohtanani usein luennoimassa 

yhdistyksen jäsenien lisäksi esimerkiksi muiden yhdistyksen jäseniä, suurlähettiläitä tai 

muita yhdistystä kiinnostavia henkilöitä.  Jo yhdistyksen alkuaikoina sen kokouksissa 

luentoja pitivät niin yhdistyksen suomalaiset jäsenet, mutta myös esimerkiksi 

arabimaiden suurlähettiläät ja muut ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Yhdistyksen 

kokouksiin syntyi tavaksi, että yhdistyksen kokouksissa suomalaisten luennoitsijoiden 

ohella esitelmiä pitivät myös arabimaiden edustajat.100 Yhdistystasolla ihmisten välisten 

suhteiden voidaan ajatella olevan melko henkilökohtaisia yhteistyöpäämäärineen, sillä 

yhdistystoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Suomalaisen kulttuuridiplomatian osalta 

yksittäisten ihmisten panos kulttuurien välisten suhteiden luomiseen on oleellinen asia, 

sillä useasti nämä henkilöt muidenkin kulttuuriasioiden kanssa aktiivisia. 101 Esimerkiksi 

henkilökohtaiset suhteet yhdistyksen ja arabimaiden suurlähetystöjen (suurlähettiläiden) 

välillä voidaan nähdä yhdistystoiminnan rahallisen tuen saannin syynä, mutta myös 

arabimaiden lähetystöjen kulttuuridiplomatian harjoituksena. Myös Suomen 

opetusministeriön antama rahallinen tuki102 yhdistykselle voidaan nähdä osana Suomen 

ja arabimaiden välisen kulttuuridiplomatian harjoittamista Suomen osalta yhdistystasolla 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjojen kautta.  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksien kokoukset ovat muovanneet osaltaan yhdistyksen 

vuosikirjan sisältöjä. Esimerkiksi yhdessä yhdistyksen kokouksessa aikarajaukseni sisällä 

on Irakin suurlähettilään Peter Jajonien pitämä esitelmä ”Irac in the twentieth century” 

yhdistyksen kokouksessa 24.2.1987, josta kerrottiin vuoden 1987 yhdistyksen 

vuosikirjassa artikkelissa ”Katsaus vuoden 1986 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-

 
99 Marjatta Hattab ”Katsaus vuoden 1987 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa 

Yhdistyksessä”, Marhaba 1988, 5. 
100 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialainen yhdistys r.y. 15 vuotta”, Marhaba 1979, 8. 
101 Clerc 2018. 
102 Kts. esimerkiksi Anna-Lisa Holmqvist: ”Kertomus toiminnasta vuonna 1993”. Marhaba 1994, 6. 
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arabialaisessa yhdistyksessä”.103 Vuotta edeltävässä yhdistyksen vuosikirjassa 1986 

julkaistiin kyseisestä esitelmästä artikkeli ”Irac in the twentieth century”.104  Yhdistyksen 

kokouksien ja vuosikirjojen artikkelien välinen suora vaikutus toisiinsa on selvä; yhdistys 

ammensi kokouksistaan sisältöä vuosikirjaansa. Kaikki yhdistyksen kokouksissa 

käsitelleet asiat ja luennot eivät kumminkaan päätyneet vuosikirjoihin artikkeleiksi, vaan 

osa niistä mainittiin lyhyesti juurikin katsausartikkeleissa. Kokouksen luennoitsijat 

päätyivät vuosikirjoissa artikkeliensa julkaisun kautta osaksi vuosikirjojen 

kirjoittajakuntaa. Heidän omaavansa tieto haluttiin jakaa myös laajemmin vuosikirjan 

lukijakunnalle, liittyi se sitten kokemustietoon tai ammatin takia omattuun tietoon.  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistys on myös järjestänyt vuosien saatossa 

näyttelytoimintaa.105 Yhdistyksen näyttelytoimintaa esitellään vain kerran aikarajaukseni 

sisällä vuoden 1994 Marhaban artikkelissa ”Suomalais-Arabialaisen Yhdistys ry:n 30-

vuotisjuhlanäyttely”. Yhdistyksen Helsingin yliopiston kirjaston Agricola-huoneessa 

järjestetyssä näyttelyssä oli esittelyssä erilaista arabialaista kirjallisuutta, sekä esimerkiksi 

koruja. 106 Näyttely on konkreettinen esimerkki Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

kiinnostuksesta arabialaiseen kulttuuriin sen vuosikirjan lisäksi.  

 

Yhdistyksen ulkopuolisten tapahtumien ja tilaisuuksien kulttuurijalokivet   ̶ 

Suomalais-arabialaiset kirjallisuuden ja kulttuurin seminaarit 

 

Yhdistys ja sen jäsenet ovat päässeet halutessaan osallistumaan ulkopuolisten tahojen 

tapahtumiin, jotka ajavat yhdistyksen tavoin Suomen ja arabimaiden välistä 

kulttuuriyhteistyötä. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen ulkopuolista 

kulttuuriyhteistyötä edistävään toimintaan on nostettu esiin myös yhdistyksen 

vuosikirjoissa.  Useimmista tällaisista tapahtumista on vain lyhyet maininnat yhdistyksen 

vuosikirjoissa. Yhdistyksen ulkopuoliset tapahtumia ovat yleensä saman arvomaailman 

jakavien seurojen järjestämiä tapahtumia, mutta niihin kuuluvat myös esimerkiksi Irakin 

suurlähetystön järjestämät erinäiset juhlat ja tapahtumat, joihin yhdistyksen jäsenet 

 
103 ”Katsaus vuoden 1986 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”, Marhaba 

1987, 4. 
104 Peter Jajonie ”Irac in the twentieth century”, Marhaba 1986, 11-17. 
105 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Marhaba 1977, 3. 
106 ” Suomalais-Arabialaisen Yhdistys ry:n 30-vuotisjuhlanäyttely”. Marhaba 1994. 
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pystyivät halutessaan osallistumaan. 107 Yhdistyksen ulkopuolista kulttuuriyhteistyötä 

tuodaan esiin Marhaba vuosikirjoissa esimerkiksi kertomalla erilaisista yhdistyksen 

ulkopuolisista kulttuuritapahtumista. Tällaisia ovat esimerkiksi elokuva ja 

televisiofestivaalista Bagdadissa 108, Bagdadin runomarkkinat109 ja Suomessa järjestetty 

Kuopio tanssii ja soi -festivaalista.110  

 

Vuoden 1979 Marhabassa kerrotaan, että yhdistyksen jäseniä on tiedotettu 

toimintakauden aikana muista arabimaita koskevista tilaisuuksista, 111joilla tarkoitetaan 

mitä todennäköisimmin juurikin yhdistyksen ulkopuolisia tilaisuuksia.  Tiedottaminen 

kyseisistä tapahtumista kertoo yhdistyksen halusta tarjota jäsenilleen myös toimintansa 

ulkopuolella mahdollisuuksia tutustua arabimaailmaan. Yhteistyön osalta samassa 

vuosikirjassa yhdistyksen kerrotaan myös olleen yhteyksissä Arabialaisen Kulttuurin 

kerho ry:n, Suomen Egyptologiseen seuran ja Suomen Itämaisen seuran kanssa. 

112Yhteistyö muiden samat mielenkiinnonkohteiden jakavien toimijoiden kanssa tuo 

yhdistyksen jäsenistölle, että myös yhdistykselle itselleen lisää mahdollista oppia, mutta 

myös jakaa tietojaan esimerkiksi arabialaisesta kulttuurista muiden saman kiinnostuksen 

kohteiden jakavien yhdistysten ja muiden tahojen kanssa. Vuosikirjoissa näkyvä 

kiinnostus kulttuuriin voi selittyä monella tapaa, esimerkiksi keskinäisen kulttuurisen 

ymmärryksen ollessa mahdollisuus yhteistyöhön ja kulttuurien väliseen tasavertaiseen 

kommunikaatioon. Arabimaalaisen kulttuurin aspektien ymmärtäminen avaa ymmärrystä 

ja näkökohtia tarkastellessa esimerkiksi arabialaista yhteiskuntaa. 

 

Eräs yhdistyksen ulkopuolinen tapahtuma, Suomalais-arabialaisen kirjallisuuden ja 

kulttuurin seminaari, nousee esille yhdistyksen vuosikirjoissa esille useampaan otteeseen 

useana vuonna ja on kulttuuriyhteistyöllisestä näkökulmasta hyvin olennainen Suomen ja 

arabiamaiden kulttuuriyhteistyötä tarkastellessa. Yhteensä Suomalais-arabialaisia 

kirjallisuusseminaareja järjestettiin kolme kertaa, ensimmäisen kerran Helsingissä 19.-

21. syyskuuta vuonna 1977, toisen kerran vuonna 1979 11.-13. joulukuuta Bagdadissa ja 

kolmannen kerran vuonna 1981 4.-6. syyskuuta Helsingissä. 113  

 
107 Esim.  ”Katsaus vuoden 1981 tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”, Marhaba 1982, 5.  
108 Yrjö Tähtelä ”Elokuva- ja televisiofestivaali Bagdadissa”, Marhaba 1981, 46. 
109 Faruk Abu-Chacra ”Poesimarknad i Bagdad”, Marhaba 1989, 60-61. 
110 Marjatta Hattab ”Kuopio tanssii ja soi 1994”, Marhaba 1994, 10-13.  
111 ”Katsaus vuoden 1978 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaissa suhteissa”. Marhaba 1979, 5. 
112 ”Katsaus vuoden 1978 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaissa suhteissa”. Marhaba 1979, 5 
113 Arabialaisen kulttuurin seura (entinen Arabialaisen kulttuurin kerho ry) 1978, 1980 ja 1983. 
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Vuoden 1977 seminaariin osallistui vuoden 1978 Marhabassa julkaistun Henri Bromsin 

artikkelin ”Suomalais-arabialainen kirjallisuuden ja kulttuurin seminaari” mukaan 

arabimaiden edustustoa ja suomalaisia asiantuntijoita, joista osa oli myös Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen jäseniä, kuten tämän tutkielman ensimmäisessä pääluvussa 

esitellyt Faruk Abu-Chacra ja Irakin suurlähettiläs Saleh Mehdi Amash, sekä yhdistyksen 

ensimmäinen puheenjohtaja Armas Salonen.114 Seminaarin visio oli: ”--- etsiä niitä 

yhtymäkohtia, mitä suomalaisella kirjallisuudella ja tutkijalla ja arabialaisella kirjailijalla 

saattoi olla”.115 Tämä tarkoitti käytännössä esimerkiksi suomalaisten tutustuttamista 

arabialaiselle kirjallisuudelle, sekä esitellä arabimaalaista kirjallisuudentutkimusta. 

Arabialaiset osanottajat puolestaan pääsivät oppimaat suomalaisesta kirjallisuudesta, 

mutta myös esimerkiksi Keski-Idän tutkimuksesta.116 Lisäksi seminaarin 

perustamistilaisuuden julkilausumassa osallistujien osalta kaavailtiin Suomen ja Irakin 

välille kulttuurisuhteiden tehostamista esimerkiksi arabiankielen osaamisen taidon 

kasvattamista Suomessa, opiskelijavaihdon toteuttamista maiden kesken stipendirahojen 

voimin, mutta myös kulttuurillista vaihtoa maiden kesken kirjallisuuden, taiteen, 

musiikin, teatterin ja maiden omien historian osalta esimerkiksi erilaisten näyttelyiden ja 

erilaisten tutkimusprojektien ja yllämainittujen kulttuurialojen ammattilaisvaihdon avulla 

molemmissa maissa. 117  

 

Erkki Salosen käsittelee Suomalais-arabialaista kirjallisuuden ja kulttuurin seminaaria 

Marhabassa 1980 julkaisemassaan artikkelissa ”Suomalais-arabialaista 

kulttuuriyhteistyötä”. Ensiksi hän kertoo artikkelissaan osallistumisestaan vuonna 1979 

kansainväliseen symposiumiin118 Bagdadissa, jonka jälkeen hän kertoo jääneensä 

osallistumaan Suomalais-arabialaista kirjallisuuden ja kulttuurin seminaariin vuodelta, 

joka järjestettiin myös Bagdadissa, kaupungin Kansalliskirjaston juhlasalissa kolmen 

päivän ajan. 119 Vuoden 1979 seminaariin osallistui hänen lisäkseen suomalaisia 

kirjailijoita ja runoilijoita: Jouni Apajalahti, Anu Kaipainen, Aarni Krohn, Matti 

Kurjensaari ja Sirkka Selja. 120 Suomalais-arabialaista yhdistystä seminaarissa edusti 

 
114 Henri Broms ” Suomalais-arabialainen kirjallisuuden ja kulttuurin seminaari”, Marhaba 1978, 30. 
115 Henri Broms ” Suomalais-arabialainen kirjallisuuden ja kulttuurin seminaari”, Marhaba 1978, 30. 
116 Henri Broms ” Suomalais-arabialainen kirjallisuuden ja kulttuurin seminaari”, Marhaba 1978, 30. 
117 Henri Broms” Suomalais-arabialainen kirjallisuuden ja kulttuurin seminaari”, Marhaba 1978, 29-30.  
118 Symposium tarkoittaa virallista tilaisuutta, jossa tietyn alan ammattilaiset tapaavat ja keskustelevat 

heidän kiinnostuksenkohteestaan. Cambridge Dictionary 2022. Symposium, johon Salonen osallistui 

Irakissa, Bagdadissa vuonna 1979 käsitteli Babylonin, Assurin ja Himirin uusimpia kaivaustuloksia.  
119 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1980, 9-11. 
120 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1980, 10.  
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Helvi Kalkkinen ja luentoja seminaarissa pitivät niin Erkki Salonen kuin myös Faruk 

Abu-Chacra. 121 Salonen kertoo artikkelissaan seminaarin sisällöstä, joka koostui 

erilaisista luennoista, koskien kirjallisuutta ja kulttuuria, sekä esimerkiksi 

runonlausumisesta.122 Seminaariin ohessa seminaarilaiset pääsivät vierailemaan 

paikallisissa koululaitoksiin, kuten yliopistoihin, museoihin, mutta myös esimerkiksi 

Irakin kieli- ja kirjallisuusakatemiassa ja Irakin kansalliskirjastossa. Tämän lisäksi 

seminaarilaiset matkasivat kiertämässä Bagdadia ja sen lähialueita. 123 Seminaari tarjosi 

siis monella tapaa osallistujilleen mahdollisuuksia kulttuurien väliseen vuoropuheluun, 

mutta myös laajemmin Irakiin, arabialaiseen perinteeseen ja kulttuuriin tutustumiseen. 

Salonen päättää artikkelinsa toteamalla: ”--- että viimevuotinen (1979) 

kulttuuriaktiivisuus on omalta osaltaan viitoittamassa yhä kasvavaa yhteistoimintaa 

maamme ja arabimaiden välillä, jonka toivomme tulevaisuudessa kantavan entistä 

rikkaampaa satoa niin kulttuurin, tieteen ja taiteen kuin muunkin toiminnan avulla”.124 

 

Kirjallisuusseminaarista kirjoitti useamman vuoden jälkeen yhdistyksen vuosikirjassa 

1985 Helsingin kirjailijat ry:n puheenjohtaja Jouni Apajalahti artikkelissaan ”Merkittäviä 

kohtaamisia”.125 Apajalahti kertoo artikkelissaan, kuinka kulttuurien keskinäiset 

kohtaamiset ja ymmärrys ovat lisääntyneet kirjallisuusseminaarien myötä siihen 

osallistuvien henkilöiden kesken. Suomalaisille kirjailijoille tärkeäksi asiaksi hän nostaa 

seminaarin kautta mahdollistuneen tutustumisen Irakiin modernia arabikulttuuria 

edustavana valtiona, mutta myös henkilökohtaisten ihmissuhteiden solmiminen maiden 

kirjailijakuntien välillä, joiden pohjalta on huomattu, että erojen lisäksi molemmilta 

löytyy yhtäläisyyksiä. 126 Suomalais-arabialaiset kirjallisuusseminaarit ovat antaneet 

suotuisat mahdollisuuden toisesta kulttuurisesta oppimiselle, joka on tärkeä osa 

kulttuuriyhteistyötä. Arabialaisen kulttuurin seura on julkaissut Suomalais-arabialaisista 

kirjallisuusseminaareista kolme lehteä, jossa kootaan vuorollaan jokaisen 

seminaarivuoden luentoja ja muita sisältöjä. Suomalais-arabialaisen kirjallisuuden 

seminaarin sisältöä vuodelta 1979 on esitelty vielä tarkemmin ylimääräisessä julkaisussa 

Arabialaisen Kulttuurin Kerho ry:n toimesta.  

 
121 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1980, 10. 
122 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1980, 10-11.  
123 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1980, 11. 
124 Erkki Salonen ”Suomalais-arabialaista kulttuuriyhteistyötä”, Marhaba 1980, 11. 
125 Jouni Apajalahti ”Merkittäviä kohtaamisia”, Marhaba 1985, 30-31. 
126 Jouni Apajalahti ”Merkittäviä kohtaamisia”, Marhaba 1985, 11. 
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Suomalais-arabialaisen kulttuuriseminaarin päämäärät olivat vahvasti sitoutuneet 

Suomen ja arabimaiden keskinäiseen vapaaehtoiseen kulttuurivaihtoon, joka perustui 

osittain (vuodesta 1981 alkaen) Suomen ja Irakin väliseen kulttuurisopimukseen. 

Kulttuurivaihto tarkoittaa esimerkiksi niin radio- ja televisio-ohjelmien, kuin myös 

esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihtoa, mutta myös matkailua, tiedesuhteita. Se voi 

myös olla esimerkiksi ystävyysseurojen toimintaa, toisen maan kielen opettamista tai 

urheilualojen yhteistyötä.127 Suomalais-arabialaisen kirjallisuus- ja kulttuuriseminaarin 

kohdalla kulttuurivaihto näkyy esimerkiksi juurikin toisen maan kirjallisuuteen 

tutustumisen kautta, mutta myös sen edellä mainittujen muiden kulttuuristen 

yhteistyötavoitteiden kautta. Kirjallisuusseminaarien lisäksi esimerkiksi Arabialaisen 

Kulttuurin Seuran julkaisut voidaan nähdä Suomen ja Arabimaiden välisen 

kulttuurivaihdon tuloksena.  

 

2.2 Arabikulttuuri avautuu omien silmien edessä  ̶  Yhdistyksen ryhmämatkat 

arabimaihin ja muualle  

 

Suomalais-Arabialainen yhdistys on vuosittain järjestänyt jäsenilleen eri 

arabimaihin suuntautuvia asiantuntijoiden opastamia ryhmämatkoja 

voidakseen siten tuoda arabialaisen perinteen elävänä jäsentensä 

tietoisuuteen. 128 

 

Vuoden 1977 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjan artikkeli ”Katsaus vuoden 

1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa” tiivistää hyvin 

yhdistyksen matkojen järjestämisen keskeisimmän syyn. Ystävyysseurana yhdistys 

pyrkii kasvattamaan arabimaailmasta kiinnostuneiden jäsentensä tietoisuutta 

arabikulttuurista ja sen perinteistä, jonka yhtenä toteutuskeinona toimivat yhdistyksen 

järjestämät yhdistysmatkat. Yhdistyksen jäsenet ovat voineet yhdistyksen 

asiantuntijoiden opastamana matkustaa halutessaan arabimaihin tutustumaan ja 

näkemään arabialaiseen perinteiseen elävänä, omin silmin.129 Yhdistyksen matkojen 

tavoitteet arabimaiden edustavat kulttuuriturismia, jonka keskiössä on tutkia tai kokea 

muiden ihmisten erilaisia elintapoja, mitkä heijastavat heidän sosiaalisia tapojaan ja 

 
127 Mikkonen 2019, 15. 
128 ”Katsaus vuoden 1978 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Marhaba 1979, 3. 
129 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Marhaba 1977, 3. 
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uskonnollisia traditioitaan, sekä kulttuuriperinnön ideoitaan, jotka saattavat olla 

tuntemattomia niitä tutkivalle henkilölle.130 1960-luvulta alkanut suomalaisen  

vaurastuvan kulutusyhteiskunnan kehitys näkyi esimerkiksi 1980-luvun puolivälistä 

alkaen valmismatkailun suosion kasvamisessa. 131 Lentomatkustaminen oli ollessa 

suomalaiselle keskituloiselle ihmiselle vielä melko kallista, seuramatkat mahdollistivat 

edullisen tavan matkanhaluisille suomalaisille lentää lomailemaan ulkomaille.132 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen ryhmämatkat saattoivat siis olla ryhmän jäsenille 

taloudellisessa mielessä edullisempi tai jopa aina mahdollisuus tutustua arabimaihin. 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa yhdistyksen matkoista on kerrottu 

vuosikirjat aloittavissa vuosikatsaus -artikkeleissa, jossa kerrotaan yhdistyksen edellisen 

vuoden toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen matkailu arabimaihin alkoi, kun 

insinööri Eero Julin, Olympia matkatoimiston toimitusjohtaja, liittyi yhdistyksen 

jäseneksi. 133 

 

Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen matkoja arabimaihin jo ennen vuosikirjojen 

julkaisemisen aloittamista134, mutta ensimmäinen vuosikirjaan kirjattu yhdistyksen 

järjestämä matka on vuoden 1978 Marhabassa ”Katsaus vuoden 1977 toimintaan ja 

tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”, jossa kerrotaan vuonna 1977 Irakiin 

kohdistuneesta yhdistysmatkasta. Vuoden 1977 Irakin matkan lisäksi vuosikatsauksiin on 

tallennettu myös yhdistyksen matka seuraaviin maihin: Egypti (1980)135, Tunisia 

(1982)136, Kaukasia (1985)137, Jordania (1988)138, Arabiemiraatit ja Pohjois-Jemen 

(1989)139, Egypti (1990)140 , sekä Arabiemiraatit ja Oman (1991)141. Näiden vuosien 

jälkeen yhdistys pyrki järjestämään matkan Espanjaan vuonna 1992 kiinnostuksen 

kohteenaan Espanjaan historiassa vaikuttanut arabikulttuuri, mutta matka peruuntui 

 
130 Meethan 2001, 128. 
131 Autio 2019, 207 ja 214. 
132 Autio 2019, 215. 
133 Erkki Salonen ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba 1979, 7.  
134 Suomalais-arabialainen yhdistys ry:n nettisivut 2022. 
135 ”Katsaus vuoden 1980 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1981, 5. 
136 ”Katsaus vuoden 1982 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1983, 6. 
137 ”Katsaus vuoden 1987 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa Yhdistyksessä”. Marhaba 

1988, 11. 
138 ”Kertomus toiminnasta vuonna 1988”. Marhaba 1989, 7.  
139 ” Kertomus toiminnasta 1989”. Marhaba 1990, 7. 
140 ”Katsaus vuoden toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 1991, 5. 
141 ”Katsaus vuoden toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 1992, 6.  
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Espanjaan lentävien charter-lentojen lopetettua ja yhdistyksen matka ei onnistunut.142 

Myös seuraavana vuonna suunniteltu Syyriaan kohdistuva matka jouduttiin perumaan 

osallistujamäärän pienuuden takia. 143 Matkanjärjestysongelmat voivat johtua 1990-luvun 

yhdistystoiminnassa esimerkiksi 90-luvulla taloutta hallinneesta lamasta. 144 

 

Yhdistyksen matkakohteet mitä todennäköisimmin valikoituivat yhdistyksen jäsenten 

mielenkiinnon mukaan. Matkojen tarkoituksista puolestaan saamme hieman tietoa 

yhdistyksen vuosikirjojen katsausartikkeleista. Esimerkiksi vuoden 1980 yhdistysmatkan 

Egyptiin tarkoituksena oli tutustua historiallisiin kohteisiin ja kulttuuriin Kairossa ja 

Luxorissa.145 Puolestaan vuonna 1982 toteutetun matkan aikana Tunisian Sousseen 

pyrittiin oppimaan Tunisian historiasta ja sen eri kausien vaikutuksista vierailun aikaiseen 

Tunisiaan.146 Enemmän tietoa ryhmämatkoista saa esimerkiksi muutamasta yhdistyksen 

vuosikirjoissa julkaistuista artikkeleista. Yksi tällainen artikkeli on esimerkiksi Rostislav 

Holthoerin julkaisema artikkeli Kaukasian matka vuoden 1986 Marhabassa.147 Kaukasian 

valikoitumista matkakohteeksi artikkelissa Holthoer avaa seuraavasti:  

 

Jäsenten keskuudessa on jo pitkän aikaa käyty keskustelua siitä voisiko 

seura järjestää matkoja myös maihin, joissa on ollut aikanaan arabialaista 

kulttuurivaikutusta vaikkakin maat itse eivät olisi arabimaita. Kohteiksi 

ehdotettiin Turkkia, Maltaa, Keski-Aasiaa, ja jopa Intiaa. Keväällä 1985 

päätettiin järjestää Finnsov-Toursin avulla opintomatka Aasian ja 

Euroopan rajamaille, Azerbaidsaniin, Armeniaan ja Georgiaan. 148  

 

Suomalais-arabialainen yhdistys oli kiinnostunut myös arabimaiden lisäksi maista, jotka 

olivat olleet arabikulttuurin vaikutuksen alla, kuten Kaukasiassa sijaitsevien maiden 

yhdistysmatka ja vuodelle 1992 suunniteltu Espanjan matka osoittavat. Kaukasian 

matkallaan yhdistyksen jäsenet söivät paikallista ruokaa, kuuntelivat paikallista oopperaa 

 
142 ”Kertomus toiminnasta vuonna 1992”. Marhaba 1993, 6. 
143 ”Kertomus toiminnasta vuonna 1993”. Marhaba 1994, 5. 
144 Kuima 2009, 227. 
145 ”Katsaus vuoden 1980 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1981, 5.  
146 ”Katsaus vuoden 1982 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1983, 6. 
147 Rostislav Holthoer: ”Kaukaasian matka”. Marhaba 1986, 48-52. 
148 Rostislav Holthoer ”Kaukaasian matka”. Marhaba 1986, 48. 
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ja tutustuivat nähtävyyksiin kuten historiallisiin paikkoihin ja kirkkoihin. 149Yhdistyksen 

vuosikirjoissa on myös julkaistu myös valokuvapainotteisia artikkeleita yhdistyksen 

matkoilta arabimaihin. Vuoden 1983 Marhabassa esiteltiin Eeva Pasasen artikkelissa 

Kuvia Tunisiasta yhdistyksen vuoden 1982 matkaa Tunisiaan valokuvien avulla 150 ja 

vuoden 1992 Marhabassa julkaistussa artikkelissa ”Omanin kuvastoa” yhdistyksen 

matkaa Omaniin vuonna 1991 esiteltiin pelkkien valokuvien avulla. Valokuvat tuovat 

esille matkalla nähtyjä asioita, mutta myös matkan aktiviteetteja, kuten yhdistyksen 

Tunisian matkan osalta esimerkiksi kuvia museovierailusta, tutustumisesta paikallisiin 

basaareihin ja keitaisiin.151 

 

Arabimaiden lisäksi yhdistys matkusti myös Suomessa ja Suomen naapurimaihin 

tutustumaan erilaisiin näyttelyihin ja esineistöihin, jotka koskettivat arabimaista historiaa 

ja kulttuuria.  Yhdistys on matkustanut erityisesti länsinaapurimaahamme Ruotsin 

pääkaupunkiin Tukholmaan useaan otteeseen tutustuakseen arabikulttuuriin. Esimerkiksi 

vuonna 1977 yhdistys järjesti risteilymatkan Tukholmaan dosentti Holthoerin 

opastuksella katsomaan Efter syndafloden -näyttelyä, joka käsitteli Raamatussa esitetyn 

vedenpaisumustarinan jälkeistä aikaa.152 Vuonna 1986 yhdistys vieraili teemamatkallaan 

”Taidetta Islamin maissa” Tukholmaan ihailemaan Tukholman historiallisen museon, 

sekä Välimeren museon tutustuen niiden islamilaiseen taiteeseen ja esineistöön.153 

Samalla matkalla yhdistyksen jäsenet vierailivat myös Uppsalan yliopistossa 

egyptologian osastolla154, jossa yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Holthoer oli 

opiskellut.155 Itänaapurin, Neuvostoliiton, itämaisiin kokoelmiin yhdistyksen jäsenet 

pääsi tutustumaan vuonna 1983 vieraillessaan Leningradin (nykyisen Pietarin) Eremitaaši 

museossa.156 Yhdistyksen ryhmämatkat olivat tärkeä osa yhdistyksen 

kulttuuriyhteistyönäkökulmaa, sillä niiden avulla yhdistyksen jäsenet pystyivät 

 
149 Rostislav Holthoer ”Kaukaasian matka”. Marhaba 1986, 48-52. 
150 Eeva Pasanen ”Yhteistoimintaa ja tapahtumia Suomen ja arabimaiden kesken 1982”. Marhaba 1983, 

40-41. 
151 Eeva Pasanen ”Yhteistoimintaa ja tapahtumia Suomen ja arabimaiden kesken 1982”.  Marhaba 1983, 

41.  
152 ”Katsaus vuoden 1977 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Marhaba 1978, 5. 
153 ”Katsaus vuoden 1985 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1986, 5-6. 
154 Ahmed Hattab ”Suomalais-arabialainen Yhdistys ry 25 vuotta”. Marhaba 1988, 11. 
155 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen kotisivut (historiikki-osio) 2022, sekä Suomen Egyptologisen 

seuran nettisivut 2022 (sivuilta löytyvä artikkeli ”Rostislav Holthoer – suomalaisen egyptologian isä”). 
156 ”Katsaus vuoden 1983 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”.Marhaba 

1984, 5. 
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matkustamaan näkemään itse arabimaailmaa ja oppimaan sen kulttuurista ensikädessä 

yhdistyksen opastuksella.  

 

Yhdistyksen myöntämät apurahat arabimaailmasta kiinnostuneille 

 

Suomalais-arabialainen yhdistys on halunnut tukea rahallisesti Helsingin yliopiston 

arabian opiskelijoita157ja arabian kulttuurien opiskelijoita, sekä muita yksityishenkilöitä 

matka-apurahalla heidän matkustaessaan arabiamaihin. 158 Esimerkiksi vuoden 1981 

vuosikirjassa kerrotaan yhdistyksen myöntäneen matka-apurahaa 3000 markan edestä 

filosofian kandidaatti Mikko Telarannalle tämän jatko-opintomatkalleen arabian kielen ja 

islamilaisen kulttuurin opiskeluun Egyptissä, Kairon al-Azhar-yliopistossa.159 Muutamaa 

vuotta myöhemmin, kulttuurisihteeriksi tituleerattu Telaranta kirjoitti artikkelissaan 

Neljä vuotta Egyptissä kokemuksistaan Egyptissä asumisesta yhdistyksen Marhabassa 

1986.160 Jo seuraavan vuoden yhdistyksen vuosikirjassa kerrotaan yhdistyksen 

myöntäneen kaksi 500 markan matka-avustusrahaa kahdelle suomalaisille arabian kielen 

stipendiopiskelijalle Bagdadiin sekä myös matka-apuarahaa 1000 markan edestä 

Bagdadiin matkustavalle Mesopotamia-filmisarjastaan esitelmöimään menevälle 

toimittajalle.161 Apurahojen antamisella esimerkiksi matkustamiseen Suomalais-

arabialainen yhdistys tuki suomalaisten tulevien arabian kielen ja kulttuurien osaajien 

oppimista arabimaailmasta ja mahdollisesti myös tulevaisuuden suomalaisten alan-

osaajia, kuten esimerkiksi Mikko Telarantaa. Yhdistyksen antama rahallinen tuki 

edesauttoi Suomen ja arabimaiden kulttuurivaihtoa opiskelijavaihdon näkökulmasta.162 

 

2.3 Suomen ja arabimaiden kulttuurisopimukset avaavat tietä kulttuuriyhteistyölle  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoihin on tallennettu myös Suomen ja 

arabimaiden välisiä virallisia yhteistoimintaa. Yhteistoimintaa käsitteleviä artikkeleita on 

julkaistu vuosikirjoihin hieman eri nimimuunnoksilla vuosien 1979 ja 1986 välisenä 

 
157 Erkki Salonen: ”Katsaus Suomalais-arabialainen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”. 

Marhaba 1983, s. 52. 
158 ”Katsaus vuoden 1977 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Marhaba 1978, 8.  
159 ”Katsaus vuoden 1980 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1981, 6. 
160 Mikko Telaranta ”Neljä vuotta Egyptissä”. Marhaba 1986, 23-32. 
161 ”Katsaus vuoden 1981 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1982, 6.  
162 Mikkonen 2019, 15. 
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aikana ja niissä käsitellään Suomen ja arabimaiden välisiä virallisia ja epävirallisia 

suhteita vuosina 1978-1985. Vuosikirjojen 1979 ja 1980 artikkelit on kirjoittanut Eija 

Karjalainen ja 1981 eteenpäin niiden kirjoittajana on ollut Eeva Pasanen. Artikkelit 

käsittelevät esimerkiksi Suomen ja Arabimaiden välistä yhteistyötä taloudellisesta, 

kulttuurisesta ja kehitysyhteistyöllisestä näkökulmasta. Näistä artikkeleista voi lukea 

esimerkiksi Suomen ja arabimaiden virkamiesten ja poliitikkojen vierailuista niin 

Suomessa kuin arabimaailmassa, mutta myös epävirallisia Suomen ja Arabimaiden 

välistä yhteistyötä Suomalais-arabialaisen yhdistyksen toiminnan ulkopuolelta, joita 

nostin esiin aiemmin tässä luvassa. Katsausartikkelit Suomen ja arabimaiden välisistä 

suhteista puhuvat Suomalais-arabialainen yhdistyksen aktiivisen kiinnostuksen puolesta 

seurata ja tallentaa Suomen ja arabimaiden välisiä suhteita niin valtiollisella kuin 

epävirallisellakin tasolla artikkelien kirjoitusajankohtana. Ne ovat merkittäviä kokoavan 

luoneensa vuoksi; niissä voidaan nähdä seitsemän vuoden ajan Suomen ja arabimaiden 

välisen kansainvälisen yhteistyön kehityskulkua niin virallisella kuin epävirallisellakin 

tasolla.  

 

Minua kiinnostaa tässä luvussa Suomen ja arabimaiden välinen virallinen, valtioiden 

välinen kulttuuriyhteistyö. Kulttuuriyhteistyön näkökulmasta tärkeitä Suomen ja 

arabimaiden virallisissa suhteissa tapahtuneita asioita katsausartikkeleissa ovat Suomen 

ja Irakin, mutta myös Egyptin ja Suomen välillä solmitut kulttuurisopimukset. 

163Kulttuurisopimukset nousevat esiin Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 

Suomen ja arabimaiden suhteita tarkastellessa useampaan otteeseen.  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa Suomen ja Irakin väliseen 

kulttuurisopimukseen viitataan useampaan otteeseen. Vuoden 1981 vuosikirjassa 

noteerataan esimerkiksi kulttuurisopimuksen allekirjoitus vuoden 1980 marraskuun 

seitsemäntenä päivänä Helsingissä.164 Kulttuurisopimus astui voimaan vuonna 1981 

tasavallan presidentin hyväksynnän jälkeen. Sopimuksen tarkoituksena oli maiden 

välisten ystävällisten suhteiden vahvistaminen, mutta myös Suomen ja Irakin välisen 

yhteistyön kehittäminen ja edistäminen kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla, jolloin 

 
163 Molemmat kulttuurisopimukset löytyvät kokonaisuudessaan Finlexin nettisivuilta. 
164 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1980 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa 

yhdistyksessä”. Marhaba 1981, 7. 
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maiden laitokset näiden tahojen osalta tekisivät yhteistyötä.165 Yhteistyö tapahtuisi 

kulttuurisopimuksen mukaan rohkaisemalla yhteistyötä maiden välillä tukemalla edellä 

mainittuja maiden tahoja esimerkiksi erilaisten alojen ammattilaisten vierailuiden, 

opiskeluun myönnettävien apurahojen ja tiede-, sekä tutkijavaihdon turvin. Tämä tarkoitti 

myös esimerkiksi toisen maan kielen ja kirjallisuuden opintojen harjoittaminen 

yliopistossa, sekä toisen sopimuksen osapuolen tiedemiesten ja opiskelijoiden pääsyä 

maan lakien rajoissa sen kulttuurilaitoksiin, kuten museoihin, kirjastoihin, arkistoihin ja 

kokoelmiin.  166 Kulttuurisopimus oli voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen sen 

voimassaolo jatkui vuoden kerrallaan, jos vähintään toinen osapuolista ei sanonut sitä irti 

kirjallisesti puolta vuotta ennen sen voimassaolon päättymistä. 167  

 

 Kyseessä oli siis vahvasti sisällöltään kulttuurivaihtoon keskittyvä sopimus.168 Vuoden 

1982 Marhabassa esitetään, että jo aiemmin tässä pääluvussa tarkasteluun nostettu 

Suomalais-arabialaisen kirjallisuusseminaari on tullut osaksi Suomen ja Irakin välillä 

solmitun kulttuurisopimuksen toteuttamista.169 Tässä voimme nähdä Suomen ja 

arabimaiden kansainvälisen välisen kulttuuridiplomaattisen puolen, jossa valtiot 

hyödyntävät esimerkiksi kulttuuria ja kulttuurisia elementtejä, tässä tapauksessa 

kirjallisuutta, diplomaattisessa toiminnassaan.170 Kirjallisuusseminaarissa maiden 

poliittiset motiivit jäävät taka-alalle ja kulttuurivaihdosta hyötyvät seminaariin 

osallistuvat molempien maiden osanottajat ja muu yleisö.171 

 

Vastaavanlainen sopimus solmittiin myös Suomen ja Egyptin välille vuonna 1983.172 

Kulttuurisopimus nostetaan tarkasteluun myös yhdistyksen vuosikirjoissa 1984 ja 1985 

sopimuksen esittelyn ja sen vaikutusten muodossa. Vuoden 1984 Marhabassa 

kulttuurisopimuksen kerrotaan allekirjoittaneen Kairossa maaliskuussa 1983 Suomen 

puolelta suurlähettiläs Olli Auero ja Egyptin puolelta ulkoministeriön kulttuuri- ja 

teknisen yhteistyön osaston päällikkö Aly Shawky El-Hadidy, joka oli entinen Egyptin 

 
165 Finlex 2022. 
166 Finlex 2022. 
167 Finlex 2022. 
168 Mikkonen 2019, 15. 
169 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1981 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa 

yhdistyksessä”. Marhaba 1982, 8. 
170 Clerc 2018.  
171 Mikkonen 2019, 16. 
172 Finlex 2022.  
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suurlähettiläs Helsingissä.173 Sopimuksen tavoitteena oli vahvistaa maiden välisiällisiä 

suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,174 niin kuin Suomen ja 

Irakin välisessä kulttuurisopimuksessakin. Sopimukseen kuului edustajien vaihtoa 

maiden yliopistojen, laitosten ja järjestäjien osalta, mutta myös apurahojen myöntämistä 

opiskeluun ja tutkimukseen, mutta myös esimerkiksi näyttelyiden järjestämistä.175 

Esimerkiksi vuoden 1985 Marhabassa todetaan, että kyseinen kulttuurisopimus osaltaan 

helpottaa maiden yliopistojen ja korkeakoulujen välistä vaihtoa.176 Sopimuksen 

käytäntöönpano tapahtui sopimuspuolten edustajien välisillä kokouksilla, joissa 

suunniteltiin esimerkiksi kausiohjelmia. Egyptin ja Suomen välisen kulttuurisopimuksen 

voimassaolon pituus oli myös viisi vuotta ja sen jatkumisen ehdot olivat samanlaiset kuin 

Suomen ja Irakin välisessä kulttuurisopimuksessa. 177 Marhabassa 1984 nostetaan 

esimerkiksi maiden välisestä kulttuurivaihdosta vuoden 1983 syksyllä järjestetty näyttely 

egyptiläisten lasten tekemästä kuvakudostaiteesta, joka oli esillä Hyvinkään 

taidekeskuksessa.178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1983 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa 

yhdistyksessä”. Marhaba 1984, 6. 
174 Finlex 2022. 
175 Finlex 2022. 
176 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1984 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa 

yhdistyksessä”. Marhaba 1985, 7. 
177 Finlex 2022. 
178 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1983 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa 

yhdistyksessä”. Marhaba 1984, 6. 
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3. Kaupallisten suhteiden ylläpitoa TTT-sopimusten, rakennusprojektien ja 

keskinäisen tiedonjaon voimin   

 

Kauppasuhteilla on ollut tärkeä osuus kulttuurikanssakäymiselle, mistä 

johtuen kaupallisista suhteista arabimaailmaan kiinnostuneet suomalaiset 

osapuolet ovat alusta alkaen tukeneet yhdistyksen toimintaa ja sen 

kehitystä.179 

 

Taloudellinen kiinnostus Suomen ja arabimaiden välillä on yksi keskeinen teema 

yhdistyksen vuosikirjoissa ennen 1980-luvun puoliväliä, kuten tämän työn 1. 

pylväsdiagrammista voimme nähdä.180 Kuten yllä olevasta lainauksesta vuoden 1977 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen ensimmäisen vuosikirjan aloittavassa artikkelista 

Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalaisarabialaisissa suhteissa voi 

huomata, kauppasuhteet yhdistetään yhdistystoiminnassa tärkeäksi osaksi 

kulttuurikanssakäymistä. Lainauksessa puhuttavilla suomalaisilla osapuolilla, jotka ovat 

tukeneet yhdistyksen toimintaa, tarkoitetaan suomalaisia yrityksiä, kuin myös 

esimerkiksi arabimaiden suurlähetystöjä. Yhdistyksen vuosikirjoissa arabimaailman 

taloutta ja siellä olevia mahdollisuuksia esitellään niin arabimaiden kuin myös 

suomalaisyritysten perspektiivistä. Suomalais-arabialainen yhdistys ry perustettiin 

osittain Suomen ja arabimaiden kaupallisten suhteiden kehittämiseksi. Länsinaapurimme 

Ruotsi oli Armas Salosen näkemyksen mukaan saanut jalansijaa tämän asian suhteen 

arabimaihin, kun taas Suomen läsnäolo arabimaissa oli heikkoa.181 Vuosikirjoissa 

esitettävä kuva arabimaailman ja Suomen välisistä kaupallisista suhteista on suurilta osin 

suomalaisten yritysten ja arabimaailman suurlähettiläiden kertomaa. Tämä luo 

arabimaailman kanssa käydystä taloudellisesta yhteistyöstä, mutta myös keskinäisestä 

kaupankäynnistä hyvin omanlaisensa kuvan, jota tarkastelen tässä luvussa. 

 

Ensimmäisenä taustoitan tässä pääluvussa tutkimani lähdeaineistoni aikaista historiallista 

kontekstia talouselämän näkökulmasta tarkastelemalla Suomen ja arabimaailman 

taloudellisten suhteiden kehitystä, nostaen esiin seikkoja, jotka ovat mahdollisesti voineet 

 
179 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaisissa suhteissa”. Marhaba 1977, 3. 
180 Kts kertaukseksi 1. pääluvun 1. pylväsdiagrammi Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen 

artikkelien teemat vuosina 1977-1995 
181 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen” Marhaba 1979, 6. 
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vaikuttaa enemmän tai vähemmän vuosikirjan sisältöihin rajaukseni puitteissa. 

Historiallisen kehityskaaren tarkastelun jälkeen käsittelen jo aiemmin esitellyn 

kirjoittajan, Zuhair Al-Obaidin, artikkeleja, jotka keskittyvät kaupankäyntiin arabimaiden 

kanssa. Haluan käsitellä Al-Obaidin artikkeleja tässä käsittelyluvussa, sillä koen, että 

keskinäinen kulttuurillinen ymmärrys ja arvostus on kauppasuhteiden solmimisen 

kannalta olennaista, ja täten hänen artikkelit ovat yhdistyksen vuosikirjoissa mielestäni 

esiin nostettava ja käsiteltävä aihe. Al-Obaidin artikkelien jälkeen siirryn käsittelemään 

kehitysyhteistyötä, joka on olennainen teema Suomen ja arabimaiden taloudellisen 

yhteistyön kannalta. Käsittelen ensin lyhyesti kehitysyhteistyötä ja sen historiaa, jonka 

jälkeen keskityn esittelemään kehitysyhteistyöstä kerrottua informaatiota Marhaba 

vuosikirjoissa. Nostan myös Egyptin tarkasteluun Suomen kehitysyhteistyön 

esimerkkimaaksi. Tämän jälkeen jatkan tarkasteluani kohti suomalaista rakennus -ja 

teknologiayrityksiä. Tarkastelen yritysten yhteistyötä Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen kanssa, mutta myös yhdistysten esittämää kuvaa arabimaailman 

projekteistaan vuosikirjan artikkeleissa. Esimerkin omaisesti tarkastelen myös Irakia 

rakennusteollisuuden kohdemaana. Viimeisessä tässä pääluvussa tarkastelen Suomalais-

arabialaisen yhdistys ry:n vuosikirjojen loppupuolella julkaistuja kaupallisia tiedotteita 

eli mainoksia. Hyödynnän apunani pylväsdiagrammeja, selvittääkseni esimerkiksi 

painopisteet niin mainostuksen teemojen kuin mainoksien kirjoituskielien kannalta. 

Pohdin mainoksien kohdentumista ja nostan tarkasteluuni vuosikirjoista myös 

esimerkkimainoksia.   

 

3.1 Öljykriisistä suomalaisten rakennusprojektien vientiin arabimaihin – Suomen 

ja arabimaiden taloushistorian yhtymäkohdat 1970- ja 1980-luvuilla 

 

Toisen maailmansodan jälkeen melkein arabimaat olivat saavuttaneet itsenäisyytensä 

siirtomaaisäntiensä hallinnon alta tavalla tai toisella.182 Öljyvarojen hallinta oli 1960-

luvun ja 1970-luvun vaihteessa siirtyi kansainvälisiltä öljy-yhtiöiltä raakaöljyvaroja 

omaaville maille, kuten osalle arabimaista.183 Tämä antoi niille paljon painoarvoa 

maailmanlaajuisessa öljykaupassa. Vuonna 1973 persianlahden valtiot nostivat öljyn 

hintaa, joka aiheutti öljyn hinnan kallistumisen jo samana vuonna sadalla prosentilla.184 

 
182 Lewis 1993, 195.  
183 Herranen 2012, 221. 
184 Herranen 2012, 221. 
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Öljyn hintaa nostaessaan arabimaat käyttivät öljyä aseenaan saadakseen Israelin 

vetäytymään sen miehittämiltä alueilta ja samalla ne halusivat myös painostaa 

länsivaltoja rakentamaan Lähi-Idässä vallinneeseen kiistaan ratkaisun.185 Öljyboikotti 

vastusti erityisesti Israelia tukijamaita, kuten Yhdysvaltoja.186  Öljysaarto julistettiin 

lokakuussa 1973, Jon kippur -sodan187 keskellä ja se kesti maaliskuuhun 1974 asti. 188 

Saarron aikana öljyn hinnat nousivat kokonaisuudessaan 400%, jonka johti 

maailmanlaajuiseen lamaan. Korkeaan öljynhintaan vaikuttivat myös erityisesti 

esimerkiksi tarjouskilpailu ja öljyn hajanaisuus. 189Öljysaarron voidaan katsoa 

onnistuneen, sillä useat Euroopan maiden hallitukset julistivat heidän tukensa arabeille ja 

täten yrittivät irtautua amerikkalaisten politiikasta.190  

 

Suomessa ensimmäinen öljykriisi alkoi näkyä parin vuoden viiveellä. Öljykriisi näkyi 

esimerkiksi teollisuustuotannon arvonlaskuna, metsäteollisuuden vienti pieneni 

kolmanneksella, vaihtotaseen vaje oli ennätyksellinen, sekä inflaation vuosivauhti oli 20 

prosenttia. Näiden muutoksen seurauksesta myös työttömien määrä kasvoi Suomessa. 191 

Työttömyyden lisäksi öljykriisi näkyi Suomessa katu- ja mainosvalojen sammuttamisena, 

mutta myös muina energian säästötoimina. 192 Suomessa herättiin öljykriisin seurauksena 

maassa hallinneeseen öljyriippuvuuteen, joka pyrittiin ratkaisemaan öljyn käytön 

vähentämisellä ja siirtymällä esimerkiksi muihin sähkön ja lämmityksen 

tuotantokeinoihin.193 Toisen öljykriisin saapuessa vuonna 1979 Suomessa pelättiin taas 

pahinta maan talouden kannalta. Öljyn hinnan nousu kumminkin kaikista peloista 

huolimatta siivitti Suomen idänkauppaa Neuvostoliiton kanssa.194 

 

Öljyn hinta kallistui koko 1970-luvun ajan. 195 Öljyntuottajamaiden nopeasti kasvava 

varallisuus mahdollisti öljyn ansiosta aloittamaan suuria investointeja maiden 

 
185 Kuisma 1997, 437. 
186 Herranen 2012, 221. 
187 Jon kippur -sota oli 6. - 24.10.1973 välisenä aikana käyty sota Israelin ja Egyptin, sekä Syyrian välillä, 

joka päättyi Israelin voittoon. 
188 Chakarova 2013, 53. 
189 Chakarova 2012, 53. 
190 Chakarova 2013, 53. 
191 Kuisma 2009, 209. 
192 Kuisma 2009, 209. 
193 Ruuskanen 2019, 257. 
194 Vihavainen 2003, 879-880.  
195 Herranen 2012, 221. 
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infrastruktuuriin ja muihin maiden tarvitsemiin rakennusprojekteihin.196 1970-luvun 

lopulla Neuvostoliitto tarjosi Suomelle talouden elpymisen tukipilareita, sillä suurena 

öljymahtina Neuvostoliitto hyötyi öljyn hinnan räjähdysmäisestä nousemisesta ja täten se 

pystyi tilaamaan naapurimailtaan esimerkiksi laivoja, erilaisia koneita ja 

rakennusprojekteja. Suomen ja Neuvostoliiton välinen idänkauppa oli Suomelle 

tuottoisaa mutta ei ollut tarpeeksi suurta, sillä kattoi neljäsosa Suomen kaupasta. 

Suomessa ei haluttu myöskään tulla liian riippuvaiseksi kaupasta Neuvostoliiton kanssa, 

jonka takia esimerkiksi useat suomalaiset rakennus- ja konepajat ryhtyivät 

Neuvostoliiton-kaupan menestyksensä turvin kohdistamaan vientiprojektejaan myös 

muihin öljyllä rikastuneisiin maihin. Näitä maita sijaitsi eritoten Lähi-idässä. 197 Suomi 

solmi Neuvostoliiton ja muiden Sev-maiden lisäksi taloudellista, teollista ja teknistä 

yhteistyötä koskevia sopimuksia kaupanvaihdon edistämiseksi myös öljyä tuottavien 

kehitysmaiden kanssa. TTT-sopimuksia allekirjoitettiin joidenkin arabimaiden kanssa, 

joita olivat esimerkiksi Irak, Egypti, Tunisia, Saudi-Arabia. Sopimusten toivottiin 

johtavan esimerkiksi mahdollisiin konkreettisiin vientiprojekteihin. 198 

 

Osa suomalaisen rakennusteollisuuden yrityksistä lähti laajentamaan ulkomaanvientiään 

öljyn rikastuttamiin arabimaihin 1970-luvulla.199 Neuvostoliiton turvalliset rajaprojektit 

saivat rinnalleen Lähi-Idän ja muun kaukoviennin mukanaan tuoman vaikean ja 

epävarman toimintaympäristön.200Öljyllä rikastuneissa arabimaissa oli tarjota 

suomalaisille rakennusalan sinnikkäimmille yrityksille rakennusprojekteja 1980-luvun 

alkupuolelle asti, kunnes öljyn hinnan lasku vähensi arabimaiden julkisiin investointeihin 

käytetyn rahan määrää. 201 Suomalaiset rakennusyhtiöt joutuivat jättämään Lähi-Idän 

vientimarkkinansa taakseen 1980-luvun alun jälkeen töiden vähyyden ja kilpailun 

kiristymisen takia. 202  

 

 

 

 
196 Herranen 2012, 223. 
197 Kuisma 2009, 211-212.  
198 Herranen 2012, 223. 
199 Herranen 2012, 256. 
200 Herranen 2012, 223. 
201 Herranen 2012, 223. 
202 Herranen 2012, 18. 
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3.2 Kulttuurillinen tietämys avaimena kauppasuhteiden solmimiselle 

 

Hyvien kauppasuhteiden ylläpitämiseksi Suomalais-arabilaisen yhdistyksen 

vuosikirjoissa erilaiset alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet muutamissa artikkeleissaan 

ohjeita suomalaisille yrityksille ja yksilöille kertoakseen, kuinka rakentaa, sekä ylläpitää 

hyviä suhteita uuden ja melko tuntemattoman arabialaisen kulttuurin jäsenien kanssa 

kaupankäyntiä ajatellen. Perinteiden ja kielen erot suomalaisten ja arabimaalaisten kesken 

tuovat haasteen maiden väliselle yhteydenpidolle. Tämä tuo esille yhdistyksen tärkeän 

aseman tietojen välittäjänä yhteyksiin pyrkiville, mutta näitä seikkoja tiedostamattomille 

suomalaisille.203 Tiedonvälittämistä taloudelliseen näkökulmaan kulttuuristen tapojen ja 

uskonnon kautta Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa on tuonut esiin 

esimerkiksi artikkeleillaan Zuhair Al-Obaidi204. Hän julkaisi yhdistyksen vuosikirjoissa 

vuosina 1977, 1978 ja 1982 yhteensä kolme artikkelia keskittyen esimerkiksi 

arabimaailmaan kohdistuviin kaupallisiin intresseihin ja pyrki selittämään, mitä olisi 

syytä olisi ymmärtää vieraasta kulttuurista kauppasuhteita rakentaessa. Al-Obaidin 

artikkelit ovat tutkielmani kannalta olennaisia, sillä ne ajavat Suomen ja arabimaiden 

välisten suhteiden edistämistä kulttuurisen tiedon jakamisella. 

 

Ensimmäisessä Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjassa, 1977 julkaistussa 

artikkelissaan ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome 

challenge” Al-Obaidi aloittaa artikkelinsa kuvailemalla arabimaiden kehityssuunnittelua 

ja talouselämän kehitystä arabimaissa. Tähän kuuluu esimerkiksi öljyllä rikastuneiden 

arabimaiden tarve kehittää monia aspekteja maissaan rakentamalla vaikkapa erilaisia 

infrastruktuureja, talouttaan ja tarpeellisten palveluiden kehittämistä asukkailleen. 

205Tämän jälkeen hän kertoo, kuinka suomalaisten bisnesmiesten tulisi etsiä itselleen 

mahdollisuuksia arabimaissa.206 Al-Obaidi jatkaa tämän jälkeen kertomalla konkreettisia 

esimerkkejä siitä, mitä maissa tarvitaan. Tähän listaan kuuluvat niin erilaiset tehtaat, 

koneistot, laitteistot, mutta myös arkipäiväisemmät asiat kuten valmiit vaatteet, puhelimet 

 
203 ”Katsaus vuoden 1976 toimintaan ja tapahtumiin suomalais-arabialaissa suhteissa”. Marhaba 1977, 3. 
204 Kts. kertaukseksi ensimmäisen pääluvun luku ulkomaalaistaustaisista asiantuntijoista.  
205 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”. 

Marhaba 1977, 51. 
206 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”.  

Marhaba 1977, 50-53. 
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ja huonekalut.207 Kaupankäyntisuhteiden solmimisen kannalta Al-Obaidi kertoo 

arabimaissa ja arabitaustaisten keskuudessa arvostettuja ominaisuuksia ja arvoja. 

Ensimmäiseksi olennaiseksi asiaksi hän nostaa kulttuurin ja tiedon välisen kuilun 

kuromisen yhteen. Tällä Al-Obaidi tarkoittaa arabimaista olevien ennakkoluulojen 

korjaamista heimojohtajista bisnesmiehiin, joilla on apunaan kansainvälisesti 

bisneskoulujen parhaimmistoa, jotka ovat hyvin tietoisia muun maailman tapahtumista 

omilla edustamilla aloillaan; 

 

You cannot sum up the Arabs as nomadic tribesmen headed by rich sheiks. 

True, there are nomads and people living in tents and mud huts in the 

villages. But are you going to deal with those people on your businesstrip? 

Business men must first drop this misconception about Arabs. So what kind 

of people are you likely to meet and how are you to do business with them? 

Generally, they are unsentimental, hard businessmen who have been 

trained in the Shouk (market place); occationally do not even write or read 

Arabic. But they are well informed and accompanied by an English 

speaking son or secretary, educated at the world’s best most famous 

business schools.208 

 

Hän kehottaakin arabimaailmaan haluavaa yritystä tutkimaan ja laatimaan oman alansa 

markkinoiden pohjalta arabimaihin soveltuvaa lähestymistapaa, kehittämään paikallisia 

suhteitaan, sekä hallitsemaan olennaiset faktat tärkeimmistä-markkina-aloista. Lisäksi 

Al-Obaidin mielestä hyvin kaupallisien suhteiden luomisen kannalta arabimaihin ovat 

esimerkiksi hyvän edustajan löytäminen, suorat kontaktit, huolellinen suunnittelu, 

kärsivällisyys ja luottamuksen rakentaminen.209 Hänen avaamat esimerkkinsä 

arabimaailman asiakkaiden näkökulmasta tuovat esiin uutta näkökulmaa esimerkiksi 

arabimaailmaan laajentumaan haluaville suomalaisille yrityksille, jotka eivät vielä ole 

ehtineet sinne asti.  

 

 
207 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”.  

Marhaba 1977, 51-52. 
208 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”.  

Marhaba 1977, 52. 
209 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”. 

Marhaba 1977, 52-53. 
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Al-Obaidin vuoden 1977 vuosikirjassa julkaistua artikkelia jatkava artikkeli, Obaidin 

mukaan vuonna 1977 julkaistun artikkelin toinen osa, ilmestyi jo seuraavan vuoden 1978 

vuosikirjassa nimellä ”Marketing to the Arab World II. Some facts to help you overcome 

challenge”.210 Tässä artikkelissaan hän keskittyy markkinoinnin tekniikoihin ja 

näkökulmiin arabimaailmassa.211 Arabimaiden halu kehittyä ja saada öljyn ohelle muita 

tuottavia elinkeinoja on yksi artikkelin keskeinen teema. Toisaalta arabimaat esitetään 

asiakkaina, jotka haluavat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, sillä suurin osa maista 

tarvitsee apua luonnonvarojensa hyödyntämiseen ja taloutensa kehittämiseen lähes 

kaikilla aloilla kalastuksesta teknologiaan.212 Al-Obaidi on kirjoittanut artikkeliin 

muistilistan, jossa hän luettelee asioita, joita arabimaailmaan laajentavien yritysten tulisi 

muistaa. Tässä listauksessa nousee esille tuotteiden markkinointikeinoja kuin myös 

tuotteen brändäyskeinoja. Esimerkiksi mainostamisen ja myynninedistämisen kannalta 

esiin esimerkiksi lukutaidottomuuden suurus, jolloin mainostamiseen suosittuja keinoja 

ovat radiomainokset ja joissakin tv:n sallimissa maissa televisiomainokset. Toisaalta 

kulttuurisesti esiin nousee fakta naisen ostovoiman pienuudesta kaupankäynnissä, jossa 

miehillä on isompi sanavalta.213 Artikkelinsa loppuun Al-Obaidi on tehnyt kolmen 

kohdan listauksen siitä, millaisia valituksia suomalaiset bisnesmiehet ovat saaneet 

arabimaailmassa. Näitä ovat esimerkiksi tuotekeskeisyys, korkeat hinnat, kiinnostuksen 

puute näillä alueilla, sekä suomalaisten haluttomuus tarjota tehokasta myynninjälkeistä 

palvelua ja teknillistä apua, jos jokin menee pieleen. 214Viimeiseksi vinkiksi Al-Obaidi 

antaa kehotuksen suomalaisille bisnesmiehille, jotka tavoittelevat mahdollisuuksia 

arabimaailmassa: ” 3. Many Finnish businessmen lack aggression and determination. 

Endless patience is needed. . . Show your SISU!”215 Suomalaiset bisnesmiehet tulisi siis 

näyttää sisukkuutensa arabimaissa töitä etsiessään jalansijan saamisen vaatiessa loputonta 

kärsivällisyyttä arabimaailmassa.  

 

Myös islamin uskon periaatteiden tunteminen on tärkeää suunnatessa islaminuskoisen 

arabimaailman markkinoille. Al-Obaidin viimeinen aihetta käsittelevä artikkeli ”The arab 

business environment”216 löytyy vuoden 1982 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

 
210 Zuhair Al-Obaidi ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 18-20. 
211 Zuhair Al-Obaidi ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 18. 
212 Zuhair Al-Obaidi ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 18-19. 
213 Zuhair Al-Obaidi ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 20. 
214 Zuhair Al-Obaidi ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 20. 
215 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 20. 
216 Zuhair Al-Obaidi: ”The Arab business environment”. Marhaba 1982, 24-27. 
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vuosikirjasta. Al-Obaidi nostaa artikkelissaan esille arabimaailmassa vallitsevat 

islamilaisen kulttuurin arvot ja kuinka länsimaalaisilla on ennakkoluuloja ja kuinka sen 

ymmärtäminen ja kunnioittaminen helpottaisi kulttuurista kanssakäymistä kaupallisia 

suhteita rakennettaessa.217 Hän myös avaa lukijalle islamin arvoja ja ajatusmaailmaa, 

josta arabimaailmaan matkaavalle bisnesmiehelle voisi olla hyötyä. Tärkeänä ajatuksena 

Al-Obaidi jakaa islaminuskon ajatusperiaatteen, jossa islamin moraalikoodin uskotaan 

koskettavan kaikkia ihmisiä, myös islaminuskon ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että 

ulkomaalaisten bisnesmiehien tulisi kunnioittaa näitä ajatusperiaatteita vieraillessaan 

arabimaailmassa, sekä toimia arabimaiden paikallisten tapojen mukaan, joihin ovat 

vaikuttaneet esimerkiksi Islamin periaatteet, ohjeet ja kulttuuriset arvot.218 

 

Artikkelissa tarkastellaan myös islamin suoraa vaikutusta arabimaailmassa käytävään 

kaupantekoon, joka on hyvä tiedostaa arabimaailman markkinoille suunnatessa. Näitä 

vaikutukset näkyvät esimerkiksi islamilaisessa pankkijärjestelmästä arabimaissa. Al-

Obaidi nostaa esille esimerkiksi kielteisen suhtautumisen kaupassa saataviin suuriin 

voittoihin; suurista voitosta saatu hyöty tulisi jakaa koko yhteiskunnalle. Muita esille 

nousevia aiheita ovat esimerkiksi islamin kielteinen suhtautuminen alkoholiin, sekä 

naisten pukeutumisen säädyllisyys.219  Myös islaminuskon ohjeistuksen, kuten 

esimerkiksi Koraanin antamien hyvien tapojen ja käskyjen noudattaminen tuotteita 

mainostettaessa islaminuskoiselle yleisölle arabimaissa on tärkeää. 220Islamin uskon 

hyvien tapojen noudattamisen mainonnassa pystytään välttämään mahdollisilta 

konflikteilta. 

 

Al-Obaidin artikkelit tuovat esiin useita suomalaisille yrityksille uusia näkökulmia, joita 

yrityksen tarvitsevat menestyäkseen ja saadakseen jalansijaa arabimaailmassa 

kauppasuhteita luodessaan. Hänen artikkeleissaan toistuu tiettyjä pääajatuksia, joita ovat 

esimerkiksi kärsivällisyys, tiedon omaaminen paikallisista käytännöistä ja markkinoista 

alan tarjonnan suhteen. 221Tähän olennaisena keinona hän esittää oman edustajan 

hankkimista arabimaihin, jonka avulla verkostointi alueen markkinoille on helpompaa. 

 
217 Zuhair Al-Obaidi: ”The Arab business environment”. Marhaba 1982, 24-25. 
218 Zuhair Al-Obaidi: ”The Arab business environment”. Marhaba 1982, 25. 
219 Zuhair Al-Obaidi: ”The Arab business environment”. Marhaba 1982, 26-27. 
220 Zuhair Al-Obaidi: ”The Arab business environment”. Marhaba 1982, 26-27. 
221 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”. 

Marhaba 1977, 53 ja ”Marketing to the Arab World II”. Marhaba 1978, 19, ja ”The Arab business 

environment”. Marhaba 1982, 24. 
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222Artikkelien päämäärien voidaan ajatella olevan ohjeistaa ja kannustaa suomalaisia 

yrityksiä tarttumaan voimakkaammin mahdollisuuksiin arabimaailmassa, sekä avaamaan 

tuntematonta maailman kulttuuria ja tapoja taloudellisine mahdollisuuksineen.  

 

3.3 Kehitysyhteistyön kulminoituminen TTT-sopimuksiin ja Egyptin 

kehitysprojekteihin 

 

Kehitysyhteistyön puitteissa Suomella on ollut kontakteja arabimaihin jo 

toimintamme alkuajoista lähtien. Kehitystyötoimintahan käynnistyi Suomen 

osalta vasta 1960-luvun alussa, jolloin tulimme mukaan Itä-Afrikassa 

toteutettuun yhteispohjoismaiseen maatalousprojektiin. Samoihin aikoihin 

aloitettiin myös keskustelut yhteistyöstä Tunisian kanssa, joka oli Suomen 

ensimmäinen yhteistyökumppanin arabimaista. Normaalia taloudellista 

yhteistyötä, lähinnä kauppaa tosin oli harjoitettu jo sitä ennen useidenkin 

arabimaiden kanssa. 223 

 

Näin Suomalais-arabialainen yhdistys esittää kiinnostustaan kehitysyhteistyötä kohtaan 

yhdistyksen ensimmäisessä vuosikirjassa 1977 yllä olevan lainauksen saattelemana. 

Suomalais-arabialainen yhdistys on seurannut ja taltioinut osaltaan Suomen ja 

arabimaiden välisien taloudellisten suhteiden kehitystä maiden virallisella 

yhteistyötasolla. Tämä näkyy esimerkiksi yhdistyksen vuosikirjoissa seuraamalla 

Suomen ja arabimaiden välisten kehitysyhteistyösuhteiden kehittymistä. Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa esitettävä kehitysyhteistyö liittyy voimakkaasti 

vuosikirjoissa esiteltäviin taloudellisiin ja kaupalliseen artikkelikokonaisuuteen, sillä 

esimerkiksi useat arabimaailmaan viedyt suomalaiset rakennus -ja teknologiaprojektit 

ovat olleet kehitysyhteistyön tuloksia, joista esimerkkeinä toimivat Suomen ja 

arabimaiden välille solmittujen TTT-sopimukset, joita yhdistyksen vuosikirjoissa 

tarkastellaan. 

 

Kehitysyhteistyön painopisteen ovat muuttuneet ajan saatossa. Länsimaisen 

humanitarismin ja kehitysavun historiallisia jatkumoita ovat käsitelleet esimerkiksi Jan 

 
222 Zuhair Al-Obaidi: ”Marketing to the Arab World. Some facts to help you overcome this challenge”. 

Marhaba 1977, 52-53 ja ”The Arab business environment”. Marhaba 1982, 19. 
223 Kari Palosuo: ”Suomen kehitysyhteistyö arabimaissa”. Marhaba 1980, 12. 
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Kuhanen ja Markku Hokkanen artikkelissaan ”Kolonialistista kosmopoliittiin”. 

Artikkelissaan Kuhanen ja Hokkanen tarkastelevat länsimaista historiallista 

kehityskulkua kohti nykypäivän globaaliin kehitysapuun asti nostaen eri historian 

aikakausien aikana herännyttä ajattelua esimerkiksi kaikkien ihmisten välisestä tasa-

arvosta.224 YK:n peruskirja korosti kehitysapuajattelun alkupuolella kaikkien kansojen 

oikeutta tasapainoiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, mutta kehitysapu 

painottui todellisuudessa erityisesti kehitysmaiden taloudelliseen kehittämiseen. 

Taloudellisen kehityksestä ja elintason nousun uskottiin ratkaisevan ajan kuluessa myös 

parantavan kehitysmaiden sosiaalisia oloja ja yksilöiden oikeuksia.225 Euroopan maat, 

jolla oli siirtomaita pyrkivät kehitysavun alkuaikoina hyödyntämään kehitysapua 

luomaan siirtomaidensa asukkaille elinolot, jotka estäisivät maissa päätään nostavaa 

nationalismia ja antikolonialismia. Tämän ajateltiin myös tulevaisuudessa oikeuttavan 

alueiden ja niiden asukkaiden hallintaa entisten siirtomaiden toimesta.226 Siirtomaiden 

dekolonisaation jälkeen kehitysapu oli entisille siirtomaavalloille mahdollisuus ylläpitää 

valtaa altaan itsenäistyneissä maissa. Entiset siirtomaat olivat edelleen riippuvaisia 

entisten emämaidensa avusta niin taloudellisessa kuin asiantuntijamielessä. 227 Vasta 

1980-luvulla kehitysyhteistyö sai humanitääriseen toimintaan keskittymisen maineen, 

verhoten taakseen kehitysavun vanhat kauppa- ja valtapoliittiset motiivit. 228  

 

Suomen julkinen virallisen kehitysyhteistyön historia alkoi Yhdistyneisiin kansakuntiin 

liittymisen jälkeen. 229 Suomi haki YK:n jäsenyyttä vuonna 1947 Pariisin 

rauhansopimuksen jälkeen, mutta se hyväksyttiin jäseneksi vasta vuonna 1955.230 YK:n 

jäsenyys tarkoitti Suomelle muun muassa sitoutumista auttamaan pyyteettömästi köyhiä 

kehitysmaissa. Tarkoituksena oli kehittää kehitysavun kohdemaita niin, että ne olisivat 

joskus länsimaiden kaltaisia kehittämällä maiden talousjärjestelmää. 231 Kehitysyhteistyö 

käynnistyi Suomessa 1960-luvun loppupuolella, mutta 1970-luvulla tapahtunut ilmapiirin 

kansainvälistyminen tehosti kehitysyhteistyötä tuntuvasti, jolloin se nousi laajalti 

pysyvästi julkisen keskustelun kohteeksi. Vuonna 1970 YK:n 25:ssä yleiskokouksessa 

 
224 Kuhanen & Hokkanen 2020, 50-65. 
225 Kuhanen & Hokkanen 2020, 60 
226 Kuhanen & Hokkanen 2020, 60. 
227 Kuhanen & Hokkanen 2020, 61 
228 Kuhanen & Hokkanen 2020, 62. 
229 Ainamo & Lindy 2013, 70 
230 Suomen YK-liitto 2021. 
231 Ainamo & Lindy 2013, 70. 
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hyväksyttiin kansainvälinen kehitysstrategia, johon myös Suomi sitoutui. 

Kehitysstrategian tavoitteena oli muun muassa kehitysavun määräksi 0,7 prosenttia 

bruttokansantuotteesta.232 Kehitystyön aseman vahvistuttua Suomen ulkopolitiikassa 

ulkopoliittisessa tavoiteasettelussa näkyi esimerkiksi hallituksen toimintana, jossa 

hallitus säilytti laajasti periaatteellisia kannanotto- ja kehitysyhteistyöstä tulo -ja 

menoarvioesityksissään vuodesta 1972 alkaen, jossa kehitystyö nähtiin osana 

vakiintuvana osana Suomen ulkopolitiikkaa. Samana vuonna ulkoasiainministeriöön 

perustettiin kehitysyhteistyöosasto.233 Suomen kehitysyhteistyö oli 1960-luvulla 

pääasiallisesti asiantuntija- ja teknistä apua. 1970-luvulla se oli puolestaan tuotannon 

suorituskyvyn ja yhteiskunnan perusrakenteen parantamista, sekä myöhemmin lisäksi 

maaseudun kehittämistä. 1980-luvulla painopiste siirtyi syvemmän keskinäisen 

vuoropuhelun Suomen ja kehitysmaiden kanssa ja 1980-luvun puolivälissä kehitystyössä 

otettiin käyttöön rakenteellinen sopeuttaminen eli talouden luominen ja ylläpito 

kehitysmaihin. 234 Suomen kehitysyhteistyövarat ohjautuivat YK:n järjestöjen, kuten 

UNICEF:in, UNPD:n ja UNFPA:n kautta.235 Kehitystyö kohdistui 1970-luvun Suomessa 

Afrikan maihin, kuten Keniaan, Sambiaan ja Tansaniaan. 1980-luvulle tultaessa 

kahdenvälisiksi kohdemaiksi tulivat edellä mainittujen maiden lisäksi esimerkiksi 

Bangladesh, Burma, Egypti, Etiopia, Mosambik, Nepal, Nicaragua, Peru, Somalia, 

Sudan, Sri Lanka, ja Vietnam.236 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa kehitysyhteistyö näkyy esimerkiksi 

Suomen ja arabimaiden TTT-sopimusten allekirjoittamisten ja niiden pohjalta 

toteutettujen sekakomissioiden kokoontumisten uutisointina.  TTT-sopimukset ovat 

sopimuksia, jossa sovitaan kahden valtioiden välisesta taloudellisesta, teollisesta ja 

tieteellisteknillisestä yhteistyöstä. 237 TTT-sopimuksia ja niiden toteutusta tarkasteltiin 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissaan julkaisemissa Suomen ja 

arabimaiden yhteistyötä käsittelevissä artikkeleissa vuosikirjoissa 1979-1986. Näissä 

kaikissa kahdeksassa artikkelissa, paitsi vuoden 1980 vuosikirjan artikkelissa, TTT-

sopimukset nousevat esille tavalla tai toisella. Esimerkiksi vuoden 1983 vuosikirjassa, 

 
232 Kallenautio 2005, 418. 
233 Kallenautio 2005, 418. 
234 Kyrönen 1992, 92. 
235 Kyrönen 1992, 92. 
236 Kyrönen 1992, 92-93. 
237 Pihkala 1988, 52.  
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Eeva Pasasen artikkelissa ”Yhteistoimintaa ja tapahtumia Suomen ja arabimaiden kesken 

1982” kerrotaan, että vuonna 1982 Suomen ja Algerian välille allekirjoitettiin TTT-

sopimus 19.1.1982 Helsingissä. Lisäksi samassa artikkelissa nostettiin esille Suomen ja 

Saudi-Arabian välisen sekakomissioin viides kokous, joka pidettiin Helsingissä 10. – 

11.6.1982. 238 Yhdistyksen yhteistyöartikkeleista Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

jäsenet saivat ajankohtaista informaatiota Suomen ja arabimaiden poliittisten suhteiden 

kehittymisestä esimerkiksi juuri kehitysyhteistyön näkökulmasta. Viimeisessä 

yhteistyöartikkelissa, vuoden 1986 yhdistyksen vuosikirjassa Eeva Pasasen artikkelissa 

”Yhteistoimintaa ja tapahtumia Suomen ja arabimaiden kesken 1985” Pasanen avaa 

lukijakunnalle TTT-toiminnan tarkoituksia ja päämääriä seuraavasti: ”TTT-toiminnan 

kautta maat pyrkivät edistämään ja lujittamaan maidensa välisiä hyviä suhteita 

taloudellisen, teollisen ja teknologisen kehitystyön alalla tasa-arvon ja keskinäisen edun 

periaatteen pohjalta. Käytännössä TTT-toiminnan hyöty yrityskentän taholla ilmenee 

monella tavoin, esim. saadaan tietoja ko. maan suunnitelmista ja annetaan vastaavasti 

tietoja Suomen mahdollisuuksista, tutustutaan paikallisiin olosuhteisiin, päästään 

neuvotteluihin korkeammalla tasolla, luodaan yhteyksiä ja samalla luodaan toiminnalle 

virallinen tausta”.239 Pasanen kertoo myös, että vuoteen 1985 mennessä Suomella oli 

voimassa olevia TTT-sopimuksia Algerian, Arabiemiraattien liiton, Egyptin, Irakin, 

Kuwaitin, Libyan, Marokon, Saudi-Arabian, Sudanin, Syyrian ja Sudanin kanssa.240 

 

Toinen tapa, jolla kehitysyhteistyö nousee esiin Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjoissa ovat muut artikkelit, joissa viitataan kehitysyhteistyöhön joko Suomen tai 

jonkun arabimaan osalta. Mainintoja TTT-sopimuksista ja kehitysyhteistyöstä löytyy 

yhdistyksen artikkeleista muutamia. Tarkastelen esimerkiksi pian tällaisten artikkelien 

kautta Egyptin kehitysyhteistyötä yhdistyksen vuosikirjojen kuvaamana. Osittain TTT-

toimintaa tarkastelevasta artikkelista yhdistyksen vuosikirjoissa haluan nostaa esiin Pauli 

Oppaan vuoden 1983 Marhabassa julkaistun artikkelin ”Suomen projektivienti 

arabimaihin – historiaa ja nykynäkymiä”. Artikkelissa yhtenä näkökulmana Suomen ja 

arabimaiden suhteisiin nostetaan esille TTT-sopimuksen ja sekakomissiokokoukset, jotka 

 
238 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1981 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialisessa yhdistyksessä”. 

Marhaba 1983, 9. 
239 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1985 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialisessa yhdistyksessä”. 

Marhaba 1986, 7. 
240 Eeva Pasanen: ”Katsaus vuoden 1985 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialisessa yhdistyksessä”. 

Marhaba 1986, 7. 
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ovat Oppaan mukaan kehittämässä suomalaista projektivientiä arabimaihin.241 

Artikkelissaan Opas toteaa esimerkiksi, että suurin osa Suomen ja arabimaiden TTT-

sopimuksista ajoittuu ajalle 1976-1980, koska vuoden 1973 öljykriisi oli saanut myös 

Suomessakin aikaan kauppapoliittista aktiivisuutta öljynsaannin turvaamiseksi, jota 

haluttiin kompensoida öljymaihin vientiä lisäämällä. 242Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen vuosikirjoissa on julkaistu vain yksi kokonaan kehitysyhteistyöhön 

keskittyvä artikkeli ja se on vuoden 1980 yhdistyksen vuosikirjassa julkaistu Kari 

Palosuon artikkeli ”Suomen kehitysyhteistyö arabimaissa”. Artikkelissaan Palosuo 

esittelee Suomen antaman kehitysyhteistyössä eniten mukana olleita kohteita 

arabimaissa, joita olivat artikkelin kirjoitusaikaan, jotka olivat Tunisia, Egypti, Pohjois-

Jemen, Syyria, Irak ja Sudan. 243 Hän mainitsee myös Algerian, Marokon, Libyan, Saudi-

Arabian, Jordanin ja Libanonin, joiden kanssa Suomella oli pientä tai ei ollenkaan 

kansainvälisen kehitysyhteistyön puitteissa.244 

 

Vuoden 1986 jälkeen kehitystyömaininnat harvenevat yhdistyksen vuosikirjoista. 

Satunnaisia mainintoja TTT-sopimuksiin ja kehitysyhteistyöhön näkee 1980-luvun 

loppupuolen ja vuoden 1995 välillä vain muutamia. Tähän syynä voi olla esimerkiksi 

yhdistyksen puheenjohtajan muutos, jonka jälkeen yhdistyksen vuosikirjassa on 

havaittavissa kiinnostuksen kääntyminen kauppaa, taloutta, politiikkaa ja yhteistyötä 

käsittelevistä aiheista kohti muita aiheita, kuten tämän työn 1. pylväsdiagrammista voi 

huomata. 245 Suomalaisten yritysten rakennuttajien poistuminen arabimaista 1980-luvun 

alkupuolen jälkeen vahvistaa kehitysyhteistyön hiljenemistä Suomen osalta 

arabimaailmassa; kehitysyhteistyön vauhdittamille työntekijöille ei ollut enää töitä.246 

 

Egypti Suomen kehitysyhteistyön kohdemaana 

 

Egypti on hyvä esimerkki Suomen kehitysyhteistyön kohdemaasta ja sitä on käsitelty 

myös aktiivisesti Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa. Egypti on maana 

 
241 Pauli Opas: ”Suomen projektivienti arabimaihin – historiaa ja nykynäkymiä”. Marhaba 1983,23- 24. 
242 Pauli Opas: ”Suomen projektivienti arabimaihin – historiaa ja nykynäkymiä”. Marhaba 1983, 24. 
243 Kari Palosuo: ”Suomen kehitysyhteistyö arabimaissa”. Marhaba 1980, 12-13.  
244 Kari Palosuo: ”Suomen kehitysyhteistyö arabimaissa”. Marhaba 1980, 12-13. 
245 Kts. 1. pääluvun ensimmäinen pylväsdiagrammi yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleiden teemojen 

muutoksesta vuosien 1977-1995 aikana.  
246 Herranen 2012, 18 ja 223. 
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saanut historiassa osakseen maailmassa eniten kehitysapua. 247 Egyptin ja Suomen 

välinen kehitysyhteistyö alkoi vuonna 1975, jolloin Nokia Oy suoritti kuuden 

maaseutukylän sähköistämisen kehitysyhteistyövaroilla. Kaksi vuotta myöhemmin, 

vuonna 1977, Suomi solmi Egyptin kanssa TTT-sopimuksen.248  

 

Suomen ja Egyptin välistä yhteistyötä kehitysyhteistyön tasolla esitellään vuosikirjan 

lukijalle useassa artikkelissa, välillä Egyptin suurlähettiläiden näkökulmasta, mutta myös 

Suomen näkökulmasta. Egyptin suurlähettiläiden artikkelit keskittyvät maan kehityksen 

ja olojen kuvaamiseen, kun taas yhdistyksen suomalaisten jäsenien artikkelit keskittyvät 

kehitysyhteistyön kehitykseen ja sen keskeisiin tapahtumiin. Esimerkiksi vuoden 1977 

yhdistyksen vuosikirjassa silloinen Egyptin suurlähettiläs T. A. Khalil avaa artikkelissaan 

”Katsaus Egyptin kehitysohjelmiin” kuvaa Egyptin kehitystä ja siihen suunniteltuja 

kehitysohjelmia. Hän nostaa artikkelissaan esille esimerkiksi Suezin kanavan alueen 

jälleenrakentamisen ja kehittämisen olennaisuuden Egyptille. 249Artikkelinsa lopussa 

Khalil toteaa: ”Sellaiset maat kuten Suomi, jolla on teknillistä tietoa ja laaja kokemus 

kehityksen vaikealla tiellä, voivat liittyä meihin egyptiläisiin vaativissa ja innostavissa 

hankkeissa, joihin sisältyy lupaus suuresta yhteisestä hyödystä”. 250 Egyptin 

suurlähettilään kiinnostus yhteistyömahdollisuuksiin Suomen kanssa on artikkelien 

pohjalta melko selvää. Suomen näkökulmasta kehitysyhteistyöstä kirjoittaa vuoden 1980 

vuosikirjassa Kari Palosuo artikkelissaan ”Suomen kehitysyhteistyö arabimaissa”, jossa 

Palosuo kertoo Suomen yhteistyön alkaneen Egyptin kanssa alkaneen 

sähköistämisprojekteilla.251 

 

Yhdistyksen vuoden 1981 vuosikirjassa Erkki O. Auvinen kirjoittaa artikkelissaan 

”Suomen ja Egyptin väliset taloudelliset ja kaupalliset suhteet kehittyvät suotuisasti” 

Suomen ja Egyptin välisestä kehitysyhteistyöstä seuraavasti: ”Vuoden 1980 alusta lukien 

Egypti on ollut Suomen kehitysyhteistyössä ns. ohjelmamaan asemassa, ts. se on yksi 

kehitysapumme päävastaanottajamaista”. 252  Auvinen mainitsee, että Suomen kehitysapu 

Egyptille on pääsektoreiltaan keskittynyt sähkönjakeluun, maaseudun terveydenhuoltoon 

 
247 Koponen & Seppänen 2007, 345. 
248 Suomi ulkomailla 2022. 
249 T.A. Khalil: ”Katsaus Egyptin kehitysohjelmiin”. Marhaba 1977, 6-7. 
250 T.A. Khalil: ”Katsaus Egyptin kehitysohjelmiin”. Marhaba 1977, 11. 
251Kari Palosuo: ”Suomen kehitysyhteistyö arabimaissa”. Marhaba 1980, 12. 
252 Erkki O. Auvinen: ”Suomen ja Egyptin väliset taloudelliset ja kaupalliset suhteet kehittyvät suotuisasti”. 

Marhaba 1981, 38. 



67 

 

ja elintarvikehuoltoon.253 Vuoden 1987 yhdistyksen vuosikirjassa Egyptin suurlähettiläs 

Ahmed Waly kertoo artikkelissaan ”Egypt today” myös esimerkiksi Suomen ja Egyptin 

välisestä taloudellisesta yhteistyöstä Suomen myöntämien lainojen toimesta, jotka 

kohdentuvat Egyptissä maatalous-, energia-, teknologia, ja terveyhdenhuollon 

sektoreille.254 Suomalaisilla on ollut tarjota Egyptiin osaamista monella eri alalla. 

Seuraavassa luvussa käsittelen suomalaisia yrityksiä arabimaissa, kuten esimerkiksi 

tunnettua suomalaista yritystä Nokiaa, joka on ollut esimerkiksi osana Egyptin 

sähköistämistä kaapelitöineen.  

 

Vuosikirjojen pohjalta Suomen ja Egyptin kehitysyhteistyö nähdään hyvin 

positiivissävytteisenä yhteistyönä, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Suomalaiset 

yritykset ovat saaneet kehitysyhteistyön kautta jalansijaa arabimaihin ja Suomen valtio 

taattua öljynsaantinsa. Vastineeksi arabimaat, kuten Egypti, ovat saaneet teknillistä apua 

useissa maansa kehitysprojekteissa monilla eri sektoreilla.  

 

3.4 Suomalaiset yritykset arabimaailman projektimahdollisuuksia etsimässä 

 

Suomalais-arabialainen Yhdistys r.y:n aktiviteettiin kuuluu tiedon 

välittäminen ja kontaktin luominen Suomen ja arabimaiden välillä 

tarkoituksella luoda kulttuurisuhteita sekä kehittää yhteistyötä tekniikan ja 

talouden eri sektoreilla. Yhdistyksemme toiminta on painottunut tähän 

saakka enemmän kulttuurisuhteiden vaalimiseen kuin teknillistieteelliseen 

ja kaupalliseen puoleen. Ehkäpä siihen on ainakin osasyynsä se, että 

kulttuuri pohjautuu hyvin pitkäaikaiseen historialliseen kehitykseen ja on 

siten kehityksessään vakaampaa sekä helpommin seurattavissa kuin 

tekniikka ja kauppa, jotka eri syistä saattavat saada vaihtelevia muotoja 

hyvinkin nopeassa tempossa. 255 

 

Näin kirjoitti toimitusjohtaja Mauri Pasanen artikkelissaan ”Irak Suomen 

kauppakumppanina” vuoden 1978 Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjassa. 256 

 
253 : ”Suomen ja Egyptin väliset taloudelliset ja kaupalliset suhteet kehittyvät suotuisasti”. Marhaba 1981, 

38. 
254 Ahmed Waly: ”Egypt today”. Marhaba 1987, 10.  
255 Mauri Pasanen: ”Irak Suomen kauppakumppanina”. Marhaba 1978, 21. 
256 Mauri Pasanen: ”Irak Suomen kauppakumppanina”. Marhaba 1978, 21. 
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Lainauksesta saamme selville, että Suomalais-arabialaisen yhdistyksen paino on ollut 

kulttuurisuhteiden edistämisessä, jonka syiksi esitetään esimerkiksi tekniikan ja kaupan 

nopeaa muutosta. Tästä huolimatta Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa on 

julkaistu (15) artikkelia vuosien 1977-1995 välisenä aikana, joissa käsitellään enemmän 

tai vähemmän suomalaisen rakennusteollisuuden ja teknologianalan osaamisen 

projektivientiä ja myyntiä arabimaailmaan. Insinöörit ja eri teknisten ja kaupallisten 

yritysten mukana olo on ollut olennainen osa Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

tavoitteen saavuttamisessa teknisen tietämyksen viennistä arabimaihin.257 Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjoissa taloudellista ja kaupallista näkyvyyttä 

Suomen ja arabimaiden välillä ylläpitävät erilaiset suomalaiset yritykset. Kyseisten 

yritysten toimialat kohdentuvat etenkin rakennusteollisuuden, teknologian ja 

energiatuotannon yrityksiin. Kyseiset yritykset ovat toimineet myös yhdistyksen 

rahallisina tukijoina. Kotimaisilta yrityksiltä saama tuki auttoi yhdistystä vilkastuttamaan 

ja aktivoimaan omaa toimintaansa merkittävästi. Suomalais-arabialaista yhdistystä työni 

vuosirajauksen sisällä ovat tukeneet esimerkiksi Imatran Voima Oy, Oy Lohja Ab, Neste 

Oy, Oy Nokia Ab, Olympia lentomatkatoimisto Oy, Oulujoki Oy, Paraisten Kalkki Oy, 

Suomen Kaapelitehdas Oy, Oy Valmet Ab, Weilin ja Göös Oy, Yleinen insinööritoimisto 

Oy 258, Finnair, Net-matkat, Polar Oy ja Teräsbetoni. 259 Yhdistyksen tukijoina näiden 

yritysten edustajat ovat saaneet tilaa yhdistyksen vuosikirjan artikkelien kirjoittajina, 

mutta myös aktiivisina yritystensä mainostajina. Suomalais-arabialaisen hdistyksen 

yhteistyö näiden suomalaisten yritysten kanssa on myös näkynyt yhdistyksen 

tutustumismatkoilla yrityksien Suomen toimintapisteisiin, kuten esimerkiksi vuoden 

1982 toukokuun 12. päivänä yhdistysretkenä Neste Oy:n Sköldvikiin sen 

tuotantolaitoksille.260 Käsittelen tässä luvussa suomalaisia yrityksien kirjoittelun antamaa 

kuvaa yritysten projekteista Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjoissa. 

 

 

 

 

 
257 Erkki Salonen: ”Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, professori Armas Salonen”. Marhaba 1979, 7.  
258 Erkki Salonen: ”Katsaus Suomalais-arabialainen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”. 

Marhaba 1983, 52.  
259 Ahmed Hattab: ”Suomalais-Arabialainen Yhdistys ry 30-vuotta. Kolme vuosikymmentä suomalais-

arabialaista kulttuuriyhteistyötä”. Marhaba 1993, 16. 
260 ”Katsaus vuoden 1982 toimintaan ja tapahtumiin Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä”. Marhaba 

1983, 6. 
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Suomalaisen rakennusalan yritysten projektit ja kohdemaat arabimaailmassa 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa tarkastellun rakennusteollisuuden 

historiaa arabimaailmassa, mutta myös arabimaailmassa kirjoitusajankohtana 

rakennusalan yrityksiä ja näiden yritysten projekteja on tarkasteltu vuosikirjoissa 

erityisesti 70-luvun loppupuolella ja 80-luvun alkupuolella. Suomalainen rakennusvienti 

saavutti huippunsa kaukovientinsä osalta vuonna 1982, jonka jälkeen se lähti melkein heti 

nopeaan laskuun. 261Syynä rakennusteollisuuden hiipumiseen 80-luvun alun jälkeen 

olivat esimerkiksi öljyn hinnan laskusta johtunut rakennusprojektien investointien 

vähäisyys, joka puolestaan nosti kilpailua rakennusprojekteista.262 Yhdistyksen 

vuosikirjoissa esiteltiin suomalaisen rakennusteollisuuden arabimaailman loistokautta 

70-luvun lopulta 80-luvun puoleen väliin asti suomalaisten rakennusalan ammattilaisten 

toimesta erilaisia rakennusprojekteja viljasiiloista ammattikouluihin. 263 90-luvulla 

yhdistyksen vuosikirjoissa muisteltiin jo puolestaan esimerkiksi suomalaisrakentajien 

kulta-aikaa Irakissa. 264 

 

Suomalaisen rakennusteollisuuden historiaa arabimaiden osalta on taltioitu melko vähän, 

jolloin Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjat ovat olleet yksi harvoista kootuista 

lähteistä tarkastellessa tätä aihetta. Parhaiten muualta tietoa suomalaisesta 

rakennusteollisuudesta arabimaailmassa saa esimerkiksi siellä projekteja toteuttaneiden 

yritysten historiikeistä. Hyvä esimerkki tällaisesta rakennusalanyrityksen historiikistä on 

Timo Herrasen kirjoittama teos Rohkeiden rakentajien vuosisata. YIT 1912-2012 (2012). 

Erityisesti teoksen käsittelyluvussa ”Projekteja kaukomailla 1960-1985” käsitellään 

YIT:n työprojekteja ulkomailla, kuten arabimaissa. 265 Herrasen teoksesta saa myös 

paljon yleishyödyllistä tietoa suomalaisten rakennusalanyritysten historiasta 

arabimaailmassa, jonka takia tässä työssä olen hyödyntänyt sitä melko paljon. Ulkomailla 

työskennelleistä rakennusmiesten kokemuksia esitellään puolestaan Erkki Ettasen 

kirjoittamassa teoksessa Rakentajat muilla mailla (2018)266, sekä Yle Ylen elävän 

 
261 Herranen 2012, 256. 
262 Herranen 2012, 223 ja 250. 
263 Kimmo Toikkanen: ”Arabiemiirikuntien liitto – Huippunopeasti huippumoderniksi”. Marhaba 1981, 

15-16 ja Mauri Pasanen: ”Irak Suomen kauppakumppanina”. Marhaba 1978, 22. 
264 Antero Kallio: ”Rakentajat Irakissa”. Marhaba 1991. 
265 Herranen 2012, 221-256. 
266 Ettanen 2018, 5-8 
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arkiston julkaisemassa, Janne Huttusen artikkelissa ”Irak houkutteli suomalaisia 

rakentajia 1970- ja 80-luvuilla” (11.05.2016). 267 

 

Suomalaiset rakennusalanyritysten kaukovienti ulkomaille perustui ensin yritysten 

urakoihin, joissa rakennettiin niin asuin- ja teollisuusrakennuksia kuin myös 

vesihuoltokohteitakin. 268 Suomalainen kokonaisvastuurakentaminen kasvaessa yritykset 

alkoivat ottaa vastaan työprojekteja koskien teollisuuslaitosten ja julkisten rakennusten 

rakentamista. Suomalaisten rakentajien valtiksi arabimaissa nousi taidokas rakentaminen, 

joka oltiin opittu kotimaan haastavissa olosuhteissa.269 Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen vuosikirjoissa noteerattiin suomalaisten rakennusteollisuuden 

menestyksellisyyttä Lauri Reunalan artikkelissa ”Finnish Contractors Abroad” vuoden 

1979 vuosikirjassa, avaamalla syitä suomalaisten rakentajien menestykseen. Teitä 

menestykseen suomalaisten rakennusalanyritysten osalta olivat esimerkiksi nopeat ja 

täsmälliset toimitukset, korkealaatuinen ja luotettava työ, korkea tekninen taso ja 

rationalisoidut rakennusmenetelmät, jotka oli sovitettu hyvin ulkomaalaisiin olosuhteisiin 

ja ahkera, sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Myös yritysten kokemus yhteistyöstä niin 

kotimaan kuin ulkomaalaistenkin yritysten kanssa nähtiin yhtenä syynä suomalaisten 

rakennusyritysten menestykseen arabimaissa.270 Positiivissävytteinen suomalaisten 

menestystarina arabimaailmassa ei anna kumminkaan kovin realistista kuvaa suomalaisen 

rakennusteollisuuden tilasta arabimaailmassa. Esimerkiksi Perusyhtymän 

urakkatarjoukset eivät saaneet Irakissa vastakaikua yrityksen yhdeksästä eri 

urakkatarjouksesta huolimatta. 271 Kovan kilpailun alla sitkeä yrittämien oli tärkeä osa 

rakennusprojektien saannin kannalta.272 

 

Suomalaisen rakennusteollisuuden kohdemaita yhdistyksen vuosikirjoissa on esitelty 

useita. Niitä ovat olleet esimerkiksi Irak, Egypti, Arabiemiraatit, Libya, Saudi-Arabia. 

Koska maita on useita, päädyin tarkastelemaan seuraavana esimerkin omaisesti niistää 

vuosikirjoissa eniten rakennusteollisuuden kohdemaana esiin noussutta maata, Irakia. 

 

 
267 YLE Elävä arkisto, Huttunen, 2016. 
268 Herranen, 2012, 223.  
269 Herranen, 2012, 223. 
270 Lauri Reunala: ”Finnish contractors abroad”. Marhaba 1979, 32. 
271 Herranen 2012, 250. 
272 Herranen 2012, 250. 
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Irak suomalaisen rakennusteollisuuden kohdemaana 

 

Suomella oli oma valtava, toisen maailmansodan jälkeinen rakennuskausi, 

jolloin kaikki voimavarat keskitettiin niin voimalaitosten, teiden kuin 

asuntojenkin rakentamiseen. Kuitenkin jo 1950-luvun loppupuolella 

rakentajamme alkoivat tähyillä niin etelään kuin itäänkin. Dipl. Ins. 0. 

Makkonen YIT:n silloinen toimitusjohtaja – oli täydentänyt opintojaan 

MIT:ssä, jossa samanaikaisesti opiskeli eräs irakilaisen insinöörikunnan 

johtohahmoista, Mohammed Makzoumi. Tästä voidaan katsoa suomalaisen 

rakentajain kiinnostuksen Irakiin alkaneen. Kun vielä maailmankuululle 

arkkitehdillemme, akateemikko Alvar Aallolle, oli annettu Irakin silloisen 

hallitsijan aloitteesta kaksoisvirran maan museon suunnittelu, on 

ymmärrettävää, että suomalaisten ”kynsiä syyhyi” päästä koettelemaan 

voimiensa ja kykyjensä tasoa varsin eksoottisilla markkinoilla.273 

 

Yllä oleva lainaus vuoden 1991 Marhabassa julkaistusta Antero Kallion artikkelista 

”Rakentajat Irakissa” kertoo suomalaisen rakennusteollisuuden kiinnostuksen 

syntymisestä hyvinkin henkilökohtaisen tapahtuman seurauksena.  1950-luvun 

loppupuolella suomalainen rakennusalan yritys, YIT, sain jalansijaa Irakissa yrityksen 

valikoituessa Karbalan vesilaitoksen rakennuttajaksi, mutta projektin jäätyä voittoa 

yritykselle tuottamattomaksi, sekä Irakin vuoden 1958 sotilasvallankaappauksen takia se 

vetäytyi pois maasta.274 YIT:n poistuttua Irakista 1960-luvun puolivälissä Irakiin saapui 

muita suomalaisia rakennusliikkeitä. Suomalaisten rakennuttajien yhteenliittymä Oy 

Finnish Contractors Ltd perustettiin vuonna 1964 ja se solmi yhteistyösopimuksen 

Mohammed Makzoumin kanssa. Vuonna 1966 liittymä sai työtehtävän säännöstelypadon 

rakentamisesta Irakin ja Iranin rajalle.275 Suomalaisella rakennusteollisuuden kannalta 

sen kultakausi Irakissa oli vasta edessäpäin.  

 

1970-luvun loppupuolella Irakissa käynnistyi uudelleenrakennusbuumi. 276 Suomalaiset 

rakentajat saivat uudelleen jalansijaa Irakissa, kun suomalaisia yrityksiä osallistui vuonna 

 
273 Antero Kallio: ”Rakentajat Irakissa”. Marhaba 1991, 48. 
274 Herranen 2012, 62-63. 
275 Herranen 2012, 63. 
276 Antero Kallio: ”Rakentajat Irakissa”. Marhaba 1991, 49. 
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1978 järjestettyihin Bagdadin messuihin, jota seuraavina vuosina suomalaisyritykset 

saivat työnalle useita suuria toimeksiantoja. Pian oltiin tilanteessa, jossa vain 

neuvostoliitolaisilla rakennusalan yrityksillä oli suomalaisia laajempaa 

rakennustoimintaa Irakissa. 277 1980-luvulle tultaessa Irakista oli tullut suomalaisten 

rakennusalan yritysten tärkein kohdemaa. 278 Suomalaisen rakennusteollisuuden suurin ja 

tietä kauppamahdollisuuksille ajava hanke tänä aikana oli Bagdadin kongressipalatsi, jota 

rakennettiin vuosina 1977-1982. Sen piirtäjinä toimivat Kaija ja Heikki Sirѐn. 

Enimmillään kongressipalatsia rakentamassa oli jopa 500 suomalaista. 279 Suomalaisten 

rakennusalan yritysten loistokausi päättyi Irakin ja Iranin välillä pitkittyneeseen sotaan,280 

jolloin Irak joutui keskeyttämään kunnianhimoiset kehitysohjelmat ja siirtämään kaikki 

voimavaransa sodankäyntiin. 281Aselepo maiden välillä solmittiin vuonna 1988.282 

 

Yksi suomalaisten toteuttama rakennusprojekti Irakissa kohdistui Bagdad Islandille.  

1981 Marhabassa julkaistusta arkkitehti Kalle Vartolan arkkitehti artikkelissa ”Tajiat 

Island Development Project Baghdad, Irak” Vartola esittelee suomalaisen Finnconsult 

Oy:n tarjouskilpailussa voittamaa rakennusprojektia, jonka tarkoituksena oli rakentaa 

Irakin Tajiat-saarelle patoamalla tekojärvi ja kyseiselle saarelle virkistyskeskus 

hotelleineen ja aktiviteettipaikkoineen lomalaisille. Myös esimerkiksi saaren ympäristön 

maisemointi ja suunnittelu olivat osa projektin toteuttamista.283 Projekti työllisti useita 

suomalaisia rakennusalan yrityksiä. Niitä olivat esimerkiksi projektin suunnittelijana 

Finnconsult Oy, arkkitehtuurisuunnittelijoina  Arkkitehtitoimisto KVA Oy, Kalle Vartola 

& Co,  pato, tekojärvi, kastelu, tie- ja vesirakennus-, LVI- ja sähkösuunnittelijana Oy 

Vesi-Hydro Ab ja alikonsultteina muun muassa Joint Venture ja Oy Yleinen 

Insinööritoimisto ja Vesi-Pekka Oy. 284 Suomalaisille rakentajille rakennettiin 

rakennusalueen läheisyyteen myös majoituspaikka, jota kutsuttiin Finn Villageksi.285 

Irakissa eläneiden suomalaisten elämä kiinnostaa myös edelleen. Suomi-kylä nostettiin 

esille esimerkiksi Iltalehden julkaisemassa Niina Järvenkylän kirjoittamassa artikkelissa 

 
277 Engman 2005, 422.  
278 Herranen 2012, 250. 
279 Engman 2005, 423. 
280 Engman 2005, 423. 
281 Herranen 2012, 250. 
282 Herranen 2012, 250 
283 Kalle Vartola: ”Tajiat Island – virkistysalueprojekti”. Marhaba 1981, 35-37. 
284 Kalle Vartola: ”Tajiat Island – virkistysalueprojekti”. Marhaba 1981, 37. 
285 Herranen 2012, 253. 
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”Suomi-kylä keskellä Irakia” 25.09.2019. 286 Hankkeena Bagdad Island sai huomiota 

myös Irakin korkea-arvoiselta johdolta, sillä sitä kävi katsomassa esimerkiksi Irakin 

varapresidentti Tarik Aziz, mutta myös mahdollisesti itse Saddam Hussein.287 Kaikesta 

projektin saamasta loistosta huomioista huolimatta Bagdad Islandin projekti ei ollut 

kannattava suomalaisyrityksille. Esimerkiksi YIT jäi tappiolle projektissa 30 miljoonaa 

markkaa, joka vastaa nykyrahassa 10 miljoonaa euroa.288 

 

Suomalaista energia -ja teknologiaosaamista TTT-sopimusten turvaamana 

arabimaihin 

 

Suomalaiset yritykset ovat rakennusprojektien lisäksi olleet toteuttamassa projekteja 

arabimaissa, jotka ovat pyrkineet lisäämään arabimaissan energiantuotantoa. 

Rakennusprojektit ja energiatuotantoprojektit ovat osaltaan keskenään päällekkäin 

meneviä projekteja suomalaisia yrityksiä ajatelle. Marhaba vuosikirjoissa 

suomalaisyritysten projekteja on taltioitu muutamien artikkelimainintojen verran. 

Vuosikirjoissa näiden projektien saanti suomalaisyrityksillä on riippunut suoraan TTT-

sopimuksilta tai pitkän kehitysyhteistyön muuttumisesta puhtaasti kaupalliseen 

suhteeseen arabimaiden vaurastuessa.  

 

Yhdistyksen vuosikirjoissa mainitaan lyhyesti esimerkiksi Mauri Pasasen vuoden 1978 

Marhabassa julkaistussa ”Irak Suomen kauppakumppanina” artikkelissa Imatran voiman 

Oy:n sopimuksesta maaliskuussa 1965 Mosulin padon rakennuttajana. Pasanen arvioi, 

että TT-sopimus oli taustalla vauhdittamassa maiden välistä sopimusta.289 Nokia ab:n 

mukanaolosta Egyptin Assuanin padon hankkeesta mainitaan myös Egyptin 

suurlähettilään Ahmad T. Khalilin artikkelissa ”The High Dam”, jossa yrityksen rooli oli 

toimittaa projektiin laitteistoa, jolla johdettiin sähköä Assuanista Kairoon.290 Tämäkin 

projekti on mitä suurimmalla todennäköisyydellä ollut liitoksissa kehitysapuun, sillä 

Nokian saama ensimmäinen kehitysavun ulkopuolinen projekti saatiin vasta Egyptistä 

vuonna 1992, josta Reijo Mäkinen kertoo vuoden 1993 Marhabassa julkaistussa 

artikkelissa ”Egyptin sähköministeriö luottaa suomalaiseen kaapeliin Kairossa ja Suezin 

 
286 Iltasanomat 2022. 
287 Herranen 2012, 254. 
288 Herranen 2012, 254. 
289 Pasanen, Marhaba 1978, 21. 
290 Amash, Marhaba 1978, 29. 
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kanavalla”.291 Mäkinen kertoo Nokian saamasta 69 miljoonan markan 

maakaapelisopimuksesta vuonna 1992, joka oli Pasasen mukaan pitkän kehitysavun 

tulosta Suomen ja Egyptin välisissä kauppasuhteissa. Nokian 30-vuoden toiminta 

kehitysavun alla arabimaihin palkittiin investoinnilla, jonka Egyptin sähköministeriö teki 

kehitysavustuksen ulkopuolelta omilla rahoillaan.292 Artikkelissa todetaan 

sähköntuotannosta kehitykseen seuraavaa: ”Yleisesti todettiin, että sähkön saanti on 

kaiken ”kaiken kehityksen äiti” maaseudullakin ---”. 293Sudanissa puolestaan Imatran 

voima Oy toiminta vuodesta 1980 alkaen keskittyi ensin selvittämään Sudanin 

voimansiirtoverkon kehitysmahdollisuuksiin ja jälkeen tavoitteena olivat Itä-Sudanin 

sähkön saatavuutta hyödyntäen vesivoimaa. Tavoitteena oli myös paikallisen 

voimayhtiön NEC:n henkilöstön kouluttaminen itsenäisiksi. Imatran voiman projekti 

Sudanissa rahoitettiin Suomen kehitysyhteistyörahoista ja maailmanpankista.294 

 

3.5 Kaupallisia tiedotteita   ̶   Mainokset yhdistyksen vuosikirjojen lopussa 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa on julkaistu artikkelien lisäksi myös 

mainoksia vuosikirjojen loppupuolella. Vielä tänäkin päivänä esimerkiksi tunnettuja 

suomalaisia yhtiöitä on mainostanut palveluitaan Suomalais-arabialaisen yhdistyksen 

vuosikirjojen lopussa. Näitä olivat esimerkiksi YIT, Neste, Nokia ja Finnair. Mainoksia 

tarkastellessa on huomattavaa, että useat vuosikirjoissa palveluitaan mainostavat 

yritykset ovat tukeneet Suomalais-arabialaisen yhdistyksen toimintaa. 295 Tämän tuki on 

mitä todennäköisemmin ollut rahallista tukea. Suomalaisyritysten tuki Suomalais-

arabialaiselle yhdistykselle on ollut vuosikirjaan hankitun mainospaikan osto, jonka 

avulla yritys on saanut julkaista mainoksen tai mainoksia yhdistyksen vuosikirjoissa. 

Tämän tieto vahvistuu yhdistyksen 1989-1993 vuosikirjojen katsausartikkelien kiitokset 

-osiossa, jossa yhdistys kiittää lämpimästi yrityksiä, jotka ovat mainoksillaan tukeneet 

yhdistyksen vuosikirjan ilmestymistä. 296 

 

 
291 Pasanen, Marhaba 1993, 56-59. 
292 Pasanen, Marhaba 1993, 56-57.  
293 Pasanen, Marhaba 1993, 56. 
294 Antikainen, Marhaba 1979, 48. 
295 Erkki Salonen: ”Katsaus Suomalais-arabialainen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”. 

Marhaba 1983, 52. 
296 Esim. Marjatta Hattab: ”Kertomus toiminnasta 1989”. Marhaba 1990, 7. 
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Lähestyn vuosikirjan mainoksia jaottelemalla mainokset teemoittain erilaisiin 

kategorioihin. Harkitsin mainosten jaottelua yrityksittäin, mutta sen tekeminen tämän 

tutkielman ohessa vaatisi liian monta taulukkoa ja aikaa siihen nähden, että käsittelen 

tässä tutkielmassani montaa aihetta, jolloin tarkasteluni en tämän työn suhteen pysty 

uppoutumaan aiheeseen niin syvällisesti. Päädyin lopulta kompromissiin, jossa listaan 

jokaisen kategorian alle kaikki vuosikirjoissa mainostavat kyseisen alan yritykset. Tutkin 

kategorisointini perusteella luodun pylväsdiagrammin avulla, mitkä alat ovat olleet 

isoimmassa roolissa vuosikirjojen mainoksissa vuosina 1977-1995. Tämän jälkeen 

tarkastelen vielä mainosten kirjoituskielien painotusta vuosikirjoissa samaisen 

kategorisoinnin avulla ja sekä pohdin siitä saamani informaation voimin mainosten 

kohdennusta eri asiakasryhmälle, kuin myös muita esiin heränneitä ajatuksia mainoksiin 

koskien. Viimeisenä nostan tarkempaan käsittelyyni kolme eri alojen mainosta.  

 

Rakennusmainokset nousevat vuosikirjojen suurimmaksi mainoskategoriaksi  

 

Mainoksien kategoriajako on tutkielmassani taulukon osalta omaa kädenjälkeäni ja tämän 

takia toinen aineistoa tarkasteleva tutkija voisi jaotella mainokset hyvin erilaisella tavalla. 

Päädyin käyttämääni kategorioihin puhtaasti aineiston tarkastelun pohjalta ja koen, että 

tämä aihejako sopi parhaiten tutkielmaani, sen seuratessa osittain edellisen 

käsittelylukuni jakoa suomalaisyritysten alojen osalta.  Jatkan kategorisoinnissani siis 

hyvin tiivistettyä alakohtaista jakoa.  Pyrin avaamaan seuraavaksi jokaisen kategorian 

sisällön melko tiivistetysti, sekä kertomaan, mitkä yritykset sisältyvät luomiini 

kategorioihin. 

 

Rakennus: Tämä kategoria kattaa hyvin laajasti rakennuksia ja muuta infrastruktuuria 

rakentavat alat. Siihen kuuluvat esimerkiksi erilaiset yritykset, firmat ja yhtiöt, jotka 

myyvät konsultointia, arkkitehtipalveluita ja erilaisia rakennus -sekä 

infrastruktuuriprojektien suunnittelua ja toteutusta. Mainostavia yrityksiä näillä aloilla 

vuosikirjoissa ovat Kymmene Shauman wood, YIT, Teräsbetoni Oy, A-elementti 

rakennusmies, Perusyhtymä Oy, Haka Group Ltd, Juva Ltd, Puolimatka, 

Rakennuskuntahaka, Vesto Oy, Lemminkäinen Oy, Vesi-Pekka oy, Finnconsult, OMP 

Group Ltd, Polar Rakennusosakeyhtiö, Devecon Engineers And Architects, HCM – Joint 

Venture Hartela Contractors, Tapiola Consultents, ja Rakennusdomino Oy. 

 



76 

 

Teknologia, energiatuotanto ja öljy: Teknologia ja energiantuotanto sisällyttää itseensä 

vuosikirjoissa mainostetut sähköntuotantoyhtiöt, jotka myyvät palveluitaan koskien 

sähköntuotantolaitteita -ja laitoksia, mutta myös sähkötöitä toteuttavia ja erilaisia 

sähkölaitteita myyvät yhtiöt. Näiden alojen mainostajia vuosikirjoissa ovat Nokia, 

Imatran voima, Polar, Televa Oy, Salora, SLO Group, Airam ja Versitile. Öljyn osalta 

tämä kategoria käsittää ainoana toimintaansa vuosikirjassa mainostava suomalainen öljy-

yhtiö Neste.  

 

Matkailu: Tähän kategoriaan kuuluvat niin lentoyhtiöt, matkanjärjestäjät ja hotellit.  

Matkailualan mainostajia vuosikirjoissa ovat Finnair, NET-matkat, Hotel Inter 

Continental Helsinki, Finland Travel Bureau Ltd ja Area. 

 

Laivat ja koneistot: Tähän kategoriaan kuuluvat erilaisia työkoneita, teollisuuskoneita -

ja laitteita, sekä laivoja valmistavat yhtiöt. Näitä aloja yhdistyksen vuosikirjoissa 

mainostavat Valmet Corporation ja Wärtsilä.  

 

Muut: Tähän kategoriaan kuuluvat edellisten kategorioiden ulkopuolella olevat 

sekalaiset ja yksittäiset yritykset ja yhtiöt. Näitä mainostajia ovat esimerkiksi erilaiset 

pankki -ja vakuutusalan yritykset, kuten Postipankki, Kansallispankki, Pohjola Yhtiöt, 

sekä Kansallis-Osake-Pankki, mutta myös paperi -ja painoteollisuuden yritykset, kuten 

Painoanson, Kymmene Strömberg Corporation, Kymi Kymmene Press ja Converta. 

Muita palveluitaan mainostavia yrityksiä vuosikirjoissa ovat Peko – kiinteistöpesula, 

Viestintäpalvelut Oy ja Art International Promotion. 
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Taulukko 5. Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n vuosikirjojen mainoksien teemallinen 

painotus vuosina 1977-1995.  

 

 

 

Pylväsdiagrammista 5. näemme, että eniten mainoksia on julkaistu vuoden 1979 

Marhabassa, jossa mainoksia oli yhteensä 20 kappaletta. Vähiten mainoksia on julkaistu 

vuosina 1977 ja 1978, joka voi johtua esimerkiksi vuosikirjan julkaisun alkuvuosista. 

Taulukosta huomataan myös, että vuodesta 1993 alkaen mainosten julkaisu on loppunut 

ainakin työni rajauksen loppuun asti. Tähän syynä voisi olla esimerkiksi 

maailmanlaajuisen laman vaikutus, joka näkyi Suomessa 1990-luvun alkaessa 

talouskriisinä.297 90-luvun lama näkyi medioissa välittömästi ilmoittelun jyrkkänä 

laskuna.298 Tämä on mahdollisesti näkynyt myös yhdistyksen vuosikirjoissa 

mainostavien yritysten vetääntymisellä, sillä Suomalais-arabialaisen viimeiset kiitokset 

sen vuosikirjoissa mainostaville yrityksille nähdään vuoden 1993 vuosikirjassa, jonka 

jälkeen yhdistyksen vuosikirjojen  julkaisutukijaksi vuoden 1994 vuosikirjassa nostetaan 

opetusministeriö.299  

 

Suurin mainoskategoria on taulukon mukaan vuosien 1977-1992 aikana ollut 

rakennusalanmainokset, joiden määrä mainosten 156 kappaleen yhteismäärästä oli 72 

 
297 Mainostajien liitto 2001, 278. 
298 Mainostajien liitto 2001, 279. 
299 Anna-Liisa Holmqvist: ”Kertomus toiminnasta 1992” Marhaba 1993, 6 ja ”Kertomus toiminnasta 

1993”. Marhaba 1994, 6. 
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mainosta, eli 46,2 prosenttia kaikista tarkastelun alla olevista mainoksista. Rakennusalan 

mainokset vähenevät 1980-luvun puoliväliin mennessä, joka sopii hyvin jo aiemmin 

työssäni esiteltyyn muutokseen, jossa suomalaiset rakennusalan yritykset vetäytyivät 

arabimaailman markkinoilta kilpailun kiristyttyä 1980-luvun alkuvuosien jälkeen.300 

Toiseksi suurin mainoskategoria on teknologia, sähköntuotanto ja öljy 25 prosentin 

osuudella, kun taas kolmanneksi suurin kategoria oli matkailu 14,7 prosentilla. 

Matkailualan mainostaminen lisääntyi yhdistyksen vuosikirjoissa 90-luvulle tultaessa.  

 

Mainoksien kirjoituskielet suuntaavat mainokset oikealle asiakasryhmälle 

 

Vuosikirjojen mainoksia tarkastellessa yhdeksi mielenkiintoiseksi 

tarkastelunäkökulmaksi nousee niissä käytetty kieli. Mainosten kielellistä jakautumista 

korostaakseni taulukoin Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa vuosina 

1977-1995 esiintyneet mainokset kielittäin ja tein sen pohjalta pylväsdiagrammin. 

Mainoksien kirjoituskieliä vuosikirjoissa ovat suomi, englanti ja arabia. Huomionarvoista 

osassa englanninkielisistä mainoksissa on se, että niissä saatettu kirjoittaa englannin 

lisäksi muutama sana tai jopa useampi lause arabiaa. Tämän takia olen tehnyt 

kaksikielisille artikkeleille oman kategorian taulukkooni. Toinen huomionarvoinen asia 

ovat vuosina 1988 ja 1989 yhdistyksen vuosikirjoissa esiintyvät Nokian mainokset, joissa 

ei ole yrityksen logon lisäksi muuta kirjoitusta. Näille mainoksille olen luonut omaan 

kategoriaansa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
300 Kts. käsittelykappale suomalaisesta rakennusteollisuudesta. Myös Herranen 2012, 223 ja 256. 
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6. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen mainoksien kirjoituskielet vuosina 

1977-1995.  

 

 
 

Pylväsdiagrammista 6. näemme, että yli puolet, 58,7 prosenttia, mainoksista on kokonaan 

kirjoitettu englanniksi. Eniten englanninkielisiä mainoksia julkaistiin vuoden 1979 

yhdistyksen vuosikirjassa, kun taas ainoastaan englanninkielisten mainosten määrä on 

ollut pienimmillään vuonna 1989, jolloin puhtaasti englanninkielisiä mainoksia on 

julkaistu vaan yksi kappale. Englanninkieliset mainokset ovat olleet kirjoituskielisenä 

enemmistönä vuosikirjoissa 80-luvun puoliväliin asti, jolloin suomenkielisten mainosten 

määrä on noussut kasvuun. Tähän syynä voi olla jo aiemmin mainittu rakennusalan 

yrittäjien poislähtö arabimaailmasta 80-luvun puoliväliin mennessä, jolloin ulkomaille 

kohdistuvan mainonta ei ollut enää ehkä niin menestyksekästä. Myös 90-luvun lama on 

voinut vaikuttaa vuosikirjojen mainoksien kohdentumisen kotimaisille kuluttajille. 

Suomenkielisiä mainoksia on vuosikirjassa julkaistuista mainoksista 21,3 prosenttia ja 

niitä on julkaistu eniten vuonna 1989, jolloin suomenkielisiä mainoksia vuosikirjassa oli 

viisi kappaletta. Englannin ja arabian kielen yhdistelmämainoksia on 14,8 prosenttia 

vuosikirjojen mainoksista, kun taas arabiankielisiä mainoksia on julkaistu vuosikirjoissa 

16 vuoden aikana vain yhteensä kuusi kappaletta. 

 

Mainoksiin valitulla kielellä on aina oma tarkoituksensa. Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen mainoksissa mainosten kirjoituskielellä on erityisen tärkeä rooli, koska 

vuosikirjalla on myös kansainvälistä lukijakuntaa esimerkiksi arabimaista. Mainoksiin 

valittu kirjoituskieli voi kohdentaa tai rajata tavoiteltua asiakaskuntaa. Esimerkiksi 
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vuosikirjojen suomenkieliset mainokset kohdentuvat selvästi suomalaiselle yleisölle, 

kuten yhdistyksen suomenkieliselle tai suomen kieltä osaavalla jäsenistölle. Suurin osa 

suomenkielisistä mainoksista ovatkin esimerkiksi matkailumainoksia, joissa 

houkutellaan arabimaailmasta kiinnostunutta suomalaista yksilöä tai ryhmää varaamaan 

matka tai lento arabimaailman kohteeseen kyseisen matkatoimiston kautta tai vaikkapa 

asioimaan suomalaisissa pankeissa, hotelleissa ja muissa yrityksissä.  

 

Englanninkieliset mainokset vuosikirjoissa tavoittavat puolestaan suurimman osan 

yhdistyksen vuosikirjojen lukijakunnasta. Ne toimivat usealle mainostuksen 

kohderyhmälle, sillä englantia hyödynnetään useimmiten kansainvälisessä 

kanssakäymisessä, kuten esimerkiksi Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa. 

Englannin kielen käytöllä yhdistyksen vuosikirjojen mainoksissa on mitä 

todennäköisimmin ensisijaisesti tavoiteltu mahdollisuuksia arabimaailman markkinoilla 

mainoksien mainostettaessa esimerkiksi rakennus -ja teknologialan yrityksiä. Englanti on 

myös helpommin käytettävä, mutta myös hyvin tavoittava mainostuskieli 

suomalaisyrityksille, kuin esimerkiksi arabian kieli, jonka osaaminen suomalaisten osalta 

ei ole kovin yleistä. Englanninkieliset mainokset tavoittavat se lisäksi esimerkiksi 

suomalaisia ja muita ulkomaalaisia asiakkaita. Englannin kielen käyttäminen on 

turvallinen ja varma valinta mainostettaessa suurelle joukolle ja monelle kohderyhmälle 

mainoksesta riippuen. 

 

Englannin ja arabian kielen yhdistetyt mainokset ovat kohdennettu selvästi arabimaihin. 

Arabiankieliset sanat ja lauseet houkuttelevat arabian kielistä yleisöä ja voivat myös 

herättää kunnioitusta mahdollisia asiakkaita kohtaan. Arabian kielen käyttö kertoo 

mielestäni myös siitä, että mainostaja on ollut halukas ottamaan niin sanotusti yhden 

askeleen lähemmäs toista kulttuuria käyttämällä mainoksessaan englannin lisäksi myös 

arabiaa. Kokonaan arabian kielellä kirjoitetut mainokset vievät tämän ajatuksen vielä 

pidemmälle ja havittelevat hyvin selkeästi kaupankäyntimahdollisuuksia arabimaissa. 

Arabian kielen käytön ele on iso askel lähestyä mahdollisia asiakkaita arabimaailmassa 

tuomalla heille palveluita heidän omalla kielellään. Tämä tuo esille yrityksen arvostusta 

toisen osapuolen, eli asiakkaan, kieltä ja kulttuuria kohtaan tavoitellessaan päämääriään 

arabimaailmassa.  
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Mainosesimerkit 

 

Viimeiseksi tässä tutkielmassani tarkastelen jo aiemmin mainitusti kolmen suurimman 

mainoskategorian mainoksia tarkemmin. Vuosikirjoissa mainostavan rakennusyhtiön 

YIT:n mainos kattaa rakennuskategorian esimerkkimainosta, Imatran voima Oy:n mainos 

teknologia, sähköntuotanto ja öljy -kategoriaa ja matkailukategorian mainoksen 

esimerkkinä toimii NET-matkojen mainos. Jokaisen mainosesimerkin kohdalla 

ensimmäisenä esillä on kuva mainoksesta, jonka jälkeen kerron hieman yrityksen tai 

yhtiön mainosten esiintyvyydestä Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa, 

sekä pohdin niiden esiintymisen mahdollisia syitä ja liittymäkohtia yhdistykseen ja sen 

toimintaan vuosikirjoista saadun informaation avulla.  Tämän jälkeen kohdennan 

tarkasteluni itse mainokseen ja sen sisältöön, tarkastellen sen asiakaskohderyhmiä, 

kirjoituskieltä ja kuvastoa, sekä mainoksien harjoittamia vaikutuskeinoja. 

Mainosesimerkit alkavat seuraavalta sivulta. 
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Mainosesimerkki 1. 

 

 
 

Rakennus -kategorian mainoksista päädyin käsittelemään vuoden 1979 Marhabassa 

julkaistua YIT:n mainosta.301 YIT:n kokemus Lähi-Idässä työskentelystä alkoi jo 1950-

luvun loppupuolella.302 Pienen tauon jälkeen yhtiö palasi urakoimaan arabimaihin 1970-

luvun öljykriisin jälkimainingeissa, jolloin sillä oli työnalla useita rakennusprojekteja 

useissa arabimaissa.303 YIT:n historiasta hyvin kattavan teoksen Rohkeiden Rakentajien 

vuosisata YIT 1912-2012 (2012), on kirjoittanut Timo Herranen. Teos käsittelee 

esimerkiksi tarkemmin YIT:n projekteja Lähi-Idässä ja muissa arabimaissa. YIT on 

 
301 YIT:n mainos. Marhaba 1979, 90. 
302 Herranen 2012, 18. 
303 Herranen 2012, 226. 
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toiminut Suomalais-arabialaisen yhdistyksen tukijana304, jolloin YIT:llä ja Suomalais-

arabialaisella yhdistyksellä on ollut läheinen yhteistyösuhde, sen ollessa mitä 

todennäköisemmin niin taloudellinen kuin ystävällinenkin. Mainostajana YIT aktiivinen 

vuosikirjoissa koko tutkielmani aikarajaukseni ajalla ja yhtiön mainokset ovat myös 

muuttaneet ulkomuotoaan vuosien varrella, sillä sen mainoksia löytyy vuosikirjoista 

vuosina 1978-1981, 1983-1992. YIT:n melko tasainen mainosmäärä yhdistyksen 

vuosikirjoissa vuosina 1977-1993 kertoo mahdollisesti siitä, että vuosikirjassa 

mainostaminen on mahdollisesti kannattanut. Toisaalta YIT:n tuki yhdistykselle voi olla 

myös yksi syy, miksi mainokset ovat aktiivisesti mukana yhdistyksen vuosikirjojen 

kaupallisissa tiedotteissa. 

 

YIT:n mainos vuodelta 1979 on kohdistettu ulkomaalaisille, erityisesti arabimaissa 

oleville potentiaalisille asiakkaille. Ensinnäkin mainos on englanninkielinen, jolloin se 

tavoittaa ulkomaalaista asiakaskuntaa, tässä tapauksessa asiakaskuntaa arabimaailmassa. 

Toiseksi mainoksessa on kuva yrityksen rakentamista viljamyllyistä ja viljasiiloista Abu 

Dhabissa, Arabiemiraateissa. Kyseiset rakennusprojektit olivat arabimaailman maille 

olennaisia kehityksen kannalta, kuten aikaisemmin tässä luvussa on todettu. Osaamista 

tämän kaltaisiin maata kehittäviin rakennusprojekteihin haettiin ulkomaisilta yhtiöitä. 

YIT tarjoaa mainoksessaan palveluitaan juuri tällaisiin tärkeisiin projekteihin. Kuvien 

lisäksi YIT:n mainoksessa annetaan informaatiota yrityksen toiminnasta Lähi-Idässä, 

jossa kerrotaan muun muassa yrityksen liikevaihdon olevan siellä 300 miljoonaa dollaria 

ja yrityksen saaneen jo työnalle useita sopimuksia Lähi-Idän alueella. Tämä tuo esiin 

YIT:n kokemusta ja sen asiakkaiden luottamista yhtiöön, sekä fyysisiä numeroita sen 

liikevaihdosta, jota mainoksessa painotetaan lihavoidulla tekstillä.  Asiakkaita myös 

vakuutellaan mainoksen otsikossa yrityksen luotettavuudesta. Mainos on tekstillisesti 

melko lyhyt, mutta ytimekäs.  

 

 

 

 

 

 

 
304 Erkki Salonen: ”Katsaus Suomalais-arabialainen yhdistys ry:n toimintaan sen täyttäessä 20 vuotta”. 

Marhaba 1983, 52. 
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Mainosesimerkki 2. 

 

 
 

Teknologia, energiatuotanto ja öljy -kategoriasta päätin tarkastella Imatran voima oy:n 

mainosta vuoden 1984 vuosikirjassa. Imatran voima oy on ollut myös olennainen tekijä 

Suomalais-arabialaisessa yhdistyksessä, sillä se on ollut tukemassa Suomalais-

arabialaisen yhdistyksen toimintaa, sekä sen tiloja on käytetty vuosien 1975-1980 aikana 
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yhdistyksen pääasiallisena kokouspaikkana.305 YIT:n tavoin myös Imatran Voima Oy:n 

on toiminut Suomalais-arabialaisen yhdistyksen tukijana. Imatran voima on mainostanut 

palveluitaan yhdistyksen vuosikirjassa aktiivisesti ja sen mainoksia on siellä nähtävissä 

vuosina 1977, 1981-1990 ja 1992.  

 

Imatran Voima on käyttänyt tarkastelemaani mainosta useampia kertoja mainostamaan 

palveluitaan vuodesta 1984 alkaen.  Kyseisen Imatran voiman mainoksen 

pääkirjoituskielenä on englanti, mutta sen otsikko ja mahdollisesti myös yrityksen nimi 

on kirjoitettu mainokseen arabiaksi. Kohdeyleisö tälle mainokselle on täten mitä 

todennäköisimmin potenttialiset asiakkaat arabimaailmassa. Arabian kielen käyttö tekee 

mainoksen paljonkin henkilökohtaisemmiksi ja houkuttelevimmiksi, sillä yritys on 

valmis ottamaan ylimääräisen askeleen lähemmäs asiakaskuntaa ja täten yhdistys myös 

poistuu osittain hieman omalta mukavuusalueelta. Imatran voiman mainoksen kuvitus 

puolestaan esittelee palmujen ja aavikon lomassa olevaa edistyksestä sähköntuotantoa, 

kuten vesivoimalaa ja sähkölinjoja, jota öljyvaroin vaurastuneet arabimaat tavoittelivat. 

Kuvituskuva luo mainosta tarkastelevalle henkilölle kuvan siitä, mitä yritys voisi saada 

aikaan mahdollisessa kohdemaassaan asiakkaan pyynnöstä. Mainostekstin sisältö on 

hyvin samanlainen kuin YIT:n mainoksessa eli siinä korostetaan itsessään yrityksen 

kansainvälistä tasokkuutta ja liikevaihtoa, sekä sen tarjoamia palveluita. Mainoksen 

osalta Imatran voiman tekemän työn visualisointi arabimaailmassa, sekä arabian kielen 

hyödyntäminen ovat isoja kulmakiviä yrityksen mainoksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
305 Salonen, Marhaba 1983, 52.  
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Mainosesimerkki 3.  

 

 
 

Matkailu-kategoriasta valitsin esimerkkimainokseksi tarkasteluun vuoden 1989 

Marhabassa julkaistun NET-matkojen mainoksen. NET-matkat on mainostanut 

palveluitaan Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa vuosien 1989-1992 

välisenä aikana. NET-matkojen mainos on hyvin erilainen verrattuna edellisiin 

mainosesimerkkeihin. Ensinnäkin mainoksen kohderyhmä on muuttunut täysin. 

Arabimaisten asiakkaiden sijasta mainos tavoittelee suomalaista asiakaskuntaa, tässä 

tapauksessa todennäköisimmin yhdistyksen vuosikirjaa lukevaa, arabimaailmaan 

matkustamisesta kiinnostunutta suomalaista yleisöä. Jo mainoksen otsikko Idän ihmeet 
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ja ilmeet alkavat houkuttelee lukijaa matkustamaan seuraavaksi mainoksessa lueteltaviin 

matkakohteisiin, joista osa sijaitsee arabimaailmassa. Tämän lisäksi esimerkiksi kamelin 

kuva luo mainokseen tunnelmaa Lähi-Idästä, kamelin ollessa tyypillinen eläin, joka 

yhdistetään arabimaailman eläimistöön ja kulttuuriin. Ennen matkatoimiston 

informaatiota ja yhteystietoja esiin nousee kohdennus tavoitellusta asiakaskunnasta 

seuraavilla sanoilla: Lähi-idän asiantuntijan matkalla. Vuosikirjan lukijoissa, että 

kirjoittajissa on jo aikaisemman tarkastelun perusteella paljon kouluttautunutta 

suomalaista asiantuntijoita koskien esimerkiksi juuri arabimaailman historiaa, kulttuuria 

uskontoja ja kieliä. Matkatoimisto houkutteleekin selvästi alan ammattilaisia varaamaan 

lomamatkoja tai mahdollisesti jopa työmatkoja kauttaan. Net-matkat ovat tukeneet 

Suomalais-arabialaista yhdistystä306, mutta on vaikea sanoa, onko yhdistys mahdollisesti 

hyödyntänyt sen palveluita ja tehnyt ryhmämatkojaan NET-matkojen kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
306 Ahmed Hattab: ”Suomalais-Arabialainen Yhdistys ry 30 vuotta. Kolme vuosikymmentä suomalais-

arabialaista kulttuuriyhteistyötä”. Marhaba 1993, 16. 
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Loppulause 

 

Määrällisen tutkimukseni avulla Suomalais-arabialaisen yhdistyksen artikkeleista 

onnistuin huomaamaan yhdistyksen vuosikirjossa tapahtuneen seuraavan teemallisen 

muutoksen: 1980-luvun puoliväliin mennessä talouden, kaupan ja yhteistyön 

teemapainotus vaihtui kulttuuriteeman painotukseen vuosikirjan artikkeleissa. Tähän 

muutokseen yhdeksi syyksi yhdistin suomalaisten rakennusyritysten poisvetäytymisen 

arabiamista 1980-luvun alun jälkeen syynään rakennusprojektien vähentyminen ja tästä 

seurannut kasvava kilpailu. Myös Irakin ja Iranin välinen sota, sekä 1990-luvun lama, 

mutta myös vaihtuvien kirjoittajien kiinnostuksen kohteet ja ammattiosaaminen 

vaikuttivat vuosikirjojen teemamuutoksiin. Marhaban suurin kirjoituskieli, suomi, 

vahvistaa yhdistyksen vuosikirjojen artikkeleiden kohdentumista yhdistyksen 

suomalaisille jäsenille, jolloin yhdistyksen tarkoitus sivistyksellisestä toiminnasta 

kohdistuu suurimmalta osin sen suomalaiseen lukijakuntaan. Maina Irak ja Egypti 

nousivat vuosikirjojen artikkeleissa suurimman huomion kohteiksi, johon syynä olivat 

yhdistyksen tiedolliset ja rahalliset yhteistyösuhteet kyseisten maiden suurlähetystöjen 

kanssa. Yhdistyksen vuosikirjoissa kirjoittajakunnan kohdalla vallitsi vuosien 1977-1995 

vahva mieskirjoittajien läsnäolo, kun taas arabialaistaustaisia naisia kirjoittajina 

yhdistyksen vuosikirjoissa vuosien 1977-1995 aikana ei ollut ollenkaan. Marhaba 

vuosikirjojen kirjoittajakunnan jäsenet kirjoittavat vuosikirjaan artikkeleita, jotka 

perustuivat niin heidän henkilökohtaisiin kokemuksiinsa kuin myös heidän ammatilliseen 

osaamiseensa. Esimerkiksi arabimaailmasta tulleiden kirjoittajien, kuten 

suurlähettiläiden, on helpompaa kirjoittaa vuosikirjoihin edustamansa maan oloista. Niin 

yhdistyksen vuosikirjan kirjoittajia kuin lukijoitakin yhdisti kiinnostus 

suomalaisarabialaiseen yhteistyöhön, mutta erityisesti vuosikirjan sisältö tuki 

suomalaisen jäsenistön tiedon kerryttämistä arabimaailmasta niin esimerkiksi niiden 

historian kuin kulttuurinkin osalta. 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen Marhaba vuosikirjoissa esitellyn 

kulttuuriyhteistyöllisen ulottuvuuden tarkoituksena oli esillä arabimaailmaa monesta 

näkökulmasta erityisesti yhdistyksen suomalaiselle jäsenistölle. Ensikädessä tämä 

kulttuuriyhteistyö näkyi niin Marhaba vuosikirjojen julkaisuna, mutta myös esimerkiksi 

yhdistyksen järjestäminä yhdistyskokouksina, jossa yhdistyksen jäsenet pääsivät 

kuuntelemaan erilaisia luennoitsijoita niin arabimaista kuin myös Suomesta. Suomalais-
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arabialaisen yhdistyksen halu tutustaa jäsenensä arabialaiseen maailmaan, mutta myös 

esitellä suomalaisarabialaista vuorovaikutusta näkyi myös yhdistyksen esitellessä sen 

ulkopuolisia tapahtumia vuosikirjassa, jotka voisivat kiinnostaa yhdistyksen jäsenistöä. 

Tästä hyviä esimerkkejä ovat Suomalais-arabialainen kirjallisuuden ja kulttuurin 

seminaarit, jotka tiivistivät Suomen ja Irakin välistä kulttuurivaihtoa kirjallisuuden 

saralla.  Toisaalta yhdistys pyrki avaamaan jäsenilleen arabimaailmaa ja sen kulttuuria 

kulttuuriturismin keinoin yhdistyksen järjestäessä aktiivisesti jäsenilleen opastettuja 

ryhmämatkoja eri arabimaihin. Nämä yhdistysmatkat olivat edullisempia 

mahdollisuuksia yhdistyksen jäsenille päästä katsomaan esimerkiksi arabikulttuuria 

silmästä silmään ja rikkomaan kulttuurien välistä epätietoisuuttaan matkustaessaan 

yhdistyksen matkassa sitten esimerkiksi Tunisiaan vierailemaan paikallisilla basaareilla 

tai Tukholmaan katsomaan vanhaa arabialaista kulttuuriesineistöä museonäyttelyssä. 

Yhdistyksen rahallinen tuki arabimaailmasta kiinnostuneille suomalaisille opiskelijoille 

ja muille henkilöille ajoi puolestaan yhdistyksen sivistyksellistä perustamisagendaa 

kulttuurivaihdosta ja samalla se tuki seuraavan sukupolven arabimaailmaan erikoistuvien 

suomalaisten ammattilaisten kouluttautumista. Yhdistys nostaa vuosikirjassaan myös 

virallisia Suomen ja arabimaiden välistä kulttuuriyhteistyötä esittelemällä Suomen ja 

Irakin sekä Suomen ja Egyptin välisiä kulttuurisopimuksia, jotka olivat osa Suomen 

aikansa silloista kulttuuridiplomatiaa. 

 

Suomalais-arabialaisen yhdistyksen taloudelliset suhteet tarkoittavat pääasiassa 

yhteistyöstä suomalaisyritysten kanssa. Tämä näkyy esimerkiksi joidenkin 

suomalaisyritysten rahallisena tukena yhdistykselle, joka auttoi Suomalais-arabialaisen 

yhdistyksen Marhaba vuosikirjojen julkaisussa. Vastapalveluksena yritykset saivat 

julkaista mainoksia yhdistyksen vuosikirjoissa. Yhdistyksen vuosikirjoissa arabimaissa 

työskennelleet suomalaisyritykset esiteltävät esimerkiksi rakennusprojektejaan 

arabimaailmassa positiivisväritteisenä menestystarinana. Todellisuudessa arabimaailman 

markkinoilla menestyminen vaati pitkäjänteistä yrittämistä, mutta myös kulttuurisen 

tiedon omaamista arabimaailmasta, jota yhdistyksen vuosikirjoissa suomalaisille 

bisnesmiehille esimerkiksi Zuhair Al-Obaidi avasi artikkeleissaan vuosikirjan 

lukijakunnalle. Suomen ja arabimaiden kansainvälinen taloudellinen yhteistyö nousee 

vuosikirjoissa esiin kehitysyhteistyönä, joka tiivistyy yhdistyksen tallentamaan TTT-

sopimuksien tarkasteluun. Kyseiset TTT-sopimukset olivat 70-luvulta alkaen 
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suomalaisyritysten ponnahduslautoina arabimaailman markkinoille samalla Suomen 

valtion taatessa hyvät välit öljyllä vaurastuneisiin arabimaihin.  

 

Suomalais-arabialaisen yhdistys ry:n vuosikirjojen keskeiset artikkeliteemat tarkastelevat 

Suomen ja arabimaiden kulttuurisen ja taloudellisten suhteiden edistämistä samaan 

aikaan kun Suomalais-arabialainen yhdistys myös itse harjoitti yhdistystasoista 

yhteistyötä arabimaiden suurlähettiläiden kuin myös suomalaisten rakennusyhdistysten 

kanssa ystävyysseuramaiseen tapaan. Yhdistyksen aktiivisen yhteistoiminnan ansiosta 

syntyneet vuosikirjat ovat hyvä esimerkki suomalaisen yhdistystason kiinnostuksesta 

arabimaailmaa kohtaan jo yli 40 vuoden ajalta. Sen vuosikirjojen 1977-1995 osalta 

voimme nähdä vuosikirjan kirjoittajakunnan artikkelien taloudellisen painopisteen 

muutoksen arabimaailman rakennusprojekteista kohti kasvavaa kiinnostusta 

arabikulttuurista ja sen ymmärtämisestä. 

 

 Suomen ja arabimaiden välistä yhteistyöhistoriaa ei ole vielä tutkittu läheskään tarpeeksi. 

Aiheitta käsittelevät ammattimaiset historianteokset suorastaan huutavat poissaolollaan. 

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällaisen aukon täyttämiselle on tarvetta etenkin 

nyt, koko ajan kansainvälistyvässä yhteiskunnassamme. Virallisten valtiotason yhteistyö 

ei kerro koko tarinaa suomalaisten ja arabimaalaisten ihmisten kohtaamisesta, jonka takia 

tällaisen aiheen tarkasteluun hyvinä lähdeaineistoina toimivat esimerkiksi erilaiset 

yhdistykset, kuten vaikkapa oman työni kohdalla Suomalais-arabialainen yhdistys ry ja 

sen vuosikirjat, joissa riittäisi vielä paljon tutkittavaa aiheesta kiinnostuneille. Suomessa 

yhdistyksien vuosikirjoihin kohdistuva tutkimus on vielä lapsen kengissä, mutta toivon, 

että tulevaisuudessa yhdistyksen vuosikirjat nähtäisiin potentiaalisina historiallisina 

lähteinä erilasille tutkimuksille. Yhdistystasolla tapahtuvaa toimintaa, kuten erilaista 

yhteistyötä ja kansalaisaktiivisuutta ei tule vähätellä historian tutkimuslähteinä.  
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Liitteet 

 

1. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen artikkelien teemat vuosina 1977-

1995. 

 
 

yhdistys kauppa, talous, 

politiikka ja 

yhteistyö 

historia kulttuuri ihminen, yhteiskunta 

ja uskonto 

1977 1 2 1 4 2 

1978 1 5 3 2 2 

1979 3 3 4 5 1 

1980 1 5 5 1 3 

1981 1 5 4 3 3 

1982 2 5 3 5 2 

1983 3 5 2 2 2 

1984 1 2 2 2 4 

1985 3 1 2 3 1 

1986 2 2 3 
 

3 

1987 2 2 3 2 3 

1988 2 
 

3 3 2 

1989 2 2 1 6 2 

1990 1 2 2 6 
 

1991 1 1 1 3 1 

1992 3 1 2 5 2 

1993 3 2 1 4 2 

1994 2 
  

3 4 

1995 1 
 

2 2 5 
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2. Artikkelien kirjoituskielet Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 1977-

1995. 

 
 

suomi suomi ja 

englanti 

suomi ja 

ruotsi 

englanti englanti ja 

suomi 

ruotsi ruotsi ja 

englanti 

1977 9 
  

1 
   

1978 1 10 
 

1 1 
  

1979 4 11 
  

1 
  

1980 2 13 
     

1981 5 11 
     

1982 9 6 
 

1 
  

1 

1983 9 5 
     

1984 4 7 
     

1985 4 3 
 

2 
  

2 

1986 4 4 
 

1 
  

1 

1987 2 8 1 
    

1988 5 4 
  

1 
  

1989 8 1 
 

1 
 

3 
 

1990 7 3 
 

1 
   

1991 7 
      

1992 9 4 
     

1993 9 2 
   

1 
 

1994 4 1 
 

4 
   

1995 6 4 
 

1 
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3. Arabimaiden painotukset Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjoissa 1977-

1995. 

 
 

Irak Egypti Saudi-

Arabia 

Arabiemiraatit Muut 

maat 

Useita 

maita/artikkeli 

1977 
 

1 
   

2 

1978 2 1 
   

3 

1979 1 
    

2 

1980 
    

3 3 

1981 2 1 1 1 
 

2 

1982 1 
 

1 1 
 

2 

1983 2 1 
   

2 

1984 
     

1 

1985 
     

1 

1986 1 1 
  

1 1 

1987 
 

1 
    

1988 
      

1989 
 

1 
  

1 
 

1990 
     

2 

1991 1 
     

1992 
 

1 
  

1 
 

1993 
 

1 
   

1 

1994 
      

1995 
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4. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen kirjoittajien sukupuolijakauma 

1977-1995. 

 
 

mieskirjoittajat/vuosikirja naiskirjoittajat/vuosikirja ei kirjoittajaa 

nimetty 

1977 7 2 1 

1978 10 2 1 

1979 12 3 1 

1980 13 1 1 

1981 12 3 1 

1982 13 3 1 

1983 9 3 2 

1984 7 3 1 

1985 8 1 1 

1986 8 1 1 

1987 6 5 1 

1988 7 3 
 

1989 9 4 
 

1990 9 2 
 

1991 6 1 
 

1992 8 5 1 

1993 8 3 1 

1994 4 5 
 

1995 7 4 
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5. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen mainoksien teemallinen painotus 

vuosina 1977-1995.  

 
 

Rakennus Teknologia, 

enerigiatuotanto 

ja öljy 

Matkailu Laivat ja 

koneistot 

Muut 

1977 1 2 
 

2 
 

1978 3 1 
  

1 

1979 10 2 2 2 4 

1980 6 3 4 2 
 

1981 6 3 1 1 
 

1982 5 2 1 
 

2 

1983 10 3 
  

1 

1984 7 3 1 1 1 

1985 6 3 1 
  

1986 5 3 1 
  

1987 2 3 1 
  

1988 3 3 1 
 

1 

1989 2 3 3 
 

1 

1990 3 2 2 
  

1991 1 2 3 
 

1 

1992 2 2 2 
 

1 

1993 
     

1994 
     

1995 
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6. Suomalais-arabialaisen yhdistyksen vuosikirjojen mainoksien kirjoituskielet vuosina 

1977-1995. 

 
 

englanti suomi englanti ja 

arabia 

arabia vain logo 

1977 3 
 

1 1 
 

1978 5 
    

1979 18 1 
 

1 
 

1980 12 2 
 

1 
 

1981 7 3 2 1 
 

1982 5 1 2 
  

1983 10 
 

3 1 
 

1984 9 1 2 1 
 

1985 5 3 2 
  

1986 5 2 2 
  

1987 2 2 2 
  

1988 2 3 2 
 

1 

1989 1 5 2 
 

1 

1990 2 3 2 
  

1991 3 4 
   

1992 3 3 1 
  

1993 
     

1994 
     

1995 
     

 


