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Johdanto 
 
Raportissani vedän yhteen kahden viikon kokemuksiani ja havaintojani Japanista, Tokiosta. 
Olen työskennellyt useissa projekteissa japanilaisten kanssa liki 10 vuotta. Tapasin tuttuja 
yhteistyökumppaneita vuosien varrelta, sekä monia uusia henkilöitä minulle ennestään 
tuntemattomista instituutioista. Haastattelin ihmisiä heidän ja heidän edustamiensa 
instituutioiden toimintatavoista tarkoituksenani selvittää asioita, jotka yleiselläkin tasolla 
olisivat hyödyksi Japaniin ensi kertaa suuntaaville. Tähän raporttiin nivoutuu myös 
aikaisempaa kokemustani japanilaisten kanssa toimimisesta sekä tutkimusaineistoa 
esimerkiksi kulttuuriantropologian alalta sekä toimittajien tiedotusvälineissä julkaisemia 
huomioita japanilaisesta kulttuurista. 
 
Huomioni ovat osaksi matkakertomuksen muodossa. Kommentoin kokemuksiani ja laajennan  
näkökulmaa aina kun siihen mielestäni on aihetta. Väistämättä pohdinnassani on myös 
paljon henkilökohtaista ajattelua, kas kun omasta kokemuksestani ja suodattamastani 
tiedosta kirjoitan. Valitsin myös olla luettelematta satamäärin nimiä ja titteleitä. Vaikka 
japanilaiset pysyvätkin edelleen uskollisesti saman työnantajan palveluksessa pitkään, he 
saattavat yletä virkahierarkiassa. Vuoden päästä uusi henkilö voi hoitaa tehtävää, johon 
hänet tässä kirjoituksessa kirjaan. Toisaalta minä, joka olen tavannut henkilön, otan yhteyttä 
häneen huolimatta hänen mahdollisesta uudesta asemastaan, sillä tie instituutioihin 
Japanissa käy henkilökohtaisten suhteiden  kautta – helpoimmin, jos mitenkään 
mahdollista. 
 

Alku usein hankala 
 
Saavuttuani jouduin aluksi yöpymään kaksi yötä 45 minuutin metromatkan päässä 
Shibuyasta, jonne majoituin lopuksi kahdeksi viikoksi. Shibuyassa oli myös ensimmäinen 
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tapaamiseni heti saapumispäiväni iltana. Anu Tuomisella oli näyttelynsä avajaiset Galleria 
Art-U room'ssa Shibuyassa ja tapasin siellä Anun lisäksi galleristin ja Suomen kulttuuri-
instituutin Culture and Communications Managerin, Aarne Toivosen. Sain pikakatsauksen 
Suomen ja Japanin kulttuurisuhteiden tilasta ja kuulin muutaman paljon puhuvan tarinan 
tuotteistamisesta  Japanissa. Ne tukivat omia aiempia, ja kuten osoittautui, myös tulevia, 
kokemuksiani hyvin. 
 
Matkani alku kuvaa hyvin Japania ja sen suurempia kaupunkeja, erityisesti Tokiota. Tokio 
lienee tälläkin hetkellä maailman suurin metropolialue yli 36 miljoonine asukkaineen. 
Välimatkat kaupungissa ovat pitkät, julkinen liikenne hyvin organisoitua mutta myös 
monimutkaista. Majapaikan saaminen ei välttämättä ole helppoa ja heti saavuttuaan voi 
joutua varaamaan paljon aikaa pelkästään siirtymisiin paikasta toiseen. Tokio koostuu 
kaupunkikeskuksista, joihin sijoittuu kaupallinen ja kulttuurinen aktiivisuus, kullekin 
keskukselle tyypillinen. Välit ovat täynnä tiheää asutusta, useimmiten melko matalaa 
rakennuskantaa, erittäin kapeita katuja ja korttelikaupalla puistotonta aluetta. Helppo eksyä – 
toisaalta taksin saa aina helposti ja kun oppii käyttämään metroa ja junaa, löytää aina perille. 
Jos ei osaa japania, on syytä pitää mukana hotellin käyntikorttia sekä kulloisenkin kohteensa 
esitettä, jota näyttämällä taksinkuljettaja tietää mihin asiakas on matkalla. Tai paikallinen 
osaa neuvoa. Tosin aasialaiseen kulttuuriin kuuluu, että ”en tiedä” tai ”en osaa neuvoa” ovat 
mahdottomia vastauksia. Aasialaisen on neuvottava sinua, jos kysyt tietä. Hän menettäisi 
kasvonsa  jos myöntäisi, ettei osaa. Voi olla, että hän neuvoo sinut täysin väärään suuntaan. 
Ystävällisesti tietenkin ja pahaa tarkoittamatta. 
 

Japani on toista maata 
  
Japanilaiset toimintatavat poikkeavat suomalaisista monin tavoin. Eivät vain yksilötasolla ja 
tapojen tasolla, vaan myös instituutioiden tasolla. Liike-elämä on mukana taide- ja 
kulttuurikentällä toisella tapaa kuin Suomessa. Meillä yhteiskunta, kunnat ja valtio, ovat 
vahvasti mukana kulttuurielämässä. Niin voi olla Japanissakin, ja 2000-luvulta siitä on yhä 
uusia esimerkkejä, mutta liike-elämän mukanaolo on erilaista kuin Suomessa. Sunnuntaina 
1.11. kävin ensi kertaa SPIRALissa tutustumassa Young Artist Fair -tapahtumaan. Sen 
näkeminen avasi hyvin SPIRALin toimintaa, josta pian enemmän. Young Artist Fair koostui 
kahdesta näyttelystä, joista toinen oli maksullinen, toinen ilmainen yleisölle – jotta jokaisella 
on mahdollisuus nähdä ainakin jotakin. Ideana on, että SPIRALin kuraattorit vuosittain 
valitsevat nuorista taiteilijoista sopivat tähän esittelyyn. Näytteille asetettavat valitaan haun 
perusteella, toisin sanoen kuka tahansa nuori taiteilija voi hakea mukaan Young Artist Fair -
tapahtumaan, ja tulee valituksi tai ei tule. SPIRAL taas seuraa ja tukee valitsemiaan 
taiteilijoita heidän urallaan.  
 
Mielenkiintoista kokonaisuuden kannalta on, että kaupallisen yrityksen rahoittama itsenäinen 
taiteen asiantuntijaorganisaatio tukee nuoria taiteilijoita ja seuraa heidän uransa kehittymistä 
ikään kuin kummin ominaisuudessa. Taiteilijat valitsee siis asiantuntijajoukko, eivät 
esimerkiksi taiteilijakollegat tai taiteilijajärjestöjen edustajat. Asiantuntijoihin  nojaaminen ja 
luottaminen on tyypillistä japanilaista asenneilmastoa ja käytäntöä. 
 
Japanissa ei ole samanlaista uraputkea taiteilijoille kuin suomessa. Suomessa taiteilija 
hakeutuu taidekoulutukseen, sen jälkeen mahdollisesti parempaan taidekoulutukseen, ja sitä 
tietä hän pääsee mukaan yhteisnäyttelyihin kotimaahan ja ulkomaille. Japanissa samanlaista 
tietä ei ole. Nuori taiteilija joutuu etsimään tietä toisella tapaa. On tavallista, että hän 
esimerkiksi osallistuu kotinäyttelyihin, joita järjestävät erilaiset yhdistykset ja henkilöt 
yksityiskoteihin tai tilapäisiin näyttelytiloihin. Nuoret taiteilijat myyvät teoksiaan uskomattoman 
halvalla saadakseen julkisuutta ja teoksensa mahdollisen tulevan mesenaatin tai muun 
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tukijan tietoon. Hyvällä tajulla varustettu ostaja voisi kerätä Japanista loisteliaan 
taidekokoelman liki ilmaiseksi hankkimalla teoksia suoraan taiteilijoilta tai kotinäyttelyistä. 
Kotinäyttelyitä järjestävät usein väljät yhteenliittymät, joita voisi varmaankin verrata 
japanilaisten traditioon harrastaa  jotakin teemallista yhteistoimintaa, ja nimenomaan yhdessä 
muiden kanssa, ei niinkään yksilösuorituksena. Tosin tapasin hiljan nuoren kuraattorin, joka 
perustaa parhaillaan tällaiseen näyttelytoimintaan perustuvaa yritystä Sapporoon.  
  
SPIRAL on mielenkiintoinen toimija. SPIRAL-rakennuksen Shibyuassa on suunnitellut 
Fumihiko Maki 1980-luvulla. Rakennus itse on nähtävyys. SPIRALin on perustanut naisten 
alusasuihin erikoistunut yritys Wacoal Corporation vuonna 1985. SPIRALin tarkoitus on 
toteuttaa elämän ja taiteen fuusio, sulauttaa taide tavallisten ihmisten elämään. Se myös 
antaa tässä tukea ihmisille, eli pyrkii neuvomaan tavallisia ihmisiä tekemään elämässään 
”more artistic and attractive selections”, kuten yhtiö itse määrittelee. Tässäkin kuvastuu 
japanilainen tapa käsittää yksilölliset valinnat joksikin, mihin ylempi asiantuntija aina voi antaa 
sopivan neuvon tai selvän toimintaohjeen. Japanilainen löytää aina auktoriteetin , joka 
kertoo, mikä on hyvä valinta. Tämän kokemuksen kaikki jakavat ja hyväksyvät. Sen toiminta 
on suunnattu erityisesti nuorille, alle 30-vuotiaille naisille ja miehille. Yrityksen presidentti 
tosin on noin 60-vuotias herrasmies, mutta tämä on tavallista Japanissa ja muuallakin 
Aasiassa. Vanhempi ja pitempään palvellut työntekijä on arvokkaampi kuin nuori, toisinaan 
myös riippumatta sopivuudesta, lahjoista tai osaamisesta. Japanilaisen työkulttuurin 
hierarkkisuutta ei voi ohittaa; sitä ei voi olla ottamatta huomioon ja se on hyväksyttävä jos 
aikoo toimia japanilaisten kanssa. Sillä on hyvät ja huonot puolensa.  
 
Eräs SPIRALin viimeaikaisista projekteista on kokonaissuunnitelma vanhainkotiin. Sen 
toteuttivat SPIRALin hengen mukaisesti nuoret taiteilijat. Teemana oli luonto, jota sisätiloihin 
sidottujen vanhusten on vaikea enää lähestyä. Kun kysyin, onko heillä strategiaa vanhusten 
huomioon ottamiseksi, vastaus oli kuitenkin ”ei”. Projekti oli siis sattumalta vanhainkoti, 
toiminnan ytimen mukaisesti idea oli saada projekti nuorille taiteilijoille. 
  
SPIRALin toimintamalli on eettinen, vaikka suomalaisin silmin tarkasteltuna tämän kaltaista 
eettisyyttä ehkä tarkastellaankin kriittisemmin kuin mitä japanilaiset itse tekisivät. SPIRAL-
rakennuksen idea on, että se tarjoaa hyvää oloa ja kauneutta erityisesti naisille, toiminta-
ajatuksen mukaisesti alle 30-vuotiaille, mutta käytännössä kuulemma myös paljon 
vanhemmille. Yleisö on vanhentunut talon mukana. Tyypilliseen japanilaiseen tapaan 
kategorisointi  on voimakasta ja käytäntö näyttää jatkuvan, vaikka maailma 
muuttuu. Talossa on wellness-palveluja, sisustustarvikkeiden design-myymälä, mm. Iittalaa 
tarjolla, mutta myös ravintolapalveluja, baari ja kahvila, kokoustiloja, juhlasali lämpiöineen ja 
kauneudenhoitopalveluja, kuten kynsistudio. Kuriositeettina voi mainita, että tapaamillani 
SPIRALin naispuolisilla työntekijöillä oli lähes kaikilla komeat, ellei prameat rakennekynnet. 
2000-luvun alun trendi. 
 
Sivuhuomautuksena sanottakoon, että eräs toinenkin erityisesti naisille markkinoiva yritys 
omistaa museon: Shiseido, joka tunnetaan kosmetiikkamerkkinä. Yrityksen omistama museo 
esittelee valokuvauksen historiaa, ja vaikka se on  yksityinen museo, se on samalla myös 
osa julkisia palveluita.  
  
Mutta SPIRALissa siis erilaiset vuotuiset tapahtumat tekevät nuorta taidetta näkyväksi. 
SPIRALin ajatuksena on ensin löytää lahjakkaat nuoret kuvataiteilijat, sen jälkeen kuljetaan 
rinnalla kasvun tiellä tukien, esitellään taiteilija yritysmaailmalle ja sen jälkeen suurelle 
yleisölle. Tämäkin kiertokulku kuvaa japanilaista ajattelua, jossa asiantuntija-auktoriteetit ja 
yritysmaailma ovat tiukasti mukana arkielämässä. Yritykset näkyvät rahoittajina ja henkisinä 
tukijoina arjessa, asiantuntijoiden tukijoina, palkan maksajina ja mukana olijoina. Tässä ei 
katsota olevan eettisiä tai moraalisia ongelmia. SPIRALin konseptissa yritykset myös 



 4

tukevat nuoria taiteilijoita siten että heidän työnsä jälki näkyy prosessin lopputuloksena 
nimenomaan ihmisten arjessa. Esimerkiksi parempina valintoina, esteettisempänä ja 
toimivampana ympäristönä, miellyttävämpänä arkena.  
  
Voidaan tietysti suomalaisittain kysyä, onko se oikein tai saako niin tehdä, ja eikö se ole 
ylhäältäpäin sanelemista, jopa rahan käskypuhetta. Kysymys paljastaa jälleen kulttuuriemme 
eroavaisuuden. Japanilaisessa kulttuurissa on luonnollista, että auktoriteetit tietävät, mikä on 
oikein ja mikä väärin, mikä hyvää ja mikä huonoa. Ihminen tekee hyviä valintoja luottaessaan 
oikeisiin asiantuntijoihin. Liike-elämän mukana olo ei ole sen kummempaa kuin Suomessa 
valtionrahoituksen mukanaolo. Luultavasti SPIRALin toimintamalli ja -filosofia ei olisi suoraan 
siirrettävissä Suomeen tai muihinkaan länsimaihin, mutta vaikutteita voi meilestäni hyvinkin 
pohtia otettavaksi.  
 
Asiantuntijuus sinänsä saa Japanissa Suomesta poikkeavia sävyjä. Asiantuntijaksi 
leimautuminen on tarkemman eettisen pohdiskelun kohde kuin meillä. Se on myös erittäin 
yhteisöllinen, eikä välttämättä näkyvä prosessi. Asiantuntijaksi ja auktoriteetiksi kasvetaan 
useimmiten pitkän virkauran tietä. Arvo saadaan yhteisöltä, sitä ei voi ottaa eikä saada 
pelkällä koulutuksella. Arvon saaneelta edellytetään vaatimattomuutta ja arvokkuutta, eikä 
arvossa oleva tee siitä numeroa. Siksi voi toisinaan olla vaikea löytää instituutioiden 
hierarkiakerroksista oikeaa henkilöä, sitä, jolla on päätösvalta kussakin asiassa. On toki 
poikkeuksia, kaikki eivät käy pitkää tietä asemaan, kuten esimerkiksi viihdemaailmasta 
tiedetään, mutta pääsääntö on yksinkertainen. Eikä aivan täysin erilainen kuin Suomessa; 
perinteisesti meilläkin ”vaatimattomuus kaunistaa” ”ei tehrä tästä ny numeroo” ja ”rumat ne 
vaatteilla (miksei arvonimillä) koreilee”. 
 
SPIRALin päätuottaja Hiroyuki Kobayashi tuli Wacoal Art Centeriin töihin ensimmäisenä 
taiteen alan asiantuntijana. 2000-luvulla toiminta on hänen mukaansa kohentunut jatkuvasti 
ja kulttuurin ja taiteen merkitys yhtiön toiminnassa kasvaa. Päätuottaja kertoo, että taide- ja 
kulttuuripuoli hyötyy Wacoalin muusta toiminnasta huomattavasti. Hän siis pitää 
bisnesmaailman ja taidemaailman liittoa onnistuneena. Hänen näkemyksensä mukaan yksin 
näyttelyt eivät ole tärkeitä, vaan myös yhteistyökumppanien sitouttaminen on erittäin tärkeää. 
Hän myös korosti sekä toimivan tiimin että hyvän johdon merkitystä työn onnistumisessa. 
Yhteisöllisyyden ihanne kajastaa läpi voimakkaasti. 
 

Taideprojektien 2000-luku 
 
SPIRALkin on mukana monenlaisissa taideprojekteissa Japanissa ja ulkomailla. Yksi 
projekteista on Zou-No-Hana Terrace Yokohamassa. Yokohama Tokion naapurissa on 
julistautunut luovuuskaupungiksi (Yokohama Creative City), ja siellä onkin 2000-luvulla 
syntynyt erittäin monimuotoinen, osin kaupungin, osin yksityisten rahoittama kulttuuri- ja 
taideaktivistien verkosto. Se hahmottuu monimuotoisuutensa ja monimutkaisuutensa vuoksi 
vaikeasti ulkopuoliselle. Zou-No-Hana Terrace on kuitenkin hyvä ja näkyvä esimerkki yhdestä 
Yokohaman verkoston toimijoista. Se on siis SPIRALin hallinnoima hanke. SPIRAL sai 
hankkeen Yokohaman kaupungin kilpailutuksen tuloksena. Kaupungin ongelma oli satama-
alue, joka oli lähinnä alkoholistien ja kodittomien asuttamaa joutomaata kaupungin 
keskustassa. Paikalla oli vuosi, pari sitten vain WC ja kahvila, ja kaupunki halusi elävöittää ja 
siistiä alueen kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi. Projektilla on siis vahva sosiaalinen 
tausta-ajatus. SPIRAL rakennutti alueelle uudisrakennuksen, joka avattiin kesällä 2009. 
Rakennus on paitsi yhteinen oleskelutila kahviloineen, myös taideprojektien tila ja galleriatila, 
jossa työskentelee kolme vakituista työntekijää. Interaktiivisuus, sosiaalisuus ja käsitetaide 
ovat projektin keskeiset teemat. Valoisan tilan ikkunaseinät liittävät taideprojektit 
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ympäröivään kaupunkitilaan, satamaan, mereen ja maisemaan, josta silmä heti tavoittaa 
seuraavat taide- ja kulttuurikohteet kävelymatkan päästä. 
 
Yokohaman taide- ja kulttuurielämä on erittäin aktiivista ja hallinnon tukemaa. Uusin projekti 
on kaupungin hallintoalueelle maaseudulle ulottuva taideprojekti, joka alkoi vuonna 2009 ja 
jatkuu toistaiseksi. 
 
Sivupolkuna vielä japanilaisesta aktivoivasta tavasta saada ihmiset osallistumaan 
taidehankkeisiin ja projekteihin: Picknick Club, http://www.picnicclub.org/, on perustettu 
vuonna 2002 edistämään piknik-kulttuuria. Klubiin kuuluu liki sata ihmistä, arkkitehteja, 
kaupunkisuunnittelijoita, valokuvaajia, kuvittajia, kuraattoreita… yhteenliittymä näyttäisi 
olevan eräänlainen luovien alojen kenties humoristinen ja vapaamuotoinen tapa edistää 
kaupunkikulttuuria yhdessäolon ja vanhan, 1802 Lontoossa perustetun, Picnic Clubin 
innoittamana. 
 

Messut, kaupallinen megailmiö ja innovaatiot 
  
Tiistaina 3.11. tutustuin syksyn merkittävimpään messutapahtumaan Tokiossa, kuten minulle 
sanottiin. 100% Design –messut olivat nimensä mukaan design-messut, joilla esittäytyivät 
sadat alan tekijät, innovaattorit, pienet pajat, suurteollisuus, kotimaiset ja ulkomaiset osaajat. 
Mukana oli myös suomalainen osanottaja, joka sai kohtalaisesti huomiota Tokiossa 
täydellisesti biohajoavalla materiaalillaan ja osallisuudellaan Subway-ketjun uuden 
ravintolakonseptin suunnitteluun. Messuilla kävi ilmi tämän hetken design-suuntausten kaksi 
valtavirtaa, yllätys yllätys, luonnonmukaisuus ja uudet materiaalit. Kummassakin trendissä  
on varmasti tulevaisuudessa potentiaalia. Japanilaisille kysymykset ovat kaikessa 
hiljaisuudessa hyvin tärkeitä käytännön kysymyksiä, sillä saarivaltio on tiheästi asutettu ja 
ympäristö- ja jäteongelmat ovat vielä polttavampia kuin esimerkiksi Euroopassa. Asenteessa 
kansan keskuudessa on toivomisen varaa, sillä viimeisen kuluttajatutkimuksen mukaan 
japanilaiset ovat valmiita suojelemaan luontoa ja ympäristöä, mikäli siitä ei koidu heille 
vaivaa. Ja kansa rakastaa tavaraa, mitä suomalainen pitää lähinnä roinana; kaman kulutus 
on huipussaan. Kuitenkin teknisten innovaatioiden suhteen tilanne on toinen. Tie on pitkä 
kuten ehkä meillä kaikilla, mutta käytännön esimerkkejä kulutuksen kuormittamisen 
vähentämisestä on olemassa. Esimerkiksi japanilainen autoteollisuus kehittää jatkuvasti 
entistä vähäpäästöisempiä malleja. Japanilaiset henkilöautot ovat myös täkäläisiä 
hiljaisempia. Japanilaiset päästönormit ja monet muut määräykset ovat tiukempia kuin 
eurooppalaiset. Toisin sanoen siellä missä suunnitellaan ja päätetään suunnittelun 
suunnasta, ollaan selvästi valistuneita. Ja kuten eräs japanilainen Suomen kuvalehden 
haastattelussa (7.5.2010) totesi: jos viranomaiset sanovat, että säästämme, me teemme sen. 
Japanilaiset tietävät auktoriteettiuskonsa ja jopa pitävät siitä kiinni. He myös odottavat, että 
asiantuntijat ratkaisevat heidän ongelmansa ja heille riittää, että he tottelevat neuvoja. 
Ajatteluun kuuluu myös se, että kansa luottaa asiantuntijoiden ratkaisevan asiat heidän 
edukseen, ei rajoittaen, kurittaen. Asiantuntijan hyväntahtoisuutta ei kyseenalaisteta. 
 

Näyttelynäkymiä, kiinnostuksen kohteita 
 
Keskiviikkona 4.11. tapaaminen Utsunomiyan taidemuseon kuraattorin, Yuko Hashimoton, 
kanssa. Keskustelimme muun muassa Tampereen museokeskus Vapriikin inro-näyttelystä, 
joka avautui keväällä 2010. Runsaasti japanilaista esineellistä kulttuuriperintöä on talletettu 
eurooppalaisiin kokoelmiin. Inro-näyttelyn esineistöon pääasiassa peräisin saksalaisesta 
yksityiskokoelmasta. (Inro-rasiat ovat Edo-kauden pienesineistöä, lakkarasioita joissa 
samurai-luokan miehet kuljettivat pikkuesineitä.) Japanilaisella esineistöllä voi olla hyvätkin 
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markkinat Japanissa kulttuurihistoriallisissa museoissa. Mutta kuten aina Japanissa, asian 
tunnustelu edellyttää henkilökohtaisia suhteita sopiviin ihmisiin sopivissa organisaatioissa. 
Tai niiden kärsivällistä luomista ensi alkuun. On myös hyvä ottaa huomioon hienotunteisuus 
jos lähtee suunnittelemaan näyttelyä tämän kaltaisesta materiaalista. Kaikki aineisto ei ole 
päätynyt Eurooppaan onnellisten viattomuuden tähtien alla. Osa tietysti on, sillä kun Japani 
avautui maailmalle 1868 Meiji-kauden alkaessa, länsimaiset kauppiaat todella ottivat asiasta 
ilon irti ja japanilaista esineistöä virtasi Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Ja päin vastoin. 
Toisaalta myös sodat ovat kuljettaneet esineistöä, kuten aina. On hyvä tietää taustat ja osata 
suhtautua niihin sopivasti – hienotunteisen kohteliaasti . 
 
Perinteisen japanilaisuuden lisäksi vanha eurooppalainen taide ja muinaiskulttuurit vetävät 
yleisöä Japanissa. Lastenkulttuuri on erittäin suosittua myös aikuisten keskuudessa. Nuorten 
taiteilijoiden tuotanto on kysyttyä, myös ulkomaalaisten. Ei ole liioiteltua sanoa, että 
suomalaisuus on Japanissa hitti. On vain muistettava, että nimenomaan SUOMALAISUUS 
on siellä brändi. On siis aivan turhaa mennä Japaniin esimerkiksi markkinoimaan 
helsinkiläisyyttä, Kainuuta, Ahvenanmaata, Lappia… vaiva on hukkaan heitetty. Japanista 
katsottuna on olemassa brändi nimeltä Suomi ja siihen kuuluvat kaikki edellä mainitut, 
saunat, metsät, järvet, porot, muumit, viina ja vaikka terva jos niin haluamme. Ehkä muumit 
ovat jonkinlainen poikkeus. Muumit nimittäin leimaavat Suomi-brändiä, ei suinkaan 
päinvastoin. 
  

Volyymi, vaikutelma ja vastuu 
 
Torstaina 5.11. tutustuin Roppongin muodikkaaseen kaupunkikeskukseen. Roppongissa 
bisnesmaailma ja taide sekoittuvat näyttävästi. Aloitin tutustumalla National Art Centeriin, 
joka sijaitsee kävelymatkan päässä pilvenpiirtäjien liikekeskuksesta. Art Center on näyttävää 
2000-luvun arkkitehtuuria. Siellä on kerralla esillä useita näyttelyitä, kuten japanilaista 
nykytaidetta ja maalaustaidetta show-luontoisesti esitettynä, mikä ei kaikin kohdin tehnyt 
oikeutta teoksille ainakaan eurooppalaisen katsojan mielestä. Kokonaisuus antoi vaikutelman 
määrästä, jonka laatu on ostettu suurella rahalla ja tuotteistettu tehokkaasti. Ostettua laatua 
saatetaan joskus paikata keskinkertaisuudella, kunhan näyttävä määrä taataan. Volyymi  on 
usein avainsana myös kulttuuriprojekteissa. Museotekniikka on huipputasoa ja kaikki on 
toteutettu ammattimaisesti, suureellisessa mittakaavassa, tehokkaasti ja nopeatempoisella 
aikataululla. Tämän tietysti mahdollistaa henkilökunta, jonka määrää suomalaisissa 
museoissa ei koskaan voida saavuttaa. Taidekeskuksen Habsburgien aarteita -näyttely 
muistutti jonkin verran ”tuotteistuskatastrofia”, josta Aarne Toivonen kertoi minulle aiemmin. 
Kysymys oli muutama vuosi sitten tehdystä näyttelystä, jossa eurooppalaisen kuraattorin ja 
japanilaisten toimijoiden intressit menivät täysin ristiin. Eurooppalainen kuraattori ei voinut 
ymmärtää japanilaisten ykköstavoitetta saada kokoelmasta muutama helmi, highlight-teos, 
jotka toimivat sisäänheittäjinä näyttelyyn luomalla oikeanlaisen vaikutelman . Ajatus oli 
vastoin kuraattorin periaatteita, ja oli hänelle filosofinen, tieteellis-moraalinen ja ammatillinen 
tappio, kun hän joutui antamaan japanilaisille periksi. Niinpä kuraattorin huolella, 
taidehistoriallisin periaattein koottua näyttelyä lisättiin parilla Velasquezin tunnetulla 
maalauksella, niistä teetettiin näyttelyn julisteet ja mainokset ja japanilaiset saivat yleisön 
kiinnostumaan. Taidehistoriallisessa mielessä teosten lisääminen näyttelyyn ei ollut ainakaan 
kuraattorin mielestä perusteltua. Tämän tyyppisiin tilanteisiin on kuitenkin syytä varautua 
yhteistyössä japanilaisten kanssa. Itse olen suhtautunut siihen kulttuurien välisenä erona ja 
ottanut asian tyynesti. Sitähän ei kuitenkaan voi muuttaa. Aina voi valita, ryhtyykö 
yhteistyöhön vai ei. 
 
Itse Roppongi-liikekeskus on hyvin uusi, kaupallinen keskus putiikkeineen, palveluineen ja 
toimistoineen. Tokion rakennuskanta yleensä on joko uutta tai vielä uudempaa. Sanotaan, 
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että kaupungin rakennuskanta uusiutuu 20 vuoden välein. Osasyynä ovat maanjäristykset ja 
niiden aiheuttamat tuhot ja rasitus rakennuskannassa. 20 vuotta on ehkä pientä liioittelua, 
mutta sisältää viitteen todellisuuteen. Japanilainen suhtautuminen arkkitehtuuriin on erilaista 
kuin meillä, ehkä juuri tästä syystä. Sen voi nähdä myös perinteisillä temppelialueilla. Ne ovat 
täsmälleen perinteisen tradition mukaisia, mutta rakennukset saattavat olla uusia. Vasta 
lähempi tarkastelu osoittaa sen. On jopa arvorakennuksia, jotka rakennetaan 
seremoniallisesti uudestaan tietyin väliajoin. Vanhan ja uuden yhdistely poikkeaa myös 
suomalaisesta ajattelusta. Esimerkiksi merkittävä monumentti, Osakan linna, on tulipalon 
jälkeen rakennettu kokonaan uudestaan – sisältä moderniksi oman aikansa 
betonimonumentiksi, ulkoa sellaiseksi kuin se 1600-luvulla rakennettiin. 
 
Roppongin kaupunginosan maamerkin, Roppongi-Towerin, 53. kerroksessa on Mori Art 
Museum. Tuolloin siellä oli kiinalaisen tunnetun taiteilijan ja toisinajattelijan, Ai WeiWein, 
näyttely. (Ai WeiWei oli mukana myös Tampereen taidemuseon suuressa Kiina-näyttelyssä, 
ja oli ilo huomata, että Morin näyttelyssä oli mukana samoja teoksia kuin taidemuseon 
näyttelyssä.) Mori Art Museum on täysin yksityinen taidemuseo ja se on osa Mori-konsernia. 
Se ei saa julkista rahoitusta. Sillä on 15 kuraattoritason työntekijää ja 10 markkinointi- ja PR-
henkilöä, loput noin 50 työntekijästä ovat teknistä henkilöstöä. Kiinteistön vartioinnista vastaa 
noin 200 vartijaa. Mori on rakennuttanut koko Roppongin alueen ja vastaa sen kehittämisestä 
edelleen. Yrityksen johtaja on nainen, jolla on ehdoton valta yrityksessään, myös 
taidemuseossa. Takavuosina meilläkin oli uutinen, kun Mori Art Museum sai eurooppalaisen 
johtajan – yhteistyö ei kestänyt kauan, mikä ei välttämättä ole ihme. Eurooppalaiseen, 
varsinkaan pohjoismaalaiseen, kokemuspiiriin harvoin kuuluu se, että yksittäinen ihminen 
voisi sanella ehdottomasti, mitä tehdään ja miten. Japanissa se on mahdollista, eikä sellaista 
välttämättä kyseenalaisteta, vaikka yrityksillä toki onkin erilaisia johtoryhmiä ja hallituksia.  
 
Mori-konsernin ajattelutapa on tuttua omasta historiastamme patruuna-ajalta jolloin 
yritysjohtajat huolehtivat työntekijöidensä asumisesta, terveydenhuollosta ja liki kaikesta 
muustakin arkeen ja juhlaan liittyvästä. Patruunat rakennuttivat kirkot ja terveysasemat, 
lastentarhat, infrastruktuurin ja ylimalkaan melkein kaiken mitä yhteisö tarvitsi. Mori-konsernin 
toimintaperiaatteisiin kuuluu pitää yllä ja kehittää Roppongin kaupunkikeskusta ja sen 
kulttuurielämää, elämänlaatua, museoita… likitulkoon kaikkea. Ei siis ainoastaan omien 
työntekijöiden, vaan koko kaupunkikeskuksen ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi on osa 
bisnesajattelua. 
 
Morin ajatusmaailmaan kuuluu, että, jälleen kerran, yritys on osa yhteisöä ja taide ja kulttuuri 
ovat osa yritystä ja yhteisöä ja yritys kantaa vastuuta  tästä kaikesta. Yritys rahoittaa taidetta 
ja tuottaa sitä yhteisön hyväksi. Morissakin oli samaan aikaan kaksi näyttelyä, toinen 
taidemuseon Ai WeiWei, toinen korudesign-näyttely. Korunäyttelyyn oli kalliimmat liput, eikä 
sinne päässyt ICOMin kortilla edes alan ammattilainen ilmaiseksi tai alennuksella, kun taas 
taidemuseoon pääsi. Morin filosofiaan kuuluu oletus, että ihminen viettää keskimäärin tunnin 
ostoksilla, tunnin kahviloissa ja ravintoloissa ja sen jälkeen hän tulee museoon. 
Yhteistyökumppaneita Morilla on nelisenkymmentä, esimerkiksi Samsung, Toyota, Sony – ja 
yhteistyökumppaneiden edustajille ja vieraille museo järjestää erityisohjelmaa, kuten 
näyttelykierroksia ja asiakasiltoja, ja yritysten työntekijät pääsevät museoon ilmaiseksi. 
Museolla on myös projekteja äideille ja lapsille, sekä kierroksia, joissa opastus on erikseen 
lapsille ja heidän vanhemmilleen samanaikaisesti. Museolla on myös vammaisprojekteja. 
Vanhusväestökin on otettu huomioon. Mori-yhtiöllä on siis vahvat yhteiskunnalliset arvot, 
jotka se itse kiteyttää sanoihin ”turvallisuus, ympäristö ja kulttuuri”.  
 
Tietenkin voidaan keskustella tällaisen asenteen todellisesta luonteesta. Onko se kaunista 
puhetta, jolla on tarkoitus tehdä hyvä vaikutus ja lisätä myyntiä? Voiko suuryrityksellä 
ylimalkaan olla moraalisia tai eettisiä arvoja, jotka toteutuvat käytännössä? Jos on, eivätkö ne 
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ole jotain, mistä luovutaan ensimmäisenä kun lama iskee? Mihin on piski haudattuna, 
jossakin sen on pakko olla…?  
 
Suomessa on totuttu liikaakin kyynisesti kyseenalaistamaan yritysten eettis-moraaliset 
ponnistelut. Tunnustelin Morinkin kohdalla monin kiertoilmaisuin, mikä on todellisuuden ja 
ohjelma välinen ero – mutta kohteliaasti hämmentynyt haastateltavani jätti ymmärtämättä 
moisen epäuskon. Ajatelkoon tästä jokainen halunsa mukaan. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että japanilaisille yrityksille tämä on pysyvä ja kiinteä osa toimintaa, ymmärsimme me sen 
miten hyvänsä. Sen juuret saattavat osin liittyä konfutselaiseen perinteeseen ja sen luomaan 
totaaliseen ja tinkimättömään työkulttuuriin, joka ei jätä paljon sijaa vapaa-ajalle tai 
omaehtoiselle elämän järjestämiselle. Kulttuuri korostaa vastuuta, niin yksilön kuin 
yhteisönkin vastuuta. On myös niin, että paradoksaalisesti kyllä, kun Japanin talous on 
heikennyt tai ainakin kärsinyt pitkästä laskusuhdanteesta, suuryritykset eivät suinkaan ole 
vähentäneet satsaamistaan taiteeseen, pikemminkin päinvastoin. Koko 2000-luku on ollut 
taiteen ja kulttuurin nousuaikaa Japanissa, omaehtoiset ja tuetut taideprojektit syntyvät ja 
kukoistavat ja niihin osallistuvat yhdistykset, järjestöt, yritykset ja hallinto.  
 

Pop Up 
 
Illalla Roppongi-vierailun jälkeen osallistuin tilaisuuteen, jonka isäntänä oli Mr. Sigeyoshi 
Noto, Senior Consultant Japanin Finprosta. Tilaisuus järjestettiin Shibyuassa Cafe Alvar 
Aallossa. Kahvila on kerrallaan muutaman kuukauden muodikas Pop Up -projekti, jonka 
takana on United Destinations *http // united-destinations.com. Projektiluontoiset tempaukset 
ovat tavallinen tapa saada ihmisiä yhteen, luoda kontakteja ja saattaa alulle uusia 
yhteistyömuotoja, olipa kyse taiteesta, kahvilasta tai vaikka vaatekaupasta.  
 
Samanlaisesta toiminnasta on tietysti kyse myös kotinäyttelyissä ja muissa 
tilapäisnäyttelyissä, joita toteutetaan muissa kuin galleriatiloissa tai vastaavissa. 
 

Yhteiskunnan muutos ja yksilö 
  
Perjantaina 6.11. aloitin tapaamalla aamulla Motoo Iton ja hänen puolalaisen tulkkinsa. 
Motoo Ito on organisoinut kerran, 1990-luvun lopulla, suuren muuminäyttelyn Japaniin 
Tampereen taidemuseon Muumilaakson kokoelmasta. Itse en silloin ollut vielä Tampereella. 
Tapasin Iton siis ensimmäisen kerran. Viime näyttelyn aikaan hän oli töissä Japanin 
suurimmassa päivälehdessä, Asahi Shimbunissa. Nyttemmin hän on perustanut oman 
yrityksen, Book Globe Company Ltd., joka on erikoistunut kustantamaan lastenkirjoja ja 
tuomaan erityisesti lastenkirjakuvitusnäyttelyitä Japaniin. Kävi ilmi, että hän on 
tämäntapaisten näyttelyiden maahantuonnin pioneeri, buumi alkoi n. 10 vuotta sitten, ja 
museot kiinnostuivat aiheesta. Hän itse sanoi vaatimattomasti, kun mainitsin 
pioneeriasemasta, että hänestä toki sanotaan niin, mutta että hän ei itse ajattele niin. 
Keskustelimme tulevasta muuminäyttelystämme, joka alkaa vuoden 2011 maaliskuussa. 
Motoo Ito on myös kiinnostunut suomalaisista nuorista nykytaiteilijoista. Suomalaiselle 
nuorelle taiteelle on tilausta Japanissa. Esimerkiksi SPIRALissa oli FRAMEn ansiosta Santeri 
Tuorin näyttely alkusyksystä.  
  
Motoo Ito on esimerkki hitaasta mutta olemassa olevasta muutoksesta japanilaisessa 
yhteiskunnassa. Aikaisemmin oli tavatonta, että työntekijä olisi vaihtanut työpaikkaa 
elämänsä aikana. Työntekijä sitoutui työnantajaan ja päinvastoin. Työpaikka oli elinikäinen 
yhteisö , josta ei luovuttu edes eläkkeelle jäätyä. Toinen kiinteä ja merkittävä yhteisö sen 
ohella oli koululuokka; entiset oppilaat pitivät tiiviisti yhteyttä läpi elämän. Kolmas yhteisö oli 
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harrastusyhteisö. Ja neljäs, viimeinen, oli perhe. Suurelta osin näin on nytkin, mutta hidasta 
muutosta tapahtuu. Motoo Ito individualistisine ratkaisuineen on siitä hyvä esimerkki. Hän on 
hyödyntänyt oman erityisosaamisensa oman yrityksen hyväksi ja luopunut yhden 
merkittävimmän japanilaisen instituution, Asahi Shimbunin ”jäsenyydestä”. Kuvaavaa on 
myös se, että hän ei puhu muuta kuin japania. Se ei estä hänellä olemasta laajoja 
kansainvälisiä suhteita. Monen japanilaisen kanssa on varauduttava kommunikoimaan 
tulkin välityksellä , mikäli ei itse osaa japania erinomaisesti. 
 
Iltapäivällä perjantaina palasin SPIRALiin ja tapasin Tomoko Yotsumoton, joka vastaa PR-
suhteista talossa. Hän kertoi olleensa kahdeksan vuotta poissa, opiskelemassa, ja 
huomanneensa kuinka yhteiskunta siinä ajassa oli muuttunut oleellisesti ainakin SPIRALin 
toimintaympäristössä. Ikäryhmät ovat pirstaloituneet dramaattisesti ja on entistä vaikeampaa 
tavoittaa SPIRALin kohderyhmää, joka on hajonnut pienryhmiksi. Tomoko on ollut taukonsa 
jälkeen vajaan vuoden töissä SPIRALissa. Hänen kokemuksensa tukee käsitystäni siitä, että 
erityisesti 2000-luvun alku on Japanissa merkinnyt ja merkitsee yhä yhteiskunnallista 
muutosta. Parhaiten se näkynee nuorisokulttuurissa, sen lukemattomissa alakulttuureissa. 
Mutta vaikka ryhmät ovat pirstaloituneet , ne ovat silti ryhmiä, entistäkin tunnistettavampia, 
pienempiä kuin ennen, mutta yhtä kaikki ryhmiä, joihin kuuluminen on tärkeää. Mitä väliä 
sillä, onko Sweet Lolita, Gothic Lolita vai Wa-Lolita – pääasia että tunnistettavasti kuuluu 
johonkin, ainakin silloin kun niin haluaa. Tähän kenties kiteytyy yhteiskunnan muutos. 
Kuuluminen johonkin pysyy, ryhmän sääntöjen noudattaminen pysyy, valinnan vapaus on 
uutta. 
  
Lauantaina 7.11. vierailin Tokion nykytaiteen museossa. Tutustuin Luxury in Fashion 
Reconsidered -näyttelyyn, joka oli koottu lähinnä KCIn kokoelmasta. KCI on The Kyoto 
Costume Institute, joka on The Wacoal Corporationin toinen “ylläpidettävä” SPIRALin lisäksi. 
Wacoal Corporation siis ilmiselvästi näkee hyötyä ja/tai merkitystä väljästi varsinaiseen 
koderyhmäänsä naisiin liittyvässä aktiivisuudessa kulttuurin alalla. Näyttely oli komeasti 
esitelty katsaus luksuksesta ilmiönä alkaen 1700-luvulta ja päättyen tämän päivän Comme 
de Garçonin japanilaissuunnittelijaan. Näyttelykonsepti oli kiinnostava ja varmasti suuren 
(nais)yleisön mieleen. Sen tuotteistamisessa oli keskitytty vähän mutta laadukasta -teemaan 
(mikä sopiikin Wacoalin ajatteluun ja on sukua SPIRALille) ja museokaupan esineistö 
muistutti tavallista enemmän eurooppalaisia vastineitaan. Tarjolla oli paljon 
muotisuunnittelijoista yleisille markkinoille tehtyjä julkaisuja ja vähän esineistöä. Sekä tietysti 
näyttelykirja, joka on japanilaisessa näyttelytoiminnassa ehdoton yksityiskohta. Kirjassa on 
oltava, jos ei muuta (mielellään kuitenkin muutakin) niin ainakin kuva joka ikisestä 
näyttelyesineestä täsmällisine tietoineen.  
 
Museokaupan näyttelyyn liittyvän kaupallisen tarjonnan niukkuus saattaa johtua 
muodinluojien ja muotihuoneiden vaatimuksista esimerkiksi provisioiden suhteen: 
oheistuotteiden tekeminen ei välttämättä ole kannattavaa ja se saattaa olla ehdottomasti 
kiellettyäkin. Japanilaisessa ajattelussa omakustanne-periaate ei toimi samoin kuin 
pohjoismaissa on totuttu – tähänkin tulee tosin Euroopassa jatkuvasti muutosta. 
Museokaupat tuottavat kaivattua rahaa, mutta jossain määrin konseptissa ja toimintatavoissa 
on vielä hiomista. Japanilaisen ajattelun mukaan kaupan on kannatettava ja tuettava siihen 
liittyvää sisältötoimintaa. Se on osa rahoitusta. Toisaalta museokauppaa Japanissa leimaa 
helposti sama kitsch-henki kuin muutakin krääsäkauppaa kaupunkien keskustoissa. Laadulla 
ei aina ole väliä, kunhan henki on oikea, blingiä riittävästi ja jokaiselle tarjolla jotakin. 
 
Sivujuonteena voisi mainita pienemmän museon kauppoineen Tokion satojen museoiden 
joukosta. Tupakkamuseon omistaa ja sitä ylläpitää Japanin vanhin tupakkatehdas. Sen 
mukaisesti tupakan ystäviä hemmotellaan museokaupassa retrotuotteilla vuosikymmenten 
takaa. Tuotteet ovat siis museokauppa-ajattelussa omaperäisyyden ääripäätä, mutta sukua 
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Luxury-näyttelylle siinä mielessä, että ajatuksena on vähän mutta laadukasta – tässä 
tapauksessa myös uniikkia. Sivujuonteen sivujuonne on, että japanilaiset ovat kovia 
polttamaan tupakkaa ja se näkyy niin kadulla, hotelleissa kuin virastoissa, vaikka kieltojakin 
alkaa olla runsaasti.  
 
Maanantaina 9.11. tutustuin Kodansha Publishing –kirjankustantamoon. Se on 
merkittävimpiä kustannustaloja Japanissa. Kustantamo muun muassa vastaa muumikirjojen 
Japanin-painoksista ja tekee yhteistyötä Moomin Charactersin kanssa. Sen 
kustannustoiminta on erittäin laajaa ja siihen kuuluu lukuisia osastoja. Kustantamon toiminta 
on saman tyyppistä kuin Euroopassa yleensä, volyymit ovat suomalaisiin kustantamoihin 
verrattuna valtavat. Vaikka Japania puhutaan lähinnä Japanissa, kielialue on suuri ja ostavaa 
yleisöä paljon, siitäkin huolimatta, että japanilaisten lukutaito keskimäärin ei ole niin hyvä kuin 
suomalaisten. On suoraan analysoitu sitäkin, että tämä olisi osasyy mangan eli sarjakuvan 
suosioon Japanissa. Kuva täydentää vajaata kirjoitusmerkkien ymmärtämistä. Sarjakuvaa 
käytetään paljon myös valistuksessa ja ohjeistuksissa, ei vain viihteessä, minkä saralta sitä 
sitten löytyykin joka lähtöön, vauvasta vaariin, kotirouvasta pukumieheen. 
 

Näyttelyn valmistelun prosessista 
 
Ensimmäinen vaikutelma, joka syntyy kysyessäni näyttelyn valmistelun prosessista, on 
järjestelmällisyyden  ja huolellisuuden  periaate. Kaikki aloitetaan ajoissa ja kartoitetaan 
täsmällisesti. Esimerkiksi Toei Companylla on mallitaulukko, jonka mukaan uusi projekti 
etenee suunnittelusta yhteydenottoihin ja niin edelleen. Taulukosta seurataan, että aikataulu 
pitää ja oikeat asiat tapahtuvat oikeisiin aikoihin. 
 
Toei Company on suuryritys, jonka päätuote ovat animaatiot. Animaatiot, anime, ovat taas 
yksi japanilaisten eniten rakastama taidemuoto, jota kohtaan tunnettu mielenkiinto on 
loputonta. Toei Company myös tuottaa näyttelyitä, mitä varten yrityksessä on oma osasto. 
Kaikkiaan Toei tuottaa vuosittain kymmenkunta näyttelyä ja nelisenkymmentä 
näyttelytapahtumaa (venue). Osa näyttelyistä tuotetaan kotimaasta. Esimerkiksi samaan 
aikaan Tampereen taidemuseon Muumilaakson kiertonäyttelyn kanssa Japanissa 2009–2010 
kiersi näyttely joka esitteli japanilaista nuorta golf-tähteä, hänen uraansa ja elämäänsä. 
Näyttely keräsi murto-osan siitä kävijämäärästä, jonka muuminäyttely keräsi (yli 180 000 
kävijää). Tämä johtuu ehkä osittain siitä, että japanilainen kulttuuri ei välttämättä kiinnostu 
yksilösuorituksista, vaan ihailee mieluummin yhteisön tuloksia. Uusi ilmiö on kuitenkin fani-
kulttuuri, joka on tuottanut lukemattoman määrän pirstaleisia alakulttuureja. Valtavan 
väestöpohjan vuoksi jokainen alakulttuuri on potentiaalinen rahasampo – jonkin aikaa. 
Fanittamisen kohde voi olla elävä ihminen, mutta myös esimerkiksi sarjakuva- tai 
animaatiohahmo. 
 
Toei Company tuottaa myös merkittäviä näyttelyitä ulkomailta. Se on tuonut näyttelyitä muun 
muassa Egyptin muinaisista aarteista, Lähi-idän ja Euroopan taideaarteista – ja Suomesta 
Tove Janssonin muumitaidetta. Yhtiö toimii joko ottaen taloudellisen riskin kokonaan itse tai 
jakamalla riskiä yhteistyökumppanien kanssa. Se tuottaa kahdenlaisia näyttelyitä, suuren 
skaalan näyttelyitä suuriin museoihin ja keskikokoisia näyttelyitä pienempiin museoihin ja 
merkittäviin gallerioihin. Suuren skaalan näyttelyissä lasketaan saatavan tuloja lipputuloina ja 
oheistuotteiden myyntinä. Keskisuuren luokan näyttelyissä tulot lasketaan saatavan 
pääasiassa oheistuotteiden myynnistä. Suuret museonäyttelyt ovat pidempiaikaisia kuin 
keskisuuren luokan näyttelyt, joiden näyttelyaika on lyhyempi, jopa vain kaksi viikkoa. 
Muuminäyttelyt kuuluvat Toein tuotannossa keskisuureen luokkaan; esimerkiksi viimeinen 
muuminäyttely oli 185 teoksen kokonaisuus. Sen oheistuotteiden myynti ylitti järjestäjän 
toiveet ja näyttelyprojekti oli Toeille kannattava. Osa näyttelypaikoista oli kuitenkin suuria 
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museoita, joissa näyttelyaikakin oli pidempi kuin kolme-neljä viikkoa, joten käytännössä 
skenaariossa on tämänkin yrityksen kohdalla joustoa tarpeen ja tilanteen mukaan. 
 
Näyttelypäällikkö Hiroshi Nishizawan mukaan Toei Companyn riskinottoon 
näyttelytoiminnassa kuuluu 1/3-ajattelu: kolmesta projektista yksi voi olla taloudellisesti 
kannattamaton, ja kokonaisuus pysyy silti menestyksekkäänä. Näyttelyn valmistelutyö on 
huolellista, se aloitetaan kolme vuotta ennen aiottua näyttelyä. Nishizawa sanoo pitkän 
kokemuksensa vakuuttamana, että näyttelyn saa se, joka on ensimmäisenä paikalla 
neuvottelemassa siitä. Hän korosti henkilökohtaisen tapaamisen tärkeyttä. Tapaaminen on 
tärkeää sekä sen kanssa, jolta näyttely ostetaan, että niiden kanssa, joille näyttely myydään. 
Kaikkien osapuolien toiveiden kartoittaminen on tärkeää. Itse asiassa Nishizawa korostaa 
tapaamisen tärkeyttä jopa sanomalla suoraan, että informaation vaihtaminen ei ole niin 
tärkeää kuin kohtaaminen. Henkilökohtaisen tapaamisen merkitystä ei saa väheksyä. On 
paljon tapoja pitää kontaktia yllä ja välittää informaatiota, mutta kohtaamista  ei mikään saa 
ohittaa. Periaate on osoittautunut tärkeäksi japanilaisten kanssa, vaikka sama asia on toki 
tullut esille myös kotoisammissa yhteyksissä asiasta keskustellessani – viimeksi Punkaharjun 
Retretin johtaja Tapani Pennasen ja tukholmalaisen Prins Eugens Waldemarsudden johtajan, 
Elsebeth Welander-Berggrenin kanssa.  
 
Japanilaisessa kulttuurissa tapaamisen merkitys korostuu siksikin, että kulttuurissa on tapana 
lukea vastapuolen reaktioita erittäin hienosyisesti – paljon tarkemmin kuin mihin 
eurooppalaiset ovat keskenään tai amerikkalaisten kanssa tottuneet. Mielestäni totuutta piilee 
luonnehdinnassa, jonka mukaan suomalaisille ja japanilaisille pitkät hiljaisuudet 
keskustelussa ovat luontevia – sillä erolla että suomalainen hiljenee kääntääkseen 
ajatuksensa sisäänpäin, japanilainen hiljenee tarkkaillakseen keskustelukumppaniaan. 
Kliseehän se on, mutta ne syntyvätkin itsestäänselvyyksien ilmaisuiksi. 
 
Nishizawa toteaa myös, että japanilaisessa ajattelussa brändit  ovat keskeisellä sijalla. Jos 
aikoo markkinoida Japanissa, on tuotteella oltava vahva brändi. Suurbisnes on Japanissa 
aina brändibisnestä ja helposti brändättävät tuotteet voivat menestyä Japanissa. 
Käänteisesti: ei brändiä, ei bisnestä, ei menestystä. Ja kulttuuri ja taide ovat Japanissa mitä 
suurimmassa määrin bisnestä. Esimerkiksi muumin tapaisen ilmiön markkinointi on 
Japanissa periaatteessa helppoa – siis se on mahdollista. Helppo ei tarkoita sitä että ei 
tarvitsisi tehdä töitä, se tarkoittaa sitä että on mahdollisuus. Toisaalta ilmiön ei välttämättä 
tarvitse olla itsestään selvä brändi ollakseen mielenkiintoinen: esimerkiksi nimetön nykytaide, 
erityisesti tuntemattomien nuorten taiteilijoiden tuotanto, on Japanissa kiinnostavaa, vaikka 
se ei olekaan suoranainen brändi. Se on kuitenkin riittävän vahva ilmiö tullakseen 
huomatuksi. Ehkäpä ilmiötäkin voi pitää brändinä tai sen kaltaisena asiana. 
 
Masahiko Konatsu, joka on tehnyt pitkän uran näyttelykuraattorina ja sen ohessa kohonnut 
organisaatiossaan, OAC Corporationissa vähitellen johtavaan asemaan, selvitti lyhyesti ja 
täsmällisesti japanilaisten taidenäyttelyorganisaatioiden toimintatapaa. Esimerkkinä hän 
käytti OAC:n yhteistyökuviota Toei Companyn kanssa. 
 
Toei Companylla on useita yhteistyökumppaneita, joilta se tilanteen mukaan tilaa palveluita 
tai joille se voi ulkoistaa osan tai koko projektin. Yksi yhteistyökumppaneista on pienehkö 
kuratointiin erikoistunut OAC Corporation. Saman tyyppisiä yrityksiä on Japanissa muutama, 
Konatsun arvion mukaan ehkä viisi. Esimerkiksi viimeisen muuminäyttelyn kuratointipalvelut 
OAC Corporation hoiti Toei Companylle. OAC voi myös tarjota Toeille näyttelyideaa tai 
päinvastoin, yhteistyötä voidaan hioa tapauskohtaisesti hyvin joustavasti. OAC Corporation 
tuottaa myös itsenäisesti näyttelyitä, mutta skaala on pienempi sen toimiessa yksin.  
 



 12

Toei Companyn yhteistyö museoiden ja gallerioiden välillä neuvotellaan tapauskohtaisesti. 
Tavallisesti Toei koettaa myydä valmiin näyttelypaketin museoille tai gallerioille kiinteään 
hintaan. Jos hinta on ostajalle ongelma, neuvotellaan erilaisia sopimuksia tilanteen 
ratkaisemiseksi – esimerkiksi Toei saa puolet lipputuloista ja laskee samalla näyttelyn 
pakettihintaa. Käytännössä siis toimintatavoissa voi olla huomattavaa joustoa , vaikka yritys 
olisi suuri ja hierarkkinen. Toisesta kulttuurista tulevan ongelma on saada kontakti oikeaan 
ihmiseen. Kun se on onnistunut ja aikaa on kulutettu molemminpuolisen luottamuksen 
saavuttamiseksi, toiminta voi olla joustavaa ja ratkaisut löytyvät neuvottelemalla 
hienotunteisesti. Sama pätee myös japanilaisten välisiin suhteisiin; niitä rakennetaan huolella 
ja kauan ja niistä pidetään mieluusti kiinni. Maan sisällä toimijoita yhdistää sentään sama kieli 
ja kulttuuri. 
 

Yhteenveto 
 
Tekstiin olen punaisella merkinnyt muutaman avainsana, joiden ympärille mielestäni kiteytyy 
paljon siitä, mitä omaan kokemukseeni nojaten pidän tärkeänä. Niiden opastamana on 
helppo huomata, että kaikki alkaa henkilökohtaisesta suhteesta . Se ei tarkoita, että niitä 
pitää olla valmiiksi, se tarkoittaa, että niitä pitää ennen kaikkea vaalia – tyrkyttämättä. 
Henkilönlukutaidosta ja psykologisesta silmästä on hyötyä, ja aivan arkikokemus riittää. Ei 
sentään tarvita alan koulutusta. Suhteet syntyvät hitaasti, ja se on otettava huomioon. Itse 
huomaan melkeinpä huvittuneena joka kerta heti lentoasemalla, että omaa tahtia on 
hidastettava. On otettava aikaa ja annettava sitä joka kohtaamisella. Sillä tavalla voi päästä 
kulttuurin liepeille, liki ymmärtämään sitä. 
 
Japanilaisuuden syvällinen ymmärtäminen ei monellekaan ulkopuoliselle ole mahdollista. 
Joitain asioita voi panna merkille ja siten oivaltaa, jos ei muuta niin sen, että japanilainen 
yhteiskunta on hyvin erilainen kuin suomalainen. Erilaisuuden olemassaolon tajuaminen ja 
hyväksyminen auttavat yhteistyössä. 
 
Koko yhteiskunta nojaa asiantuntija uskoon ja -luottamukseen. Se vaikuttaa yrityksien ja 
instituutioiden hierarkiaan, valtasuhteisiin, valittuihin arvoihin, harrastuksiin, asenteisiin, 
käyttäytymiseen, kuluttamiseen… kaikkeen. Asiantuntijuus on sukua auktoriteetti-
käsitteelle  ja lujalle auktoriteettiuskolle sekä hierarkkisuudelle . Kolmikko leimaa koko 
kulttuuria ja se heijastuu myös maassa vieraileviin. Sen voi nähdä myös siinä, miten ihmisiä 
kohdellaan arvon ja aseman mukaan. Ensikontaktia on vaikea luoda, jos ei ole sopivaa 
asemaa sen tekemiseen. Johtajat voivat saada johtajakontaktin, sihteerit sihteerikontaktin. 
Poikkeuksia voi syntyä sattumalta tai pitkän yhteydenpidon seurauksena, kärsivällisesti 
hioen. Käsitystä on vaikea ohittaa. Pohjoismainen demokratia ja yhdenvertaisuus eivät ole 
japanilainen normi. Tämä on muuten syytä ottaa huomioon lahjoja  ja tuliaisia  annettaessa. 
Ne ovat tärkeä osa kulttuuria, niitä ei missään tapauksessa saa unohtaa. Ja lahja saajan 
arvon mukaan – jos tapaa sekä johtajan että hänen sihteerinsä, johtajalle on annettava 
arvokkaampi lahja kuin sihteerille. Paketin on syytä olla kaunis, vaikka japanilaisen 
pakkaustaidon ylittänyttä meillä kovin moni ei saakaan aikaan. Eikä tarvitsekaan, sehän on 
aina hyvä puheenaihe. 
 
Harrastukset  ovat keskeinen osa japanilaisuutta. Nekin ovat hyvä puheenaihe. Japanilaiset 
suosivat ryhmässä harrastamista ja harrastusryhmä saattaa olla elämän pituinen kontakti 
ihmiselle. On tärkeää kuulua johonkin ryhmään , käytännössä useaan, ja harrastusryhmä on 
yksi keskeinen vaihtoehto. Japanilainen ilman yhteisöä  on mahdoton ajatus. Ne ovat 
sisäkkäisiä ja lomittaisia ja erittäin tärkeitä. Ryhmiä ja yhteisöjä leimaa voimakas 
kategorisointi . Japanilaiset haluavat asioiden olevan järjestyksessä. Ajattelu voi hyvinkin 
olla peräisin edo-kauden (n.1600 – 1868) tarkkaan järjestetystä feodaaliyhteiskunnasta, joka 
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oli yksi pisimmistä maailmanhistorian tuntemista rauhan kausista. Kategorisointi on elänyt 
voimakkaana omaan aikaamme saakka ja vaikka monet arvioivat sen ajan olevan 
Japanissakin ohi, epäilen vahvasti. Kategoriat pienenevät, erikoistuvat ja muuttuvat 
teräväpiirteisemmiksi. Ja niihin kuuluminen vapautuu osittain, siis yksilön valinnanvapaus 
lisääntyy. 
 
On joitain konkreettisesti esimerkiksi näyttelynvaihtoprojekteihin vaikuttavia japanilaisen 
kulttuurin piirteitä ja arvostuksia. Japanilaiset esimerkiksi tarttuvat helposti trendeihin . Tällä 
hetkellä pinnalla ovat muun muassa luonnonmukaisuus ja uudet innovaatiot, kuten uudet 
materiaalit. Kestävämmät brändit  ovat tärkeitä; niiden varaan rakennetaan markkinointi, 
mielikuvat, ja luodaan vaikutelma . Onnistunut brändin lanseeraus tuottaa halutun volyymin , 
joka toki voidaan hakea muutakin kautta. Volyymin hakemiselle on tietysti Japanissa paljon 
paremmat edellytykset kuin Suomessa. Tuotteistaminen  liittyy edellisiin oleellisesti, samoin 
nämä kaikki liittyvät taiteen kanssa työskentelyyn. Näyttelyitä – kaiken muun ohessa – 
tuotteistetaan ja siihen on syytä varautua. Se on myös syytä hyväksyä. En sano, että niin 
tapahtuu aina, vain melkein aina. Japanilainen haluaa ostaa konkreettisen muiston 
saamastaan elämyksestä. Ilmiössä on siis vivahde, joka varmasti näkyy meilläkin, mutta ei 
niin selvästi kuin Japanissa. 
 
Konkreettisessa yhteistyössä on myös joitain toimintatapoja, joihin on hyvä mukautua. Ne 
ovat tietysti normaaleja muutenkin, mutta itse olen huomannut, että verrattuna esimerkiksi 
eurooppalaisiin yhteistyöprojekteihin, nämä piirteet korostuvat japanilaisten kanssa. 
Ensinnäkin japanilaiset ovat erittäin kohteliaita  ja hienotunteisia . Aluksi se voi vaikuttaa 
hyvin muodolliselta, mutta kun asenteeseen tottuu, se paljastuu paljon muodollisuutta 
syvemmäksi ilmiöksi. Tässä länsimaalainen saa paljon anteeksi, mutta ei ole pahitteeksi 
käyttää ihmisenlukutaitojaan ja yrittää mukautua saamansa kohtelun tasoon. Erittäin totta on 
suomalainen sananlasku ”niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”. Omat tavat ja ennen 
kaikkea asenne määrittelevät sen miten tulee kohdelluksi. Japanilaiset huomaavat, jos 
muukalaisen asenne on kohtelias ja hienotunteinen, ja niin moni oma töppäys jää 
muukalaiselta huomaamatta, sillä japanilainen ei halua nolata häntä. Hän myös odottaa, että 
häntä itseään ei nolata. Huumorin laatuaan kannattaa tarkastella tässä(kin) valossa. Toiseksi 
japanilaiset ovat korostetun vastuuntuntoisia . Kaikille sattuu, myös japanilaisille, mutta 
heidän tunnettaan heidän vastuunkantohalustaan ei kannata loukata. He ovat 
järjestelmällisiä , kärsivällisiä , huolellisia  ja pedantteja  ja odottavat samaa 
yhteistyökumppanilta. He haluavat tavata yhteistyökumppaninsa kasvokkain ; sähköpostailu 
ei yksin riitä. Usein on varauduttava kommunikointiin tulkin  välityksellä, mutta pitkälle 
koulutettu nuorempi polvi osaa tavallisesti englantia.  
 
Kun kaiken tämän ja yhä uudet pienet ja suuret yllätykset ottaa vastaan tyynin mielin ja 
jaksaa kypsytellä kumppanuussuhteita, voi odottaa lojaalia yhteistyökumppanuutta ja sen 
mukanaan tuomaa luottamusta ja käytännön joustoa, kohteliasta, huomaavaista ja hauskaa 
yhteistyötä molemmin puolin. 
 


