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Esmilan 40 -vuotisjuhlamatka Japaniin 16.5 – 27.5.2019
Fukuoka – Ohnan – Hiroshima – Kioto – Nara – Hakodate – Sapporo - Tokio
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Esmila teki päätöksen juhlamatkasta Japaniin runsas vuosi sitten. Edellisestä kaukomatkasta, joka
suuntautui Koreaan vuonna 2009, oli vierähtänyt jo 10 vuotta. Matkan järjestelijänä toimivat vaivojaan
säästämättä Lasse Molin ja Risto Kettunen, tehden mm. tutustumismatkan Japaniin tuleviin
kaupunkikohteisiin. Lisäksi pojat olivat tehneet upean 24 sivuisen ohjelehdykän matkalaisille.
Kuoro sai taloudellista tukea matkaprojektiin 19.600 euroa. Sashakawa -säätiöltä saimme 8.000
euroa, Hokkaido-Finland Association Sapporosta 1.600 euroa ja yksityistä tukea saimme 10.000
euroa. Matkan hinnaksi kuorolaisille oli arvioitu 1.500 euroa ja siinä myös pysyttiin.
Lähtijöille järjestetyssä Info-tilaisuudessa olivat kertomassa suomalais-japanilaisesta yhdistyksestä
Anita ja Petteri Kostermaa sekä Kuniko Shimomura.
Espoon kaupungilta pyydettiin liikelahjoja Japaniin vietäväksi. Kulttuuritoimen johtaja tarjosi
ainoastaan Espoo Sinfonietan levyjä. Jorma Äikää ehdotti, että otetaan 1 levy.
Myös Helge oli tehnyt töitä hartiavoimin kuoron iskuun saamiseksi. Pidimme ylimääräisiä harjoituksia
ja laululeirejä, jotta vaativa ohjelmisto saatiin esityskuntoon. Helgellä oli varmasti välillä suuria
epätoivon hetkiä meidän kovapäisten kollojen kanssa.
Osaaminen tuli testatuksi keskiviikkona 24.4 Vihdin kirkossa, jossa pidimme menestyksekkään
lähtökonsertin. Jouko Leino oli ahkeroinut paikallisten kanssa ja saanut Vihdin Uutisiin näyttävän jutun
värikuvan kanssa. Ilmeisesti Lämpimän kevätpäivän johdosta paikalle saapui vain noin 60 kuulijaa.
Saimme kuitenkin erittäin lämpimän vastaanoton ja konsertin lopuksi kuulijat ablodeerasivat ja
nousivat seisomaan. Tämä oli ensimmäinen kerta 42 -vuotisen kuorourani aikana. Myös jälkipalaute
oli oikein hyvä ja kannustava.
Hauskin palaute oli Joukon entiseltä naapurilta. Eläkkeellä ollut opettaja oli soittanut ihastellen
kokonaisuutta. Erityisesti Finlandia ja Laatokka saivat hänen mielestään kirkon kattorakenteetkin
natisemaan liitoksissaan. Hän oli huomannut, että neljä laulajaa lunttasi japanilaisten laulujen aikana.
Heille olisi pitänyt antaa jälki-istuntoa! Annoin Joukolle omistani luntin, mutta keitä olivat ne kaksi
muuta? Pääsimme onneksi kaikki karkaamaan ja emme joutuneet sakastin nurkkaan istumaan tai
mikä pahempaa, jalkapuuhun kirkon mäelle.
Näillä eväillä ja pienillä hiomisilla saatiin vielä joistakin lauluista käsityön leima pois ja saatoimme
lähteä matkaan turvallisin mielin.

16.5.2019 torstai
Lasse lähetti lentoliput matkaajille hyvissä ajoin. Lähtöpäivä oli lämpimän aurinkoinen. Turva- ym.
tarkastusten ja pienen evästelyn jälkeen nousimme koneeseen.
Lento Fukuokaan lähti Helsinki-Vantaan kentältä kello 16:30. Saavuimme perille paikallista aikaa
perjantaina kello 8:15. Lento kesti 9,5 tuntia. Japanin aika on 6 tuntia edellä Suomen aikaa.

17.5.2019 perjantai
Lämpötila oli saapuessamme + 21 ⁰C. Fukuokan lentokentällä meitä oli vastassa Ohnanin kaupungin
edustajana kansainvälisten suhteiden koordinaattori Aaro Haavisto.
Hän kertoi matkalla Japanin asioita aluksi bussissa, jossa matkusti tenorit ja taiteellinen johto ja vaihtoi
puolessa välissä bassobussiin. Matka kahdella bussilla Ohnaniin kesti 7 tuntia taukoineen.
Ohnan on maaseutumainen, jossa on asukkaita noin 11.000. Kaupungissa odoteltiin vuoden 2020
Tokion olympialaisia ja päättäjät toivoivat, että suomalainen paralympialaisiin valmistautuva
maalipallojoukkue leiriytyisi siellä.
Kaupunki oli palkannut kansainvälisten suhteiden koordinaattoriksi suomalaisen Aaro Haaviston. Hän
toimi ryhmämme tulkkina koko Ohnanin kaupungin vierailumme ajan. Kaupunki toimi isäntänämme ja
konsertin järjestäjänä yhdessä paikallisen Ohnan-Suomi-yhdistyksen kanssa. Saavuimme kello 15:00
Ichicin kouluun, jossa koulun sinikelta-asuiset koululaiset ottivat meidät innokkaasti ja sydämellisesti
vastaan Suomen lippuja heiluttaen.
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Tämän jälkeen siirryttiin sisätiloihin juhlasaliin, jossa pidettiin perinteiset tervetuliaispuheet. Lapset
esittivät Taiko -rummuilla näytöksen. Esitys oli varsin vaativa, mutta hauska. Esityksessä oli
shamanistinen vaikutelma. Rumpaleita oli noin 20, iältään arviolta 8 – 12 vuotiaita. Rummut oli
koverrettu yhdestä puusta. Suurin oli noin 80 cm halkaisijaltaan. Kuulin että suurin Japanissa yhdestä
puusta koverrettu rumpu olisi halkaisijaltaan 2,5 m.
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Esmila vastasi laulamalla ”Ylioppilaslaulun”. Tilaisuus kesti noin puoli tuntia. Tämän jälkeen siirryttiin
busseihin ja lasten saattelemana lähdimme kohti hotellia. Tien reunoilla oli suomen lipuin varustettuja
tervetuloa -banderolleja. näitä oli tilattu 200 kappaletta. Ne tulevat tietysti hyötykäyttöön uudelleen,
jos Ohnan saa majoitettavaksi paraolympialaisiin osallistuvia.
Ikoinomura-Shimane (Taivaankannen majatalon) osoite on 696-0131 Shimane-ken Ohchi-gun
Ohnan-cho Kouzui 2467-10. Se sijaitsi noin 10 kilometriä keskustan ulkopuolella korkealla mäellä.
Huoneet olivat suurimmaksi osaksi japanilaisia ja varustettu on futon -patjoilla. Osa sai länsimaiset
huoneet. Myös hotellilla meidät otti lämpimästi vastaan noin 30 Suomen lippuja heiluttavaa ihmistä.
Ulkona pidettiin jälleen tervetuliaispuheita. Lämpötila oli kivunnut + 26 ⁰C:een. Paikkakunnalla olimme
ensimmäinen ulkomainen kuoro. Myöskään länsimaisia turisteja ei aiemmin ollut nähty täällä näin
runsaasti yhdellä kertaa.
Hotelli oli varattu yksinomaan ryhmämme käyttöön, mutta Onsen -kylpylää saattoi käyttää myös
paikalliset tai vieraat. Kylpylässä naisille oli punainen ja miehille sininen osasto. Tatamille ei kylpylässä
eikä huoneissa saanut astua kengät jalassa. Kengät asetettiin eteisessä tatamin eteen kärjet
ulosmenosuuntaan.
Kirjautumisen jälkeen lepäsimme ja keräsimme voimia loppupäivään. Kaupungin tarjoama päivällinen
nautittiin kllo 18. Kuoron johdolla oli tapaaminen kaupungin edustajien kanssa.

18.5.2019 lauantai
Sää oli sumuinen ja puolipilvinen mutta lämmin. Hotelliaamiaisen jälkeen naisille oli varattu kuljetus
kello 9:30 Ohnan-Suomi yhdistyksen puheenjohtajan Keisuke Kandan järjestämälle retkelle, johon
sisältyi lounas. Retken ensimmäinen kohde oli Koboku no Mori-puisto ja ruusutarha. Sieltä löytyi noin
20-30 erilaista ruusulajiketta, ja puistosta noin 240 eri yrttilajiketta. Puistossa järjestetään mm.
kilpailuja sauvakävelyssä. Sauvakävely on viety Japaniin Suomesta ja se on kovasti yleistynyt
Ohnanissa. Toisena tutustumiskohteena oli Päiväkoti Iwaminishi, jossa käy päivisin noin 100 lasta.
Paikka on avoinna myös viikonloppuisin, tosin lapsia siellä on silloin huomattavasti
vähemmän. Hyvältä näytti hoitajien määrä suhteessa hoidettavien lasten määrään, huomattavasti
paremmalta kuin koti-Suomessa. Päiväkodista siirryimme Yakamin paikallistoimintakeskukseen,
jossa toimii pieni kirjasto. Siellä järjestetään myös seminaareja, juhlia, kokouksia ja erilaisia
tapahtumia. Noin 250 vuotta sitten rakennettuun olkikattoiseen japanilaiseen perinnetaloon pääsimme
tutustumaan retken loppupuolella. Talo oli aikoinaan toiminut paikallisen kylän johtajan asuntona ja
se edusti perinteistä japanilaista arkkitehtuuria massiivisine puurakenteineen. Talon edessä meitä oli
vastaanottamassa reipas lapsijoukko, joka esittäytyi suomeksi. Matkalla viimeiseen kohteeseen
näimme yhden monista Ohnanin kuuluisista vesiputouksista, joka sillä hetkellä ei ollut parhaimmillaan.
Japanissa on paljon vuoria ja jokia, ja niiden myötä myös lukuisia vesiputouksia. Retkemme päättyi
Ravintola Jomonmuraan, joka sijaitsee 419,4 metrin korkeudessa ja sieltä voi nähdä lähes koko
Ohnanin. Ravintolan terassilla Ohnan - Suomi - yhdistyksen puheenjohtaja Keisude Kanda näytti
meille ohnanilaisen Sopa-nuudelien valmistuksen. Taikinan kaulimisessa käytettiin ainakin kolmea
erilaista kaulinta ja ihan pienen käsisahan näköistä veistä, ja upeita nuudeleitahan niistä sitten tuli.
Ravintolassa saimme lounaaksi maistella luonnonyrteillä maustettuja paikallisia tuoreita vihanneksia
ja villiriisiä. Ruokailun jälkeen palasimme hotelliin, kiitimme kaikkia kymmentä paikallista opastamme
ja kuljettajiamme, jotka osallistuivat retkemme onnistumiseen ja annoimme heille
muistoksi pikkupaketit. Retki 1500 JPY eli 12 euroa sisältyi matkan hintaan.
Laulajat järjestyivät kello 9:30 hotellin juhlasaliin äänen avaukseen. Jouko Leino piti tiukan
aamujumpan, jossa mm. poimittiin omenoita ja hiihdettiin.
Konserttipaikalle, Genkikan Centeriin, jossa pidettiin reilun tunnin harjoitus, oli kuljetus kello 11:00.
Kaikki toimi japanilaisella täsmällisyydellä tiukan aikataulun mukaan. Henkilöstöä oli runsaasti.
Parkkipaikallakin oli liikenteenohjaajina 5 miestä.
Esiintymispaikka oli tehty urheilusaliksi, jossa oli siirrettävä katsomo. Se ei näin ollen ollut paras
mahdollinen kuoroesityksiin. Harjoitusten jälkeen syötiin konserttipaikalla lounasbox -ateria ja
odoteltiin tilaisuuden alkua. Salissa oli hieman yli 900 paikkaa.
Seurueemme naiset haettiin klo 13.15 autolla hotellista. Kohtelu oli kuin kuninkaallisilla; seurueen
ohjaaminen sivuovesta omaan odotustilaan kahvitarjoiluineen, pöydillä paikallinen sanomalehti, jossa
Esmilan vierailusta Ohnaniin kohtalaisen kokoinen juttu kuvan kera, seurueen saattaminen
etupenkkeihin varatuille paikoille muiden konserttivieraiden osoittaessa suosiotaan valtavien aplodien
kera.
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Paikalle oli tullut hieman yli 700 kuulijaa, mikä oli melkoinen menestys näin pienellä paikkakunnalla.
Konsertti alkoi kello 14:00 tervehdyspuheilla, jonka jälkeen Ohnanin puhallinorkesteri aloitti noin 20
minuuttia kestävän esityksensä.
Tauon jälkeen oli Esmilan vuoro. Esiinnyimme 2 jaksossa. Alussa kuoro oli hieman kipsissä, mutta
vähitellen rentouduttiin. Aaro oppaamme selvitti japaniksi kappaleiden sisältöä. Kukituksen jälkeen
esitimme ylimääräisenä Furusaton ja Finlandian. Yleisö vaikutti tyytyväiseltä kuulemaansa ja myös
kuoro koki onnistuneensa. Kun yleisö oli poistunut, otettiin lavalla kuorosta yhteiskuva.

Konsertti päättyi kello 16:30, jonka jälkeen siirryttiin busseilla hotellille vaihtamaan karonkka-asut
päälle. Karonkka tai isäntien mukaan Farewell Party pidettiin kello 19:00 - 21:00 hotellin juhlasalissa
Ohnan-Suomi-yhdistyksen ja Ohnanin kaupungin isännöiminä. Kaupunki tarjosi kuorolaisille
päivällisen, siihen liittyvät juomat sekä hotellimajoituksen.
Meidän hyvinvoinnistamme saamme kiittää seuraavia henkilöitä Ohnan-Suomi-yhdistyksestä:
Puheenjohtaja Keisuke Kanda, varapresidentti Masaaki Murata, sekä Ohnanin kaupungista:
Kaupunginjohta Ryoji Ishibashi, apulaiskaupunginjohtaja Terukazu Hidaka, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Yasuki Yamanaka, opetuslautakunnan puheenjohtaja Tatsuya Doi, koulutus-ja
hyvinvointi-lautakunnan puheenjohtaja Junji Ishibashi, kaupunginvaltuuston jäsen Issei Hirano,
opetuslautakunnan jäsenet Satoru Ohashi ja Hiroki Hatta.
Pöytiin asetuttiin siten, että isäntiä oli 3 ja Esmilalaisia 6 henkeä. Aluksi oli taas puheiden ja kehujen
paikka. Hapuojan johdolla esitettiin ”Metsämiehen juomalaulu”, lyhyt versio. Otettiin sakea ja nautittiin
Kirin olutta. Buffet -pöytä oli runsas ja monipuolinen ja antimet maittavia. Välillä vaihdettiin
käyntikortteja isäntien kanssa ja tarjottiin naapurille lisää juotavaa. Oli epäkohteliasta kaataa juomaa
omaan lasiin.
Ruokailun aikana paikallinen teatteriseurue esitti perinteisen japanilaisen lohikäärmetarinan, jossa
sankari pelastaa vanhan pariskunnanviimeisen tyttären. Aiemmat 7 tytärtä lohikäärme oli syönyt.
Tapettuaan käärmeen ankaran taistelun jälkeen sankari saa tyttären omakseen. Esiintymisasut olivat
komeita. Kalleimmat asut maksoivat jopa 10.000 euroa. Esityksen jälkeen kuorolaisilla oli
mahdollisuus sovitella asuja. Vapaaehtoisia oli runsaasti. Asut olivat yllättävän raskaita, joten
esiintyjät saivat tehdä työtä esityksessä hiki hatussa.
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Esitimme vielä Helgen johdolla ”Suomen laulun”. Helgelle ja Heikille laulettiin ”Sua tervehdin” 1 vuotishääpäivänä Laren johdolla. Vielä laulettiin Hapuojan johdolla ”Hän kulkevi kuin yli kukkien”.
Tämän jälkeen oli lahjojen jako. Lopuksi muodostettiin piiri salin ympäri ja laulettiin kaikki yhdessä
käsi kädessä ”Furusaton 1. säkeistö” paikallisen johtamana. Tilaisuus päättyi sovitusti kello 21:00
isäntien muodostaman ”kunniakujan alta”.
Ilta jatkui Esmilan osalta vielä omin voimin eri kokoonpanoilla.

19.5.2019 sunnuntai
Sää oli jälleen kaunis ja lämmin. Japanilaisen aamiaisen jälkeen lähdimme kello 9:00 kaupungin
järjestämällä kuljetuksella 1,2 miljoonan asukkaan Hiroshimaan. Saattajia oli jälleen runsaasti ja
ennen lähtöä lauloimme Furusaton hotellin portailta.

Matka kesti vajaat 2 tuntia. Matkan varrella näimme pienempiä kyliä, riisipeltoja ym. Hiroshiman
keskustassa Rauhan Museolla meillä oli parin tunnin pysähdys.
Valtaosa vieraili museossa, joka oli ollut pari vuotta remontissa ja avattu aivan äskettäin. Museo oli
kauhistavuudessaan vaikuttava. Atomipommin seurauksista oli monenlaista aineistoa, kuvia
esineistöä ym.
Osa nautti lounaan tai tutustui lähellä olevaan puistoon ja lähinähtävyyksiin. Katsottavaa oli runsaasti.
Yksi päänähtävyyksistä joen varressa, noin 600 m päässä museosta oli Atomic bomb Dome, 6.8.1945
räjäytetyn atomipommin jäljiltä pystyyn jäänyt raunio. Se on nykyään Unescon maailmanperintökohde.
Puistossa oli myös Rauhankello, jota turistit innokkaasti soittivat sekä Lasten rauhanmonumentti. Joen
varressa oli muistomerkit myös armeijan vapaaehtoisille sekä II -kesikoulun oppilaille. Näyttävin oli
kuitenkin Atomipommin uhreille betonikaaresta tehty muistomerkki, jonka läpi suorassa linjassa näki
virtaavan puron, ikuisen tulen sekä Atomic bomb Domen. Monet japanilaiset laskivat kukkia
muistomerkille ja rukoilivat sen ääressä.
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Muita nähtävyyksiä oli Honolulun kaupungin sekä maakunnan lahjoittama ja 1959 istuttama rauhan
puu puiston äärimmäisessä nurkassa. Armeliaan äidin sylissään kantama kuollut lapsipatsas oli myös
vaikuttava. Muistomerkki äidistä ja lapsesta myrskyssä oli museon päärakennuksen edessä, jossa oli
myös Rukoilijoiden suihkulähde.
Jatkoimme kello 13:50 bussilla juna-asemalle, kohteena Kioto. Aaro Haavisto oli varmistamassa, että
pääsimme oikeaan junaan. Shinkansen -junan lähtöaika oli kello 14:17. Japanissa ajat ovat tarkkoja,
joten junan mukaan voi tarkistaa oman kellonsa. Leinon Jouko säikäytti muut hyppäämällä
aikaisempaan junaan, mutta tuli onneksi ulos ja sanoi vain tehneensä tutustumiskäynnin.
Junassa kiersi myyntikärry, josta sai ostaa pientä purtavaa ja juotavaa, jos lounas jäi väliin.
Matkanteko oli tasaisen vauhdikasta, nopeus oli parhaimmillaan yli 250 km/h. Myös tilat olivat väljät,
siistit ja viihtyisät. Kiotoon saavuimme kello 15:54. Noin 200 metriä asemalta sijaitsi hotellimme Miyako
Hotel Kyoto Hachijo, jonne siirrymme kävellen. Kahden hengen huoneet olivat tavanomaisia ja melko
pieniä.
Loppupäivä oli vapaata. Majoittumisen ja pienen levon jälkeen saattoi lähteä liikkeelle. Aseman
läheisyydessä ja yhteydessä oli runsaasti ruokapaikkoja ja turisti-informaatiopiste. Kiotossa oli
saatavilla erilaisia päivä- ja arvolippuja. Kiotossa oli pilvistä, mutta lämpötila oli + 25 ⁰C.

20.5.2019 maanantai
Sää oli helteinen, mutta puolipilvinen. Aamiainen, joko länsimainen tai japanilainen, kuului matkan
hintaan.
Päiväohjelma oli vapaa, mutta ennakkoon ilmoittautuneille 43 hengelle oli järjestetty koko päivän retki.
Lähtö oli kello 8:00. Retken oli suunnitellut Sapporossa toimiva matka-agentti Eiko Masuda yhdessä
miehensä Takeo Masudan kanssa. Heidän tyttärensä Lumi on ollut Suomessa vaihto-oppilaana
Molinien ja Lohikosken perheissä. Eikon ja Takeon pojan nimi on Suomi. Eiko Masuda oli varmistanut
Kioton matkaoppaaksemme hyvin ymmärrettävää englantia puhuvan henkilön. Eiko Masuda hoiti
myös Kioton hotellivaraukset.
Ohjelmassa oli paikallisen oppaan johdolla Kioton ja Naran merkittävimmät nähtävyydet. Matka
Naraan kesti runsaan tunnin. Nara, aiemmin Heijankyö, oli aikoinaan Japanin pääkaupunki ennen
Kiotoa ja Tokiota. Nykyisin Narassa asuu runsaat 360.000 asukasta. Rakennuskanta oli melko
matalaa ja vaatimattomampaa kuin Kiotossa. Matkan varrella oli erikoinen pyöreä ylöspäin
kerroksittain kapeneva tiilirakennus, josta tuli mieleen Pieter Brueghel vanhemman maalaus Baabrlin
tornista vuodelta 1563.
Ensimmäinen kohde oli Naran puistossa oleva Todaiji Temppeli vuodelta n. 750. Se on yksi alueen 7
buddhalaistemppeleistä, jotka kaikki kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin.
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Puistossa vaeltelivat vapaana satakunta puolikesyä peuraa, joita ihmiset syöttivät ja silittivät. Tarun
mukaan nämä ovat jälkeläisiä peuralle, jonka selässä Japanin 1. keisari Jimmu laskeutui taivaasta ja
ratsasti Naraan. Alueella liikkui tiukoissa ryhmissä myös paljon oppilaita kouluasuissaan opettajien
johdolla.
Temppelin edessä oli vaivaisukkoa muistuttava buddha. Hieromalla tämän ao. jäsentä sai avun
vastaavaan kipuun. Vaikutus edellytti aneen tiputtamista buddhan edessä olevaan kirstuun.
Temppelissä oli musta jättilaisbuddha ja sen molemmin puolin pienemmät kullatut buddhat. Lisäksi
sisällä nurkissa oli pari puusta veistettyä lihaksikasta vartijaa, joiden yrmeä ilme toi joillekin mieleen
Esmilan miehet lavalla. Temppelissä oli pilari, jonka tyvessä oli pienehkö reikä. Jos kykeni ryömimään
reijän läpi, sai synnit anteeksi. Tuleepa mieleen raamatusta kamelin läpimenon vaikeus
neulansilmästä. Kettusen Maiju tunsi syntien painon ja suoritti onnistuneen puhdistautumisen
melkeinpä heittämällä. Muillakin oli varmasti jotakin tunnollaan, mutta reikä oli muille liian ahdas.

Alueella oli aikoinaan ollut suuri 7 -kerroksinen pagoda. Tilalla oli Sörin eli bagodan katolla ollut
rakennelman malli, joka oli ollut Expo -70 maailmannäyttelyssä ja siirretty sittemmin tänne.
Siirryimme bussilla seuraavaksi Shintolaisten Kasyga Taisha Shrine -temppelialueelle. Sen
puistoalueella oli noin 3.000 miehenkorkuista yksityisten tai yritysten lahjoittamaa kivilanternia. Näihin
sytytettiin vuosittain helmi- ja elokuussa tuli. Omaiset tulivat muistelemaan vainajiaan ja rukoilemaan.
Rukoileminen aloitettiin läpsäyttämällä käsiä 2 kertaa yhteen ja näin herätettiin Jumalan huomio.
Buddhalaisuudesta poiketen Shintolaisilla ei ole jumalankuvia ja temppelit ovat muutoinkin hyvin
pelkistettyjä. Japanilaiset ovat käytännönläheisiä ja noudattavat molempien uskontojen tapoja aina
soveltuvin osin.

9 / 21
Palasimme Kiotoon, jossa oli varattu yhteinen lounas kello 13:00 Cocon Karasuma liikekeskukseen.
Olimme 3 varttia etuajassa joten jäi hetki aikaa tutustua lähellä olevaan noin 400 m pitkään
kauppakujaan, jossa oli mitä mielikuvituksellisempia elintarvikkeita. Lare tiesi kujan loppupäässä
olevan veitsiliikkeen, jonne muutama meni tekemään filerointi- ym. veitsikauppoja. Veitset ovat
kuulemma maailman parhaita. Tungos kujalla oli melkoinen ja eteneminen hidasta. Ulkona alkoi
hieman tihuttaa, vaikka olikin lämmintä.
Ravintolan buffet -lounas oli monipuolinen ja maukas. Hieman myöhässä jatkoimme pienessä
tihkusateessa matkaa uusiin kohteisiin. Matkalla oli pieni kolari hidastaen menoa kun 5 poliisia mittaili
paikkaa.
Rokhon-ji joka on perustettu vuonna 1397, oli hyvin hoidettua japanilaistyylistä puistoa. Päänähtävyys
Kultainen paviljonki kuuluu myös maailman kulttuuriperintökohteisiin. Siellä säilytetään mm. Buddhan
reliikkejä. Japanin buddhalaistemppelit ovat saaneet paljon vaikutteita kiinalaisesta kulttuurista.

Toinen alueen päänähtävyys oli teehuone, joka oli täynnä turisteja. Se ei tehnyt ainakaan asiaa
ymmärtämättömälle kovinkaan suurta vaikutusta.
Matkalla Fushimi-Inari Taisha temppelialueelle oli erään kerrostalon pihan edustalla tien vieressä
pieni, noin 40 hengen hautausmaa. Japanissa on tapana haudata omaiset lähelle, jotta vainajia v oi
käydä muistelemassa usein. Maaseudulla haudat ovat asumuksen tuntumassa.
Temppelialue sijaitsi noin kilometrin päässä bussien pysäköintialueesta, joten loppumatka käveltiin
mm. junarata ylittäen ja markkinakojuja vältellen. Temppelialue oli laaja ja rakennukset värikkäitä.
Erikoisuutena oli noin 200 m pitkä oranssinen pilaripalkkiholvisto, jonka läpi käveltiin ylös mäkeen.
Matkan varrella tuli turistien seassa vastaan kauniisiin kimonoihin pukeutuneita nuoria naisia. Takaisin
tullessa tuli pientä sählinkiä ja 4 henkeä erkaantui joukosta. Pääjoukko kuitenkin löytyi ja päästiin
pienen viivytyksen jälkeen jatkamaan matkaa kohti hotellia, jonne saavuimme kello 18 maissa.
Lauloimme hotellin aulassa vielä oppaille ”Hän kulkevi kuin yli kukkien”. Retken hinta oli 100 euroa eli
12.600 JPYPY sisältäen buffet -lounaan, joten rahalle tuli mukavasti vastinetta.
Pienen levon jälkeen oli aika suunnata kaupungille kohti uusia seikkailuja, mikäli voimia riitti tai kunnon
sade ei hyydyttänyt intoa. Oli myös mahdollisuus jäädä hotelliin nauttimaan sen antimista
Retkelle osallistumattomille oli asemalta hyvät yhteydet omatoimiseen nähtävyyksien katseluun
junilla, busseilla tai takseilla.
Kiviluoman Keijo ja Minna liittyvät mukaan joukkoihimme, joten vahvuutemme oli nyt 55 henkeä.
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21.5.2019 tiistai
Sää oli selkeytynyt. Laulajilla alkoi aamiaisen jälkeen kello 9:30 vajaan kahden tunnin harjoitukset
hotellin 1. kerroksen banquet -roomissa. Risto ja Lasse tarjosivat tämän jälkeen Ohnanista saadut
lahjasaket kuorolaisille. Laulun voimalla juomat saatiin alas. Loppupäivä oli vapaata.

Tutustuimme kaupunkiin omatoimisesti tai pienryhmissä. Lämpötila oli kohonnut + 25 ⁰C. Osa lähti
käsityömyymälään, jossa oli myös työnäytöksiä.
Vuonna 1964 valmistunut 131 m korkea Kyoto Tower oli heti aseman takana. Pääsymaksu oli 770
JPY. Ylhäältä oli hyvät näkymät yli kaupungin. Tornissa oli eri suuntiin isot näytöt, joista saattoi etsiä
koneen esittämiä mielenkiinnon kohteita. Näistä sai lisätietoa näyttöä näpelöimällä. Se kertoi myös
kulkuvälineet joilla ao. kohteeseen pääsi. Kännyllä kuva ja näyttö kuljettajalle, niin tämä osasi huikata
milloin oli jäätävä alas.
Busseissa ja raitiovaunuissa kertalippu maksoi 220 – 200 JPY. Matka maksettiin vasta poistuttaessa
kuskin valvovan silmän alla tiputtamalla kolikot automaattiin, joka näytti maksetun summan.
Kansallismuseon uudisosassa oli Ji Shun taiteen 700 -vuotisjuhlanäyttely koska vanha osa oli
remontissa. Näyttely koostui pitkille kartonkirullille tehdyistä maalauksista ja kirjoituksista.
Valitettavasti tekstit olivat pääosin vain japaniksi. Näyttely oli ilmeisen suuri tapaus, koska siitä
mainostettiin näkyvästi ja runsaasti. Alakerrassa oli myös patsaita buddhalaismunkeista ja
arvohenkilöistä, joita oli maalauksissakin. Moderni museo sijaitsi melko avarassa aidatussa puistossa,
jossa oli suihkulähde ja joitakin patsaita.
Kadun vastakkaisella puolella oli Sanjusan Gendo buddhalaistemppeli, joka on perustettu vuonna
1164. Päähalli oli 126 m pitkä, japanilaiseen Wayo -tyyliin rakennettu. Paikan erikoisuus oli koko
rakennuksen täyttävä, 1001 sypressistä tehtyä kullattua, keskimittaisen ihmisen kokoista ja yksilölliset
piirteet omaava patsasta. Ne oli asetettu suoriin riveihin kuin armeijan joukot. Välissä oli iso buddhan
patsas. Näky oli varsin vaikuttava, puuttui vain sotatorven törähdys. Pääsymaksu oli 680 JPY.
Museossa myytiin tietysti monenlaista matkamuistoa toiminnan tukemiseksi.
Hotellista noin 3 km länteen rautatien välittömässä läheisyydessä oli upea rautatiemuseo. Paikka oli
pääosin katettu ja nähtävillä oli 53 junan lisäksi kaikkea japanin rautatien historiaan liittyvää kuva- ym.
materiaalia keisarillisista vaunuista ja asuista lähtien. Oli erilaisia simulaattoreita ja noin 200 m2 tilaan
tehty useampikerroksinen pienoisrautatie, jota saattoi koeajaa.
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Museon vieressä olut Aquarium suljettiin jo kello 17.
Kioton valtavassa päärautatieasemassa riitti myös ihmettelemistä. Jos eksyi maanalaiseen
kellarisokkeloon hotellin vastakkaiselta puolelta, kesti tovin ennen kuin löysi hotellin puolelta ylös.
Asema lienee näkyviltä osin 5 kertaa Sellon kokoinen kauppakeskus. Päällä oli vielä osin noin 10
kerroksinen hotelli- ja toimisto-osa. Maan alla oli vielä pari kerrosta. Mitä täältä jäi löytämättä, ei
inhimillisessä elämässä tarvitse.
Hotellilta oli lyhyt kävelymatka vanhalle Gion geisha-alueelle, jossa osa matkalaista kävi
pyörähtämässä. Paikat vain olivat päiväaikaan kiinni. Oli viimeinen ilta Kiotossa ja edessä vielä
pakkaaminen.

22.5.2019 keskiviikko
Sää oli jälleen suotuisa. Aikaisen aamiaisen jälkeen kuljetus Osakaan Itamin lentokentälle lähti hotellin
edestä kello 8:30. Matka kesti noin tunnin. Tyypillisten japanilaisten maisemien lisäksi kiinnittyi huomio
valtavaan maailmanpyörään, joka oli 1,5 kertaa Katajanokan vastaavaa suurempi. Osakan paikallinen
raidejokeri kulki reittimme varrella usean kilometrin matkan. Tsekkaus kentällä sujui varsin joutuisasti,
vaikka yksi tavaroiden läpivalaisulaite välillä nikotteli.
Japan Airlinesin kone lähti kello 11:45. Tutustuminen Osakaan, Japanin 2. suurimpaan ja
ydinkeskustan 2, 7 miljoonan asukkaan kaupunkiin jäi kiireen vuoksi ainoastaan koneen ikkunasta
nähtyyn. Kaupunki oli laaja, tiheään asuttu ja vihreää näkyi vähän.
Perillä 270.000 asukkaan Hakodaten satamakaupungissa olimme kello 13:15. Lentokentällä oli
vastassa Mitsuo Iguchi seurueensa kanssa. Siirryimme noin 30 minuutissa bussilla 4 tähden Hotel
Hokke Club Hakodate’en, jonka osoite on 27-1 Honcho, Hakodate. Hakodaten ja Sapporon
hotellivalinnat oli tehnyt Mitsuo Iguchita. Kirjautumisen jälkeen oli mahdollisuus nopeaan buffetruokailuun hotellin ravintolassa.
Hakodatessa saimmen nauttia seuraavien yhdistysten ja henkilöiden vieraanvaraisuutta: HakodateSuomi -seurasta Nao Wakayma, Hakodaten Mieskuorosta Kouno Shouj, Shima Maseits ja Akira
Ohyama sekä kantelesoittaja Hiroko Ara ja saksofonisti Nanako Lammi.
Kello 15:30 alkoi Hakodaten edustajien järjestämä kiertoajelu. Suuntasimme Hakodaten Mountain´s
top näköalapaikalle. Alue oli puistomainen ja tie kiemurainen. Reitti oli ulkoilijoiden suosiossa
vehreytensä vuoksi. Ylhäältä oli hulppeat näkymät yli kaupungin. Ylös olisi päässyt myös
köysiratavaunulla.
Seuraavaksi kävimme alhaalla kirkkomäellä melskoamassa. Alue oli vauraan oloista paikallista
Westendiä. Kirsikkapuu kukki vielä vanhan kunnantalon kulmalla ja orvokki ym. kukka- ja
puuistutukset olivat kauneimmillaan. Ortodoksi-, katolinen- ja protestanttikirkko sekä
buddhalaistemppeli olivat sulassa sovussa naapureina.

Kiertoajelun jälkeen alkoivat karonkkaillalliset Gotoken -ravintolassa Hakodaten mieskuoron ja
Hakodate Finland Society, hosted Hokkaido Finland Association’in kanssa. Olimme hieman
etuajassa, joten aikaa jäi vielä tunnelman haisteluun lähikortteleissa. Vastapäätä oli kirkkoon
perustettu kapakka, jossa sai nyt hengen ravinnon tilalle ruumiin ravintoa, lähinnä nesteenä. Kulmilla
pyöri myös hännätön paikallinen Pekka Töpöhäntä -kissa.
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Tasan kello 18:30 avautuivat ovet ravintolan 2. kerroksen juhlahuoneistossa. Siirryimme kartan
mukaisesti numeroituihin pöytiin nimetyille paikoille siten, että joka pöydässä oli myös isäntien
edustajia, yleensä 3 henkeä.

Silmäätekevät suorittivat keskinäiset kehut ja kiittämiset sekä lahjojen vaihdot vuoronperään. Muut
kuuntelivat kiitollisina taputtaen.
Ruoka oli riittoisaa ja maukasta sekä monipuolista. Maljoja nosteltiin kippistä ja kippaita toisteltiin.
Pöytämme opetti vielä paikallisille ” Hölökyn kölökyn, jota vielä J-P Vihavainen täydensi asiaan
kuuluvalla vastauksella: ”Hölökynpä hyvinnii, kölökyn”. Tauko hyvinnii välissä on erittäin oleellinen.
Välillä tietysti laulettiin. Hapuojan johdolla vetäistiin ”Kaunehin maa”. Hakodatelaiset vastasivat
”Izatate- ja ”Suomen laululla” japaniksi. Baari, josta sai teräviä sekä sakea oli avattu sopivasti
selkämme takana. Palveluja näytettiin käytettävän runsaasti hyväksi.
Oli taas Hapuojan ja kuoron vuoro ”Metsämiehen juomalaulu” lyhyt versio, jotta asiassa pysyttiin, sekä
Ahvenaisen johdolla ”Ei veteen lähtehellä”. Illan lopuksi vielä Hapuojan viittomana ”Uinahda sä
vieno”.Tilaisuus päättyi japanilaisella täsmällisyydellä kello 20:30.
Palasimme hotelliin kello 21. Hotellin onsenissa saattoi käydä hakemassa aineksia makoisiin yöuniin.

23.5.2019 torstai
Sää suosi edelleen pientä kulkijaa. Aamiaisena oli sekä japanilainen että länsimainen vaihtoehto.
Tuleva konserttipaikkamme oli upea 708 paikkainen Hakodate Arts Hall, joka oli reilun 500 metrin
päässä hotellista. Paikka oli varattu käyttöömme koko päiväksi. Lähdimme kello 10:00 kävellen
konserttipaikalle, jossa pidettiin Leinon Joken verrytely, tunnin äänenavaus ja harjoitus.

Noin 200 m päässä oli Goryokaky Tower –näköalatorni, jonka 2. kerrokseen menimme syömään kello
11:40 koko seurue. Ravintolassa Shunkassa oli useita looseja, joihin jakauduimme. Ruokailutaso oli
matala aasialaiseen tyyliin. Saimme kuitenkin selkänojalliset istuimet, joista oli jalat ”sahattu pois”.
Aasialainen ruoka oli hyvää, vaikka kaikesta ei selvää saanutkaan.
Nopeimmat kerkesivät käydä tornissa katselemassa maisemia. Kaupungin päänähtävyys oli tornin
vieressä oleva tähden muotoinen linnoitus ja puisto Goryokaku Park. Konserttipaikka ja sen vieressä
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oleva Hakodate City Art Hall näkyivät aivan kuin olisivat tornin juurella. Linnoituksella oli myös aikaa
piipahtaa hetkeksi. Puisto oli kauniisti hoidettu istutuksineen ja puineen. Vallien kiertämiseen meni
tovi, koska sen pituus oli noin 1,5 km. Ympäri kiertävässä vallihaudassa uiskenteli punaisia karppeja.

Tornista katsoen paikka vaikutti pienemmältä. Vallien kiertäminen ei ollut täysin vaaratonta. Turkan
Tero oli vaimoineen joutunut aamulla variksen hyökkäyksen kohteeksi. Tero oli kaatuessaan telonut
itsensä niin, että joutui ottamaan särkylääkettä.
Lämpötila oli taas noussut hellerajan yläpuolelle. Hakodate Art City Hall taidemuseossa oli mukavan
viileätä. Siellä oli vaihtuvana näyttelynä lastenkirjojen kuvittajien töistä. Japanissa näytti olevan
lastenkirjoista monipuolista ja upeaa tarjontaa. Aiheet liikkuivat pääasiassa saduissa. Oli Lapin
eksotiikkakin päässyt kuviin poroineen ja lapinasuineen ja kotineen. Pysyvällä puolella oli pääasiassa
japanilaisten taiteilijoiden varsin moderneja maalauksia. Aulatiloissa oli patsaspuoli, jossa oli mm.
Auguste Renoirin Venus of Victory v. 1915 ja Auguste Rodinin Belzac Clothing v. 1897.
Meillä oli oppaana Suomessa kauan asunut rouva Tomomi Mitsuhashi-Meriluoto, joka oli käymässä
kotikaupungissaan.
Iltapäivällä Hakodaten mieskuoron jäsenet kuljettivat avecit 1,2 kilometrin päässä ravintolasta
sijaitsevaan Zen -temppeliin nimeltä Ryuohoji. Temppelissä oli erillinen rakennus teeseremoniaa ja
sen yläkerrassa pari huonetta kimononpukemista varten. Rouvat jaettiin kahteen ryhmään, jotta
ohjelma olisi yksilöllisempää. Toinen ryhmä osallistui teeseremoniaan ja samaan aikaan toiselle
ryhmälle puettiin kimonot ylle.
Teeseremonia oli hyvin hidas, harras ja äänetön. Pöydällä oli monta erilaista kaunista astiaa, joita
kaikkia käytettiin teen valmistuksessa. Miesten partasudin näköisellä vispilällä veteen sekoitettava tee
ei ollut lainkaan teenlehtien näköistä, vaan vihreää, paksuhkoa jauhetta. Kaikki halukkaat saivat
vuorollaan itse kokeilla teen vispaamista veteen. Valmis vihreä tee ei ollut erityisen hyvän makuista,
mutta epäilemättä mieltä rauhoittavaa ja ajatuksia selkiyttävää. Teeseremonia olisikin varsin
tervetullutta nykyisen kiireisen elämänmenon rauhoittamiseksi ja stressin purkamiseksi.
Yläkerrassa oli laaja valikoima eri värisiä kimonoita. Oli mielenkiintoista huomata, miten jokainen löysi
juuri omaa lempiväriään edustavan asun. Kimonon pukijoita oli kaksi, joille tuli selvästi hiki
tehtävässään. Pukeminen vaati voimia, varsinkin vyön asentaminen. Myös puettavalle se oli rankkaa,
mikäli vyö sidottiin liian kireälle, eikä henki tahtonut kulkea vapaasti. Moni olisi varmaan kuitenkin
mieluusti jättänyt kimonon ylleen ja lähtenyt se päällä konserttiin, mutta se jouduttiin kuitenkin
jättämään pukijoille.
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Teeseremoniasta palatessamme poikkesimme paikallisessa ruokakaupassa ostelemassa pieniä
hyviksiä syötäväksi ennen konserttia. Oppaanamme oli koko ajan ollut Siuntiossa asuva, Hakodatesta
kotoisin oleva ihana Tomomi, joka tulkkasi ja auttoi meitä kaikessa ja kertoi myös kaupassa kaikista
ostettavista tuotteista.
Hotellilla rentouduttiin hiukan ja pukeuduttiin konserttia varten. Konserttisali oli lähellä, joten
kävelimme sinne yhdessä.
Harjoitukset jatkuivat kello 14:45 yhdessä Hiroko Aran kanssa. Ajankohdasta syntyi kuitenkin
sählinkiä ja Lasse Molin joutui soittelemaan perään. Onneksi taksit kulkevat sopuhintaan, eli matkan
hinta oli 550 JPY. Taksien, joiden malli viittasi 80 -lukuun, takaovi avautuu ja sulkeutuu
automaattisesti. Kuskilla oli valkoiset hanskat, virka-asu ja koppalakki. Takapenkillä oli lisäksi
valkoiset pielukset. Ajelussa oli herraskaisuuden tuntua.
Harjoittelimme yhteisnumerot Hakodaten mieskuoron kanssa, jonka jälkeen nämä jatkoivat omia
harjoituksiaan. Ennen konserttia oli vielä pieni jaloittelu- ja välipalatauko.
Vaateiden vaihdon jälkeen kello 18:30 alkoi konsertti jakautuen 4 osioon. Väkeä oli arviolta 800
henkeä eli sali oli koko lailla täynnä. Ensin oli Hakodaten miesten osuus. Hiroka Ara esitti 2 kappaletta
seuraavana. Valitettavasti jouduimme kuuntelemaan osuudet takatilan näytöltä. Äänen laatu ei ollut
laitteessa kaksinen, mutta kuva näkyi.
Kun nousimme lavalle, oli suosionosoitukset kohteliaan runsaat. Aloitimme hieman varovasti, mutta
parin kappaleen jälkeen tilanne korjaantui. Akustiikka salissa oli valtavan hyvä ja tuki laulajia. Myös
Helgen ilmeestä näki, että antaa palaa, hyvin menee.
Hakodaten mieslaulajat tulivat lavalle kahteen yhteisnumeroon, jotka Helge johti. Furusato ja Finlandia
saivat ylivuotavat suosionosoitukset, joista ei ollut tulla loppua. Kerrankin oli hymy herkässä
onnistuneen konsertin jälkeen. Olimme tehneet parhaan suorituksen kautta aikojen ja tunnelma nousi
kattoon.
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Konsertti päättyi noin kello 20:30. Vaatteiden vaihdon jälkeen pidettiin isäntäkuoron kanssa
keskinäisten kehujen tilaisuus konserttipaikan alakerrassa. Juotavaa ja näpösteltävää oli runsaasti.
Laulu raikui ja serenadeja esitettiin eri kohteille halausten kera. Leinon Jouko esitti tyylikkäästi
Urposen Villen pianosäestyksellä Anniinan.
Hotellille pääsimme noin kello 22, jonka jälkeen jatkoimme iltaa ravintolatiloissa seurustellen, laulaen
ja päivän konserttia kertaillen konserttipaikalta yli jääneiden eväiden ja juomien voimalla, jotka isännät
ystävällisesti toimittivat hotellille. Liekö Suomessa hotellia, jonka ravintolassa oli lupa nauttia omia
ruokia ja juomia?

24.5.2019 perjantai
Sää jatkui aurinkoisen lämpimänä. Aamiaisen
jälkeen kello 10:00 lähdimme Hiroko -bussilla
Sapporoon, jonne oli matkaa 313 km. Laukkuja
oli niin runsaasti, että osa jouduttiin tuomaan
matkustamoon. Tämä vei takapenkin paikat ja
eräät joutuivat istumaan ”käytäväpenkeillä”.
Matkan varrella 2 tauon lisäksi söimme
japanilaisen Teppanyaki - lounaan Lake Toya
ravintolassa. Ruoka pysyi lämpimänä padan
alla olevan kaasuliekin avulla. Järven puoli
muistutti
suomalaista
vaaramaisemaa
saarineen. Ravintolan toisella puolella näkyi
rivissä
sammuneita
tulivuoria
lumisine
rinteineen. Suurin 1.800 m korkea vuori näkyi
sadan kilometrin säteellä. Matka kesti noin 6
tuntia.
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Japani on n. 3.500 km pitkä. Hokkaido muistuttaa Lappiamme vaikka Sapporo on suunnilleen Berliinin
korkeudella. Mannerilmasto vaikuttanee siihen, että lunta saattoi sataa jopa 2 m vuorokaudessa.
Majoituimme kahden hengen huoneissa neljän tähden Sapporo Exel Hotel Tokyo hotellissa
osoitteessa Nishi 5-420, Minami 8 Jo, Sapporo. Tulevaan konserttipaikkaamme Concert Hall Kitara
musiikkitaloon oli noin 10 minuutin kävelymatka.
Esmilan matkaan Sapporossa ovat myönteisesti vaikuttaneet seuraavat yhteisöt ja henkilöt: Hokkaido
University ja International Kodaly Society emeritus professor Takao Nakamura, Honarary adviser
Mitsuo Iguchi, Hokkaido-Finland Society Kiseko Tamura, Yoshiaki Abe, Suomen kielen
opetusvastaava Aki Mizumoto.
Mitsuo Iguchin hankkimat sponsorit: Kunniakonsuli Kiyoshi Yokoyama, Nuorisosäätiön edustaja
emeritus professori Takeshi Kishinami, Suhara säätiön puheenjohta Hiroyasu Suzuki, Sapporon
kauppakamarin varapresidentti Ryu Shibata, Concert Hall Kitaran toimitusjohtaja Tatsuhiko Namba,
kaupungin yleisasiainosaston Naomi Shindo, Kayoko Takahashi, Tatsuhiko Namba.
Sapporon matka-agentti Eiko Masuda, matkaopas Takeo Masuda ja Sapporon kanteleryhmän vetäjä
Mitsuko Sato.
Sapporo on Hokkaidon prefektuurin noin 2 miljoonan asukkaan pääkaupunki. Kaupungin asemakaava
on selkeä. Odori Park keskuspuisto on 1,5 km pitkä ja varsin leveä puistokatu, josta kadut etelään ja
pohjoiseen kasvavat numerosta 1 alkaen. Odori Parkilla on TV -torni, josta vastaavasti kadut itään ja
länteen alkavat numerosta 1. Hotellista Sapporon asemalle on matkaa noin 2,5 km ja matkalle jää
kaupungin keskusta. Aseman yhteydessä on runsaasti ravintoloita ja tavarataloja.
Ilta oli vapaata. Kätevimmin keskustaan pääsi tutustumaan 200 m päässä kulkevalla raitiovaunulla.
Ympyrälinja kiersi molempiin suuntiin ja ”Street car’it” kulkivat tiheään.
Nähtävyyksiä oli mm. yliopiston 400 m kanttinsa oleva osin luonnonvarainen kasvitieteellinen
puutarha, jossa oli mm. pohjoisten ihmisten dokumenttimuseo.
Hokkaidon vanha punatiilinen uusbarokkinen hallintorakennus v. 1888 oli upea kokonaisuus
verrattuna viereiseen uuteen laatikkohallintorakennukseen, josta työajan päätyttyä mustapukuiset
salkkumiehet purkautuivat ulos yhtenä jonona.
Odori Parkissa oli runsaasti kauniita istutuksia ja paljon erilaisia myyntikojuja. Puisto oli myös erittäin
siisti. Roskaamisesta sai 1.000 JPY sakon. Sapporon tv -torni oli niittaamalla tehty
teräsristikkorakenne Eiffel -tornin tyyliin. Sen 90 m korkeudella olevalta näköalatasanteelta oli iltaauringossa hienot näkymät yli kaupungin. Illan mittaan sää muuttui koleaksi.
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25.5.2019 lauantai
Sää oli lämmennyt heti aamusta. Hotellissa oli 3 aamiaisravintolaa, joista saattoi valita joko
japanilaisen, kiinalaisen tai länsimaisen aamiaisen. Länsimaisessa ravintolassa oli myös jonkin verran
japanilaisia ruokavaihtoehtoja.
Aamupäivä oli vapaata. Raitiovaunulla pääsi kätevästi Ropeway iriguchi pysäkille, josta oli n. 700 m
käveltävää Mt. Moiwa Ropewayn juurelle Sanroku Stationille. Täältä lähti köysirata 531 m
korkeudessa olevalle Mt. Moiwa obsevatorylle. Köysiradan alkupäässä oli suurehko hautausmaa.
Metsäpolku vei vajaan kilometrin päässä olevalle kaupungin vesilaitosmuseolle, jonne oli ilmainen
sisäänpääsy. Museossa on paljon nähtävää ja vekkulia toimintaa myös lapsille. Näyttely on hyvin
järjestetty, oli valokuvia vanhoista työtavoista ja esineistöä kuten vanhoja työkaluja ja asuja. Hauskin
oli polkupyörä, joka oli uskomattoman täydellisesti varusteltu lapiolla, useilla rasseilla, työkalurepulla
ym. vermeillä.
Observatorylta oli huimat näkymät yli Sapporon, joka levittäytyi 3 suuntaan. Ylhäältä hahmottui, kuinka
laaja Sapporo on. Kaupungin vastakkaisella puolella kohoavat korkeat vuoret, joista korkein on 1488
m korkea Yoititi.
Hotellilta oli noin 700 m musiikkitalo Kitaraan. Talo on otettu käyttöön vuonna 1997 ja paikkoja on
2.006. Sali muistutti paljolti Helsingin musiikkitaloa. Rakennus oli kooltaan vaikuttava ja sijaitsi
Nakajima puiston laidalla, joka oli kauneimmillaan kukkaistutuksineen ja juoksevine puroineen.
Puiston keskellä on noin 150 m halkaisijaltaan oleva lampi.
Musiikkitalo oli varattu harjoituksiimme kello 12.45 – 17. Ville Urponen aloitti jo aamulla urkujen
rekisteröinnillä. Leinon Joukon alkuverryttelyn jälkeen pääsimme kokeilemaan salin akustiikkaa,
avaamaan ääniä ja harjoittelemaan. Harjoitukset eivät menneet tällä kertaa häävisti.
Harjoitusten jälkeen palasimme hotellille lepäilemään, syömään ja vaihtamaan smokit päälle
Pienryhmä kokoontui Kitarassa kello 17:30 JPYa muu kuoro kello 18:00. Hokkaido-Finland
Association’in järjestämä ja markkinoima Konsertti alkoi kello 19:00, mutta sitä ennen kello 18:30
Esmilan pienryhmä esiintyi paikallisen kanteleryhmän kanssa musiikkitalon aulassa. Kanteleryhmä
esitti aluksi muutaman oman kappaleen. Yhdessä esitimme ”Tuonne taakse metsämaan” suomeksi
ja japaniksi. Lisäksi esitimme omin voimin ”Poijjaat”.

Saliin oli tullut runsaat 1.200 kuulijaa. Konsertti jakautui 3 osaan. Esmila aloitti konsertin acapella
kappaleilla. 2. osiossa Ville Urposella oli oma iso noin 20 minuutin urkuosuus. 3. osiossa Esmila jatkoi
acapella osuudella ja päätti Villen säestämiin ”Synnyinmaani”, ”Laatokka” ja ”Finlandia” -kappaleisiin.
Varsinkin Finlandia räjäytti pankin, Ville soitti kuin vimmattu, urut jyrisivät ja parasta tarjosi Esmilakin.
Voi sanoa, että esityksen aikana nousi kaikilla laulajillakin vahvat tunteet pintaan. Suosionosoituksista
ei ollut tulla loppua.
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Onnistumisen tunne jäi tästäkin konsertista, vaikka Hakodaten pienempi sali tuntui kodikkaammalta
ja kuorolaisen kannalta helpommalta laulaa. Oli kuitenkin mahtavaa päästä näin upeaan saliin
laulamaan. Kiitos kuuluu eittämättä Ville Urposelle, joka on tunnettu urkuri Japanissa. Omin voimin
meillä ei olisi ollut saliin asiaa, kun katseli Kitaran esiintyjäkalenteria.
Konsertin jälkeen kokoonnuimme hetkeksi olusille salin takatiloihin riemullisissa tunnelmissa. Olihan
urakka ohi erittäin onnistuneesti ja tunsimme ylittäneemme itsemme kaikissa kolmessa konsertissa.
Muutaman laulun jälkeen palasimme hotelliin noin kello
21:30. Loppuilta oli vapaata. Pienimuotoisia karonkoita
pidettiin vielä eri kokoonpanoissa.
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26.5.2019 sunnuntai
Aamu lupaili helteitä. Hotelliaamiaisen jälkeen lähdimme kello 9:30 bussilla Hokkaido-Suomi-seuran
järjestämälle kiertoajelulle. Retken matkaoppaana oli eläkkeellä oleva englannin opettaja ja
sivutoiminen Japanin matkaopas Takeo Masuda. Ensimmäisenä kohteena oli Sapporo Art Park, joka
oli veistospuisto.
Heti pihalla oli suomalaisen Raimo Utriaisen noin 3 m korkea alumiinista tehty teos. Kiersimme 2
oppaan opastamana puiston varjoisia polkuja katsomassa mitä moninaisempia veistoksia ja
taideteoksia, joita kaikkiaan oli 74 kappaletta, pääosin japanilaisten tekemiä. Norjalaiselta Gustav
Vigelandilta oli jopa 5 patsasta ja oli joukossa joku muukin eurooppalaisen taitelijan veistos. Hellettä
oli jo runsaat + 32 ⁰C. Kaskaiden sirinä ja lintujen viserrys oli huumaava.
Puistokierroksen jälkeen kävimme vielä alueella olevassa käsityöpajassa, jossa oli myös myymälä.
Siellä mm. kehrättiin rukeilla lankaa ja kudottiin kangaspuilla. Kiire oli kuitenkin kova, joten ostosten
tekemiseen ei jäänyt aikaa.
Jatkoimme matkaa katsomaan Sapporon Okuran kuuluisaa olympiamäkeä. Sapporossa pidettiin
talviolympialaiset vuonna 1972. Mäen huipulta kaupunki avautui upeana. Näky alas hyppyrin nokalle
ja monttuun teki vaikutuksen. Melkoisia huimapäitä nuo hyppääjät vaikka kyseessä ei ollutkaan
kaikkein suurimpia mäkiä. Mittaus päättyi 146 m lukemaan.
Normaalimäessä vuonna 1972 japanilaiset ottivat kolmoisvoiton. Suurmäessä ei myöskään ollut
suomalaismenestystä. Uusi Suomi kirjoitti suomalaismenestyksestä seuraavaa: Suomalaiseen
olympiahistoriaan Sapporon kisat jäivät negatiivisessa valossa. Ensi kertaa Suomi jäi kesä- tai
talviolympiakisoissa vaille kultamitaleita. Kisamenestystä pidettiin häpeällisenä. Saimme kuitenkin
4 hopeaa ja 1 pronssin. Marjatta Kajosmaa oli 5 km 2. ja 10 km 3. Naisten viestijoukkue nappasi 2.
sijan myös viestissä. Ainoat miesten mitalit sai Raimo Miettinen yhdisteyssä, hopean sekä
ampumahiihdon viestissä hopeaa. Naiset siis jyräsivät.
Alueella oli myös hieno talviurheilumuseo, jossa saattoi kerrata talvikisoja kautta vuosikymmenten.
Mäkihyppysimulaattorissa saattoi kokeilla omaa ponnistusvoimaa ja lentotaitoa. Kilpailuvietti pääsi
tietysti valloilleen. Varmistamattomista tietolähteistä tuli tieto, että Harri Saloranta olisi voittanut kisan.
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Myös kelkkasimulaattori antoi aidon tunteen vauhdista. Onneksi laite ei rynkyttänyt, joten munuaiset
ja sisäelimet pysyivät sijoillaan.

Ajelu päättyi noin kello 14 Odorille, jossa vietettiin Lilac festivaalia. Osa jäi tutustumaan vielä
keskustaan ja osa palasi hotellille joko raitiovaunulla tai muilla tavoin.
Iltapäivällä oli hetki vapaata. Televisiosta tuli Tokion Sumopainin 14 päiväisten kesäkisojen
loppuottelut. Donald Trump oli tullut seuraamaan ottelua yhdessä vaimonsa ja Japanin pääministeri
Shinzo Aben kanssa. Turvajärjestelyt olivat melkoiset. Trump oli jakamassa kaatumatta oman 140 cm
korkean ja 30 kg painavan pystinsä yllätysvoittajalle 25 -vuotiaalle Asanoyamalle. Sumo on erittäin
arvostettu ja rahakas laji Japanissa. Ensimmäiset merkinnät painista ovat 600 -luvulta. Lajia tiedetään
harrastetun jo paljon aikaisemminkin. Länsimaalaiselle paini vaikuttaa kahden 200 -kiloisen norsun
temmellykseltä, kaikella kunnioituksella.
Farewell -party alkoi hotellissa kello 18:00. Mukana oli joukko Hokkaido-Suomi-seuran jäseniä sekä
Suomen konsuli. Alkuseremoniat pidettiin ulkona. Suomen varakonsuli oli rento veikko Suomi
lätkäpaidassaan, kun muut isännät olivat tummissa puvuissa. Hän oli opiskellut Lapin yliopistossa 2
vuotta ja puhui erittäin hyvin suomea, toimien tilaisuudessa tulkkina. Kiitospuheita pidettiin puolin ja
toisin ja lahjuksia vaihdettiin. Juotiin ja syötiin hyvät antimet ja välillä laulettiin ja seurusteltiin.
”Metsämiehen juomalaulu”, ”Ylioppilaslaulu”, ”Kaunehin maa” ja ”Furusato” sekä ”Finlandia” kajahtivat
mukavasti, vaikka tarjoilu oli riittoisaa.
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Tilaisuus päättyi noin kello 20:30.
Oli pakkaamisen aika, sillä aamulla
oli aikainen herätys.

27.5.2019 maanantai
Sää jatkui kauniina. Kotiinlähtö oli koittanut osalle kuoroa. Aamiaista emme ehtineet nauttimaan,
mutta saimme hotellista pienen eväspaketin bussimatkalle, joka alkoi Kello 5:00. Matka-aika
hotellista Chitosen lentokentän terminaali 2:een oli reilu tunti.
Tässä vaiheessa Tokioon jäävät erkanivat joukostamme: Lehtikangas Lauri ja Virpi, Leino Jouko,
Lindholm Heikki ja Kõrvits Helge, Lindström Kaj ja Marjatta, Saloranta Harri ja Kärkkäinen Kirsi sekä
Vainionkulma Rainer ja Liisa.
Pääjoukon lento Sapporosta Tokioon lähti kello 7:55. Tokion Naritan kentälle laskeuduimme kello
9:30. Helsingin lento lähti samasta terminaalista kello 11:00. Helsinkiin laskeuduimme kello 15:00.
Raskas, mutta antoisa reissu on takana. Japanista jäi päällimmäisenä mieleen 2 asiaa, joiden soisi
rantautuvan kotisuomeenkin; siisteys, näin kadulla 1 roskan, lienee jäänyt joltakin turistilta. Toisena
oli japanilaisten kohteliaisuus kanssaihmisiä kohtaan. 30 % tästä olisi meillä jo melkoinen saavutus ja
tapain parannus. Ei japanilaisten täsmällisyydessäkään ole valittamista, mutta meilläkin osataan olla
suhteellisen täsmällisiä stressaantumatta, vaikka jokunen harjoituksista myöhästyminen tapahtuikin.
Täytyy muistaa, että aasialaiset ovat olleet sivistyskansaa jo ammoisista ajoista, kun me suomalaiset
vielä tapoimme luteita savupirteistämme ja poimimme täitä toistemme tukasta. Idässä on ollut
tunnettuja filosofeja jo ennen ajanlaskun alkua. Meillä on sen sijaan ollut tavallista kansanviisautta ja
sanontoja, joita tämän päivän tohtorit väitöskirjoissaan ovat todenneet paikkansa pitäviksi.
Tulee mieleen karjalaisserkkuni viisas sanonta, kun tämä katseli veljensä touhuja: ”Ihmisen on helppo
ellää, kun ei oo liialla älyllä raskautettu”. Tieto on hyvä ottaa onkeen myös meidän tavallisten
pulliaisten. Laren sanoin: ”Tämä toimii aina…”.
Levätään kesä ja valmistaudutaan syksyn 40 -vuotisjuhlakonserttiin. Omasta puolesta lämpimät
kiitokset etenkin Ristolle, Lasselle, taiteelliselle- ja kuoron johdolle sekä muille, jotka mahdollistivat
tämän ikimuistoisen matkan.
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