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JAPANILAISEN KULTTUURIN VAIKUTUKSET 
TAPAHTUMAN JÄRJESTELYISSÄ 

Tämän opinnäytetyön aiheena on japanilaisten kuorojen konserttimatkan järjestäminen Turussa 
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen. Työ 
kertoo lapsi- ja nuorisokuorojen konserttimatkan käytännön järjestelyistä, vierailun valmisteluista 
ja toteutuksesta. Se kertoo miten järjestää monipäiväinen ryhmän vierailu japanilaisen kulttuurin 
erityispiirteet huomioiden.  

Viisi japanilaista lapsi- ja nuorisokuoroa vieraili ja konsertoi Turussa 18.-21.9.2011. Kuorot 
tulivat Japanin maanjäristysalueelta Sendain ja Kagoshiman maakunnista. Kuorojen lisäksi 
Turussa vieraili samaan aikaan järjestäjäorganisaation puheenjohtaja seurueineen. Kuorot 
konsertoivat Turussa kouluissa, vanhusten palvelutaloissa, kirkossa ja Logomon 
näyttelykeskuksessa. 

Opinnäytetyö esittelee tämän vierailun pääjärjestäjätahot Turku 2011 –säätiön ja EU-Japan 
Fest komitean. Työ kertoo juuri vierailun järjestelyihin olennaisesti vaikuttaneista japanilaisen 
kulttuurin erityisominaisuuksista vierailupäivien aikana ilmennein käytännön esimerkein. Se 
antaa esimerkkejä japanilaisten kanssa kommunikoinnista sekä japanilaisesta tapakulttuurista 
ja työskentelytavoista.    

Vierailun käytännön osuuden suunnittelu ja toteutus on työssä käsitelty tapahtumatuotannon 
näkökulmasta. Opinnäytetyö kertoo tämän vierailun järjestämiseen liittyvistä riskeistä, 
tavoitteista ja tehdystä käytännön järjestelytyöstä. Opinnäytetyön lähdeaineistona on käytetty 
tapahtumatuotantoa ja japanilaista kulttuuria käsittelevää kirjallisuutta sekä ajankohtaista 
järjestäjätahojen tiedotemateriaalia. 

Japanilaisten kuorojen vierailu Turussa onnistui hyvin. Saatu palaute sekä järjestäjiltä että 
vierailta oli positiivista ja toiveena on vastaavan tapahtuman järjestäminen uudelleen joko 
Suomessa tai Japanissa. Tämä opinnäytetyö on vierailusta laadittu loppuraportti, joka palvelee 
oppaana vastaavanlaisen tilaisuuden järjestäjiä ja kulttuuripääkaupungin monipuolisesta 
ohjelmatarjonnasta kiinnostuneita.  
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THE IMPACT OF JAPANESE CULTURE FOR A 
FINNISH EVENT PLANNER 

The subject of this thesis is to organize a visit of Japanese children and youth choirs to the 
European Capital of Culture Turku 2011. This functional thesis tells about the preparations of all 
practical issues on this concert tour, before, during and after the visit. This thesis tells you how 
to organize a visit of choirs, taking into consideration their own Japanese cultural traditions. 

Five Japanese children and youth choirs visited Turku on their concert tour from 18th to 21st of 
October 2011. The choirs were originally from Sendai and Kagoshima regions of Japan. With 
the choirs the chairman and delegation of Japanese partner organization also travelled to 
Turku. The choirs had concerts in schools, nursing homes, at a church and in the exhibition 
center Logomo. 

This thesis presents the two main organizations behind this choir visit, the Turku 2011 
Foundation and EU-Japan Fest Committee. The thesis introduces the features of Japanese 
culture that were the most important ones to acknowledge when planning this choirs visit, the 
Japanese language, customs and business manners. It gives real life examples of international 
communication. 

The thesis focuses mainly on the practical issues, the communication between organizing 
parties and the goals and risks of the event. The source material for the theory of this thesis 
was literature related to event organizing, as well as Japanese culture.  

The visit of the Japanese guests to Turku was successful. The feedback received from 
organizing parties as well as the audience has been positive. In future this thesis will provide 
information to event organizers planning the same type of an event to Finland. Also this thesis is 
one more final report of an event provided for the people of Turku during the European Capital 
of Culture year 2011. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni käsittelen japanilaisen kulttuurin vaikutuksia tapahtuman 

järjestämiseen suomalaisen järjestäjän näkökulmasta. Tapahtuman järjestämi-

nen on työkokonaisuus, jonka osia ovat visualisointi, luovuus, huolellinen suun-

nittelu ja tapahtumapaikan hallinta (Vaibhav 2008, 4). Opinnäytetyössäni kulttuuril-

la tarkoitan ihmisten välistä kommunikaatiota, tapa- ja käytöskulttuuria. Tapah-

tumien järjestäminen on mielestäni tarpeellinen osa-alue jokaisen yrityksen toi-

minnassa. Tapahtuman tavoitteista ja kohderyhmästä riippuen järjestelyjen tar-

ve ja laajuus vaihtelevat paljon.  

Tärkeintä opinnäytetyössäni on kertoa tapahtuman järjestämiseen liittyvistä vai-

heista ja japanilaisen kulttuurin järjestelyihin tuomista erityisvaatimuksista niin 

että työstä on hyötyä toimeksiantajani tai muiden samankaltaisten vierailujen 

järjestäjien toiminnassa. Mitä kaikkea on hyvä tietää ja huomioida, kun järjestää 

vierailuohjelmaa japanilaiselle ryhmälle? 

Opinnäytetyöni innoittaja on vuosi 2011, jolloin Turku on Euroopan kulttuuripää-

kaupunki. Aihe on lähtöisin omasta kiinnostuksestani kulttuuripalvelujen tuotan-

toon ja kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen. Työskentelen itse kulttuuri-

pääkaupunkihanketta valmistelevassa Turku 2011 –säätiössä johdon assistent-

tina. Opinnäytetyöni aihe syntyi saatuani työssäni toimeksiannon järjestää japa-

nilaisten lapsi- ja nuorisokuorojen vierailu Turkuun syksyllä 2011. En ole aiem-

min työskennellyt japanilaisten kanssa ja siksi aiheeseen perehtyminen on mi-

nusta mielenkiintoista.  

Opinnoissani on ollut osana kansainvälisessä ympäristössä työskentelyä ja joh-

tamista, siksi aihe sopii mielestäni opinnäytetyökseni. Tapahtuman valmistelu-

vaiheessa hoidin kokousjärjestelyjä ja varauksia. Toteutusvaiheessa vastuullani 

oli vierailun kokonaiskulku sekä käytännönjärjestelyjen valvonta ja päivitys tilan-

teen mukaan. Muutoksia ja päivityksiä vaativat etenkin kuljetukset, majoitusva-

raukset ja ruokailut. Tapahtumien järjestelyt ovat minulle mieluista työtä, jota 

haluan jatkaa myös tulevaisuudessa.  
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Työni toimeksiantaja on työnantajani Turku 2011 –säätiö. Turku 2011 –säätiö 

vastaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksesta Turussa. Japani-

laisten lapsi- ja nuorisokuorojen vierailun Turkuun järjestin yhdessä muiden 

Turku 2011 –säätiön työntekijöiden, japanilaisen EU-Japan Fest Japan Commi-

teen ja kuorojohtaja Timo Lehtovaaran kanssa. EU-Japan Fest Japan Commi-

tee on organisaatio, joka toiminnallaan edistää kulttuurin liikkuvuutta Japanin ja 

Euroopan välillä (Turku 2011 –säätiö 2011a).  

Kulttuuripääkaupunki Turussa vieraili ja esiintyi syyskuussa 2011 yli 70 hengen 

ryhmä lapsi- ja nuorisokuorolaisia Japanista. Suuri osa kuorolaisista tuli maalis-

kuussa 2011 tapahtuneen maanjäristyksen ja tsunamin pahiten vaurioittamalta 

Sendain alueelta. Kuorolaiset esiintyivät kirkkokonsertissa, koulussa, vanhain-

kodeissa sekä samaan aikaan Turussa vierailleelle Ruotsin kruununprinsessa 

Victorialle ja prinssi Danielille. Kuorolaisten kanssa Turkuun tuli EU Japan Fest 

Japan Commiteen johto, joka edustaa Japanin yritysmaailman korkeinta huip-

pua. (Turku 2011 –säätiö 2011b.) 

Opinnäytetyöni on lajiltaan toiminnallinen opinnäytetyö, joka käsittelee käytän-

nön toiminnan ohjaamista, opastamista ja toiminnan järjestämistä. Toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön työskentely ja tutkimusviestinnälli-

nen raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen, 

ajankohtainen ja käytännönläheinen. Käsittelen työssäni vierailijoiden ohjelma-

kokonaisuuden valmistelu- ja toteutusprosessia tapahtuman järjestelynä.  

Lukiessa opinnäytetyötäni on mielestäni tärkeää huomioida että omat kokemuk-

seni kulttuurin parissa työskentelystä ja oppimani asiat vaikuttavat opinnäyte-

työn tuloksiin merkittävästi. Oma persoonani ja asemani työyhteisössä ovat osa 

tämän opinnäytetyön toteuttamista ja valmisteltavan tapahtuman onnistumista. 

Tämä työ ei ole kaikilta osiltaan yleistettävissä toisen vastaavanlaisen konsertin 

järjestelyihin, mutta antaa ohjeita järjestelyistä vastaavalle järjestäjälle.    

Japanilaisten Turun vierailun ohjelma oli monipuolinen. EU-Japan Fest komite-

an puheenjohtajan delegaatiolla oli oma ohjelma ja kuoroilla oma erillinen päi-

väohjelmansa. Turku 2011 –säätiö koordinoi kaikkia ohjelmissa olevia kohtia, 
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mutta opinnäytetyössäni keskityn vierailun kokonaisjärjestelyihin ja käytännön 

työn raportointiin. Opinnäytetyöni ulkopuolelle rajautuvat siten mm. konserttien 

ohjelmiston suunnittelu ja näyttelyiden järjestelyt.  

Opinnäytetyössäni esittelen aluksi vierailun järjestäjäorganisaatiot Turku 2011 –

säätiön ja EU-Japan Fest komitean. Sen jälkeen kerron juuri tämän vierailun 

järjestämisen kannalta mielestäni tärkeistä japanilaisen kulttuurin erityispiirteis-

tä. Sitten työssäni seuraa vierailun käytännön osuuden suunnittelun ja toteutuk-

sen raportointi ja arviointi. Työni lopussa pohdin opinnäytetyöprosessia koko-

naisuutena, sen onnistumista ja tulosten mahdollista jatkokäyttöä.  
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2 TOIMIJAT 

2.1 Turku 2011 –säätiö 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja ja japanilaisten vierailun suomalainen päävastuu-

taho on Turku 2011 –säätiö. Säätiö vastaa kulttuuripääkaupunkivuoden toteu-

tuksesta Turun kaupungin toimeksiannosta. Turku 2011 –säätiön tehtävä on 

koordinoida ja rahoittaa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan valittuja hank-

keita. (Turku 2011 –säätiö 2011c.) Vuonna 2011 Tallinna on Euroopan kulttuuripää-

kaupunki yhdessä Turun kanssa. 

Turku 2011 –hankkeen päätavoitteet ovat hyvinvointi, kansainvälisyys sekä luo-

va talous ja kulttuurivienti. Lähtökohtana on kulttuurin laaja määritelmä, joka tuo 

esimerkiksi ruokakulttuuria, liikunta- ja hyvinvointikulttuuria, tiedekulttuuria ja 

monikulttuuristen kohtaamisten teemaa taiteiden rinnalle. Säätiö pyrkii toimin-

nassaan pitkäaikaisiin vaikutuksiin. (Turku 2011 –säätiö 2011d.) 

Turku 2011 –säätiö on aloittanut toimintansa vuoden vaihteessa 2007-2008. 

Hankkeen budjetti on noin 50 miljoonaa euroa. Turku 2011 –säätiön toimistolla 

on noin 40 työntekijää ja tapahtumakeskus Logomolla noin 40 työntekijää. (Turku 

2011 –säätiö 2011d.)  

Kulttuuripääkaupunkivuoden toiminnan ydin on Turku 2011 –ohjelma. Ohjelma 

on koottu avoimella hankehaulla vuonna 2008. Ohjelmassa on 160 hanketta ja 

yhteensä noin 5000 tapahtumaa, joista 70 % on ilmaistapahtumia. Ohjelmaa on 

mukana tekemässä yli 1500 taiteilijaa ja muuta työntekijää Suomesta ja ulko-

mailta. 

Itse olen työskennellyt Turku 2011 -säätiössä toimitusjohtajan assistenttina 

vuodesta 2008 saakka. Ensin olin kuusi kuukautta harjoittelijana ja sen jälkeen 

olen jatkanut kokopäiväisesti projektissa työskentelyä. Työhöni kuuluu paljon 

kansainvälisten vierailijaryhmien ohjelmien järjestelyjä, mutta tämän vierailun 

järjestäminen oli ensimmäinen kerta kun sain työskennellä yhdessä japanilais-
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ten kanssa. Minun lisäkseni tämän vierailun järjestelyihin osallistuivat Turku 

2011 –säätiöstä tiiviisti toimitusjohtaja Cay Sevón, ohjelmajohtaja Suvi Innilä, 

pr-koordinaattori Lena Kingelin sekä tuotantokoordinaattorit Niina Helander ja 

Tiina Erkintalo. Säätiön henkilökunnan lisäksi neljä vapaaehtoistyöntekijää 

avusti järjestelyissä japanilaisten vierailun aikana. 

2.2 EU-Japan Fest Japan Commitee 

Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa on hankkeita, joissa on mukana japa-

nilaisia taiteilijoita. Nämä hankkeet ovat Sisäiset maisemat näyttely, nykytanssi-

teossarja Sojiku, nykytaidenäyttely Close Your Eyes And Tell Me What You 

See, co-work workshop ja seminaari Biisilinna sekä valokuvanäyttely ja 

workshop European Eyes On Japan. Näiden hankkeiden toteuttamiseksi Turku 

2011 –säätiö on solminut yhteistyösopimuksen japanilaisen EU-Japan Fest Ja-

pan Commiteen kanssa. (Turku 2011 –säätiö 2011a.)  

EU-Japan Fest komitea on Japanin suurlähettiläiden vuonna 1992 perustama 

organisaatio, jonka tavoitteena on tukea kulttuurivaihtoa Japanin ja Euroopan 

välillä. Organisaation tuki on luonteeltaan sekä viestinnällistä että taloudellista ja 

toiminta on keskittynyt erityisesti yhteistyöhön Euroopan kulttuuripääkaupunkien 

kanssa. (Turku 2011 –säätiö 2011a.) 

EU-Japan Fest komiteaan kuuluvat useiden japanilaisten suuryritysten hallitus-

ten nykyiset tai entiset puheenjohtajat. Edustettuina tällä tasolla ovat muun mu-

assa Mitsubishi, All Nippon Airways, Toyota, Olympus, Kikkoman, Shisheido, 

Fuji Xerox, Panasonic ja Mitsui Fudosan (Turku 2011 –säätiö 2011a.) 

Säätiön ja EU-Japan Fest komitean yhteistyö kuorolaisten vierailun osalta 

käynnistyi syksyllä 2010. Japan Fest komitean koordinaattori Shuji Kogi kävi 

syksyn ja kevään 2011 aikana useilla vierailuilla Turussa neuvottelemassa yh-

teistyöhankkeista ja kertoi samalla perinteisestä kuoroyhteistyöstä, jota komitea 

on toteuttanut Euroopan kulttuuripääkaupunkien kanssa. Japanilaiset kuorot 

ovat käyneet vierailuilla kulttuuripääkaupungeissa ja yhteistyön jatkuessa pai-
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kalliset Euroopan kaupunkien lapsi- ja nuorisokuorot ovat järjestäneet vastavie-

railuja Japaniin. 

Turussa vierailleiden kuorojen 76 hengen ryhmä koostui viidestä kuorosta. 

Sendain alueelta tulivat lapsikuorot Raw-Ore ja Ami Choeur sekä nuorisokuorot 

Clair ja Miyagi Sanjo OG. Kagoshimasta Turkuun tuli lapsikuoro Harmony Sun 

Smile.  

Komiteasta Turussa vieraili 9 hengen delegaatio, johon kuului komitean pu-

heenjohtaja, maailmanlaajuisen monialayritys Torayn toimitusjohtaja, Sadayuki 

Sakakibara sekä muuta komitean ja Torayn henkilökuntaa. 

Japanin maanjäristys 2011 

Koillis-Japanin edustalla tapahtui 11.3.2011 Japanin historian suurin maanjäris-

tys, voimakkuudeltaan 8,9 Richterin asteikolla (Ulkoministeriö 2011a). Maanjäristys 

nostatti 10 metriä korkean tsunami aallon, joka iskeytyi Japanin rannikolle aihe-

uttaen valtavaa tuhoa (Asian Pacific News 2011).  

Miyagin maakunnassa sijaitseva Sendain satamakaupunki tuhoutui tsunamin 

voimasta käytännössä kokonaan. Kaupungin kaduilta ja rannoilta löytyi satoja 

kuolleita ja useita tuhansia ihmisiä katosi. (MTV3 Media 2011.) 

EU-Japan Fest komitean koordinaattori Shuji Kogi kertoi vierailullaan Turussa 

14.-15.4.2011 maanjäristyksen aiheuttamista tuhoista. Hänen mukaansa huo-

lestuttavinta tilanteessa oli sillä hetkellä ydinvoimala Fukushimalle maanjäris-

tyksessä aiheutuneista vaurioista liikkuvat huhut. Säteilyvaara alueella oli kor-

kea, mutta Kogin mukaan tilanne oli hallinnassa eikä alueen asukkailla ollut 

vaaraa.  

Turkuun vierailulle tulleista kuoroista neljä on kotoisin Sendain alueelta. Kuoro-

laisista suuri osa asui maanjäristyksen jälkeen tilapäismajoituksessa ja monet 

menettivät perheenjäseniä ja omaisuutta tsunamin tuhoissa. Kogin mukaan 

kuorot jättivät aluksi lauluharrastuksen, sillä he ajattelivat ettei laulu ole sopivaa 

niissä olosuhteissa. Hieman myöhemmin kuorot kuitenkin aloittivat laulun uudel-
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leen ja piristivät tilapäismajoituksessa asuvien ihmisten tunnelmaa konserteil-

laan. EU-Japan Fest komitea toimitti alueen tilapäismajoituksiin vesi- ja ruoka-

apua. Lisäksi he halusivat tarjota alueen urheille lapsi- ja nuorisokuorille mah-

dollisuuden saada uutta ajateltavaa ja päästä matkalle Eurooppaan. 
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3 JAPANILAINEN KULTTUURI 

3.1 Japanilaiset ja suomalaiset 

Suomi ja Japani sijaitsevat maantieteellisesti etäällä toisistaan, mutta maiden ja 

väliset suhteet ovat läheiset. Japanilaiset ja suomalaiset tuntevat yhteneväisyyt-

tä mm. musiikissa ja kirjallisuudessa sekä suhteessa luontoon ja taiteeseen. 

Molemmissa kulttuureissa arvostetaan hiljaisuutta, rauhallisuutta ja luonnon 

hyvinvointia. (Japanin Suomen-suurlähetystö 2010.) 

Vuonna 1978 Suomi ja Japani solmivat keskinäisen kulttuurivaihtosopimuksen 

ja vuonna 1997 solmittiin ensimmäinen maiden välinen tiede- ja teknologiayh-

teistyösopimus. Suomi on ollut Japanista katsottuna portti Euroopan markkinoil-

le ja vastaavasti Japani on ollut suomalaisille merkittävin kauppakumppani Aa-

siassa. Suomen tuonti Japanista on aina ylittänyt arvoltaan Japaniin suuntautu-

van viennin. (Japanin Suomen-suurlähetystö 2010.) 

Varsinais-Suomen matkailualalle japanilaiset turistit ovat tuttu yhteistyökump-

pani. Naantalissa sijaitseva Muumimaailma on japanilaisten vieraiden kesto-

suosikki. Vuosina 2008-2010 japanilaiset ovat olleet suurin aasialainen matkaili-

jaryhmä Varsinais-Suomessa. (Turku Touring 2011.)   

Oma kiinnostukseni japanilaiseen kulttuuriin oli ennen tämän tapahtuman järjes-

tämistä melko vähäistä. Mielenkiintoni kuitenkin kasvoi tutustuttuani kulttuurista 

kertovaan materiaaliin, tapaamisissa japanilaisiin yhteistyökumppaneihin ja vie-

raisiin sekä vierailun yhteydessä järjestettävissä näyttelyissä ja konserteissa.    

3.2 Kulttuurieroihin valmistautuminen 

Turku 2011 –säätiön henkilökunta oli vierailun aikana paljon tekemisissä japani-

laisten vieraiden kanssa. Päälliköt toimivat japanilaisten liikemiesten emäntinä 

ja isäntinä ja säätiön vapaaehtoiset auttoivat kuorolaisia mm. hostelliin kirjautu-
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misessa ja siirtymissä tapahtumapaikkojen välillä. Vieraiden tausta vaihteli suu-

resti, kuorolaisista osa oli lapsia Sendain pahoin tuhoutuneelta maanjäristysalu-

eelta, osa nuorisoa eteläisestä Kagoshiman kaupungista ja delegaation jäsenet 

olivat erittäin korkea-arvoisia liikemiehiä.  

Varmistaaksemme kohteliaan ja sujuvan yhteistyön vierailun aikana järjestin 

Turku 2011 -säätiön henkilökunnalle japanilaisen kulttuurin koulutuksen. Koulut-

taja löytyi japanilaisen kulttuurin tuntemusta edistävän Japania -organisaation 

kautta. Kouluttaja oli Anna Kalmi, syntyperäinen japanilainen, joka on opettanut 

Japanin kulttuuriin liittyviä liike-elämän toimintatapoja yritysasiakkaille kymme-

nissä eri maissa. Kaksi tuntia kestävä koulutus järjestettiin säätiön toimistolla 

vierailua edeltävällä viikolla torstaina 15.9.2011. Koulutus videoitiin, jotta kaikilla 

oli mahdollisuus nähdä materiaali, vaikka ei olisi päässyt paikalle. 

Koulutus oli erittäin hyvä tapa valmistautua vierailuun. Me osallistujat saimme 

käytännön esimerkkejä japanilaisesta käyttäytymisestä ja vinkkejä vuorovaiku-

tustilanteisiin. Tulevaisuutta varten huomioitavaa oli että osa vihjeistä esimer-

kiksi neuvottelutilanteisiin olisi ollut hyödyllistä tietoa jo paljon aikaisemmin, jo-

ten koulutus olisi ollut tarpeen järjestää jo esimerkiksi paria kuukautta aikai-

semmin. 

Japanilainen kulttuuri eroaa hyvin paljon suomalaisesta ja muiden EU maiden 

kulttuurista. (Finpro 2010, 30) Seuraavissa alaluvuissa käsittelen niitä japanilaisen 

kulttuurin erityispiirteitä, jotka olivat mielestäni olennaisia huomioida juuri tämän 

tapahtuman yhteydessä.  

3.3 Japaninkieli 

Japaninkielessä käytetään Anna Kalmin mukaan kolmea eri kirjoitusmerkistöä: 

hiraganoja, katakanoja ja kanji-merkkejä. Hiraganat ja katakanat ovat japanilai-

sia tavuaakkosia ja kanji-merkit ovat vanha kiinalaisperäinen merkistö. Länsi-

maalaiset nimet kirjoitetaan japaniksi katakana merkistöllä. Erimerkiksi konsert-

tijulisteissamme ollut lyhyt japaninkielinen teksti sisälsi kaikkia näitä kolmea 

merkkilajia. 
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Japaninkieli on lähinnä Japanin sisäinen, kansallinen kieli, ei laajasti käytetty 

kansainvälinen kommunikointikieli. Tähän ovat syinä japaninkielen etäisyys 

muista kielistä, kirjoitusmerkkien monimutkaisuus ja kieltä taitavien pieni määrä. 

Japanissa puhutaan erilaisia alueellisia murteita. Joskus kaukana toisistaan 

asuvien on hankala ymmärtää toistensa puhetta, mutta yleiskieltä, niin sanottua 

Tokion murretta, käytetään kirjallisessa viestinnässä koko Japanissa. (Engel ym. 

2011, 14.) 

Japaninkielessä käytetään sekä kirjoittaessa että puhuessa Kalmin mukaan 

useita kohteliaisuustasoja. Käytettävä taso riippuu siitä missä tilanteessa ja ke-

nen kanssa puhutaan. Nuoremmat puhuttelevat vanhempia aina kohteliaasti. 

Kalmi kertoi koulutuksessa että usein länsimaissa huvittavalta kuulostava japa-

nilaisten puhuttu englanti aiheutuu osittain japaninkielen erilaisesta sanajärjes-

tyksestä ja kirjaimistosta. Hänen mukaansa japaninkielessä verbi on lauseen 

viimeinen tekijä ja käytettävä vokaali- ja konsonanttivalikoima on suomen- ja 

englanninkieltä suppeampi. 

Anna Kalmi kertoi että japanilaiset ovat etenkin kieltä opettelevalle ulkomaalai-

selle ymmärtäväisiä, eivätkä pahastu puheessa tai kirjoituksessa tulevia virheis-

tä. Tapahtuman valmisteluissa ja neuvotteluissa yhteisenä kielenä käytimme 

englantia. Paikanpäällä Turussa liikemiesdelegaation ja kuorojen kanssa pu-

huimme englantia ja viestimme tarvittaessa eleillä. Liikemiehet osasivat englan-

tia hyvin, lapset ja nuoret huonommin. 

Kyllä-sanan käyttö 

Japaninkielessä kyllä-sanan käyttö eroaa Kalmin mukaan hieman suomenkie-

lessä totutusta. Hän kertoi että sana kyllä tarkoittaa usein japaninkielisessä 

keskustelussa ”kuuntelen” tai ”ymmärrän mitä tarkoitat”. Se on usein enemmän 

merkki vuorovaikutuksesta, kuin varsinaisesti hyväksymisestä. Tämän vuoksi 

Kalmi suositteli keskustelun ymmärtämisen varmistamiseksi kirjallista viestintää 

suullisen lisäksi. 
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Ei-sanan käyttö 

Japanilaisten on Kalmin mukaan vaikea kieltäytyä suoraan keskustelun aikana. 

Hänen mukaansa japanilaiselle kieltäytyminen voi aiheuttaa viestintäkatkoja ja 

yhteistyön vaikeutumista. Kieltäytymisen sijaan Kalmi kehotti neuvotteluissa ja 

keskustelutilanteissa käyttämään ei-sanaa korvaavia pehmeämpiä ilmaisuja 

kuten esimerkiksi ”kysyn muilta”, ”en oikein tiedä” tai ” se on hankalaa”. Hänen 

mukaansa tärkeintä on olla keskustelukumppanille kohtelias ja säilyttää arvos-

tus. Mahdolliset epäselvät suulliset vastaukset on hyvä tarkentaa myöhemmin 

kirjallisesti. 

3.4 Viestintäkulttuuri 

Japanilaiselle kulttuurille hyvin tärkeä piirre on asemassaan ylemmän kunnioit-

taminen. Heille asema määräytyy ihmisen iän, palveluvuosien ja sosiaalisen 

aseman perusteella. Ylemmässä asemassa olevalle osoitetaan kohteliaisuutta 

ja kunnioitusta ja heitä kohtaan ollaan nöyriä. (Engel ym. 2001, 31.) 

Japanilaiset ovat Kalmin mukaan kohteliaita ja täsmällisiä. Hän kertoi koulutus-

luennolla että todennäköisesti Turkuun saapuvat japanilaiset vieraat käyttäyty-

vät hillitysti, noudattavat etikettisääntöjä ja pysyvät vierailuilla tarkasti etukäteen 

annetussa aikataulussa. Ryhmänä japanilaiset ovat Kalmin mukaan huomaa-

vaisia ja huolehtivaisia ja osoittavat runsaasti kiitollisuutta vierailun emännille ja 

isännille. Vierailunsa aikana japanilaiset kuorojohtajat jopa pyysivät aikaisempia 

lähtöjä aamuille, jotta varmasti olisivat ajoissa sovituissa paikoissa. 

Tervehtiminen 

Japanilaiset eivät kättele, vaan kumartavat toisilleen tervehtiessään. Kumarruk-

sen syvyys ja pituus tehostavat sen merkitystä, mitä syvempään ja pidempään 

kumartaa, sen kohteliaampi tervehdys. Kansainvälisissä tapaamisissa aloite 

kättelystä tai kumarruksesta kannattaa jättää japanilaiselle, sillä monet liikemie-
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het ovat jo tottuneet länsimaisiin tapoihin ja kättelevät tottuneesti. (Finpro. 2010, 

35.) 

Lahjat 

Japanilaisessa kulttuurissa lahjojen antaminen on tärkeä osa uuden suhteen 

luomista. Lahjoja annetaan sekä työ- että yksityiselämässä. Yksityishenkilöille 

sopivia lahjoja ovat esimerkiksi suklaat tai muut makeiset, hedelmät ja lapsille 

lelut. Sopivia yrityslahjoja ovat yrityksen logotuotteet kuten kynät tai makeiset. 

Huonoja lahjoja ovat teräaseet kuten puukot ja veitset. Lahjoissa voi suosia lu-

kumäärää kahdeksan ja numeroa neljä on syytä välttää. Lahjojen paketointi on 

japanilaisille melkein itse lahjaa tärkeämpää. Lahjat on hyvä paketoida paksuun 

ja laadukkaaseen lahjapaperiin, ilman rusetteja tai kierrenauhoja. Lahjapaperin 

väriksi hillityt pastellivärit ovat hyviä valintoja, valkoista kannattaa välttää. (World 

Trade Press 2010, 3.) 

Lahja ojennetaan saajalle kaksin käsin hieman kumartaen. Lahjaa ei yleensä 

avata heti, vaan vasta kotona, mutta tämä käytäntö vaihtelee paljon. Mikäli lah-

jan antaja pyytää avaamaan lahjan, on silloin sopivaa noudattaa hänen toivet-

taan. (World Trade Press 2010, 3.) 

Turku 2011 –säätiö antoi japanilaisille kuorolaisille lahjaksi muumi pehmolelut. 

Puheenjohtaja sai lahjaksi paikallisen suunnittelijan astioita ja muut liikemiesde-

legaation jäsenet saivat turkulaisen akvarellikirjan. Japanilaiset toivat suomalai-

sille järjestäjille lahjoina makeisia ja vuoden 2011 seinäkalentereja. Turku 2011 

–säätiön johtajat saivat Toray yrityksen liikelahjoina salkut. Japanilaiset avasivat 

paketoidut lahjat heti ne saatuaan. 

3.5 Työpaikan kulttuuri 

Perinteisesti japanilaisten sanotaan olevan lojaaleja ja ahkeria työntekijöitä, jot-

ka ovat uskollisia työnantajalleen koko työuransa aikana. Työympäristö on ja-

panilaiselle tärkeä sosiaalinen verkosto ja he viettävät myös paljon vapaa-aikaa 
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yhdessä kollegoiden kanssa. Japanilaisessa työkulttuurissa työntekijän erotta-

minen on aiemmin koettu häpeällisenä sekä työntekijälle että työnantajalle. Vas-

ta viimevuosien aikana japanilaisyritysten taloudellinen tilanne on aiheuttanut 

laajempia irtisanomisia. Tämä on muuttanut työntekijöiden käyttäytymistä ja 

työnantajan vaihtaminen työuran aikana on alkanut hieman yleistyä. (Engel ym. 

2001, 29-30.) 

Japanilaisten toimistotyöaika on tavallisimmin arkisin maanantaista perjantaihin 

klo 9-17 ja tapauskohtaisesti lauantaisin klo 9-12. Pankit ovat avoinna arkisin 

klo 9-13. Kaupat ovat avoinna tavallisimmin maanantaista lauantaihin klo 10-20 

ja sunnuntaisin kaupat ovat suljettu. Ylitöiden tekeminen on yleistä. (Engel ym. 

2001, 12.) 

Aikaero Suomen ja Japanin välillä on +7 tuntia. (Finpro). Kohtalaisen suuri aika-

ero oli otettava huomioon kun käytiin sähköpostitse neuvotteluja japanilaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Aamuyön aikana Japanista oli tullut useita kii-

reellisiä viestejä ja Suomesta iltapäivällä lähetettyihin viesteihin sai vastauksen 

vasta seuraavana aamuna aikaisin. Turku 2011 –säätiölle ja EU-Japan Fest 

komitealle vierailun järjestäminen oli tärkeää, joten etenkin viimeisinä viikkoina 

ennen vierailun alkua molemmissa toimistoissa työskenneltiin myös iltaisin ja 

viikonloppuisin. 

Japanilaiset työskentelevät Anna Kalmin mukaan mielellään ryhmissä. Kalmi 

kertoi luennollaan että aloittaessa yhteistyötä japanilaisten kanssa on hyvä en-

sin tutustua niin sanottuun suosittelijaan. Suosittelija on henkilö, joka on japani-

laiselle yhteistyökumppanille entuudestaan tuttu ja luotettava henkilö. Suositteli-

jan käyttö on yleistä japanilaisessa yrityskulttuurissa, se antaa japanilaisille tur-

vallisuuden tunteen ja lieventää kansainväliseen kauppaan liittyviä riskejä. Kal-

min mukaan positiivinen suositteleminen toimii japanissa hyvin etenkin mainon-

nassa ja myyntityössä sekä vuokra-asuntojen hankinnassa ja erilaisissa hake-

muksissa. Julkisuuden henkilöitä käytetään paljon japanilaisissa mainoksissa. 
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Käyntikorttien vaihto 

Käyntikorttien vaihtaminen japanilaisen yhteistyökumppanin kanssa on välttä-

mätöntä. Mikäli aikoo tehdä kauppaa japanilaisten kanssa, kortti olisi hyvä pai-

naa myös japaninkielellä. Käyntikortteja vaihdetaan ensimmäisellä tapaamisella 

ja kaikkien neuvotteluihin osallistuvien kanssa. Kortti ojennetaan kaksin käsin, 

teksti saajan suuntaan käännettynä samalla hieman kumartaen. Korttien vaih-

don jälkeen on tärkeää lukea japanilaisen yhteistyökumppanin käyntikortti tar-

kasti läpi ja jättää se tapaamisen ajaksi näkyville. Neuvottelutilanteessa kortit 

kannattaa asetella pöydälle istumajärjestyksen mukaisesti. (Finpro 2010, 30.) 

Anna Kalmin koulutuksen päätteeksi harjoittelimme käyntikorttien vaihtamista 

japanilaisen käytännön mukaisesti. Tämä osoittautui myöhemmin erittäin hyö-

dylliseksi harjoitukseksi. Japanilaisten vieraiden ollessa Turussa käyntikortteja 

vaihdettiin useita ja lähes jokaisen aikuisen kanssa.   

3.6 Päätöksenteko- ja neuvotteluprosessi 

Neuvottelut japanilaisen yhteistyökumppanin kanssa on hyvä aloittaa tutustu-

malla neuvottelukumppaneihin henkilökohtaisella tasolla. Tapaamisen alussa 

on hyvä puhua epävirallisesti kuulumisista ja siirtyä asiaan vasta hieman myö-

hemmin. Istumajärjestys neuvottelupöydässä on tärkeää ja paikoille on syytä 

järjestyä hierarkian mukaisesti. Japanilaisten tapojen mukaan korkeimmassa 

asemassa oleva puhuu tavallisesti neuvottelutilanteessa eniten ja muut vain 

kysyttäessä. (Engel ym. 2001, 53.) 

Kansainvälisissä liikeneuvotteluissa neuvottelukieli on tärkeä osa neuvottelu-

prosessia. Mikäli neuvotteluja käydään englanniksi, on tärkeää sopia yksityis-

kohdista vielä neuvottelujen jälkeen kirjallisesti, jotta vältytään huonon kielitai-

don vuoksi tulleilta väärinkäsityksiltä. Jos neuvotteluja käydään omilla kielillä, on 

hyvä olla oma tulkki mukana neuvotteluissa. (Engel ym. 2001, 56.) 
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Länsimaalaisen matkustaessa Japaniin neuvotteluihin, japanilaiset voivat tarkoi-

tuksen mukaisesti viivyttää päätöksiä vieraan lähtöön saakka. Vieras harvoin 

haluaa palata takaisin ilman tuloksia ja silloin viivyttelystä voi olla japanilaiselle 

osapuolelle hyötyä. Pitkäaikaisissa yhteistyösuhteissa tämän kaltainen oman 

edun tavoittelu vähenee ja yhteistyökumppaneiden välille syntyy luottamukselli-

nen suhde. (Engel ym. 2001, 55.) 

Päätöksenteko on Japanissa ulkomaalaisen näkökulmasta työläs ja hidas pro-

sessi. Japanilaiset haluavat keskustella aiheesta useiden ihmisten kanssa ja 

jokainen heistä haluaa tietää aiheesta kaiken mahdollisen. He haluavat päätyä 

konsensukseen eli tehdä yksimielisiä päätöksiä. Työpaikalla tämä tarkoittaa että 

esimiehet eivät tee päätöksiä yksin, vaan kuulevat alaisia ennen ratkaisua. (En-

gel ym. 2001, 33.) 

Päätöksentekoprosessin aikana japanilaisen yrityksen yhteyshenkilö pitää Anna 

Kalmin mukaan tiiviisti yhteyttä ulkomaalaiseen sopimuskumppaniin ja kysyy 

paljon lisätietoja päätöksenteon tueksi. Tämän tuli selvästi ilmi käytännössä, 

sillä EU-Japan Fest komitean koordinaattori tarkisti päivittäin monia pieniä yksi-

tyiskohtia. Hänen kanssaan keskusteltiin useasti tunteja puhelimessa ja lähetet-

tiin pitkiä sähköpostiketjuja. Tärkeää oli pitää pitkä lista ihmisiä kopiona mukana 

sähköpostiketjussa. 

Päätösten jälkeen on sopimuksen laatimisen vuoro. Sopimus on Japanissa 

yleisluontoinen asiakirja, jossa lähinnä sovitaan että tehdään yhteistyötä. Yksi-

tyiskohdista keskustellaan usein vasta myöhemmin ja siksi sopimuspaperia tär-

keämpää on tiivis ja läheinen suhde yhteistyökumppaniin. (Engel ym. 2001, 58.) 

Päätösten ja sopimusten valmistuttua toimeenpanoprosessi on Anna Kalmin 

mukaan japanilaisilla sujuva. Turku 2011 –säätiö neuvotteli EU-Japan Fest ko-

mitean kanssa melko pitkään ennen virallista sopimuksen allekirjoitusta. Sopi-

muksen vahvistuttua keväällä 2011 alkoivat ensimmäiset tämän vierailun käy-

tännönjärjestelyt. 
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3.7 Kommunikaation haasteet 

Luennollaan Anna Kalmi kertoi tavallisimmista haasteista, joita syntyy suoma-

laisen ja japanilaisen välille työelämässä japanilaisten kulttuuripiirteiden näkö-

kulmasta. Hänen mukaansa japanilaisten varovaisuus ja pidättyväisyys voidaan 

usein tulkita Suomessa virheellisesti ylimielisyydeksi tai tylsistymiseksi. Hidas 

neuvottelu- ja päätöksenteko voi aiheuttaa suomalaisissa turhautuneisuutta ja 

joskus hyvin alkanut yhteistyö voi päättyä ennenaikaisesti kun suomalainen 

osapuoli tulkitsee ajankulun väärin. 

Kalmin mukaan myös japanilaisten täsmällisyys ja palvelutason vaatimukset 

aiheuttavat joskus vaivaa suomalaisille. Japanilaisilla on hänen mukaansa ta-

pana kysyä hyvin seikkaperäisiä kysymyksiä. 

Tämän vierailun järjestelyissä suomalaisten ja japanilaisten välinen kommuni-

kaatio oli sujuvaa. Japanilaiset esittivät viesteissä ja puhelimitse paljon toiveita, 

jotka käytännössä olivat vaatimuksia. Pienistä muutoksista sovittiin puhelimitse, 

mutta isommista vaatimuksista käytiin keskusteluja esimiehien kanssa ennen 

kuin annettiin Japaniin vastauksia. Suomalainen tapa puhua suoraan ja lyhyesti 

ei olisi ollut sopivaa, vaan keskustelukieli japanilaisten kanssa oli hyvin kohteli-

asta. 
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4 VIERAILUN TOTEUTUS 

4.1 Suunnitteluvaihe 

4.1.1 Lähtötilanne 

Tapahtumia voi olla hyvin monia erilaisia, on musiikkijuhlia, markkinoita, kirkolli-

sia juhlia, vuodenaikaan liittyviä tapahtumia ja perhetapahtumia. Yhteistä kaikil-

le järjestettäville tapahtumille on niiden moninaisuus järjestäjän kannalta. Jär-

jestelyissä on paljon huomioonotettavia tekijöitä, eikä kukaan ole kaikkien niiden 

asiantuntija. Usein tapahtuman kävijälle ei käy ilmi, mitä kaikkia valmisteluja 

järjestäjä on ennakkoon tehnyt. Lyhyttäkin tapahtumaa voi edeltää vuosien val-

mistelutyö. (Kauhanen ym. 2002, 11-23.) Japanilaisten vierailu kesti Turussa neljä 

päivää 18.–21.9.2011. He saapuivat pienissä ryhmissä sunnuntain ja maanan-

tain aikana, puheenjohtajan delegaatio saapui sunnuntaina. Valmistelutyö kesti 

noin vuoden, aktiivinen suunnittelujakso noin kaksi kuukautta.  

EU-Japan Fest komitean puheenjohtajan ja kuorojen vierailun ensimmäisistä 

suunnitelmista neuvottelivat japanilaisten kanssa Turku 2011 –säätiön toimitus-

johtaja Cay Sevón ja ohjelmajohtaja Suvi Innilä. Ensimmäisen kerran Sevón ja 

Innilä keskustelivat kuorojen vierailusta jo vuonna 2009, mutta suunnittelu alkoi 

toden teolla vasta keväällä 2011 Tokiossa. Sevón ja Innilä olivat Tokiossa alle-

kirjoittamassa yhteistyösopimusta ja samalla komitean puheenjohtaja kertoi ha-

luavansa tulla vierailulle Turkuun ja Tallinnaan. Puheenjohtajan aikataulujen 

mukaan määräytyi myös kuorojen matka-aikataulu. Kuorot konsertoivat mo-

lemmissa Euroopan kulttuuripääkaupungeissa. Ensin he tulivat Turkuun ja sen 

jälkeen matkustivat Tallinnaan. 
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4.1.2 Tavoitteet 

Tilaisuuden järjestäjän on hyvä jo projektin alussa selvittää itselleen ja työryh-

mälle tilaisuuden ensisijaiset tavoitteet. Ensisijaisten tavoitteiden hahmottami-

nen edistää huomattavasti onnistuneen tapahtuman jatkosuunnittelua ja toteu-

tusta. Tavoitteiden määrittelemisen jälkeen on helpompi alkaa suunnitella käy-

tännön toimia, joilla tavoitteisiin päästään. (Kauhanen ym. 2002, 45.) Turku 2011 –

säätiölle järjestäjänä japanilaisten lapsi- ja nuorisokuorojen ja EU-Japan Fest 

komitean puheenjohtajadelegaation yhteisvierailun ensisijaisena tavoitteena oli 

Suomen ja Japanin välisen kulttuuriyhteistyön vahvistaminen. Tavoitteena oli 

myös korostaa kulttuuripääkaupunkiohjelman sisältämän japani-kokonaisuuden 

merkitystä. Japani-kokonaisuuden ohjelmasisällöistä kerroin aiemmin luvussa 

2.2 EU-Japan Fest Commitee. 

Omana henkilökohtaisena tavoitteenani järjestelyissä oli saada aikaan mahdol-

lisimman sujuva vierailu. Halusin saada kokemusta korkean tason vierailun jär-

jestelyistä ja tilaisuus oli siihen otollinen, sillä harvoin tulee kohdalle tutustua 

näin läheisesti korkea-arvoisen liikemiehen ja kruununprinsessan vierailujen 

valmisteluprosessiin.   

Turku 2011 –säätiö ei asettanut japanilaisten vierailulle taloudellisia tavoitteita, 

sillä vierailun tarkoitus oli vahvistaa yhteistyötä, ei antaa taloudellista tuottoa 

osapuolille. Kuorojen konsertti Mikaelinkirkossa oli yleisölle maksuton. Myynnis-

sä oli ainoastaan esiintyvien kuorojen levyjä omakustannehintaan. Vierailun 

kustannukset jakautuivat EU-Japan Fest komitean ja Turku 2011 –säätiön välil-

lä. Suurimpia kuluja olivat odotusten mukaisesti matkat, majoitus, ruokailut ja 

mainosmateriaali. 

Tapahtumissa, joissa esittävä taide on päätekijänä, sisällölliset tavoitteet ovat 

taloudellisia tavoitteita merkittävämpiä. Sisällöllisenä tavoitteena tapahtumalla 

voi olla esimerkiksi lisätä yleisön tietoutta ympäristöasioista tai jakaa äänestäjil-

le tietoutta poliittisen puolueen toiminnasta. (Kauhanen ym. 2002, 46.) Japanilaisten 

kuorojen vierailun sisällöllisenä tavoitteena oli koota yhteen suomalaisia ja ja-

panilaisia lapsia ja nuoria ja tarjota heille mahdollisuus tutustua toisiinsa. Liike-
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miesten vierailun osalta sisällöllisenä tavoitteena oli esitellä heille heidän komi-

teansa tukemien hankkeiden tuloksia Turussa. Tämä tavoite näkyi heidän oh-

jelmassaan vierailuina heidän tukemiinsa näyttelyihin. 

4.1.3 Riskit 

Tapahtuman järjestelyihin liittyvät riskit on hyvä jakaa ryhmiin, jotta niiden kar-

toitus olisi selkeämpää. Riskit voidaan jakaa usealla eri tavalla, kuten esimer-

kiksi tapahtumaa edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin ris-

keihin tai toisella tapaa asiaryhmittäin mm. aikatauluriskeihin, taloudellisiin ris-

keihin, turvallisuusriskeihin ja henkilöstö. ja organisointiriskeihin. (Kauhanen ym. 

2002, 54-57.) 

Riskien kartoituksen jälkeen riskien todennäköisyys ja merkittävyys täytyy arvi-

oida. Arvioinnin jälkeen on hyvä tehdä riskienhallintasuunnitelma. Riskien hallin-

ta tarkoittaa kartoituksessa esiin tulleiden riskien huomioimista tapahtuman to-

teutuksen suunnittelussa. Riskit voi huomioida monin keinoin, kuten esimerkiksi 

ostamalla jokin toimitus asiantuntijalta tai ottamalla vakuutuksia. (Kauhanen ym. 

2002, 54-57.) 

Japanilaisten vierailua edeltäviä riskejä olivat mm. mahdolliset vieraiden asuin-

alueelle tai lentokentillä tapahtuvat luonnonkatastrofit Japanissa, EU-Japan 

Fest komitean puheenjohtajan, kansainvälisen Toray yrityksen johtajan Sa-

dayuki Sakakibaran aikataulumuutokset ja Ruotsin kruununprinsessa Victorian 

ja prinssi Danielin samanaikainen vierailu Turussa.  

Vierailun aikaisia riskejä olivat mm. kuorolaisten ja delegaation saapumislento-

jen pysyminen aikataulussa, Turun sisäisten kuljetusten sujuvuus ja turvalli-

suus, kuoroille valitun majoituksen lämmitysongelmat, yleisön saaminen paikal-

le Mikaelinkirkon kuorokonserttiin sekä suomalaisten ja japanilaisten välisen 

kommunikaation toimiminen vierailupäivien aikana. Vierailun jälkeisistä riskeistä 

ensimmäinen oli japanilaisten sujuva ja turvallinen vierailun jatko Tallinnassa. 
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Vierailua edeltäviä riskejä hallittiin seuraamalla vierailua edeltävinä viikkoina 

Japanista kertovia ulkomaanuutisia, pitämällä tiiviisti yhteyttä japanilaisiin yh-

teistyökumppaneihin ja seuraamalla Turun kaupungin tekemiä kuninkaallisen 

vierailun ohjelmavalmisteluja. Aina työpäivän alussa luin läpi Japaniin liittyvät 

uutiset, kävin läpi tarkkaan yön aikana Japanista tulleet sähköpostit. Sen jäl-

keen kävimme kollegoiden kanssa läpi päivän aikana tehtävät työt ja japanilais-

ten ohjelmaan toivomat muutokset.  

Vierailun aikana riskienhallinta jakautui monille valmisteluissa mukana oleville 

työntekijöille. Jokaisella mukana olleella oli oma vastuukenttä huolehdittavana. 

Minun tehtävänäni oli hallinnoida lähinnä tiedonkulun puutteista johtuvia riskejä. 

Oli tärkeää huolehtia että kaikilla vastuuhenkilöillä oli ajantasainen tieto sovituis-

ta toimenpiteistä.  

Turku 2011 –säätiön markkinointi huolehti konsertin ilmoituksista paikallisiin 

sanomalehtiin ja lentokentälle vieraita vastaanottamaan matkanneet vapaaeh-

toistyöntekijät seurasivat lentojen aikataulutietoja. Riskienhallinta sujui suunni-

telmien mukaisesti ja sain pienistäkin muutoksista heti tietoa eteenpäin.  

Tapahtuman jälkeisiä riskejä ennakoitiin pitämällä yhteyttä Tallinnan ohjelmasta 

vastaaviin kollegoihin sekä japanilaisiin yhteistyökumppaneihin. Vielä vierailun 

jälkeen kartoitin tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä riskejä keskustelemalla ja-

panilaisten vieraiden kanssa heidän kokemuksistaan.  

Näiden riskien lisäksi tapahtuman järjestelyissä oli myös jokaisen mukana ole-

van työntekijän henkilökohtaisia riskejä. Yhden tärkeän työntekijän sairastumi-

nen olisi voinut laittaa suunnitelmat uusiksi. Onneksi kuitenkin kaikki järjeste-

lyissä mukana olleet pysyivät työkuntoisina vierailua ennen ja sen aikana. 
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4.2 Toimeenpanovaihe 

4.2.1 Tapahtuman järjestäjäryhmä 

Tapahtuman toteuttamisessa tarvitaan monenlaista osaamista. Siinä tarvitaan 

taiteellista osaamista, markkinointia, tiedotusta, talousosaamista ja tekniikan 

alan osaamista sekä käytännön järjestelyjen hallintaa. Tapahtumajärjestelyjä 

johtajamaan tarvitaan projektipäällikkö, joka valvoo toimenpiteiden etenemistä, 

aikataulua ja taloutta. Ammattitaidon ja johdon lisäksi tapahtuman järjestämi-

sessä tarvitaan käytännön työntekijöiltä positiivista asennoitumista, innostunei-

suutta ja sitoutumista sekä motivaatiota. Työntekijöille on hyvä jakaa vastuualu-

eet osaamisen ja motivaation mukaisesti. (Kauhanen ym. 2002, 93-95.) 

Kuten jo aiemmin luvussa 2.1 Turku 2011 –säätiö kerroin, Turun järjestäjäjouk-

ko koostui enimmäkseen Turku 2011 –säätiön työntekijöistä ja vapaaehtoistyön-

tekijöistä. Projektipäällikkönä toimi toimitusjohtaja Cay Sevón, minä vastasin 

projektipäällikön tekemien päätösten toimeenpanosta, käytännönasioista. Apu-

nani toimivat kuorojen konsertteja järjestänyt Niina Helander ja ruokailuja hoita-

nut Lena Kingelin. Lisäksi konsertissa japanilaisten kuorojen kanssa laulanei-

den suomalaisten kuorojen johtaja, Turun Puolalankoulun opettaja Timo Lehto-

vaara oli tiiviisti osana tapahtuman järjestelyjä.  

Japanista ison osan järjestelyistä hoitivat pääkoordinaattori Shuji Kogi sekä hä-

nen avustajansa Saori Hakoda ja Yuriko Matsuzawa. Muita vierailun järjestelyi-

hin osallistuneita olivat mm. kuljetusliikkeen ajosuunnittelija ja bussien kuljetta-

jat, ravintoloiden henkilökunta ja majoitusliikkeiden henkilökunta. Jokainen mu-

kana ollut toi järjestelyihin mukaan oman ammattitaitonsa. 

Vierailujen lopulliset ohjelmat kirjoitin Turku 2011 –säätiön yleisten viestintäkäy-

täntöjen mukaisesti ja mahdollisimman tarkoin ennakkotiedoin. Ohjelmaan lai-

toin mukaan tapahtumapaikkojen osoitteet, linkit verkkosivuille sekä yhteistyö-

henkilöiden ja majoitusliikkeiden yhteystiedot sekä tarkat kelloajat.  
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Kuorojen ja delegaation lopulliset ohjelmat löytyvät kokonaisuudessaan opin-

näytetyöni liitteistä, joissa liite 1 on kuorojen ohjelma ja liite 2 puheenjohtajan 

delegaation ohjelma. Ohjelman osia järjestäjän näkökulmasta käsittelen opin-

näytetyöni myöhemmissä luvuissa. 

Tapahtuman järjestelyissä oleellinen osa ovat luotettavat työvälineet ja nopeat 

tietoliikenneyhteydet keskeisten henkilöiden välillä. Työvälineet ovat tärkeitä jo 

suunnitteluvaiheessa, mutta etenkin toteutusvaiheessa yhteyksien sujuvuus on 

oleellista. (Kauhanen ym. 2002, 111.) Japanilaisten vierailun järjestelyissä käy-

timme työvälineinä lähinnä MS Officen ohjelmia, Outlook sähköpostia, kalente-

ria ja Exel taulukoita sekä matkapuhelimia.  

Itselleni tärkeimmät työvälineet olivat sähköposti ja MS Officen Word ja Excel 

ohjelmat. Päivitin kuorojen ja delegaation ohjelmista uusia luonnoksia päivittäin, 

sillä pieniä muutoksia tuli paljon ja japanilaiset halusivat olla ajan tasalla myös 

yksityiskohdista. Excel taulukoissa oli helppo hahmottaa kuljetustarpeita ja len-

toaikatauluja ryhmittäin. 

Viimeisen kuukauden aikana ennen vierailua lähetin aiheeseen liittyen yhteensä 

396 sähköpostiviestiä. Iso osa viesteistä käsitteli pieniä nimimuutoksia, lentoai-

kataulujen sopimista ja muuta päivitystyötä. Japanilaiset pyysivät jokaisesta 

tapaamastaan suomalaisesta etukäteen kuvalliset ansioluettelot tiedoksi.  

Alla kuvassa 1 on esimerkki japanista saamastani sähköpostiviestistä. Aika-

eron, huonon kuuluvuuden ja kieliongelmien vuoksi japanilaisten kanssa ei ollut 

helppoa puhua puhelimessa. Oli helpompi ja luotettavampi keino sopia valmis-

tuista kirjallisesti.  
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yhteistyötahon kanssa vierailujen toteutuksesta ja rahoituksesta. Sen jälkeen 

valmistelut siirtyivät konkreettisemmalle tasolle ja työt jakautuivat säätiön sisällä 

työntekijöille, kokonaiskoordinaatio vastuutettiin minulle.  

Valmistelujen alkuvaiheessa kesällä 2011 hanke vei työaikaani vielä suhteelli-

sen vähän. Komitean koordinaattori Shuji Kogi vieraili Turussa kevään ja kesän 

aikana kolme kertaa ja viipyi vierailullaan Turussa keskimäärin kaksi päivää. 

Valmistelin näitä vierailuja varten Kogin toiveiden mukaan kokousohjelmaa. Ko-

gi halusi tavata kaikki kuorojen vierailuun liittyvät ihmiset joka kerta Turussa 

käydessään. Lisäksi hän halusi tutustua etukäteen kaikkiin tapahtumapaikkoi-

hin, konserttipaikkaan, näyttelytilaan, hotellihuoneisiin ja ravintoloihin. Kävin 

Kogin kanssa ennakkoon jokaisessa tilassa, joihin komitean puheenjohtaja tulisi 

vierailullaan tutustumaan. 

Japanilaisten vierailun lähestyessä hanke alkoi viedä työaikaani enemmän. Vie-

railua edeltävinä viikkoina valmistelut työllistivät minut ja kollegani täysipäiväi-

sesti. Olin päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse yhteydessä Japaniin ja suoma-

laisiin yhteistyökumppaneihin. Samaan aikaan Turku 2011 –säätiöllä oli käyn-

nissä muitakin isoja hankkeita, joten ylitöitä tuli paljon. Käytännössä vierailua 

edeltävällä viikolla ja sen aikana työpäiväni kestivät noin 12 tuntia tai yli.  

Vierailun aikana japanilaisten ohjelma vei kaiken aikani, niin työ- kuin myös va-

paa-ajan. Aamuisin olin kuoroja vastassa hostellilla, autoin heidät ajoissa bus-

siin ja konserttipaikalle. Päivän aikana olin toimistossa hoitamassa puhelimitse 

japanilaisten toivomia muutoksia tiedoksi eteenpäin. Illat menivät konserteissa 

ja ruokailujen emännöinnissä.  

4.2.2 Matkustus 

Lentomatka 

Matkustusvalmisteluissa oli kolme tärkeää osaa, lentomatkat, laivamatka ja 

bussimatkat. Japanilaisten kuorojen matkapäivämäärät varmistuivat keväällä 
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2011. Ensin oli suunnitelmissa että minä hoitaisin Turku 2011 –säätiön sponso-

risopimusten puitteissa lentovaraukset kaikille matkustajille. Lentoyhtiön myyn-

tipalvelusta kävi kuitenkin ilmi että vierailun aika on japanilaisten vuoden toisek-

si suosituin lomaviikko ”silver week”, ja kaikki niiden päivien suorat lennot Japa-

nin ja Suomen välillä olivat jo vuotta aiemmin olleet täyteen varattuja. Koska 

aikataulua ei voinut enää muuttaa, japanilaiset päättivät jakautua pienempiin 

ryhmiin ja etsivät yhdessä japanilaisen matkatoimiston kanssa lentoreitit Suo-

meen muiden Euroopan kaupunkien kautta. Tulevaisuutta varten on muistaa 

tarkastaa osanottajamaiden juhlapyhät vierailujen aikaa suunnitellessa.  

Puheenjohtajan delegaatio saapui Suomeen lauantaina 17.9.2011 ja matkusti 

Helsingistä Turkuun sunnuntaina 18.9.2011 Toray yrityksen autolla. Delegaati-

on puheenjohtaja matkusti ensimmäisessä luokassa. Kuorot saapuivat sunnun-

tain 18.9.2011 ja maanantain 19.9.2011 aikana neljässä eri ryhmässä. Saapu-

misaikataulut oli ajoitettu lähelle toisiaan, joten järjestin Helsinki-Vantaan lento-

kentältä Turkuun järjestää vain kaksi erillistä bussikuljetusta.  

Lennot saapuivat lähes aikataulujen mukaisesti ja matkatavarat tulivat perille 

ajallaan. Vieraita oli kentällä vastassa bussin kuljettaja ja Turku 2011 –säätiön 

edustaja. Erillisen edustajan lähettäminen lentokentälle vastaan oli mielestäni 

tärkeää, se antoi vieraille tunteen että heitä on odotettu ja heistä huolehditaan 

hyvin. 

Laivamatka 

Vieraat matkustivat Turusta toiseen Euroopan kulttuuripääkaupunkiin Tallinnaan 

keskiviikkona 21.9. Kuorot ja delegaatio halusivat matkustaa Tallinnaan yhdes-

sä, joten puheenjohtajan toiveista huolimatta oli matkustusmuodoksi valittava 

laiva lennon sijasta. Varasin ryhmille laivamatkan Helsingin ja Tallinnan välille 

pikaristeilijällä, jonka aikataulun mukainen matka-aika on noin 2 tuntia. Japanin 

yhteistyökumppani kokosi matkustajien tiedot säätiöön varausta varten selkeiksi 

taulukoiksi. Puheenjohtajan delegaatio matkusti business-luokassa, kuorolaiset 
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tavallisessa matkustajaluokassa. Vierailla oli laivamatkalla mukana oma ristei-

lyemäntä laivayhtiön puolesta.  

Lähtösatamassa joukossa oli matkustajia, joilla ei ollut varausta risteilylle. Mu-

kana ollut laivayhtiön emäntä hoiti ongelman sujuvasti ja matka Tallinnaan sujui 

hyvin. Mukana ollut ammattilainen pelasti riskejä sisältäneen tilanteen. 

Automatkat 

Vierailupäivien aikana tarvittiin paljon kuljetuspalveluja ryhmille. Tilasin kaikki 

tarvittavat tilauskuljetukset yhdeltä yritykseltä, jotta tiedonkulku säätiön ja ajojär-

jestelijän välillä olisi mahdollisimman sujuvaa. Kuljetusliike oli ennestään tuttu ja 

luotettavaksi havaittu yritys, jolle oli valmiina kilpailutettu yrityssopimushinnasto. 

Laadin ajojärjestelijälle taulukon kaikista tilauskuljetustarpeista henkilömääri-

neen ja hän laati kuljettajille ajolistat sen mukaisesti. Kuorot matkustivat isom-

milla busseilla, puheenjohtajan delegaatio tasokkaalla pikkubussilla. Kuljettajien 

nimien varmistuttua heille soitettiin vielä ennen ajoa ja sovittiin tarkat tapaamis-

ajat ja paikat. Kerran tämä unohtui tehdä ja juuri silloin sattui pieni viivästys. 

Isommilta myöhästymisiltä vältyttiin, japanilaiset ja suomalaiset ovat melko täs-

mällisiä matkustajia. 

Komitean puheenjohtajalla oli lisäksi Suomessa käytössään Toray yrityksen 

oma autonkuljettaja ja musta henkilöauto, jolla hän ja hänen vaimonsa matkus-

tivat pidemmät matkat. 

4.2.3 Majoitus 

EU-Japan Fest komitean puheenjohtaja ja mukana matkustanut delegaatio ma-

joittui tasokkaaseen kylpylähotelliin, josta löytyi vaatimuksia vastaava kahden 

makuuhuoneen ja olohuoneen sviitti korkeatasoisin palveluin. Japanilaiset toi-

voivat kylpyammeellisia huoneita, mutta valitettavasti niitä hotellista ei löytynyt. 

Kävimme japanilaisen koordinaattorin kanssa katsomassa ja valokuvaamassa 
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valittuja hotellihuoneita ja kaksi puheenjohtajan alaista yöpyi hotellissa kokeeksi 

ennen vierailua. 

Puheenjohtajan hotellihuoneeseen japanilaiset tilasivat tasokkaat kukka-

asetelmat ja aamiaistarjoilun sviittiin. Myös hotellissa syöty illallinen sovittiin tar-

koin etukäteen. 

Kuorolaisista isoin osa yöpyi toiveidensa mukaan suomalaisissa perheissä. 

Isäntäperheet järjestyivät Puolalankoulun kautta. Nuorimmat kuorolaiset ja kuo-

rojen ohjaajat yöpyivät hostellissa. Isäntäperheissä yöpyminen sujui hyvin, mut-

ta hostellissa oli ongelmia lämmityksessä ja huoneissa oli viileää. Huoneiden 

lämmitysongelmat kävivät ilmi myöhään ensimmäisenä iltana vieraiden majoit-

tautuessa. Kuoronjohtajien pyynnöstä hostelli toimitti mahdollisuuksien mukaan 

lisäpeittoja ja lisäksi kävimme kahden japanilaisen huoltajan kanssa ostamassa 

lapsille lämpimiä peittoja ja vaatteita. Koska vieraat yöpyivät Turussa vain muu-

taman yön, hostellin ja Turku 2011 –säätiön hankkimat lisäpeitot korjasivat tilan-

teen.  

Tulevaisuudessa on hyvä muistaa etukäteen korostaa ulkomaisille vieraille 

suomessa ajankohtana vallitsevia sääoloja ja neuvotella majoitusliikkeen kans-

sa tarkemmin huoneiden olosuhteista. 

4.2.4 Ruokailut 

Ruokailuja suunnitellessa oli tärkeää huomioida kokonaisuus ja laatu. Ei ole 

kohteliasta tarjota samaa ruokaa useaan kertaan ja on otettava huomioon vie-

raiden vaatima palvelutaso. Vieraiden allergioita ja ruokavalioita tiedusteltiin 

etukäteen ja koulutusluennolla Anna Kalmi kertoi säätiön henkilökunnalle japa-

nilaisista ruokailutottumuksista.  

Vieraille oli tarjolla melko perinteistä suomalaista ruokaa, lähinnä kalaa ja kas-

viksia painottaen. Kalmin ohjeiden mukaan maitotuotteita oli tarjolla niukasti. 

Kuorolaisille varatut sämpylä ja hedelmä eväät eivät olleet kovin suosittuja, mut-

ta onneksi heillä oli päivisin mukana omia japanista mukana tuotuja eväitä. 
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Juomista suosituinta oli pullovesi. Komitean johto ruokaili korkeatasoisissa ra-

vintoloissa. 

4.2.5 Konsertit 

Konsertit kouluissa ja palvelutaloissa 

Turun vierailun aikana japanilaisille kuoroille oli japanilaisten pyynnöstä järjes-

tetty kuusi konserttia. Kaksi konserttia pidettiin maanantaina 19.9.2011 Puolalan 

koulussa, kaksi tiistaina 20.9.2011 vanhusten palvelutaloissa Ruusukorttelissa 

ja Portsa-kodissa, yksi näyttelykeskus Logomossa ja vierailun pääkonsertti jär-

jestettiin Mikaelin kirkossa.  

Koulukonserteissa yleisönä oli koulujen oppilaita, ensimmäisen yleisönä oli 

Puolalan koulun alaluokkien oppilaita ja toisessa ylempien luokkien koululaisia. 

Palvelutaloissa japanilaiset kuorot esiintyivät talojen asukkaille ja päivävieraili-

joille. Palvelutaloissa ohjelmaan kuului laulujen lisäksi myös japanilaisten pape-

ri-origamien taittelua ja pientä kuulumistenvaihtoa lasten ja vanhusten välillä.  

Konsertti Logomossa 

Logomon konsertti tiistaina 20.9.2011 oli meille järjestäjille yksi vierailun koho-

kohdista. Japanilaiset kuorot esiintyivät Turussa samaan aikaan vierailleelle 

Ruotsin kruununprinsessa Victorialle ja Prinssi Danielille ja komitean johtaja 

Sakakibara tervehti kruununprinsessaa kuorojen esityksen jälkeen. Kruunun-

prinsessan vierailu oli turkulaisille tärkeä kulttuuripääkaupunkivuoden kohokoh-

ta. 

Huolellisen etukäteissuunnittelun merkitystä onnistuneen tapahtuman luomises-

sa ei voi ylikorostaa (Kauhanen ym. 2002, 48). Tämän Logomon konsertin kohdalla 

tapahtumapaikan turvajärjestelyt olivat huomattavasti normaalia korkeammalla 

tasolla ja poikkesivat suuresti muista japanilaisten vierailun järjestelyistä. Turva-

järjestelyistä vastaaville oli toimitettava etukäteen kuorojen tarkat henkilö- ja 
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Minä ja Lena Kingelin toimitimme konserttipaikalle tarvittavat markkinointimate-

riaalit ja ohjelmat saman päivän aikana. Säätiön vapaaehtoiset avustivat pai-

kanpäällä evästarjoilussa, kuororyhmien siirtymisissä konserttipaikkojen välillä 

ja ohjelmalehtisten jaossa yleisölle. 

4.2.6 Vastaanotto 

Mikaelin kirkon konsertin jälkeen illalla 20.9.2011 Turku 2011 –säätiö järjesti 

japanilaisille vieraille ja muille kutsuvieraille yhteisen iltavastaanoton Logomon 

c-salin lämpiössä. Logomon on vuoden 2011 aikana Turku 2011 –säätiön käy-

tössä, joten tila oli luonnollinen valinta tilaisuuden paikaksi. Tila oli tarkastettu 

EU-Japan Festin koordinaattorin kanssa ennen vierailua. Vastaanotolla oli yh-

teensä noin 150 osallistujaa, tarjoiluna oli lapsille ja aikuisille sovitettu illallisbuf-

fet. Tarjoilu tilattiin Logomolla toimivalta catering-yrittäjältä. 

EU-Japan Fest komitean puheenjohtajan seurueelle oli järjestetty tilaisuuteen 

pöytään tarjoiltu ruokailu, sillä puheenjohtaja ei ollut tottunut noutobuffet käytän-

töön. Pöytäseurueeseen katettiin myös suomalaisia korkea-arvoisia vieraita. 

Pöytäjärjestys tehtiin suomalaisten plaseeraus sääntöjen mukaisesti valmiiksi, 

mutta japanilaiset vieraat halusivat, suomalaisesta käytännöstä poiketen, tehdä 

istumajärjestykseen muutoksia vielä paikanpäällä. Vieraiden toiveiden mukaan 

vaihdoimme joitakin istumapaikkoja viimehetkellä. 

Ohjelmana vastaanotolla oli kaksi kiitospuhetta, yksi EU-Japan Fest komitean 

puheenjohtajalta ja toinen Turku 2011 –säätiön hallituksen puheenjohtajalta. 

Puheiden jälkeen oli ruokailu. Vastanoton aikataulu venyi illan kuluessa suunni-

tellusta noin tunnilla, joka tarkoitti että pitkän päivän laulaneet kuorolaiset olivat 

jo erittäin väsyneitä. Tilaisuuden lopussa tunnelma kuitenkin piristyi, kun paikal-

le saapui yllätysvieras Muumipeikko. Muumipeikko jakoi lapsille varatut pehmo-

lelulahjat ja samaan aikaan aikuisille vieraille annettiin heille varatut astia- ja 

kirjalahjat. 
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Muumien suosio 

Muumit ovat todella suosittuja japanilaisten keskuudessa. Monet japanilaiset 

ovat suomalaisten tapaan katsoneet lapsesta asti muumeja televisiosta ja van-

hemmiten siirtyneet kirjoihin ja sarjakuviin. Muumien suosion Japanissa usko-

taan johtuvat muumien elämänfilosofiasta. Muumit elävät vapaata ja huoletonta 

elämää, jollaisesta moni japanilainen haaveilee (Rannikkoseutu 2010). Naantalissa 

sijaitseva muumimaailma on yksi Suomen tunnetuimmista matkailukohteista ja 

muumihahmot ovat Suomen Tokion suurlähetystön lähettiläitä (Ulkoministeriö 

2011b). 

Japanilaiset vieraamme innostuivat Muumipeikon vierailusta valtavasti. Kuoro-

laiset ja liikemiehet halusivat halata muumia ja päästä valokuvaan muumin 

kanssa. Kuorot innostuivat jopa laulamaan Muumipeikolle lauluja. 

4.2.7 Viestintä ja markkinointi 

Tapahtuman järjestämisen keskeisimpiä osia ovat sen markkinointi ja viestintä. 

Tapahtumasta pitäisi osata kertoa oikealle kohderyhmälle, oikealla imagolla, 

oikeaan hintaan ja oikeaan aikaan kilpailijat huomioiden. (Kauhanen ym. 2002, 113.) 

Kuorojen vierailussa eniten markkinointia vaati Mikaelin kirkon konsertti. Japani-

laisryhmän vierailusta ja konsertista tehtiin ennakkoon tiedotteita paikallisille 

sanomalehdille ja konsertista ilmoitettiin maksetuin lehti-ilmoituksin. Lisäksi 

konsertista tehtiin julisteita, joita jaettiin kouluihin, konserttipaikoille, hotelleiden 

aulaan, musiikkiliikkeisiin ja Mikaelin kirkon lähialueiden ilmoitustauluille. Kon-

sertin juliste on opinnäytetyöni liite 3. Konsertin kohderyhmänä olivat kuorohar-

rastajat, japanilaisen kulttuurin ystävät ja lähialueen asukkaat. Lehti-ilmoitusten 

tekstit laadittiin yhdessä Turku 2011 –säätiön markkinoinnin kanssa ja julisteita 

jakoivat kaikki valmisteluissa mukana olleet työntekijät. 

Japanilaisten vierailun tiedottamisesta vastasi pääosin Turku 2011 –säätiön 

viestintä. Vierailujen ohjelman valmisteluja tiedotettiin työryhmän sisäisesti viik-

kokokouksissa ja yhteissähköpostein. Näin kaikki vierailuun osallistuvat pysyivät 
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perillä muutoksista ja keskeneräisistä tehtävistä. Ulkoista tiedottamista hoidettiin 

säätiön laatimin tiedottein.  

Liitteessä 4 on nähtävänä japanilaisten vierailua ennen julkaistu tiedote. EU-

Japan Fest komitean puheenjohtajan vierailun voidaan sanoa jääneen medias-

sa kruununprinsessan samanaikaisen vierailun vuoksi vähälle huomiolle. Pu-

heenjohtaja tapasi kuitenkin Turun Sanomien päätoimittajan ja hänestä ilmestyi 

iso haastattelu lehdessä. Puheenjohtaja pyysi itselleen sen päivän sanomaleh-

den ja englanninkielisen ja käännöksen. Haastattelu käännettiin Japanin Hel-

singin suurlähetystössä sen ilmestymispäivän aikana kiireellisesti suomesta 

englanniksi. 

4.3 Palaute ja arviointi 

4.3.1 Palaute 

Japanilaisten vierailun aikana ei tehty osallistujille eikä yleisölle mielipidekysely-

jä. Saatu palaute tuli osallistujilta, yleisöltä, suomalaisilta isäntäperheiltä ja mu-

kana olleilta työntekijöiltä vapaaehtoisesti. Palautetta tuli vierailun aikana ja sen 

jälkeen suullisesti ja kirjallisesti sähköpostilla ja kirjeessä. 

Sendain kaupungin pormestari toimitti kuorolaisten mukana Turun kaupungin-

johtajalle kiitoskirjeen. Alla on kirjeestä lyhyt lainaus, jossa kerrotaan tämän ja-

panilaisten ja suomalaisten kuorojen yhteistyön merkityksestä kuorolaisille. 

”Kuusi kuukautta sitten maanjäristys ja tsunami koettelivat Sendain kaupunkia. 
Kesä on nyt ohi ja syksy alkamassa. Japanilaiset uskovat että menetettyjen sielut 
palaavat perheiden luokse kesän aikana. Uskon että jokainen Sendain asukas on 
viettänyt kesän ajatellen menetettyjä läheisiään. Luonanne vierailevat säveltäjät 
ja laulajat ovat vaikeista kokemuksistaan huolimatta jatkaneet lauluharjoituksi-
aan. He tuntevat olonsa voimattomiksi luonnonvoimien edessä mutta uskovat 
musiikin parantavaan voimaan.” Sendain pormestari Emiko Okuyama 

Sendain pormestarin kirje korostaa kansainvälisten suhteiden ja yhteistyö-

kumppaneiden läheisien välien merkitystä. Japanilaiset kuorolaiset olivat jo 

matkalle lähtiessään onnellisia saamastaan tilaisuudesta päästä konsertoimaan 

Turussa ja Tallinnassa. 
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Järjestäjien antama sisäinen palaute tapahtumasta oli positiivista. Turku 2011 –

säätiön toimitusjohtaja Cay Sevón oli tyytyväinen vierailuun. Käytännön järjeste-

lyjä hoitaneen työryhmän jäsenet olivat tapahtuman jälkeen väsyneitä suureen 

työmäärään, mutta tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Itse olin tyytyväinen 

omaan työskentelyyni. Valmistelut olivat tarkkuudessaan olleet tarpeellisia ja 

huolellisesti tehtyjä.  

EU-Japan Fest komitean koordinaattori Shuji Kogi oli erittäin tyytyväinen kuoro-

jen ja puheenjohtajan delegaation Turun vierailuun. Hän kiitti erityisesti sujuvia 

käytännönjärjestelyjä ja hyvin kohderyhmälle suunniteltua ohjelmaa. Japanin 

toimiston avustajat lähettivät sähköpostilla kiitokseksi valokuvia, joissa hymyi-

lemme kaikki yhdessä Muumipeikon ympärillä. 

Vierailun valmisteluissa mukana olleilta ulkopuolisilta tahoilta ja konsertin ylei-

söltä tuli myös satunnaisia palauteviestejä sähköpostilla. Viesteissä kiiteltiin 

mm. liikuntarajoitteisten kuorolaisten avustamista, kulttuurierojen vaikutusten 

huomiointia ja Suomen ja Japanin välisten suhteiden korostamista.  

”Uskon, että kuoron vierailu sujuu hyvin! Ja mahtavaa, kun Turusta on koko vuo-
den kuulunut tosi kivoja ja tärkeitä saavutettavuusuutisia!” Liikuntarajoitteisen 
kuorolaisen ohjaamissa opastanut saavutettavuusasiantuntija 

Kaikki ulkopuolelta saatu palaute oli positiivista. Tämä johtuu tietysti pitkälti siitä, 

ettei tapahtumissa tehty yleisölle mielipidekyselyitä, mutta mielestäni se kertoo 

myös hyvin ja perusteellisesti tehdyistä ennakkojärjestelyistä. 

4.3.2 Tapahtuman arviointi 

Tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen jälkeen tapahtuma pitää päättää ja ar-

vioida. Huolellisesti tehty arviointi antaa neuvoja seuraavan tapahtuman järjes-

telyihin. Tapahtuman järjestelyjen arvioinnissa keskityn aikataulujen pitävyy-

teen, tapahtuman laatuun, tapahtuman taloudellisiin tuloksiin ja pitkäkestoisiin 

vaikutuksiin. (Kauhanen ym. 2002, 125.) 

Japanilaisten vierailun ohjelmat laadimme yhteistyössä japanilaisten kanssa. 

Ennen vierailua aikataulu vaikutti etenkin meidän suomalaisten järjestäjien mie-
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lestä tiukalta ja täydeltä, huomioiden että osallistujista iso osa oli nuoria ja ko-

kemattomia matkustajia. Aiemmissa luvuissa oli jo esillä yksittäisiä huomioita, 

joissa tilanteen kulku osoittautui yllättäväksi ja jossa tulevaisuutta ajatellen jär-

jestäjillä voisi olla kehitettävää. Japanilaiset ja suomalaiset ovat yleisesti täsmäl-

listä väkeä ja vierailun aikana suurilta viivästyksiltä vältyttiin. Päiviä olivat pitkiä 

mutta aika kului nopeasti. 

Eniten aikataulu jäi suunnitelmista jälkeen Mikaelin kirkon konsertin jälkeen. 

Etukäteen en ollut ottanut huomioon että kuorolaisten siirtyminen konserttipai-

kalta vastaanotolle kestäisi niin kauan. Mikaelin kirkolla oli vain kaksi vessaa, 

joihin kuorolaiset jonottivat pitkän konsertin jälkeen ja siinä kului aikaa. Logo-

mon vastaanoton tiloissa vessoja olisi ollut enemmän, mutta lapsia on hankala 

vaatia odottamaan. 

Tapahtuman laatu voidaan tässä tilanteessa arvioida saadun palautteen ja omi-

en mielipiteiden perusteella. Palaute oli positiivista ja järjestäjäosapuolet olivat 

tapahtumaan kokonaisvaltaisesti tyytyväisiä. Vierailu sujui hyvin ja tehdyt val-

mistelut olivat riittäviä. Tulevia kansainvälisiä vierailuja varten tämän tapahtu-

man järjestelyistä kertyi minulle ja muille mukana olleille paljon arvokasta ko-

kemusta.  

Turku 2011 –säätiö ei odottanut japanilaisten yhteistyökumppaneiden ja kuoro-

jen vierailulta rahallista tuottoa. Vierailun valmistelukustannukset olivat odotus-

ten mukaiset ja jakautuivat yhteisten sopimusten mukaisesti EU-Japan Fest 

komitean ja säätiön välillä. Tapahtumalle saatiin viestinnälistä huomiota, jonka 

arvo tulee mukaan laskuihin kun säätiö kokoaa vuoden lopulla kaiken me-

dianäkyvyyden yhteen.  

EU-Japan Fest komitea sai Euroopan tapahtumilleen onnistunutta jatkoa ja nä-

kyvyyttä. Komitea käyttää Turun kuorojen vierailua ja näyttelyiden järjestelyjä 

esimerkkeinä yhteistyössään seuraavien Euroopan kulttuuripääkaupunkien 

kanssa. Turkulaiset ja japanilaiset nuoret tutustuivat toisiinsa ja solmivat ystä-

vyyssuhteita, joiden vaikutukset jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. 
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Tapahtumajärjestelyjen loppuraportti laaditaan yleensä muutaman viikon tai 

kuukauden kuluessa tapahtumasta (Kauhanen ym. 2002, 126). Japanilaisten vierai-

lun järjestelytyön loppuraportti on tämä opinnäytetyö. Tätä työtä käytetään osa-

na kulttuuripääkaupunkivuoden kokonaisuuden loppuraportointia ja pitkäaikais-

ten vaikutusten arviointia. 
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5 LOPPUPOHDINTA 

Opinnäytetyöni kertoo mitä japanilaisen ryhmän vierailun järjestäjän on otettava 

huomioon ohjelmaa valmistellessa ja toteuttaessa. Tässä viimeisessä pohdinta-

osuudessa arvioin opinnäytetyöni valmistumisprosessia, työni laatua ja sen 

mahdollisesti mukana tuomia tulevaisuuden hyötyjä. 

Olen työskennellyt toimeksiantajalleni Turku 2011 –säätiölle jo muutaman vuo-

den ajan. Työympäristö on siten minulle jo tuttu ja siksi myös tämän tapahtu-

man järjestelyissä mukana tiiviisti olleet henkilöt olivat minulle jo entuudestaan 

tuttuja. Sisäinen työnjakomme ei vaatinut vierailun käytännön toteutuksessa 

erityisempää suunnittelua, vaan tehtävät jakautuivat sopimusten mukaan.  

Tämä oli minulle itselleni ensimmäinen suurempi kansainvälinen vierailu, jonka 

valmisteluista hoidin suurimman osan. Mielestäni kokemus oli minulle henkilö-

kohtaisesti erittäin haastava ja kehittävä. Olen onnellinen että sain suuren ko-

konaisuuden vastuulleni ja mielestäni selviydyin järjestelyistä hyvin. Uskon että 

tämän kaltainen haasteellinen työkokemus on minulle suureksi eduksi tulevai-

suudessani. 

Loppuraportin kirjoittaminen oli myös minulle työympäristössäni uusi tehtävä ja 

se on opettanut paljon. Kirjoitusprosessin aikana huomasin että olisi pitänyt 

tehdä tapahtuman suunnittelukokouksissa tarkempia muistiinpanoja ja taulukoi-

ta aikatauluista.  

Opinnäytetyöni japanilaisesta kulttuurista kertova teoriaosuus on katsaus niihin 

kulttuurin piirteisiin, joita itse koin järjestelyjen aikana tarpeellisiksi huomioida. 

Japanilaisen kouluttajan Anna Kalmin luennon jälkeen oli helpompaa vertailla 

japanilaisten ja suomalaisten tapojen eroavaisuuksia. Lisäksi vierailun aikana 

läheisessä työskentelyssä japanilaisten kanssa esiin nousseet kulttuurierot aut-

toivat tämän teoriaosion rakentamisessa.  

Vierailun toteutuksesta kertova raportointiosa on opettavainen kokonaisuus ke-

nelle tahansa tapahtuman järjestelyistä kiinnostuneelle lukijalle. Tapahtuman 
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suunnittelun teoriaa käsittelin niiltä osin, jotka läheisesti liittyivät tämän kaltaisen 

vierailun valmisteluihin.  

Toiminnallinen opinnäytetyö oli tästä aiheesta sopiva opinnäytetyön laji. Näin 

tapahtuman järjestämisprosessista sai parhaiten esille suunnittelutyön ja käy-

tännöntoteutuksen vaiheet. Japanilaisten kuorojen konsertin kulusta olisi ollut 

mahdollista tehdä myös tutkimuksellinen tai taiteellinen opinnäytetyö. Tutkimuk-

sellinen työ olisi voinut esimerkiksi käsitellä yleisön ja järjestäjien kokemuksia 

konsertista palautetta keräämällä ja käsittelemällä, kun taas taiteellinen työ olisi 

voinut esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa ohjelmaan liittyvän valokuvanäyttelyn 

valmisteluja. 

Lähdemateriaalini on mielestäni luotettavaa ja hyvin työni aihesisältöön sopivaa. 

Japanilaista kulttuuria käsittelevässä kirjallisuudessa oli joitakin kohtia, joiden 

huomasin käytännössä olevan toisin. Uskon että nämä erot teorian ja käytän-

nön kokemuksieni välillä johtuvat ihmisten henkilökohtaisista käyttäytymista-

voista. Kulttuurieroja on kirjallisuudessa yleistetty mutta jokainen ihminen on 

yksilöllinen. Lähteinä käyttämäni uutiset ja tiedotteet tuovat työhöni ajankohtais-

ta tietoa.  

EU-Japan Fest komitean toiveena oli alusta lähtien että yhteistyö turkulaisten 

kuorojen kanssa jatkuisi kulttuuripääkaupunkivuoden yli. Kulttuuripääkaupun-

kisäätiön toiminta lakkaa vuoden 2011 jälkeen. Uskon että opinnäytetyöni on 

mahdolliselle japanilaisten tulevalle suomalaiselle yhteistyötaholle hyödyllinen 

raportti, josta on apua uuden yhteiskonsertin ja vierailun järjestelyihin. Lisäksi 

opinnäytetyöni on osa kulttuuripääkaupunkitoiminnan kokonaisraportointia, yh-

dessä lukuisten muiden hankkeeseen liittyvien tutkimusten kanssa.  
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Japanilaisten kuorojen ohjelma   
   

Tentative Programme, September 9th,2011  

Turku 2011 – European Capital of Culture 

The International Youth in Concert in Turku/Tallinn 2011 

 

Harmony Sun Smile Chorus  (18 people) (Shibushi city, Kagoshima pref.) 

Sendai Group A（35people）Miyagi Sanjo OG Choirs (27people) + part of 

Raw-Ore (8people) （Sendai city, Miyagi pref.） 

Sendai Group B（11 people) Clair （Sendai city, Miyagi pref.） 

Sendai Group C（12 people) part of Raw-Ore (8 people)  

+ Ami Choeur (4 people) （Sendai city, Miyagi pref.） 

Sunday, 18 September 

Arrival to Helsinki-Vantaa International airport 

23:40hrs Sendai group A (35 people) OS347 from Vienna 

23:59hrs Sendai group B (11 people) KL1171 from Amsterdam 

Bus transportation to Turku, river hostel Bore,  

 Address: Linnankatu 72, Turku 

 http://www.turkutouring.fi/en/s/river-hostel-turku_en 
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 Estimated arrival time 03:00hrs 

  

Monday, 19 September  

08:30hrs Breakfast buffet at river hostel Bore 

08:50hrs Departure by bus from the hostel Bore to Puolala school  

(46 people) Address: Kauppiaskatu 14 

Note: The children and youth, who have wished for home stay, please check 

out from hostel and take your luggage with you. The luggage can be stored at 

the school for the day. 

10:00hrs School concert 1 for elementary school children (40 min) 

Short walk to lunch restaurant (Address: Yliopistonkatu 27a, 7th 

floor)  

11:45hrs School lunch  

13:15hrs School concert 2 for secondary school children (40 min) 

14:00-16:00hrs Joint rehearsal with Puolala Upper Secondary school choir 

 Snack in the beginning of workshop 

16:00hrs Home stay: Meeting with Finnish host families 

 Evening programme with the host family 

16:00hrs Youth hostel: Departure by bus to river hostel Bore  

19:00hrs Dinner at restaurant Rantakerttu (Address: Läntinen rantakatu 55) 

 Walking distance from river hostel Bore 

 

(Arrival to Helsinki-Vantaa International airport 



Liite 1 (48) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aija Pippuri 

14:50hrs Harmony Sun Smile Chorus (18 people) AY080 from Nagoya 

15:20hrs Sendai Group C (12 people) AY074 from Narita 

 Bus transportation to Turku 

Estimated arrival time 18:00hrs 

about 18:00hrs Home stay: Meeting with Finnish host families at Puolala school 

 Address: Kauppiaskatu 14 

about 18:00hrs Youth hostel: arrival to river hostel Bore 

 Address: Linnankatu 72  

 19:00hrs Participating the evening programme 

 Dinner at restaurant Rantakerttu (Address: Läntinen rantakatu 55) 

 Walking distance from river hostel Bore) 

 

Tuesday, 20 September  

07:30hrs Youth hostel: Breakfast buffet on board 

 Home stay: Breakfast with the family 

08:00hrs Departure by bus from river hostel Bore to Puolala School  

(Kauppiaskatu 14) 

 Meeting the Japanese choir members and Finnish choir 

08:20hrs Departure by bus from Puolala School (Kauppiaskatu 14) to  

Logomo (about 80 people) 

08:45hrs Arrival to Logomo 

 Address: Köydenpunojankatu 14, Turku  
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The staff of Logomo will guide the choirs to the place, where the music perfor-

mance will be held.  

09:40hrs Japanese children’s choirs’ musical performance, together with 

Finnish children, at the exhibition centre at Logomo 

This event is part of the official visit programme of Her Royal Highness the 

Crown Princess Victoria of Sweden and her husband Prince Daniel 

10:00hrs Departure by bus from Logomo to Puolala School  

(Kauppiaskatu 14) (about 80 people) 

10:15-11:15hrs Joint rehearsal/Workshop  

Short walk to lunch restaurant (Address: Yliopistonkatu 27a, 7th floor) 

11:45hrs School lunch 

Free time 

13:30hrs Departure by bus in front of the Orthodox Church  

(Yliopistonkatu 19) to nursing home 

14:00hrs  Visit to nursing home (Portsa koti) Harmony Sun Smile Choir 

14:00hrs Visit to nursing home (Ruusukortteli) Miyagi Sanjo OG, Clair, Raw-

Ore, Ami Choeur 

Walk to St. Michael Church  

15:30hrs Joint rehearsal in St. Michael Church 

 Snack in the beginning of rehearsal 

18:00hrs Concert by Japanese and Finnish youth choirs, St. Michael Church 

 (Address: Puistokatu 16, Turku) 

Departure by bus to Logomo (about 80 people) 
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20:00-21:30hrs Official Turku 2011 evening reception 

 Cultural Centre Logomo 

 (Address: Köydenpunojankatu 14, Turku) 

 http://www.turku2011.fi/en/logomo_en 

 Youth hostel: departure by bus to river hostel Bore 

 Home stay: departure together with Finnish families 

 

Wednesday, 21 September 

08:00hrs Youth hostel: Breakfast buffet on board 

 Check out from hostel and departure by bus to Puolala School 

 Home stay: Breakfast with the family 

 Departure to school together with the family 

9:30hrs Departure from Puolala School (Kauppiaskatu 14)  

to Helsinki by bus (76 people) 

 Snack during the trip  

12:30hrs Arrival at the Port of Helsinki 

 Helsinki West Terminal  

(address: Länsiterminaali L4, Tyynenmerenkatu 8, Helsinki) 

 http://www.tallinksilja.com/en/schedules/helTal/ 

14:00hrs Departure to Tallinn by Tallink Silja, Superstar ferry 

16:00hrs Arrival in Tallinn 

Tallinn D-Terminal (address: Uus-Sadam, Tallinn) 
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Bus transportation to youth hostel in Tallinn (72 people) 

Programme after arriving in Tallinn is be organized by the Tallinn 2011 Founda-

tion 
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EU-Japan Fest komitean puheenjohtajan delegaation 
ohjelma 

Programme, September 19th,2011  

Turku and Tallinn 2011 – European Capitals of Culture 

The Chairman of EU-Japan Fest Committee Dr. SAKAKIBARA and his delega-

tion’s travel to Turku  

18-21 September 2011 

 

The member list of the delegation: 

Dr. Sadayuki SAKAKIBARA, Chairman of EU-Japan Fest Japan Committee 

(Chairman of the Board, Chief Executive Officer of Toray Industries, Inc.) 

Ms SAKAKIBARA 

Mr Hiroshi MURAKAMI (Senior Director, General Manager of International Divi-

sion, Toray Industries, Inc.) 

Mr Hideo MORI (Manager, Secretariat Sect. of Secretariat Dept., Toray Indus-

tries, Inc.)  

Mr Hideki HIRABAYASHI Toray Industries, Inc. 

Mr Shinji ONA Toray Industries, Inc.  

http://www.toray.com 

 Mr Shuji KOGI, Secretary General of EU-Japan Fest Japan Committee 

Ms Yuko HASEGAWA, staff of EU-Japan Fest Japan Committee 

Ms Yuriko MATSUZAWA, staff of EU-Japan Fest Japan Committee 

http://eu-japanfest.org/n-english/n-committee/member.html 
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Naantali Spa Hotel, Spa Residence Suites 

Matkailijantie 2, FI-21100 Naantali, Finland 

Reception Tel. +358 2 44 550  

Fax +358 2 44 55 621 

info@naantalispa.fi 

http://www.naantalispa.fi/ 

 

Sunday, 18 September 

15:50hrs Arrival by car from Helsinki directly to the Naantali Spa Residence 

Suites 

 Accomodation at the Hotel 

18:00hrs Departure by bus from the Naantali Spa Residence Suites to Turku 

 In the company of Dr. Ms Cay Sevón, CEO, Turku 2011 Foundation 

 Brief sight-seeing of the center of Turku 

19:00hrs For Mr and Ms Sakakibara and Mr Kogi: 

Dinner, in the home of the Chairman of the Board of the Turku 2011 

Foundation, Mr Christoffer Taxell and his wife, Ms Rachel Taxell. 

The guests will be accompanied to the dinner by Ms Sevón 

 Return to Naantali Spa Residence Suites by taxi 

(18.50 For the other members of the Delegation:  

Reception given by Mr Jouko Turku, Corporate Managing Director 

of the City of Turku,  on the occasion of the Turku Day and the offi-

cial opening of the new Mill Bridge (Myllysilta) 

Venue: The Wäinö Aaltonen Museum of Modern Art  
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(Address: Itäinen Rantakatu 38, Turku) 

http://www.wam.fi/public/default.aspx?culture=en-

US&contentlan=2&nodeid=10898 

 Return by bus to the Naantali Spa Residence Suites) 

 

Monday, 19 September  

09:40hrs For Mr Sakakibara, Mr Hirabayashi, Mr Ona and Mr Kogi: 

Departure from the Hotel by bus  

In the company of Ms Saara Malila, Communication Manager of the 

Turku 2011 Foundation 

10:00hrs Special Interview of Turun Sanomat newspaper with Mr Sakakibara 

Venue: The Turun Sanomat editorial office, (Address: Kauppiaskatu 

5), at the office of the Chief Editor, Mr Kari Vainio, in his presence 

and with Mr Timo Anttila, economy journalist of the paper.  

Present from the Turku 2011 Foundation: Ms Saara Malila 

Main theme of the interview: The Toray Inc. chemical industry com-

pany’s main projects 

(10:40hrs For the other members of the Delegation:  

Ms Suvi Innilä, Programme Director of the Turku 2011 Foundation, 

will meet the other members of the delegation at the Naantali Spa 

Residence Suites, and they will go by bus to the Turun Sanomat 

newspaper office, Kauppiaskatu 5, to meet with Mr and Ms Sa-

kakibara and Mr. Kogi) 

 

11:00hrs    For the whole delegation:  
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Departure from the Turun Sanomat’s office by bus, in the company 

of Ms Suvi Innilä 

11:15hrs Private visit to the exhibition Close Your Eyes, Old Observatory 

 (Address: Vartiovuori, Turku) 

http://www.turku2011.fi/en/event/close-your-eyes-and-tell-me-what-

you-see_en 

Presentation of the exhibition by its curator Mr. Johan Sjöström (Di-

rector, Gothenburg Art Museum, Sweden). In  the presence of Mr. 

Kjell Sundström, CEO, Åbo Akademi Foundation, Proprietor of the 

Old Observatory, and Ms Innilä 

12:30hrs Visit to the exhibition Inner landscapes, Turku Castle 

 http://www.turku2011.fi/en/event/inner-landscapes_en 

Presentation of the exhibition by Ms Ulla Bergström. In the pres-

ence of Ms Innilä 

13:15 Lunch Cruise from the centre of Turku to the archipelago 

In the company of Ms Suvi Innilä, Mr Jukka Saukkolin, and repre-

sentatives of the business community 

 http://www.famnen.fi/ 

(Departure address Läntinen Rantakatu 37) 

16:00hrs The cruise will end in Naantali, at the visit harbour 

 Return to the Naantali Spa Residence Suites by bus 

 (Toray private dinner, Naantali Spa Hotel)  
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Tuesday, 20 September  

08:20hrs Departure from the Naantali Spa Residence Suites by bus to the 

Exhibition Centre at Logomo 

 In the company of Ms Innilä 

Nota Bene: Departure time is early due to possible exceptional traf-

fic arrangement around the Logomo exhibition centre due to the 

programme of the Royal Visit 

08:45hrs Visit to the exhibitions of the Exhibition Centre at Logomo 

 (Address: Köydenpunojankatu 14, Turku) 

 http://www.turku2011.fi/en/logomo_en 

The European Football Association UEFA:s exhibition “Only a 

Game” http://www.turku2011.fi/en/only-game_en 

 The Exhibition “Fire, Fire!”, especially the parts on great fire on 

Turku in 1827 http://www.turku2011.fi/en/fire-fire_en   

09:40hrs For Mr and Ms Sakakibara and Mr Kogi  

Japanese children’s choirs’ musical performance, together with 

Finnish children, at the exhibition centre at Logomo  

This event is part of the official visit programme of Her Royal High-

ness the Crown Princess Victoria of Sweden and her husband 

Prince Daniel. 

(09:40 For the other members of the Delegation: 

 Short visit to the Exhibition “Alice in Wonderland”  

 http://www.turku2011.fi/en/alice-wonderland_en) 

09.50hrs For the whole delegation: 

Departure from Logomo to the Art Chapel, in Hirvensalo 
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In the company of Ms Suvi Innilä   

10:00hrs Visit to the Ecumenical Art Chapel of Saint Henrik, in Hirvensalo 

(Address: Seiskarinkatu 35, Turku 

 http://www.taidekappeli.fi/ 

The latest addition to the local religious architecture; consecrated in 

2005. As an example of the modern Finnish wood architecture it 

has received wide international acclaim. 

 Presentation of the Chapel by the artist Mr.  Hannu Konola. 

 In the presence of Ms Innilä and Ms Kingelin 

10:30hrs Departure from the Art Chapel to the home “Life on a Leaf” of the 

artist Jan-Erik Andersson and his family in Hirvensalo, Turku. The 

“Life on a Leaf” House is at the same time a home, an art work, and 

novel architecture. It is also part of Mr. Andersson’s Ph.D. in the Fi-

ne Arts. 

 http://www.anderssonart.com/leaf/   

 In the presence of Ms Innilä and Ms Kingelin 

11.30hrs Departure from the home “Life on a Leaf” by bus 

 In the presence of Ms Innilä and Ms Kingelin  

12:00hrs Lunch, the Restaurant Pinella (Address: Vanha Suurtori 2, Turku) 

 http://www.pinella.fi/en/  

Hosted Ms Maija Perho, member of the City Council of Turku and 

its Executive Board, former Minister of Social Affairs and Health, 

former Party Secretary of the Coalition party, and by Ms. Saara 

Malila, Manager of Communication, the Turku 2011 Foundation 

 



Liite 2 (58) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aija Pippuri 

14:30-16:00hrs Programme according to the wishes of the Delegation  

16:30hrs Opening the exhibition European Eyes on Japan, Governor’s 

House  

 (Address: Läntinen rantakatu 1, Turku) 

 http://www.turku2011.fi/en/ohjelmahanke/4028/info  

For Mr Sakakibara: a short speech at the opening would be fore-

seen 

For the Finnish side: Ambassador Jorma Julin (former Ambassodor 

of Finland to Tokyo) 

Other speakers: The artists Mr Kalle Kataila and Ms Krista Mölder  

17:30hrs Departure by bus to the St. Michael Church 

18:00hrs Concert by Japanese and Finnish youth choirs, St. Michael Church 

 (Address: Puistokatu 16, Turku) 

Nota Bene: in accordance with Finnish customs, no speeches will 

be held at the Concert. The programme with details will be pub-

lished and offered to the audience 

20:00-21:30hrs Official Turku 2011 evening reception 

 Cultural Centre Logomo 

 For Mr. Sakakibara: a speech would be foreseen 

 (Address: Köydenpunojankatu 14, Turku) 

 http://www.turku2011.fi/en/logomo_en  

Return to the Naantali Spa Residence Suites by bus 
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Wednesday, 21 September 

9:30hrs Departure from the Naantali Spa Residence Suites to Helsinki by 

bus 

12:30hrs Arrival at the Port of Helsinki 

Helsinki West Terminal (address: Länsiterminaali L4, Tyynenme-

renkatu 8, Helsinki) 

 http://www.tallinksilja.com/en/schedules/helTal/  

14:00hrs Departure to Tallinn by Tallink Silja, Superstar ferry 

 Business Lounge seats 

 4 A-class cabins with window 

Host on board Ms Anna Koskinen, marketing coordinator, Tallink 

Silja Oy 

 Lunch on board in the Business Lounge 

16:00hrs Arrival in Tallinn 

 Tallinn D-Terminal (address: Uus-Sadam, Tallinn) 

 Departure from harbour to hotel in Tallinn by bus 

Programme after arriving in Tallinn will be organized by the Tallinn 2011 Foun-

dation 
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Turkulaisten ja japanilaisten lapsi- ja nuorisokuorojen 
yhteiskonsertin juliste 
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Japanilaisten kuorojen vierailun lehdistötiedote 

TURKU EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2011 

Tiedotusvälineille 16.9.2011 

Japanilaisnuorten suurkuoro Sendain maanjäristysalueelta Turkuun 

Kulttuuripääkaupunki Turussa vierailee ja esiintyy 20. syyskuuta yli 70 
hengen ryhmä lapsi- ja nuorisokuorolaisia Japanista. Suuri osa kuorolai-
sista tulee maaliskuussa 2011 tapahtuneen maanjäristyksen ja tsunamin 
pahiten vaurioittamalta Sendain alueelta. Kuorolaiset esiintyvät ilmaisessa 
kirkkokonsertissa, eri kouluissa sekä samaan aikaan Turussa vierailevalle 
Ruotsin kruununprinsessa Victorialle ja prinssi Danielille. 

Kuoron tuo Turkuun Euroopan ja Japanin välistä kulttuuriyhteistyötä rahoittava 

EU-Japan Fest Japan Committee, jonka tukemana Turussa nähdään myös 

näyttelyt European Eyes on Japan ja Sisäiset maisemat - Inner Landscapes. 

Komitea on ollut tukemassa myös muita Turun kulttuuripääkaupunkivuoden Ja-

paniin liittyviä ohjelmahankkeita. 

EU-Japan Fest Japan Committee on Japanin suurlähettiläiden perustama orga-

nisaatio, joka pyrkii edistämään kulttuurista liikkuvuutta Japanin ja Euroopan 

välillä. Toiminta on keskittynyt erityisesti yhteistyöhön Euroopan kulttuuripää-

kaupunkien kanssa. Komiteasta tulee Turkuun kuorolaisten kanssa komitean 

johto, joka edustaa Japanin yritysmaailman korkeinta huippua. Mukana on ko-

mitean hallituksen puheenjohtaja Sadayuki Sakakibara, joka on myös maail-

manlaajuisen monialayritys Torayn toimitusjohtaja.  

Japanilaiset lapsi- ja nuorisokuorot esiintyvät 20.9. ilmaiskonsertissa Mikaelin-

kirkossa yhdessä turkulaisten Puolalan koulun ja Puolalanmäen musiikkilukion 

kuorojen kanssa, joita johtaa musiikin lehtori Timo Lehtovaara. Turun vierailun 

jälkeen japanilaislasten ja -nuorten kuoro esiintyy kulttuuripääkaupunki Tallin-

nassa. 
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Japani näkyy myös näyttelyissä 

EU-Japan Fest Japan Committee kutsuu vuosittain valokuvaajia kuvaamaan 

japanilaista arkipäivää ja kulttuuria eurooppalaisin silmin. Tähän mennessä 50 

valokuvaajaa on vieraillut yhteensä 32:ssa Japanin prefektuurissa, hallintoalu-

eella, ja kuvannut niitä omin tavoin. Vuosittain jatkuva näyttelyiden sarja kattaa 

lopulta Japanin kaikki 47 prefektuuria. 

Turussa ns. Maaherran talossa 21.9.–16.10. nähtävässä projektin 13. näytte-

lyssä on esillä tulokset suomalaisen Kalle Katailan ja virolaisen Krista Mölde-
rin työskentelystä Akitassa vuosina 2010–2011. Turusta Tallinnaan ja Japaniin 

Akitaan matkaavan näyttelyn on kuratoinut Mikiko Kikuta, ja sen tuotannosta 

vastaa Turku 2011 -säätiö yhdessä EU-Japan Fest Japan Committeen kanssa. 

Sisäiset maisemat - Inner Landscapes on yhteisöllinen ja monitaiteellinen suo-

malais-japanilainen näyttelyprojekti. Näyttely yhdistää keramiikkaa, valokuvaa, 

ääntä ja videota. Se sukeltaa ajan kerroksiin henkilökohtaisten tarinoiden ja al-

bumikuvien kautta. Taiteilijat Marja Pirilä, Tomoko Kurahara ja Satoko Sai 
ovat haastatelleet yhdeksää iäkästä turkulaista. Osa mukana olleista on turku-

laisen Portsakodin asiakkaita.  

Sisäiset maisemat -näyttely on esillä Turun linnassa 25. syyskuuta asti, jonka 

jälkeen kokonaisuus siirtyy Portsakotiin, jossa se on nähtävillä 29.9.–

30.10.2011. Näyttelyn tuotannosta vastaa Valokuvakeskus Nykyaika ja yhteis-

työtahoina ovat olleet myös mediataiteilija Terhi Asumaniemi ja lähihoitaja Rit-
va Muurinen Portsakodista. 

Lisätiedot: 

International Youth in Concert 20.9. klo 18, Mikaelin kirkko 
Lisätiedot: Tuotantokoordinaattori Niina Helander, p. 044 907 2212, nii-

na.helander@turku2011.fi 

European Eyes on Japan – Japan Today (vol 13) 21.9.–16.10., Maaherran 
talo 
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Läntinen rantakatu 1, Turku, käynti kirjaston sisäpihalta. 

Näyttelyn avajaiset tiistaina 20.9. klo 16.30. Valokuvataiteilijat Kalle Kataila ja 

Krista Mölder ovat toimittajien tavattavissa myös maanantaina 19.9. 

Lisätiedot: Tuotantokoordinaattori Tiina Erkintalo, p. 040 514 9678, tii-

na.erkintalo@turku2011.fi 

Sisäiset maiset 25.9. asti Turun linnassa ja 29.9.–30.10. Portsakodissa 

Avajaiset Portsakodissa 29.9. klo 14, Puutarhakatu 39, Turku. 

Lisätiedot: Tuotantokoordinaattori Venla Heinonen, p. 040 809 5918, ven-

la.heinonen@turku2011.fi 

 

Turku 2011 -ohjelman Japani-hankkeet: 
www.turku2011.fi/pressipaketit/japani 

Lisämateriaalia medialle kulttuuripääkaupungista: www.turku2011.fi/media 

Kuvamateriaali: www.turku2011.fi/materials 

Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011, samaan aikaan Tallin-

nan kanssa. Kulttuuripääkaupunkivuoden tavoitteita ovat hyvinvoinnin lisäämi-

nen sekä luovan talouden ja kulttuuriviennin kasvattaminen ja kansainvälisyy-

den vahvistaminen. Kaikessa toiminnassa pyritään pitkäaikaisiin vaikutuksiin. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden aikana järjestetään tuhansia erilaisia tapahtumia 

noin 160 hankkeen, tuhansien tekijöiden ja 400 vapaaehtoisen voimin. Vuoden 

tapahtumien kokonaisyleisömäärän odotetaan olevan noin kaksi miljoonaa. Val-

taosa ohjelmasta on ilmaista. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksesta vastaa Turku 2011 -säätiö Turun 

kaupungin toimeksiannosta. Säätiön tehtävänä on koordinoida ja rahoittaa osit-

tain kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan valittuja hankkeita. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden budjetti on 50 miljoonaa euroa. 


