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H. E.Mr Yasujikhigaki
Ambassadorof lapan
jirjesti20.6.luentokauppakamari
I Suomalais-Japanilainen
Helsinsissal.
Luennon
tilaisuuden
WorldTradeCenterissd
aiheoli
ja sen
TheCurrertStateof the laparrese
Economy-anrl
itsProblems
piti protbssori
MasaruYoshitomiPennsylvanian
yliopistosta.
Kuulijattoivottitervetulleeksi
kauppakamarin
uusipuheenjohtaja
ja luennoitsijan
Tilaisuuden
avasi
esittelyn
suoritti
fukkaSuomela.
suurliihettiliis
YasujiIshigaki.Yleisoii
oli noin30henkiloii.
j a f apaninmuotoilijoidenyhteistyo
n kehittamiseks
i
I Suomen
kumpaankin
maahan
0nperustettu
alanyhdistykset.
Suomalaisen
yhdistyksen
puheenjohtajana
0n Taideteollisen
korkeakoulun
ja japanilaisen
rehtoriYrjd Sotamaa
tunnettumuotoilija
Kenji
Ekuan.Yhdistysten
ensimmilinen
yhteinen
kokousjairjestettiin
ja sitriisiinnoivaratoimitusjohtaia
PohjanFiskarsissa
Ingvar
Lindberg.Keskikesiiiin
osuneeseen
tapaamiseen
osallistuivat
Ekuanin lisiiksiMakotoShimazaki,
OsamuIshiyama,
Japanista
TakamichiIto, MasatoIsakaja DaisaburoMurai,jotka ovat
herrojaja heidiinnaispuoliset
kollegansa
KeikoTorigoe,Aya
HirokoWatanabe,Atsuko
Nakayama,
Ootaja SumikoOnodera.
Suomesta
mukana
olivatSotamaan
ohellaSeveriBlomstedt.
Simo
Heikkilii, Barbro Kulvik, Yrjiini Levanto,TapaniAartomaa,
AuneStenros,AnttiSiltavuori,MattiRautiola,EsaLaaksonen,
Markku Kosonenja Yrjii Wiherheimo.
EtelAranta
of Japan)
osoite:
B,
I Japaninsuurliihetystd(Embassy
( Posti
ja diplomaattipuolen
Finland.
00130,Helsinki,
sisiiiinkiiynti
);
(09)6860200;
9 (KulttuuriPuhelin
Unioninkatu
1akonsuliasiat).
tax(09)633012.Muutyhteydet
http://www.jpnembassy.tr.
Suurliihetysto
n paallikkrinatoimii suurliihettilas
YasujiIshigaki.

Minami-Azabu,
NlinatoI Embassy
of Finland,osoite:
3-5-39,
(03)54476000;
ku,Tokyo
106-8561,Japan.Tel.
tax(03)5447-6042.
n suurliihetystoiin
Tokioonon valittulehdistovirkaKiittimme haastateltuja
yhteistyostii,
kirj0ittajiaja kuvaajia Suome
mieheksi
Hilvo
Sami
Helsinsista.
Hilvoon virallinenkielenja yhteistyOkumppaneita
aineistosta,
opetusministeriotii
ja tulkkija toiminut,rienminmm.lrihetystovirkailijana
kaantala
avustuksista
sekiiilmoittaiia,tilaaiiaiairtonumeroasiakkaita
Helsingissii.
suurliihetyst0ssii
Japanin
taloudellisesta
tuesta.
Suurliihetyston
paiiillikkonil
toimii1.9.2000
alkaensuurliihettiliis
EeroSalovaara.
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Toukokuunlopulla japani oli voimakkaastiliisnii Helsingissii.
Muutaman ptiiviin ajan liput liehuivat saloissa,isiinniit
mediaja
niiyttiiytyiviit korkea-arvoisten
vieraidensaseurassa,
kansalaisetkin
olivatinnollamukana.Hymy[ja hyviiiimieltiiriitti.
ja keisarinna
Michikon
Tunnelma
oli korkealla.
NytkeisariAkihiton
vierailustaon kulunutjokuukausia.
]uhlaon vaihtunutarkeen..
virallisella
Akihitonja MichikonkiiyntiSuomessa
toistamiseen
hyvistiisuhteistasekii
vierailullaoli osoituspoikkeuksellisen
henkildkohtaisella
ettii valtion ja kaupungintasolla.Siitii,ettii
tilanne on meille niiin suotuisa,on kiitttiminenlukuisia
ja virallisiaedustajiaheidiinvuosikymmenien
yksityishenkiliiita
yhteyksistii.
varrellarakentamistaan
Aivanvaillekiitostaeiviitjiiti suomalais-japanilaiselle
kanssakayjotka
luoneetystavyysyhdistyksetkii?in,
miselleperusedellytyksiii
niidenedustajia
kansalaistapaakeisariotti huomioonkutsumalla
miseensa.
Kiitoksenohellakutsu lieneetulkittavissamyOs
ja kannustukseksi.
rohkaisuksi
-ystiivyysyhdistyksille
yhteyksienrakentaminen
Suomi-|apani
fapaniinja japanilaisiinsekeniidenpyyteetdnvaaliminenovat
sydiimenasioita.
Samanvaikutelmanantoivatvierailunaikana
myostilaisuuksiinosallistuneet
virallisetisiinniit.Heidlin|apanija niikyviinsuomalaismydnteisyytens?i
soisijatkuvanarjessakin
japanilaisen
kanssakliymisen
kehitt?imistli
koskevinaaloitteina,
ja piiiitdksinii.
keskusteluina
painopistealue
Laajassa
kentiissiiyksi keskeinen
on ystiivyysyhdistystentoiminta.Keisarionsydiimenasialla
olevathuomannut,
nyt on valtionja kaupunginvuoro!

HeikkiMallat

HEIKKI MALLAT

YstfrWystoimintaa

Sydiimenasiaa p arhaimmillaan

C'm{vmwnmittdijaileikkiVohaalo jamsinmiiinenFk-Won

ja niitii on niin paljon",kuten
Valtaosa
perustetuistamuttarahamaksettiinilmeises- sekailmaisiakrisikirjoituksia
Suomeen
ystiivyysyhdistyksistii
toimii ti kaupungin
kassasta.
valokuvialukuisiltayhteisiiiltii Larmolandikemyksensti
tiivisti.
ja Suomi-Japani
Helsingissii
toi jiisenetyhteenja ja yksityishenkiloiltiipiiiitoi- Japani-Kilta
Opiskelu
ry kuuluu Laryhdistyksilikin
piizikaupungissa
yhdessiioloa
rikastuttivatjapa- mittajaamyoten.
molankahtiajaossa
niihin,jotka
-yhteistytitaeiviit saaja sillii hiin tarkoittaa
on kolme. Niistii parhaiten nilaistenharrastusten
kuten Helsinki-Sendai
tunnenJapani-Kilta
ry:n,koska origami,ikebana,
kalligrafiaym. 16sivullaesittelevaan
Fin-Nip- ilmeisestitoiminta-avustusta.
olen ollut perustamassa
sita -piirit, juhlat,kokouksetja poninnumeroonhaettiinpro- Kilta on yhdistykseniihyviissii
vuonna1989ja johtanutsitii japanilaisten
tapaamiset
sekii jektiavustusta
kaupunginKult- kunnossa:
senlfies 500henkija 16yhtiojiisentiiovat
puheenjohtajana
tai muuten jiisenmatkat
lOjiisentii
tuuri- ja kirjastolautakunnalta.
|apaniin.
kokosenolemassaolon
ajan.
Vastaus
oli kielteinenDeruste-suorittaneet
vuosimaksunsa.
Tiedotustoirninta
lunase,ettd"lehtieioleproduk- Mutta vuokra,postimaksut,
tio"; byrokratiaoli muuttanut painotyotja monetmuut kulut
fapanin kieli j a kulttuuri
Tiedotus
hoidettiinaluksijiisen- sanan
projehisanaksi
produktio! ovatnousseet,
niin ettiiyhdistys
jo vuonna1993
kuin yhdistyson taloudellisesti
fapani-Kiltary on kieli-,tapa- tiedottein.Mutta
kulttuuri- ja harrastepainot-|apani-Kiltary julkaisiaika- fapania-viikot
tiukoilla.
teinenSuomiFin-Nipponin
Entiipiijos kaupunkiharkitJapani-ystiivyys-kauslehtimaisen
yhdistys.
numeron.
Lehtioli fapani-Kiltary on joutunut sisiuudelleensuhtautumistaan
fapaninkielenja japa- ensimmdisen
nilaistentapojenopiskeluon yhdistykselle
suurivoimain- kahdestiuseamman
yhdistyk- ystiivyysyhdistysten
edustaollut keskeisella
sijallaalusta ponnistuserityisestitalouden senyhteishankkeena
Stoassamaan kansalaistoimintaan?
-tapah- Hyviisyy muutokseen
alkaen,sillii perustajatolivat osaltaja pakottihakemaan
tu- pidetynfapania-viikot
on oleniidenaktiivisiaopiskelijoita.
He keaopetusministeri<iltii.
Laman tumakokonaisuuden
vastuul- massa:kaupunginloputonkiisektimydhemminjliseniksi vuoksisuoistuneista
miiiiriira- liseksijiirj estiijiiksi.Vuonna tollisuudenvelka
ystiivyysyhliittyneetarvelivat,
ettiiyhdistys hoistaheltisirahaavastamo- 1999|apanistatuotu taide- distyksillekaikistaniiden luojalkeen, nZiyttely
tukisi ja t?iydentiiisi
muualta nien keskustelujen
tuli maksamaan
noin mistahyvistiiyhteyksistii
ympiijoka keskeytyi muttaheltisikumminkin.Silti 60.000markkaa:senkuluihin ri maailmaa,jotka palvelevat
saatuaopetusta,
pahastioppilaitosten
pitkien avustusoli niin pieni, ettii Kulttuuri-ja kirjastolautakuntamyoskaupunginkansainviilisjiii mytinsi5.000markanavustuk- tymispyrkimystiiollen sen
"vuosikerta"
lomienvuoksi.Killanodotettiin ensimmiiinen
rakentavan
yhteennumeroon.
siltojaniidenyli.
sen,"koskaniiyttelyoli ulko- aidoin,kestiivinja syd2imeenNiin myostapahtui.Japani- SittemminFin-Nippon-lehti mainen".Lisiiksiylipormestarikiiyvinosa.
Kiltary vuokrasikerhohuoneenonilmestynytsatunnaisesti
niin Eva-Riitta Siitosen piiiitds Eikiisevaadipaljon.fapaniyksityisiltiimarkkinoilta,
perus- ettakasillaolevaon jarjestyk- poistisamana
vuonnafapania- Kiltary:n nimissiiHelsingin
ti sinnekirjastonja kiiynnisti sessii15.Lehdensivumddrd
on viikkojenkaupungillesynty- uudellesivistystoimenjohtaja
jokaoli noin Ilkka-Christian Bjdrklundi ||e
sielliijapaninkielenopetuksen vaihdellut20ja 56valillaja pai- neenvuokrariistin,
ja nosmiiiirii
omintakeisin
opetuksellisin
2.000:sta
8.000:een. 14.000
markkaa.
lfi ettamasseni
viestissii
mainittaloudellisinresurssein.
tuki on
senkolmekohtaa."Helsingin
f iirjes- Opetusministeridn
tely toimi juuri ja juuri; kun olluiio.ooo-5o.ooo
markkaaEntnpnjoskaupunki...
kaupungilta
toivoisi,ettii setieopettajaantoi ty0panoksensavuodestariippuen.Avustusta
dostaisi
yhdistyksemme
toiminjoka vuosija piiiitds- Helsinginkaupunkitukeekan- nan merkityksen,etta sekaytilmaiseksi,
niin nimelliset
kurs- haetaan
simaksutsekamyyjiiis-ja muut sekiimyonteinen
laidastalaitaan tiiisi jtisentemmeasiantunteettiikielteinen salaistoimintaa
pikku tulot riittiviit vuokraan. - on ministerion
harkinnassa, ja tukeasaakulttuurijohtajamustaja ette se osoittaisi
Yhtena
vuonnayhdistys
saikie- Japani-Kilta
huoltatoiminnan
ry onsaanutvuo- Yrjd Larmolan mukaanmyOs kantavansa
lenopetukseensa
I 0.000markan sienmittaantukeamy6sSasa- muutamaystiivyysyhdistyskin.puitetekijoiden
asianmukai(HM)
ja ilmoittajilta Muttauseimmateiviit."koska suudesta''.
avustuksenTydviienopistolta,
kawa-siiiiti<ilte
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Niinhymyilevid
ia hn'dntuulisia
yli 50henkil0a,
lzisna
kuitenkin
sistitiloihin.
noustahetkeksikorkealle.
fapaninkeisariAkihito ja
Tilaisuutta
oli Mydhemmintulopiiivtinilta- sillii monioli paikallapuoli
keisarinnaMichikotekiviit
seuraamaan
presidenttitarjosi sonsa
kanssa.
muutaman
virallisenvierailunSuomeen kokoontunut
sadan natasavallan
joukkosuo- keisariAkihitonia keisarinna Keisariparin
astuttuaPeilihengen
suuruinen
toukokuunlopulla
jajapanilaisia.
malaisia
Ihmiset Michikonvierailun kunniaksi saliin suurliihettiliisYasuji
ja Linnassa juhlapiiiviilliset Ishigakisuorittivieraiden
esitperjan- seisoivat
Hesaapuivat
Helsinkiin
turvakdyden
takana
Ensimmiiisinii
olivat
iltapiiivtillii monellaoli kiidessiiiin
kutsuvieraille.
telyn.
taina26.toukokuuta
fapanin
jaosallistuivat
pienoislippu.
vuorossa
Suomalais-fapanilaihetisaapumisenViikijoukossa
syn***
ry:nkunniapupresidenttityi eloa,kunmuutamaa
he&eii Lauantaina
27.toukokuutakei- nenYhdistys
saj?ilkeen
tasavallan
ja
ArvoSavolainen
Presidentin
linnan sariAkihitoiakeisarinna
Michi- heenjohtaja
TarjaHalosenja valiokunta-mydhemmin
parvekkeen
neuvos
PenttiArajiirvenj iirjes- toisenkerroksen
ovi ko kavivatHelsinginkaupun- rouvaKaijaSavolainen.
ja isiint?ipari
ry:nja Fin-Nipvieraineengintalolla,jossajtirjestettyiilou- Japani-Kilta
tameantervetuliaistilaisuuteen
avautui
minulla
Akihitoia nastilaisuuttaisiinniiiviityli- ponJehden
edustajana
Presidentin
linnanedustalla.tuli nakosiille.
Keisari
Michikovilkuttivat pormestariEva-RiittaSiitonen oli paikkanumeroseitsemdn,
Vaikkaoltiin jo kesrinkynnyk- keisarinna
pu- jotenesittelyvuoroni
tuli pian.
yleisiillehyviintuulisen
oloisina ja kaupunginvaltuuston
sella,saeoli poikkeuksellisen
pitiineet heenjohtaja
Paninmerkille,ettiikeisari
SuviRihtniemi.
koleajatuulinen.
Kunniakomp-ja mydsheilleseuraa
presidentti
paniantarkastaminen
Halonen Vierailu alkoikello 11ia 20 kuuntelihyvintarkkaavaisena,
oli jopa tasavallan
jeadavaliin,kuntuu- ia valiokuntaneuvos
keisari mitiisuurlfiettiliisIshigaki
esiAraitirvi minuuttiamyOhemmin
vaarassa
henkiltistii
isiinniitja joukko teltaviiste
sanoi.Sitmukaansablivat yhta hymyii.Yleistinja keisarinna,
lenpuuska
tempasi
katseensa
vieraapunaisen
kuuluijapaninkielisitimuitakutsuvieraitaniiyttiiytyi- tenhiink?i?insi
maton.Mattosaatiin joukosta
ja tervehti.
ja vas- Yookoso irasshaim
ojensikiitens?i
kuitenkinsuoristetuksi
ashita -terve- viit kapungintalonparvekkeella.seen,
ja
oteoliluja.Kumarsin
Kovatuuli Siiiioli nyt aurinkoinen- jopa Keisarin
taanottojuhlallisuudet
eteniviit tulotoivotuksia.
palaa- llmmin - jotenkaupungintalonloinkatseeni
alas,muttaensaamukaisesti.
vie- pakotti
vieraat
isiintineen
ohjelman
Sitten
johdat- maanpiansis?itiloihin,
yleis6?i
01in
oli nut suustani
sanakaan.
mutta eteenkokoontunutta
raatsiirtyiviitisflnttiviien
linnan tunnelma
Linnanedustalla
ehti useitatuhansiaja parvekkeel- vaitija hymyilinvain.
teleminaPresindentin
lakintarkenivilkutellaeilistiipi|a kunnostinpiiiini,silmieni
kasi,pastellein
olinaisen
dempiitin. Hymyii ja hyvaa edessii
viireinkirjailtukimonoja ystiituultariitti !
- viillisestihymyileviitkasvot.
IGupungintalon
lounastilais
Michiko,
uudenjiilkeenkeisariAkihitolla Hiinoli keisarinna
ja vasemmassa
ja keisarinna
Michikollaoli ma- kuin unelma
japaikassaan
hanellaoli punaValtionvierasta- kiidessiiiin
tervetuliaiskukkalossayksityinentapaaminen;valkoinen
Tartuinh?inen
ojentuli rouva kimppu.
tervehdysktiynnille
ja kukiiteen
oikeaan
Terttu Hirvenoja Ristiinasta. tamaansa
Muttajuurisilloinniiin,
RouvaHirvenoiakuuluiAkihi- marsin.
ton ja Michikonsuomalaiseenettiikimpunkaikkivalkoiset
heidiinensim- kukatolivatkielojaja huudahseurueeseen
suzuran"
.
maisellliSuomenvierailullaan din"aah- kireina
Sittenhiin siirtyi seuraavan
vuonna1985.Ensikontaktijohti
ja jo 15vuotta vieraanluo ja esittelyjatkui.
ystiivystymiseen
puoliso,rouva
yhteydenpitoo
n Suurliihettiliidn
kestdneeseen
Tokionja Ristiinan viililla. YokoIshigakiavustikeisaPaikallaoli koko Hirvenojan rinnaaesittelykierroksella.
jatkuiseurusteluna.
perhe.
Tilaisuus
jatkui klo 16 KeisariAkihitoja keisarinna
Vierailuohjelma
jonka Peili- Michikoolivathyvinaktiivisia
Hotelli K?impissii,
ja monivieraista
salissakeisaripariaodotti 32 keskustelijoita
vaihtaa
ajatuksia
kutsuvierasta.
saitilaisuuden
Vieraistapuoletoli suomalai- heidiinkanssaan.
ja he The HelsinkiChapterof
siaja puoletjapanilaisia
ry:n
seisoivatomissariveisstitinl?i- IkebanaInternational
puheenjohtaja
Liisa
hellii vastakkaisiaseiniti niin, edellinen
j?iivapaaksi.
Nurminenoli yksivieraista,
ettiikeskilattia
sekiikeisarin
ettii
Virallisesti"Iltapliivliteeksi" jokakeskusteli
kanssa.
kutsutussatilaisuudessa
oli keisarinnan
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KeisariAkihitoja keisarinna
Michikokaupungintalon
parvekkeella
(oih"),tasavallan
ylipormutari Eva-RiittaSiitosen
ja valiokuntaneuvos
praidentti TarjaHalosen
PenttiArajiirvanseurassa
- Puhuinenglantia
ja kerroin laulu"-niiytelmiin
ja olipahan
heille,ettiikiinnostukseni
ike- opetellut
sentunnusmelodianbanaakohtaan
on anlanutmi- kin etuk;iteen,
sillahanhyraili
nulletilaisuuden
tavata
prinssi sitrijo vierailulle
tullessaan.
TakamadoRetretissii
vuonna Varhaisesta
kellonajasta
huolija useita
1990
tilaisuuksia
tavata mattakatsomoon
oli saatulapprinsessa
Mikasa,jokaon To- s i a H e l s i n g ifna p a n i l a i s e s t l
kionikebananiiyttelyjen
suoje-koulustaja Vartiokyl:inLasten
iija.LiisaNurminenoli hyvin p:iivrikod
ista,sillli keisarinna
iloinenkeskustelutilaisuuden
halusijakaateatteriel:imyksensii
johdosta
ja sanoikaikenmen- lastenkanssa.
neenmitd luonnollisimmalla Keskipriiviilki
keisariAkihito
ja kersarinna
tavalla.
Michiko
nauttivat
***
yksityisen
lounaanseuranaan
Sunnuntaiaamuna
28.touko- presidentti
MaunoKoivistoja
kuutaklo l0 keisarinna
Michiko rouvaTellervoKoivisto sekl
vierailiNukketeatteri
Sampossa,heidain
tyttiirensii
Assija tAmiin
joka sijaitsee
Puotilassa
It:i- puolisoHeikkiAllonen.
Helsingissii.Teatterinjohtaja MatkallaHelsinki-Vantaan
MaijaBaricsanoo,ettdvierailu lentoasemalle
keisaripari
pysAholi keisarinnan
omaerikois- tyi Miintyniemess:i
hyviisteltolvomus.
liikseentasavallan
presidentti
- Olemmehyviniloisia,ettii TarjaHalosen
ja valiokuntah a n e n t o i v e e n s at o t e u t u i .neuvosPenttiArajlirven.
SuojatkuiRuotsiin.
K e i s a r i n n aN l i c h i k oh a l u s i mesta
vierailu
niihdzi
nrmenomaan
kirjoitta
"Joen
mani ja siiveltamiini
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Keisarillinen
vierailu|apanistateyksienjohdosta.
Suomalaiset
Suomeen
oli historiallinen.
sillii isiinniitja suuri yleisdottivat
lajis- korkeatvieraatvastaanliimpoiseoli aivanensimmiiinen
saan;fapaninkeisarieiniietkos- sin ja sydiimellisin
tervetulokaanaiemminolekiiynytmaas- toivotuksinja mydstiedotusraoortoivat
vieraisamme.MuttakoskaAkihitoja viilineemme
Michikoolivatvierailleet
taella lustalaajasti.Keisarillisen
hovin
vuonna1985ollessaan
silloin korkeanvirkamiehenmukaan
ja kruunun- "keisariAkihitonja keisarinna
kruununprinssi
prinsessa,
se osoittaa,
ettahe MichikonSuomenvierailuon
Hymyitodellahalusivat
tullauudelleen.ollut suuri menestys".
keisariSanotaankin,
ettii Suomella
on leviija hyviintuulinen
omasijansaheidiinsydamis-pariihastuttijokaisen.
s[iin kulttuuri- ja henkildyh-

SA-KUVA

Kenraali
Fuiinawa
Suomessa
ja japaninviilisissiisuh- varatullakatuosuudella.
ja puo- sellaisena
Suornen
Hetkeii ja kenraaliHiigglundin
laatuaanensimmiiiteissa
tehtiinheiniikuussa
kenraali
Fujinawalustusvaliokunnan
komenuusi mydhemmin
ouheen- nenPuolustusvoimien
kun maassammelaskiJapanin
aluevaltaus,
vdreinsoinnutetutjohtajankansanedustija
Ilkka tajansinnetekemii.
ja mar- Kanervankanssasekiitutus- - Vierailujentarkoitushanon
vierailifapaninItsepuolustus-seppeleet
sankariristille
voimienkomentaja
kenraaliYuji salkkaMannerheimin
hauta- tuminenTalvisota-niiyttelyyn
molemminpuolisen
tuntemukja suhteiden
Fujinawa.
Vierailuoli virallinen muistomerkille.
Kunniakiiyn-Sotamuseossa.
kesenlisiiiiminen
ja sellaisena
ja
ja kolmannenhittaminen,everstiKei Tahara
ensimmdinen.
Ken- nilleosallistui
kokoseurue
Vierailun
toisen
ja hiinenseu- Puolustusvoimien
raali Fujinawan
ylintiijohtoa. piiivzin
kenraali
Fujinawa
vietti Japanin
suurliihetystdsta
t0teaa.
pide- Lapissa
rueensa
isiintiiniitoimiPuolus- Kauniissa
kesiiaamussa
mm.Rajavar- Puolustusasiamiehend
tutustuen
suurtusvoimien
komentaja
kenraali tyssiitilaisuudessa
Ivalossa
olivatmuka- tiolaitokseen
sekaLa- lahetystdssa
vuodesta1999
ja pin ilmatorjuntarykmenttiin
ja alkaentoiminuteverstiTahara
na myOskunniakomppania
GustavHiigglund.
n soittoku
nta.Varsinaista
OhjelmaalkoikeskiviikkonaKaarti
lennostoon
Rovaniemell2i. osallistuivierailunvalmiste1 2 .h e i n a i k u uktlao 9 k u n n i a - yleisdiiei paikallaniikynyt.
Vierailuoli vastavierailu
ken- luun ja liittyi Helsingissii
kenkomppanian
tarkastuksella, Kenraali
Fujinawan
ensim- raali Hiigglundinlokakuussa
j
jokapidettiinpoikkeuksellisesti
mdisenvierailupiiiv?in
ohjel- 1999Japaniin
tekemiille
vierai- Viuaan a isdnndn seurasHietaniemen
kappelin
edustaltamaankuuluilisiiksikeskustelu-lulle,jokasekinoli virallinenja ma,sstiTimoLehtonen
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Enffirffi
raali Fujinawan
seurueeseen.
V i e r a i l ukna i k i s svaa i h e i s s a
mukana
hdnnimedd
olleena
sen
kohokohdiksi
seppeleenlaskun
m a r s a l k k aM a n n e r h e i m i n
muistomerkille,
keskustelut
ja
kenraali
kanssa
Hiigglundin
Lapinkesiiyon
aurinkoineen.
- Vierailuoli enemmiin
kuin
sotilashenkiloiden
tapaaminen,
sillasenaikanamyosSuomen
kaunisluontosaikeskeisen
huomionosakseen.
Vierailun
ainoaksi
ongelmaksi eversti
Tahara
mainitsee
vieraitaja isiintiiitasapuolisesti
p i i r i t t i i n e evt e r e n h i m o i s c t
Lapinsti2isket.
Yuji FujinaI VierasKenraali
wa on syntynytvuonna1941,
ylennettykenraaliksi
vuonna
I 9971animitetty
komentajaksi
vuonna1999.Tarkkaan
orraen
h r i n e nn y k y i n e na s e m a n s a
miiiiritell[rinJieitain eri aselajien yhteisenneuvoston
puheenjohtajaksi
eli englanniksi:
EverstiKei Tahara
Chairmao
n f t h e J o i n tS t a t f
C o u n c iol f t h e S e l f ' D e t e n c e
Forces
of Japan.
I SeurueMrs.MitsuyoFuji
nawa;Vara-amiraaliToshihiko
Yoji
Oka; Everstiluutnantti
Tamura;Everstiluutnantti
HiroshiMurakami;Evcrst
iEverstiTaharakertoo,etta Japaninitsepuolustusvoimien
luutnanttiYoshiharuMatsuon tiitii nyky| 274.000henkiloii.
Iieitainpalveluksessa
moto;sekdHelsinsistai
mukaan
Miiiiriiiiollaankuitenkinsuoistamassa
20.000henkilolla.
maavoimiin
kohdistuu
kokonaisuudessaan
tullut Japanin
suurliihetystdn Suuistus
EverstiKei
Kalustonosaltakehittamisohjelmaan
kirjatuttavoiteuuolustusasiamies
Tahara.
lukematovatjoiltakinosinyhtiisuuretkuin nytjajoiltakin
osinpienemm
dt.I ieitain kehittamissuunnitelma
sisiltaa
I Isanta KenraaliGustav
ja muutauudelleenorganisointia.
myOsalueellista
Hagglund,
Puolustusvoim
ien
komentaja.
Maavoimienkalustotavoitteet
I Muut suomalaisetEversti
(Ground-to-Air
Missile)8 kpl
Antti Wahlroos,
Ilmatorjuntaohjukset
Suomen
Japaninsuurltihetyston
sotilasasia- ltOkpU
(BattleTanks)900kpl [-300kpl]
mies; Everstilu
Hydkkiiysvaunut
utnanttiMikael
Heinrichs;ja NlajuriEero
Tykit(MainArtilleries)
900kpl [-100kpl]
Py0tsiii.
Laivastonkalustotavoitteet:
I tadies program Rouvien
MitsuvoFuiinawan
Havittajat(Destroyers)
ia Ritva
50kpl [-10kpl]
''
(Submarines)
Hiigglundin"ladies prograSukellusveneet
16kpl [t0 kpU
(CombatAircraft)
Taistelukoneet
170kpl [-50kpll
miin" osallistuivatsuurldhetystonpuolustusasiamiehen,
everstiTaharannuolisoMrs.
Ilmavoimienkalustotavoitteet:
(CombatAircrafts)
Tahara
Mrs.
Taistelukoneet
400kpl [-30kpl]
Ritva
funko
1a
Heinonen.
Havittajia(Fighters)
edellisestii
on 300kpl [-50kpl]
I Suomenlisiiksikenraali
Fujinawa
seurueineen
vieraili
ja Saksassa.
Ranskassa

Suomussalmen
motti
KuneverstiKei Taharanimeiiiiseppeleenlaskun
Mannerheiminhaudallayhdeksi
kenraali Yuji Fujinawan
Suomenvierailunkohokohdaksi,siihenliittyy kohteliaisuudenohellaammatillista
arvostusta
Suomen
talvi-ja
jatkosodan
johtajaakohtaan.
Keskustelussa
everstiTaharan
kanssakiiy niiet ilmi, ettii
maavoimien
upseeJapanissa
rikoulutuksessa
Mannerheimin motitustaktiikkaon
keskeisenii
oppiaineena.
- Suomussalmen
motti
kuuluisimpana
on tuttujokaisellejapanilaiselle
maavoimienupseerille,
eversti
Taharavakuuttaa.

Kirjat

f apaninitsepuolustusvoimat

Viimevuosinaon julkaistu
iaoaniksimuutamaSuomen
iaivi- ja jatkosodista
kertova
teos.
Kiiiinnoksiniiilmestyneitri
ovat Ilmari Juutilaisen
Punalentdjiin kiusana vuodelta 1997ja Eino Luukkasen
Hrivittdjrilentiij iinii kahdessa
1999.
sodassavuodelta
Edellistenkiiiintiijii ja
toimittajaHiroshi Umemoto
myris
on julkaissut
aiheesta
omanteoksensa;
seon vuonna 1999ilmestynytVerinen
kesii.
Teokset
Dai
on kustantanut
NipponKaigaCo.
Tiedotja kuvaovatfouko
Rautiolta.
FIN-NIPPON9 2OOO l;

Aiatuksia4

llkkaHakalehto
Piiiitoimittaja
HeikkiMallat,Fin-Nippon-lehti

Arvoisatlukijat

ja ahkerien
ihmistenasumamaa,jossa
on lahjakkaiden
Japani
kulttuuriin.
uusinteknologia
yhdistyyvanhaan
tatunnetaanmyosvoimakkaasta
esteettisyyden
Japanilaiset
justaan,kohteliaisuudestaan
ja luonnonrakkaudestaan.
- esimerkiksi
ja suomalaisessa
muotokielessii
fapanilaisessa
- on samanja
puuarkkitehtuurissa,
keramiikassagrafiikassa
pelkistettya
kaltaista
ilmaisua.
japanilainen
laulurunous
puhuttelevaa.
Vanha
onsyviillisesti
Keviitilliikirsikankukkien
aikaan|apanilieneeunohtumaton
niiky,jonkatoivoisikokevansa.

kaikilleFin-Nippon-lehden
Esitiinl?impimiin
tervehdykseni
ja
maantieteellinen
v?ilimatka
lukijoille.Vaikka
Japanin Suomen
ja asenteemme
ovatmonella
tapaasamanon pitkd,arvomme
ihmisetarvostavat
kaltaiset.
Molemmissa
maissa
tyritii,rehellisyyttii sekiitiismiillisyyttiija pitavatniita ohjenuorana
eltimiiss[iin.
tekijiinii
Naidenarvojenkunnioituson toiminutkeskeisenii
jalki1900-luvun
molempienmaidenmenestystarinoissa
leimallisena
puoliskolla.
ettdndmdarvottulevatolemaan
Uskon,
jonkavaraanmaailpiirteeniikansainviilisessii
yhteistyossii,
rakentuu.
hyvinvointimy<is
tulevaisuudessa
manlaajuinen
-lehden
lukijoilleoikeinhyv[ii
ToivotankaikilleFin-Nippon
loppuvuotta1999ja mit?iparhaintaonneaja menestystii
2000.
vuodelle

Helsinki29.10.1999
Parhain
terveisin
Ilkka Hakalehto
ja
Puolesta
2000-kansalaisliikkeen
Itseniiisen
Suomen
Perussuomalaiset
r.p:n presidenttiehdokas.
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TariaHalonen
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Helsinki29.10.1999
TarjaHalonen
Ulkoasiainministeri
Presidentti
2000ry

lapanista

RistoKuisma

RiittaUosukainen

Fin-Nippon-lehdelle

ajatus
Muutama|apaniakoskeva

Minulla on ollut ilo vieraillalapanissavuosina1992ja 1996'
joka arahkeruusheriitti ihailuasuomalaisessa,
|apanilaisten
nteko
a.
vostaakovaatyd
tasoja laajuusoli
Teknistenlaitteidenja tietoliikenteen
vaikuttavaa.
aj*onyhteistiijapanilaisen
kansanluonteessa
Suomalaisessa
jayrittiiminen
muistutsisukkuus,sankarillisuus
telunkanssa;
tavattoisiaan.
heriittihuomiotasesuuriarvosKun itseolenmaratoonari,
nauttii.
tus.iotamaratoniuoksu
fapanissa
ja
kauneudellaan
japanilainen
tuideju kuittuuriihastuttavat

tietoja fapaniayhdistaamaidensamansuuntainen
Suomea
teknologian
onniiissiikorkean
yhteiskunnan
kehitys:painopiste
issiij a palveluniiktrkohdissa,
maissa sisiillollisissiikysymyks
tarkoittaapanostamista
kehitys
inhimillisrydessii.Tiim2i
nyt, kun perusja
kayttajiiystdviillisyyteen
sisiilt0tuotantoon
luotu.
on
infrastruktuuritietoyhteiskunnalle
Maitammeyhdisiaatieteenja kulttuurin p.arissatehty
j ostaupeaesimerkkionvastavihitty TokionSuomen
yhteistyii,
Erityisenarvokastaon ollut juuri maiticulttuuri-instituutti.
MydstiindvuonnaesimerkulttuuriyhteistyO'
temmeviilinen
ilo ja kunnia nauttia
ollut
on
meilla
kiksi Helsingiss?i
japanilaisesta
kulttuurista
monipuolisesta
korkeatasoiseita,
kautta.
taideniiyttelyjen
ja
kuin
musiikin
niin teatterin
Suomalaisiija japanilaisiayhdistiiiitietynlainen"sielujen
me olemmevarsin
sympatia". Viestintiikiiyttiiytymiseltlim
kuten
suhteen
luonteenpiirteiden
sellaisten
Samoin
saminlaisia.
suorituksiin'
ja
vaativiin
sitoutuminen
korkeatytimoraali

keveydellaan.
Helsinki22.10.1999
RistoKuisma

Helsinki27.10.1999
Presidenttiehdokas
RiittaUosukainen,
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