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Päätoimittaja Pohtii
Hyvät Hanshan lukijat. Ruuduillanne (tai käsissänne jos olette printanneet aineiston säilytettäväksi tulevien polvien varalle) on nyt ensimmäinen päätoimittamani numero. Siksi lienee
paikallaan esittäytyä ja kertoa mitä on odotettavissa, jos kami suo eikä Korkeammilta Tahoilta
saada viestejä.
Hansha säilyy SMSRY:n jäsenlehtenä, joka sekä kertoo tekeillä olevista hankkeista että kertaa
vanhoja. Aihealueena säilyy samuraikulttuuri ja budolajit, etenkin meille kaikille niin rakas iaido
ja muut miekkalajit ja -koulukunnat.
Mahdollisuuksien mukaan esitellään myös muita lajeja, kaikilla budolajeilla on annettavaa toisilleen mitä tulee harjoittelun päämääriin ja harjoitustapoihin. Perinteiseen malliin julkaistaan
myös muuhun Japani kulttuuriin ja traditioihin liittyviä artikkeleita, ja analysoidaan niiden yhteyksiä bushidoon.
Hansha ottaa mielellään vastaan juttutarjouksia aiheista, jotka sivuavat lehden toiminta-ajatusta. Kaikki Japanin- matkalaiset ovat tervetulleita raportoimaan kokemuksistaan; Erityisen tervetulleita ovat Japanissa koetut asiat, joiden antamista opetuksista voi olla muille
matkalaisille hyötyä. Myös vinkit Japania, sen historiaa ja samuraita koskevista elokuvista ja
kirjoista kiinnostavat Hanshan lukijoita.
Lehti ilmestyy perinteisen satunnaisaikataulun mukaisesti.

Daruma katsoo teitä
Päätoimittajan virkaan kuuluvin diktaattorin valtuuksin olen päättänyt valita tämän Hanshan
numeron symboliksi Daruman. Hänen esikuvansa on 500 - 600 luvuilla elänyt munkki Bodhidharma, jota pidetään zen-buddhalaisuuden perustajana.
Hänen toimintatapansa on kiteytetty sanontaan "kaadu kuudesti, nouse seitsemän kertaa jaloillesi". Mielestäni hän on erinomainen symboli meidän kaikkien ponnistuksille iain ja muun
japanilaisen kulttuurin tiellä. Epäonnistumisten ei pidä antaa lannistaa.(tämä EI liity tämän
numeron tuottamiseen. Kaikki on sujunut ihan Ryujima [ruåtsiksi Strömsö] -han malliin....)

In Memoriam
Lopuksi hieman murheellisempi uutinen. Hanshan pitkäaikainen avustaja, SMSRY.n toiminnan
kantava voima ja kaikkien asioiden uupumaton järjestelijä, japanilaissyntyinen ystävämme ja
kumppanimme Mù Yoku poistui joukostamme kanadanhanhien muuton aikaan.
Kuten kaikki tiedämme, aina kun hanshaan piti tehdä juttu, opettajia kuljettaa majapaikkaan tai
ravintolasta varata pöytä 15 - 35 henkilölle, tehtävää esitettiin Mù:n hoitoon.
Itse asiassa aina, kun tarvitsi tehdä jotain, kaikui välittömästi kysymys "Eikö Mù Yoku, tai
useimmiten suomalaiseen malliin, etunimi ensin, Yoku Mù voisi?" ja useimmiten tehtävä sitten
jäikin hänen huolekseen.
Nimensä mukaisesti Mù jätti jälkeensä suuren tyhjän tilan jonka täyttämiseksi meidän on ponnisteltava.
Mù:n jätettyä meidät on tulee meistä jokaisen muuttaa toimintatapaansa. Enää ei voi kysyä
"Mitä Yoku Mù voisi tehdä edistääkseen Suomen ja Itämeren alueen iaidoa ja japanilaisen
kulttuurin tuntemusta kuten Hansha- lehteä."
Uusi kysymys kuuluu "Mitä JUURI MINÄ voisin tehdä edistääkseni etc...".
Ja tiukasti Daruman hengessä, virheitä ei voi välttää, mutta se ei ole syy jättää tehtävää kesken.
Päätoimittaja, the Big Honcho

HanShakespeare

BONUS: hieman talousasiaa
(pankkien ja talousuutisten normaali varoitus: seuraava teksti perustuu parhaisiin käytettävissämme oleviin tietoihin. Se EI kuitenkaan ole mikään kehotus ostaa tai myydä MITÄÄN sijoituskohteita tai sellaisiksi rinnastettavia)

Vähän tietoa jenin ja euron kurssinäkymistä. Euro vahvistui keväällä jonkin verran suhteessa jeniin, ja
on syksyllä pysynyt 130 jenin tuntumassa. Eurokriisin laantuminen akuutista hankalaksi on voimistanut
euron houkutusta sijoituskohteena, eikä euron dollaria ja jeniä hivenen korkeampi korkotaso ole haitannut. Kunhan Italia tai etenkään Ranska eivät tee poliittisia virheitä, euron voimakkaalle laskulle ei näy
suuria syitä.
Japanissa taas pääministeri Aben talousohjelma alkaa vähitellen purra. Pääomia liikkuu, ja yritykset
alkavat vähitellen piristyä. Taloutta pitkään painaneet, jeniä tukeneet, deflaatiopaineet ovat lievittymässä.
Meidän kannaltamme Aben ohjelmassa on kuitenkin yksi pulma. Pääministerin aie paikata Japanin valtiontalouden vajetta arvonlisäveron nostolla etenee parlamentissa.
Veron on näärä kivuta 5 prosentista kahdeksaan. Tämä lisää 80 000 jenin iaiton hintaan 2 400 jeniä.
(mitä se tekee niille 600 - 800 000 jenin shinkeneille joita toiset meistä ovat hankkimassa voitte laskea
itse :)). Toisin sanoen, kaikkiin jenimääräisiin maksuihin on odotettavissa korotus kunhan veronmuutos
toteutuu. Tämä saattaa tapahtua nopeastikin.
Tosin kokemus jarruttaa veronkorotusta: edellinen, vuonna 1997 tehty korotus, katkaisi Japanissa tuolloin orastaneen talouskasvun ja ajoi maan takaisin taantumaan. Siksi en usko korotuksen tulevan voimaan vielä ensi keväänä, vaan vasta vuoden 2015 huhtikuun alussa. Japanissa yritysten tilikausi päättyy normaalisti maaliskuuhun, ja talouspolitiikan muutokset astuvat siksi voimaan useimmiten huhtikuun
alussa.
Ja lopuksi lainaus netin parhaalta amerikkalaisen jalkapallon kommentaattorilta Gregg Easterbrookilta.
Hän päättää ilmaisen saittinsa tulosveikkaukset lupaamalla rahat takaisin jos yksikin ennuste toteutuu.
Tämä katsaus on Hanshalle maksuton, ja saatiin pyytämättä ja yllätyksenä. Lupaan palauttaa palkkion
jos yksikään ennusteeni toteutuu.

TheJenisei

Turun tavoite täyttyi (otsikointi toimituksen)
Turkuun on suunniteltu Iaido-leiriä kansainväliseen tyyliin jo pidemmän aikaa. Ensimmäiset keskustelut
muistan jostain 90-luvun lopulta. Leireille on tullut osallistuttua vuosien varrella kyllä useaan otteeseen
ja sitä myötä on tullut nähtyä niin leirejä monenmoista. Tietty osallistuminen ja järjestäminen ovat osaltaan eri vastuita. Tavoite oli rakentaa leiriä osallistujien kannalta toimivaksi ja edulliseksi kokonaisuudeksi jotta voitaisiin keskittyä olennaisimpaan eli Iaidon opiskeluun yhdessä.
Muistikuvani ensimmäiseltä Iaido-leireiltä, johon olen osallistunut, on kun 90-luvun alussa osallistuin
Huopalahden koululla leirille. Tuolloin liikuin pääasiassa junalla ja siirtyminen aikaisemmin tuntemattomaan lähiöön Helsingin sisällä tuntui jännittävältä seikkailulta. Tuolloin jo leiri-ilmoitusten yhteydessä oli
selkeät ohjeet miten löytää paikanpäälle. Nämä ohjeet olivatkin uudelle tulokkaalle ensiarvoisen tärkeitä
perille pääsemiseksi. Nykyään kännyköiden navigaattorit ja muutenkin kyyditsemisjärjestelyt ovat tehneet leireille löytämisen helpommaksi.
Turun sijainti on varsin kätevä kun niin Suomesta, Ruotsista kuin kauempaakin on helppo ja nopea
saapua leireilemään Suomen pääkaupunkiin, jota joku väittää entiseksi sellaiseksi. Leirisaliksi kuitenkin
valikoitui Lietohalli joka sijaitsee muutamia kilometrejä Turun rajasta itään. Suomessa on paljon erilaisia
tiloja jotka soveltuvat Iaido-leirille pitopaikaksi mutta lähes kaikki julkisesti vuokrattavat tilat ovat kesällä
huoltotoimenpiteiden kohteena. Näin oli myös Turun koulusalit. Myös Lietohalli on kesällä kiinni mutta
aktiivinen organisointitiimimme sai tehtyä järjestelyt jotta salia voitiin käyttää. Salin etäisyys Turusta ja
etenkin opettajien hotellista aiheutti kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa päänvaivaa.
Yksi merkittävimpiä organisointitehtäviä leireillä on kuljetusten järjestelyt. Autolla sinne ja autolla tänne
voi henkilökohtaisen liikennejärjestelyn kannalta tuntua yksinkertaiselta mutta leirillä on paljon liikennejärjestelyihin liittyvää suunnittelua; opettajien leiripaikalle tulemiset ja poisviemiset, leirivarusteiden tuomiset ja poisviemiset, opettajien lounas ja illallishaut ja pois viemiset sekä mahdolliset leiripaikalle tulijoiden pysäköintien karkea suunnittelu. Tämän lisäksi on mietittävä miten julkisia käyttävät pystyvät
edes teoriassa pääsemään aamulla leirille ja illalla takaisin majapaikkoihinsa.
Kuljetusten suunnittelu tehtiin hyvissä ajoin ennen leiriä. Kuljettajia löytyi hyvä määrä Turusta ja saimme
apua aamu- ja iltakuljetuksiin kun Pasi majoittui samaan hotelliin opettajien kanssa. Kuljetukset kirjattiin
ajosuunnitelmaan. Pari päivää ennen leirin alkua kuitenkin suunnitelmat jouduttiin tekemään uudelleen
kun minun autoni, vanha kunnon Osku, sanoi sopimuksen irti katkaisten toisen vetoakselin. Jo sovitut
kuljettajat venyivät hienosti täyttämään tämän autorikon jättämät kuljetusvuorot. Lietohallista oli hotellille
noin 20 minuutin ajomatka. Leirin aikana huomattiin myös että jos sama kuljetuskunta haki ja vei, ei
lounaalle jäänyt aikaa.
Ensimmäisellä leirillä aikoinaan teki vaikutuksen välitön ilmapiiri ja ystävälliset kanssa harjoittelijat.
Kun saavuin harjoituspaikalle ja aloin vaihtamaan harjoitusvarusteita viereeni tuli hiukan minua vanhempi mies ja saimme aikaan mukavan keskustelun polvisuojista ja jalkahuollosta. Leirin alkaessa tämä
henkilö kurvasi rivistön eteen ja teimme hänelle, Jukka Helmiselle alkukumarrukset. Myös tämän asian
tuominen Turun leirille oli ensiarvoista. Halusimme että Iaidon harjoittelijoilla on aikaa viettää yhdessä
mukavia keskustelu hetkiä, vertailla tekniikoita ja kahlata vanhojen harjoittelijoiden taistelutarinoiden
hylsykasoissa.
Tavoittelimme leiritunnelmaa kahden tekijän kautta jotka molemmat myös suunnitteluvaiheessa arveltiin
helpottavan huimasti leirin mukavuutta. Läheinen koulu tarjosi majoitustilat edullisesti ja Lietohallin kioski teki edulliset tarjoukset aamupaloista ja lounaista. Majoituksiin ja ruokailuihin liittyy kuitenkin suunnitteluriski. Periaate on että kustannukset jaetaan mutta majoituksissa kokonaishinta jaetaan osallistujien
kesken joten jos monta jää pois on hinta muodostettu väärin. Ruokailuissa taas kioskin pitäjä valmistelee etukäteen sovitut määrät annoksia. Jos osa ei ostakaan tai jää jopa leiriltä pois, muodostuu taas
hinta väärin. Molempiin suunniteltiin prosentuaalinen osuus pois jääviä ja näin laskettiin hinta. Tämä
arvio ei ihan loppupeleissä osunut oikeaan mutta kustannusvaikutus jäi maltilliseksi. Koska kuitenkin
molemmista palveluista pidettiin; majoitus ja ruokailut, on näiden kustannusjakototeutusta syytä hioa
vielä seuraaville leireille. Leirin aikana kuulemistani tarinoista päätelleen myös tavoite yhteisöllisyyden
lisääntymisestä saavutettiin.
Olen ollut rasittavuustasoiltaan monen oloisessa eri leirissä. Jos harjoituksia on vähän, tulee olo että
yhteisestä ajasta ei saa niin paljon kuin haluaisi. Toisaalta haastavaa myös on että joka tason harjoituksia on syytä olla ja tällöin tiivis perusharjoittelu yhdistettynä kaikkiin eri sarjoihin voi tehdä harjoittelun
raskaaksi vanhemmalle ja pidempään harjoitelleille.

Muistan etenkin yhden leirin 2000-luvun taitteesta jossa ensin oli kesäleiri ja perään dan-leiri. Tuolloin
kun pelkkä harjoitusten massiivinen määrä ja vaativuus imi kaikki voimat harjoittelijoista, he vaelsivat
dan-leirillä zombielaumana harjoituksista toisiin. Tällöin havaittiin että oppimisen kannalta on tärkeää
tasapaino levon, harjoittelun määrän ja vaativuuden suhteen.
Onneksi niistä ajoista on leirisuunnittelussa tultu huimasti eteenpäin. Pasi teki varsinaisen leiriohjelman.
Leirillä oli joka osaamisen tasolle pyritty tarjoamaan harjoituksia ja uutuutena oli 6. danien harjoitukset.
Itse odotin paljon 6. danien harjoituksilta. Kun harjoitukset alkoivat pienryhmällä, jossa harjoittelijoita oli
neljä ja opettajia kaksi, oli tunnelma odottava. Aika lensi siivillä ja intensiiviset harjoitukset antoivatkin
paljon. Heräsikin ajatus että varmasti olisi kiinnostusta muutoinkin päästä pienryhmissä harjoittelemaan
mutta paras mahdollisuus tähän on käytännössä Japanissa käynnit, joita voin hyvillä mielin suositella.
Leirin järjestäminen omalta osaltani oli miellyttävä kokemus. Tämä johtuu varmasti siitä että suurin vastuu oli delegoitu eteenpäin Meri-Tuulia Kaarakaiselle ja Sampsa Pesosella. Leiri järjestelyihin ja ideointiin osallistui toki kaikki Turun harjoittelijat ja Suomen Muso Shinden Ryu -yhdistyksen pääpukarit. Kiitos
etenkin Mikolle leirisuunnittelutyökalusta. Ideoiden keräämiseen käytimme foorumeita, johon tehtiin
osio mihin on kerätty tietoa alueen majoituksista, koulusaleista, opettajien lahjoista ja niin edelleen.
Suurin kiitos kuuluu kaikille osallistujille! Olemme Turussa jo alkaneet lobbaamaan että saamme Turkuun lisää leirejä. Joten kun seuraavan kerran on mahdollisuus niin kaikki mukaan koska Turussa on
Hauskaa!

Nevalainen Jari- sensei

Salil eka, salil vika
Lähtösysäys tälle tekstille tuli viime elokuussa
Yokohamassa Hayashi Kaikan:in katolla Mikko
Oksan kanssa keskustellessa. Mikko kertoi
opettaessaan hyödyntävänsä minua täydentävänä esimerkkinä, koska minulla on pehmeämpi lähestymistapa moniin asioihin. Pehmeys on
minustakin hyvä sana kuvaamaan suhdettani
iai:in harjoitteluun, mutta sitäkin on niin montaa laatua, että ryhdyin miettimään tarkemmin,
mistä tuo pehmeys oikein muodostuu? Pullamössömeininkiä suosivana en ole vetäytynyt
vuorille miettimään asioita itse vaan turvaudun
tämän tästä muiden ideoihin, jotka ovat tavalla
tai toisella puhutelleet minua.
Pehmeyttä on luullakseni ainakin se, että minun
käsitykseni mukaan iaidon harjoittelussa sen
enempää kuin minkään muunkaan do-taiteen
harjoittamisessa asiayhteydestä täysin riippumattomia totuuksia on vähänlaisesti ja niiden
kommunikoiminen henkilöltä toiselle onnistuu
harvoin. Ellei näin olisi, niin kaikenlaisten koko
tradition hallinnasta kertovien todistusten jakeleminen olisi lähinnä poliittinen kysymys. Niin
moni ihminen Suomessakin on käyttänyt siinä
määrin aikaa ja vaivaa miekanheilutuksen
opiskeluun, että yhden koulukunnan tekniikat,
taktiikat, strategiat, salaisuudet ja kaikki tiedossa olevat aiempiin opettajiin liittyvät kaskut
olisi ehtinyt kertoa moneen kertaan. Minun
huumorintajuuni kuitenkin vetoaa se, että latinan sana discursus, josta on ammennettu ainakin englannin discourse ja ranskan discours
tarkoittaa juoksentelemista sinne tänne1. Olen
siis pehmo ainakin siinä mielessä, että suostun
ylipäätään keskustelemaan asioista, vaikka tiedän homman lähtevän lapasesta ennen pitkää.
Jos kerran puhuminen sitten on huomattavan
vaarallista, niin eikö sitten ole hyvä treenata
kiilto silmissä ja paikat vereslihalla? Pehmohenkilön vastaukseni on: “Joskus joo.” Jos harjoittelun metaforana käyttää Brad Warnerin2
tapaan huoneen siivoamista, niin minusta kovaa
treenaamisen pitäminen ratkaisuna kaikkeen
vastaa kaiken paiskomista jätesäkkiin. Sedimentoituneille pizzalaatikkokasoille ja muulle
saastalle välitön siirto roskikseen tuntuu minusta hyvältä idealta, jota ei kannata jättää tekemättä laiskuuttaan tai sentimentaalisuuttaan.

Varakkaalle henkilölle on mahdollista soveltaa
samaa ideaa myös likaisiin vaatteisiin ainakin
niin pitkään kuin uusia on kaapissa tai niitä
muistaa hankkia. Pölyisen, tahriintuneen ja
ennen kaikkea edelleen täynnä olevan 300 litran
akvaarion lentäessä jätesäkkiin käynee kuitenkin viimeistään ilmi, että ratkaisu ei varsinaisesti palvellut siivoamista. Yhden asian tinkimätön toistaminen on johonkin pisteeseen
saakka keino testata itsekuriaan. Minusta on
kuitenkin läpeensä hölmöä jatkaa virheen toistamista, varsinkaan jos sillä on jo rikkonut itsensä tai jonkun muun. Ainakin minulta vaatii
paljon enemmän sisua kyseenalaistaa jokin
oppimani ja lähteä harjoittelemaan sitä uudelleen alkutekijöistään, kuin toistaa samaa soopaa
ja uskotella itselleni, että se vaatii hiomista eikä
hylkäämistä.3
Yksi keskeinen hylkäämäni ajatus on se, että
miekkaa, tuppea, kehoaan tai jotakin muuta
iaidon harjoittelussa mukana olevaa elementtiä
voisi hallita kokonaisvaltaisesti. Toki niihin voi
vaikuttaa paljonkin, mutta eikö kyse ole pikemminkin neuvottelusta tai muusta keskinäisen suhteen muodostamisesta ja ylläpitämisestä?4 Ainakaan minä en ole niin kova karpaasi,
että miekka kuin miekka noudattaisi jokaista
ajatustani, vaikka tekniikkaharjoittelu eri painoisilla kepakoilla kukkakepeistä metallisiin
lampunjalkoihin onkin tehnyt neuvotteluista
minulle helpompia ennen kaikkea ajoituksen
tarkentumisen kautta.
Tämä on minusta hyvä pitää mielessä myös
oppimiseen liittyen. Oppimiseksi kutsuttuihin
muutosprosesseihin kun ei tahdo saada takuuvarmaa syy-seuraussuhdetta aikaiseksi millään.
Mikä vielä hankalampaa, ihmisen oppiminen on
käsittääkseni luonteeltaan sellaista, että ihminen
kykenee oppimaan useita asioita samanaikaisesti. Vastaavasti on mahdotonta keskittyä niin
täydellisesti yhden asian oppimiseen, että oppimista tapahtuisi vain sen suhteen. 5 Tämän
takia minusta on jokseenkin nerokas järjestely
opettaa esimerkkiä näyttämällä. Kun samanaikaisesti joutuu sekä opettelemaan asioiden ja
niiden välisten suhteiden havaitsemista että sitä
asiaa, mitä opettaja koettaa välittää, on kohtuullinen todennäköisyys sille, että ainakin jotakin
hyödyllistä tarttuu mukaan.
Viimeinen etappi tässä pehmeyden ja pehmouden pohdiskelussa liittyy otsikkoon lainaamaani
Mustan Barbaarin toteamukseen, että “Sun täy-

tyy olla salil eka, salil vika.” Minun tulkintani
on, että salin täytyy olla siellä missä sinäkin.
Ohjatut harjoitukset harjoitussalissa asianmukaisessa asussa kaikkine seremonioineen ovat
tärkeitä, mutta vähintään yhtä tärkeää on minusta nähdä mahdollisuudet harjoitella iaidoon
liittyviä asioita arjessa ympärillään. Jos saat
pidettyä kehoasi kunnossa, voit harjoittelussa
keskittyä muuhun kuin väsymykseen, jäykkyyteen tai muuhun epämukavuuteen. Osaatko
seistä liikennevaloissa niin, että pääset sulavasti
liikkeelle joitakin sekunnin kymmenesosia ennen muita? Pysytkö ruuhkabussissa pystyssä
roikkumalla jossakin vai seisomalla hyvin?
Saatko raskaankin oven avattua käyttämällä
lantionseudun voimaa ylävartalolla reuhtomisen
sijaan? Miten sujuu kaalisilpun tekeminen keittiöveitsellä?
Likipitäen kaikessa on mahdollista harjoitella
jotakin iaidonkin kannalta hyödyllistä. Risto
“Kuuno” Väntar tiivisti jossakin lehtihaastattelussa omaksi harjoittelumenetelmäkseen, että
hän koettaa joka päivä harjoitella jotakin, vaikka sitten vain muutaman minuutin. Itse en ole
pariin vuoteen ehtinyt kovin taajaan ohjattuihin
harjoituksiin, mutta ne päivät ovat harvassa,
milloin en oikeasti ehdi tehdä edes muutamaa
leikkausharjoitusta, mielikuvaharjoitusta tai
lukemaan ajatuksella jotakin budoon liittyvää.
Jos et oikeasti keksi, miten voit treenata joka
päivä jotakin, niin kysy nyt ihmeessä ideoita
muilta harjoittelijoilta!

Asia, missä pehmeyden sijaan kuvittelen olevani edes jonkinasteinen rankkis, on pyrkimys
keskittyä siihen mitä on tekemässä alusta loppuun. Minusta on hyödyllisempää harjoitella
niin, että joka kerran aloittaa tekniikan istuessaan alas ja antaa tahtonsa ja valppautensa herpaantua hetkeksi vasta, kun tekniikka on ohi.
Fyysiseen edistykseen tähtäävä harjoittelu on
sitten asia erikseen. Lihaksisto optimoi liikkeitä
toistojen myötä, jolloin suunpielet alas vetävä ja
kissakin tärisemään saava henkinen lataus ei
korvaa runsaita toistoja.6 Tämä nähdäkseni sujuu usein aloittelijoilta paremmin kuin hieman
pidempään treenanneilta. Aloittelijat joutuvat
tsemppaamaan, kun kaikki on vierasta ja vaatii
keskittymistä. Pidempään treenanneet voivat
helpommin paeta oppineisuutensa osoittamiseen liittyvien kysymysten äärelle ja miettiä
milloin mitäkin teknistä yksityiskohtaa, katsella
muiden tekemisiä tai muuten vain hengailla
dojoetiketin sallimissa rajoissa.
Minä pidän keskittymiskyvyn ja koko sydämellään harjoitteluun paneutumiselle hyvänä
Yushingi-Jukun harjoituksissa ainakin kuumaan
aikaan noudatettavaan järjestelyä että voi käydä
juomassa tai lepäämässä, mutta sitä varten pitää
poistua salista. Olitte sitten salil eka tai vika,
niin paneutukaa harjoitteluun koko sydämellänne. Olkaa läsnä, älkää vain fyysisesti paikalla.

Kivelä Mikael
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Jos tämän alan asiat kiinnostavat enemmänkin, niin Paul Ricoeurin essee Language as Discourse teoksessa Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning on minusta antoisaa luettavaa. Myös
Gilles Deleuzen pohdinnat asiasta Kriittisissä ja Kliinisissä esseissä voivat innostaa.
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Nappasin idean jokseenkin sellaisenaan kirjan Sit Down and Shut Up luvusta Cleaning Your Room.
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Itsensä pettämisestä mainiota luettavaa tarjoaa luku Rahtikulttitiedettä teoksessa Laskette varmaan
leikkiä Mr. Feynman.
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Idea on peräisin Michel Serres'ltä. Kts. Angels – a modern myth, s.47
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Kts. Jules Henryn teksti Culture, education and communications theory teoksessa Education and Anthropology.
6

Asiasta enemmän Ellis Amdurin tekstissä, joka on saatavissa osoitteesta
http://www.edgework.info/article-Natural-Movement-and-Its-Relationship-to-Martial-Arts.html

Yokohaman muistelot elokuulta 2013
Lähdimme Tertun kanssa matkaan keskiviikkona 21.8. ja laskeuduimme Japanin helteeseen Naritaan torstaina aamupäivällä, lämpötila oli +35 astetta ja kosteusprosentti valtaisa.
Viranomaistiskien läpi selvisimme ongelmitta
eikä miekkoihinkaan kiinnitetty minkäänlaista
huomiota, kiitos Leenalta lainatun miekkalaatikon ja sen päällä olevan lumilautapussin.
Express-junalla suoriuduimme lentoasemalta
suoraan Yokohamaan puolessatoista tunnissa
jossa vaihdoimme vielä paikallisjunaan, jotta
pääsimme majapaikkaamme Yokohama Hostel Villageen.
Samana iltana oli jo ensimmäiset spesiaaliharjoitukset ulkomaalaisille, joita oli tällä kertaa vain Suomesta. Muut suomalaiset olivat
saapuneet Japaniin jo päivää paria aiemmin.
Meillä oli ollut ongelmia saada tarpeeksi edullinen lento, joten lähtö jäi varsin myöhään,
liekö paikkapulaan syynä ollut Obonjuhlavapaat. Sensei hieman motkottikin, että olisi
pitänyt tulla aiemmin, jotta olisi saatu mahtumaan paremmin harjoituksia ennen graduointia.
Kokoonnuimme hostelimme edessä iltapäivällä ja lähdimme hyvissä ajoin liikkeelle. Kävelimme Isezaki-Ch yamachin metroasemalle ja
ajoimme Tateban asemalle vajaan puoli tuntia. Asemalta käveli 10-15 minuuttia Nakadan yläasteelle,
jonka liikuntasalissa meillä oli harjoitukset.
Paikkaa hoitava Nakajima-san oli meitä vastassa koululla ja oli jo siivonnutkin salin sekä sytyttänyt
hyönteissavut salin avoimille oviaukoille. Miehet vaihtoivat harjoitusasut salissa ja naisilla oli käytössään
pieni pukuhuone sisäänkäynnin vierellä. Odottelimme tovin ja kun Nakajima-san sai puhelinsoiton niin
minä, Mikael ja Mikko lähdimme Nakajima-sanin mukaan vastaanottamaan Takada- ja Rumi-senseitä,
jotka ajoivat koulun taakse, jonne saivat autonsa jätettyä.
Tervehdysten ja tuliaisten annon jälkeen aloitimme harjoittelun. Takada-sensei veti itse ensin ”samuraijumpan” ja sitten motodachina perusharjoittelun jonka jälkeen hän komensi Rumi-sensein vetämään läpi
Shodenin ja T
n kaksi kertaa per kata. Takada-sensei puhui iaidon kolmesta tärkeästä asiasta,
jotka olivat tällä kertaa: Ikioi (”energia”), Shisei (”asento/asenne”) ja Kokoro (”sydän”, ”henki”). Sitten
saimme vapaasti harjoitella noin 1 ½ tuntia ja kumpikin opettaja kiersi antamassa neuvoja meille seitsemälle harjoittelijalle.
Olin Tateban aseman viereisestä 24/7-kaupasta ostanut juotavia mukaan. Kun avasin ensimmäisen
pullon, sitä kallistaessa ei suuhun herunutkaan mitään. Yokohaman kaupoissa oli ”muotijuomana” jäädytetyt juomat, jotka sulaessaan olivat jäähileisiä ja kuuman treenin jälkeen hyviä (jos ennättivät sulaa
sen verran, että sai pullosta ulos).
Takaisin tullessa poikkesimme vielä Joensuun ”poikien”, Hanskin ja Connyn kanssa syömään Yokohamassa toriyakipaikassa kanasta kaikenlaisia osasia. Myös perjantai-illan harjoitukset olivat Nakadassa
ja kaava suurin piirtein sama kuin edellisenä päivänä.
Lauantai-illaksi oli järjestynyt harjoitukset Oppaman yläasteen kendosalille, vaikka Sensei alkuun ilmoittikin, ettei lauantaina ole harjoituksia. Yokohamasta matka junalla Oppaman asemalle vei 30-40 minuuttia, ensin expressjunalla ja sitten Kanazawa Bunkoossa vaihto paikallisjunaan. Oppamassa oli läs-

nä myös useampia japanilaisia, joista suurin
osa osallistui graduointiin, joten pääpaino oli
mahdollisissa graduointitekniikoissa.
Takada-sensei veti läpi alkuverryttelyn sekä
perusharjoittelun ja sen jälkeen Tokudo-sensei veti läpi Shoden ja Toho sarjat.
Rumi-sensei kävi Tertun kanssa läpi graduointiseremoniaa, josta oli tehty oikein kirjallinen versio, tosin japaninkielellä (tosin selvisi,
etteivät edes kaikki japanilaiset tunteneet
ohjetta). Lauantaina pääsin harjoittelemaan
myös Tokudo-sensein kanssa Tachiuchi no
kuraita, sillä hänet oli määrätty minulle grad
ointiin pariksi.
Sain hyvin neuvoja omaan harjoitteluuni ja
saimme sarjan harjoiteltua esityskelpoiseksi.
Lauantain harjoitusten päätteeksi meille jaettiin vielä erikoisharjoitusdiplomit. Näillä saa
lukea itselleen ansiokseen yhden lisäleirin
seuraavan graduoinnin vaatimuksiin, joten
teoriassa tämä lyhentää dan-arvojen suoritusten välivuosia. Huomautettakoon kuitenkin,
että erikoisharjoituksia järjestetään vain ryhmille ja Takada-sensein aikataulun mukaisesti.
Yhteenvetona harjoittelusta voisi sanoa, että
Takada-sensei kiinnitti erityisesti huomiota
tenouchiin ja käski pysäyttää kirioroshin vaakatasoon, jotta vasen ranne ei taivu liikaa.
Lisäksi nukitsuken rataa lyhennettiin niin, että
kissaki edistyneillä jäi keskilinjan ja oik. rinnan
välimaille. Lisäksi paljon puhetta saatiin taas
miekoista.
Takada-sensei antoi meille lainaksi tutustumista varten myytäviä Nihontô-miekkoja käsittelevän lehden ja antoi ymmärtää, että Euroopassakin pitäisi vähitellen ymmärtää, ettei
koryû-iaidoa voi harjoitella kuin aidolla Nihontôlla.
Koska koko loppuviikko oli kuumaa ja kosteaa, ja vaikka oli ”tekniset vaatteet” yllä, oli iho
koko ajan kosteana. Lisäksi treenin jälkeen
tuntui, että nesteet kiehuivat ihon läpi ulos.
Niinpä metrossa asettauduin yleensä tuulettimen alle, joka kyllä puhalsi kylmää ilmaan ja
sai ihon ja vaatteet kuivumaan mutta järkeä
siinä ei ollut sillä sain kurkkutulehduksen.
Graduointia edeltävänä yönä nousi reilu kuume ja aamu meni ihmetellessä, pystyisinkö
menemään lainkaan vapaaharjoituksiin tai
edes graduointiin. Kuuman aamukahvin ja
parin buranan jälkeen olo oli tasaantunut siinä
määrin, että päätin mennä muiden mukana ainakin paikalle ja katsoa mitä saisin aikaan. Olisihan ollut
noloa tulla Japaniin asti pääsemättä itse päätapahtumaan.

Sunnuntaina oli siis Nakadan koululla vapaaharjoitukset aamu yhdeksästä puoleen päivään. Sato-sensei veti ensin lämmittelyt ja
sitten oli iaidoa vapaasti. Mainittakoon, että
mukana oli myös harjoittelemassa kaksi alle
kymmenvuotiasta, jotka T-paidassa ja hakamassa tekivät bokkeneilla perusharjoituksia
salin nurkassa ensin Toriyama-sensein ja
sitten Morooka-sensein ohjauksessa. Vilustumisesta johtuen harjoittelin varovaisesti ja aika
ajoin istuin paikallani käyden päässäni tekniikoita läpi ja sitten kun olo oli tasaantunut,
kävelin rauhallisella tempolla läpi tekniikan,
jossa arvelin olevan korjaamisen varaa.
Vapaaharjoituksen lopulla Sato-sensei ohjasi
graduointiin menijät käymään TUNK:n läpi.
Koska Tokudo-sensei ei ollut paikalla ja kärsin
vielä flunssaa, pidin huilaustaukoa. Nakadan
koululta siirryimme sitten läheiselle ”kunnantalolle” Minami Sogo Centeriin, jonka juhlasalissa graduointi tapahtui.

Kannoimme tuoleja ja pöytiä paikoilleen kuten
tavallista ja sitten saimme hetken harjoitella
vielä vapaasti. Seurasi seremoniat ja meille
jaettiin graduointitekniikkalaput. Alemmat danit
saivat 10 , 6. danit 15 ja 7. danit 20 minuuttia
aikaa käydä läpi kysyttyjä tekniikoita.
Aika kului hulvatonta vauhtia ja sain juuri käytyä muutaman kerran läpi tekniikat ja koettaen
hioa vaikeimpia kohtia, kun piti jo asettua
aloilleen odottamaan vuoroaan. Graduoinneissa kukin teki yksin osuutensa ja kun iaido-osuus oli ohi, ne joilla oli vaatimuksena
TUNK, tekivät sen ennalta määrätyn parin
kanssa. Näiden jälkeen oli vielä jodo-graduoinnit.
Graduoinnin jälkeen siirryimme kerrosta alemmas jossa meillä oli pienimuotoinen juhla, vain graduointiin
osallistuvat, tuomarit ja muutoin mukana olleet olivat syömässä ja juomassa. Tuohon varattu 1 ½-tuntia
kului varsin vikkelään ja sitten olikin jo hyvästien aika. Hayashi Kaikanin kattoterassilla pidimme vielä
omat juhlat Japanin tumman taivaan alla.

Suurin osa porukasta suunnisti päivän parin päästä takaisin Suomeen ja me jatkoimme lomailun merkeissä suunnistaen Nikk :n sekä Fuji-vuorelle. Kumpikin paikka oli enemmän tai vähemmän vuoristoa,
ja ilmakin viileämpi eikä suurkaupungin hälystä ollut tietoakaan, suosittelen tällaista irtiottoa ahkeran
harjoittelun päätteeksi…

Hellsten- Pasi Sensei
(kuvat Rajala Olga)

Iaid -vuosi Japanissa
Olin 11 kuukauden pituisen lukuvuoden vaihto-oppilaana Kiotossa, Ry kokun yliopistossa, kuten jotkut
lukijat ehkä tietävätkin. Ry kokun yliopiston liikuntajaoston alaisuudessa toimii opiskelijoista koostuva ja
opiskelijoiden ylläpitämä iaid -kerho, jossa harjoitetaan Mus jikiden Eishin ry ta niin kory n kuin
Eishin-sävytteisen seiteinkin muodossa.
En harjoitellut siellä siis missään itsenäisessä seurassa, enkä varsinaisesti edes Kioton kend -liiton
iaid -puolella, vaikka heidänkin harjoituksissaan minä kävin. Yhden kerran kävin myös K bessa
Sh
kan-nimisen seuran viikoittaisissa harjoituksissa, joissa Nishimoto-senseikin toisinaan käy. Siellä
ikähaitari oli yhtä laaja kuin koti-Suomessakin ja harjoittelu ainakin sillä kertaa hyvin vapaata. Vain loppukumarrukset tehtiin yhdessä.
Sellaiseen seuraan kuuluvan tai Nishimoto-sensein matkassa kulkevan ulkomaalaisen voisi olla
helpompi vertailla Suomen ja Japanin iaid -piirejä, mutta yliopiston iaid -kerho ei ole pelkkä iaid hon
keskittyvä ”iaid ” eikä pelkkä ihmisten ja järjestöjen välisiin suhteisiin keskittyvä ”kerho”. Nämä kaksi
puolta limittyvät erottamattomasti toisiinsa, sillä ilman suhteita ei olisi opettajia eikä tiloja, eikä ilman
iaid ta taatusti olisi iaid -kerhoakaan.
Harjoitteluvuodesta kirjoittaminen ei ole helppoa. Ensinnäkin syyskuusta elokuuhun on aika pitkä
aika. Toiseksi jos Ry kokun iaid -kerho olisi suomalainen iaid -seura, asteikolla epäaktiivinen—aktiivinen se olisi hyperaktiivinen. Yliopistolla on iaid -harjoituksia 3 * 2 tuntia (ma, ti, to) + 6 tuntia
(la) eli yhteensä 12 tuntia viikossa, joiden lisäksi jäsenet osallistuvat moniin pieniin iaid -turnauksiin ja
kaikkiin Japanin suurimpiin turnauksiin paitsi Itä-Japanin turnauksiin, koska Kioto kuuluu Länsi-Japaniin.
Kerhon jäsenet pitävät joka vuosi sekä kevät- että kesäloman aikana tehotreeniviikon yliopistolla ja viikon pituisen iaid -leirin kauempana, ja kerholle varataan harjoitusaikoja sikäläisiin nuorisotaloihin myös
yliopiston tilojen aukioloaikojen ulkopuolelta. Täydellisestä harjoittelupäiväkirjasta tulisi varmaan jo kirjan
paksuinen.

Ennen Kita-Ky sh n turnausta kävimme kerrankin katsomassa nähtävyyksiä. Kuvassa Minamoto no Yoshitsune ja Taira
no Tomomori, joille on kai joskus tullut riitaa jostain.

Iaid -kerho kuuluu samalla myös Kioton Kend -liittoon, jotta jäsenet ylipäänsä pääsevät graduoimaan ja osallistumaan iaid -turnauksiin. Ry kokun iaid -kerho järjestää myös muiden Kioton yliopistojen iaid -kerhojen kanssa ystävyystapahtumia (niin ystävyysturnauksia kuin illanviettojakin) ja isännöi
toisinaan myös Länsi-Japanin opiskelijoiden iaid -turnausta. Japanin Kend -liiton jäseninä kerhon jäsenet pääsevät pientä maksua vastaan osallistumaan myös Kioton Bud -keskuksen iaid n iltatreeneihin, joita on kolmesti viikossa yhteensä yhdeksän tunnin ajan. Niissä voi tavata myös muita Kiotossa
asuvia tai siellä käyviä iaid -harjoittelijoita, joista osa on opiskelijoita ja osa jo niin sanottuja yhteiskunnan jäseniä eli työssä käyviä.
Iaid -kerhon jäsenet oallistuvat kaikenlaiseen toimintaan myös siksi, että sen jäsenet ovat opiskelijoita ja että kerho on yliopiston liikuntajaoston osa. Iaid -kerholaiset pitävät yhteyttä myös kerhon vanhoihin jäseniin ja edesmenneen Iwata-sensein oppilaisiin. Usein pidetään myös seuran omia illanviettoja
(joskus myös päivisin) ja vielä useammin lähdettiin treenien jälkeen yhdessä syömään. Lisäksi oli erilaisia ”teemapäiviä”, jolloin kerholaiset tai osa heistä esimerkiksi siivoaa kerhohuoneen yhdessä seuraavana päivänä pidettävän, videoitavan iaid -näytöksen vuoksi, ja lomilla saatettiin kokeilla kend a.

(Joissain kouluissa kend
neilla.)

on ilmeisesti valinnaisaine ja joissain sitä kokeillaan pakollisilla liikuntatun-

Kerhohuoneessa pystyy katsomaan iaid -videoita, lukemaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja
kokeilemaan katojen osia erilaisilla välineillä (erilaisilla bokkeneilla, tanrenb lla, Yabe-senseiltä saaduilla
bambu-kepeillä ym.), mikäli tilaa vain riittää. Tavaroita saa myös lainata, ja niin kaikki tekevätkin alkuaikoina, kun ei ole vielä omaa iaid -asua, miekkaa ja miekkalaukkua. Kaikki kerhohuoneessa oleva tavara
on kerholaisten itsensä kokoamaa, entisten jäsenten lahjoittamaa tai yhteisillä varoilla ostettua, ja tehtävään velvoitetut pitävät näitä myös järjestyksessä ja muun muassa miekkoja hyvässä kunnossa.
Kun huhtikuussa alkaneena lukuvuonna on saatu uusia ensimmäisen vuoden jäseniä, toisen vuoden opiskelijat alkavat pikkuhiljaa valmistautua vastuutehtävien siirtymiseen heille. Kerhon puheenjohtajuus ja muut edustustehtävät siirtyvät loka – joulukuun aikana kolmannen opintovuoden aikana vuotta
nuoremmille jäsenille, kun edellisistä tuntuu, että nuoremmat kykenevät jo pyörittämään kerhoa omin
voimin. Kolmannen vuoden lopulla alkaa nimittäin työnhakuun valmentautuminen. Muutenkin kerhon
sisäisessä toiminnassa on paljon japanilaisen työelämän tuntua.
Vastuutehtävien siirtymisestä en tiedä paljoakaan, vaikka olinkin oikeaan aikaan oikealla vuosiluokalla. Minua ei nimittäin sattuneesta syystä harkittu kertaakaan vakavasti mihinkään tehtävään, enkä
siis minäkään aikonut vakavasti tulla kerhon ”ydinjäseneksi”. Jäin paitsi kesäleiristäkin, kun jätin hyvästit
kerholaisille kaksi kuukautta ennen aikaisinta mahdollista siirtymisaikaa.

Näkymä Oozun kaupunkiin päin Hiei-vuorelta, jolle kiipesin viimeisellä viikolla iaid -treenien jälkeen yli 30 asteen
helteessä yksivaihteisella polkupyörälläni. Vasta siellä sain tietää, että korkeimmalle huipulle ei saa mennä ilman autoa.
Ja ei kun takaisin!]

Honkanen Johanna

Japanilaisista iaid -turnauksista
Kun menin syyskuun lopussa ensimmäisen kerran katsomaan yliopiston iaid -kerhon harjoituksia, siellä
harjoiteltiin jo lokakuun K chin iaid -turnausta varten. En ollut silloin vielä kerhon virallinen jäsen, joten
minua ei edes pyydetty mukaan katsomaan.
Tilanne oli muutenkin toivoton. En ollut vielä tottunut liian pitkään lainamiekkaani, ja vaatteetkin
olivat vain lainassa. Olin harjoitellut Suomessa vain Mus Shinden ry ta, kun taas Ry kokun yliopistossa harjoitellaan Mus Jikiden Eishin ry ta edesmenneen Iwata-sensein vanavedessä. Kenties omaa
tekniikkaani olisi voinut kerhon harjoitustahdilla muuttaa nopeastikin eishinmäisemmäksi, mutta turnauksissa pääosassa eivät yleensä* ole kory n vaan Japanin Kend -liiton seitei-katat, jotka pistoineen,
kesagireineen ja okuri-asheineen ovat hyvin erilaisia kuin Takada-sensein 2. ky hun asti opettama
shoden.
Lisäksi olisi pitänyt olla Japanin Kend -liiton jäsen ja vähintään jokin ky -arvon graduoinut. Osallistumisasun yläosaan olisi pitänyt myös ommella zekken eli kangaslappu, jossa lukee iaid kan nimi ja
seura (omalla kohdallani siis ”Honkanen” ja ”Ry koku-dai”), mutta tuolloin olin vasta väliaikainen jäsen,
joten minulle ei ollut edes tilattu moista.
Joulukuinen

sakan iaid -turnaus oli ensimmäinen, jonka aikaan kaikki ehdot täyttyivät. Olin vasta

graduoinut 1. ky n ja olisin halunnut vain katsoa sivusta, koska ajatuskin iaid -kilpailusta kuulosti epäilyttävältä. Sempait kuitenkin sanoivat, että pitää osallistua, jos kerran tulen sinne. Niinpä minä maksoin
3 000 jenin osallistumismaksun ja pääsin 1-ky na häviämään dan-arvottomien sarjassa (dangai) heti
ensimmäisellä kierroksella. Käsittääkseni ky -arvoiset osallistuvat aina samaan dangai-sarjaan, mutta
joissain turnauksissa opiskelijat kilpailevat omissa vuosikurssisarjoissaan, kun taas työssäkäyvät jaetaan aina dan-arvojen mukaan muihin sarjoihin.
Ennen sakan iaid -turnausta minulle oli sanottu, että tee vain, mitä neuvotaan, ja että tekniikat
ovat samat kuin ky -graduoinnissa eli viisi ensimmäistä. Sarjat tuomaroidaan alhaalta ylöspäin eli ensimmäisenä ovat dangait ja viimeisenä korkeat danit, joten minulla ei ollut mahdollisuutta edes katsoa
mallia edellisistä kilpailijoista.

Ammattivalokuvaaja sai 500 jeniä tästä sakan turnauksen muistovalokuvasta, jossa yritän parhaani mukaan keskittyä
kataan ja olla välittämättä siitä, etten tiedä, mitä loppukumarrusten jälkeen pitää tehdä.

Miltä iaid -turnaus näyttää?
Tavallisesti suuri areena on jaettu noin kymmeneen kenttään, joilla kilpaillaan samanaikaisesti. Kun
sarjaan osallistujia pyydetään tulemaan areenalle, osallistujat menevät sen kentän luokse, joka heille on
ilmoitettu nimenhuudon tai ilmoittautumisen yhteydessä. Siellä he odottavat katsomon lähellä, kunnes
heidät ohjataan seizaan odottamaan.
Kun heidät kutsutaan kahden tai kolmen hengen ryhmissä nimeltä, he nousevat ylös, sanovat toisilleen alkutervehdykset (”yoroshiku onegai shimasu!”) seizassa, menevät lähtöpaikoilleen suoritusalueille (värillisellä teipillä rajatuille kentille) tai edellisten taakse odottamaan ja tekevät hajime-käskyn jälkeen viisi valitsemaansa kataa kentän päässä olevien tuomarien edessä.
Joissain turnauksissa dan-sarjoissa on valmiiksi määrättyjä tekniikoita (shitei-waza), mutta useimmissa ne olivat meille alemmille vain viisi vapaavalinnaista. Määrättyjä katoja on usein kolme ja ne kaikki ovat seiteitä, joten useimmat valitsevat kahdeksi muuksi katakseen kory -katoja. Ry kokussa yleisimmät vapaavalintaiset ovat ipponme mae ja lisäksi gohonme yaegaki, happonme tsukekomi tai
ky honme tsukikage.
Kun molemmat kilpailijat ovat suorittaneet viisi tekniikkaansa ja loppumuodollisuudet, tuomarit
nostavat valkoisen, punaisen tai vihreän lipun (hata) sille, joka kunkin mielestä teki tekniikkansa paremmin. Vaikka yksityiskohdistakin saa tai menettää pisteitä, pääpaino on yleisvaikutelmalla. Hyvä kilpailusuoritus on ennen kaikkea keskittynyt, varma, vahva ja yhtenäinen, eikä tekniikkakaan saa olla
hukassa. Valituilla katoilla ei yleensä ole väliä, vaan vain niiden sujuvuudella ja yhteneväisyydellä. Etenkin ensimmäinen nukitsuke vaikuttaa kuulemma paljon menestykseen.
Arvioivia tuomareita on kenttää kohti usein kolme tasapelien välttämiseksi. Kun liput ovat laskeutuneet ja ottelun voittaja on tiedossa, sanotaan ”taij ”. Osanottajat menevät takaisin ja kiittävät toisiaan
seizassa, samalla kun seuraavat astuvat suorituspaikalle. Sitten voittaja menee takaisin odottamaan
seuraavaa kierrosta, kun muut jatkavat matkaansa takaisin katsomoon oman seurueensa luokse laittamaan miekkansa laukkuun ja auttamaan muita tehtävissä.

Kitaky sh n turnauksen yleiskuvaa. Vasemmassa laidassa näkyy yksi pamfletin parista ulkomaalaisesta osallistujista,
joka on sitonut hakamansa liian ylös ja joka hävisi kolmannella kierroksella.

Kaikissa turnauksissa ei käytetä värillisiä lippuja kaikissa sarjoissa. Osallistuin Yamato-Kooriyaman
turnauksessa viimeisen kerran dangai-sarjaan, missä ei kilpailtukaan pari iaid kaa kerrallaan, vaan
kilpailijat lähetettiin tasaisesti areenan koko toiselle puoliskolle, jonka laidoilla istui ehkä kymmenen kilpailijan matkalla nelisen senseitä seulomassa oman sarkansa joukosta parhaat suoritukset. Toista kierrosta ei ollut, sillä lopun karsinnan suorittivat arvioimassa olleet senseit keskenään. Kaikki riippui siis
yhdestä suorituksesta. Tätä kilpailumuotoa sanotaan sh dan-enbuksi.

Yamato-Kooriyaman iaid -turnauksen dan-arvottomien ensimmäinen palkinto, jonka saanut iaid ka odotti katsomossa
kuulevansa joko tippuneensa joukosta tai päässeensä toiselle kierrokselle, kun sensei jo onnitteli häntä.

Vielä on olemassa yksi kilpailumuoto, nimittäin dantai-sen eli joukkuekisa. Näin kisataan vain yliopistojen iaid -kerhojen ja harvemmin muiden iaid -seurojen välillä. Kukin iaid -kerho valitsee joukostaan 5 – 8 parasta iaid kaa, joista viisi kerrallaan osallistuu turnaukseen. Nämä viisi pannaan yksitellen
vastakkain toisen kerhon viiden kilpailijan kanssa järjestyksessä, jonka molemmat kerhot ovat päättäneet etukäteen. Kukin viidestä parista tekee omat viisi tekniikkaansa aikarajan sisällä, minkä jälkeen
liput nostetaan esiin. Kullakin kierroksella joukkueen voittajat lasketaan yhteen, ja kahdesta joukkueesta
enemmän voittanut pääsee jatkoon, kunnes jäljellä on vain yksi alusta loppuun asti voittanut joukkue.
Yhdessä sarjassa on yleensä 4 – 10 kierrosta, joten turnauksen voittanut on tehnyt tekniikoitaan pisimmillään viitisenkymmentä minuuttia. Kun kilpailijoita karsiutuu pois, omien vuorojen väli tihenee, ja
viimeisellä kierroksella saattaa joutua tekemään tekniikkansa kahdesti peräkkäin.
Turnauksen tuloksissa mainitaan vain palkintojen voittajien nimet. Jotta kerhon kaikkien jäsenten
menestystä voisi arvioida jälkeenpäin, ensimmäisen vuoden jäsenet seuraavat ja videoivat otteluita ja
merkitsevät kaikkien kerhonsa jäsenten ottelutulokset muistiin turnauspamflettiin. Useimmiten lounaan
ajaksi ei ole aikataulutettu taukoa, vaan osallistumismaksuun sisältyville eväsrasioille ja juomapulloille
on omat haku- ja palautusaikansa.
Tuomareita vaihdetaan otteluiden lomassa, ja he lähtevät muualle sitä mukaa kun ottelut loppuvat.
Kun kaikkien sarjojen voittajat ovat selvinneet, läsnäolijoita kutsutaan korjaamaan kentät pois salista/areenalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toisen vuoden jäsenet käskevät ensimmäisen vuoden
jäseniä menemään ja saattavat mennä itsekin perässä. Kenttien merkkiteipit irrotetaan, ja tuomarien
pöydät ja tuolit sekä niiden alla olevat matot tai pahvit kerätään pois.
Sen jälkeen kaikki osallistujat tai iaid -pukuiset kutsutaan vielä keskilattialle jonoihin, ja loppuseremonia saa alkaa. Siihen kuuluu aina puheita ja palkintojen jakoa, toisinaan pieniä iaid - tai
-näytöksiä.
Aivan lopuksi kumarretaan vielä Japanin lipulle ja kiitetään kaikkia turnauksen tuomareita, järjestäjiä, osallistujia ja katsojia. Joko alku- tai loppuseremoniassa lauletaan Japanin kansallishymni Kimi ga

yo suurta seinälle nostettua Japanin lippua katsellen.

Miksi turnauksia pidetään?
Alussa ihmettelin kovasti, mitä hyötyä turnauksista on, enkä sisimmässäni olisi halunnut osallistua niihin. Maaliskuussa aloin sitten pikkuhiljaa ymmärtää niiden hyviä puolia.
Joissain turnauksissa sarjojen voittajia pyydetään loppuseremonioita ennen näyttämään vielä kerran kilpailutekniikkansa. Jos ja kun tuomarit ovat olleet oikeudenmukaisia ja iaid ka on voittonsa ansainnut, tällaisessa näytöksessä näkyy hyvän tekniikan lisäksi ”hyvä kokoro”, jota Agback-sensein mukaan ei muuten voi opettaa.
Turnaukset tuovat myös lisää näkyvyyttä niin lajille kuin iaid -kerhoillekin, jotka muuten jäisivät yliopistossa pahasti näyttelyjä järjestävien taidekerhojen ja pokaaleita saavien urheilukerhojen jalkoihin
rahoitusta päätettäessä. Toisaalta taas kerhon harjoittaman iaid n tasoa saatetaan arvioida joskus liikaakin turnausmenestyksen perusteella, ja turnausten takia kory n harjoitteluun ei voida käyttää niin
paljon aikaa kuin haluttaisiin, että saadaan pakolliset seitei-katatkin haltuun.
Lisäksi turnaukset ovat oiva tilaisuus nähdä muita tyylisuuntia, lajin harrastajia ja opettajia. Esimerkiksi minä näin Nishimoto-sensein ensimmäistä kertaa juuri sakan turnauksessa, missä hän esitteli
minut toiselle suomalaiselle iaid kalle, joka oli tullut sinne sensein seurassa vain katsomaan.
Kilpailutilanne tuo myös omat haasteensa enbuun. Toisin kuin graduoinnissa, joissakin turnauksissa on myös aikaraja (joko 4:30 tai 5:00 minuuttia). Sen ylittänyt kilpailija hylätään poikkeuksetta suorituksen jälkeen, joten tämä saattaa joutua paniikkiin huomatessaan, että vastakilpailija on jo odottamassa hantei-sanaa (’päätös’), ja lippujen nostamista. Vastaavasti kilpailija saattaa alkaa hosua nopean tai
hidastella hitaan vastakilpailijan tahtiin, jos hän ei ole luota omaan rytmiinsä.
Opiskelija-iaid kalta odotetaan turnauksessa opiskelijamaista, nuorta ja energistä enbua. Opiskelijan ei kuulemma sovi tehdä katoja kuin vanha äijänkäppänä, vaikka sellainen ”äijänkäppänäkin” saattaa
voittaa aivan yhtä lailla. Homman nimi on ilmeisesti ”tyyli tekijän mukaan”.
Turnauksessa paineita tulee useammalta suunnalta kuin graduoinnissa. Siellä saattaa äkkiä muistaa, että jotkut melko varmasti videoivat suorituksen ja että korkeat senseit tai kaverit saattavat katsoa
juuri minua katsomosta, elleivät nyt, niin sitten myöhemmin videolta. Vastakilpailijalle tai -kilpailijoille
kumartaessa saattaa häkeltyä heidän olemuksestaan ja muuttaa omaa tekniikkaansa tiedostamattomasti tai tiedostetusti. Kerran kumarsin tarmoa uhkuvalle ex-aikidokalle (oletus), jonka nähdessäni aloin
miettiä, oliko hän liian tarmokas vai minä liian tarmoton. Voi arvata, että kumpikaan ei päässyt jatkoon.
Paineet myös nousevat, mitä pidemmälle jatkoon pääsee.
Kilpailinpa Kagawan iaid -turnauksessa peruskoululaisenkin tytön kanssa. Pystyin pitämään suoritukseni tavallisena ja ilmeeni normaalilukemilla vain ajattelemalla, että eräs sempainikin oli kerran hävinnyt koko turnauksen nuorimmalle pojankoltiaiselle, joka lopulta voitti omassa sarjassaan.
Siinä vaihtoaikani viimeisessä turnauksessa pääsin toisen vuoden opiskelijatyttöjen sarjan jaetulle
kolmannelle sijalle. Hävisin semifinaalissa liiankin tutulle kiotolaiskerhon jäsenelle, eikä viimeistä ottelua
ennen hävinneiden välillä enää oteltu. Oli onni, ettei kolmannen ja neljännen sijan ratkaisevaa ottelua
enää pidetty, sillä vastakilpailijani olisi ollut kerhokaverini!

Kioton Bud -keskuksen Butokuden-rakennuksen edusta Kioton enbu-turnauksen
aikaan. Monilla kilpailupaikoilla myydään myös iaid -harrastukseen liittyvää tavaraa
miekoista ja miekkatilauksista avaimenperiin ja iaid -aiheisisiin kirjoihin ja videoihin,
mutta useimmiten sisätiloissa.

* yleensä seitei-painotteisia: Vaihtoaikanani yksi Ry kokun iaid -kerhon
jäsenistä valitsi ch den-tekniikoita opittuaan vapaiksi tekniikoikseen pelkkiä kory -katoja (sekä tatehizasta että seizasta lähteviä) ja voitti niillä
useammin kuin kerran.
Honkanen Johanna

************** ILMOITUS *****************
Hanshan toimitus on pitkällisen kokouksen pidettyään päättänyt, että lehti avaa uuden palvelun.
Koska meidän kaikkien etu on, että kama ei loju käyttämättömänä komerossa jos siitä voi olla
iloa jollekulle kanssaharjoittelijalle, Hansha avaa iaidon kierrätystoiminnon. Sen viralliseksi kutsumanimeksi valittiin Mokomaki Kamatori.
Ensisijainen tavoite on auttaa nuorempia, aloittelevia iaidokoita saamaan käyttöönsä iaitoja,
miksei kinkkeneitäkin, verkkokauppojen tarjontaa edullisemmin ja helpommin. Kuten tiedämme,
suunnilleen jokainen harjoittelija kaipaa jossain vaiheessa pidempää/painavampaa/ kevyempää/lyhyempää miekkaa kuin se, joka hänellä on käytössään.
Vastaavasti ensimmäistä metallimiekkaa hankkivat tarvitsevat ennen kaikkea ohjausta ja mahdollisuutta testata pituuksia, painopisteitä ym..
Niinpä Hanshassa voi tästä lähtien ilmoittaa, jos kaipaa ostaa tai myydä miekkaa. Muitakin itselle
tarpeettomia varusteita, kuten obeja tai hakamia voi kauttamme kierrättää yrittää.
Ihannetapauksessa aloittelija kaipaa 2,40 shakun mittaista iaitoa samaan aikaan kun pari porrasta pidemmälle ehtinyt kaipaisi 2,50- kokoista ja hivenen painavampaa miekkaa kehittyäkseen.
Jos molemmat tilaavat tozando:lta, kumpikin maksaa uuden miekan hinnan, tullit ja postikulut.
Jos sen sijaan vähemmän harjoitellut ostaa senpainsa 2,4:n, sopuhintaan tietysti, voi senpai
upgreidata tozando:lta (tai vielä isommalta sempailta :)) ja selvitä pienemmällä rahallisella panostuksella. Järjestelyn tuloksena jo Suomessa olevat miekat pysyvät käytössä, eivätkä unohdu
komeroon. Häviäjiä ovat nettitoimittajat, postilaitos ja tulli.
Mokomaki Kamatori ottaa osto- ja myynti-ilmoituksia vastaan osoitteessa
HanshanTori@hotmail.com
Sinne lähetettyjä ilmoituksia julkaistaan tässä tilassa sitä mukaa kun niitä saadaan. Erityisesti
leirien alla ilmoittelu on suotavaa, ostaja ja myyjä voivat leirillä tavata, tarkistaa kauppatavaran
sopivuutta ja hoitaa muutkin järjestelyt vaivaamatta Suomen postilaitosta.

Päätoimittaja, the Big Honcho
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