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Tiivistelmä
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Julkaisuja A 110 / 2009
Japanilainen populaarikulttuuri on tällä vuosituhannella levinnyt nopeasti kulttiharrastuksesta valtavirtailmiöksi myös Suomessa. Tärkeimmät syyt ovat olleet internetin,
tiedonsiirtonopeuksien ja vertaisverkkojen kehitys, tarjonnan lisääntyminen sekä maailmanlaajuinen japanilaisen populaarikulttuurin buumi.
Valtavirtaistumisen myötä harrastus on muuttanut muotoaan monella tapaa. Aluksi
harrastus oli erityisen suosittu parikymppisten opiskelijapoikien keskuudessa, mutta
viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana enemmistöksi ovat tulleet teini-ikäiset tytöt.
Myös harrastajayhteisöjen järjestäytyminen on muuttunut, eikä yhdistysmuotoisella
toiminnalla ole yhtä suurta merkitystä kuin aiemmin.
Mangan markkinat Suomessa ovat kehittyneet nopeasti vuoden 2003 jälkeen, jolloin
Tammi ja Egmont Kustannus aloittivat säännöllisen suomenkielisen mangan julkaisemisen. Tätä nykyä molemmat julkaisevat 60–70 nimekettä vuosittain. Myös englanninkielisen mangan saatavuus on hyvä paitsi kansainvälisten internetkauppojen kautta,
myös muutaman suomalaisen maahantuojan vuoksi. Suomenkielisen animen saatavuus on kapeampi, ja tosiharrastajille internet onkin tärkein animen hankintakanava.
Ilman internetiä japanilainen populaarikulttuuri ei olisi levinnyt nykyisiin mittasuhteisiinsa. Internet on harrastajille paitsi tieto- ja yhteydenpitokanava ja julkaisukanava fanituotannolle, myös ostoskeskus ja hankintakanava, jossa tarjotaan laajasti sekä
laillista että laitonta materiaalia. Esimerkiksi animen katselun tärkein muoto monille
ovat vertaisverkot, vaikka niiden laittomuudesta ollaan yleisesti tietoisia. Fanikäännetyn materiaalin käyttöä perustellaan sillä, ettei kääntäjillä ole kaupallista hyötymistarkoitusta. Myös laillisten tuotteiden korkea hinta ja vertaisverkkolataamisen helppous
mainitaan syinä vertaisverkkojen käyttöön. Lisäksi suurin osa materiaalista ei koskaan
tule lailliseen levitykseen Eurooppaan.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että japanilainen populaarikulttuuri muuttaa nuorison kulutuskulttuuria ja mediakäytön tapoja. Muutokset haastavat kansainväliset
media-alan toimijat arvioimaan uudelleen mediateollisuuden ja -markkinoiden rakenteita. Muutostarve ulottuu kotimaiseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön, jotka eivät
nykyisellään pysty käsittelemään verkkoajan mediakäyttöä, tuotantoa ja levitystä.
Tutkimuksen aineisto on koottu haastattelemalla harrastajia ja kaupallisten tahojen
edustajia sekä järjestämällä kysely harrastajille yhdessä harrastajatapahtumassa. Aineistoa on saatu myös tärkeimmiltä alaan liittyviltä kotimaisilta internet-sivustoilta,
vierailemalla harrastajatapahtumissa sekä haastattelemalla asiantuntijoita Japanissa.

English Summary
In the Pugs of Pokemon. Japanese Popular Culture in Finland
By Katja Valaskivi
University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication
Publications A 110 / 2009
The beginning of the twenty first century has presented the rise of Japanese popular culture around the world, including Finland. The phenomenon spread to Finland relatively
late, but in less than ten years manga, anime and cosplay, to name some, have attracted
tens of thousands of fans.
The research is based on interviews of fan organization representatives, publishers and
other related business representatives in Finland and Japan. Fans were included with a
questionnaire at a convention. The related fan sites on the Internet have also been extensively explored. Results indicate that the fandom of Japanese popular culture in Finland
has changed rapidly, and is no longer a hobby of male university students. Currently the
majority of fans are teenage girls. The fandom was initially organized as more than a
dozen local registered associations with a loose national level coordinating network. Recently, however, the fandom has become more dispersed with many unofficial groups and
individual actors taking more responsibility.
The research shows that without the Internet the spread of Japanese popular culture
would not have happened as quickly. For the fans the Internet is a shopping center for
legal and illegal material, a channel to new information and discussions, a place to meet
other fans and a space to publish fan production. Peer-to-peer (p2p) networks have been
the reason for the quick spread of anime in particular. Although utilizing p2p is often
considered problematic by the fans themselves, they note that the majority of the material
available through p2p will never be licensed for the European markets. Other reasons for
using p2p is that official translations become available too late after the initial publication
in Japan and are too expensive to buy as DVDs. The spread of manga has more domestic effects. Since 2003 the two major publishers of manga (Sangatsu manga and Egmont
kustannus) have published about 60–70 titles per year in Finnish. Currently manga is read
and known by most high school aged youth in Finland. The publishing market is yet to be
defined with recent acquisitions and new firms entering the market in Finland.
The spread of Japanese popular culture has caused discussions about its values and
means of expression in relation to Finnish culture. Outside the fandom there has been
some media panic concerning sex (pedophilic features in particular) and violence in manga and anime. Within the fandom these discussions are often considered dilettantish and
stereotypical, since by the fans disturbing features and phenomena in manga and anime
are often explained as belonging to Japanese culture and as such acceptable if not understandable. Within the fandom there is rarely discussion of the fact that in Japan the same
features have caused public uproars.
Dr. Katja Valaskivi is a media researcher specialized in Japan. She works as senior researcher in the Journalism Research and Development Center at the University of Tampere. She can be reached at
.
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Mikä siinä viehättää?
Japanilainen populaarikulttuuri ja muuttuvat mediamarkkinat

Miksi juuri Suomessa on nyt innostuttu juuri japanilaisesta populaarikulttuurista? Kun se vaikuttaa niin eksoottiselta ja merkilliseltä, niin mikä siinä oikein
viehättää? Eikö se sitä paitsi ole väkivaltaista ja pornografista? Kun sitä näyttää
olevan joka paikassa, niin korvaavatko japanilaiset mediasisällöt lopulta Disneyn ja amerikkalaiset tuotteet, siirtyykö Aku Ankka sivuraiteelle?
Japanilaisen populaarikulttuurin Suomessakin herättämä kiinnostus nostaa
esiin kysymyksiä. Niitä esittävät vanhemmat, joiden lapset ja nuoret lukevat
japanilaista sarjakuvaa mangaa ja katsovat japanilaisia piirroselokuvia, animea,
harrastavat pukuilua eli cosplayta (kosupure) tai keräilevät sarjahahmoja. Kysymyksiä esittää myös media, joka myös vastaa esittämiinsä kysymyksiin lisäten
kiinnostusta, mutta samalla usein aliarvioiden harrastajien asiantuntemusta.
Aiheesta kiinnostuneiden nuorten kysymykset ovat toisenlaisia: Mistä sitä saa
ja paljonko se maksaa? Kuinka päästä mukaan, missä on seuraava kokoontuminen? Mikseivät vanhemmat tai media ymmärrä tai edes yritä ottaa selvää?
Tässä noin vuoden kestäneessä tutkimushankkeessa on keskitytty siihen,
miten ilmiö esiintyy Suomessa, ja mitkä ovat sen ilmeiset ja helposti näkyvät
kytkökset maailmalle. Laajemman tutkimuksen aihe olisi selvittää, miten japanilaista populaarikulttuuria harrastetaan eri maissa, ja kuinka kansainväliset
markkinamekanismit vaikuttavat harrastukseen erilaisissa paikallisissa tilanteissa. Näitä kysymyksiä vain sivutaan tässä tutkimuksessa, joka etsii vastauksia
yllä esitettyihin kysymyksiin kuvaamalla japanilaisen populaarikulttuurin harrastajaverkostoja ja markkinoita Suomessa. Kyseessä on esimerkki globaalien
mediamarkkinoiden muutoksesta, jossa aiemmin hallitsevien amerikkalaisten
toimijoiden ja sisältöjen rinnalle ovat nousseet vaikutteet erityisesti Aasiasta.
Merkittävä rooli muutoksessa on internetillä ja vertaisverkoilla.
Japanilainen populaarikulttuuri tuo uusia piirteitä nuorison kulutuskulttuuriin ja median käyttötapoihin. Sen sisältöjen ja arvojen koetaan poikkeavan
länsimaisista, mikä on osa viehätystä. Suuri osa japanilaisesta populaarikult-
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tuurista ei suomalaisille lapsille ja nuorille edes ole tunnistettavasti tai leimallisesti japanilaista, kuten monet tietokonepelit tai vaikkapa virtuaalilemmikki Tamagochit. Osaa populaarikulttuurista kuitenkin markkinoidaan ja myös
käytetään nimenomaan ”japanilaisuuden” brändin viitekehyksessä. Tämä tutkimus keskittyy tähän osaan populaarikulttuuria.
Käytän tässä tutkimuksessa käsitteitä fandom, fani, harrastus ja harrastajat.
Fandom merkitsee koko harrastajakuntaa, japanilaisen populaarikulttuurin
harrastuskenttää. Myös osa kaupallisesta toiminnasta voi lukeutua fandomin
piiriin. Fani on erityisen omistautunut harrastaja, joksi itse asiassa harva tässä
hankkeessa haastateltu itseään kutsuu. Suomeksi asianomaiset puhuvat mieluummin harrastamisesta ja harrastajista, koska termi ei ota kantaa harrastuksen intensiivisyyteen.

Eksoottinen, ihmeellinen Japani
Juuri japanilainen populaarikulttuuri on suosittua juuri Suomessa juuri nyt
muun muassa siksi, että japanilainen populaarikulttuuri on suosittua lähes
kaikkialla muuallakin maailmassa. Kyseessä on 1980-luvulta lähtien pikkuhiljaa kasvanut trendi, joka sai buumin mittasuhteet viimeistään 1990-luvun lopun
Pokemon-kuumeen1 myötä. Muuttuvilla globaaleilla markkinoilla Hollywood
ja Yhdysvallat eivät ole enää ainoita sisältöjen tuotannon keskuksia. Japanin lisäksi mainitaan usein intialainen elokuva (Bollywood) ja latinalaisen maailman
telenovelat (esim. Straubhaar 2007). Bollywoodin maailmanvalloitus on peräisin laajasta intialaislähtöisestä maahanmuuttajaväestöstä eri puolilla maailmaa.
Telenoveloiden suosio puolestaan perustuu latinalaisiin kieli- ja kulttuurialueisiin. Vasta viime vuosina näiden suosio on levinnyt ensisijaisten kulttuuristen
kontekstien ulkopuolelle. Tässä suhteessa japanilaisen populaarikulttuurin leviämisen tarina on erilainen, vaikkakin jotkin ilmiöt, kuten Hello Kitty -hahmo
ovat levinneet maailmalle ensiksi aasianamerikkalaisten yhteisöjen kautta.
Nykyinen, valtavirraksi asti muuttunut japanilaisen populaarikulttuurin leviämisen aalto alkoi kulttiharrastuksena ja epävirallisten verkostojen kautta jo
1970- ja 1980-luvuilla, varsinkin Yhdysvalloissa. Japanilaisten vaikutteiden
1

Pokemon-ilmiön luonteesta osana japanilaisen populaarikulttuurin buumia ollaan ainakin kahta mieltä. Harrastajat katsovat usein, että ilmiö on varsinaisesta manga- ja animeharrastuksesta irrallinen ensisijaisesti siksi, että se on suunnattu ala-asteikäisille lapsille.
Tutkimuskirjallisuudessa sitä kuitenkin käsitellään tärkeänä osana japanilaisen populaarikulttuurin leviämistä maailmalla. (esim. Allison 2006, Tobin 2004.) Käsitykseni mukaan
Pokemon on ollut osa japanilaisen populaarikulttuurin leviämistä ainakin kahdella tapaa:
yhtäältä se on tehnyt ilmiön näkyväksi suurille yleisöille ja toisaalta se on tutustuttanut
lapset sangen nuorena japanilaiseen ilmaisuun ja visuaaliseen maailmaan.
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kulkeutuminen länteen ja japanilaisen kulttuurin ihannointi on kuitenkin huomattavasti vanhempaa perua, kuten amerikkalainen taidehistorioitsija ja japanilaisen populaarikulttuurin tutkija Susan Napier taitavasti kuvaa kirjassaan
From Impressionism to Anime. Japan as Fantasy and Fan Cult in the Mind of
the West.
Kirjassaan Napier (2007) osoittaa, että japanilaisuus ja japanilainen kulttuuri ovat Länsimaissa Japani on
1800-luvun puolivälistä lähtien säännöllisesti 1800-luvun puolivälistä
nousseet trendinomaisiksi ihastuksenaiheik- lähtien ollut vuoroin
si Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Nämä tren- ihastuttava, vuoroin
dit ovat enemmän tai vähemmän näkyneet kauhistuttava ja
Suomessa saakka. Anna Kortelainen (2002) vaarallinen.
esimerkiksi on tutkinut japanilaisia vaikutteita Albert Edelfeltin taiteessa, johon japonismi tuli taitelijan Pariisin vuosina.
1800-luvun jälkipuoliskon Euroopassa japanilaisen esineistön keräily ja matkakertomuksiin tutustuminen oli yksi keskiluokan tavoista osoittaa edistyksellistä
intellektuaalisuutta ja modernia mieltä. Japanilainen visuaalisuus, sumopaini,
puutarha, asumismuodot ja esineistöt tulivat tutuiksi maailmannäyttelyiden ja
muiden expojen kautta (Napier 2007, 58). Japani oli eksoottinen, mutta samaan
aikaan sivistynyt Toinen, jonka ihailun vastapariksi syntyi ajatus ”keltaisesta
vaarasta”. Japani onkin ollut asiasta ja kontekstista riippuen yhtä aikaa viehättävä ja uhkaava noista päivistä lukien. Vaarallisimmillaan Japani oli toisen maailmansodan aikana. Tätä nykyä kysymys Japanin roolista puetaan usein sanaparin ”soft power” taakse, jolla tarkoitetaan kansallista kykyä taivutella muita
näkökantojensa taakse. Japanin menestys sisältömarkkinoilla näyttää antaneen
sille uudenlaista, pehmeää valtaa. (Ks. luku ”Muutoksen tuulet globaaleilla populaarikulttuurin markkinoilla”.)
Toisen maailmansodan jälkeen ensimmäiset vientiin vapautetut japanilaiset
tuotteet olivat leluja. Ne olivat autoja ja robotteja, jotka oli sananmukaisesti
valmistettu amerikkalaisten miehitysjoukkojen jätteistä, kuten tyhjistä säilyketölkeistä. (Allison 2006). Vielä 1960- ja 1970-luvuilla lapsuuttaan eläneet muistavat, että jos muovilelussa luki Made in Japan, se särkyi puolen tunnin käytön
jälkeen.
Aina 1990-luvun alun taloudellisen ”kuplan” puhkeamiseen saakka Japani
eli ja kehittyi ensisijaisesti viennin varassa. Vuosien saatossa laatu parani, ja
autot ja moottoripyörät muuttuivat kodinelektroniikaksi. Pikku hiljaa fyysisten
tuotteiden rinnalle vientituotteiksi alkoivat nousta kulttuuriset sisällöt. Aika
ajoin, kuten 1980-luvun juppivuosina, japanilaisuus oli trendikästä esimerkiksi sisustuksessa ja ruuassa. Tuon ajan amerikkalaisissa elokuvista ja televisio-
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ohjelmista on helppo havaita sushin ja muiden japanilaisvaikutteiden suosio.
1980-luvulla Japanin menestys nostikin erityisesti Yhdysvalloissa kysymyksiä
siitä, kuka oikeastaan oli voittanut toisen maailmansodan (Napier 2007, 78).
Napier (emt., 82) kuvaa, kuinka Yhdysvalloissa Japaniin on liitetty toisen
maailmansodan jälkeen eräänlaista ”utopisointia”. Japani on ollut ainakin kolmella tapaa ihannoitu ja idealisoitu. Ensinnäkin japanilaisesta naisesta on syntynyt myytti, toiseksi beat-sukupolvi nosti japanilaisen zeniläisyyden henkiseksi ja ympäristöä koskevaksi utopiaksi. Kolmanneksi amerikkalainen liike-elämä
ja virkamieskunta ihannoivat pakkomielteenomaisesti japanilaisten liikemieskykyjä, ylivertaista kykyä yhdistää ovelia taktiikoita ja strategioita sekä kaikkia
muita parempaa työmoraalia. Tämä viimeksi mainittu utopia kääntyikin sitten
1980-luvulla dystopiaksi, jossa Japanista tuli pelottavan vahva. Yhdysvalloissa tämä aiheutti ilmiön nimeltä Japan bashing eli Japanin parjaaminen, jossa
journalistit, poliitikot ja tutkijat yhtä lailla esittivät rasistisia kommentteja ”keltaisesta vaarasta” ja ”pienistä mustista muurahaisista”. Brittiläiset kulttuurintutkijat David Morley ja Kevin Robins (1995, 168–170) analysoivat tekno-orientalismiksi kutsumaansa Japan bashing -ajattelutapaa todeten, että 1980-luvun
taloudellisen kasvun vuosina Japanista tuli tulevaisuuden teknologioiden synonyymi, jonka elementtejä olivat näyttöruudut, verkot, kybernetiikka, robotiikka,
keinoäly ja simulaatio. Teknologinen tulevaisuus oli japanilainen tulevaisuus,
jossa kulttuuri oli kylmää, persoonatonta ja koneenkaltaista, ja kommunikaatio
tapahtui koneiden välityksellä. Tekno-orientalismissa japanilaislapset kuvataan
kaikki tietotekniikan riuduttamina nörtti-otakuina: sosiaalisesti vähä-älyisinä
ja koneeseen keskittyvinä puoli-ihmisinä. Teknologiavisiot ja kybertilakeskustelut toivat viittaukset otakuihin myös suomalaiseen ajatustenvaihtoon (esim.
Huhtamo ja Lahti 1995). (Ks. luku ”Söpöilyä ja muodonmuutoksia”.)
1980-lopun kuplatalouden aikana suomalainen media alkoi kutsua Euroopan Japaniksi Suomea, jonka taloudellinen nousu toisen maailmansodan jälkeen näytti noudattavan Japanin esimerkkiä. Samaa esimerkkiä noudatti sitten
myös 1990-luvun alun lamaan putoaminen (ks. Valaskivi 2006b). Angloamerikkalaisessa maailmassa Japanin parjaaminen laimeni yhtä aikaa Japanin ta
loudellisen romahduksen kanssa, ja vähitellen muuttui jälleen Japan Cool -sanaparia toistelevaksi entusiasmiksi.

Japan pop ennen ja jälkeen Pokemonin
Japanilaisen kuttuuri- ja mediatutkimuksen uranuurtajan Koichi Iwabuchin
(2002) käsityksen mukaan japanilaisen populaarikulttuurin leviäminen Japanin
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ulkopuolelle on uudenlainen ilmiö japanilaisessa viennissä. Pitkään japanilainen teollisuus ja maan virallinen vientipolitiikka pyrkivät aktiivisesti riisumaan
tuotteista kulttuurisen ”tuoksun” ja tekemään niistä mahdollisimman kulttuurineutraaleita ja mille tahansa markkinoille soveltuvia. Tässä mielessä autot ja
elektroniikka olivat huomattavasti helpompia vientituotteita kuin sarjakuvat,
animaatioelokuvat tai populaarimusiikki. Joidenkin käsitysten mukaan japanilaiset ovat olleet haluttomia populaarikulttuurinsa viennissä näihin päiviin asti
(Kelts 2006, 103–122.)
Tästä asenteesta johtuen japanilaisen populaarikulttuurin markkinat Japanin ulkopuolella syntyivät pikemminkin tuonnin kuin aktiivisen viennin ansiosta. 1980- ja 1990-luvuilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa alkoi olla yhä enemmän nuoria, jotka olivat kiinnostuneita Japanista, jotka olivat siellä käyneet tai
joilla oli sinne yhteyksiä. Japanilaiset manga- ja animaatiosarjat kiinnostivat
esimerkiksi science fictionin harrastajia. Aluksi japanilaisia aineistoja kierrätettiin postitse ja käännettiin epävirallisesti. VHS-nauhureiden yleistyminen
teki animaation kierrättämisen mahdolliseksi. 1990-luvulla sähköpostilistat ja
uutisryhmät tarjosivat uuden ja nopeamman kanavan tiedonjakoon ja nauhojen kierrättämisestä sopimiseen. Animen ja mangan lisäksi kiersivät kuluneet
VHS-kopiot japanilaisista televisio-ohjelmista, musiikkivideoista ja draamasarjoista.
Vaikka sisällöt olivat lähtöisin Japanista, ilmiön leviäminen länsimaihin alkoi Yhdysvalloista, ja myös sikäläisillä levitysyhtiöillä ja mediatuotteita myyvillä yrityksillä on ollut suuri merkitys länsimarkkinoilla. Japanin suurimpiin
kuuluva manga-kustantaja Shogakukan perusti jo 1980-luvulla San Fransiscoon haarakonttorin. 1990-luvulla suosioon nousi shojo eli tytöille suunnatuttu
manga, jollaista länsimarkkinoilla ei ollut. Lajityypin suurmenestys oli Sailor
Moon vuonna 1997.
1980-luvun Sony Walkmanin vanavedessä tulivat tietokone- ja videopelit.
Erilainen pelieletroniikka sisältöineen onkin ollut merkittävä japanilaiseen
animaatiokuvastoon tutustuttaja länsimaissa, vaikka monet – kuten SuperMario – onkin riisuttu kulttuurisista erityispiirteistä ja ”kulttuurisesta tuoksusta”
(Iwabuchi 2002, Järvinen 2006). Näiden pohjustusten päälle tuli vuonna 1998
Pokemon, joka on moni- ja intermediallinen fantasia. Se on peli, sarjakuva,
animaatio ja loputtomasti varioituva joukko leluja ja tavaroita. Pokemon oli
Japanissa jättimäinen menestys jo 1997. Vaikka Pokemon tuotiin länsimarkkinoille aktiivisesti japanilaispiirteitä häivyttäen, se on silti ilmiö, joka lopullisesti
avasi länsimaiden lelu-, peli- ja animaatiokuvastojen maailman japanilaiselle
tyylille. Hiukan myöhemmin länsimarkkinoille tuli interaktiivinen ”elävä” lelu
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Tamagochi, joka nyt on Pokemonin lailla jokapäiväinen ja tuttu, jopa arkinen
leikkikalu suomalaislapsillekin. Japanilaisuus ei ole oleellista, hauskuus on.
Itä- ja Kaakkois-Aasiassa japanilainen populaarikulttuuri levisi toisin tavoin,
ja ilmiöllä on edelleen poliittisia ulottuvuuksia, jotka puuttuvat täysin eurooppalaisesta tai ainakin suomalaisesta kontekstista. Toisen maailmansodan traumaattisen historian vuoksi japanilaisen populaarikulttuurin myyminen oli
kiellettyä esimerkiksi Etelä-Koreassa vielä 1990-luvulle tultaessa. Kieltolaeilla
on tunnetusti taipumus tuottaa tarkoituksensa vastaisia tuloksia, ja japanilainen populaarikulttuurikin – varsinkin manga ja musiikki – levisivät jo varhain
laittomina käännöskopioina mustassa pörssissä. Joitakin japanilaisia televisiosarjoja, kuten 1980-luvun Oshin, näytettiin kuitenkin Korean televisiossa.
1990-luvun kuluessa tilanne muuttui nopeasti, televisiosarjojen määrä lisääntyi, ja japanilaisen populaarikulttuurin vyöry oli valmis. Yhdeksänkymmentäluvun jälkipuoliskolla japanilainen televisiodraama oli Korean lisäksi hallitseva myös
Itä- ja Kaakkoisjotakuinkin kaikissa Kaakkois-Aasian maissa –
Aasiassa japanilainen Taiwanilla, Malesiassa, Singaporessa, Vietnapopulaarikulttuuri
missa, Hong Kongissa. Suosio syntyi huolimatta
kytkeytyy vahvasti
siitä, että Japani oli pitkään varuillaan kulttuurivaltiollisiin suhteisiin tuotteiden viennissään varsinkin Koreaan maija politiikkaan.
nittujen historiallisten syiden vuoksi. (Hu 2005,
Iwabuchi 2002)
Tätä nykyä Taiwanin sarjakuvamarkkinat ovat kokonaan japanilaisen mangan kyllästämät niin, ettei taiwanilaiselle tuotannolle jää tilaa, huolimatta maan
hallituksen yrityksistä rajoittaa mangan tuontia ja tukea paikallista sarjakuvaalaa. Japanilainen populaarimusiikki ja tähdet ovat myös suosittuja Taiwanilla,
ja maassa on syntynyt suuria fanijoukkoja mm. niin kutsutuille Johnny’s idoleille2, vaikka kyseisiä poikabändejä ei ole juuri lainkaan virallisesti markkinoitu Taiwanilla (Pang 2008).
Japanin ja Korean suhteissa tapahtui tärkeä muutos vuonna 2002, jolloin
maat isännöivät yhteisiä jalkapallon MM-kisoja. Tuolloin Japanissa esitettiin
ensimmäistä kertaa korealainen televisiosarja Fuyu no sonata, Talvisonaatti,
josta tuli suunnattoman suosittu. Tämän jälkeen korealaisten sarjojen menekki
Japanissa on ollut vähintään yhtä hyvä kuin japanilaisten Koreassa. (Beng Huat
ja Iwabuchi, 2008).
2

Johnny’s idolit ovat Johnny’s Entertainment Companyn tuote. Yhtiöllä on tallissaan ainakin kymmenen poikabändiryhmää sekä lähes sata kandidaattia koulutettavana. Johnny’s
-käsite on sittemmin laajentunut kuvaamaan ylimalkaan nuoria, komeita miehiä. (Pang
2007)
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Japanilaisesta populaarikulttuurista puhuttaessa onkin tärkeää muistaa, että
kysymys on erilaisten vaikutteiden virtaamisesta paikasta toiseen, ilman että
olisi osoitettavissa autenttista tai puhdasta alkuperää. Iwabuchin (2002) mukaan korealaiset myivät japanilaisille sen, mitä olivat vuosien kuluessa oppineet japanilaisilta televisiosarjojen tekemisestä. Japanilaiset puolestaan hakivat
1950- ja 1960-luvuilla televisiosarjatuotannon mallit Yhdysvalloista, ja lokalisoivat nämä tuotantotavat Aasian markkinoille. Japanilaiset televisiosarjat eivät
ole koskaan Yhdysvalloissa menestyneet, mutta mangan ja animen yhdysvaltalaisyleisöt ovat omaksuneet niitä hanakammin.
Euroopassakaan japanilaiset televisiosarjat eivät juuri ole menestyneet. Kuuluisin ja laajimmin maailmalle levinnyt, jo yllä mainittu 1980-luvun menestyssarja Oshin, lienee ainoa, joka on saavuttanut mainittavaa huomiota eurooppalaisilla televisiokanavilla ennen internet-aikaa. Nuoren naisen historiallista
kasvutarinaa kuvaavaa sarjaa näytettiin esimerkiksi Hollannissa, mutta Suomeen asti se ei koskaan levinnyt. Sarja sai huikean suosion myös Lähi-idässä ja
useissa Arabimaissa. (Mowlana ja Rad 1992.) Japanilaiset televisioformaatit sen
sijaan ovat olleet pitkään erittäin suosittuja eri puolilla maailmaa, ja joitakin on
nähty Suomessakin 1990-luvulta lähtien (esimerkiksi Mahdoton tehtävä, Reikä
seinässä). 2000-luvulla japanilaisia tv-kisailuohjelmia on myös nähty paljon
Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
Suomalaiset lapset ja nuoret ovat tottuneet japanilaiseen populaarikulttuuriin ja visuaaliseen tyyliin pikku hiljaa, ja paljolti television kautta. Japanissa
piirrettyä Maija Mehiläistä on esitetty Suomessa televisiossa useita kertoja vuodesta 1986 lähtien, samoin 1980 valmistunutta Peukaloisen retkiä. Myös perisuomalaiseksi mielletyt Muumit (valmistuivat 1990) on piirretty Japanissa.
(Nikunen 2006, 134–135.) Näissä sarjoissa on paljon japanilaisia elementtejä,
jos niitä osaa etsiä. Peukaloisen retkiin on
ilmestynyt alkuperäistarinasta puuttunut
pikkuinen, söpö hamsteri, ja Muumeissa Anime- ja mangaharrastus
puolestaan visuaalinen piirrostyyli on sel- oli aluksi kulttiharrastus
keästi tunnistettavissa japanilaiseksi, var- ja alakulttuuri sekä
sinkin kuvattaessa merta ja luontoa. Nämä Yhdysvalloissa että
animaatiosarjat liikkuivat kuitenkin vielä Suomessa.
ilman japanilaista ”kulttuurista tuoksua”.
Ensimmäiset Suomen televisiossa esitetyt varsinaiset animesarjat olivat Pokemon MTV3:lla 1990-luvun lopulta lukien ja Sailor Moon SubTV:llä 2002
alkaen. Muita Suomessa televisiossa esitettyjä sarjoja ovat esimerkiksi Neon
Genesis Evangelion, Sailor Moon, Digimon, Bey Blade, Taikasoturit, Dragon
Ball Z ja Hamtaro. Myös aihepiiriin liittyviä ohjelmia on ollut joitakin. YLE
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Teemalla lähetettiin syksyllä 2005 kolmiosainen reportaasisarja Otaku-otsikolla. SubTV esitti 2007–2008 ohjelmaa nimeltä Otaku, joka esitteli japanilaisen
populaarikulttuurin ilmiöitä.
Ensimmäiset suomeksi julkaistu manga oli vuonna 1985 Hiroshiman poika,
jonka julkaisi Jalava. Like aloitti Akiran julkaisemisen vuonna 1995, mutta
aluksi sitä käännettiin yksi albumi vuodessa. Kuitenkin vasta 2003 Kolibrin ja
myöhemmin Sangatsu mangan3 julkaisema Dragon Ball sekä heti perään julkaistu, Egmontin kustantama Ranma ½ aloittivat nykyisen manga-buumin
Suomessa. Julkaistavien nimikkeiden määrä on tämän jälkeen kasvanut tasaisesti ja suurimmat mangakustantajat Egmont Kustannus ja Sangatsu manga
julkaisevat molemmat noin 60–70 nimikettä vuosittain.
Suomessakin japanilainen populaarikulttuuri oli aluksi alakulttuuri ja kulttiharHarrastajia on Suomessa
rastus, mutta on viimeksi kuluneen noin
kymmeniä tuhansia.
kymmenen vuoden aikana noussut valtavirMangan lukijoiden
tailmiöksi, ja Japanista on tullut keskeinen
määrät voivat olla jopa
vapaa-aikasisältöjen tuottaja. Ilmiön laajuus
kuusinumeroisia.
ilmenee esimerkiksi suomalaisten nuorisotutkijoiden Jaana Lähteenmaan ja Teija
Strandin alkuvuodesta 2008 julkaisemasta selvityksestä, joka kartoitti nuorten
kulttuuriharrastuksia ja niihin liittyviä toiveita Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.
Laajan kyselytutkimuksen avoimissa kysymysosioissa nousi esiin runsaasti japanilaiseen populaarikulttuuriin ja japanin kielen opiskeluun liittyviä toiveita.
Lähteenmaa ja Strand pitävätkin tutkimuksensa viitekehyksessä ”Japani-ilmiötä” heikkona signaalina, joka nousi aineistosta esiin – lomakkeen kysymyksissä
tähän ei vielä ollut huomattu viitata. (Lähteenmaa ja Strand 2008, 58.)
Harrastuksen kasvun aika on myös internetin kasvun aikaa, ja osittain kasvu on myös ollut riippuvainen internetistä. Nuorisotutkimusverkoston 2007
toteuttaman internet-käyttökyselyn4 15–29-vuotiaista vastaajista noin 30 prosenttia vastasi olevansa erittäin tai jossain määrin kiinnostunut japanilaisesta
populaarikulttuurista. Alan vanhin lehti on Anime, jonka lukijoiden määrä
vuonna 2007 asettui noin 44 000:een vaikkakin lehden painos on huomattavasti pienempi. Lukijatutkimuksessa selvitettiin myös lehtien tunnettuutta.
3
4

Tammi aloitti mangan julkaisemisen Kolibri-merkillä 2003 ja muutti apuyhtiön myöhemmin Sangatsu manga -nimiseksi.
Nuorisotutkimusverkosto toteutti vuonna 2007 15–29-vuotiaiden internetin käyttöä koskevan kyselyn, jonka rinnalla koottiin vastaava vertailuaineisto Japanista ja Etelä-Koreasta
2005. Kootusta aineistosta on tekeillä englanninkielinen kirja, johon olen kirjoittanut artikkelin koskien japanilaisten populaarikulttuurin harrastajien netinkäyttöä Suomessa. (Valaskivi, tulossa) Lisätietoa hankkeesta osoitteessa http://www.kommentti.fi/blog/digital/
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Kohderyhmän nuorille miehille (12–24 v.) lehti oli kolmanneksi parhaiten
tunnistettu, nuorten naisten tunnistuslistalla se sijoittui seitsemänneksi. (KTM
Lukija 2007, Wakonen 2008). Suurimmissa conventioneissa (coneissa) eli fanikokoontumisissa osallistujia on ollut viime vuosina 3000 – 9000, ja määrät
ovat kasvaneet vuosittain. Esimerkiksi Tampereella vuodesta 2006 järjestetty
Tracon-tapahtuma on kerännyt joka vuosi noin tuhat kävijää edellistä vuotta
enemmän. Vuonna 2009 kävijöitä oli lähes neljätuhatta.

Mikä siinä viehättää?
Pokemonin tunnuslause ”Got to catch them all” – Ne on saatava kaikki – kuvaa
hyvin japanilaisen populaarikulttuurin viehätyksen ydintä. Loputon varioituvuus, aina uuden, hieman erilaisen tuotteen tulo markkinoille tarjoaa lapsille ja nuorille äärettömän keräilyareenan. Mangan ja animen fantasiamaailma
puhuttelee monimutkaisessa ja yhä yksilöllistyvässä maailmassa eläviä nuoria
paremmin kuin ydinperheeseen palautuva Disney-idylli (Allison 2006, Napier
2007). Se käsittelee meillä tabuina pidettyjä aiheita ja esittää sukupuolien kirjon, joka haastaa perinteisen sukupuolijärjestelmän.
Monet haastattelemistani harrastajista kertovat, että japanilaisissa sarjakuvissa, animaatioissa ja peleissä viehättää hahmojen erilaisuus suhteessa aiemmin nähtyyn. Nimenomaan visuaalisuus, piirrosjälki ja uudenlainen kuvasto
sekä tarinoiden yllättävyys vetävät puoleensa. Sarjat viihdyttävät, hauskuttavat
ja ajatteluttavat.
Yksi syy japanilaisen populaarikulttuurin leviämiseen ja suosioon on myös
se, että sarjoissa esiintyy runsaasti naispuolisia sankarihahmoja, myös tyttöjä.
Lisäksi eräs sarjoissa yleinen teema on ihmisen ja koneen suhde ja erilaiset
transformaatiot ja supervoimat. Teini-ikäinen tyttö tai poika, jolla on salaisia
supervoimia tai joka on osittain kone tai muu erikoisvoimia omaava mutaatio,
on yleinen teema mangassa ja animessa. Usein fantasiatyyppisessä animessa tai
mangassa hahmot pääsevät ilmeellä tai muulla erikoisvoimalla toisiin maailmoihin ja todellisuuksiin.
Japanilainen populaarikulttuuri on myös kaupallisen markkinamekanismin
tuote, eikä sen viehätykseen voi hakea selityksiä vain sisällöllisistä tai kulttuurisista suunnista. Viehätys perustuu myös siihen, että jokainen paitsi löytää jotakin itseään kiehtovaa myös pystyy sen avulla erottautumaan muista olemalla
samanlainen kuin muutkin. Fandom-tutkimus kuvaa sitä, kuinka faniyhteisöissä tieto ja faniuteen liittyvät esineet ja kokemukset nostavat jäsenen arvoa
yhteisössä (Nikunen 2005). Samanlainen ilmiö toistuu japanilaisen populaari-

16

•

Pokemonin perilliset

kulttuurin harrastuksessa, jossa keräiltävää, tiedettävää ja tutustuttavaa riittää
loputtomasti. Tämän ovat tuotanto-organisaatiot ja mediateollisuus Japanissa
hyödyntäneet täysimääräisesti, ja kehittävät yhä uusia mekanismeja, joilla keräily olisi entistä kiehtovampaa.
Ensimmäinen suomeksi julkaistu manga, Dragon Ball herätti vuonna 2003
kohun. Suomessa mangan tulkittiin sisältävän pedofiliaviitteitä ja aiheesta syntyi keskustelu, joka tunnetaan mangan kustantajapiireissä Japanissa saakka esimerkkinä kulttuuristen erityispiirteiden vaikutuksesta mangan vastaanottoon.
Kolibri veti sarjakuvan hetkeksi pois myynnistä, mutta palautti sen sittemmin
varustettuna ikärajasuosituksella K12.
Kaarina Nikunen (2006) toteaa, että suomalaiset mangan ja animen harrastajat kokivat julkisen Dragon Ball -kohun harrastusta vahingoittavaksi. Tämänkin tutkimuksen haastatteluissa kävi ilmi, että jotkut harrastajayhteisöt
ovat kohun jälkeen ottaneet tehtäväkseen toimia mahdollisimman ”puhtaasti”
välttääkseen harrastuksen leimautumista.
Kustantajat ovat pyrkineet vastaamaan paineisiin ikärajasuosituksin. Dragon Ball -keskustelun tuloksena samana vuonna kauppoihin tullut, Egmontin
kustantama Ranma ½ sai saman tien takakanteensa K12-tekstin. Nykyään ikärajasuositukset ja niitä koskevat käytännöt ovat kuitenkin kirjavia, koska sarjakuvien ikärajoista ei säädetä lailla, kuten elokuvien ikärajoista. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa K18-luokkaan luokiteltu Hellsing-mangasarja alkoi ilmestyä
kokonaan ilman ikärajasuositusta Suomessa syksyllä 2008. Saksassa sarjan ikärajasuositus on K16.
Kysymys mangan ja animen väkivaltaisuudesta ja pornografisuudesta nousee esiin säännöllisin väliajoin. Tärkein syy tähän on kulttuuriero. Suomessa ja
muissa länsimaissa sarjakuvat ja animaatiot on ensisijaisesti mielletty lapsille
tarkoitetuiksi, mutta Japanissa mangana ja animena tuotetaan kaikkia mahdollisia kuviteltavissa olevia lajityyppejä, kaikille kuviteltavissa oleville kohderyhmille, samaan tapaan kuin länsimaissa kirjallisuutta tai elokuvaa. Luvussa
”Söpöilyä ja muodonmuutoksia” erittelen joitakin japanilaiseen populaarikulttuuriin liittyviä peruskäsitteitä, joiden kautta selittyy myös joitakin tämän kulttuurieron aspekteja sekä viehätyksen syitä.
Mangan ja animen tapa käsitellä seksuaalisuutta ja väkivaltaa totutuista
poikkeavilla tavoilla on kuitenkin myös eittämätön osa niiden viehätystä harrastajille. Näihin teemoihin palataan luvuissa ”Söpöilyä ja muodonmuutoksia”
sekä ”Globaalista translokaaliin”.
Käsillä oleva tutkimus keskittyy kuvaamaan sitä, kuinka japanilaisen populaarikulttuurin markkinat toimivat Suomessa ja millaisia ovat ne monimutkaiset yhteydet, joilla ne ovat kytkeytyneet ylipaikallisiin vaikutteisiin. Tutkimusta
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varten on haastateltu suurimpia suomenkielisen mangan kustantajia sekä aktiivisia harrastajia. Joitakin manga- ja animetuottajia on haastateltu myös Japanissa. Lisäksi Suomessa kaikille japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittyville
paikallisyhdistyksille lähetettiin kysely ja Tracon III -harrastajatapahtumassa
koottiin tietoa harrastajien näkemyksistä haastattelulomakkein. Tärkeä osa aineistoa ovat olleet myös erilaiset internet-sivustot ja -palvelut sekä alan lehdet,
joita julkaistaan sekä kaupallisesti että harrastajavoimin. Tutkimusaineistot ja
haastatellut tahot on tarkemmin kuvattu liitteessä 2.
Suomalainen japanilaisen populaarikulttuurin ”buumi” on rinJapanilainen populaarikulttuuri
nakkainen ja osin samanaikainen
puhuttelee monimutkaisessa,
esimerkiksi yhdysvaltalaisen, ranskaupallisessa ja yksilöllistyvässä
kalaisen, saksalaisen, venäläisen ja
maailmassa eläviä nuoria
ruotsalaisen kanssa. Suomen suuja käsittelee meillä tabuina
rin suomenkielistä mangaa kustanpidettyjä aiheita.
tava kustantaja Egmont on Euroopan tasolla toimiva ylikansallinen
yhtiö, joka kääntää mangaa myös muille pohjoismaisille kielille ja saksaksi.
Suomenkieliset mangan markkinat ovat vielä pienet, joten suomalaiset harrastajat hankkivatkin hanakasti englanninkielistä ja jopa saksankielistä mangaa ja
animea. Mangan markkinoihin Suomessa palaan tarkemmin luvussa ”Mangan
ja animen markkinat”.
Arviot japanilaisen populaarikulttuurin harrastajien määrästä vaihtelevat,
samoin kuin määrittely siitä, kuka on japanilaisen populaarikulttuurin harrastaja. Mangaa lukevat ja animea katsovat kuitenkin myös sellaiset lapset ja
nuoret, joille japanilaisuus ei ole ensisijainen motiivi lukemiseen tai katseluun,
tai jotka eivät välttämättä kuulu tai osallistu japanilaisen populaarikulttuurin
harrastajayhteisöjen toimintaan. Luvussa ”Orgaaninen fandom” esittelen harrastajayhteisöjä ja niiden toimintaa.
Fanikulttuurien tutkijat ovat jo pitkään tehneet sen havainnon, että tuotannon ja kulutuksen suhteet hämärtyvät fanien toiminnassa (Jenkins 2006, Nikunen 2005). Mediakonvergenssi muuttaa teknologian, teollisuuden, markkinoiden, sukupuolen ja yleisöjen välisiä suhteita sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta
ylöspäin (Jenkins 2003, 2006). Konvergenssia tuottavat siis paitsi mediayhtiöiden strategiat, myös yleisöt ja median käyttötavat. Jenkinsin teesien mukaan
uudet, osallistuvat yleisöt ovat aktiivisia, vaeltavia ja epälojaaleja mediayhtiöitä
kohtaan. Ne ovat myös sosiaalisesti verkottuneita, vastustuskykyisiä ja kyvykkäitä ottamaan median omiin käsiinsä. Luvussa ”Internet harrastuksen mahdollistajana” pureudun empiirisesti erityisesti japanilaisen populaarikulttuurin

18

•

Pokemonin perilliset

virtuaalisiin verkostoihin ja internetin merkitykseen harrastajien elämässä.
”Muutoksen tuulet globaaleilla populaarikulttuurin markkinoilla” summaa
yhteen tutkimuksen antia käsittelemällä japanilaisen populaarikulttuurin leviämistä muutoksen näkökulmasta. Luku tarkastelee japanilaista populaarikulttuuria suomalaisella, transnationaalilla ja globaalilla tasolla, jossa kysymykset
mm. tekijänoikeuksista ja saatavuudesta ovat keskeisiä. Luvussa kuvataan ilmiön luonnetta Japanissa ja sen poliittisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja käsitellään myös ”japanilaisuuden” brändiä, sen tuottamista, uudelleen tuottamista ja
merkitystä harrastajille sekä populaarikulttuurin merkitystä uuden kansallisen
identiteetin rakentamisessa Japanissa.
Tämän aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet tutkimusapulaiseni Anna
Rantasila Suomessa ja Noriko Matsunaga Japanissa, joille asiantuntemuksesta ja paneutumisesta lämpimät kiitokseni. Kiitokset myös Helsingin Sanomain
Säätiölle hankkeen rahoittamisesta sekä yhteistyökumppaneille Japanissa ja
Yhdysvalloissa: professori Noboru Sonehara National Institute of Informatics,
professori Koichi Iwabuchi ja professori Tadamasa Kimura Wasedan yliopisto, professori Yoshimi Shunya ja jatko-opiskelija Rachel Pang Tokion yliopisto,
professori Susan Napier, Tufts University, professori Anne Allison, Duke University sekä apulaisprofessori Ian Condry, MIT.
Suurimmat kiitokset kuuluvat tutkimukseen osallistuneille harrastajille,
yhdistyksille ja yrityksille. Kiitos kärsivällisestä vastaamisesta sekä avusta tiedonhankinnassa, tutkimuksen kuvituksessa ja verkostoitumisessa. Erityiskiitos
Sangatsu mangan kustannustoimittajalle Antti Valkamalle avusta alan Japaniyhteyksien suhteen.
Kiitokset Kaarina Nikuselle, Irma Hirsjärvelle ja Urpo Kovalalle taustakeskusteluista sekä Kyuu Eturautille, Pentti Raittilalle, Anna Rantasilalle ja Esa
Sirkkuselle kommenteista käsikirjoitukseen. Satu Sepälle kiitos kielenhuollosta
ja Teemu Heleniukselle taitosta. Suurkiitos Jaakko Valaskivelle studiokuvauksista ja kannustuksesta. Mahdolliset asiavirheet ovat kirjoittajan.
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Söpöilyä ja muodonmuutoksia
Japanilaisen populaarikulttuurin keskeisiä käsitteitä

Osa japanilaisen populaarikulttuurin viehätyksestä on sen ”erilaisuus” suhteessa länsimaiseen populaarikulttuuriin. Fandom-tutkimus on osoittanut, että
harrastajayhteisöissä tiedon hankkiminen ja sen kierrättäminen ovat tärkeitä
keinoja sosiaalisen statuksen nostamiseen yhteisössä. Asiantuntemus harrastuksen piiriin kuuluvista yksityiskohdista tuottaa tunteita mukana olosta, joukkoon kuulumisesta ja jakamisesta. (esim. Nikunen 2005)
Tässä luvussa erittelen sellaisia harrastukseen kuuluvia keskeisiä käsitteitä,
joilla on tai on ollut tärkeä merkitys Suomessa. Osasta on keskusteltu myös
harrastajapiirien ulkopuolella. Tässä esittelemäni käsitteet ovat populaarikulttuurin moodeja, lajityyppejä tai identiteettejä. Lisää käsitteitä on sanastossa sivulta XX alkaen.
Monet käsitteistä liittyvät valtakulttuurissa torjuttuun tai vaiettuun. Nakamuran ja Onouchin (2006) teesi onkin, että japanilaisen populaarikulttuurin
viehätyksen tärkeä osa on sen eksplisiittinen tapa käsitellä väkivaltaa ja seksuaalisuutta, rumuutta ja syrjätytymistä, jotka yhteiskunnan valoisalla puolella
pyritään kieltämään tai tukahduttamaan.

Moodeja: Söpöily ja muodonmuutokset
Moodin käsitettä käytetään elokuvatutkimuksessa viitattaessa muodon kategorioihin (Bordwell 1985). Moodi on genre-käsitteen sukulainen, mutta sitä
väljempi. Tässä tutkimuksessa moodin käsite auttaa jäsentämään japanilaiseen
populaarikulttuuriin kuuluvia tyypillisiä strategioita ja käytänteitä, jotka voivat
liittyä esimerkiksi kerronnan rakenteeseen, visuaaliseen ilmaisuun tai markkinointi- ja tuotantonäkökulmiin.
Moodit kuvaavat affekteja, niitä piirteitä, joihin japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat kiinnittävät tunteitaan. Moodeja ovat esimerkiksi kawaii eli
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söpöys, tai henka eli muodonmuutokset. Nämä leikkaavat läpi laajasti japanilaisen populaarikulttuurin sisältöjä, joskaan eivät välttämättä ole läsnä yhtä
aikaa. Toisinaan, kuten Pokemonissa, nämä yhdistyvät: suloiset karvapallerot
muuttuvat, ja saavat supervoimia tarpeen vaatiessa.
Kawaii tarkoittaa söpöä, suloista, lapsenomaista ja hellyttävää. Sana liitetään
usein eläinten pentuihin, pikkuvauvoihin ja suurisilmäisiin pehmoeläimiin.
Myös vaate tai esine voi olla kawaii. Kawaii on moodi, josta on kirjoitettu paljon sekä tutkimus- että arkitekstiä (ks. esim. Allison 2006, Yano 2006 tai Newitz
2002). Se on myös markkinointistrategia, konsumeristisen japanilaisen populaarikulttuurin ydintä.
Amerikkalainen, Havaijin yliopistossa työskentelevä tutkija Christine Yano
(2006) kutsuu japanilaisten söpöjen hahmojen maailmanlaajuista leviämistä
pinkiksi globalisaatioksi. Kuuluisin söpöhahmo on Sanrion luomus, Hello Kitty
(Japanissa Kitti-chan), joka on pinkin globalisaation lipunkantaja. Se edustaa
nuorisoon vetoavaa, kulutusorientoitunutta trendikkyyttä, josta käytetään ilmausta ”Japan Cool” tai ”Cool Japan”. (Tarkemmin Japan Cool -ilmiöstä päätösluvussa.)
Kitty-hahmolla varustettujen tuotteiden sarja kasvaa ja varioituu jatkuvasti.
Sanrio tuo markkinoille noin 400 uutta tuotetta kuukausittain, ja yksin Yhdysvalloissa Sanrio ansaitsi Kittyllä 100 miljoonaa dollaria tuotemyynnistä ja 400
miljoonaa lisensoinnista vuonna 2002 (Yano 2006).
Kawaii on moninainen moodi, joka on nähty sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa. Hello Kitty -hahmoa on syytetty sekä taantumuksellisesta
naiskäsityksestä että ylistetty tyttökulttuurin arvon esiin tuomisesta (ks. Yano
2006). Kawaiin kääntöpuolia ovat lapsuuden seksuaalistaminen ja burikko-ilmiö eli lapsenomaisesti käyttäytyvät aikuiset naiset. 1970-luvun lopulla television kautta tähdeksi nostetut nuoret naiset, laulavat talentot, ovat yksi sen
varhaisista ilmenemismuodoista.
Kitty vietti 50-vuotispäivään vuonna 2006. Maailmalle se on levinnyt asteittain. Yhdysvalloissa se tunnettiin hyvin jo 1980-luvun alkupuolella, ja se oli
suosittu varsinkin aasianamerikkalaisten nuorten naisten keskuudessa. Suomeen Kitty on levinnyt vasta 2000-luvulla, aluksi kiinalaisten piraattikopioiden
muodossa. Tuote- ja esinesarjoina aloittanut Kitty on sittemmin siirtynyt myös
elokuvauralle ja sarjakuvasankariksi. Vuonna 2008 Egmont toi Suomessakin
Lehtipisteisiin Hello Kitty -lehden ja MTV3 aloitti Hello Kitty -televisiosarjan
esittämisen.
Fanitutkija Kaarina Nikunen (2006) tulkitsee kawaiin merkitystä siten, että
samalla tavoin kuin Disneyn tuotanto on romantisoinut luontoa ja kyläyhteisöä
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Muodonmuutokset (henka) on yksi keskeinen japanilaisen populaarikulttuurin moodi,
jota hyödynnetään kaikilla tasoilla, myös markkinoinnissa ja esinemainonnassa. Japanin
McDonaldsin Hello Kitty -lelut muutaman vuoden takaa kääntyvät ympäri hampurilaiseksi
ja limsamukiksi. Hello Kitty -hahmo puolestaan on kenties tunnetuin esimerkki kawaiista eli
söpöilystä.

suhteessa teolliseen yhteiskuntaan, animessa ja mangassa kawaii romantisoi
lapsuutta suhteessa aikuisuuteen.
Kawaii on kuitenkin japanilaisessa visuaalisessa kulttuurissa läsnä laajemminkin kuin sarjakuvassa ja piirroselokuvissa. Suuret japanilaiset liikeyritykset
ovat laajasti valinneet liikemerkeikseen tai maskoteikseen suloisia suurisilmäisiä hahmoja. Tokion metropolialueen poliisivoimien maskotti on Piipo-kun,
lentävä hiiri, joka huolehtii erityisesti lapsista ja liikennekulttuurin kehittämisestä.
Japanilaisen
populaarikulttuurin sisällöissä toistuvat myös
teemat kätketyistä identiteeteistä, yksinäisyyden ja erilaisuuden
voittamisesta ja salaisista taistei
iv
sk
a
l
luista. Henka eli muodonmuutos
Va
o
k
k
paljastaa salaisen identiteetin ja usein
a
Ja
tuo voimaa voimattomalle: nuorelle tytölle tai pojalle, joka elämässään kohtaa
vaikeuksia tai joutuu alakynteen.
Muodonmuutos ei ole aina täydellinen, ja hybridejä esiintyy
usein. Japanilainen populaari-

Lentävä Piipo-kun on Tokion
poliisilaitoksen (Tokyo Metropolitan
Police Office) virallinen maskotti
erityisesti liikennevalistukseen ja
lapsiin liittyvissä yhteyksissä.
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kulttuuri käsittelee ihmisen ja koneen välistä suhdetta yhdistämällä ihmiseen
koneen osia ja piirteitä. Usein tarinassa tärkeää on myös koneen pyrkimys
ihmisenkaltaisuuteen tai jopa ihmisyyteen. Tämä teema on kulkenut läpi japanilaisen populaarikulttuurien tarinoiden alkaen Osamu Tezukan Tetsuwan
Atomusta. Tezukaa pidetään japanilaisen nykyaikaisen mangan isänä, ja hänen
1952 luomansa robottipoika Atomu on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia Japanista lähtöisin olevia piirroshahmoja, jonka animaatioseikkailut nähtiin heti
tuoreeltaan Yhdysvalloissa 1963. Yhdysvalloissa Atomu sai nimen Atom Boy.
Atomu lähtee uudelle kierrokselle syksyllä 2009, kun hongkongilainen animaatiotuotantoyhtiön kansainvälinen elokuvaversio saa Yhdysvaltain ensi-iltansa.
Elokuvan ääninäyttelijöiksi on palkattu tunnettuja Hollywood-tähtiä. (www.
astroboy-themovie.com, Pakaslahti 2009).

Lajityyppejä ja segmentointia
Japanilainen populaarikulttuuri, erityisesti manga ja anime, sisältävät kaikki
meidän tuntemamme kirjallisuuden lajityypit, ja lisäksi runsaan joukon sellaisia, jotka ovat meille uusia. Kulutustavaratuotanto ja -markkinointi on voimakkaasti segmentoitu sukupuolen ja iän mukaan. Siksi ei olekaan yllättävää,
että myös populaarikulttuurin sisällöissä tarjonta jakautuu miehille (seinen) ja
naisille (josei) suunnattuihin.
Seinen-manga on suunnattu 18–30-vuotiaille aikuisille miehille, ja vaikka sen alalajit ovat samantyyppisiä kuin pojille suunnatussa mangassa, se on
yleensä realistissävyisempää tai synkempää kuin nuoremmille tarkoitettu manga, seksikuvaukset ovat voimakkaampia ja satiiria tai ironiaa käytetään enemmän. Seinen-mangassa juoni on toimintaa keskeisempää, ja henkilöhahmojen
kuvaukseen kiinnitetään paljon huomiota. Seinen on Japanin ulkopuolella vähemmän tunnettua.
Naisille suunnattua josei-mangaa tunnetaan länsimaissa vielä seinen-mangaa vähemmän. Julkaistaviin sarjoihin kuuluu joitakin, jotka kertovat nuoren
perheen tai opiskelijanaisten elämästä, mutta suurin osa josei-mangasta on homoeroottista yaoi-mangaa, johon palaan tuonnempana.
Lännessä tunnetuin jako mangassa ja animessa tehdään poikien ja tyttöjen
sarjojen välillä. Shonen on suunnattu pojille ja shojo tytöille. 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa syntyneet mangalehdet olivat aluksi ensisijaisesti pojille ja
miehille suunnattuja, mutta 1970-luvun kuluessa myös naisille suunnatun
mangan määrä alkoi lisääntyä (Schodt 1996). Silti Japanissa edelleen tärkeimpänä mangan julkaisukanavana pidetyt ”puhelinluettelomangat”, heikkolaatui-
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selle paperille painetut valtavan paksut, pehmeäkantiset kirjat, jotka sisältävät
useita sarjoja, ovat pääsääntöisesti pojille suunnattuja. Monet sarjoista jatkuvat
useita vuosia, jopa kymmeniä vuosia. Lehdet ilmestyvät viikoittain, kaksi kertaa kuussa tai kerran kuussa.
Japanilaisten mangalehtien lähimmät suomalaiset vastineet lienevät Yhtyneiden Kuvalehtien 1970-luvulla julkaisemat Ruutu ja Non Stop, joissa julkaistiin lähinnä belgialaista sarjakuvaa jatkokertomuksina.
Sekä shonen- että shojo-mangaa on monenlaista, mutta pojille suunnattu
manga on yleensä ottaen väkivaltaisempaa ja keskittyy kilpailuun tai taisteluun.
Tapahtumat sijoitetaan usein kouluun tai urheilujoukkueeseen, silloin kun kyse ei ole kamppailusta maailmojen tai kulttuurien välillä. Tytöille suunnatussa
mangassa keskiössä ovat ihmissuhteet ja romanssit. Tyttöjen mangassa korostuvat kawaii-piirteet, mutta molemmille ovat tärkeitä muodonmuutokset. Tyttöjen mangan alalajissa maho shojo taikavoimia omaavat suloiset tytöt taistelevat rakkauden ja oikeudenmukaisuuden nimissä pahaa vastaan.
Shonen-mangan alalajeista esimerkiksi mechassa muodonmuutos on keskeisessä roolissa. Mecha tarkoittaa käveleviä, ohjattuja laitteita, lyhennyksenä
englanninkielisestä sanasta mechanical. Japaniksi
mecha tarkoittaa kaikkia mekaanisia laitteita
autoista robotteihin. Japanin ulkopuolella
mecha anime kuitenkin tarkoittaa science
fiction- ja fantasia-animea, jossa pääosassa ovat robotit ja liikkuvat koneet. Yksi kaikkien aikojen suo-
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Osamu Tezukan luoma Tetsuwan
Atomu -robottipoika tunnetaan
Japanin ulkopuolella
nimellä Atom Boy.
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situimmista mecha-teemaisista tarinoista on ollut Gundam, josta on ilmestynyt
useita sarjoja ja elokuvia.
Vaikka japanilaisessa populaarikulttuurissa sukupuoliero piirretään sangen
terävästi ja markkinat suuntaavat tuotteet selkeästi segmentoiduille yleisöille,
tarjonnassa on toisaalta länsimaista populaarikulttuuria moninaisempia rooleja ja sukupuolia. Esimerkkejä tästä ovat feminiiniset mies- ja poikahahmot,
vahvat, mutta feminiiniset naishahmot, homoseksuaalisuuden kuvaukset sekä
niin mies- kuin naispuolisetkin vanhukset.
Ehkäpä tästä syystä Suomessa jako poikien ja tyttöjen mangaan ei ole ollut yhtä selvä kuin Japanissa. Esimerkiksi suosituimmat mangat Dragon Ball
ja Naruto ovat Suomessa saaneet merkittävän lukijakunnan nuorista, 12–15
-vuotiaista tytöistä, vaikka ne Japanissa on suunnattu pojille. Samoin shojomangalla on näkyvä miespuolinen harrastajajoukkonsa, joka ei kuitenkaan ole
yhtä suuri.
Nakamuran ja Onouchin (2006) mukaan japanilaisen populaarikulttuurin
vetovoima perustuu juuri seksuaalisen jännitteen luomiseen ja esittämiseen.
Yksittäiset manga- ja animetarinat poikkeavat toki toisinaan tästä säännöstä,
mutta Nakamuran ja Onouchin mukaan tämä yleinen lainalaisuus kantaa japanilaista populaarikulttuuria yli kulttuuri- ja kielirajojen.
Pornografinen tarjonta on myös segmentoitu erilaisille yleisöille. Pornografista mangaa ja animea kutsutaan länsimaissa yleisnimellä hentai, Japanissa
useammin esimerkiksi nimityksellä ecchi, porno manga tai ero manga. Pornografian alalajeja on ainakin toistakymmentä, mutta kaupallisesti erityisen merkittäväksi on noussut yaoi.
Yaoi on naisten ja tyttöjen piirtämää, naisille ja tytöille suunnattua homoeroottista mangaa. Yaoissa toisiinsa rakastuvat nuoret mieshahmot ovat androgyynisiä ja kauniita, tässä suhteessa yaoin voi nähdä kytkeytyvän kawaii-moodiin. Myös yaoi on suosionsa vuoksi alkanut saada lajityypin lisäksi moodin
piirteitä, sillä 1990-luvulla tapahtuneen kaupallistumisensa jälkeen yaoille
tyypillinen homoeroottinen kuvasto on levinnyt yleiseksi naisille ja tytöille
suunnatuissa populaarikulttuurin tuotteissa, kuten poikabändeissä, mangassa
ja animessa, silloinkin kun kyse ei ole varsinaisesta yaoista. (vrt. Kangasvuo
2007, 2008.)
Ensimmäinen yaoi-lajityyppiin luettava teos ilmestyi 1961, jolloin Mari Mori
julkaisi romaaninsa Koibitotachi no mori. Kirja kertoi kauniin, nuoren japanilaismiehen ja ranskalais-japanilaisen aatelismiehen rakkaustarinan. Eksoottiseen eurooppalaiseen ilmapiiriin sijoitettu onneton lemmentarina sai sittemmin runsaasti seuraajia erityisesti 1980-luvulla. Yaoita julkaistiin esimerkiksi
June-lehdessä, mutta tärkeimpiä levityskanavia olivat Tokyo Comic Market
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ja vastaavat omakustannemarkkinat. Omakustanteet olivat joko kaupallisesti
julkaistujen mangasarjojen parodioita tai omaperäisiä töitä, jotka eivät soveltuneet June-lehden linjaan yleensä eksplisiittisten seksikuvaustensa vuoksi.
(Kangasvuo 2008, 52–53.)
Yaoista tuli kaupallinen menestys ja sarjakuvaharrastuksen valtavirtaa
1990-luvun laman ansiosta. Mangan myyntiluvuista huolestuneet mangakustantajat keksivät hyödyntää yaoin laajan harrastajapohjan sekä omakustannepiirtäjien kyvyt. (Kangasvuo 2008, 53.)
Seksin keskeisyys ja pornografisen materiaalin laaja kaupallistaminen ovat
herättäneet länsimaissa harrastajapiirien ulkopuolella huolta ja paheksumista.
Vahvimman vastareaktion ovat herättäneet manga ja anime, jotka lännessä luokitellaan lapsipornoksi, kuten lolicon, jossa keskiössä ovat hyvin nuoret tytöt.
Lolicon on lyhennys englanninkielisestä ilmaisusta Lolita complex.

Otaku ja joshikousei: nörtit ja koulutytöt
Otaku, nörtti, ja joshikousei, lukiolaistyttö, ovat japanilaisessa populaarikulttuurissa vaikuttavat kaksi myyttistä identiteettiä, jotka esiintyvät sekä yhdessä
että erikseen. Näillä kahdella identiteetillä on lisäksi tärkeä ja monitasoinen
suhde toisiinsa, ja ne esiintyvät sekä populaarikulttuurin sisällöissä että harrastajayhteisön käsityksissä ja tavassa jäsentää yhteisöään.
Sana o-taku tarkoittaa alkuperäisessä merkityksessään kotia ja siihen kuuluvaa perhettä. Se on myös sinä-pronominin kunnioittava muoto. Slangi-ilmaisuksi otaku on siirtynyt animaatio- ja mangayhteisöjen kautta, jossa miespuoliset fanit alkoivat puhutella toisiaan hupitarkoituksessa kunnioittavalla
muodolla. Vähitellen 1980-luvulta lähtien otaku-sanan slangimerkitys on ollut
jostakin populaarikulttuurin muodosta fanaattisesti innostunut, miespuolinen
nörtti, jonka elämänsisältö usein rakentuu harrastuksen varaan. Naispuolisia
nörttejä kutsutaan Japanissa nimellä fujoshi, jota käsitettä ei juuri käytetä Japanin ulkopuolella. Usein fujoshi-käsitteeseen liitetään yaoi-fanius.
Japanissa otaku-termillä on ollut pitkään erittäin negatiivinen sisältö. Tiettävästi ensimmäisenä otakun kuvasi kirjallisesti esseisti Akio Nakamori 1983
julkaistussa kolumnissaan, jossa hän kertoi käynnistään Komiketto-sarjakuvamarkkinoilla:
”[Fanit] olivat kaikki niin outoja… sellaisia, joita tapaa joka koululuokassa;
niitä, jotka ovat toivottomia urheilussa, jotka piiloutuvat luokkaan välitunnin
ajaksi… joko he ovat nälkiintyneen laihoja tai kikattavia valkoisia possuja hopeakehyksisissä rilleissä, joiden sangat ovat liimautuneet päähän kiinni… niitä,
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Sisäkönasuihin pukeutuneet nuoret naiset herättävät huomiota Akihabaran sunnuntai-iltapäivässä, jolloin kaupunginosaan kokoontuu kymmeniä tuhansia otaku-kulttuurin harrastajia eri puolilta Tokiota ja Japania.

joilla ei ole kavereita… ja yhtäkkiä heitä ryömii kaikkialla kymmenen tuhatta!”. Nakamori toteaa, että japaninkielinen mania-käsite, jota yleensä käytetään
innokkaista harrastajista, faneista, ei sovi näitä kuvaamaan, ”joten käytämme
tästä lähtien heistä ilmaisua otaku”. (Schodt 1996, 44).
Tämän ensikuvauksen lisäksi termi on sittemmin kytketty muutamiin erittäin väkivaltaisiin lapsikaappaus- ja murhatapauksiin, joita on tapahtunut Japanissa 1980-luvun lopulta alkaen. Näissä tapauksissa tekijäksi on usein paljastunut yksinäinen, väkivaltaista animea tai mangaa harrastanut nuorehko mies,
jota media on alkanut luonnehtia nimityksellä otaku. Ensimmäinen, 1989 kiinni jäänyt ”otakumurhaaja” Tsutomu Miyazaki hirtettiin kesäkuussa 2008.
Termin merkitys Japanissa on muuttunut sitä positiivisemmaksi mitä enemmän käsitettä käytetään Japanin ulkopuolella. Japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat kaikkialla maailmassa ovat ottaneet käsitteen käyttöön merkityksessä anime- tai mangafani tai japanilaisen populaarikulttuurin harrastaja.
Tämä merkitys on sittemmin osittain vaikuttanut termin käyttöön Japanissa
siinä määrin, että nykyinen pääministeri Taro Aso saattaa puolileikillään kutsua itseään otakuksi, koska hän on innokas mangan lukija (ks. luku ”Söpöilyä
ja muodonmuutoksia”). Japanin ulkopuolella otakuiksi voivat kutsua itseään
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H-Town Oy / Anime-lehti

kaikki harrastajat sukupuolesta riippumatta. Suomessa termiä käytetään paljon
harrastajayhdistysten nimissä.
Otakuiden ”mekka” Japanissa on Tokiossa Akihabarassa, joka tuli alkujaan
tunnetuksi elektroniikkakaupunginosana. Otaku-maineensa Akihabara on
saanut 2000-luvun kuluessa, ja siellä sijatsevat esimerkiksi maido cafe ”sisäkkökahvilat”, joissa sisäkönasuihin pukeutuneet tarjoilijat tarjoilevat kahvia ja
jäätelöä sankoin joukoin kaupunkia kiertäville otakuille. Sisäkön asun tausta
lienee eurooppalaisen pornokuvaston ”ranskalaisen sisäkön” hahmossa.
Joshikousei eli lukiolaistyttö on otakun fantasiankohde ja samaan aikaan
myös japanilaisen populaarikulttuurin toinen keskushahmo. Termiä käytettään
erityisesti tarkoittamaan koulupukuun – yleensä merimiestyyliseen seeraafukuun – pukeutunutta lukiolaistyttöä. Koulupukuun pukeutunut tyttö esiintyy
niin tytöille kuin pojillekin suunnatussa mangassa ja kaikenlaisissa lajityypeissä. Yhteistä näissä on se, että koulutytöt ovat aina suloisia, kawaii. Koulutyttöihin liitetään myös runsaasti seksuaalisväritteisiä fantasioita.
Samaan tapaan kuin otakusta, joshikouseistä on kirjoitettu hyllymetreittäin sekä akateemista että harrastaja-analyysia. Sekä otakua että joshikouseitä

Anime-lehden kansikuvassa
esiintyvä Haruhi on merimiespukuinen koulutyttö, jolla on
voima muuttaa todellisuutta.
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on luonnehdittu paitsi identiteetiksi myös arkkityypiksi ja myytiksi. Myyttiä
käsitellään osaksi ironisoiden usein myös mangassa ja animessa. Esimerkiksi
Usamaru Furyan Short Cuts -sarjakuva pilkkaa ”koulutyttömaniaa” ja saa käyttövoimansa rumien, sosiaalisesti syrjäytyneiden miesten ja söpöjen koulutyttöjen suhteen ironisoimisesta.
Otakut ja joshikouseit ovat myös todellisia ihmisiä, jotka vuoroin identifioituvat kulttuuriseen myyttiin ja vuoroin erottautuvat siitä. 1990-luvun lopulla
Tokion Shibuyan kaupungiosassa vaeltavista koulutytöistä tuli yhtäkkiä koko
Japanin symboleita, ja heitä kuvasivat kymmenet tv- ja dokumenttiryhmät
kaikkialta maailmasta illasta toiseen (vrt. Kinsella 2002). Samaan tapaan toimittajajoukot liikkuvat nyt Akihabaran kaduilla kuvaamassa otaku-väkeä.
Otaku- ja joshikousei -hahmojen ympärille rakentuu kokonainen populaarikulttuuristen merkitysten vyyhti ja teollisuudenhaara, joista kuuluu kaikuja
ja uudelleentulkintoja myös suomalaisessa harrastajakentässä. Fandomista keskustellessaan harrastajat käyttävät usein luonnehdintoja ”sedät” ja ”tytöt” kuvatessaan meneillään oevaa sukupolvimurrosta. Tämä tapahtuu kieli poskessa ja
pilke silmäkulmassa. Otaku ja joshikousei ovatkin stereotyyppejä, joiden kautta ilmaistaan olemassa oleviailmiötä. Stereotyypin käyttökelpoisuus on siinä,
että se kertoo jotakin oleellista kyseessä olevasta ilmiöstä, vaikka se samalla
tyypittää ilmiön kaavamaisesti.
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Orgaaninen fandom
Ristiinkytkeytyneet verkostot ja harrastuksen muodot

Japanilaisen populaarikulttuurin harrastuksen piiriin tullaan tyypillisimmin
ystävien, tuttavien tai sukulaisten kautta. Toinen tärkeä kanava harrastuksen
pariin on internet. Tämä kävi ilmi Tracon III -tapahtumassa helmikuussa 2008
teetetystä kyselystä. Yhdessä tekeminen ja muiden kanssa harrastaminen ovatkin monille tärkeä osa harrastusta.
Yhdessä tekemisen tärkeys on varmaankin yksi niistä syistä, joiden vuoksi
suomalainen japanilaisen populaarikulttuurin fandom on järjestäytynyt yhdistysten muotoon. Harrastus syntyi ja levisi pienissä piireissä 1980- ja 1990-luvuilla. Monet alkuaikojen innostuneista harrastivat science fictionia, fantasiaa
tai roolipelejä. Yksi reitti harrastuksen piiriin on ollut myös varhainen kiinnostus tietoverkkoihin, tietotekniikkaan ja videopeleihin.
Kaikkein ensimmäinen alaan liittyvä, vielä aktiivisesti toimiva yhdistys Otakut perustettiin 1995 Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan yhteyteen.
Useissa muissakin varhaisissa yhdistyksissä harrastajat olivat ensisijaisesti yliopistoissa opiskelevia nuoria miehiä. Yhtä aikaa Otakut:n kanssa perustettiin
Manga ja Anime Yhdistys MAY ry, jolla oli jäseniä ympäri Suomen. MAY julkaisi Kanhoku-nimistä fanzine-lehteä 1998–2001. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä toimintaa, kun taas Otakut ilmoittaa jäsenkunnakseen noin 700 henkeä,
mikä tekee siitä suurimman yleisyhdistyksen alalla.
Suomalaisen science fiction -fanitoiminnan uranuurtaja, tutkija Irma Hirsjärvi kuvaa kuinka animeharrastajat toimivat vuosia yhdessä science fiction
harrastajien rinnalla saaden vaikutteita ja opastusta fanitoiminnan organisoimiseen. Suurimmat fanitapahtumat, Animeconit, on myös järjestetty alusta
lähtien science fiction -harrastajien Finncon-tapahtuman yhteydessä. Ensimmäisen kerran Animecon järjestettiin 1999. (Hirsjärvi 2009.)
Harrastus pysyi pitkään alakulttuurin tai kulttifaniuden luonteisena (Nikunen
2006, 135–136), pienehköjen piirien intohimoisena harrastuksena. 2000-luvun
taitteessa tapahtui japanilaisen populaarikulttuurin tarjonnan nopea lisäänty-
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minen yhtä aikaa sekä virallisesti että vertaisverkkojen kautta. Pokemon saapui
Suomeen 1999, suomenkielinen manga tuli kauppoihin 2003, vertaisverkkojakelu internetissä vertaisverkko-ohjelma BitTorrentin kehittämisen myötä
helpottui yhtäkkiä 2003. Myös YouTuben tulo (2005) oli tärkeä uusi kanava
nuorille animen harrastajille. Lisäksi maailmalla oli jatkunut jo muutamia vuosia Cool Japan -buumi, jossa Japani miellettiin paitsi populaarikulttuurin myös
muodin, sisustuksen ja muun kulutuskulttuurin edelläkävijäksi. Erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta harrastajajoukko kasvoi myös Suomessa nopeasti, ja
mukaan tuli tuhansittain teini-ikäisiä, joista suurin osa on tyttöjä.
Tämän tutkimuksen aineistojen perustella harrastajien tämänhetkinen määrä liikkuu kymmenissä tuhansissa. Yläasteikäisten joukossa manga ja anime
ovat tunnettuja käsitteitä ja sanoja, jotka ovat tunnistettavia niillekin, jotka eivät harrasta japanilaista populaarikulttuuria. Aktiivisimpien harrastajien määrät liikkuvat joissakin tuhansissa, silloin tällöin mangaa lukevien tai animea
katsovien määrät varmasti lähempänä sataa tuhatta.

Yhdistystoiminta ytimessä
Suomessa on tällä hetkellä yhdeksäntoista japanilaiseen populaarikulttuuriin
keskittyvää paikallisyhdistystä. Vanhimmat ovat toimineet lähes viisitoista
vuotta ja uusimmat ovat vasta parin vuoden ikäisiä. Suurin osa on perustettu
2000-luvulla.
Yhdistysten toiminnan aktiivisuus vaihtelee
suuresti. Jotkut ovat olemassa enää vanhentuSuomessa toimii
neiden nettisivujen muodossa, toiset kasvavat
yli kaksikymmentä
jatkuvasti. Tavallisimmin yhdistykset järjesjapanilaiseen
tävät ainakin animenkatseluiltoja, ”miittejä”,
populaarikulttuuriin
jotka ovat epävirallisia kokoontumisia sekä
tai sen eri osa-alueisiin
all-nightereita, koko yön kestäviä anime-marakeskittyvää yhdistystä.
toneja. Yhdistykset järjestävät myös peli-iltoja
ja harrastuspäiviä, jolloin jäsenillä on tilaisuus
tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä lueskellen, pelaillen ja piirtäen. Jotkut yhdistykset järjestävät japanilaiseen kulttuuriin liittyviä tapahtumia, joissa
syödään japanilaista ruokaa tai esitellään japanilaisia tapoja tai taidemuotoja.
Aiemmin yhdistykset tekivät tuotteiden yhteistilauksia, mutta nykyään suurin
osa harrastajista voi huolehtia ostoksistaan itsenäisesti sekä kotimaisen saatavuuden parantumisen että internet-ostosmahdollisuuksien vuoksi. Traconissa
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toteutetun kyselyn mukaan harrastajat pitävät yhdistysten tärkeimpinä toimintamuotoina yhteisiä tapaamisia ja animenkatseluiltoja.
Vuonna 2002 paikallisyhdistykset muodostivat Animeunionin, joka on suomalaisten japanilaisen populaarikulttuurin harrastusyhdistysten yhteistyöelin
ja -kanava, muttei rekisteröity yhdistys. Animeunioni ylläpitää yhteisiä verkkosivuja ja keskustelualustaa sekä tukee yhdistyksiä esimerkiksi tietotekniikka-asioissa (ks. luvut ”Internet harrastuksen mahdollistajana” ja ”Muutoksen
tuulet…”). Animeunioni on myös käytännössä toiminut harrastajakentän
edustajana ulospäin ja erityisesti median suuntaan, mikä herättää myös ristiriitoja fandomin sisällä.
Animeunionin lisäksi toinen suuri toimija on Kupoli. Kupoli oli alkujaan
virtuaaliyhteisö, jonka pohjalle perustettiin rekisteröity yhdistys 2008. Kupoli tarjoaa käyttäjilleen muun muassa uutispalvelua, käyttäjätapaamisia, digitaalisia piirustusalustoja, IRC-kanavan sekä keskustelufoorumin, ja julkaisee
verkossa niin kutsuttua impromangaa, jossa piirtäjät improvisoivat tarinaa ja
hahmoja sivu kerrallaan. Lisäksi sivusto julkaisee manga- ja animearvosteluja ja raportteja tapahtumista. Sivusto on ollut olemassa vuodesta 2002, aluksi
nimillä Toistaiseksi Nimetön ja Otakupolis. Animeunionin nettisivujen yhteydessä on näyttävästi keskustelualusta Aniki.fi, joka kuitenkin organisoidaan ja
ylläpidetään Animeunionista erillään, vaikka osa henkilöistä toimiikin molemmissa. Aniki.fi:llä on keskusteluja kaikista kuviteltavissa olevista alaan liittyvistä aiheista. Uusia keskusteluryhmiä perustetaan kaiken aikaa.
Yleisyhdistysten lisäksi harrastuskentällä on useita tiettyyn teemaan liittyviä
yhdistyksiä, kuten pukuiluun keskittyvä Cosplay Finland, katumuotiin ja pukeutumiseen keskittyvä Enfant Terrible sekä J-rock Suomi, joka järjestää konsertteja ja tuo maahan japanilaisia rock-bändejä.
Kaikkien yhteisöjen toiminnassa yhteydenpito ja suuri osa keskusteluista
tapahtuvat internetissä. Myös yhdistysten toimintatavat muuttuvat, koska internet on muuttanut harrastajien tarpeita ja toiveita suhteessa kokoontumiseen. Animecon 2008:ssa Tampereella järjestettiinkin paneelikeskustelu, jossa
pohdittiin perinteisten harrastuksen organisoimismuotojen merkitystä. Tässä
paneelissa, kuten monessa muussakin yhteydessä vastakkainasettelu ”sedät” ja
”muut” (joita ei aina suoraan kutsuta koulutytöiksi) nousi usein esiin. (Lammi
2008.)
Harrastajien ikä- ja sukupuolirakenteessa nopeasti 2000-luvulla tapahtunut
muutos haastaa myös fandomin. Kehitys on fanikulttuureille tyypillinen ja
usein fandom onkin sisäisesti heterogeeninen. Voidaan myös puhua nousevista
ja taantuvista fanikulttuureista saman faniuden piirissä. Kyse on siitä, että eri
fanisukupolvet tulkitsevat saman kohteen eri tavalla, mutta myös mediateks-
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tien moninaisuudesta (Hills 2003, Nikunen 2006). Saman fandomin piirissä
faniuden kohteena voivat olla hyvinkin erilaiset asiat japanilaisista uskonnoista
tiettyihin hahmoihin tai yhden tietyn ohjaajan tuotannosta kokonaisiin lajityyppeihin.
Vaikka Suomessa shonen-mangaa
lukevat paljon myös tytöt, ovat harrasHarrastuksen
tuksen muodot kuitenkin selkeästi javaltavirtaistuessa
kautuneet poikien ja tyttöjen lajeihin,
harrastajajoukko on
ja harrastajayhteisöissä tehtävät ovat januorentunut ja naisistunut.
kautuneet yllättävän selkeästi sukupuoSamalla harrastuksen
len mukaan. Kun esimerkiksi cosplay on
sisällöt ovat muuttuneet.
voittopuolisesti tyttöjen harrastus, esimerkiksi animemusiikkivideoiden teko
ja tietokonepelit vetävät ensisijaisesti poikia. Alan suurin yksittäinen internetyhteisö on japanilaiseen katumuotiin ja -tyyleihin keskittynyt Enfant Terrible,
jossa on yli 700 rekisteröitynyttä jäsentä. Heistä 99 prosenttia on naisia. Myös
J-rock Suomen jäsenistöstä eli japanilaisen rockmusiikin harrastajista 95 prosenttia on tyttöjä.

Näkyvä cosplay
Cosplay eli pukuilu on Suomessa kenties eniten medianäkyvyyttä saanut japanilaisen populaarikulttuurin harrastuksen muoto. Kun cosplay-rintamalla
tapahtuu, se näkyy myös katukuvassa, kun manga- ja animehahmoiksi pukeutuneet harrastajat kulkevat kaduilla, käyvät syömässä ravintoloissa tai kiipeävät
paikallisbusseihin tapahtumapaikalle päästäkseen.
Japanissa cosplay on suosittu harrastus, mutta cosplay-asuissa ei liikuta harrastustapahtumien ulkopuolella (Akihabaraa lukuun ottamatta) ja esimerkiksi
junissa. Japanissa pukuiluun liittyy häpeän vivahde, eivätkä esimerkiksi vanhemmat suinkaan aina tiedä lapsensa harrastuksesta. Häpeä liittyy ehkä siihen,
että sana kosupure liitetään myös eroottisiin roolileikkeihin.
Cosplay-puvut ovat usein mielikuvituksekkaita, kuten ovat innoituksen
lähteenä toimivat anime- ja mangahahmotkin. Usein asuihin kuuluu erilaisia oheistarvikkeita, proppeja, kuten erikoisia aseita, miekkoja tai työkaluja.
Cosplay-tapahtumissa onkin aina varattuna erillinen narikka näitä erityisvarusteita varten.
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Jussi Sorjonen

Iiris Rönkkö ja Arttu Seppi
edustavat Suomea World
Cosplay Summitissa Nagoyassa 2009. Heidän hahmonsa
ovat Esther Blanchett ja Leon
Garcia de Asturias Trinity
Bloodista.

Monet pukuilun harrastajat tekevät asunsa itse. Parhaat tekijät tekevät pukuja myös ystävilleen joko hyvästä sydämestä tai korvausta vastaan. Cosplay
myös elättää joitakin pieniä ompelu- ja askartelualan yrityksiä.
Harrastajien käsityksen mukaan Suomessa saattaa olla lähes kymmenentuhatta pukuilua harrastavaa nuorta, cossaajaa, vaikka Cosplay Finland ry:ssä on
jäseniä vain viitisensataa. Yhdistyksen mukaan suurin osa jäsenistä on naisia.
Cosplay Finland ry on 2002 perustettu cosplay-harrastajien yhdistys, jonka
aktiivinen toiminta on sittemmin hiipunut. Yhdistys järjesti tapaamisia ja aloitti Cosplay Finland Tourin järjestämisen. Sittemmin CFT on eriytynyt omaksi
organisaatiokseen, ja Cosplay Finlandin toiminta on hiipunut.
Nykyään Cosplay Finland Tour järjestää vuosittain toteutettavan, samannimisen cosplay-tapahtumien kiertueen, joka koostuu useista cosplay-tapahtumista eri puolilla maata. Suuri osa tapahtumista järjestetään conien yhteydessä, mutta niitä on myös esimerkiksi kirjamessujen kyljessä eri puolilla maata.
Vuonna 2005 Helsingin kaupunginmuseo järjesti Tennispalatsissa suuren Ja-
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pan Pop -taidenäyttelyn, jonka oheisohjelmaan kuului myös suuri cosplay-tapahtuma. Tuolloin tapahtumaan pyrkineiden määrä yllätti kaikki, eivätkä varatut tilat riittäneet lähimainkaan. Vuonna 2009 Suomen edustajat kilpailevat
ensimmäistä kertaa World Cosplay Summitissa Nagoyassa. Suomen karsinnat
organisoi Cosplay Finland Tour.
Tätä nykyä Cosplay Finland Tour pyrkii siihen, että paikalliset järjestäjät ottaisivat tapahtumista kokonaisvastuun, ja CFT tarjoaisi avuksi tietotaitoaan ja
lainaisi esimerkiksi yhdistyksen kuvauslaitteistoa, jonka se on hankkinut kisojen osallistujien kuvaamista varten.

Suurtapahtumat toteutetaan vapaaehtoisvoimin
Kuten science fiction -harrastajat, myös japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat kaikkialla maailmassa kokoontuvat coneihin (engl. convention) eli
suurtapahtumiin tapaamaan toisiaan, kilpailemaan parhaasta cosplay-asusta,
pelaamaan erilaisia pelejä, kuuntelemaan luentoja, ostamaan tuotteita ja viettämään aikaa yhdessä. Pitkään tapahtumia järjestettiin vuosittain korkeintaan
yksi suuri ja kaksi tai kolme pienempää. Suurin on Animecon science fiction
-harrastajien Finnconin yhteydessä. Animeconeihin on viime vuosina osallistunut tuhansia ihmisiä. Tampere-taloon ja sen viereiseen Sorsapuistoon kokoontui heinäkuussa 2008 noin 9000 ihmistä, joista arvion mukaan noin kaksi
kolmasosaa oli japanilaisen populaarikulttuurin harrastajia. (Hirsjärvi 2009,
122)
Tapahtumien paisuminen on herättänyt fandomin sisäisiä keskusteluja siitä, tulisiko tapahtuConeihin kokoontuu
mille määrätä sisäänpääsymaksu, joka rajoittaisi
enimmillään jopa
osallistujamäärää. Science fiction -harrastajat
9000 henkeä.
ovat myös hieman ihmeissään seuranneet Finnconin muuttumista aikuisten ihmisten leppoisasta
tapahtumasta suurten, värikkäisiin asuihin pukeutuneiden teinijoukkojen kansoittamaksi suurkokoontumiseksi.
Suuria tapahtumia ja fanitoimintaa organisoi pitkään suhteellisen pieni,
enimmäkseen miehistä koostuva ryhmä. Jäsenet olivat aktiivisia omissa yhdistyksissään eri puolilla Suomea ja sen lisäksi Animeunionissa ja Cosplay Finlandissa. Osa heistä on edelleen aktiivisia, mutta conirintama on muuttunut nopeasti viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana, jolloin coneja ja muita pienempiä
tapahtumia on alkanut syntyä ympäri Suomea. Vuonna 2009 coneja on tulossa
kuin sieniä sateella: suurimpien kaupunkien rinnalle conirintamalle nousevat
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Pieksämäki, Savonlinna, Lahti ja Kouvola. Nyttemmin yhä useampi aktiivinen
tapahtumajärjestäjä on nainen, ja esimerkiksi Cosplay Finland Tourin järjestelyissä mukana olevat ovat alusta pitäen olleet suurimmaksi osaksi naisia.
Tapahtumia järjestettäessä suuri osa suunnittelusta tehdään virtuaalisesti
IRC-kanavia ja Wiki-tekniikkaa hyödyntäen. Esimerkiksi Lahdessa 2009 kesäkuussa järjestettävä Desucon on saanut alkunsa IRC-keskusteluryhmässä, ja
kun ryhmä tapasi ensimmäisen kerran Animeconin yhteydessä heinäkuussa
2008, mainoslehtiset olivat jo jaossa. Käytännöllä on pitkät perinteet, ja esimerkiksi Tampere kuplii -festivaalien yhteydessä järjestettävät manga- ja animeaiheiset tapahtumat on alusta pitäen koordinoitu lähinnä virtuaalisesti.
Pitkään tapahtumia organisoineet aktiiviset harrastajat ovat tiiviissä kytköksissä myös alan kaupallisiin ja muihin järjestäytyneisiin toimijoihin. Erityisesti
Japan Pop -lehden toimituksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana coneja järjestämässä, cosplay-toiminnassa ja moderoimassa Aniki.fi-keskusteluja. Ydinryhmän jäsenet edustavat muille toiminnan organisoinnista kiinnostuneille eräänlaisia vallanpitäjiä, ja yhteisöissä näyttäisikin olevan meneillään monenlaisia
valtataisteluita. Erimielisyyksiä syntyy esimerkiksi siitä, pitäisikö conit muuttaa
maksullisiksi tai suhtautumisesta piraattituotteisiin ja vertaisverkkojakeluun.
Suurin osa harrastajista ei osallistu yhdistysten toimintaan tai osallistuu niihin rivijäseninä. Tällaiset harrastajat saattavat kuitenkin osallistua mielellään
coneihin ja nettiyhteydenpitoon.

Kiusaaminen ja lieveilmiöt
Japanilaisen populaarikulttuurin fandom ei ole yksi yhtenäinen porukka, eikä
useinkaan yksimielinen. Lisäksi harrastuksen piirissä esiintyy myös negativiisia ilmiöitä, jotka ovat tuttuja tilanteista, joissa suuri joukko nuoria kokoontuu
yhteen. Monille harrastus on todella tärkeä asia, ja siihen liittyy vahvoja tunteita. Näitä tunteita myös ilmaistaan usein vahvasti, mikä aiheuttaa yhteisöissä
toisinaan paitsi pahaa mieltä, myös ristiriitoja.
Marraskuussa 2008 Aniki-keskustelualustalle ilmestyi keskustelu ”conikiusaaminen”, jossa nimimerkki Rianka Korpilahdelta tiivistää hyvin sen, mistä
conikiusaamisessa on kyse:
Oli pakko ottaa osaa keskusteluun, koska olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että
tähän conikiusaamiseen ja conikäyttäytymiseen pitää saada muutoksia. On
hirveää joutua tuntemaan olonsa vihatuksi vain cossipukunsa takia, olen nimittäin päässyt kokemaan tämän niin monet kerrat. Omiin lempisarjoihini
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sattuu vain kuulumaan joitain näitä suositumpia ja pinnalla olevia sarjoja
(kuten mm. Naruto) aina kun olen kyseisen sarjan hahmoa conimaailmassa
cossannut, niin kyllä on tullut lokaa niskaan saaveittain. Parhaimpia kommentteja lienee vuosien saatossa ”Teidät sarjan hahmot x pitäis kaikki ampua, saamarin idiootit”, ”Etkö vaan keksi mitään parempaa cossattavaa?” ja
”Opettelisit cossaamaan jotain oikeita hahmoja, etkä mitään noita h*lvetin
ninjapellejä.” Kyllä on tällainen käytös kaukana siitä, kun aloittelin itse cossaamisen tuossa kolmisen vuotta sitten ja voinkin kysyä nykyään: mikä IHME
teitä joitain ihmisiä vaivaa? Morndulinia lainatakseni:
Morndulin kirjoitti:
Cossaamisen ja coneissa käymisen on tarkoitus olla hauskaa, ihmisiä yhdistävää toimintaa, ei mikään koko ajan käynnissä oleva sotatantere, joka oikeuttaa kaikenlaisen käytöksen. Samat käytöstavat
ja järki ne pätevät conissakin, kuin ”ulkopuolisessa maailmassa.”
En nyt uskoisi, että conin ulkopuolisessa tosimaailmassa kukaan lähtisi kettuilemaan jollekin täysin tuntemattomalle ihmiselle vain sen takia, että hänen asuvalintansa ei vaan satu miellyttämään omaa silmää. Conimaailmassa
tietynlaisten käyttäytymissääntöjen raja jotenkin katoaa, eivätkä ystävällisyys
tai toisten huomioon ottaminen välttämättä ole jokaisen conittajan mielessä.
En muista kuka termiä käytti, mutta ”coneissa eletään kun viimeistä päivää
ja seurauksia ei mietitä” -lause osuu tietyltä osin hyvin kohdalleen. […] Olen
nimittäin kuullut vuosien conittamisen aikana ties minkälaista juttua, osa on
jopa järkyttänyt minut syvästi. Ihmisille on tultu suoraan sanomaan ”olet kyllä harvinaisen ruma, eikä sinun pitäisi koskaan cossata mitään” (nm. itsekin
kokenut), proppeja on rikottu, kansainvälisiä käsimerkkejä näytetty ja haistattelua harrastettu. Tämmöinen käytös kyllä LOUKKAA ihmisiä, sillä monilta
menee välillä itsekunnioitus omaa työtään kohtaan, työtä jonka parissa on
tehty hommia tuntitolkulla päivästä toiseen. Ja kyllä siitä sitten on ilo kaukana. Tänä vuonna sitten itse kyllästyin tähän cossaajien v-mäiseen kritiikkiin
niin paljon, että lopetin koko harrastuksen tähän paikkaan, sillä en vain jaksa
enää kuunnella kettuilua joka ikisessä conissa. Mutta on conimaailmassa ystävällisiäkin ihmisiä ja kiitos teille, olettekin ihania tapauksia. <3 Teidän takia
sitä jaksaakin coneissa käydä. (vaikka ilman pukuakin)
Tapahtumien järjestäjiä arvostellaan myös usein. He saavat vihaista postia,
rumia kommentteja nettikeskusteluissa ja ilkeitä huomautuksia tapahtumissa
koskien esimerkiksi ohjelmaa, tilajärjestelyjä, tai lähes mitä tahansa. Pitkään
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mukana olleet harrastajat ovatkin viime aikoina kommentoineet näitä huomautuksia blogeissaan. Mangotarhassa (2008) kirjoitetaan esimerkiksi näin:
Kannattaa siis muistaa, että fandom pyörii vapaaehtoisvoimin. Mikäli olet palavasti sitä mieltä, että jokin tietty asia on vain tehtävä, tai että se on tehtävä
tietyllä tavalla, on parasta aktivoitua itse mikäli vain mahdollista. Mikäli oma
osallistuminen jää siihen, että pyytää (tai vaatii) muita tekemään jotain, ei
kannata hämmästyä jos mitään ei tapahdu. Vapaa-aikanaan kukin kuitenkin
tekee mieluiten sitä mitä haluaa.
Joitakin pitkään harrastustoiminnassa mukana olleita on vetäytynyt sivuun
paitsi antaakseen nuoremmille tilaa, myös riitelyyn kyllästyneenä. Osittain kissanhännänvedossa on kysymys sukupolvenvaihdoksesta ja nuorempien tavasta
haastaa pitempään mukana olleiden ”valta-asema”, mutta harrastajien mukaan
kyse on myös joistakin yksittäisistä henkilöistä, joilla on erityisen hyökkäävä
tyyli. Näyttäisi siis siltä, että kyse ei ole laajemmasta kahtiajakautumisesta, vaan
yksittäisistä kiistoista ja riidoista, jotka tietysti sinänsä riittävät viemään monelta harrastajalta innon harrastukseen.

Media ja harrastajien itseymmärrys
Julkisuuden kautta faniudesta tulee näkyvää ja julkisuus myös houkuttelee uusia faneja harrastuksen piiriin. Faneille mediajulkisuus voi myös olla ongelmallista ja ymmärtämätöntä ja toisinaan suorastaan negatiivista. (Nikunen 2005,
2006). Tästä useimmin toistettu esimerkki on jo mainittu Dragon Ball -keskustelu, joka alkoi lehtikirjoituksesta ja johon lopulta otti kantaa eduskunnan
naisverkoston työvaliokunta vaatien sarjaa pois markkinoilta (ks. kohusta tarkemmin Nikunen 2006, 150–151.)
Harrastajien näkökulmasta tapauksessa oli tyypillisesti kysymys siitä, että Suomessa tulkittiin kaikkien sarjakuvien olevan lapsille suunnattuja, kun
taas kyseinen sarjakuva esittää seksuaalisuutta ja siihen liittyviä tabuja meille
poikkeavalla tavalla, japanilaisittain. Harrastajien tulkinnan mukaan sarjassa
halveksitaan vanhaa ukkoa, joka hautoo pedofiilisiä ajatuksia, eikä suinkaan
kannusteta pedofiliaan (Nikunen 2006, 151.)
Kustantaja vastasi kohuun ikärajasuosituksella. Harrastajien näkökulmasta
katsoen tapaus vahingoitti harrastuksen julkisuuskuvaa ja vahvisti siihen liittyviä stereotypioita. Avoimen seksuaalisen ja väkivaltaisen mangan olemassaolo
tunkeutuu jatkuvasti määrittämään koko harrastusta, mikä harrastajien mieles-
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tä osoittaa esimerkiksi medialta asiantuntemattomuutta ja piittaamattomuutta
aiheeseen paneutumisessa. (Nikunen 2006, 151–152).
Helsingin Sanomat julkaisi syyskuussa 2005 Merituuli Aholan kirjoittaman
artikkelin ”Pokemonista pornoon”, jossa korostettiin animen ja mangan pornografisuutta ja väkivaltaisuutta. Helsingin Sanomien keskustelusivuilta löytyvät
edelleen aiheeseen liittyvät keskusteluketjut. Keskusteluissa jutussa haastatellut
nuoret ilmaisevat harminsa siitä, että heitä on siteerattu väärin, heidän ikänsä
on kirjoitettu väärin ja heidän puheistaan on tehty stereotyyppisiä johtopäätöksiä. Harrastajayhteisössä tämä tulkittiin fandomin ja ilmiön tarkoitukselliseksi
mustamaalaamiseksi.
Stereotypia toistui myös 2008 maaliskussa, jolloin Unesco antoi lausunnon, jossa se
Harrastajapiirien
vaati Japania poistamaan markkinoilta lapsiulkopuolella manga
pornon. Helsingin sanomat otsikoi uutisensa
ja anime luokitellaan
”Unesco: Manga-sarjakuvissa yhä lapsiporstereotyyppisesti seksin
noa” (HS 11.3.2008). Harrastajanäkemykja väkivallan kautta.
sen mukaan animen ja mangan loliporno ei
Näin tapahtuu usein
kuitenkaan ole laitonta, koska siinä ei riistemyös suomalaisissa
tä ketään, kun kyseessä ovat piirroshahmot.
tiedotusvälineissä.
Harrastajat pitävätkin merkillisenä sitä, että
Helsingin Sanomat päätti nostaa otsikkoon ja
jutun pääasiaksi juuri mangan, ja jättää sivuun Unescon tarkoittaman Japanin
laajan pornoteollisuuden5. (Tsubasa 2008)
Kuten Nikunen (2006) on todennut, harrastajat helposti tulkitsevat animen
tai mangan hämmennystä tai paheksuntaa herättävät piirteet japanilaiseen
kulttuuriin kuuluviksi ja siksi hyväksyttäviksi. Siksi on tärkeää todeta, että
kaikki mangassa esitetty ei ole yleisesti hyväksyttävää Japanissakaan. Mangan
ja animen väkivaltaisuus ja seksi ovat herättäneet voimakkaita keskusteluja ja
moraalipaniikkeja myös siellä. (ks. esim. Kinsella 1998). Viime vuosina Japanissa on ollut näkyvissä oikeuskäytäntöjen kiristymistä suhteessa mangan sisältöihin, myös doujinshien eli omakustanteiden osalta (näistä tarkemmin luvussa
”Mangan ja animen markkinat”). (ks. Kangasvuo 2006, 283–284) Edellinen
vastaava ilmapiirin kiristyminen tapahtui 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa,
jolloin Japanissa vaikuttanut voimakas kuluttajaliike onnistui tiukentamaan
mangan sisältöjä rajoittavaa lainsäädäntöä sekä lainkäytön käytäntöjä. (Schodt
1996, 53–58.)
5

Uutisen lähteiksi on merkitty STT ja Reuters, joten on mahdollista, että otsikointi tulee
lähteiltä. HS joka tapauksessa käytti kyseistä otsikkoa jutussaan.
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Huolimatta julkisista kohuista harrastajayhteisö on tehnyt myös menestyksellistä yhteistyötä valtamedian kanssa. Esimerkiksi Aamulehti on ollut tukijana Tampere kuplii -tapahtumassa järjestetyissä cosplay-kilpailuissa ja raportoinut niistä reaaliajassa nettisivuillaan. Helsingin Sanomat oli Tennispalatsissa
järjestetyn Japan Pop -näyttelyn virallinen tukija. Lehdet eri puolella kirjoittavat ilmiöstä paljon ja harrastajat pääsevät ääneen jutuissa lähes poikkeuksetta.
Yleensä raporttien sävy on pikemminkin positiivinen tai ihmettelevä kuin suoranaisen negatiivinen.
Harrastajayhteisön näkökulmasta median kirjoitukset ovat silti usein asiantuntemattomia ja sisältävät asiavirheitä. Niistä syntyy pitkiä ja monipolvisia keskusteluja netissä ja IRC-kanavilla. Suhtautuminen valtamediaan onkin
kaksijakoinen: toisaalta harrastajat toivovat näkyvyyttä – joskaan eivät liikaa,
jotta harrastus pysyisi pienessä piirissä. Valtamedian tapa kirjoittaa ilmiöstä
kuitenkaan harvoin tyydyttää todellisia asiantuntijoita, koska se on suunnattu
suurelle yleisölle.
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Mangan ja animen markkinat

Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön laskelmien mukaan jo vuonna 2004 japanilaiseen animaatioon liittyvät markkinat olivat 4,48 miljardia dollaria (noin 3,3 miljardia euroa). Pokemon-animaation näkivät televisiosta ihmiset 67 maassa, ja se on tuottanut ainakin kymmenen miljardia dollaria.
(Nakamura ja Onouchi 2006.)
Suomi on näissä luvuissa pienen pieni rikka
rokassa, ja toistaiseksi kulttuuriset vaikutukset
Suomessa julkaistaan
Suomessa lienevät suurempia kuin taloudelliset.
vuosittain noin 150
Tässä luvussa käsittelen japanilaisen populaamanganimikettä.
rikulttuurin kaupallisia markkinoita Suomessa.
Keskityn ensisijaisesti mangaan, jota julkaistaan
tätä nykyä suomeksi käännettynä vähintään 150 nimekettä vuosittain.
Japanilaisen populaarikulttuurin tuotteille on tyypillistä monimediallisuus.
Samoja tuotteita on saatavissa eri laitteisiin, eri lajityyppeinä ja erilaisina tavaroina ja tuotesarjoina. Samasta tarinasta tai hahmosta tuotetaan yleensä versio kaikkiin mahdollisiin medioihin: anime, manga, pelit ja oheistuotteet ovat
kaikki osa kokonaisuutta. Tuotteiden keräily, tuoteperheisiin imeytyminen ja
uusien variaatioiden loputon löytyminen kiehtovatkin harrastajia ja tuottavat
jatkuvan kassavirran viihde- ja leluyrityksiin. Got to catch them all -ideologia
yhdistettynä esimerkiksi kuukausittain markkinoille tulevaan 400 tuotteeseen,
mikä on Sanrion strategia Kitty-kissan suhteen (ks. luku ”Söpöilyä ja muodonmuutoksia”), tekee kentästä loputtoman runsaudensarven harrastajille. Tämä
kokonaisvaltainen kuluttamisen viitekehys ja tuottamisen tapa on hyvä pitää
mielessä, vaikka tässä keskitynkin ensisijaisesti mangaan (ja animeen).
Japanissa manga tuotetaan edelleenkin ensisijaisesti kotimarkkinoille, huolimatta siitä, että perinteisten mangalehtien myynti on laskenut jo yli kymmenen
vuotta.
Suurin mangalehti Shonen Jump myi enimmillään vuonna 1995 keskimäärin 6,5 miljoonaa kappaletta, kun sen myynti oli vuoden 2008 tilaston mukaan

Pokemonin perilliset

•

41

keskimäärin noin 2,8 miljoonaa numeroa kohden. Shojo-mangaa myydään
enemmän taskukirjakoisina albumeina (tankobon), mutta kaikkea tytöille
suunnattua mangaa myydään vähemmän kuin pojille suunnattua. Mangalehtien eniten myytyjen listalla vasta kuudes on shojo-mangaa, ja 27 eniten
myydyn manga-lehden listalla shojo- tai naisille tarkoitettua mangaa on vain
kahdeksan. Pienille lapsille (kodomo) tarkoitettuja lehtiä listalla on vain yksi.
(Tsubasa 2009)
Yksi syy mangan myyntilukujen laskuun on kännyköiden yleistyminen.
Paitsi että kännyköiden kautta on pääsy internetiin ja esimerkiksi jatkuvasti
suosiotaan kasvattavaan mobiilimangaan, mangan lukemisen sijaan työ- ja
koulumatkalaiset surffaavat kännyköillään internetissä ja sähköposteilevat ystäviensä kanssa. Tankobon-mangan myynti ei kuitenkaan ole juuri laskenut,
vaan nimikkeiden lisääntyessä kokonaismäärä on jopa lievässä nousussa.

Suomennosten määrä kasvanut nopeasti
Manga-kustantamisen kenttä Suomessa on nuori ja jatkuvasti muutoksessa.
Vaikka ensimmäinen manga suomennettiin jo 1980-luvulla, mangan suomenkielinen kustantaminen on vakiintunut vasta vuoden 2003 jälkeen. Harrastajayhteisö Kupolin ylläpitämän luettelon mukaan Suomessa on tähän mennessä
julkaistu 68 mangasarjaa, yhteensä kuudelta kustantajalta (www.suomimanga.
net).
Käytännössä Suomessa toimii kaksi suurta ja kaksi pientä japanilaisen mangan kustantajaa. Suuret ovat Tammen alaisuudessa toimiva Sangatsu manga,
sekä kansainvälinen Egmont Kustannus. Egmont aloitti suomenkielisen mangan kustantamisen 2004. Sekä Egmont että Sangatsu Manga julkaisevat kuutisenkymmentä manganimikettä6 vuosittain. Sangatsu mangan suosituimpiin
sarjoihin kuuluvat Dragon Ball ja Naruto, Egmontin suosituimpiin kuuluvat
Salapoliisi Conan, Ranma ½ sekä Inuyasha.
Egmontin omistavat puoliksi tanskalainen Egmont-konserni sekä Sanoma
Magazines. Tammi puolestaan on osa Bonnier-konsernia.
Pienemmistä kustantamoista tärkein on vuonna 2005 perustettu Punainen
jättiläinen, jonka missio on kustantaa vähemmän tunnettua mangaa ja korealaista manhwaa. Viimeksi se alkoi julkaista Yotsuba?!-sarjaa, joka kertoo vihreätukkaisesta nelilettisestä pikkutytöstä. Sangatsu manga osti Punaisen jättiläisen
6

Jokainen julkaistu albumi on oma nimikkeensä riippumatta siitä, kuuluuko se johonkin
sarjaan.
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tammikuussa 2009, ja ilmoitti Punaisen jättiläisen julkaisulinjan jatkuvan entisellään. Tämä vahvistaa Tammen asemaa mangamarkkinoilla Suomessa, sillä nyt sillä on tallissaan sekä suurten yleisöjen valtavirtaa kustantava Sangatsu
manga että pienempien yleisöjen laatumangaan ja -manhwaan suuntautunut
Punainen jättiläinen.
Suomessa toimii lisäksi Pauna Media, joka julkaisee pääsääntöisesti niin kutsuttua pseudomangaa eli muualla kuin Japanissa piirrettyä japanilaisvaikutteista mangaa.
Vuonna 2008 Suomen markkinoille ilmaantui Editorial Ivrea, joka on aiemmin julkaissut lähinnä espanjankielistä mangaa Etelä-Amerikassa ja erityisesti Argentiinassa. Tähän mennessä Ivrean valikoimiin Suomessa kuuluu viisi
manga-sarjaa. Monikansallisena toimijana Ivrealla näyttää olevan valmius tuoda Suomen markkinoille nopeasti uusia sarjoja.
Mainittujen lisäksi Like on kustantanut yhden 12-osaisen mangasarjan
(Akira) ja Jalava yhden nimikkeen, Hiroshiman pojan.
Manga-albumien painosten koot vaihtelevat muutamasta tuhannesta kahteenkymmeneen tuhanteen. Vertailuksi voi mainita, että Tex Willer -sarjakuvan
painos on noin 15 000 nimikettä kohden. Kaikkia albumeja ei myydä loppuun,
mutta joidenkin menekki on niin hyvä, että niistä otetaan uusia painoksia.
Kaikkiaan tähän mennessä Suomeksi on julkaistu lähes 550 yksittäistä albumia
eli nimikettä. Vuosittaisten julkaisujen määrä kasvaa vielä ainakin jonkin aikaa,
koska Ivrean tulo markkinoille lisää nimikkeiden määrää.
Valistunut, joskin karkea arvio on, että Suomessa on tähän mennessä myyty
noin 4,2 miljoonaa manga-albumia. Kun albumien vähittäismyyntihinta vaihtelee 5,5 eurosta noin kahdeksaan euroon, on tähänastisen mangamyynnin
tuotto siis noin 23,1–33,6 miljoonaa euroa. Lisäksi manga-albumit myydään
usein uudelleen, jopa useampaan kertaan, antikvariaattien, kirpputorien tai
muiden käytettyjen kirjojen myyntikanavien kautta. Kustantajien antamien
tietojen mukaan manga kuitenkin tuottaa yritysten liikevaihtoon yhteensä vain
noin kolme miljoonaa euroa vuosittain.
Harrastajalistauksen mukaan yksittäisiä animenimikkeitä oli Suomessa vuoden 2007 loppuun mennessä julkaistu 170, jotka muodostuvat noin 60–80 eri
sarjasta (www.suomi-anime.net). Animekaupan rahallista arvoa Suomessa on
mahdoton arvioida levityskanavien moninaisuuden, ulkomailta tilaamisen laajuuden ja tuotteiden hintavaihteluiden vuoksi. Myöskään animen myyntimääristä Suomessa ei ole olemassa tilastoja.
Manga tulee suomennettavaksi moninaisia reittejä. Sangatsu manga kääntää
omat sarjansa suoraan japanista, ja lähes kaikissa tapauksissa hankkii oikeudet
sarjoihin suoraan Japanista sikäläisiltä kustantajilta. Kansainvälinen Egmont
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julkaisee mangaa myös useissa muissa Euroopan maissa. Joissain tapauksissa
sen sarjat saatetaan kääntää eurooppalaisista kielistä, ja päätös julkaisuohjelmaan ottamisesta tehdä rinnan muiden Pohjoismaiden kanssa.
Suomessa kustannetaan kahta japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittynyttä lehteä. Vanhempi, H-Townin julkaisema Anime, on ilmestynyt vuodesta
2005. Japan Pop aloitti syksyllä 2007.

Levityskanavat keskeisessä roolissa
Haastattelemani kustantajien edustajat ovat yksimielisiä siitä, että mangan levitysorganisaatioista Suomessa tärkein on Rautakirja-konserniin kuuluva Lehtipiste. Rautakirja-konserni kuuluu Sanoma-konserniin.
Kustantajien edustajien näkemyksen mukaan Lehtipiste päättää pitkälti siitä,
mitkä mangat tulevat laajaan levitykseen Suomessa, eli millä ylipäätään on
mahdollisuus myydä paljon. Kirjakauppamyynti on vielä toistaiseksi marginaalista, ja tärkeimmät massamarkkinat kulkevat Lehtipisteen vähittäismyyntipisteiden, eritoten R-kioskien kautta.
Haastatellut korostavat sitä, että mangalle
annettu tila ja esillepano Lehtipisteissä vai- Mangan markkinat
kuttavat merkittävästi myyntiin. Kun sarjoja voivat kasvaa vain, jos
tulee markkinoille kasvava määrä, manga- Lehtipisteissä löytyy
myynnin kokonaisvolyymi saattaa kuitenkin hyllystä tilaa useammille
pysyä ennallaan tai jopa laskea, jollei vähit- nimikkeille yhtä aikaa.
täismyynnissä mangalle löydy lisää tilaa hyllyiltä ja telineistä.
Vuoden 2003 Dragon Ball -kohu herkisti vähittäismyynnin reagoimaan nopeasti japanilaislähtöisten tuotteiden sisältöihin ja tarkistamaan ne erityisen
huolellisesti. Kustantajat puolestaan miettivät jo käännöspäätöksiä tehdessään,
menevätkö tuotteet läpi Lehtipistejakeluun, mikä saattaa johtaa eräänlaisen itsesensuuriin.
Toisaalta harrastajat arvostelevat vähittäiskauppaa siitä, että monesti manga
ja anime edelleen mielletään lapsille suunnatuiksi ja sijoitellaan Aku Ankan tai
Disney-animaatioiden joukkoon. Harrastajat korostavat sitä, että asianmukaisella sijoittelulla voidaan varmistaa, etteivät aikuisille tai vanhemmille nuorille
suunnatut tuotteet joudu lasten käsiin. Samalla he ovat huolissaan harrastukseen liitetystä negatiivisesta leimasta, jonka pelätään vahvistuvan, kun väkivaltainen tai seksiä sisältävä materiaali myydään kaupoissa lasten tuotteiden
joukossa.
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Englanninkielisen mangan vähittäismyynnin markkinajohtaja Suomessa on
Fantasiapelit, jolla on liikkeitä Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Joensuussa ja Kuopiossa. Lisäksi Fantasiapelit myy tuotteitaan
valtakunnallisesti nettikaupan kautta. Se käy myös tukkukauppaa. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin kolme miljoonaa euroa, josta noin neljännes tulee
mangasta. Englanninkielistä mangaa harrastajat tilaavat myös erilaisista kansainvälisistä nettikaupoista kuten Play.com, Adlibris ja Archonia. Kansainväliset nettikaupat ovat kuitenkin erityisen tärkeitä animen hankintakanavia.
Suomeksi tekstitettyä tai dubattua animea esitetään Suomessa televisiossa
eri kanavilla. DVD-muodossa sitä julkaisee usea yhtiö, joista suurin on Future Film. Future Film tuo animea sekä televisiolevitykseen että DVD-jakeluun.
Muita tärkeitä maahantuojia ovat Filmifriikki ja Cinema Mondo. Filmifriikki
toimii ensisijaisesti verkkokauppana, Cinema Mondon tuomat elokuvat päätyvät elokuvateattereihin ja DVD-levitykseen. Cinema Mondolla on esimerkiksi
Hayao Miyazakin maailmankuulujen piirroselokuvien levitysoikeudet Suomessa. Vähittäismyynti tapahtuu erikoiskauppojen lisäksi markettien ja tavaratalojen kautta.
Laillisen animen saatavuus Suomessa on harrastajien mielestä huomattavasti
mangaa heikompaa, huolimatta siitä, että sitä on saatavilla marketeissa ja tavarataloissa. Valikoima on kuitenkin edelleen kapeahko ja keskittyy potentiaalisiin myyntimenestyksiin. Paikoitellen harrastajat myös arvostelevat suomeksi
myyntiin tulevien tuotteiden käännösten heikkoa laatua.

Oheistuotekauppa pääosin pientä
Mangaan ja animeen liittyvä oheistuotekauppa on Suomessa vielä pientä lukuun ottamatta Pokemonia ja Hello Kitty -ilmiötä. Oheistuotekauppaa tekemään on kuitenkin syntynyt puolenkymmentä pientä yritystä, jotka tuovat
tuotteita maahan joko suoraan Japanista tai muita reittejä. Useat yritykset myyvät tuotteitaan vain verkossa ja tapahtumissa, joskaan eivät kaikki. Harrastajien
käsityksen mukaan oheistuotteiden piraattituontia on jonkin verran, ja kentällä
tiedetään hyvin missä nämä tuotteet ovat.
Japanilaiseen populaarikulttuuriin liittyvät harrastukset ovat kuitenkin vilkastuttaneet kauppaa aloilla, jotka eivät sinänsä suoranaisesti liity aihepiiriin.
Esimerkiksi helmikuun alkupuolella 2009 toteutuneessa Tracon IV -tapahtumassa myyntipöytiä oli varattu ennätysmäärä, noin viisikymmentä. Joukossa
oli mangakustantajia ja -jälleenmyyjiä sekä oheistuotteita kauppaavia yrityksiä,
mutta myös ompelu- ja askartelutarvikeliikkeitä, jotka ovat saaneet japanilai-
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sen populaarikulttuurin harrastajista uudenlaisen asiakaskunnan. Harrastus
on synnyttänyt myös japanilaista populaarimusiikkia myyvän erikoisliikkeen
Mirri Music, jonka myynti tapahtuu verkon kautta ja erilaisissa tapahtumissa.
Merkillepantavaa on se, että nämä pienyritykset ovat syntyneet eri puolille
Suomea. Mirri Music toimii Hämeenlinnasta käsin ja oheistuotekauppaa tekevä Urumi Kuopiosta. Kun myyntiä on koko maahan ja tärkeimmät myyntikanavat ovat internet ja tapahtumat, sijainti pääkaupunkiseudulla tai muissa
suurissa kaupungeissa ei ole välttämätön.
Muita oheistuotekauppaa harjoittavia yrityksiä Suomessa ovat esimerkiksi
Ippai ja Blippo. Kaikki alan yritykset mainostavat ahkerasti sekä Anime- että
Japan Pop-lehdessä, mutta eivät juuri markkinoi toimintaansa alan lehtien ja
tapahtumien ulkopuolella.

Harrastuksesta ammattiin
Jo ennen internet-aikaa fanius saattoi olla tie ammattilaisuuteen esimerkiksi
mangapiirtäjälle tai elokuvatuottajalle. Fanitutkimus on pitkään korostanut
harrastajien aktiivista roolia ja havainnut myös siirtymisen faniudesta tuottajuuteen. (ks. esim. Hills 2002, Nikunen 2005, Jenkins 2006). Kameroiden sekä
piirros- ja editointiohjelmistojen keventymisen myötä tuottaminen on muuttunut helpoksi ja mahdolliseksi lähes kenelle vain. Internet ja laajakaista puolestaan tarjoavat helpon ja nopean levityskanavan, jossa sosiaalisen median innovaatiot kuten YouTube tarjoavat myös varsinaista harrastajayhteisöä laajemman
yleisön.
Japanissa mangan fanituotannolla on omat
markkinansa, ja harrastajien tekemää mangaa Harrastuksen piiristä
nimitetään doujinshiksi. Doujinshit kuvaavat ammatin löytäneitä
yleensä tunnettujen anime- ja mangahahmojen on monenlaisia:
seikkailuja uusissa, harrastajien itse keksimissä sarjakuvatoimittajia,
tarinoissa, parodioivat sarjoja laittamalla hah- kääntäjiä, piirtäjiä,
mot tilanteisiin, joissa he eivät tavallisesti voisi ompelualan yrittäjiä,
mitenkään esiintyä tai järjestävät kuvaamansa oheistuotekaupan
hahmot eroottisiin tilanteisiin, jotka eivät ole al- perustaneita tai alan
kuperäiselle sarjalle tyypillisiä. Esimerkiksi suuri lehtien toimittajia.
osa yaoi-mangasta on doujinshi-tuotantoa. (Ks.
tarkemmin yaoista luvusta 2.)
Doujinshia ei ole vähittäismyynnissä, vaan sitä on tarjolla internetissä sekä
kaksi kertaa vuodessa Tokiossa järjestettävillä, maailman suurimmilla Comic
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Japan Pop -lehti on harrastajien perustama kaupallinen julkaisu.

Market -messuilla. Doujinshien painokset ovat pieniä, ja suosituimmista tulee
keräilyharvinaisuuksia. Useista innokkaista doujinshi-piirtäjistä on myös tullut
sittemmin manga-kustantajien palkkaamia manga-piirtäjiä. Internetin kautta
dounjinshien markkinat ovat moninkertaistuneet ja saatavuus Japanin ulkopuolella on parantunut. Ennen internet-aikaa doujinshit olivat Japanin ulkopuolella lähes tuntemattomia pientä kulttiharrastajien piiriä lukuunottamatta.
Internet-aikakaudellakaan kaupallisiin tuotantoyhtiöihin ei kuitenkaan
päädytä vain virtuaalinäyttöjen perusteella. Molemmat Suomessa julkaistavat
japanilaisen populaarikulttuurin lehdet ovat syntyneet harrastajien, siis alan
asiantuntijoiden voimin, ja kummankin tekijöissä on useita jo pitkään fandomissa toimineita toimittajia. Japan Pop -lehteä kustantava Mimiko Media on
harrastajien perustama, ja Japan Pop syntyi siten, että käytännössä lähes koko
Anime-lehteä aiemmin tehnyt toimittajajoukko perusti uuden lehden. Japan
Popin kumpikin päätoimittaja Jari Lehtinen ja Mauno Joukamaa sekä toimituspäällikkö Kyuu Eturautti työskentelivät aiemmin Anime-lehdessä.
Eräänlainen omakustanteen muoto on niin sanottu impromanga, sivu kerrallaan improvisoitu mangatarina. Ainakin Kupolilla on edelleen käynnissä
impromanga, ja Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiailla oli muutaman
vuoden ajan piirustusilloissaan kiertämässä useita ruutu ruudulta piirrettävää
ns. lumipallomangaa. Myös Joensuun Otakut ja Yama harrastavat impromangaa, ja julkaisevat sitä verkkosivuillaan. Suomessa julkaistaan myös joitakin
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Fanzinet, kuten Otaku ja Moshi Moshi syntyvät yleensä melko pienen piirin innostuksen
varaan, ja niistä harvoin tulee pitkäikäisiä julkaisuja. Siksi fanzineja syntyy ja kuolee muutaman vuoden välein.

epäkaupallisia, vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjä lehtiä, fanzineja, jotka tosin
usein ovat lyhytikäisiä. Esimerkiksi Otaku-lehteä julkaistiin 2005–2008, ja se
eli lähinnä Otakunvirka-blogia ylläpitävän ”Tsubasan” varassa. Nimimerkin
taakse kätkeytyy nykyisin myös Anime-lehden toimituspäällikkönä työskentelevä Petteri Uusitalo.
Tapahtumajärjestäminen on eräs harrastustoiminnan muoto, jossa pieni
ryhmä harrastajia on lähes ammattilaisia. Toistaiseksi tapahtumia kuitenkin
järjestetään voittoa tavoittelematta ja vapaaehtoisvoimin, vaikkakin vankan
kokemuksen turvin.
Suomessa julkaistaan Finnmanga -nimistä lehteä, johon kootaan suomalaisten piirtäjien manga-tyylistä sarjakuvaa. Lisäksi sekä Anime että Japan Pop julkaisevat aloittelevien sarjakuvapiirtäjien töitä. Tunnetuimmat harrastajapohjalta aloittaneet piirtäjät lienevät Aura Ijäs, Essi Nopanen, Maaria Laurinen,
Anna Stenman, Nelly Sääksjärvi, nimimerkki Tubbs, Nina von Rüdiger, Reima
Mäkinen ja Elli Puukangas. Nopanen ja Laurinen julkaisevat omia sarjojaan Japan Pop -lehdessä, von Rüdiger on taiteilijapari Ms Mandun toinen osapuoli ja
tekee manga-tyylisiä kuvituksia Trendi -aikakauslehteen. Elli Puukangas puo-
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lestaan päätyi Sangatsu Mangan suomimangaprojektin, Vartijoiden, piirtäjäksi
omakustanteen ja Egmontin järjestämän Comic Campus 2007 -piirustuskilpailun kautta.
Monet tunnetuimmista piirtäjistä, kuten Nopanen, Laurinen ja Ijäs opiskelevat kaikki graafista alaa ja tekevät työkseen muun muassa kuvituksia. Moni
nousevista piirtäjistä on kuitenkin vielä joko lukiossa tai opiskelee, joten piirtämisestä ei ole muodostunut heille päätyötä.
Manga-kustantaminen tarjoaa kuitenkin jonkin verran kokoaikasta työtä
sarjakuvatoimittajien ja kielenkääntäjien ammattikunnalle. Toistaiseksi vain
mangaan liittyvistä töistä tienaa kokonaan leipänsä Suomessa 10–15 ihmistä.
Merkittävä osa heistä on tullut ammattiin harrastuksen kautta.
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Internet harrastuksen mahdollistajana

”Ilman nettiä kuuntelisin ruotsalaista musiikkia ja pukeutuisin harmaaseen.”
Sitaatin 17-vuotias nainen vastasi Tracon-tapahtumassa 2008 lomakkeen kysymykseen, jossa tiedusteltiin internetin merkitystä harrastukselle. Vastaus tiivistää napakasti sen, kuinka keskeinen internet on japanilaisen populaarikulttuurin harrastajille. Netti on kauppapaikka, tietopankki, julkaisufoorumi ja
keskusteluareena, jolla harrastajat ja palveluntarjoajat eri puolilta maailmaa
kohtaavat.
Internetiä on teoretisoitu monilla tavoin.
Se on mielletty erilliseksi, arkitodellisuudesta Internet on harrastajille
irrallaan olevaksi kybertilaksi, jossa yhteisöt ainakin kauppapaikka,
elävät fyysisestä todellisuudesta erillään. Sitä tietopankki,
kuvataan myös monimutkaisesti linkittyväksi julkaisufoorumi ja
verkostoksi. Cavanaugh (2007) korostaa sitä, keskusteluareena.
että metaforat, jotka tutkijat valitsevat kuvaamaan internetiä vaikuttavat siihen, miten internet ja siellä tapahtuvat asiat mielletään. Suomalaisen kulttuurisen internettutkimuksen edelläkävijä Susanna Paasonen (2006, 31–32) puolestaan kertoo,
että usein hyvin spesifeihin käyttötapoihin liittyvistä empiirisistä tutkimuksista
on tehty kokonaisvaltaisia teorioita, joilla pyritään hahmottamaan koko internetiä. Paasosen käsityksen mukaan Suomessa on internetin käyttöä ja kehitystä
yleensä jäsennetty rationaalisen kansalaisen käsitteen kautta, jolloin ensisijaisena on ollut tietopohjainen internet-käsitys. Tämä puolestaan on ristiriidassa
internetin suosituimpien, huvitteluun liittyvien käyttötapojen kanssa.
Yhteisö on käsite, jota on käytetty internet-tutkimuksessa alusta pitäen. Keskustelua on käyty varsinkin siitä, ovatko yhteisöt internetissä yhtä ”todellisia”
kuin yhteisöt internetin ulkopuolella. Paljon on kirjoitettu myös siitä, millaista
vuorovaikutus internetissä on verrattuna kasvokkaistilanteisiin. Internetissä
tapahtuvaa vuorovaikutusta on pidetty milloin vähemmän sosiaalisena, mil-
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loin demokraattisempana, tasa-arvoisempana ja vapaampana kasvokkaiseen
kohtaamiseen verrattuna. (Matikainen 2006.) On esitetty myös, että netissä
keskustelu olisi tasa-arvoisempaa, koska siellä sukupuoli, ikä tai ihonväri eivät
näy. Fanitutkija Kaarina Nikunen (2005) on kuitenkin todennut televisiofaneja koskevassa tutkimuksessaan, että nettikeskusteluissa ja faniyhteisöissä näillä
tekijöillä on suuri merkitys ja niitä tuodaan aktiivisesti keskusteluissa esiin.
Verkko on myös usein mielletty muusta maailmasta irralliseksi ja erilliseksi
”paikaksi”. Tämän tutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin ilmeistä, että verkossa toimiminen on osa harrastajien harrastusta, ja se kuuluu elimellisesti yhteen kokonaisuuteen, josta sitä on mahdoton irrottaa. Verkko on sosiaalisten
kohtaamisten areena, jossa yhtä lailla kuin kasvokkaistilanteissakin konteksti
määrittelee sosiaalisen kanssakäymisen muodot. Ja samaan tapaan kuin kasvokkaistilanteissa, myös netissä esiintyy sosiaalisen elämän koko kirjo hyvine
ja huonoine puolineen. Toisinaan netti korostaa huonoja puolia, koska se mahdollistaa anonyyminä esiintymisen.
Fanitutkimus on jäsentänyt internetiä osana faniyhteisöjen toimintaa. Esimerkiksi Nikunen (2006, 137–143) kertoo, kuinka hänen haastattelemilleen
Xena-televisiosarjan faneille internet on yhteisön jatke. Myös japanilaisen populaarikulttuurin harrastajille internet tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia
kiinnittyä yhteisöihin, mutta kuten Nikusen Xena-fanien tutkimuksessa, myös
tässä tutkimuksessa on käynyt ilmeiseksi, että tiiveimmillään yhteisöt ovat silloin, kun yhteys on olemassa sekä internetissä että kasvokkain erilaisissa ryhmissä.
Japanilaisen populaarikulttuurin faneille internet on ainakin neljää asiaa:
1)
2)
3)
4)

Yhteisöjen keskustelu- ja kohtauspaikka
Tieto-, idea- ja inspiraationlähde
Kauppa- ja tavaranvaihtopaikka
Omien piirrosten, tekstien ja esimerkiksi animemusiikkivideoiden julkaisupaikka

Nämä eri funktiot ovat kietoutuneet toisiinsa, niinpä esimerkiksi oman tuotannon julkaisu kytkeytyy vahvasti keskusteluihin ja ajatustenvaihtoon muiden
käyttäjien kanssa. Samoin tiedonvaihto ostosten teosta, mielipiteet tuotteiden
laadusta ja kertomukset huonoista ja hyvistä kokemuksista ovat tärkeitä yhteisöjen jäsenille. Internetissä toimivista kaupallisista palveluista ja harrastajasivustoista suurin osa tarjoaa näistä useita yhdellä kerralla. Harrastajasivustot
ovat huomattavasti monimuotoisempia kuin kaupallisten palveluntarjoajien
sivut, varsinkin suomen kielellä.
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Yhteenkietoutuneet ja erilliset yhteisöt
Internetin myötä harrastajayhteisöt ja fanikulttuurit ovat tulleet mediateollisuuden marginaaleista keskustaan, tai ainakin huomion kohteiksi (Jenkins
2004, 246). Harrastajat nähdään uudenlaisen virtuaalisen yhteisönrakennuksen edelläkävijöinä ja uudenlaisen osallistuvan kulttuurin luojina. Japanilaisen
populaarikulttuurin harrastajayhteisöt ovat itse asiassa kiinnostava esimerkki
osallistuvista yhteisöistä, jotka toimivat sekä virtuaalisesti että internetin ulkopuolella. Kaikkein aktiivisimmat harrastajat ovat mukana sekä virtuaalisissa
keskusteluissa ja toiminnoissa että järjestämässä tapahtumia ja organisoimassa
harrastustoimintaa verkon ulkopuolella.
Suomalaiset japanilaiseen populaarikulttuuriin liittyvät sivustot voidaan
karkeasti jakaa tekijän/ylläpitäjän mukaan kolmeen ryhmään:
1) Yhteisöt; sellaiset sivustot, jotka ovat muodostuneet ja joita päivitetään
useampien henkilöiden tai ryhmien yhteistyöllä ja vapaaehtoisvoimin.
Taustalla voi olla yhdistys tai aktiivinen ryhmä, mutta toiminta on voittoa
tavoittelematonta ja harrastajapohjaista, kuten Animeunioni tai Kupoli.
2) Kaupallisten toimijoiden, kuten mangakustantajien ylläpitämät yhteisöt,
jotka tarjoavat fan club -tyyppistä verkkoyhteisöllisyyttä, kuten Sangatsu
mangan ylläpitämä Sangatsu-klubi.
3) Yksittäisten ihmisten tekemät ja ylläpitämät fanisivustot ja blogit, joilla
muut harrastajat vierailevat. Tällaiset sivustot voivat olla hyvinkin vilkkaassa käytösssä, mutta silti leimallisesti yhden tai muutaman tekijän ympärille keskittyneitä, kuten Bubukuutti, Otakunvirka tai Mangotarha.
Lähes kaikilla yhdeksällätoista Suomessa toimivalla paikallisyhdistyksellä on
omat nettisivunsa, jotka on myös linkattu Animeunionin sivuille. Toinen suuri
japanilaisen populaarikulttuurin harrastajien keskustelusivusto on Kupoli, joka
on syntynyt internettiin ja toimii pääsääntöisesti internetissä.
Animeunioni ja Kupoli ovat suurimmat yleiset japanilaisen populaarikulttuurin harrastukseen liittyvät nettisivustot. Monet muut ovat keskittyneet
johonkin tiettyyn populaarikulttuurin muotoon tai haaraan. Esimerkiksi
cosplay-harrastajilla, J-rockmusiikilla, animemusiikkivideon tekijöillä ja japanilaisen katumuodin harrastajilla on omat sivustonsa. Paljon on myös yksittäisten harrastajien ylläpitämiä manga- ja anime-aihepiiriin kuuluvia sivustoja
ja yhteisöjä.
Oheisessa kaaviossa hahmotetaan sivustojen ja yhteisöjen keskinäisiä suhteita.
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AMV.fi

Yaoi & Yuri -yhteisöt

Cosplay Finland

Blogit
Fanisivut

Aniki.fi

Animeunioni

PMG
Kustantajat
Egmont

Punainen
Jättiläinen
Sangatsu

Valtakunnalliset
lehdet

J-Rock Suomi
Japanpop

Anime

Kupoli
IRC-Galleria

Otaku
Kvaak.fi

JaME

Enfant
Terrible
Naruto.fi

Sivuston/yhteisön tapahtumien uutisointi

Halua erottua anime- ja
mangaharrastajista

Mainostus
Yhteistyö esim. jaettujen keskustelualueiden tai ylläpidon muodossa
Kommentointi tai sivuston/yhteisön tapahtumiin viittaaminen
Kuvio 1. Harrastajayhteisöt internetissä. Anna Rantasila (tätä tutkimusta varten)

Japanilaisen populaarikulttuurin harrastajien ei ole koskaan tarvinnut kärsiä
puutetta palvelin- ja virtuaalitilasta Suomessa. Joukko nuoria miehiä ylläpitää
yhdistystä nimeltä Säätöyhteisö B2, joka omistaa tai omaa pääsyn runsaaseen
palvelintilaan ja on anteliaasti tarjonnut sitä ilmaiseksi kaikille japanilaisen populaarikulttuurin harrastajille. Osa näistä virtuaalivelhoista on hyvin aktiivisia
myös internetin ulkopuolisissa harrastusmuodoissa. B2 sai kuitenkin alkunsa
nettipeliyhteisön parissa, eivätkä kaikki mukana olevat harrasta japanilaista
populaarikulttuuria. (Lisää B2:sta päätösluvussa.)
Cosplay-harrastajilla on oma Animeunionin alainen yhdistyksensä, jolla on
oma keskustelualue Aniki.fi:ssa. Monet cosplayn harrastajat osallistuvat keskusteluihin ja kuvien julkaisemiseen kansainvälisillä, englanninkielisillä sivus-
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toilla, vaikka internetin ulkopuoliset yhteisöt ovatkin yleensä paikallisia. Suurilla coneilla on aina omat verkkosivunsa, joille löytää esimerkiksi Animeunionin
ja Kupolin uutisten ja linkkien kautta.
Suomalaisilla mangan kustantajilla
on kaikilla nimetty työntekijä, jonka
Yhdistykset toimivat yhtä
tehtävä on osallistua verkkokeskusteluiaikaa ja limittäin verkossa
hin ja jakaa tietoa kustantajan tuotteista
ja verkon ulkopuolella.
harrastajayhteisöissä. Heidän tehtävänVerkko ei ole erillinen
sä on pysyä perillä siitä, mitä on yhteimaailmansa, sillä tiiveimpiä
söissä meneillään, mutta myös toimia
ovat ne yhteisöt, jotka myös
tieto- ja markkinointikanavana kustantapaavat kasvokkain.
tajan tuotteista ja harrastajatapahtumista sekä vastata verkossa esitettyihin kysymyksiin. Sekä Sangatsu mangalla että Egmontilla on omat verkkokauppansa,
ja Sangatsu manga ylläpitää myös omaa faniyhteisöään. Harrastajayhteisöissä
kaupallisten toimijoiden läsnäolo enimmäkseen hyväksytään, vaikkakin myös
suomalaiset harrastajat tunnistavat ilmiön, jota fanitutkija Mathew Hills (2002,
172–173) kuvaa sanalla väijyminen. Osa harrastajista pitää kaupallisten toimijoiden läsnäoloa harrastajayhteisöjen hyväksikäyttönä, joskin suurin osa katsoo niiden tarjoaman informaation ja molemminpuolisen vuorovaikutuksen
olevan hyödyllistä.
Suomenkieliset japanilaisen populaarikulttuurin harrastuskeskustelut keskittyvät Aniki.fi-sivuille ja Kupoliin. Lisäksi muoti- ja musiikkiharrastajilla on
omat sivustonsa. Myös You Tubeen, Facebookiin ja muihin yhteisöverkkopalveluihin on nopeasti muodostunut laajat ja moninaiset, eri kielillä toimivat japanilaisen populaarikulttuurin harrastajien ryhmät, joita ei ole tässä tutkimuksessa erityisesti tutkittu.
Internet-pohjaisten keskustelujen lisäksi tärkeä yhteydenpidon kanava on
IRC (internet relay chat), joka tarjoaa mahdollisuuden spontaaniin ja samanaikaiseen keskusteluun ja yhdistää ihmisiä eri yhdistyksistä. IRC on yhteyskäytäntö, jonka välityksellä käyttäjät voivat keskustella keskenään erilaisilla
kanavilla tai vaihtaa yksityisiä viestejä. IRC-palvelimia ja -verkkoja on useita,
ja jokaisen verkon alta löytyy useita kanavia. Palvelimet ovat paikallisempia, ja
niiden tehtävänä on ylläpitää verkkoa ja käyttäjien yhteyksiä. IRC on tehokas
tietokanava, jonka kautta keskustelijat saavat vertaistietoa uusista julkaisuista,
tapahtumista ja tuotteisiin liittyvistä uutuuksista. IRC sulkee piiriinsä aina vain
tietyn joukon samalla kanavalla keskustelevia, joten se tuottaa ryhmälle käsitystä itsestään valikoituneena alakulttuurin edustajana.
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IRC-kanavia paljon käyttävä Anna Rantasila tiivistää kokemuksensa seuraavasti:
IRC-kanavilla käyty keskustelu on omanlaisensa tapa hankkia tietoa tai tiedonmuruja, mikäli kykenee suodattamaan sen jatkuvasti käytävän muun keskustelun alta. IRC-kanavilla on yleensä oma tiivis ydinjoukkonsa, ja animen
ja mangan harrastajat keskittyvät melko tiukkaan samoille kanaville kaveriporukoidensa kanssa. IRC-kanavat ovat myös tehokas tapa testata harrastajien reaktioita erilaisiin väittämiin tai ilmiöihin. Kanavilla liikkuu paljon informaatiota ja linkityksiä sekä harrastuksen eri aloihin että muihin harrastajiin,
ja niiden kautta jaetaan paljon tietoa esimerkiksi uusien julkaisujen ilmestymispäivistä, tapahtumista ja muusta harrastukseen liittyvästä toiminnasta.
Ne ovat myös keino pitää yhteyttä lukuisiin ihmisiin yhtä aikaa, ja pysyä ajan
tasalla fanikentän toiminnassa.
IRC:n etu erilaisiin pikaviestimiin (MSN ja Yahoo Messenger, ICQ ja muut
vastaavat) nähden on se, että useat käyttäjät voivat vaivattomasti liittyä ja
erota keskusteluista yleisellä kanavalla, ja käyttäjät voivat valita henkilöt, joiden kanssa he haluavat keskustella kahden kesken.
IRC-kanavien keskustelut ovat nettikeskusteluja monimuotoisempia, anarkistisempia ja suorempia. Tästä syystä IRC:ssä syntyy helposti pikkuklikkejä
ja sisäpiirejä vahvoine käsityksineen. IRC:iä pidetään keskustelusivustoja yksityisempänä, millä on hyvät ja huonot puolensa. Spontaani ja intiimi viestintä
tarjoaa mahdollisuuden yhteisön tiivistämiseen, toisaalta nettikiusaaminen ja
yhteisöstä sulkeminen tulevat varjopuolina.
IRC-kanavien tarjoamia mahdollisuuksia käyttävät hyväkseen myös yhdistykset. Esimerkiksi Animeunionissa mukana olevat sopivat käytännön asioista
IRC-kanavalla, johon on helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta.

Internet laillisen ja laittoman lähteenä7
Internet on se paikka, josta harrastajat ensisijaisesti etsivät tietoa kulloinkin
kyseessä olevasta aihepiiristä. Sitä löytyy yhteisösivustojen lisäksi kaupallisten
palveluntarjoajien ja esimerkiksi Anime- ja Japan Pop-lehtien nettisivuilta suomeksi. Nuorimmille harrastajille suomenkielisyys on tärkeää rajallisen englannintaidon vuoksi. Tietoa ja mielipiteitä jaetaan ilmoitustaulujen, keskustelujen
7

Kiitokset Anna Rantasilalle vertaisverkkoja koskevasta taustaselvityksestä.
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Maria Vähänikkilä / J-rock Suomi

Visual kei on japanilaista
populaarimusiikkia, jossa
esiintyjillä on näyttävät asut
ja kampaukset. Ivy on Dio distraught overlord -yhtyeen
basisti.

ja chatin kautta. Animeunionin verkkosivut tarjoavat myös esimerkiksi ostajan
oppaan animen, mangan ja fanituotteiden hankintaan koti- ja ulkomailla.
Monille faneille internet on myös ostoskeskus. Sekä uusi että käytetty manga,
anime, fanituotteet, japanilainen katumuoti sekä japanilainen populaarimusiikki löytävät tiensä suomalaisnuorten käsiin internetin kautta. Yhdistysten
vastauksista käy ilmi, että Fantasiapelit.com on tärkein suomalainen internetkauppa. Ulkomaisista usein mainittuja ovat Archonia.com ja dvdpacific.com
sekä hidefdvd.com, joka toimi aiemmin nimellä dv-depot.com. Japanilaisen
populaarimusiikin tärkein (ja käytännössä ainut) internetkauppa on Mirri
Music, jolla on hallussaan varsinkin visual kei8 -tyyppisen japanilaismusiikin
markkinat Suomessa. Mirri Musicin kanta-asiakkaiden sähköpostilistalla on jo
lähes tuhat jäsentä. Visual kei on Suomessa suosituin japanilaisen populaarimusiikin alalaji.
8

Visual kei voi musiikillisesti olla lähes millaista vain, mutta lajityyppiin kuuluvia yhtyeitä
yhdistää näyttävä ja erikoinen ulkoasu ja suuret hiuspehkot.
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Internet on siis paitsi uutiskanava, myös itse materiaalin lähde. Varsinkin animea on saatavilla internetissä helposti ja paljon. Animea katsotaan, ladataan,
ostetaan ja jaetaan verkon kautta sekä laillisesti että laittomasti. Vertaisverkot,
ensisijaisesti BitTorrent, ovat tärkeitä kanavia animen saatavuuden kannalta.
Vertaisverkolla tarkoitetaan tietokoneista muodostuvaa verkkoa, jossa ei ole yhteistä
Ilman vertaisverkkoja
keskuspalvelinta vaan kaikkien käyttäjien kojapanilaisesta
neiden laskentateho, kaista ja tallennustila toipopulaarikulttuurista
mivat yhtenäisinä osina verkkoa. Vertaisverkon
ei olisi koskaan tullut
toimintaperiaateen mukaan verkosta tiedoston
nykyisen kaltaista
ladannut antaa muiden käyttäjien ladata saman
maailmanmenestystä.
tiedoston hänen koneensa kautta. Verkko toimii sitä nopeammin mitä enemmän siinä on
jäseniä, ja jokainen verkkoon liitetty kone on sekä palvelin että asiakas. Vertaisverkko yhdistetään arkikielessä erityisesti tiedostojen jakamiseen, mutta
samaan teknologiaan pohjautuvat esimerkiksi internet-puhelut tai pikaviestinpalvelut kuten Skype ja erilaiset pikaviestinpalvelut kuten Microsoft messenger
ja Yahoo messenger. USENET-verkko oli ensimmäinen tiedostonjaon periaatetta hyödyntänyt vertaisverkko. Sittemmin vertaisverkkoja on kehittynyt useita, ja nopeiden internetyhteyksien yleistymisen myötä vertaisverkkojen kautta
isojenkin tietomäärien siirtäminen käy nopeasti. (Weber, 2006, 11–18)
Torrentit, eli BitTorrent-ohjelmat ovat yksi vertaisverkkojen muoto. Ensimmäiset toimivat versiot BitTorrentista tulivat käyttöön 2003, ja japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat olivat Linux-käyttäjien ohella ensimmäisiä, jotka
ottivat sen käyttöön (Schiesel 2004). BitTorrent on tarkoitettu erityisesti isojen
tietomäärien siirtämiseen. Nuorten puhekielessä termi ”torrentti” on muodostunut synonyymiksi lähes kaikelle vertaisverkkotoiminnalle.
Monet aktiiviset harrastajat ovat tietoisia tekijänoikeuskysymyksistä ja pitävät nykyisen lain säädöksiä sekavina ja hankalina. Harrastajien ja yhdistysten
vastauksista käy ilmi, että harmaan tai selkeästi laittoman materiaalin osuus on
merkittävä, joskaan ei hallitseva harrastuksen kannalta. Kolme tärkeintä syytä
asiaintilaan ovat:
• laillisen materiaalin vähäinen saatavuus verrattuna laittoman materiaalin
runsaaseen tarjontaan
• laillisen materiaalin kalleus
• laillisten oikeuksien puuttuminen Euroopasta, niiden hankkimisen vaikeus tai mahdottomuus.
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Keskivertoharrastajan suhde laittomaan materiaaliin on käytännönläheinen.
Kun laillista materiaalia on saatavilla rajallisesti, fanikäännetyn ja laittoman
materiaalin tärkeys korostuu. Uusimman mahdollisen version saaminen on tapa nostaa omaa arvoa faniyhteisossä (vrt. Allison 2006, Nikunen 2005) ja ennen kaikkea harrastajilla on aina aito kiinnostus uutta materiaalia kohtaan.
Vertaisverkkoversio on todennäköisimmin helpoiten ja halviten ensimmäisenä
tarjolla. Monille harrastajille raha on todellinen rajoite, ja kaupoista hankitut
dvd:t kalliita.
Animeunionilla ja Anikilla ei ole tiukkoja sääntöjä, mutta niillä on eettinen Vertaisverkkojakelua
koodisto, josta perustajajäsenyhdistyk- käytetään koska laillinen
set ovat yhdessä sopineet. Koodiston materiaali on kallista, sitä
mukaan sivustolla ei julkaista piraatti- on vähän tarjolla, eikä
tuotteita tai lapsilta kiellettyä materiaa- suurin osa vertaisverkoissa
lia. Tästä huolimatta Anikissa on laa- liikkuvasta animesta
ja animemusiikkivideoihin keskittyvä koskaan tule laillisille
keskusteluketju. Animemusiikkivideot markkinoille Eurooppaan.
perustuvat lähes kokonaan musiikille ja
animekuvitukselle, joita käytetään ilman
tekijänoikeuksia (ks. tarkemmin alla fanijulkaisemisesta). Animen jakeluyritykset pitävät harrastusta yleensä ilmaisena mainoksena ja jopa tukevat sitä,
mutta musiikkiteollisuuden alalla AMV-harrastusta pidetään haitallisena.
Vaikka viralliset harrastajayhteisön edustajat korostavat laillisuuden tärkeyttä harrastuksessa, japanilaisen populaarikulttuurin harrastusyhteisöt myöntävät laittoman materiaalin kierrätyksen merkityksen harrastuskulttuurille ja sen
syntymiselle Suomessa. Vain kaksi yhdestätoista vastanneesta yhdistyksestä
kieltäytyi kommentoimasta aihetta.
Useimmat vastaajat korostivat, että ilman laitonta kierrätystä manga ja anime olisi jäänyt marginaali-ilmiöksi Suomessa. Useimmissa vastauksissa korostui se, että laitonta materiaalia käytetään usein siksi, että lailliset julkaisut
puuttuvat kokonaan. Usein mainittu syy katsella laittomia käännösversiota virallisten käännösten sijaan oli mahdollisuus tutustua uutuuksiin ennen kuin ne
virallisesti tulevat myyntiin. Fanikäännös on eräänlainen suositus: joku toinen
harrastaja on jo pitänyt sarjaa niin kiinnostavana, että se on kannattanut kääntää. Monet kertoivatkin päättävänsä fanikäännöksiä lukemalla tai katsomalla
sen, mitä haluavat ostaa virallisina versioina.
Näihin teemoihin palataan vielä päätösluvussa.
Juuri BitTorrent-ohjelmilla ja erilaisilla lataussivustoilla on suomalaiselle
animeharrastukselle suuri merkitys, sillä vertaisverkoissa liikkuu fanikäännök-
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sinä huomattavasti enemmän animesarjoja ja mangaa kuin mitä päätyy lisensoitavaksi ja kaupan hyllylle. Traconissa tehdyn kyselyn vastauksissa moni harrastaja myöntää, että ilman vertaisverkkolevitystä suomalainen animeharrastus
saattaisi olla huomattavasti nykyistä pienemmän piirin ilmiö.
Käytännössä esimerkiksi animesarjan jakso päätyy harrastajan tietokoneelle
seuraavaa reittiä: harrastaja asentaa tietokoneeseensa jonkin BitTorrent-ohjelman (BitComet, µTorrent jne), harrastaja hakee sarjan torrentin hakukoneen
tai hakemiston kautta (esim. MiniNova tai Torrentreactor) valitsee aktiivisen
torrentin ja avaa sen BitTorrent-ohjelmansa kautta. Ohjelman kautta valitaan
tai luodaan kansio, jonne jakso ladataan, ja harrastaja voi samalla jatkaa muuta
työskentelyä tietokoneellaan. Internetyhteyden ja torrentin jakajien määrästä
riippuu, kuinka nopeasti jakso latautuu.
Erityisesti anime-torrenteihin erikoistuneita hakemistoja on lukuisia (esim.
Anime-Suki, Tokyo Tosohkan, Ayu Torrents, Baka Updates, Anime Blizzard, A.
Scarywater). Osa niistä toimii erilaisten fanikääntäjäryhmien kotisivujen alaisuudessa, osa listaa eri ryhmien tuotoksia. Anime-Sukin ja A. Scarywaterin periaatteena on, että se listaa vain Yhdysvalloissa lisensoimattomien sarjojen torrentteja, mutta tällainen käytäntö lienee poikkeus. Tarjontaa on paljon, monilla
sivuilla on saatavilla satoja nimikkeitä sekä tekstitettyinä että ilman tekstejä.
Useat vastaajat myös totesivat, että laiton lataaminen tulee vähemmän houkuttelevaksi laajentuneen tarjonnan ja hintojen laskun myötä. Joillekin, joskin
tässä tutkimuksessa vain harvoille, vertaisverkot ovat kuitenkin poliittinen kysymys ja pyrkimys epäkaupalliseen sisällönkierrätykseen.

Fanijulkaiseminen: käännökset, piirrokset, AMV
Kuten faniuden ja mediakäytön tutkijat ovat laajasti havainneet, internet on
muuttanut tuottajan ja kuluttajan välistä suhdetta erityisesti fanikulttuureissa.
(eg. Jenkins 2004, Nikunen 2005, Hills 2002). Fanien omatuotanto kuten fanikäännökset, fanifiktio, manga ja animemusiikkivideot julkaistaan internetissä,
jossa se on heti ja helposti koko yhteisön käytettävissä, arvioitavissa ja uudelleenmuokattavissa.
Animen ja mangan seuraamisen internetin kautta mahdollistaa aktiivinen
fanikäännöstoiminta. Fanikäännös tarkoittaa nimensä mukaisesti japania
osaavien harrastajien tekemiä käännöksiä toisille harrastajille. Fanikäännösten periaatteena on, ettei kääntäjä tai kääntäjäryhmä ota niistä maksua, eikä
kukaan muukaan levitä niitä taloudellisessa hyötymistarkoituksessa. Tätä kirjoittamatonta sääntöä käytetään usein oikeutuksena käännöstyölle, vaikka sen
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tiedetään olevan tekijänoikeuslakien vastaista niin Yhdysvalloissa, Japanissa
kuin Suomessakin.
Suomessa katsotusta animesta suurin osa on fanien toisille faneille kääntämää, laittomasti internetissä vertaisverkkojen kautta levitettyä. Suomenkielinen fanikääntäminen on kuitenkin pienimuotoista, ja ainut harrastajapiireissä tunnetumpi ryhmä on vuonna 2005 toimintansa lopettanut ryhmä Nordic
Anime. (Uusitalo 2007). Sen sijaan englannin-, ranskan-, italian-, espanjan- ja
saksankielisiä käännösryhmiä on internetissä lukemattomia.
Animen lisäksi fanikäännöksiä tehdään mangasta, doujinsheista ja videopeleistä, eritoten visual novel -nimellä kulkevista deittisimulaattoreista9. Visual
novelien, doujinshin ja mangan fanikääntäminen tuo harrastajien saataville
materiaalia, joka ei muuten näkisi päivänvaloa länsimaissa. Ääriesimerkkejä
ovat pornografinen ja fetisistinen materiaali, mutta toisaalta myös vähemmän
tunnetut, taiteellisesti kunnianhimoisemmat avantgardesarjat, joiden kaupallinen levitys länsimaissa olisi epätodennäköistä.
Fanikäännösten alkuperä on 1970-luvun puolivälin Yhdysvalloissa, jossa
pienet animefaniryhmät alkoivat nauhoittaa kaapelikanavilta japaninkielisiä
mechasarjoja, tieteis- ja teknologiafantasioita. Vuoden 1985 tietämissä videokasettien mukaan liitettiin itse tehtyjä käännösvihkoja, ja vuonna 1986 tehtiin
ensimmäiset kuvanauhaan liitetyt tekstitykset. Tekniikka oli kuitenkin kallista
ja hidasta, joten käytäntö yleistyi vasta laitteiden kehityttyä, ja 1990-luvulle tultaessa jälki vastasi jo ammattimaista käännöstä. 1980-luvun puolivälin jälkeen
toiminta oli Yhdysvalloissa jo varsin laajalle levinnyttä ja fanikääntämisen ympärille alkoi muodostua oma alakulttuurinsa ja ilmeisen tehokas ”maanalainen”
jakeluverkostonsa (Uusitalo 2007).
1990-luvulla anime rantautui Suomeenkin, ja noihin aikoihin pääkaupunkiseudulla oli kaksi fanikäännettyjen VHS-kasettien hankkimiseen erikoistunutta yhdistystä. Internetin ja nopeampien yhteyksien yleistymisen myötä myös
animeharrastus ja fanikäännösten kysyntä kasvoi nopeasti. 2000-luvun alkupuoliskolla digitaaliset fanikäännökset olivat jo vieneet analogisten aseman, ja
BitTorrentin ja nopeiden laajakaistayhteyksien ansiosta jaksojen levitys kasvoi
entisestään. Samalla kuka tahansa käyttäjä pystyi jakamaan tiedostoa edelleen
vertaisverkkojen kautta. (Uusitalo 2007)
Virallisen käännöksen ja fanikäännöksen erottaa toisistaan melko helposti.
Virallinen käännös on yleensä lokalisoitu, eikä esimerkiksi japaninkielisiä puhuttelutapoja jätetä näkyviin. Fanikäännökset puolestaan yleensä ovat lokali9

Näitä kutsutaan japaniksi nimillä gyaruge, bishoujoge (girl game) tai eroge (erotic game).
Kyseessä ovat pelattavat, kevyet eroottiset novellit tai lukemistot, joissa on useita vaihtoehtoisia loppuja.
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soimattomia, ja niihin on usein sisään rakennettu yritys korostaa kääntäjän
kulttuurista tuntemusta (esim. ”What a cute neko.” Note: Neko is Japanese and
means a cat). Näin toimitaan myös, koska halutaan toteuttaa käännös mahdollisimman hyvin alkuperäistä asua vastaavaksi.
Fanikäännösten yleisyys ja suosio on
alkanut vaikuttaa myös virallisiin käänSuurin osa vertaisverkoissa
nöksiin. Uusitalon (2008) mukaan monet
liikkuvasta animesta
länsimaiset mangan ja animen julkaisijat
on fanien eri kielille
ovat alkaneet ottaa huomioon pienemmät
kääntämää. Sarjan
faniryhmät omissa julkaisuissaan. Suufanikäännöksen saama
riin yleisöihin vetoavat sarjat lokalisoisuosio voi vaikuttaa sen
daan ja käännetään yleistajuisiksi, mutta
lisensointipäätökseen.
pienempiä harrastajaryhmiä kiinnostavia
sarjoja tehdään tarkoituksella fanikäännösten oloisiksi. Myös tietyn sarjan suosio fanikäännöksinä voi yhä useammin
vaikuttaa sen lisensointipäätökseen. Muun muassa Gainaxin uusin mechasarja
Tengen Toppa Gurren Lagann lisensoitiin ennätysvauhtia, koska se sai Japanin
ulkopuolella nopeasti kulttimaineen fanikäännösten takia. Samoin on käynyt
joillekin pienemmän profiilin sarjoille, kuten neljän pikkutytön elämästä kertovalle Ichigo Mashimarolle (engl. Strawberry Marshmallow), jonka suosio voi
myös osin selittyä Yotsuba&!-sarjan menestyksellä, koska teemat ovat samantapaiset.
On myös täysin päinvastaisia kehityskulkuja: Toisinaan tuottajatahot ilmoittavat, ettei sarjaa käännetä virallisesti, koska se on pienen sisäpiirin juttu, ja
sisäpiiri on jo hankkinut fanikäännöksen. Animen tapauksessa välimuoto on
virallinen tekstityskäännös kalliimman dubbauksen sijaan.
Fanikäännökset eivät kuitenkaan enää ole maanalaisia, ja niitä kohtaa helposti julkisilla ja jopa kaupallisten levittäjien sivuilla. Niitä on myös palveluissa,
joihin ei tarvitse rekisteröityä; harvinaisissa tapauksissa jopa virallisten julkaisujen rinnalla ja mainonnalla rahoitettuina.
Vaikka osa fanikääntäjistä on kunnianhimoisia ja paneutuneitakin, fani
käännöksistä pääosa on nopeasti tehtyjä ja heikkolaatuisia. Tästä huolimatta
Suomessa elää vahvana ajatus siitä, että englanninkieliset fanikäännökset ovat
parempia ja autenttisempia kuin suomeksi lokalisoiden tehdyt viralliset käännökset. Esimerkiksi Sangatsu mangan suomenkielinen Naruto-käännös sai alkuvuodesta 2008 vastaansa voimakkaita reaktioita, jotka huipentuivat Narutoalbumin polttamiseen nyt jo poistetussa YouTube-videossa.
Fanikäännösten lisäksi animemusiikkivideot ovat kiinnostava fanituotannon muoto, joka on suosittu Suomessakin. Animemusiikkivideo syntyy siten,
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että harrastaja valitsee musiikin, jonka haluaa kuvittaa animaatioista leikatuilla
otoksilla tai animen, jolla haluaa kuvittaa musiikin. Videot ovat hyvin erilaisia,
ja niitä julkaistaan paitsi Aniki.fi:n tarjoamassa palvelussa, myös esimerkiksi
YouTubessa ja muilla kansainvälisillä videosivustoilla. Julkaisemiseen liittyy
intensiivinen keskustelu ja kommentointi, ja videot tehdäänkin yhteisölle katsottavaksi. Animemusiikkivideoharrastukseen kuuluvat myös kilpailut, joita
järjestetään esimerkiksi conien yhteydessä.

Otaku-myytti: muna vai kana?
Osa internet-tutkimuksesta on keskittynyt erittelemään motivaatiota internetin
käytölle. Fanitutkimuksessa, kuten tässäkin tutkimuksessa, on käynyt ilmeiseksi, että useinkaan motivaatio ei ole itse internet, vaan sen kautta saavutettavissa
oleva tieto, yhteys, tavara tai julkaisumahdollisuus. Vaikka internet on välttämätön harrastukselle, se ei kuitenkaan ole harrastuksen tai faniuden kohde,
vaan ovi japanilaisen populaarikulttuurin harrastamisen maailmaan.
Amerikkalainen faniuden tutkimuksen uranuurtaja Henry Jenkins (2006)
puhuu uusista osallistuvista kulttuureista. Yleinen oletus on, että aktiiviset japanilaisen populaarikulttuurin fanit ovat mediakäytön edelläkävijöitä, ja tämä
oletus saa vahvistusta käsillä olevan tutkimuksen löydöistä.
Kansainvälisesti japanilaisen populaarikulttuurin harrastuksella on huonompi maine kuin Suomessa, ja Suomessakin maine on ristiriitainen. Fanius
sinänsä on usein vielä näinäkin päivinä epäilyttävä ja poikkeava ilmiö (varsinkin Japanissa), mistä syystä fanien netti-edelläkävijyyden korostaminen voi olla
myös faniuden kunnianpalautusyritys. Yhdysvaltalainen japanilaisen populaarikulttuurin tutkija Thomas LaMarre (2007, 383–384) korostaa, että varsinkin
japanilaisissa otaku-kulttuuriin keskittyvissä keskusteluissa on yleistä liioitella
internetin (ja muun median) keskeisyyttä faniuden kohteena. LaMarren mielestä isolle osalle (miespuolista) harrastajajoukkoa tärkeintä harrastuksessa ei
suinkaan ole itse media, vaan nainen – todellinen ja fantasia – joka on tavoitettavissa median kautta.
LaMarre erittelee japanilaista otaku-ajattelua, joka keskittyy todistamaan,
että otakuille viehätys on mediassa, ei sen sisällössä. Media- ja teknologiaedelläkävijyyden sanotaan tuottavan mielihyvän otakuille. Ihailun ja faniuden kohteena media on hyväksyttävämpi kuin seksi tai nainen. (katso esim. Azuma
2007, Okada 1995) Näin media faniuden kohteena oikeuttaa harrastuksen, ja
tällä oikeutuksella fanius pelastuu poikkeavan ja epämääräisen kategoriasta hyväksyttävän ja jopa edelläkävijyyden kategoriaan.
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Näkökulma, jossa otakumielenkiinto kohdistuu mediaan eikä naiseen, tuottaa LaMarren mielestä uudelleen käsityksen, jossa otakut ovat epäsosiaalisia,
sisäänpäin kääntyneitä (miespuolisia) nörttejä, jotka vetäytyvät hämäriin huoneisiinsa tietokoneidensa ääreen. Samaan aikaan otaku-myytti vahvistaa homososiaalista sidettä, miesten valtaa naisten yli ja kieltää feminiinisen luovuuden mahdollisuuden.
Otaku-myytti on tunnistettavissa Suomessakin, ja sillä myös leikitellään
harrastajayhteisöissä. Tyypillisen stereotyypin tavoin myös otaku on tunnistettavissa itseensävetäytyneessä kulttifanissa, joka viettää pääosan aikaansa tietokoneen äärellä. Sellaisenaan japanilainen otaku-määritelmä ei päde Japanin
ulkopuolella, jossa harrastajat kutsuvat itseään ylpeästi otakuiksi (ks. luku ”Söpöilyä ja muodonmuutoksia”). Japanin ulkopuolella näyttäisikin yhdeksi kiintymyksen kohteeksi ja viehätyksen lähteeksi nousevan japanilaisuus, joka tuo
lisäarvon faniudelle ja tekee harrastajista itsestään kiinnostavia. Vastaavanlaista
ovat tutkimuksissaan havainneet amerikkalainen anime-kulttuurintutkija Susan Napier (2007) ja suomalaisia animefaneja haastatellut Kaarina Nikunen
(2006).
Monet tässä tutkimuksessa mukana olleet harrastajat ovat saaneet ensimmäisen kosketuksensa japanilaiseen populaarikulttuuriin internetin kautta. Yhtä
monet olivat löytäneet harrastuksen ystävien tai tuttavien kautta tai muista
medioista. Riippumatta ensikosketuksen lähteestä on ilmeistä, ettei internet tai
tietokone ole suurimmalle osalle harrastajia ensisijainen kiinnostuksen kohde,
vaan väline. Väline on monella tapaa välttämätön harrastuksen toteuttamiselle
ja faniyhteisöjen ylläpitämiselle, mutta se on silti vain kanava, tila, työkalu ja
faniuden mahdollistaja, ei itse faniuden kohde.
Harrastus, jonka välineenä internet toimii, on tärkeä, koska se tuottaa iloa ja
mielihyvää. Suuritöisiin ja laajoihin, kokonaan vapaaehtoisesti toteutettuihin
fanikäännös- tai animemusiikkivideotuotannon kaltaisiin projekteihin sitoudutaan tiiviisti. Katri Lietsala ja Esa Sirkkunen ovat tutkineet uusia suomalaisia verkkoyhteisöjä ja todenneet, että raha, kunnia, palautteen hakeminen tai
työmahdollisuuksien kalastaminen olivat kaikkein vähiten mainittuja tekijöitä, kun kysyttiin verkkoyhteisössä yhteiseen tuotantoprojektiin osallistuvien
motiiveja. Esimerkiksi Star Wreck -elokuvan yhdessä tehneet nuoret korostivat osallistuneensa, koska se oli hauskaa, siinä saattoi jakaa tietonsa ja taitonsa
muiden kanssa, auttaa muita ja osallistua yhteisöön. Vastauksissaan nuoret korostivat toiminnan tuottamaa iloa, mielihyvää, tyydytystä sekä yhteisöön kuulumisen tunteen tuottamaa innostusta. (Lietsala ja Sirkkunen 2008, 120–122).
Vastaavat motiivit lienevät myös monen innokkaan animemusiikkivideoiden
tekijän tai fanikääntäjän taustalla.
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Muutoksen tuulet globaaleilla
populaarikulttuurin markkinoilla

Kuten edellä sanottu todentaa, japanilainen populaarikulttuuri ei ole syntynyt
tyhjästä, eikä sen ”maailmanvalloitus” ole tapahtunut yhtäkkisesti. Muutokset ovat myös japanilaisen populaarikulttuurin kenttää laajempia, ja koskevat
koko mediateollisuutta sekä tuotannon ja kulutuksen välistä suhdetta. Muutoksen ytimessä on luonnollisesti internet, mutta myös muunlainen teknologinen kehitys, mukaan lukien palvelujen saatavuus mobiililaitteiden kautta
sekä tiedonsiirtonopeuksien kasvu. Teknologian muutoksen rinnalla kulkevat
arjen mediakäytön, tuotannon tapojen, levitysorganisaatioiden järjestymisen
ja maapalloistumisen muutokset.
Fanikulttuurit ja harrastajayhteisöt ovat usein käyttötapojen muutosten ytimessä. Kuten edellisessä luvussa kuvasin, internet on keskeinen myös japanilaisen populaarikulttuurin harrastajille. Fanit ovat aina tehneet innokkaasti
faniuden kohteeseen liittyvää omaa tuotantoa, mutta nyt internet ja tuotantoteknologioiden keventyminen tarjoavat nopean ja helpon julkaisukanavan
näille tuotoksille. Samalla joudutaan väistämättä tarkastelemaan uudelleen niin
tekijänoikeuslainsäädäntöä kuin mediatuotannon ansaintalogiikoitakin.
Toisen maailmansodan jälkeen Japanin ja Yhdysvaltojen suhde on ollut
poikkeuksellisen tiivis monella tasolla, mutta vaikutteita kulki jo ennen sotaa.
Mangan ja animen isäksi kutsutun Osamu Tezukan kerrotaan saaneen vahvimmat vaikutteensa manga- ja animetuotantoonsa Disneyn varhaisista piirroselokuvista Bambi ja Pinocchio. Japanilaisten manga- ja animehahmojen
suurisilmäisyyskin saattaa olla velkaa Max Fleischerin 1930-luvun Betty Boop
-animaatiohahmolle, jonka kerrotaan tehneen suuren vaikutuksen Tezukaan.
(Schodt 2007, ks. myös Pakaslahti 2009)
Vaikutteet ovat kulkeneet myös toisin päin. Heti toisen maailmansodan jälkeen ensimmäinen teollisuudenala, jolle sallittiin vienti Yhdysvaltoihin, oli
leluteollisuus. Godzilla-hirviöelokuvat 1950- ja 1960-luvuilla sekä Osamu Te-
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zukan Atom Boy -animesarja 1960-luvulla toivat japanilaiset kuvitteelliset hahmot yhdysvaltalaisten olohuoneisiin.
Näiden tulo Yhdysvaltoihin oli enemmänkin kulttuurivaihtoa ja amerikkalainen, japanilaisten tukemiseksi tarkoitettu kädenojennus kuin tietoista
Japani-lähtöistä vientiä. Kömpelösti tehdyn lokalisoinnin takia japanilainen
populaarikulttuuri kärsi pitkään Yhdysvalloissa suttuisesta camp-maineesta.
(Allison, 2006)
Yhdysvaltalaisten jakeluorganisaatioiden merkitys on kuitenkin ollut suuri japanilaisten sisältöjen lokalisoinnissa länsimarkkinoille myöhemminkin.
Esimerkiksi Hayao Miyazakin rakastetut ja Suomessakin viime vuosina tunnetuiksi tulleet animaatiot lähtivät Japanin ulkopuolelle aluksi Disneyn suojissa. Japani puolestaan on ollut tärkein Disneyn markkina-alue Yhdysvaltain
ulkopuolella ja ensimmäinen USA:n ulkopuolinen maa, johon rakennettiin
Disneyland.
Populaarikulttuurin globaaleilla markkinoilla on viime aikoina tapahtunut
pieniä, mutta merkillepantavia muutoksia, jotka osoittavat painopisteiden olevan järjestymässä uudelleen. Esimerkiksi
maaliskuussa 2008 Disney aloitti

Kimonoasuiset Minni Hiiri ja Hello Kitty ovat
esimerkkejä kulttuuristen vaikutteiden sekoittumisesta ja tuotteistamisen mekanismien
loputtomasta varioituvuudesta. Minni Hiiri löytyi
helsinkiläiseltä kirpputorilta, mutta on peräisin
Euro-Disneylandista. Hello Kitty-kännykkäkoriste
on matkannut Suomeen Naritasta, Tokion kansainvälisen lentokentän matkamuistomyymälästä.
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animaatiotuotannon Japanissa sopeuttaakseen sisällöt ”paikallisiin makuihin
sopiviksi” (esim. Chen 2008). Lokalisaatiotarve on siis kääntynyt täyden ympyrän, ja nyt japanilaiset animaatiostudiot ja levitysorganisaatiot auttavat Disneytä Aasian-markkinoille, kun vielä kymmenisen vuotta sitten tilanne oli toisin
päin. Tähän vaikuttaa myös Aasian taloudellinen nousu ja muuttuminen kiinnostavaksi markkina-alueeksi.
Hollywood-elokuvassa japanilaisen populaarikulttuurin suosio on jo useita
vuosia näkynyt siten, että juoniin istutetaan japanilaisia ja aasialaisia vaikutteita, ja tapahtumapaikaksi valitaan Tokio tai muu japanilaiskohde. 2000-luvulla Suomessakin nähtyjä menestysesimerkkejä ovat Sophia Coppolan Lost in
Translation ja Quentin Tarantinon kaksiosainen Kill Bill.

Harmaalla vyöhykkeellä10
Laiton verkkolataaminen on yleisin suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten tekemistä lainrikkomuksista. Marraskuussa 2008 julkistetun Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan 74 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista on
syyllistynyt laittomaan lataamiseen ainakin kerran elämässään. Lähes kolmannes (29 %) lataa aineistoa laittomasti verkosta päivittäin. (Salmi 2008)
Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että myös japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat lataavat materiaalia laittomasti vertaisverkoista, vaikka esimerkiksi Animeunioni kieltää sivuiltaan yhteydet laittomiin levityskanaviin.
Laittomasta verkkolataamisesta on mahdotonta keskustella viittaamatta Suomessa tällä hetkellä voimassa olevaan tekijänoikeuslakiin, jota laajasti pidetään
epäonnistuneena ristiriitaisuutensa ja valvonnan mahdottomuuden vuoksi. On
myös syytä korostaa sitä, että merkittävää osaa materiaalista, jota suomalaisnuoret verkosta laittomasti lataavat ei ole Suomessa laillisesti myytävänä.
Suomessa tekijänoikeudet kuuluvat opetusministeriön toimialaan. Nykyisen lain mukaan tekijänoikeuslailla suojatun tuotteen tulee olla teos, eli luovan
työn omaperäinen tulos. Lain mukaan teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataville. Yleisön saataville saattamista ovat julkinen esitys tapahtumassa, teoksen
kopioiden myyminen, vuokraaminen, lainaaminen tai muu levittäminen, tai
levittäminen yleisölle ”johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen
välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saa-

10 Kiitokset Anna Rantasilalle tekijänoikeuskysymykseen liittyvistä taustaselvityksistä.
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da teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana”
(OPM, Tekijänoikeuden perusteita).
Tekijänoikeuslainsäädäntöä sovelletaan kuitenkin sellaisenaan vain Suomesta peräisin oleviin kohteisiin. Ulkomailla valmistettuihin tuotteisiin sovelletaan
kansainvälisiä tekijänoikeussopimuksia. Nämä kansainvälistä tekijänoikeutta
säätelevät sopimukset ovat Bernin yleissopimus, Rooman yleissopimus, Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO:n tekijänoikeussopimus ja esitys- ja
äänityssopimus sekä Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä
näkökohdista (TRIPS-sopimus). (OPM, Kansainvälinen tekijänoikeus.) Maailman henkisen omaisuuden järjestö huomauttaa verkkosivuillaan, että Bernin
yleissopimus tulee voimaan automaattisesti sillä hetkellä, kun teos luodaan maassa, joka on ratifioinut sopimuksen. Esimerkiksi WIPO:n sopimuksen on tällä
hetkellä ratifioinut 184 maailman valtiota, ja Yhdysvallat ja Japani ovat käynnistäneet neuvottelut uudesta väärentämisen vastaisesta kauppasopimuksesta.
Tästä näkökulmasta fanikäännöstoiminta ja vertaisverkkojakelu ovat Suomen lain vastaisia, sillä teoksen (tässä tapauksessa animejakson tai mangan
luvun) oikeudenomistajat eivät voi kontrolloida internetin kautta tapahtuvaa
harrastajapohjaista levitystä. Jos kontrollointi olisi mahdollista, kyse olisi liiketoiminnasta. On kuitenkin laillista tehdä varmuuskopioita itselle ja perheelle ja
lähimmille ystäville yksityiseen käyttöön sellaisista tuotteista, jotka on hankittu
laillisesti. Jos tuote, esimerkiksi anime-DVD on kopiosuojattu, suojausta ei saa
purkaa vain kopion tekemiseksi. Kopiosuojauksen kiertämisen mahdollistavat
ohjelmat ja niiden levittäminen ovat Suomessa kiellettyjä. Ei ole kuitenkaan
kiellettyä neuvoa internetin keskustelupalstalla kuinka suojaus kierretään.
Rikoslaissa tekijänoikeusrikos määritellään siten, että teko on aiheuttanut
oikeuden haltijalle huomattavaa haittaa tai vahinkoa, tai se on tehty ansaitsemistarkoituksessa. Fanikäännösten tekijät ja lataajat perustelevatkin oikeuttaan
kierrättää ja kääntää materiaalia sillä, että toiminnassa ei ole ansaitsemistarkoitusta eikä käännöksistä pyydetä maksua.
Harrastajatoiminta voi aktivoida myös poliittiseen toimintaan. Tekijänoikeuskysymykset, sananvapaus ja pelisäännöt internetissä ovat asioita, joita aktiiviset
harrastajat kohtaavat päivittäin. Tämä on saanut aiemmin mainitun Säätöyhteisö B2:n tarjoamaan levytilaa ja opastusta myös erilaisille sanavapautta edistäville kansalaisjärjestöille. Yhteisö linjaa kotisivuillaan (www.b2.fi/historia):
”Vuosien varrella tuli yhä selvemmäksi, että sananvapauden tila Suomessa on
varsin kyseenalainen. Vuosien 2007–2008 tienoilla päädyimme seuraamaan
monien aiheesta huolestuneiden tahojen liikkeitä. Sen myötä olemme tukeneet
useita kansanliikkeitä ja kansalaisjärjestöjä, joiden periaatteena on nostaa
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esille sananvapauden puutteita, tietoyhteiskunnan kehityksen virheitä, perustuslain vastaisia toimia sekä muita tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita. Katsoimme, että tukemamme pienet yhteisöt ovat monien poliitikkojen hampaissa
syyttä suotta. Valtaa pitävien ajama kehityksen suunta tukisi yhä vahvemmin
suuria, monikansallisia toimijoita Internetissä kaikkien muiden kustannuksella. Internetin avoimuuden kaikki hyvät puolet olivat uhattuina.
Tapahtuneen myötä katsoimme, että kymmenvuotisjuhliemme kunniaksi
vuoden 2008–2009 vaihteessa oli aihetta hieman muuttaa perusperiaatteitamme. Maassamme on monia tahoja, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Yhteisöillä on kykyä sanoa sanansa ja perustella näkökantansa, mutta kansalaisvaikuttaminen on rajattua, sillä poliittisesti vaikeat mielipiteet sensuroidaan
surutta. Tämän haasteen myötä halusimme ottaa päätehtäväksemme äänen
antamisen mahdollisimman monille.”
Tämän käsityksen ja näkemyksen Säätöyhteisö B2:n jäsenet ovat muodostaneet aktiivisen harrastajatoiminnan kautta. Yhteisö on ei-kaupallinen toimija,
joka tarjoaa apuaan ilmaiseksi ja joissain tapauksissa jopa lupaa tukea aloittelevia yhteisöjä verkko-osoitteen hankintaan liittyvien maksujen maksamisessa.
Yhteisöä voitaneenkin pitää Jenkinsin (2006) osallistuvien kulttuurien (participatory cultures) mallitapauksena, jossa harrastuspohjaisesta epävirallisesta,
ruohonjuuritason toimijasta tulee poliittiseen keskusteluun ja mahdollisesti
myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistuva toimija.

Saatavuus, tekijänoikeudet ja markkinat
Marraskuussa 2008 internet-uutispalvelu Anime News Network kertoi, että TV
Tokyo aloittaa tammikuussa suosikkianime Naruton maailmanlaajuisen internet-jakelun Crunchyroll-palvelun kautta. Kuukausimaksun maksaneet katsojat
näkevät sarjan uusimmat jaksot virallisesti englanniksi tekstitettyinä vain tunti
sen jälkeen kun ne on esitetty televisiossa Japanissa. Seitsemän päivää vanhat
jaksot ovat nähtävissä ilmaiseksi. (ANN 17.11.2008)
Myöhemmin ilmoitettiin, että jakelu tarjotaan myös joidenkin muiden palvelujen kautta, kuten pohjoisamerikkalaisen Viz Median kautta. Muutamia päiviä uutisen jälkeen suuri faniyhteisö Dattebayo ilmoitti, että se lakkaa julkaisemasta fanikäännöstä Narutosta, koska viralliset jakelijat nyt tarjoavat sitä, mitä
harrastajat tarvitsevat. Tiedotteessa Dattebayon edustaja toteaa, ettei faniyhteisöä ole pyydetty lopettamaan käännösten julkaisua. ”Me [Dattebayon väki]
tiedämme kuitenkin, että jos fanikääntäminen jatkuu, he joutuvat pyytämään
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meitä lopettamaan, ja se suututtaa teidät [fanit]. Sitä he [viralliset tuottajat] eivät todellakaan ole ansainneet”, toteaa faniyhteisön tiedote. (ANN 21.11.2008)
Kyseinen uutinen kertoo historiallisesta muutoksesta japanilaisen populaarikulttuurin levityskanavissa. Nyt näyttääkin siltä, että internetistä tulee animelle
virallinen levityskanava samaan tapaan kuin musiikille. Toistaiseksi animea ei
ladata iTunesin kaltaisista palveluista eikä sitä juurikaan katsella mobiililaitteista, mutta tämänsuuntainenkin kehitys on mahdollinen. Mobiilin mangan suosio Japanissa on jo nopeassa kasvussa. Japanissa mangaa ostetaan netin kautta
paljon, ja myös virtuaalisena. Esimerkiksi Manganovel-palvelu tarjoaa ostomahdollisuuden myös englanniksi ja osan mangasta englanniksi käännettynä.
Japanilaisen populaarikulttuurin kysynnän nopea kasvu viimeisen 10–15
vuoden aikana Japanin ulkopuolella on yllättänyt manga-kustantamot ja
animestudiot Japanissa. Haastattelemani tuotantotahojen edustajat Japanissa toteavat, että edelleen heidän pääasialliset markkinansa ovat Japanissa, ja
esimerkiksi mangaa lisensoidaan muualle tapauskohtaisesti, jos sitä tullaan
pyytämään. Aktiivinen markkinointi on melko vähäistä: kansainvälisille markkinoille suunnattua mangaa tai animea ei juuri tehdä eikä sellaisia suunnitelmiakaan juuri ole. Kohde on kotimarkkinat, ja vienti ja lokalisointi jäävät pääosin lisenssinhaltijoiden huoleksi.
Suurin osa japanilaisesta animesta tehdään televisiossa esitettäväksi. Englanniksi tekstitetyt, viralliset versiot tulevat DVD-levitykseen Japanin ulkopuolelle
vasta usean kuukauden viiveellä. Tällöin niistä on jo internetin torrenteissa
saatavilla kymmeniä, ellei satoja laittomia fanikäännöksiä. Monia sarjoja ei
käännetä laillisesti koskaan.
Japanilaiset animestudiot katsoivat pitkään läpi sormien fanikäännöksiä, joita piAnimaatiostudiot
dettiin myös ilmaisena mainoksena. Henry
ovat pitkään pitäneet
Jenkins kuvaa kirjassaan Convergence Culfanikäännöksiä ilmaisena
ture (2006), kuinka amerikkalaisnuorten
markkinatutkimuksena.
kiinnostus japanilaiseen animeen ja manFanit ovat oikeuttaneet
gaan synnytti vilkkaan ja rikkaan alakultkääntämisen sillä, että
tuurin jo 1980- ja 1990-lukujen taitteessa.
se tapahtuu ilman
Materiaalin saanti Japanista perustui paitsi
ansaitsemistarkoitusta.
japaninkielisiltä satelliittikanavilta nauhoittamiseen, myös kontakteihin Japanissa
eritoten Yhdysvaltain armeijan Japanin-tukikohdissa. Jenkinsin (ib, 159) käsityksen mukaan japanilaiset animaatiotuottajat pitivät vilkasta harrastajaryhmätoimintaa ja videoiltoja ilmaisena markkinatutkimuksena.
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Vasta, kun internetin kapasiteetin ja vertaisverkkojen räjähdysmainen kasvu
on vakavasti alkanut uhata animesta saatavaa tulovirtaa, tuottajien näkemys fanitoiminnasta on muuttunut kielteisemmäksi. Jenkinsin mukaan on huolestuttavaa, jos sarjojen nopea lisensointi Yhdysvaltoihin merkitsee myös tiukentuvaa
asennetta tekijänoikeuksiin. Merkkejä tästä on olemassa, ja esimerkiksi Japanin
hallitus on vedonnut Yhdysvaltoihin laittoman levityksen kuriin saattamiseksi.
Yhdysvaltalaisen Funimation-levitysyhtiön toimitusjohtajan Gen Fukunagan mukaan tähän asti 95 prosenttia levitysyhtiöiden voitoista on tullut
DVD-jakelusta. Fukunaga korostaa, että jolleivät yritykset pysty vahvistamaan
tulovirtaa broadcasting-jakelusta ja internet-jakelusta, niille käy huonosti. Internetin helppouden ja laittoman käytön laajuuden vuoksi useita amerikkalaisia animeen erikoistuneita levitysyhtiöitä onkin mennyt konkurssiin tai muuten lopettanut toimintansa parin viime vuoden aikana. (Koulikov 2008)
Vasta parin viimeksi kuluneen vuoden aikana tuottajat ja jakelijat ovat alkaneet ymmärtää internetin mahdollisuudet virallisten versioiden levityskanavana. Tulevaisuudessa saadaan tihenevään tahtiin uutisia animesta, jotka ovat
DVD-levityksen lisäksi saatavilla internetistä englanniksi tekstitettynä. Palveluihin kirjautuneet käyttäjät voivat pientä maksua vastaan siis päästä nopeasti
käsiksi lailliseen ja ammattimaisesti käännettyyn versioon. Tällä käytännöllä
japanilaiset animaatiotuottajat toivovat pystyvänsä kilpailemaan laittoman ja
fanikäännetyn materiaalin kanssa ja kääntämään kassavirran voitolliseksi itselleen. Näistä syistä Naruton tapaus on historiallinen käännekohta animaation
levityskanavissa.
Fandomin sisällä kuitenkin yleinen käsitys on, että kalliit hinnat ovat Animaatioiden laillisen
keskeinen este laillisen ja lisensoidun nettilataamisen yleistyminen
materiaalin myynnille. Nykyisissä, vie vielä runsaasti aikaa.
kansainvälisten jättien hallitsemissa Toimivan tiedostopohjaisen
animen levitysketjuissa välikäsien mää- internet-kaupan
rä ja suuret voittomarginaalit nostavat syntyminen edellyttää
laillisten tuotteiden hintoja harrastajien erityisesti DVD-kaupassa
kannalta kohtuuttomiksi. Toisaalta yllä levitysketjurakenteiden
kuvattuun tapaan moni japanilaisen purkamista.
populaarikulttuurin kaupallinen menestystarina on saanut alkunsa harrastusyhteisöistä ja laittomankin materiaalin kierrätyksen kautta. Muutoksen myötä suuret kaupalliset toimijat joutuvat
uudelleen arvioimaan toimintatapojaan ja punnitsemaan tarkoin, millä menetelmin tuotteet menevät parhaiten kaupaksi. Musiikin alalla internet-markkinointi sosiaalisissa medioissa on nostanut yllättäviin myyntilukuihin pienillä
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levymerkeillä tuotettuja artisteja, joille on internet-juorujen kautta syntynyt
fanikunta. Uusien animesarjojen liian nopea lisensointi ja tiukka tekijänoikeusvalvonta länsimarkkinoilla voi estää buumien syntymisen, jolloin myynti jää
vaatimattomaksi. Tasapainon löytäminen uudessa tilanteessa onkin lisenssinhaltijoiden suurin haaste.

”Soft power” ja Japanin imago
Japanissa ajatellaan, että Japani-lähtöinen populaarikulttuuri muuttaa Japanin
kansainvälistä imagoa, joka toiseen maailmansotaan asti rakentui sotilaalliselle
voimalle ja toisen maailmansodan jälkeen nopealle taloudelliselle kehitykselle.
Populaarikulttuurin ja sisältöteollisuuden nousu tapahtui taloudellisen laman
ja ”menetetyksi vuosikymmeneksi” kutsutun 1990-luvun aikana. Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön laskelmien mukaan 60 prosenttia kaikista maailmassa tuotetuista animaatioista oli tehty Japanissa vuonna 2004.
(Nakamura & Onouchi 2006, 15–22).
Japanissa mediasisältöteollisuuden menestystä käytetään myös poliittisessa
keskustelussa. Söpöhahmojen ja kiinnostavien tarinoiden toivotaan liennyttävän suhteita naapurimaihin ja tuovan Japanille vaikutusvaltaa ja arvostusta,
josta on hyötyä kansainvälispoliittisissa suhteissa tai nostattavan japanilaisissa
kansallista ylpeyttä menestyksestä globaalissa kansakuntien välisessä arvostuskilpailussa. Ilmiöstä käytetään usein nimitystä ”soft power”. Soft power -termin
kehittäjä Joseph Nye (1990, 31–32) tarkoitta termillä valtion kykyä vetää puoleensa (attract) ja taivutella (persuade). Käsityksen kriitikot puolestaan ovat sitä mieltä, että populaarikulttuurin kyseenalaiset sisällöt ovat huonoa mainosta
Japanille, ja populaarikulttuurin käyttö politiikassa mahdotonta tai epäasiallista (vrt. Nakamura & Onouchi emt., 36–39.)
Vastaväitteistä huolimatta Japanin hallitus on ainakin vuodesta 2004 aktiivisesti käyttänyt hyväkseen nk. Cool Japan -imagoa. Douglas McGrey tarkoitti
2002 lanseeraamallaan Japan Cross National Cool -ilmaisulla sitä, kuinka japanilaisen kulttuurin (erityisesti populaarikulttuurin, mutta myös teknologian,
designin ja ruokakulttuurin) trendikkyys Japanin ulkopuolella on bruttokansantuotteeseen lisänsä antava, rahastettava hyödyke Japanille. (McGrey 2002.)
Japan Cool -käsitettä käytetään aktiivisesti poliittisessa keskustelussa. Pääministeri Junichiro Koizumi otti termin käsitteistöönsä 2006, viimeisenä pääministerivuotenaan (ks. Koizumi 2006). Silloinen ulkoministeri ja nykyinen
pääministeri Taro Aso puolestaan tunnentaan manga-ministerinä, joka nimittää itseään otakuksi. Ulkoministerinä toimiessaan Aso perusti valtiollisen
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Poika menee Akihabaraan ostamaan videopeliä, mutta kohtaa otakun, joka viekin hänet
maido cafe -sisäkkökahvilaan. Kielenopiskelutarkoituksiin tehty video on Japanin ulkoministeriön ylläpitämällä Kidsweb-promootiosivustolla.

Japanin ulkoministeriön nettisivuilla kerrotaan Doraemon-robottikissan nimeämisestä
animelähettilääksi.
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”Mangan Nobel-palkinnon” Japanin ulkopuolisille manga-piirtänille vuonna
2006. (ks. Aso 2006). Populaarikulttuuria käytetään imagon kohottamiseen
myös laajemmin Japanin ulkoministeriön strategioissa (Kawada 2006). Suosittu animehahmo, robottikissa Doraemon, nimitettiin Japanin viralliseksi ”animelähettilääksi” maaliskuussa 2008.
Poliitikkojen kiinnostus otakumaailmaan on puolestaan saanut kaupallisen
vastakaikunsa, ja Akihabarassa voikin ottaa kuvansa ministeri Ason karrikatyyrihahmon kanssa, ostaa ministerinmuotoisia leivoksia tai ministerin lempimakeisiksi mainittuja karkkeja varustettuina keräilykorteilla. Poliitikkojen
mielenkiinto on siis tuotteistettu nopeasti.
Sisältöteollisuuden tukeminen ja populaarikulttuurin tuotteiden viennin
edistäminen onkin kuulunut Japanin ohjelmaan vuodesta 2000 lähtien (Uchida
ym. 2006). Japanilaisen sisältötuotannon asemaa globaalissa kilpailussa tutkaileva talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä julkaisi raporttinsa
heinäkuussa 2007 (METI 2007). Työryhmän esitykset olivat hyvin konkreettisia, alkaen kansainvälisten yhteistuotantojen tukemisesta sisältötuotantoalan
koulutuksen kehittämiseen ja rahoituksen kansainvälistämiseen. Raportissa

Jaakko Valaskivi

Pääministeri Taro Ason
terveellisten lempimakeisten kylkiäisenä saa
keräilykortteja, joissa
ministeri esitetään
erilaisissa rooleissa.
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kiinnitetään huomiota myös tekijänoikeuskysymyksiin kansainvälisessä ympäristössä, ja kehotetaan luomaan piraattituotteiden leviämistä vastustavia mekanismeja tukemalla laillista levitystä. Pääosa raportin suosituksista on otettu
käyttöön, joskin iso osa suosituksista koski erilaisten messu- ja konferenssityyppisten verkostoitumistapahtumien tukemista.
Japanin valtion ohjelmat ja pyrkimys
käyttää populaarikulttuuria imagonrakenJapanin valtio hyödyntää
nukseen ovat kuitenkin tulleet vasta poputäysimääräisesti
laarikulttuurin menestyksen jälkeen. Kuten
populaarikulttuurin
aiemmin kuvasin, japanilainen populaarisuosion maailmalla ja
kulttuuri levisi maailmalle huolimatta siitä,
käyttää sitä kansallisen
että viralliset ja kaupalliset levityskanavat ja
imagonrakennuksen
mekanismit puuttuivat. Sittemmin kyseessä
välineenä.
on ollut enemmän kuin yksittäisten tuotteiden, tavaroiden tai ohjelmien markkinointi; kyse on nuorisomuodista, elämäntavasta ja kulutuskulttuurista, jolla on ”japanilaisuuden” yleisleiman. Japanilaisille trendi voi olla kansallisen ylpeyden
tuottaja, ja Japanin ulkopuolella se on markkinoinnin käytössä oleva brändi.
Kulttuurintutkija Koichi Iwabuchin mukaan japanilaisten oma identitetti ja
”kulttuurinen ylpeys” rakentuvatkin nykyään ”pehmeälle”, kun aiemmin kova teknologia toimi ylpeyden ytimenä. Ylpeys ja kansallinen brändinrakennus
syntyvät vasta tuotteiden ja sisältöjen jälkeen. (Iwabuchi 2007, 62–63). Brändinrakennukseen osallistuvat paitsi media- ja kulttuuriteollisuus myös kansakunta kokonaisuudessaan kytkiessään kansainväliseen menestykseen nationalistisia merkityksiä.
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Globaalista translokaaliin

Suomalaiselle japanilaisen populaarikulttuurin harrastajalle kysymykset japanilaisen populaarikulttuurin poliittisista implikaatioista ovat jokseenkin epärelevantteja. Poliittisten päätösten tuloksena syntyneet hankkeet ja tukitoimet
vaikuttavat kuitenkin paitsi suoraan tuotteiden saatavuuteen myös harrastajien
arvostukseen ja japanilaisen populaarikulttuurin näkyvyyteen alaa seuraavassa
mediassa Japanin ulkopuolella, eritoten internetissä. Kenties viimeisin konkreettinen esimerkki on suomalaisten harrastajien pääsy mukaan Japanin Nagoyassa järjestettävään World Cosplay Summit -tapahtumaan, jota tukevat Japanin ulkoministeriön lisäksi talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä maa-,
infrastruktuuri- ja liikenneministeriö. Mukana ovat myös Aichin prefektuuri ja
Nagoyan kaupunki sekä joitakin yrityksiä. Koko tapahtumaa tuskin olisi olemassa ilman Japanin virallisia kulttuuriviennin edistämisstrategioita.
Japanilainen populaarikulttuuri on tullut globaaleille mediamarkkinoille
jäädäkseen. Se varioituu yhä uusiin muotoihin ja ottaa vaikutteita eri puolilta
maailmaa, kuten tähänkin asti. Se totuttaa meitä uusiin visuaalisiin ilmaisutapoihin, lajityyppeihin, ilmiöihin ja arvoihin. Nykyiset suomalaiset manga- ja
animeharrastajat katselivat lapsena Muumeja ja Maija Mehiläistä, ja tottuivat
niiden visuaaliseen maailmaan. Monet tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret kertoivat nähneensä ensimmäiset animensa alle kouluikäisinä.
Erään haastatellun arvion mukaan nuorisomuoti kestää keskimäärin viisi vuotta, ja Suomessa japanilaisen populaarikulttuurin kohdalla on menossa
noin vuosi kolme. Huuma katoaisi siis noin 2–4 vuoden kuluessa. Japanilainen
manga ja anime ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen, sillä teini-ikäistä lukija- ja
katsojakuntaa puhuttelevaa sarjakuvaa ja animaatiota tehdään muualla erittäin
vähän. Lisäksi kaikki lapset tottuvat japanilaiseen media- ja kulutuskulttuuriin
pienestä pitäen myös Suomessa.
Kaarina Nikunen (2006, 147–148) toteaa, että harrastajille japanilaisuus merkitsee usein autenttisuutta, alkuperää, josta mangan ja animen arvot nousevat.
Japanilaisuus on se viitekehys, jossa käsitykset häpeästä, kunniasta ja seksuaa-
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lisuudesta tulkitaan. Vaikeasti ymmärrettävät piirteet selitetään kulttuurierolla,
eikä japanilaista kulttuuria arvostella tässä kontekstissa. Tällainen ajattelutapa
voidaan nähdä sekä uhkaksi että mahdollisuudeksi. Uhkaksi se nähdään usein
silloin, kun aikuiset – myös toimittajat – satunnaisesti kohtaavat mangan ja
animen sisältöjä, jotka ovat ristiriidassa keskimääräisen suomalaisen arvomaailman kanssa. Toisinaan uhka voi olla todellinen, toisinaan liioiteltu, ja johtua
asiantuntemattomuudesta ja pinnallisesta paneutumisesta.
Päinvastainen tulkinta avaa mahdollisuuksien horisontin. Ehkäpä japanilaisuus ja ”vieraus” antavat harrastajille luvan uppoutua suomalaisessa kulttuurissa vieroksuttuihin ilmiöihin ja sillä tavoin käsitellä niitä. Väkivallan ja
seksuaalisuuden kuvastot mangassa ja animessa poikkeavat meillä totutuista,
mutta myös fantasiamaailmat, muodonmuutokset ja supervoimat puhuttelevat
nuorta lukijakuntaa. Esimerkiksi cosplayn kautta näillä kuvastoilla on mahdollista myös leikitellä, valita erilaisia rooleja ja kokeilla, miltä tuntuu olla hetken
aikaa joku toinen.
Japanilaisen populaarikulttuurin moninaisuus antaa tilaa monenlaisille variaatioille ja arjessa outoina pidetyille näkemyksille ja olemuksille. Harrastajille
tärkeää onkin itsensä toteuttaminen ja tilaisuus leikitellä identiteeteillä. Conien
keskusteluissa ja luennoilla seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen
liittyvät viittaukset ja huulenheitto ovat yleisiä, ja tuottavat yleisössä äänekkäitä
reaktioita, mutta asialla on vakavampikin puolensa. Animen ja mangan and
rogyyniset hahmot laajentavat kahden sukupuolen jyrkkää jakoa loputtomien variaatioiden janaksi, jossa kysymykset seksuaalisuudesta tai seksuaalisesta
suuntautumisesta moninaistuvat ja kevenevät. Samalla syntyy tilaa sukupuolen
kyseenalaistamiselle fiktion ulkopuolella. Tracon-tapahtumassa kyselyyn vastanneista yhdeksästäkymmenestä kuudesta yksi ilmoitti sukupuolta kysyttäessä ”selvityksen alla”, mikä lienee melko harvinainen vastaus missä tahansa
kyselyssä. Nähdäkseni yllä kuvattu selittää, miksei vastauksen ilmaantuminen
lomakkeeseen juuri conissa ole lainkaan sattumaa.
Myös animen ja mangan välittämä suhde teknologiaan on erilainen kuin
meillä. Japanilaista kiinnostusta eläviin koneisiin, hybrideihin ja robotteihin
on usein selitetty shintolaisuuteen kuuluvalla animismilla (mm. Allison 2006).
Robotit ovat keskeisessä roolissa myös Japanin virallisissa tulevaisuusvisioissa. Teollisuus- ja lelurobottien sekä virtuaalilemmikkien rinnalle ovat jo tulleet
palvelu- ja hoivarobottien kaupalliset sovellukset, joihin Suomessa ja muissa
länsimaissa vieläkin suhtaudutaan penseän huvittuneesti. Virtuaalilemmikkeihin ja mecha-sarjoihin tottuneet sukupolvet saattavat kuitenkin jonkin vuoden
päästä pitää näitä luonnollisena jatkumona muille Japanista tulleille innovaatioille.
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Se, suhtaudutaanko japanilaisen populaarikulttuurin tuomiin merkitysavaruuksiin ja tulevaisuudennäkyihin positiivisesti vai negatiivisesti, riippuu
valitusta näkökulmasta. Japonismi tai Japani-entusiasmi ottaisi annetut mahdollisuudet ja uuden teknologian vastaan ilolla ja innostuneesti. Esimerkiksi
tekno-orientalismin näkökulmasta kyseessä on uhka. Molemmissa tulkinnoissa kuitenkin lähtökohtana on länsikeskeinen ajattelutapa, joka näkee Japanin
Toisena, ulkopuolisena ja erilaisena. Me ja muut -ajattelutapaa hyödyntävät
niin läntiset kuin japanilaisetkin keskustelijat puheenvuoroissaan. Kansallinen
imagonrakennus perustuu erontekoihin ja pyrkimykseen erottautua muista.
Pattitilanteen voi avata translokaalin käsite, jonka kautta maailmaa voidaan
tarkastella jatkuvan vuorovaikutuksen näkökulmasta, ei Amerikka- tai länsikeskeisesti (Kraidy 2005, 155; ks. myös Valaskivi 2008). Tarkoitus on päästää
irti harhakuvitelmasta, jonka mukaan kulttuurit ovat lähtökohtaisesti puhtaita
ja autenttisia. Globaali / lokaali -akselilla käytävä keskustelu usein litistää maailman kaksitasoiseksi: globaaliksi ja lokaaliksi, paikalliseksi. Globaali tarkoittaa
mediasta puhuttaessa yleensä Yhdysvaltoja ja vielä tarkemmin Hollywoodia,
jonka nähdään tunkeutuvan paikallisille mediamarkkinoille ja arvomaailmaan.
Syntyy asetelma, jossa paikallisen tason tehtäväksi jää joko omaksua tai torjua
globaalilta tasolta tarjottu. Samalla autenttinen ja puhdas paikallinen on vaarassa tärveltyä ulkoisten vaikutteiden vuoksi.
Translokaali-käsitettä eritellyt amerikkalaistutkija Marwan Kraidy edustaa
kriittistä transkulturalismia, jossa paikalliset ilmiöt – lokaali – ymmärretään
monimutkaisesti ylipaikallisiin vaikutteisiin yhteydessä oleviksi ja jossa korostetaan, että paikallinen on sekä sisä- että ulkosyntyisten valtapiirien läpitunkema, ei yksiselitteisesti joidenkin globaalien vaikuspiiriin joutunut, kulttuurisesti puhdas kokonaisuus. Japanilaisessa populaarikulttuurissa kietoutuvat yhteen
globaalin mediateollisuuden mekanismit sekä transnationaalit ja translokaalit
sisällön tuotannon ja käytön tavat. Siksi japanilaisen populaarikulttuurin ja siihen liittyvien kulttuuristen vaikutteiden pyörteily ympäri maailmaa on loistava
esimerkki siitä, miten vähän kulttuurit tai kulttuuriin kytkeytyvät arvot ovat
autenttisia ja puhtaita.
Kriittinen transkulturalismi korostaa sitä, että toimijuus globaalin kulttuurin
olosuhteissa on yhtä aikaa translokaalia ja interkontekstuaalista, ja sen hahmottamiseksi on syytä tarkastella niin tuotantoa, tekstiä, vastaanottoa kuin
uudelleentuotantoakin. Kraidyn (2005, 150) määritelmään on syytä lisätä järjestelmien taso, suuret globaalit ja transnationaalit tuotanto- ja levitysyhtiöt.
Esimerkiksi Artz (2003) korostaa tuotantotapojen ja globaalin mediateollisuuden rakenteiden merkitystä translokaalien variaatioiden syntymisessä. Japanilainen populaarikulttuuri Suomessa on siis osa maailmanlaajuista ilmiötä, jolla

Pokemonin perilliset

•

77

on niin taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia, eettisiä, poliittisia kuin rakenteellisiakin ulottuvuuksia ja seurauksia. Ilmiön syvällinen ymmärtäminen vaatisi
tätä tutkimusta laajempaa, kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavaa tutkimushanketta.
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Sanastoa

Akihabara

all-nighter
AMV

Aniki.fi

anime
Anime

Animeunioni

BitTorrent

boizu rabu
con

Tokion kaupunginosa, josta on muodostunut otaku-kulttuurin keskus 2000-luvulla. Aiemmin tunnettu ensisijaisesti
elektroniikkakaupunginosana.
Koko yön kestävä animenkatselurupeama, joita harrastusyhdistykset eri puolilla Suomea (ja maailmaa) järjestävät.
Animemusiikkivideo. Fanitoimintaa, jossa harrastajat
kuvittavat animaatioista otetuilla otoksilla valitsemiaan
musiikkikappaleita tai muutoin yhdistelevät uudella ja
yllättävällä tavalla musiikkia ja pätkiä anime-sarjoista.
Suurin suomenkielinen japanilaisen populaarikulttuurin
keskustelualusta internetissä. (Aniki tarkoittaa japaniksi
isosiskoa)
1) Animaatio japaniksi. 2) Yleisnimitys Japanissa tuotetulle
tai japanilaistyyliselle piirrosanimaatiolle.
Suomen ensimmäinen japanilaiseen populaarikulttuuriin
keskittyvä lehti. Perustettu 2005. Kustantaja H-Town. Ks.
Japan Pop
Suomalainen, japanilaisen populaarikulttuurin harrastusyhdistysten yhteistyöelin ja -kanava. Ei rekisteröity
yhdistys.
Vertaisverkon muoto. Verkosta tiedoston ladannut käyttäjä
antaa muiden ladata sen oman koneensa kautta. Harrastajien yleinen animenhankintakanava, yleensä tekijänoikeuslain vastainen. Ks. torrentti
Naisille suunnattua homoeroottista pornomangaa, tunnetaan Japanin ulkopuolella nimityksellä yaoi.
engl. convention, japanilaisen populaarikulttuurin harrastajien suurkokoontuminen, myös science fiction -faneilla.
Suurin vuosittain järjestettävä tapahtuma, Animecon, joka
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on järjestetty science fiction -fanien Finncon-tapahtuman
yhteydessä vuodesta 1999.
conikiusaaminen Coneissa tapahtuva kiusaaminen, joka usein liittyy cosplaykilpailuihin ja/tai -asuihin.
Cool Japan
Tulee amerikkalaisen toimittaja Douglas McGreyn lanseeraamasta käsitteestä Japan Cross National Cool. Viittaa
japanilaisen mangan, animen ym. suosioon Japanin ulkopuolella. Ks. myös soft power.
cosplay
pukuilu, engl. costume play, jap. kosupure. Harrastus, jossa
pukeudutaan erilaisiksi fiktiivisiksi, yleensä animen tai
mangan hahmoiksi. Alkuperän sanotaan olevan yhdysvaltalaisissa science fiction -piireissä, vaikka nykyään erityisen
suosittu Japanissa ja katsotaan Japanin ulkopuolella japanilaisen populaarikulttuurin harrastukseen kuuluvaksi
Cosplay Finland ry Cosplay-harrastusta edistävä yhdistys, joka toimi aktiivisesti
2002–2008.
Cosplay Finland Tour Vuosittain järjestettävä cosplay-kilpailujen sarja, myös
järjestävän organisaation nimi.
doujinshi
Mangan omakustanne- ja fanituotanto Japanissa.
Dragon Ball
Vuonna 2003 suomeksi ilmestynyt ensimmäinen ”varsinainen” manga-albumi. Albumista syntyi kohu, koska sen
katsottiin sisältävän pedofiliaviitteitä. Ks. Kolibri, Sangatsu
manga
ecchi/etchi
Pornografinen manga Japanissa. Tarkoittaa kirjainta H,
joka puolestaan tulee sanasta hentai
Egmont
Egmont Kustannus on Sangatsu mangan ohella toinen suuri
mangakustantaja Suomessa. Yhtiö kuuluu tanskalaiseen
Egmont-konserniin, ja Sanoma Magazines omistaa siitä
puolet.
Enfant Terrible
japanilaiseen katumuotiin ja pukeutumiseen keskittyvä yhdistys Suomessa. Jäseniä yli 700, 99 prosenttisesti naisia.
ero manga
Pornografinen manga Japanissa. Ks. myös hentai ja ecchi
Fantasiapelit
Suomen suurin englannikielistä mangaa myyvä yritys.
fujoshi
Naispuolinen otaku. Liitetään usein yaoi-faniuteen. Käytetään harvoin Japanin ulkopuolella.
Harajuku
Shibuyaan kuuluva kaupunginosan osa Tokiossa. 1980- ja
1990-luvuilla nuorisokulttuurin keskus, edelleen katumuodin edelläkävijöiden suosiossa.
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henka

hentai

Japan Pop

josei
joshikousei
J-rock Suomi

kawaii

Kolibri
Kupoli
lolicon
maho shojo

maido cafe

manga
mecha anime

Muodonmuutokset. Yleinen japanilaisen populaarikulttuurin moodi, joka esiintyy paitsi mangassa, animessa ja
peleissä, myös esimerkiksi näihin liittyvissä oheistuotteissa
ja esineissä.
Yleisnimi pornografiselle mangalle ja animelle länsimaissa.
Japanissa käytetään ilmaisuja ecchi, porno manga tai ero
manga
Toinen japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittyvä lehti
Suomessa. Perustettu 2007. Kustantaja Mimiko Media. Ks.
Anime
Naisille suunnattu manga (Japanissa)
Lukiolaistyttö, yleensä pukeutunut koulupukuun. Ks. seeraafuku
Japanilaisen rock musiikin edistämiseen Suomessa keskittyvä yhdistys, joka järjestää mm. konsertteja. 95 prosenttia
jäsenistä naispuolisia.
Japanilaisen populaarikulttuurin moodi, piirre, jossa söpöt
hahmot ja/tai ominaisuudet hallitsevat. Tunnetuimmat
esimerkit Hello Kitty, Pokemonin Pikachu sekä lyhyeen
koulupukuun pukeutuneet suurisilmäiset tyttöhahmot
mangassa ja animessa, androgyyniset pojat ja nuoret miehet
yaoi-pornossa.
Tammi aloitti mangan kustantamisen 2003 Kolibri-merkillä,
mutta muutti sen myöhemmin Sangatsu mangaksi.
Virtuaaliyhteisö ja rekisteröity yhdistys.
engl. lolita complex, pornografia, myös manga ja anime,
jossa esiintyvät hyvin nuoret tytöt. Suom. myös loliporno.
Tytöille suunnattu manga/anime, jossa taikavoimia omaavat,
suloiset tytöt taistelevat oikeudenmukasuuden ja rakkauden
nimissä pahaa vastaan.
engl. maid cafeteria. Erityisesti Akihabaran kaupungiosassa
yleinen kahvilatyyppi, jossa asiakkaita palvelevat sisäkönasuihin pukeutuneet tarjoilijat.
1) Sarjakuva japaniksi. 2) Yleisnimitys Japanissa tuotetulle
tai japanilaistyyliselle sarjakuvalle.
Ilmaus Japanin ulkopuolella science fiction- ja/tai fantasiamangalle ja -animelle, jossa pääosassa ovat liikkuvat
koneet ja/tai robotit.
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Japanilaisen populaarikulttuurin harrastusyhdistysten
järjestämä epävirallinen kokoontuminen
otaku
1) Kunnioittava muoto sinä-pronominista, tarkoittaa myös
kotia ja perhettä 2) Slangi-ilmaus epäsosiaaliselle, vetäytyvälle nörtille, joka keskittyy intohimoisesti harrastamaan
jotakin populaarikulttuurin piirrettä yleensä tietokoneen
välityksellä. 3) Edellä mainitun tyyppinen henkilö, josta
tulee häiriintynyt tappaja. 4) Tekno-orientalistisessa ajattelutavassa japanilaislapsi, joka sosiaalisesti häiriintyneenä
kykenee kommunikaatioon vain koneiden välityksellä. 5)
Japanilaisen populaarikulttuurin harrastaja Japanin ulkopuolella.
Otakut ry
Teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan yhteydessä toimiva
manga- ja animeharrastajien yhdistys, joka on yleisyhdistyksistä suurin (n. 700 jäsentä n. 75 prosenttia miehiä) ja
vanhin edelleen toiminnassa oleva yhdistys
Sangatsu manga Tammi kustantaa mangaa Sangatsu manga ja Punainen
jättiläinen -merkeillä. Sangatsu manga on toinen suuri
suomalainen manga-kustantaja, toinen on Egmont. Tammi
kuuluu pohjoismaiseen Bonnier-konserniin. Ks. Kolibri
Seinen
Nuorille miehille suunnattu manga (Japanissa)
Seeraafuku
eli sailor seifuku, merimiesuniformu, johon koulutytöt
mangassa ja animessa ovat yleisimmin pukeutuneet. Myös
yleinen fetissi japanilaisessa pornografisessa kuvastossa.
Shibuya
Tokion trendikäs kaupunginosa, nuorisokulttuurien keskus.
1990-luvulla erityisesti koulutyttöjen suosima alue, josta
ns. koulutyttömuodin katsotaan saaneen alkunsa. Ks. myös
Harajuku
Shonen
Pojille suunnattu manga
Shojo
Tytöille suunnattu manga
Säätöyhteisö B2 ry Yhdistys, joka tarjoaa japanilaisen populaarikulttuurin
harrastajille sen tarjoaman levy- ja virtuaalitilan veloituksetta. Vuonna 2008 siirtynyt tukemaan myös erilaisia
sananvapautta edistäviä yhdistyksiä.
soft power
Professori Joseph Nyen kehittämä käsite, jolla viitataan
kansainvälispoliittisissa yhteyksissä kansakuntien kykyyn
vetää puoleensa ja taivutella muita puolelleen. Japanin
katsotaan saaneen populaarikulttuurinsa menestyksen
kautta merkittävästi soft poweria. Ks. myös Cool Japan
miitti
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torrentti
visual kei

yaoi

Suomalaisten nuorten puhekielessä synonyymi lähes kaikelle vertaisverkkotoiminnalle. Ks. BitTorrent
Japanilaisen populaarimusiikin lajityyppi, joka voi musiikillisesti olla lähes millaista hyvänsä. Olennaista ovat
näyttävät ja usein värikkäät asut ja kampaukset.
Naisten naisille piirtämää homoeroottista pornomangaa.
Myydään Japanissa lajityyppillä boizu rabu. Yaoi tulee sanoista yamanashi, ochinashi, iminashi eli ”ei huippukohtaa,
ei vitsiä, ei merkitystä”
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Bakanat http://bakanat.animeunioni.org
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Vanhojen Finncon-Animeconien ohjelmia: http://2003.finncon.org/suomi/
animecon.shtml, http://2004.finncon.org/info/index.html@lang=fi,
http://2006.finncon.org/files/ohjelma_nettiversio.pdf, http://2007.finncon.
org/fi/jonathan_clements.php
Ensimmäinen Kirsikankukkacon http://sakura2005.animeunioni.org/main.
php?page=main
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Animecon 2008 http://2008.animecon.fi/trivia.shtml
Bakacon http://www.bakacon.fi/
Desucon http://www.desucon.fi/
Susicon http://blackkimono.com/susicon/
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Tubbsin kotisivu: http://www.purastik.net/
Essi Nopasen kotisivu: http://www.shinanai.org/
Aura Ijäksen kotisivu: http://www.auraijas.com/
Maaria Laurisen kotisivu: http://amph.nipponfever.net/index2.html
Anna Stenmanin portfolio: http://www.labelled.net/portfolio/

Internet-sarjakuvaa:
Laura Loukola: http://www.kuroame.net/index.html
Senja Heikkinen: http://senja.solee.com/
Henna Krankkala: http://www.almacantar.net/demiday/index.php?sivu=main
Fuyu Butterfly: http://www.fuyubutterfly.webs.com/
Sanna Myllykangas: http://www.lasitettu.net/graffitit/
Maura Manninen: http://www.students.oamk.fi/~m6maje00/im_fe/index_
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Elina Hopeasaari: http://www.iperyys.net/
Ilona Sundell: http://www.lasitettu.net/finnish.html
Kata: http://www.melancholy-protection.net/
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Pencilhappy: http://hybrid-rainbow.net/pencilhappy/
Jenny Paatero: http://missalie.net/
Nayru: http://www.sitruunavisio.com/
Tea: http://thii.paahto.org/
Sanna Luotonen: http://www.woodooferret.com/
Johanna Jouppila: http://www.deenday.com/

Fanifiktio- ym. fanisivustoja:
http://www.fanfiction.net/
http://www.adultfanfiction.net/
http://fanizzle.org/fanfic/
http://fanfiction-directory.com/
http://ficcitaivas.palstani.com/
http://www.deviantart.com
http://spyed.deviantart.com/journal/609173/
http://www.elfwood.com
http://community.livejournal.com/l_a_f_i
http://www.theotaku.com/fanart/
http://www.fanart-central.net/
http://www.animelab.com/anime.manga/fanart/
http://www.naruto.fi/
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http://www.deviantart.com/
http://onlineghibli.com
http://www.studioghibli.net

Yrityksiä ym. kaupallisia sivustoja Suomessa:
http://www.sangatsumanga.fi
http://www.egmontkustannus.fi
http://www.punainenjattilainen.fi
http://www.editorialivrea.com
http://www.pmg.fi
http://www.fantasiapelit.com
http://ippai.fi
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http://urumi.fi
http://blippo.fi
http://koneko.fi
http://www.cinemamondo.fi
http://www.sandrewmetronome.fi
http://www.finnkino.fi

Muualla:
http://archonia.com
http://www.animecastle.com
http://dvdpacific.com
http://www.ghibli.jp
http://www.j-list.com
http://kodansha-intl.com
http://www.play-asia.com
http://www.yesasia.com
http://www.shonenjump.com/
http://jump.shueisha.co.jp/home.html

Viranomaistahojen sivuja:
http://web-japan.org/kidsweb/language/anime/anime02/index.html
http://web-japan.org/kidsweb/index.html
http://www.manga-award.jp/
http://www.mofa.go.jp/policy/culture/manga/index.html
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Liite 1

Suomessa toimivat paikallisyhdistykset
Tampereella Hidoi ry.
HNTA ry (Teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan yhteydessä)
Y2T, Yaoi & yuri Tampere.
Jyväskylässä Tsukiai ry,
Lahdessa

Lahden Otakuliitto Bakanat ry.

Joensuussa

Jotkut ry.

Helsingissä, pääkaupunkiseudulla
Otakut ry. (Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan yhteydessä)
Yama ry, (Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan animeseura)
May ry, ei toimintaa tällä hetkellä
Turussa

Turun Animeseura Tasy ry (Turun yliopiston ylioppilaskunnan
yhteydessä)

Kuopiossa

Kamy ry.

Oulussa

Omake ry.

Porissa

Jinsei ry.

Raumalla

Kaiba Shuudan ry.

Rovaniemellä Laama, Lapin Anime ja Manga ry.
Seinäjoella

Seot, Seinäjoen Otakut ry.

Kemissä

Aninga ry.

Mikkelissä

Mamy, Mikkelin anime- ja mangayhdistys ry.

Imatralla

Sarada, Imatran seudun anime- ja mangaseura.
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30.12.2008)
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OPM Tekjänoikeuden perusteita http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/
?lang=fi (Luettu 27.1.2009)
OPM Kansainvälinen tekijänoikeus (Luettu 27.1.2009) http://www.minedu.fi/
OPM/Tekijaenoikeus/kansainvaelinen_tekijaenoikeus_ja_sopimukset/
?lang=fi (Luettu 27.1.2009)
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laki/ajantasa/1889/18890039001 (Luettu 27.1.2009)
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Valtakunnallisia harrastusyhteisöjä
Kupoli ry.
Cosplay Finland ry. ei toimintaa tällä hetkellä
Suomen Gothic Lolitat, nettiyhteisö Enfant Terrible
Jrock Suomi ry
Suomalaiset animemusiikkivideoharrastajat

Kaupallisia toimijoita
Mirri Music:

mirrimusic.com, erikoistunut japanilaiseen musiikkiin

Urumi:

www.urumi.fi, animen ja mangan oheistuotteita myyvä,
ostava ja vaihtava nilsiäläinen nettikauppa.

Fantasiapelit-ketju: www.fantasiapelit.com, Suomen laajimmalle levinnyt mangaan, roolipeleihin, fantasiakirjallisuuteen ja sarjakuvaan
erikoistunut kauppaketju, toimipisteitä kahdeksassa kaupungissa ja sekä verkkopalvelu.
Filmifriikki:

Helsingissä ja Oulussa toimiva elokuvien erikoisliike, ensimmäisiä harvinaisemman animen maahantuojia.

Videodivari:

Jyväskyläläinen elokuvien erikoisliike.

Fantasialinna:

www.fantasialinna.com, Seinäjoella toimiva mangaan, roolipeleihin ym. erikoistunut kauppa joka toimii myös verkossa.

Bemmu.com:

Verkkokauppa, jonka erikoisuutena populaarikulttuurin
harrastajille räätälöidyt Japanin matkat.

Good Fellows Comics Store: www.goodfellows.fi, Helsinkiläinen sarjakuvakauppa.
Kukunor:

www.kukunor.com, Tampereelta lähtöisin oleva, nykyään
Helsingissä asemansa vakiinnuttanut mangan, animen ja
kaikenlaisen elokuva-aiheisten oheistuotteiden kauppa.

Mochan:

www.mochan.fi, äskettäin Helsingin keskustaan avattu liike,
verkkokauppa ollut olemassa pidempään.

Pieni Leffakauppa: www.pienileffakauppa.fi, Helsingissä ja Turussa toimiva
elokuvien erikoisliike.
Puolenkuun pelit: www.puolenkuunpelit.com, Lahdessa ja Porvoossa toimiva
pelikauppa, jonka valikoimiin kuuluvat japanilaiset videopelit
ja manga.
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Liite 2

Tutkimusaineistot

I Kysely Tracon III -tapahtumassa Tampereella helmikuussa 2008.
96 vastausta, joista 68 naisia, 27 miehiä ja yksi ”selvityksen alla”
Lisäksi yhden naisen vastaus saapui myöhemmin sähköpostitse.

Kyselylomake
Mistä on kysymys?
Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö tekee tutkimusta japanilaisen populaarikulttuurin (esim. anime, manga, j-pop, cosplay jne.)
markkinoista ja levinneisyydestä Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on
kartoittaa japanilaisen populaarikulttuurin harrastusmuotoja, levityskanavia
ja yhteisöjä Suomessa. Tutkimuksen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.
Kiitos vastauksistasi!
Ota yhteyttä, jos haluat kertoa lisää harrastuksestasi tai kysyä lisätietoja
tutkimuksesta. Voit myös halutessasi vastata kysymyksiin sähköpostitse.
Erikoistutkija Katja Valaskivi
Journalismin tutkimusyksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
katja.valaskivi@uta.fi
puh. (03) 3551 8957
1. a) Ikäsi ______________
b) sukupuolesi _______________
c) kauanko olet harrastanut? _____v.____ kk
2. Miten löysit japanilaisen populaarikulttuurin?

Pokemonin perilliset

•

95

3. Mikä on japanilaisessa populaarikulttuurissa omin juttusi?
4. Kuulutko johonkin anime- ja mangaseuraan tai muuhun japanilaisen
pop-kulttuurin harrastamiseen keskittyneeseen yhteisöön? Jos, niin
mihin seuraan?
5. Jos kuulut johonkin seuraan, mitkä ovat mielestäsi seuranne tärkeimmät
toimintamuodot?
6. Mitkä yhdistykset/seurat/verkostot ovat mielestäsi tärkeimmät Suomessa japanilaisen populaarikulttuurin harrastuksen kannalta?
7. Mistä hankit oman mangasi, animesi, levyt, lehdet, oheistavarat, vaatteet
ym.?
8. Mikä on internetin rooli harrastuksessasi?
9. Mikä on japanilaisen populaarikulttuurin saatavuus Suomessa? Pystytkö
helposti hankkimaan, mitä haluat?
10. Mikä on mielestäsi ns. ”harmaan materiaalin” (fanikäännökset, AMV
-tuotanto) merkitys harrastukselle?
11. Mitä ”japanilaisuus” harrastuksessa sinulle merkitsee?

II Sähköpostikysely japanilaisen populaarikulttuurin yhdistyksille
Kyselyyn vastasivat
Cosplay Finland ry
Hidoi ry
Jinsei ry
Jotkut ry
J-rock Suomi ry
Kaiba Shuudan ry
Kuopion Animeseura ry
Mamy ry
Otakut ry
Seinäjoen otaku try
Enfant Terrible ry

Sähköpostikysely
Tervehdys!
Tampereen yliopiston Tiedotusopin laitoksen alaisuudessa toimiva Journalismin tutkimusyksikkö tekee tutkimusta japanilaisen populaarikulttuurin
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(anime, manga, j-pop, cosplay jne.) harrastamisen levinneisyydestä Suomessa.
Tutkimuksen tarkoituksena on muun muassa selvittää suomalaisten anime-, manga-, ja muun japanilaisen populaarikulttuurin harrastamisen ympärille syntyneiden seurojen ja yhteisöjen laajuutta ja harrastuksen muotoja.
Olisimme kiitollisia, jos paneutuisitte seuranne/yhteisönne hallituksen
kanssa viestin lopussa ja liitteenä olevaan kyselyyn. Odotamme vastauksia
torstaihin 21.2. mennessä.
Lisätietoja: tutkija Katja Valaskivi, katja.valaskivi[at]uta.fi
Suurkiitokset jo etukäteen!
Anna Rantasila
anna.rantasila[at]uta.fi
+35840 832 2859
Tutkimusapulainen
Journalismin tutkimusyksikkö
Tiedotusopin laitos
Tampereen yliopisto
--1. Seuranne jäsenmäärä?
2. Seuranne perustamisvuosi?
3. Miten seuranne perustettiin? Toimiiko se osana jotakin muuta yhteisöä? (esim. osana ylioppilaskunnan toimintaa, jonkin kulttuuriseuran
yhteydessä, tms.)
4. Mitkä ovat seuran tärkeimmät toimintamuodot?
5. Mihin japanilaisen pop-kulttuurin osiin seuran toiminta painottuu?
6. Millaiset yhteydet teillä on muihin japanilaista pop-kulttuuria harrastaviin seuroihin Suomessa ja ulkomailla?
7. Mitkä yhdistykset/seurat/verkostot ovat mielestänne tärkeimmät Suomessa japanilaisen populaarikulttuurin harrastuksen alalla?
8. Onko seuranne teettänyt jäsenkyselyitä? (esim. koskien hankintatoiveita, harrastusmuotoja, toiminnan kehittämistä ym.) Jos on, voiko niistä
saada tietoa tutkimuskäyttöön?
9. Hankkiiko seuranne omaan käyttöönsä esim. mangaa, animea, levyjä
tms.? Jos kyllä, mitkä ovat keskeiset tavaranhankintakanavanne? Onko
seurallanne omia kanavia hankkia tavaraa? Teettekö kimppatilauksia?
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10. Mitkä kotimaiset ja kansainväliset kanavat mielestänne ovat tärkeimmät japanilaisen populaarikulttuurin hankinnassa Suomessa?
11. Onko seuranne kautta jäsenetuja mangaa/animea tms. myyviin liikkeisiin? Jos on, niin mihin?
12. Mitkä ovat mielestänne tyypillisimpiä piirteitä japanilaisen pop-kulttuurin harrastamiselle Suomessa?
13. Entä esteet tai haitat?
14. Mikä on mielestänne ns. ”harmaan materiaalin” (fanikäännökset, AMV
-tuotanto) merkitys harrastukselle?
15. Jos tiedossa, mikä on seuranne sukupuolijakauma?

III Haastattelut, sähköpostihaastattelut ja osallistuminen
Haastattelut
Animeunioni
Cosplay Finland ry
Säätöyhteisö B2 ry
Hidoi ry
Tsukiai ry
JapanPop -lehti
Sangatsu manga/ Tammi Oy
Egmont Kustannus Oy
Punainen jättiläinen Oy

Sähköpostihaastattelut
Omake ry
J-rock Suomi ry
Urumi Oy
Fantasiapelit Oy
Anime-lehti
Mirri Music Oy

Osallistuminen/ vierailut
Tracon III -tapahtuma 16.2.2008 Tampereen Teknillinen Yliopisto
Animecon 2008 26. – 27.7.2008 Tampere-talo
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III a) Haastattelukysymykset/sähköpostikysely yrityksille
(muokattu kunkin yrityksen tilanteeseen sopivaksi)
Japanilaisen populaarikulttuurin leviäminen ja markkinat Suomessa
Haastateltava(t):
Yritys:
Ikä:
Kotipaikka:
Ammatti:
Haastattelija(t): Katja Valaskivi
Päivämäärä:
Paikka:
Kysymykset:
1. Yrityksen toiminta: Historia, julkaistavien sarjakuvien määrä, julkaistavien sarjakuvien valinta, hankintakanavat, levityskanavat, käännösprosessi, ym.
2. Mitkä ovat harrastajille tärkeimmät kanavat hankkia tuotteita? a) Suomesta b) muualta
3. Ketkä ovat mielestäsi tärkeimmät yhteisöt, keskeisiä ihmisiä/ tahoja?
(Keitä heistä pitäisi haastatella?)
4. Kuvaile mangan/animen/cosplayn/ yms tuloa Suomeen. Millainen käsitys sinulla tästä historiasta?
5. Kuinka laajaa käsityksesi mukaan japanilaisen populaarikulttuurin harrastus on Suomessa?
6. Entä tuotteiden markkinat? Mitä menee eniten? Mitä kanavia pitkin?
7. Oma tausta: Oletko harrastaja? Mitä harrastat eniten?
8. Miten harrastuksesi alkoi?
9. Mitkä ovat tärkeimmät yhteisöt oman harrastuksesi kannalta? a) reaalimaailmassa b) virtuaalisesti
10. Mikä on roolisi yhteisössä?
11. Muuta?
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III b) Haastattelukysymykset harrastajatahoille
(käytetty kussakin tapauksessa soveltuvin osin)
Japanilaisen populaarikulttuurin leviäminen ja markkinat Suomessa
Haastateltava(t):
Ikä:
Kotipaikka:
Ammatti:
Haastattelija(t): Katja Valaskivi
Päivämäärä:
Paikka:
Haastattelukysymykset:
1. Mitä harrastat eniten?
2. Miten harrastuksesi alkoi?
3. Mitkä ovat tärkeimmät yhteisöt oman harrastuksesi kannalta? a) reaalimaailmassa b) virtuaalisesti
4. Tunnetko muita yhteisöjä? Mitkä niistä ovat kiinnostavimmat / tärkeimmät?
5. Mikä on roolisi yhteisössä?
6. Mitkä ovat tärkeimmät kanavat hankkia tuotteita? a) Suomesta b) muualta
7. Kekä ovat mielestäsi keskeisiä ihmisiä/ tahoja? Keitä heistä pitäisi haastatella?
8. Kuvaile mangan/animen/cosplayn/ yms tuloa Suomeen. Millainen käsitys sinulla tästä historiasta?
9. Kuinka laajaa käsityksesi mukaan japanilaisen populaarikulttuurin harrastus on Suomessa?
10. Entä tuotteiden markkinat?
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IV Vierailu Japanissa 10.–19.3.2008
Haastattelut
Studio Ghibli Inc.
Kodansha ltd
Professori Ichiya Namamura, Keio University, Mediacom, Graduate School of
Media Design
Tutkija Mariko Uchida, Keio University, Mediacom
Johtaja Haruo Takasaki, KDDI Research Institute, Research & Analysis Department
Analyytikko Kaori Anada, KDDI Research Institute, Policy & Regulation
Research Group

Tapaamiset/ keskustelut
Professori Tadamasa Kimura, University of Tokyo, Department of Cultural
Anthropology, Graduate School of Arts and Sciences
Professori Koichi Iwabuchi, Waseda University, School of International Liberal Studies, Media and Cultural Studies
Professori Shuhei Hosokawa, International Research Center for Japanese
Studies, Kioto
Jatko-opiskelija Hui-chieh Rachel Pang, University of Tokyo, Interfaculty Intitiative of Information Studies
Toimittaja Kazue Suzuki, Asahi Weekly
Toimittaja Takeshi Kawasaki, Asahi Shimbun

Vierailut
Ghibli Museum, Mitaka, Tokio 15.3.2008
Akihabaran sunnuntaipäivä 16.3.2008
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Japanilaisen populaarikulttuurin leviäminen on globaali ilmiö. Suomeen ilmiö levisi suhteellisen myöhään, mutta alle kymmenessä vuodessa esimerkiksi mangasta, animesta ja cosplaysta on tullut näkyviä ja
kymmeniä tuhansia harrastajia kiinnostavia harrastuksia.
Pokemonin perilliset kertoo japanilaisen populaarikulttuurin harrastuskentästä ja markkinoista sekä näiden kytköksistä globaaliin ilmiöön.
Tutkimuksessa on haastateltu harrastajia, kaupallisten tahojen edustajia ja asiantuntijoita sekä Suomessa että Japanissa. Tulokset osoittavat,
että japanilainen populaarikulttuuri tuo uusia piirteitä ja muutoksia
nuorison kulutuskulttuuriin ja median käyttötapoihin. Muutokset
haastavat media-alan toimijat arvioimaan uudelleen mediateollisuuden ja -markkinoiden rakenteita. Muutostarve ulottuu kotimaiseen ja
kansainväliseen lainsäädäntöön, jotka eivät nykyisellään pysty käsittelemään verkkoajan mediakäyttöä, tuotantoa ja levitystä.
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