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”Loki, paikka!”

OKINAWA ON SAARI JAPANISSA, ja siellä asuu enemmän satavuotiaita kuin
missään muualla. Saaren pohjoiskärjessä on pieni, 3 000 asukkaan maalaiskylä Ogimi, jossa elää maailman suhteellisesti eniten pitkäikäisiä.
Sain joululahjaksi kirjan Ikigai. Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain. Se perustuu kahden kirjailijan tutkimusretkeen tuohon satavuotiaiden
kyläksi kutsuttuun maailmankolkkaan, jossa he haastattelevat poikkeuksellisen korkeaan ikään ehtineitä.
Paljastui sellaista spesiaalia, että sikäläiset syövät runsaasti antioksidantteja sisältävää shihuwasa-hedelmää. Sitten sellaista ihan tunnettua terveyttä
edistävää, että he juovat vihreää teetä, harrastavat arkiliikuntaa, ovat toimeliaita mutta eivät kiirehdi, syövät itsensä vain 80-prosenttisen kylläisiksi, nauttivat
luonnosta, elävät hetkessä ja ovat kiitollisia. Hymyily kannattaa aina, ja ystävien kanssa on syytä viettää paljon aikaa.
Ogimin kylässä on ihan tavallista kuulua kerhoon, jonka jäsenet auttavat toisiaan. Jos haluaa auttaa ja saada apua, liittyy mukaan, ja kunnanhallitus jakaa
tehtävät asukkaille. Lisäksi Ogimin kylä on jaettu 17 kortteliin, joista jokaisella
on oma puheenjohtajansa ja esimerkiksi juhlista huolehtiva vastuuhenkilö. Yksin ei jää kukaan, jos ei välttämättä halua.
Pitkän ja onnellisen elämän saavuttamisen ytimessä on ikigai. Se on japanilainen termi intohimolle, joka tuo merkitystä elämään ja kannustaa antamaan kaikkensa. Ikigai saa aikaan keskittymisen tilan, jossa ympäröivä maailma unohtuu.
Äkkiseltään ei kuulosta kovin vaikealta eikä kaukaiseltakaan. Yksinkertaisista onnen salaisuuksista pitää kirjoittaa oppaita, koska ihmiset ovat vieraantuneet itsestään eivätkä enää tiedä, mistä pitävät. Tähtäävät koko ajan johonkin eivätkä näe käsityönsä täydellistä sävyä tai hyvää hiihtouraa eivätkä maista
edessään olevan ruuan herkullisuutta.
Kun luen tämän lehden ihmisten tarinoita, näen jo kaukaa, mikä on Janina
Tapanisen, Kari Merikannon tai Mari Varosen ikigai. Ei onnen ja pitkän elämän
suojeleminen ole vaikeaa. Ei vain saa sotkeutua hötkyilevän maailman pikarytmiin ja kadottaa itseään. Merikannon Kari sen taas meille kirkkaasti kertoo.
”Elämässä parhaita ovat kokemukset, joita ei rahalla saa.” Se on justiinsa niin.

50

78

”Siinä on jotain
taianomaista.”

”Olen kiertänyt ihmisten
kotona kuvaamassa heidän
hamekankaitaan.”
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