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Hayao Miyazaki (s. 5. tammikuuta, 1941) on pitkän linjan japanilainen animaattori ja 
piirroselokuvaohjaaja. Hän aloitti toimintansa tv-tuotannoissa 1970-luvulla. Hänen tuotantonsa 
tärkeitä teemoja ovat huoli ympäristöstä ja usko omiin kykyihin. 

Miyazakin ohjaamat pitkät animaatioelokuvat Nausikaa (1984), Punainen sika (1992), Naapurini 
Totoro (esitettiin tv:ssa 1988 nimellä Näkymätön ystävä), Kikin lähettipalvelu (1989), Prinsessa 
Mononoke (1997), Henkien kätkemä (2001) ja Liikkuva linna (2004) ovat olleet erittäin suosittuja 
sekä Japanissa että muualla. 

Ohjaaja Hayao Miyazakin kirjoitus elokuvasta Kikin lähettipalvelu

Mistä kaikkia alkoi?
Eiko Kadonon alkuperäinen tarina Majo no Takkyubin on lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
merkkiteos. Se kuvaa lämpimästi tämän päivän japanilaistyttöjen itsenäisyyden ja riippuvaisuuden 
välistä kuilua heidän toiveidensa ja henkensä kautta.Aikoinaan nuorille tehtyjen tarinoiden 
päähenkilöt saavuttivat vastoinkäymisistä selvittyään taloudellisen riippumattomuuden, joka 
merkitsi samaa kuin sisäinen itsenäistyminen. Nykypäivän yhteiskunnassa kuka tahansa voi ansaita 
rahaa ajelehtimalla väliaikaisesta pestistä toiseen, eikä taloudellisen riippumattomuuden ja henkisen 
itsenäistymisen välillä ole enää samanlaista yhteyttä. Puute ei enää ole luonteeltaan materiaalista, 
vaan lähinnä henkistä. 

Nykyään, kun oman kodin turvallisen ilmapiirin jättämisessä ei enää ole mitään erikoista, ja 
vieraiden parissa eläminen ei ole sen kummempaa kuin pistäytyminen kulmakaupassa, voi 
todellisen riippumattomuuden saavuttaminen olla vaikeampaa kuin koskaan. Se vaatii omien 
lahjojen ja itseilmaisun löytämistä ja läpikäymistä.

Ainoa epätavallinen asia, jonka 13-vuotias sankaritar Kiki osaa, on se, että hän lentää kuin taivaan 
lintu. Hänen maailmassaan noidat eivät muuten ole sen lahjakkaampia kuin muutkaan tytöt. Noitien 
velvollisuus on elää vuosi vieraassa kaupungissa ja harjoittaa taitojaan. Vasta sitten muut voivat 
uskoa että kyseessä on oikea noita.Tilanne on aivan vastaava kuin joku sarjakuvapiirtäjäksi haluava 
saapuisi yksinään Tokioon. Nykyään sanotaan, että ainakin 300 000 nuorta Tokiolaista yrittää saada 
nimeä sarjakuvapiirtäjänä. Sarjakuvapiirtäjän työ ei ole loppujen lopuksi niin kovin epätavallista. 
Alkuun pääsee suhteellisen helposti ja pystyy tienaamaan jonkinmoisen elannon. Mutta modernille 
elämälle tyypillisesti, todelliset itsetuntemukseen liittyvät pulmat nousevat esille heti, kun 
jokapäiväiset tarpeet saadaan hoidettua.

Kikin tukena on äidin vanha, mutta hyvin pidetty luuta ja isältä lahjaksi saatu radio sekä musta kissa 
Jiji, joka on niin läheinen, että se tuntuu melkein osalta Kikiä itseään, mutta hänen sydämensä 
epäröi omin päin viihtymisen ja inhimillisen seuran kaipuun ristiaallokossa. Kikin elämä kuvastaa 
niin monien tämän päivän japanilaistyttöjen elämää. Heidän vanhempansa rakastavat heitä ja 
tukevat heitä taloudellisesti, mutta kaupungin kirkkaat valot vetävät heitä puoleensa, ja tytöt ovat 
matkalla maailmalle itsenäistyäkseen. Määrätietoisuus ei ole heidän vahvin piirteensä eikä elämän 
ymmärrys ole vielä kovin syvällistä. Nämä tekijät heijastuvat tämän päivän nuorten maailmaan.

Alkuperäisessä tarinassa Kiki ratkaisee vaikeat pulmat luontaisen hyvän sydämensä avulla. Samalla 
hänen ystäviensä ja tukijoidensa piiri laajenee. Elokuvaa varten jouduimme tekemään joitakin 
muutoksia. Kikin paneutuminen kykyjensä kehittämiseen on toki miellyttävää seurattavaa, mutta 
tämän päivän suurkaupungissa elävien tyttöjen elämä ei ole niin yksinkertaista. Riippumattomuuden 
rajoitusten läpi murtautuminen on monille tytöille vakava ongelma, ja liian monista voi tuntua, ettei 



heille ole suotu minkäänlaista luontaista etua eikä oikotietä itsenäisyyteen. Sen takia meistä tuntui, 
että tässä elokuvassa meidän täytyy käsitellä riippumattomuuden ongelmia vakavasti. Elokuvat 
luovat aina vahvasti vaikuttavan todellisuuden, joten Kiki kohtaa elokuvassa vakavampia takaiskuja 
ja yksinäisyyttä kuin alkuperäisessä tarinassa

Aluksi kohtaamme Kikin pienenä tyttönä, joka lentää öisellä taivaalla suurkaupungin yllä. Kirkkaat 
valot välkkyvät kaikkialla, mutta yksikään niistä ei tunnu lämpimästi majakkana ohjaavan hänen 
kulkuaan. Hän lentää taivaalla yksinään. Lentämisen kyky yhdistetään useimmiten maan kahleista 
vapautumiseen, mutta tuo vapaus tuo tullessaan ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä. Sankarittaremme 
on tyttö, joka päättänyt identifioida itsensä kyvyllään lentää. Pikku noidista on tehty eräitäkin tv-
sarjoja ennen tätä, mutta noituutta on aina käytetty niissä vain nuorten tyttöjen unelmien 
toteuttamiseen. He ovat aina nousseet mutkattomasti muiden ihailemiksi. Majo no takkyubinin 
noidan kyvyt eivät ole laadultaan niin käteviä.

Tämän elokuvan noidan kyvyt eivät itse asiassa poikkea juuri lainkaan tosielämän tyttöjen lahjoista.

Suunnittelemme onnellista loppua. Kiki lentää kaupungin yllä ja tuntee alla olevan kaupungin 
ihmiset läheisiksi. Hänen on hyvä olla oma itsensä. Toivomme elokuvan vaikuttavan niin, että 
katsojat tosiaan toteavat lopun onnelliseksi, eikä pelkästään onnellisen lopun kaipuuksi. Tunnen että 
elokuvamme saavuttaa päämääränsä ja tavoittaa yhteenkuuluvaisuudentunteiden kautta nuoret 
katsojamme. Nuo tämän päivän maailmassa elävät nuoret tytöt, jotka eivät kiellä nuoruuden riemua, 
mutta eivät myöskään ratkea sen huumaan vapauden ja sitoutumisen ristiriidoissa. (Koska myös me 
kaikki olimme kerran poikia ja tyttöjä, ja nuorimmat työntekijämme painiskelevat juuri noiden 
samojen pulmien kanssa.) Samalla minusta tuntuu että tämän elokuvan mahdollisuus elähdyttää ja 
viihdyttää perustuu juuri samaan asiaan ja että se tulee herättämään katsojien sympatian.
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Keskustelkaa ohjaajan kirjoituksen perusteella esimerkiksi seuraavista aiheista:
- Mitä itsenäistyminen tarkoittaa? Mitä siihen liittyy?
- Pitääkö omata jokin erikoinen kyky, jotta olisi arvokas ihminen?
- Millaisissa asioissa te olette hyviä?
- Mitä on vapaus?
- Mitä on vastuu? 
- Miksi arvelette sarjakuvapiirtäjän työn olevan japanilaisten nuorten keskuudessa juuri nykyään 
niin suosittua?
- Millaisista ammateista te haaveilette?


