KEISARIN KRUUNAJAISET
Japanin 125.

keisari,

melle marraskuun 12.

keisari Akihito,

nousi virallisesti vaitaistui-

päivänä 1 990.

Kruunajaisia oli seuraamassa noin 2500 vierasta 158:sta maasta.

Läsnä

olivat myös presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto,

Vilpittömät onnentoivotuksemme Hänen Majesteettinsa Keisarin kruunajaisten johdosta.
Our Sincere Felicitations on the Enthronement of His Majesty the Em
peror.
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前年を振り返り、
これからの一年を考える
さて、両び過去の活動と新伟におけるこれからの活動とに視点を置くべき時がやって
まいりました。
1990倡は、皆さんが御存知のように、ある意味では北欧におけるn木の年("Japan To

day in Scandinavia")でした“この外務省とジャパン•ファンデーション主催の文化旋

風は、フィンランドにいる私逹へもたくさんの見聞をもたらしてくれました。実際には

ゆI厨・ケ川樹近く大々的に催された訳ですが、もう少し小さくても年間を通じて催し
が行われればよかったのにという意見がたくさんありました。II木の文化を趣味とする
名勢の人達が、その意欲にもかかわらず、これほどの短期間に、全部の催しに参加する

ことは不可能だったでしょう，、

H木文化友の会はこれらの催しの巾の3つをキ・催しました。もっと多くの催しを手が

け・たかったのですが、おわかりのよ->に運営人目が充分ではありませんでした"

奉運なことに、それほど大きくはなくても、今年は充分に行事があります,、また、昨秋
ストックホルムで開かれた東京宮士美術術の秘蔵品の素晴らしい展示会(Ostasiatiska
Museet)を多くの友の会会Hの方々がご聖になる機会があ-> たならうれしく思います。

さて、仲さんがこれを読まれる頃は、もう19914ドに入rています.1月半ばには新年
を祝う夕べがレストラン丨歌舞伎Iで開かれ、うれしいことに多くの会昌の方々が、レ

ストラン日慢の美味しい食車を楽しんでくれました.それは1991年の活動の楽しい貽ま
リであり、この情熱が友の会の仕事や行事によりたくさん注がれるよう師っております.
また、友の会の活動に重要な年総会がすでに開かれました.その内容と新しい委昌会の

橘成については、決定がこの会報の編集の/切に間に合えば、別百に記載される予定に

なっています.

最後に運営卷日と編集委目の方々と今也お手伝い頂いた全ての方々に心から感謝の吏

を表しま4-,,そして友の会の会目の方々にとって、199［伟が素晴らしい行動的な年にな

りますように!

平成3伟1J126H
II木文化友の会会度
ロニー・リョンクヴィスト
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KATSAUS MENNEESEEN VUOTEEN JA VÄHÄN TULEVAANKIN...

Taas on tullut aika

luoda katsetta

nyt alkavaan vuoteen.

uuteen,

sekä menneeseen toimintaan

Vuosi 1990 oli,

että

niin kuin kaikki tie

dämme ,eräässä mielessä Japanin vuosi pohjoismaissa - "Japan Today in
Scandinavia"• Tämä Gaimusho* n ja Japan Foundation* in järjestämä kult
tuuri-isku toi meillekin Suomessa paljon katseltavaa ja kuunneltavaa.
Monen mielestä tapahtumia olisi voinut olla hieman tasaisemmin ympäri

vuoden,

nythän varsin massiivinen tarjonta toteutui lähinnä lokakuun

aikana.

Näin ollen saattaa olla että hyvästä tahdosta huolimatta mo

Japanin kulttuurin harrastajalla ei ollut mahdollista osallis

nella

tua kaikkiin tilaisuuksiin näin lyhyen ajan puitteissa.
Japanilaisen kulttuurin ystävät olivat
tapahtuman kohdalla.

mukana järjestelyissä

kolmen

Enemmänkin olisi ollut tarjolla, mutta omat re

surssimme eivät ymmärrettävistä syistä riittäneet. Onneksi tapahtumia
riittää myös tämän vuoden puolelle joten japanilaista kulttuuria täs

sä muodossa voi
tahtiin.

harrastaa,

edelleenkin

nyt hieman

hillittyneempään

Toivottavasti monella jäsenellä oli myös mahdollisuus

syk

syllä tutustua Östasiatiska Museet* in hienoon Tokyo Fuj i Art Museum* n
kokoelmiin pohjautuvaan näyttelyyn, mikäli Tukholmassa tuli käytyä.

Kun tätä tekstiä luette niin ollaan jo reilusti vuoden 1991
Tammikuun puolessavälissä

"Uuden Vuoden" illanvietto

puolella.

pidettiin yhdistyksemme puitteissa

ravintola Kabuki* ssa,

mukava

jonne ilahduttavan

moni jäsen oli tullut nauttimaan talon tunnetusti herkullisista anti-

mista.Se oli mukava alku vuoden 1991

toiminnalle ja toivottavasti in

toa riittää yhdistyksen puuhiin ja tapahtumien järjestämiseksi

edel

leenkin.
Myös yhdistyksemme
sen

tärkeä

vuosikokous on jo pidetty ja

johtokunnan

kokoonpanosta (toivottavasti

toiminnalle

tapahtumista ja uuden

saatuna aikaan ilman liian vaikeita synnytystuskia) on tarkoitus tie
dottaa

toisella paikalla

tämän lehden palstoilla mikäli vain lehden

toimitusaikataulu antaa myötä.

Lopuksi

haluaisin

lämpimästi

kiittää

johtokunnan ja jäsenlehtemme

toimituksen jäseniä sekä kaikkia avustaj ia menneestä vuodesta ja toi
vottaa yhdistyksemme jäsenille hyvää ja aktiivista vuotta 1991l
Heisei 3-1-26

Ronny Rönnqvist

puheenjohtaja
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VUOSIKOKOUS
Japonilaisen kulttuurin ystävät ry:n sääntömääräinen

dettiin lauantaina 9・2・

vuosikokous pi~

hotelli Auroran tiloissa Helsingissä.

Kokouksessa hyväksyttiin vi ime vuoden

toimintakertomus ja tilit sekä

tämän vuoden toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa edelleen

Lappalainen.

Johto

Mirja Paatero ja Laura

Sari Helkalan tilalle valittiin

jäljellä olevaksi vuo

deksi Aila Ahjonpalo.
viläinen ,

Ronny Rönnqvist.

kaksivuotiskauttaan jatkavat

kunnan jäseninä

Uudeksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Aili Veh

Yoko Kobayashi

ja Gunnel Ravi. Varajäseniksi vaii tti in Nao-

ko Shibayama ja Akiko Aho.

Seuraavassa j ohtokunnan kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja »

sih

teeri ja rahastonhoitaja.
Tilintarkastajiksi vaii tti in

Tadaaki Kawata ja Elsa Mäkelä.

Varati

lintarkastajiksi valittiin Junichiro Okura ja Riitta Rouhiainen.
Jäsenmaksu on tänäkin vuonna

kaavakkeet lähetetään

70 mk ja liittymismaksu

tämän lehden mukana.

20 mk.

Maksu-

Jäsenmaksu on maksettova

30.4. mennessäl

Yhdistyksen tämän vuoden toiminta jatkuu

edellisvuosien tapaan.

väällä järjestetään opastettuja käyntejä taidenäyttelyihin.

Ke

Suunnit

teilla on myös yhteinen teatteri-ilta. Osallistumme myös japanilaisen

lauantaikoulun järjestämään urheilupäivään toukokuun lopulla•

Tällä hetkellä harrastuspiireistä toimivat kailigrafia-,kirjallisuusja ruokapiiri. Kielipallotoimintaa yritetään elvyttää uudelleen käyn

tiin. Onko kukkienasettelusta kiinnostuneita?

Maaliskuun Japanin matkan jälkeen on odotettavissa tilaisuuksia,jois
sa kerrotaan matkalla nähdystä ja koetusta. Syksy 1la on "Veden ääni •*konsertti .

Vuosikokouksen jälkeen osanottajat siirtyivät hotelli Auroran

ravin

tolaan .Tarjolla oli teetä ja kahvia sekä katkarapucroissantteja.Kes
kus tel lessa kului puolitoista tuntia.

Keskustelun aiheet vaihtelivat

viime vuosisadalla julkaistuista Japania käsittelevistä

kirjoista e-

rään jäsenemme kotona Tampereella oleviin japanilaisiin puihin.

dittiin myös nykyisen maailmantilanteen vaikutusta matkailuun.
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Poh

定例の総会は二月九日,Hotel Auroraにおいて開かれ、昨年度の活動報告、決算、新年
度の活動的画および「算案などが審議されました。

その結果、会艮はこれまで通りRomiy Rönnqvist氏が選ばれ、役員としてはMirja Paa
tero およびLaurara Lappalainen両氏が二年目の任期をつとめ、引つ越しのため役員を辞

したSari llelkala氏の代わりにEila Ahjonpalo氏が残りの一年の任期をつとめること

になりました。このほかAili Vehviläinen, Gunnel Raviおよび小林陽子の三氏が新た
にこの先二年の任期をもって選出されました。補欠役員としてはAkiko Ahoおよび柴山
直子両氏が選ばれました。また会計監査員には川HI忠明、Elsa Mäkelä(/)両氏が、その補

欠にはRiitta Rouhiainenおよび大倉純•郎両氏が選出されました。
なお会費は去年通りの据え置きで、入会金2() Fmkおよび会費7OFmkと決定され、納入期

限は4月3 0日までとなりました。払い込み用紙をこの会報に同封いたしますので期限ま
でにお支払いください。
新年度は日木からの芸術家グループを迎えての公演主催の企画もなく、大きなプロジェク
I、は予定されていませんが、それだけに会員同志の親善をはかることに取点を置きたいと
いうのが役員諸氏の抱負でもあり、総会出席者の大多数もこれに賛成で 、春の日本旅行を

機会に親善を深め、また夏には•時中止になっていた夏祭りを復活させたいという声がつ

よく聞かれましたC
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UUDENVUODENJUHLA
Vietimme uudenvuodenjuhlaa ravintola Kabukissa perjantaina 18.1. Ruo

kalistalla oli sashimia (raakaa koloa),

karapuja ) ,

ebifurai

nimono (keitettyjä vihanneksia),

haa ),misoshiru (misokeittoa)

ja riisiä.

(friteerattuja kat

yakiniku (paistettua li

Yhdistys tarjosi sakea»

Läsnä oli lähes kaksikymmentä japanilaisen kulttuurin ystävää.
oli oikein hyvää!

Oli mukava tavata

Ruoka

vanhoja ystäviä ja tutustua uu

siin j äseniin.

Viereisen sivun valokuvat otti Antti Lappalainen.
Yläkuvassa ovat Ronny Rönnqvist, Sonja Servomao ja Yoko Kobayashi.
Alakuvassa ovat Johanna Megumi Mari

(1

v 3 kk) äitinsä Keiko Yoshiza-

kin sylissät Keikon aviomies Juha-Petri Tyrkkö sekä Kerstin Rönnqvist.
Takana ovat Yoko Kobayashi, Akiko Aho ja Gunnel Ravi.
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JAPAN TODAY IN SCANDINAVIA
Japanilaisen nykyarkkitehtuurin valokuvanäyttely

on

15.-24.3. Amer-

yhtymän galleriassa, Mäkelänkatu 91,Helsinki 61(sisäänkäynti Koske1antien puolelta)•
Näyttely on avoinna arkisin klo 12-17 ja sunnuntaisin klo 12-16. Gal
leria on suljettu lauantaisin ja maanantaisin.

Yhdistyksemme jäsenille tarkoitettu opastettu kiertokäynti näyt

telyyn on sunnuntaina 24.3.

klo 13. Oppaana on Simo Hankoniemi•

Ennakkoilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Helsingin kaupungin taidemuseossa esitellään Japanin nykytaidetta 5.

4.-10.6.
Näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen
lisäksi osallistuneet

ovat

Tukholman Kulturhuset,

Helsingin

taidemuseon

Chariottenborgin linna

Kööpenhaminassa sekä Reikjavikin kaupungin taidemuseo.

Näyttelyn ja

panilaisena järjestäjänä on Sezon museo Tokiossa.

"Japanin nykytaidetta** -näyttely esittelee 1980-luvun tärkeimpien ja

panilaisten taiteilijoiden tuotantoa. Mukana on maalauksia t valokuvia v

veistoksia ja installaatioita.Näyttelyssä on esillä kahdentoista tai
teilijan

teoksia:

Toshikatsu Endo,

Kaoru Hirabayashi, Hotaro Koyama,

Yasumasa Morimura, Kazumi Nakamura( Shinro Otake t Kenj iro Okazaki, Azuhito Sekiguchi,

Toeko Tatsuno, Shigeo Toya ja Mika Yoshizawa.

Taiteilijoista kolme saapuu Helsinkiin näyttelyn avajaisiin.
Museo on avoinna ke-su klo 11-18.30.

Museon osoite on Tamminiementie 6,
Perille pääsee bussilla

18, 58,

00250 Helsinki.

24 (Erottaja-Seurasaari) sekä busseilla 14,

502 ja 503 sekä raitiovaunulla 4.

Yhdistyksen jäsenille tarkoitettu opastettu kiertokäynti näytte

lyyn on sunnuntaina toukokuun 5. päivänä klo 14.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvitse tehdä.
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TEKSTIILINÄYTTELY
15.3.-31.3.

on Galleria 25:ssä japanilaisen professori Hiroko Watana-

ben tekstiilinäyttely.
Professori Watanabe

on valmistunut

Taman

taidekorkeakoulusta 1957.

Helsingin käsityönopettajaopistossa hän oli vuosina 1964-65.
Suomessa myös vuonna 1979•
lisäksi ollut
kassa.

Hän oli

Stipendiaattina Hiroko Watanabe on Suomen

Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä

Keski- ja Etelä-Ameri-

Tällä hetkellä professori Watanabe on Taman taidekorkeakoulun-

opettaja.
Hiroko Watanabe on monipuolinen taiteilija,

lin ohella käyttää töissään

ovat paksuja,

joka perinteisen tekstii

myös kuituja ja paperia.

naisella värillä on erikoisasema sen lämpimyyden takia.
mielellään

Hänen ryijynsä

abstrakteja ja voimakasvärisiä, Watanaben teoksissa pu
Hän kokeilee

uutta teemaansa "elämän sisällä oleva tyhjä tila" täyttä

miseksi • Hiroko Watanaben taide on itsessään hyvä osoitus suomalaisen
ja japanilaisen kauneuskäsitteen samankaltaisuudesta.

Taiteilijan töitä oli viime kesänä esillä Retretissä.

Galleria 25,

Kasarmikatu 25,

00130 Helsinki,

Galleria on auki ti-pe klo 11-17,

p.

90-662377.

la-su klo 13-16.

Galleria 25 kutsuu kaikki japanilaisen kulttuurin ystävät näyt

telyn avajaisiin torstaina 14.3.

klo 17-19.

KUHA-ATERIA
Teatteri Jurkka esittää neljä kyogen-näytelmää:

Ruodot ja kuori,

Tä

din viini, Kuha-ateria ja Makuullalaulaja,
Suomen kantaesitys oli 15.1.1991.Näytelmissä esiintyvät Vappu Jurkka
ja Liisa Palteisto. Ohjaus on Tarja Laineen.

Tekstit on japanin kie

lestä suomentanut Kai Nieminen.
Ohjelmaesitteessä Kai Nieminen kertoo:
neet 1300-luvulla

"Kyogen-näytelmät ovat

synty

rinnan no-näytelmien kanssa ja no-teatterissa esi

tetäänkin aina kahden no-näytelmän välinumerona kyogen.
Kyogen on sanan mahtiin uskovaa taidetta,

vuoropuhelu- ja tyyppiteat-

teria. Sen huumori on harvoin yksioikoista. Koomiset,
nisetkin juonet punoutuvat pelkistetyksi,

draamaksi.

katsojan

mutta

satiiriset,iro-

mukaansatempaavaksi

Yksinkertaisen kaskun ympärille rakentuva kertomus johtaa
ihmiselon perimmäisen tragikomedian äärelle,

nauramaan lo

pulta itselleen.M

"Kuha-ateriaa** esitetään seuraavasti:

P©

8.3.

klo 19

to 18.4.

klo 19
klo 19

9.3.

klo 19

pe 19.4.

pe 15.3.

klo 19

la 20.4.

klo 19

la 16.3.

klo 19

ke 24.4.

klo 19

su 17.3.

klo 15

to 25.4.

klo 19

ti 30.4.

klo 19 (vappuaatto)

la

ke

3.4.

klo 19

to

4.4.

klo 19

Toukokuun näytösaikoja voi tiedustella teatterista.

Teatteri Jurkka, Vironkatu 7, 00170 Helsinki•
Liput ja varaukset p.

90-1356166.

Liput maksavat 65 mk, opiskelijaliput viikolla 45 mk ja pe-su 55 mk.
(20 hengen ryhmille alennus ma-to 5 mk/lippu)

1 2

•

Menemme yhdessä katsomaan "Kuha-ateriaa" lauantaina huhtikuun 20
vänä klo 19.
Ennen esityksen alkua (klo 18.45：) Kai Nieminen kertoo

päi

kyogen-näytel

mien taustasta»

Väliajalla meillä on mahdollisuus nauttia

teetä tai kahvia ja kakkua

(15 mk).

•

Sitovat ennakkoilmoittautumiset 20 3. mennessä

p.

90-570784 (aamupäi

visin ja myöhään illalla)•
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HARRASTUSPIIRIT
KALLIGRAFIA-piiri

13 Porthanian

kokoontuu lauantaina 16.3.,

20.4.

ja 11.5.

klo 11-

(Hallituskatu 11,Helsinki 10)luentosalissa 222 (toi

nen kerros)•

Opettajana on Yoko Kobayashi.
Tarkemmat tiedot p. 90-746746.

KIELIPALLO pyörähtää jälleen käyntiini Japanin kielon harrastajat ko
koontuvat

tiistaina 20.3. klo 17.30-19.00

Marja-Liisa Ahmedin luona

Isonnevantie 26 C 30, Helsinki 32.
Perille pääsee bussilla 32

(Simonkenttä - Etelä-Haaga)•

Pois jäädään

päätepysäkillä.
Opettajana on Kiiko Uzawa.

Tiedustelut p. 90-573576.
Suomen kielen

harrastuspiiri japanilaisille aloitetaan mikäli haluk

kaita opiskelijoita löytyy.

Tiedustelut Juha-Petri Tyrkkö p.

90-795151•

RUOKAPIIRI kokoontuu lauantaina

6. huhtikuuta klo 15-18 Marttayhdis

•

tyksen toimitalossa, KangaspeIlontie 7 A, Helsinki 30

Paikka on Huo-

palahdentien, Lapinmäentien ja Vihdintien kolmiossa.
Perille pääsee bussilla 14 (Eira-Pajamäki). Pois jäädään Talin keila-

hallin pysäkillä.

Tällä kerralla valmistetaan takigomigohania, eräänlaista kala- ja vi

hannes ri so ttoa« Pääruoan lisäksi teemme keittoa ja salaattia.
Aikaisemman tavan mukaan jaamme ruoka-aineista koituvat kulut osanot
to j ien kesken. Keittiön vuokran maksaa JKY.

Opettajana on Kiiko Uzawa.
Ennakkoilmoittautumiset p. 90-570784 (aamupäivisin).
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Japanilainen kirjoituskone

Yhdistys on hankkinut japanilaisen sähkökirjoituskoneen
Casioword HW-700. Se on jäsenistön lainattavissa kieliharrastuksen tueksi.
Koneella voi kirjoittaa hiraganaar katakanaa, kanjia ja
romajiar vaaka- tai pystyriveinä. Kanji kirjoitetaan ensin
kanalla (tai romajilla), kone näyttää nestekidenäytössään
samoin ääntyvät kanjit, ja niistä valitaan sitten oikea.
Koneessa on muisti, johon mahtuu parin liuskan verran tekstiä.
Puutteena on, että skandinaavisia kirjaimia A,ä,ö ei koneesta
löydy. Kone käy paristoilla (tai 110 voltin vaihtovirralla;
muuntajaa 220 V -> 110 V meillä ei ole)・
Ohjekirjat ovat yksinomaan japaninkieliset, joten koneen käyttö
edellyttää kohtalaista kielitaitoa. Ainakaan toistaiseksi
ohjeista ei ole tiivistelmääkään suomeksi.

Jos olet kiinnostunut koneen lainaamisesta,
Paateroon, p. (90) 571 541.

ota yhteyttä Mirja

15

PUHETILAISUUS
Japanin kielen opiskelijoille tarkoitettu puhetilaisuus on tänä vuon

huhtikuun 10 päivänä

na keskiviikkona

klo 17-19 Porthanian (Halli

tuskatu 11,Helsinki 1 0)luentosalissa III

(ensimmäinen kerros).

Puhetilaisuuteen voivat yliopiston opiskelijoiden lisäksi

osallistua

muutkin japanin kielestä kiinnostuneet•
Ilmoittautumiset

10.3.

lehtori Yoshimi Horille

mennessä Helsingin yliopiston japanin kielen
p・

90-1913290 tai 90-630377.

Puheiden jälkeen osallistujat ja yleisö kokoontuvat juomaan teetä tai

kahvia ja keskustelemaan.

Puhetilaisuuden yhteydessä on kalligrafia-näyttely.

第十回

日本語で語る会

開催のお知らせ

今年も「日本語で語る会」を開きます。

日本語を勉強している学生が 、日本語でスピーチをし、その後で、みんなでお茶を飲みな
がら、気軽に日本語とフィンランド語で話します。

日時：4月10日（水曜日）
場所:ヘルシンキ大学

午後5時から7時

ポルタニア館

7•時から教員喫茶室にて茶話会

3番教室

日本語を勉強している方で、スピーチをしてみたい方がいましたら、必ず、3月10日
までに、堀まで

ご連絡ください.尚、詳細は
S

1913290

または

630377

堀誉子美まで

どうぞ聞きに/話しにいらしてください。

「書道展」

「日本語でスピーチをする会」開催の4月10日、同じヘルシンキ大学の会場で「書道

サークル」で練習している人の作品を展示します。ささやかな書道展ではありますが、日

頃の練習の成果をどうぞ部覧ください,
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ORIGAMI 1
Japanilaiset lapset oppivat jo pienenä taitelemaan
paperista kaikenlaista yhtä itsestäänselvästi kuin

suomalaislapset oppivat hiihtämään. Sana origami
tarkoittaakin paperintaittelua. Origami on saanut

alkunsa satoja vuosia sitten, kun on tehty seremonioihin
liittyviä taitoksia ja pikkutavaroiden kääreitä. Sittemmin taittelu on laajentunut huviksi ja ajan
vietteeksi.
Origamin viehätys piilee siinä, että yksinkertaisesta, aina saatavilla olevasta materiaalis
ta syntyy vaikka mitä yksinkertaisin keinoin, ilman apuvälineitä. Lintujen, kukkien, ihmishah
mojen, monenlaisten eläinten olennaiset piirteet esitetään pelkistetysti. Malleja on lukemat
tomia, ja jokainen voi kehitellä omiakin hahmoja.

Millaista paperia?
Useimmiten origamiin käytetään neliönmuotoista paperia, mutta on myös esimerkiksi suora
kulmiosta tai erimuotoisista kolmioista tehtäviä malleja. Samaan työhön tarvitaan joskus kak
si neliötä, esimerkiksi eläimen etu- ja takaosaksi. Tärkeää on, että paperin muoto on täsmäl
lisesti oikea: neliön kulmat suoria ja sivut yhtä pitkiä. Paperi saisi olla aika ohutta, mutta na
pakkaa. Kokeilemalla laatu selviää: jos paperi tottelee, se on sopivaa.
Japanilaisissa kaupoissa myytävä "varsinainen" origamipaperi on yleensä 15x15 cm:n ko
koista, toiselta puolelta värillistä ja toiselta valkoista. Helsingissä paperia saa ainakin
Tokyokanista. Satakunta arkkia maksaa parisen kymppiä. Jos origamipaperia ei ole saata
vissa, kannattaa kokeilla konekirjoituspaperia tai ruudullista konseptipaperia. Neliömäiset
muistilaputkin voivat olla sopivia pieniin töihin. Monistuspaperi on turhan paksua ainakin mo
nimutkaisiin taitoksiin, mutta toki A4:t kannattaa taitella ennen paperikoria. Aikakauslehtien
sivut ovat varsin käyttökelpoisia, jos vain jaksaa leikellä niitä muotoon. Kuvasivujen käytöllä
voi ryydittää töitä.
Erikoisilla paperilaaduilla saa töille ilmettä: joskus vaikkapa silkkipaperi tai sanomalehti voi
olla oikea laatu.
Jotkut pitävät oikeaoppisimpina yhdestä neliöstä taiteltuja töitä, joissa ei ole leikelty eikä lii
mattu paperia. Mutta minkään työtavan käyttäminen ei ole väärin, sillä origamin tarkoitus on
tuottaa iloa.

Taittelusta
Huolellisuus ja tarkkuus on taittelussa välttämätöntä: millinkin epätarkkuus varsinkin työn al
kuvaiheessa voi kostautua jatkossa.
Näin syntyy terävä taite: Käytä tasaista alustaa. Kohdista paperin reuna ja kulmat oikein.
Paina taite teräväksi keskeltä alkaen taitteen kumpaankin päähän.
Saman lopputuloksen voi usein saada aikaan erilaisilla taittelutavoilla. Näppärä japanilai
nen ei tee paljoa aputaitoksia; työtavat kehittyvät harjaantumisen myötä.
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Purjevene

1. Taita neliö nurkitta!i kahtia, valkea puoli ulospäin.
2. Taita veneen muoto kääntötaitoksella: paperin
alaosan kumpikin puoli taittuu ulospäin ja keskitaite kääntyy keulan osalta nurinpäin. Taitos muotou
tuu helpommin, jos taitat ensin taitosviivaa myöten
sekä eteen että taakse.
3. Taita pohja taakse. Vene voi seistä pystyssä
taitetun pohjan varassa.

Tipu
1. Faita neliö nurkittain, paperin oikea puoli ulospäin.
Avaa taitos. Taita reunat keskiviivalle taitosviivojen
mukaisesti. Taita työ kaksinkerroin keskitaitteesta.
2. Taita tipun kaula kääntötaitoksella. Kaulan osalta
keskitaite kääntyy nurinpäin.
3. Taita nokka vastaavanlaisella kääntötaitoksella.

2
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3

4

Ankka

Taittelu on aivan sama kuin lipussa.
Kääntötaitokset tehdään vain vähän
eri kohtiin.

Kokeile linnun suhteiden muuntelua!

Joutsen
Joutsenkin tehdään samaan tapaan kuin edelliset, mutta kohdan 1 jälkeen tulee lisätaitokset.
2. Taita alhaalta reuna keskitaitteelle. (Vain päällimmäinen osa taitetaan.) Käännä työ ja tee
sama taitos myös toisella puolella.
3. Tee sitten kaulan ja pään kääntö
taitokset.

Uikku
Tehdään muuten samoin kuin jout
sen, mutta paperin keskitaite, joka
on joutsenen selkäpuolena, onkin
uikun vatsapuolena. Kaulataitetaan
siis eri suuntaan. Kääntötaitokset
taittuvat sisäänpäin.

Mirja Paatero
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MYYJÄISET
Yhdistyksemme myyjäiset olivat lauantaina marraskuun 17. päivänä kel
lo 11-14 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kerhohuoneistossa

Porthaninkadulla.

Myyjäiset onnistuivat oikein hyvin. Aamupäivän huonosta säästä huoli
matta asiakkaita kävi runsaasti• Ajoittain isossa salissa oli tungos

ta.
Myyntipöydillä oli

tyynyjä,

tavaraa.

paljon

Käsityöpöydässä oli muun muassa

täytettyjä eläimiä, villasukkia ja lapasia.

oli origamitöitä, kalligrafiaa,

"Paperipöydässä"

kalentereita ja kortteja.

Ikebanapöydällä oli kukkien asettelussa

tarvittavia

kukkasiileja ja

muita tarvikkeita sekä erilaisia kuivakukkia ja oksia. Yoko Kobayashi

"Sanbaizu-pöydässä" oli kastikkeita ja kui*

oli tehnyt "kukkapuita*•

vattuja mausteyrtteja.

Arvat myytiin

ennätysajassa loppuun.

Kaikki

voitot olivat japanilaisia.

Kirpputoripöydiltä löytyi kaikkea mahdollista lasten vaatteista mies~

ten pukuihin.

Tarjolla oli myös lehtiä, kirjoja ja palapelejä. Yhdis

tyksen pöydässä myytiin Hashi-lehtiä,

jäsenlehtiä sekä Tadaaki Kawa-

tan suomenkielistä japanin kielen oppikirjaa.
Oman väen lisäksi

Kawachi ja Tokyokan

olivat myymässä omia tuottei

taan. Kawachilla oli pääasiassa japanilaisia koriste-esineitä;

Tokyo-

kanin tytöt myivät ruokatavaroita.
Myyjäisten aikana oli mahdollista seurata

kalligrafian tekemistä. Y-

leisö sai myös itse tarttua siveltimeen ja kokeilla vaikkapa oman ni
Opastajana oli Yoko Kobaya

men kirjoittamista japanilaisin merkein.

shi .

Ostosten lomassa maistui japanilainen ruoka. Kenji Mitsui ja Nobuyuki
Nishimoto olivat valmistaneet maittavat lounasannokset•

Annoksia sai

ostaa myös kotiin vietäväksi»
Kiitokset kaikille

olleille.

talkoisiin

osallistuneille ja myyjäisissä mukana

Kiitokset myös lahjoittajille.

ravintola Kotolta,

ravintola Kabukilta,

Saimme

tavaralahjoituksia

Tokyokanilta ja Stelle Kondi

torialta. Kiitokset myös niille lukuisille yksityishenkilöille,
toivat tavaroita myyntiin.
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jotka

Marjatta Masuda
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KIRJEJAPANISTA
Tämä artikkeli on kirjoitettu syksyllä ja se oli tarkoitus julkaista

marraskuussa ilmestyvässä lehdessä. Valitettavasti teksti ei ehtinyt
ajoissa toimitukseen.
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Diana Rowland

LIIKEMATKALLE
JAPANIIN
Vihjeitä
väärinkäsitysten
välttämiseksi
solmiminen voi olla vaikeaa jo tutussa

Onnistuneiden liikesuhteiden
kin ympäristössä.

Hankaluuksia on varmasti odotettavissa silloin kun

lähdetään kokonaan toiseen kulttuuriympäristöön
sa kieli,

arvot,

一

tavat ja etikettisäännöt ovat

kuten Japaniin,jos
kaikki

vieraita ja

jossa oikeiden käyttäytymistapojen noudattaminen on tärkeää.

"Liikematkalle Japaniin" on johdatus japanilaisessa kulttuurissa nou
tapoihin ja sääntöihin.

datettaviin
kuusi vuotta.

Kirjailija on asunut

Japanissa

Nykyään hän on japanilaisen kauppayhtiön palveluksessa

Yhdysvalloissa.

Kirjossa kerrotaan muun muassa

mitä japanilainen kyllä-vastaus

tar

koittaa , mi ten vastata kieltävästi sanomatta ei f mi ten japanilaiselle

voi esittää kritiikkiä häntä loukkaamatta,

miksi käyntikortti on Ja

panissa tärkeä j〇 mitä kaikkea työpäivän jälkeen on odotettavissa.

Kustantaja mainitsee kirjän esipuheessa muun muassa "Tyynenmeren alu
een merkitys on kasvanut jatkuvasti

kärjessä,

sen moottorina,

viime vuosina.

on ollut Japani,

Tämän kehityksen

jonka teollisuuden tuot

teet ovat tuttuja jokaiselle suomalaiselle. Paljon on myös keskustel
tu Japanin talousihmeestä;

tavasta työskennellä,

automaatiosta,

tekehityksestä - ja johtaj ien harrastamasta kukkienasettelusta.

tuo
Ker

tomukset ja uskomukset ovat muodostaneet monien mieleen myyttisen ku
van maasta,

joka säilyttää salaisuutensa hymynsä takana."

Alunperin amerikkalaisille

Tuula Leppäkoski.

tarkoitetun kirjän on suomeksi

kääntänyt

Kirjan tekstin on tarkastanut Kaija-Leena Ogihara.

Englanninkie1 ison alkuteoksen nimi on

"Japanese Business Etiquette -

A Practical Guide to Succos with the Japanese". Teos ilmestyi englan
niksi vuonna 1985 ja suomeksi 199〇,
Kirjassa on 205 sivua ja se maksaa 137 mk•
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AL ALLETZIIAUSER

NOMURAN
MIEHET
MAAILMAN MAHTAVIMMAN YHTIÖN
NOUSU VALLAN HUIPULLE:
JAPANILAISEN RAHADYNASTIAN TARINA.
Nomura Securities on Japanin ja koko maailman suurin investointipankki•Jos vallan mittana pidetään sitä, että on kasoittain rahaa ja lii

kekontakteja,

on Nomuran valta kaikista mahtavin.

AI Alletzhauser on tutkinut vuosia

pörssivälittäjä

Entinen

Japanin

talousmahdin juuria. Hän on haastatellut Nomuran suvun jäseniä ja No
muran

palveluksessa olevia miehiä ja naisia.

Alletzhauser pääsi en

simmäisenä ulkopuolisena käsiksi Nomuran suvun perhearkistoon.

"Nornu-

ran miehet" kertoo yhtiön yli satavuotisen mielenkiintoisen ja välil

lä myrskyisenkin tarinan.
kilöiden

Siihen sisältyy lukuisia yksittäisten hen

menestyskertomuksia,

paljastaa niin

kohtaloita ja syöksykierteitä.

arvopaperimaailman

yhteydet poliitikkojen,

salat kuin monet

Kirja

skandaalimaiset

byrokraattien, pörssivälittaj ien.

1iikemies-

ten ja ammattirikollisten välillä.
AI Alletzhauser on suorittanut
jallisuuden loppututkinnon•

kissa ,Honkongissa,

Golgaten yliopistossa

Englannin kir

Hän on asunut ja työskennellyt

Tokiossa ja Lontoossa.

Nykyisin

asuu Lontoossa ja toimii itsenäisenä yrittäjänä

New Yor

AI Alletzhauser

finanssi-, kiinteis

tö- ja kustannusala!la»
WSOY:n kustantamassa kirjassa on 278 sivua. Kuvasivuja on seitsemän*

Kirjan hinta on 129 mk.
"Nomuran miehet" -kirjan englanninkielisestä alkuteoksesta ("The Hou

se of Nomura") on kerrottu Helsingin Sanomien taloussivulla 24.4.1990
otsikolla "Nomuran nousu maailman mahdiksi".

toimittaja Jyri Raivio.
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Tekstin on kirjoittanut

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

julistaa haettavaksi apurahoja Japanin kansaa,

ria ,

yhteiskuntaa,

kulttuu

taloutta ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten.

Säätiön tehtävänä on lisätä yhteistyötä jo yhteisymmärrystä

pohjois

maiden ,tässä tapauksessa erityisesti Suomen ja Japanin välillä.

Osa

apurahoista myönnetään matkastipendeinä4 Hakemuksia voivat jättää se

kä yksityiset henkilöt että organisaatiot jo laitokset.
tulee ilmetä projektin, matkan tai tutkimuksen tarkoitus

Hakemuksista
perustelui

neen , hakijan taustatiedot ja ansiot, mahdolliset suosittelijat ja anottu

rahamäärä kustannuserittelyineeno

Hakemukset tehdään kaavakkeelle,

tionin toimistosta,
sori Erik Allardtilta

jota on saatavissa Sasakawa Founda

Mannerheimintie 40 B,

00100 Helsinki tai profes-

Suomen Akatemiasta, Hämeentie 68 B, 00550 Hel

sinki •
Lisätietoja

antavat

ministeri Gunnar Korhonen ja rouva Seija Korho

nen f p. 90-8187096 tai 90-409515 sekä professori Erik Allardt, p.

90-

775821 〇•

Hakemukset on lähetettävä

huhtikuun 5, päivään 1991 mennessä

teella Mannerheimintie 40 B,

Apurahan saajan

osoit

00100 Helsinki。

tulee aikanaan jättää

säätiölle

selvitys

apurahan

käytöstä ja toimintansa tuloksista»
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URHEILUPÄIVÄ
urheilupäivää vietetään tänä vuonna lau

Japanilaisen laiantaikoulun

antaina toukokuun 25・ päivänä.
Tarkemmat tiedot iImoitetaan seuraavassa jäsenlehdessä.

ELOKUVA

Gaudeamus Elokuvan maahan tuoma

Wim Wendersin

elokuva

"Notebook on

Cities and Clothes" esitetään maaliskuun alussa elokuvateatteri Illu

sionissa , Mannerheimintie 5.

Helsinki 1

Elokuva kertoo muotisuunnittelija

〇»

Yoji Yamamotosta.

Elokuva on val

mistunut vuonna 1989.

Tarkistakaa esitysajat sanomalehdistä!

KAKSI JOULUMAATA JAPANIIN
Honsun pohjoisosaan

Aomorin läänin Iwasa-

kin kylään ja Hokkaidon eteläosaan

lähel

le Hakodaten kaupunkia on nousemassa MsuomalaisetM joulumaat•

Iwasakiin rakennetaan hirsimökkejä ja sau
na sekä joulupukin postitoimisto.
don projektin

Hokkai

ensimmäinen kolmannes

val

mistuu vuonna 1995•
Matkailun edistämiskeskus avaa maaliskuus

sa toimiston Tokiossa.

Toimiston päällik

könä on Pirkko Hannula.

Hän hoitaa matkai

edistämisen ohella

Joulumaan markki

lun

nointia .
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ARTIKKELEITA
AAMULEHDEN sunnuntainumerossa 11.11.1990 Pirjo-Riitta Kuusikko kertoo
Japanin keisarin kruunajaisista otsikolla

"Uuden Japanin uusi keisa

ri".
(Tamperelaisen Aamulehden Helsingin toimisto:

Töölönkatu 11,Helsinki

10).

TURUN SANOMISSA maanantaina joulukuun 24.

päivänä oli artikkeli Japa

nin uudenvuoden juhlasta otsikolla "Japanissa vuosi vaihtui rukoillen

ja ylensyöden". Artikkelin on kirjoittanut Pirjo-Riitta Kuusikko.
(Turun Sanomien Helsingin toimisto: Pieni Roobertinkatu 11,Helsinki

13).

ELANTO-lehden numerossa 1/91

on useita japanilaista kulttuuria käsit

televiä kirjoituksia.
Aira Kuvaja kirjoittaa japanilaisesta ruoasta otsikolla "Miso-keittoa

ja tempuraa". Ruoan valmistajana on ollut Tshiharu Nagata.

"Bonsai - maisema savias

Rea Peltola kertoo bonsai-puista otsikolla

tiassa" .
Pirjo-Riitta Kuusikko kertoo Japanin 125.

keisarin,

keisari Akihiton,

kruunajaisista otsikolla "Eläköön keisari".

JAPANESE SHOP

TOKYOKAN
Museokatu 5 00100 Helsinki
Tel. (90) 446 420

Arkisin

klo 10-1 7

Lauantaisin klo 10-1 4
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KIRJEENVAIHTOYSTÄVIÄ
We would like to have a pen pal

in Finland through your organization.

Name: Mihoko Ando

Age:

30 Single Female

Address:

Hobby:

2-9-12 Hikarigaoka Komaki-city Aichi Japan 485

Listen to the rock music t

Tennis, Appreciate Painting

Use of language: English

Hope of pen pal:Age 28-33, Single Man (If possible)
Name: Hiroko Ando

Age:

25 Single Female

Address: A-205 Mezon 156-1

Irukashinden Kitatayama Komaki-city

Aichi Japan 485

Hobby:

Listen to the rock music f

Tennis, Collecting stanps & cards

Use of language: English
Hope of pen pal:Age 25-30, Single Man (if possible)

Avoinna ti-pe 16-23
la-su 12-23
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フィンラソド
Julkaisija

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

Pl 305,

00101

Helsinki

12・ vuosikerta t

numero 1

IImestyy neljä kertaa vuodessa

Päätoimittaja

Helena Gray
Kauppalantie 10 A 6

00320 Helsinki

p.

90-570784

Toimituskunta

Pirkko Kuisma-Kursula
Mayumi Eguchi

Tämän lehden tekemisessä ovat olleet mukana myös Harri Markkula,

Ilpo Korpela,

Jukka Kuittinen ja Junichiro Okura•

Seuraava lehti ilmestyy toukokuun 15.

päivänä.

Lehteen tuleva materiaali on oltava päätoimittajalla huhtikuun 2〇,
päivään mennessä.
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