


Kannen vasemmassa yläkulmassa oleva lehtemme nimi TOMO
tarkoittaa japaninkielellä ystävää.Yläpuolella oleva 
merkki, kan ji , on alkuaan ollut muodossa eli

kirjoitus
kaksi kättä,

jotka ojentuvat vastaanottamaan.

Kannen jännittävä keramiikkaveistos 
näyttelystä 22.1.-28.2.-93 TOOKI 30 
Japanista. OSAMU SUZUKI: Child with

on Taideteollisuusmuseon
keramiikkataiteilijaa 
a Red Face,1982.

赤ゝ、彦真の子

Kannen vasemmassa alakulmassa oleva kanji-^^ lukeutuu HARU ja tar
koittaa kevättä. Se on aikoinaan kirjoitettu , jossa yläosa 
kuvaa mulperipensasta ja © aurinkoa. Eli pensas aloittaa auringon 
vaikutuksesta innokkaan kasvun.
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療
Valoa kohden mennään.

Olo on kuin perunakellarista 
kaivautuisi ulos ky 1jet mustel
milla ja värisiImä vetistäen.

Ilahduttavaa on ollut suoma
laisten kasvava kiinnostus 
Japanin kulttuuria kohtaan. 
Harva se päivä soi puhelin ja 
tietoa halutaan kirjoitusmerkeis
tä ,kimonoista, matkustamisesta, 
taistelulajeista. Viimeksi ky
syttiin japanilaisia kuvia 
pohjoissuomalaiseen lastentar
haan näytettäviksi!

Yhdistyksen toiminta on herät
tänyt kiinnostusta ja erikoisesti 
Hashi-lehteä on kiitelty.

Runo kulkee valoon/
Kirsti Suomivuori_____ . 4
Junichi Arai_________________ 5
TOOKI/Laura Lappalainen_____  6
MONDAI/Kuka tietää?_________1 〇
Japanin arkkitehtuuri/
Laura Lappalainen___________12
Kuvakulm a___________________ 20
Ruokapiir i 2 2
Seitsemän suomalaisen koke
mukset Japanissa/
Riitta Oikawa__  __ _ 24
Japanin matka s y k s y - 9 3_____ 27
Tulevaa teatteria_ ___ 28
Retki silkkitaloon__________29
Vuosi Japanissa_____________ 30
Suki yaki-i1ta, sushikurssi, 
kalligrafia jne_____________ 31
Kend 〇_________________________________________ 3 4
Opiskelu + apurahat___________36
Yhdistystieto a______________ 37
Hashi ja japanin oppikirja__38
Jäsenhakemu s 39

Tavataan tapahtumissa!

t.

Metsästysonnea 
tuova nukke 
Jömon-ajalta. 
オ性を寸たど’" 

土偶松つ ＜つ乙獲^勿

JÄSENMAKSUT
Lehden mukana tulee tilillepano- 
kortti. johon pyydämme lisäämään 
maksaja koskevat tiedot. Jäsen
maksun suuruudeksi vuosikokous 
vahvisti edelleen 70:- ja 
maksuajaksi 15.4.

Viime vuoden vastaavien tilille- 
panokorttien postitusluettelossa on 
ilmennyt puutteita ja osa maksuista 
jäänyt tulematta. Jos havaitset 
tämän koskevan itseäsi, asian voi 
tietysti korjata nyt jälkecnpäinkin 
oma-aloitteisesli.
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kuu on kiivennyt tehtaanpiippuun

Ystävän hymy

Valaisee pimeän tienoon

Niinkuin pilvien lomasta katsova kuu

Keveästä unesta 

minut herättää 

aamutähtönen

maahan kumartuessani 

kuulen lumikellojen helisevän: 

** kohta tulee kesä** 

Kirsti Suomivuori

jouluvalojen tähti metsä 

kotipihan puissa
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Maailmassa on paljon valoa: 

illassa merelle lähtevä laiva, 

kiiltomatojen tuike 

ja kuu, kirkas kuu

Ystävän luo 

on aina lyhyt matka

joulu pienessä kaupungissa

Maa odottaa turhaan lumen syleilyä 
kohta tulevat

valkoiset linnut



JUNICHI ARAI
JAPANILAISEN MESTARIN JUNICHI ARAIN AINUTLAATUINEN TEKSTIILI- 
NÄYTTELY TAIDETEOLLISUUSMUSEOSSA.

Arai on luonut tekstiilille uudenlaisia ulottuvuuksia kudontateknii- 
kan ennakkoluulottomana kehittäjänä ja teknologioiden soveltajana 一 

niin luontoperäisiä kuin keinotekoisia kuituja kehi t täen . Ara i n suun
nittelemat kankaat ovat sähköisten viestimien maai1 man ja hypertodel
lisuuden tekstiilejä. Ne ovat kumouksellisia ja ylittävät teknologian 
rajat.
Näyttelyyn oli valittu Arain herkkiä, keveitä muot ikankai ta: uuden

laisin valmistusmenetelmin tuotettuja taidetekstiilejä, mm. väreissään 
häikäisevä sarja "Mineraalit**.

Arain näyttely oli tapaus, yllättävä ja elämyksellinen, matka tule
vaisuuteen ja teknisen maailman monikerroksiseen estet iikkaan.

Arai oli alkujaan kutoja, tekstiilin käsityöläinen. Tämä on hyvin 
arvostettua Japanissa. Hän on tuonut tietokoneen tekstiilisuunnitte
luun , samoin kuin yllättäviä "kikkoja" kuten koneen joittenkin ruuvien 
löysäämisen kudonnan aikana; tuloksena jännittävä, elävä pinta. Arai1la 
on 36 patenttia liittyen kudontaan. Musta, harmaa,luonnonva' • inen 
tuovat mieleen 50-luvun Metsovaaran.
Kurinalaisuus on tyypillistä Arain tekstiileille. Ja materian alku

perä :maa - vesi 一 tuli 一 kivi. Hänen tekstiilinsä ovat kiinteästi 
yhteydessä vaatesuunnitteluun. Arai ilmoittaa tekevänsä UNIIKKIA. 
Hänen on myös j〇 !entäväksi muodostunut lause:nHinta on osa designia".
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TOOKI
Vapaamuotoista ja

veistoksellista keramiikkaa Japanista

Kazuo Takiguchi
Kolmenkymmenen japanilaisen huippukeraamikon töitä 19 70- ja 1980- 

luvuilta. Japanissa taiteilijoiden edustamaa tyyliä kutsutaan nkeraa
miseksi kuvanveistoksi**. Tyyli on huikea yhdistelmä vanhaa perinne
kulttuuria ja kuvanveistotaiteen virtauksia.
Japanilaisella keramiikkataiteella on takanaan pitkä perinne. Sato- 

jen vuosien saatossa käyttöesineet - mm. teeseremonioiden paksukyIkiset 
teekupit (tsavan) - ovat saaneet myös maailmankatsomuksellisen ja 
esteettisfilosofisen sisällön. Japanilaisen keramiikka tai teen historia 
on samalla myös japanilaisen sielun historiaa. Ani harvoin käyttöesine 
on ainoastaan funktionsa määritelmä, vähintään yhtä keskeinen tekijä 
ulkomuodon suhteen on käyttöyhteyden henkinen, immateriaalinen sisältö.

6



Kinpei Nakamura Introduction to Japanese Taste 2

Japanilainen aikalaiskeramiikka ammentaa vaikutteensa tasapuolisesti 
teknisen perinteen ja kansainvälisen taide-elämän ilmiöistä. Yhdysval
talaisen 1960-luvun vapaasti kokeilevan ns. **länsirannikon keramiikan*1 
ja kuvataiteen 1980-luvun uusekspressionismin vaikutukset ovat eräitä 
selvimmin paikannettavia visuaalisen kulttuurin heijastumia aikamme 
japanilaisessa taidekeramiikassa.
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Asuka Tsuboi Chinese Weave 2

Taideteollisuusmuseon tiloissa esillä ollut näyttely keskittyi japa
nilaisen keramiikkataiteen vapaimpaan kenttään. Erittäin perinne- ja 
tyylitietoisessa japanilaisessa kulttuurissa rajat nvapaann ja **tra- 
ditionaalisen** välillä erottuvat selvemmin kuin esimerkiksi lukemat to
rnien rajoja rikkovien uudistusliikkeiden eurooppalaisella kulttuuri
alueella .Japanilaisittain "raju” muotokieli saattaa eurooppalaisesta 
tuntua malti11isen ekspressiiviseltä. Hallitusti ja harkitusti säröilevä 
kaksivärinen esineen pinta, joka eurooppalaisen silmään on nhienostunut 
ja hillitty** on japanilaisittain usein nkiihkeä ja patoutunut".

Näyttelyssä teki voimakkaan vaikutuksen töiden perusteellinen、 sinni
käs loppuunvieminen. Ne eivät olleet "lepsahtaneet" tekijänsä käsistä 
vähää vaille. Oli helpottavaa katsoa hallittua työtä.

L.L.



Kuratani N et ai
A NEW DICTIONARY OF KANJI
USAGE
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HIEKANJYVISTÄ KALLIO VAI PÄINVASTOIN ? 間題
Viime lehdessä julkaistu Japanin kansallislaulu 

viittasi japanilaiseen uskomukseen, jonka mukaan 

hiekanjyvistä syntyisi kallio.

Suomalaisethan uskovat kallion rapautuvan hie

kaksi .Minua kiinnostaisi tietää, johtuuko tämä 

uskomusten erilaisuus maaperän erilaisuudesta eli 

muodostuuko Japanissa ensin hiekkakiveä ja siitä 

kallioita? Millainen on Japanin maaperä? Meikäläis

tä paljasta peruskalliota ei siellä liene vai 

miten on? Kertokaa viisaat japanin-kävijät.

Nimim. Hiekkaj yvä ja kallio.



JAPANIN ARKKITEHTUURI
JAPANILAISEN ARKKITEHTUURIN SYNTY

Vanhimpien asutuksesta kertovien arkeologisten havaintojen katsotaan 
oi evän neoliittiselta ajalta 1 〇•000 e Kr ja tätä pidetään maaiIman 
vanhimpana keraamisena kulttuurina. Tässä tosin mielipi teet jakautu
vat; vanhimpien < gyptiläisten keramiikkaesineitten katsotaan olevan 
1 〇.000 -12.000 vuotta vanhoja. Joten melko samoihin vuosiin päädy
tään. Keski-neoliittisella ajalla Japanin kylät koostuivat tyypilli
sen metsästäjä- ja keräilykulttuurin maakuoppa-asumuksista. Maakuopan 
pääl1 e oli paalujen varaan pystytetty risuista koottu katto.
Japanin rantojen jyrkkyys on seurausta tuliperäisen maaperän jatku

vasta geologisesta aktiivisuudesta. Tasangot ovat syntyneet nopeasti 
virtaavien jokien tuomasta lietteestä. 5000. vuosisadalla e Kr ilmasto 
oli noin neljä astetta lämpimämpi. Merenpinta oli useita metrejä kor- 
keamma11a, joten meri ttinkeutui nykyistä paljon syvemmäIle sisämaahan. 
Lämpötilan yht'äkkiä laskettua rantaviiva vetäytyi ja jokien suisto- 
tasangot alkoivat muotoutua. Riisin viljely alkoi noin 300 e Kr ja 
ensimmäiset kohotettulattiaiset ja pystyseinäiset rakennukset ilmes
tyivät .Nämä Jomon-aikakauden rakennukset kuuluvat Yamaton hoville; 
tavallinen kansa eli edelleen maakuoppa-asumuksissa, joille vakiintui 
suorakaiteen muotoinen, nurkista pyöristetty muoto suurimmassa osassa 
maata.
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2

Samoihin aikoihin, kun maanviljelys alkoi kehittyä, koko maa oli 
ajautunut sotatilaan. Maanviljelysyhteisöt kaivoivat vallihautoja ja 
rakensivat paaluaitoja ky 1iensä suojaksi.Antiikin Euroopassa nämä oli
sivat kehi11yneet kaupungeiksi, mutta Japanissa kylät ajan kuluessa 
hyljättiin ja entisen kylän tila käytettiin valtavan suuren kunuikaan 
haudan rakentamiseen. Näitä kofun-hautoja arvellaan neljännen ja kuu
dennen vuosisadan välillä oileen jopa 20.000. Juuri tällaista ei ole 
esiintynyt missään muualla maaiImassa. Kaikki nämä haudat alkaen var-
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haisesta Yamato-kaudesta ovat jättimäisen avaimenreiän muotoisia.Ny
kyään nämä kofun-kummut ovat kasvullisuuden peittämä ä ja näyttävät 
luonnon mäiltä.Silloin, kun ne rakennettiin, oli maaperä kivetty ja 
avaimenreiän muotoinen hau tapa ikka toimi sekä kuningashautana, että 
kulttipaikkana.
Hiljattain Kobessa restauroitu Goshiki Zuka antaa käsityksen alku

peräisestä näöstä. Etelään Osakasta sijaitsevat suurimmat kofunit, 
Nintoku ja Ojin. Nintoku ylittää pinta-alaltaan suurimman Egyptin py
ramidin ja lisäksi sitä ympäröi kolme va11ihautaa. Koko alueeltaan 
se on maailman suurin monumentti.
Japani oli tuohon aikaan monien pienvaltioitten kokouma; historia 

alkoi niiden välisistä liitoista.Näitä vaitioi ta eroittivat sankka- 
metsäiset vuoret ja niitä yhdistivät vain joet ja meri. Hallitakseen 
ja yhdistääkseen näitä erillisiä feodaalivaltioita Yamato-hovi tar
vitsi sotalaivaston. Laivat rakensi Inabe, ryhmä laivanrakentajia. 
Inabe suoritti myös muuta rakentamista mm. Yamaton kuninkaitten pa
latsit ja kaupungit kahdeksannella vuosisadalla valtakunnan muodos
tumisen aikoihin, kuten myös Närän Todai-temppelin, joka on maail
man suurin puurakennus; nykyinen temppeli on kahdeksanneltatoista 
vuosisadalta ja alkuperäistä huomattavasti pienempi. Eli Japanin 
arkkitehtuurin alku oli laivanrakennusta kuivalla maalla.

Suunnattomat kofun-haudat olivat Yamato-kuninkaiden symboleja, 
mutta ne olivat vain hautoja tuhansien samanmuotoisten joukossa.Ne 
eivät olleet sopivia ilmentämään y1imaallista keisariutta TENNO.

PUUN KULTTUURI
Ko f un-hautojen rakenne , pää 11ekkä in ladotut kivipaadet, osoittavat 

muinaisten japanilaisten olleen hyvin perehtyneitä kiven käyttöön. 
Japanin arkkitehtuurin perusta on kuitenkin laivanrakennuksessa ja 
Meiji-aikakauteen asti Japanin rakennuskulttuuri on puhtaasti puun 
kulttuuria. Meille suomalaisille hyvin tuttua. Japani on myös yksi 
maailman metsärikkaimmista maista, vieläkin 70% on vuoria ja metsiä. 
Puurakentaminen kehittää työka1uja ja käden taitoa. Euroopassa suo
sittiin rakentamisessa lehtipuumateriaalia, Japanissa sen sijaan suo- 
rasyistä seetriä ja sypressiä. Euroopan Välimeren alueeltahan seet- 
rit käytettiin j〇 ammoin laivanrakennukseen. Suorasyinen seetri sopii 
japanilaiseen arkkitehtooniseen ajatteluun, joka on valtaosaltaan 
suoraviivaista, poikkeuksena kattojen kaaret. Japanilaiselle suora 
viiva jatkui kaarevana linjana eikä kaareva viiva ollut suoran lin
jan vastakohta.
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Ise Shrine

Ise-temppeli, keisariuden symboli ja Japanin arkkitehtuurin arkki
tyyppi, joka rakennettiin ensi kerran seitsemännellä vuosisadalla.Ai
kana, jolloin syntyi Japanin nykyinen vai tierakenne esikuvanaan 
Tang Kiina.( Ise-temppelistä tarkemmin Tomo syksy-92, sivu 8.)

Japanin arkkitehtuuria voisi nimittää arkkitehtooniseksi insinöö
ritaidoksi ;sillä on perustansa laivanrakennuksessa ja puun tekno
logiassa .

Japanilaisessa arkkitehtuurissa pinta on lähes aina yhdistelmä 
suorakai teitä; poikkeuksena Närässä Horyuji-temppelin Yumedono j a 
Nagano-prefektuurin Anrakuji-temppelin Kolme Kerroksinen Pagodi. 
Pyöreä muo t 〇 on nähtävissä vain taho to-pagodin ylärakenteessa. Japa
nilaiset ra kennukset olivat tehdyt lähes pelkästään vaakasuorista ja 
pystysuorista komponenteista, poikkeuksena vain kattorakenne Imi in 
liittyvät kolmiomaiset osat. Seetri oli puuaineksena joustavuutensa 
ja pehmeytensä takia sopivin materiaali olosuhteisiin, joissa maan
järistykset ja rajut myrskyt olivat yleisiä.
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Kolmannella vuosisadalla ilmestyi konstruk
tiotekniikkaan käsite nuki. Nuki tarkoittaa 
pysty paalujen yhdistämistä läpi kulkevilla 
riuuilla tai rimoilla, puisilla tangoilla. 
Tämän nuki-menetelmän käyttö teki mahdo11 i- 
seksi ohuempien pilarien käytön Japanin maa
perä- ja ilmasto-olosuhteissa. Varhais-keski- 
aja 1la käytettyjen paksujen pylväiden korvaa
minen hoikilla pilareilla edisti Japani n 
arkkitehtuurin ominaisiImeen kehittymistä 
keskiajasta lähtien omaan herkkään, siroon 
suuntaansa. Shinto-temppelin tunnusomainen 
portti , torii on esimerkki tästä ominaisil- 
meestä. Se on tyypillinen japanilaiselle puu- 
kulttuurille ;kivihän on puristuksessa, *'prässin" kautta syntynyt 
materiaali. Puu syineen kurottautuu taivaisiin.

Johtuen Kiinan vaikutuksesta japanilaiset rakennukset (temppelit 
jne.) olivat kirkkailla väreillä, sinisellä, punaisella, keltaisel
la maalattuja. Mutta teräksisten työkalujen vähitellen kehittyessä 
siirryttiin yhä enemmän tuomaan esille puun ominaisnäköä. Havupuut, 
varsinkin sypressi ovat johtuen niiden sisä11ämästä suuresta pihka- 
määrästä hyvin aikaa kestäviä maalaamattominakin. Tämä puun oma n 
pinnan esiin jät täminen ja korostaminen sopii japani laisen 1uonnon- 
rakkauteen.

HORISONTAALISUUS
Ise-temppelistä eteenpäin Japanin arkkitehtuuri oli selvästi hori

sontaalista ,vaakasuoraa ilmeeltään. Korostavana, kokoavana ele
menttinä toimi katto. Kiinalaisista tiilikatoista omaksuttiin ulko
nevat räystäät.Pylväitten päihin rakennettiin erilaisia konsoleja, 
tokyo, Näiden tehtävänä oli jakaa raskaan katon paino ja tukea le
veitä räystäitä. Verrattuna kiinalaisiin buddhalaisiin temppeleihin 
japanilainen arkkitehtuuri on selvästi horisontaalimpaa, usein lä
hes vaakasuoraa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Horyu-temppeli kahdek
sannen vuosisadan alusta. Horyu-temppelin räystäitten kärjet ovat 
lähes vaakasuorassa vastakohtana kiinalaisten temppeleitten usein 
hyvinkin kiperille kärjille. Tässäkin Japani on ottanut vaikutteen 
Kiinasta, mutta kokonaisuus on muuntunut japanilaisen ajattelun mu
kaiseksi .
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KasugaSuuri Temppeli

Buddhalaisissa temppeleissä oli tiilillä päällystettyjen kattojen 
väliset pystyseinämät tai päätykolmio ja kattojen väliset seinämät. 
Kun taas Yamato-hovin palatseissa ja shinto-temppeleissä harjakatot 
oli päällystetty ruoholla tai sypressin kaarnalla ja muodoltaan ne 
olivat yksinkertaisen tanakoita. Ajan kuluessa tuli kuitenkin tavak- 
si rakentaa päätykolmio ja 
mallin mukaan. Räystäitten 
ilmeen säilyessä kuitenkin 
1 ia koska ihmiset tultuaan

kattojen väliset seinämä t ki inalaisen 
linja muuttui myös käärevammaksi yleis- 
horisontaalisena. Seinät olivat ma ta- 
sisätilaan istuutuivat lattialle eikä 

tuolille. Yleensäkin rakennusten ilme oli matala, horisontaalinen.
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Kondō.Hōryūji
Horyu-temppelin päähal1i Kondo, kattoineen ja räystäineen antaa vai
kutelman kaksikerroksisesta rakennuksesta. Itse asiassa Rondossa on 
Buddhan patsas eikä "toisessa kerroksessa" ole lattiaa. Pagodeissa 
kerroksia on vaihteleva määrä ja rakennuksen läpi kulkee aina keski- 
pilari, "masto", jonka alla olevat jalokivet symboloivat Buddhan 
tuhkaa. Pagodeja ei rakennettu korkeiksi torneiksi komeuden, vaan 
kunnioittamisen tähden .

Varsinaisesti Japanin kulttuuri syntyi Närässä ja Kiotossa, jotka 
sijaitsevat tasannealtaassa, jota vuoret ympäröivät. Euroopassa ja 
Islamin piirissä kiivetään korkeisiin torneihin katsomaan maisemaa 
kauas horisont tiin. Närän ja Kioton seuduilla katsotaan näkymää 
alas kaupunkiin tai pagodin "siipien" välistä horisontaalisesti 
"viipaleina" näkyvää maisemaa.

(Seuraavassa Tomon numerossa jatkamme tutustumista Japanin arkki
tehtuuriin .)

Laura Lappalainen

Lähteet: Kawazoe Noboru : Japanese Architec ture
改訂新しい社会歷史
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① 復原された高床式簷庫とねずみがえし。

② 左の写真は，大阪府にある仁徳天皇の墓と
伝えられる舌鑽である。およそ長さ480 m,幅305 m，高さ35mもあ 
る。このように土を盛 り上げるには,毎日1000人の人が働いたとして 
も,4年近くかかったと考えられている。こうした巨大な古墳は， 
いつごろっくられ,なにを物語るものだろうか。

③ 地方の農民の家 これは古墳時代の家を復原したもの 

であるが,奈良時代でも多くの農民はまだたて貝式住居 

【こ住んでいな〇 /&つう一辺4〜5 mの大きさで，

5〜6人の家族で住んでいな。なお,都の周辺では, 

平地に穴を掘らずに建てる家に変わっていつ；なが, 

東日本に普及していくのはかなり後のことであった。

J ÖmOn_ 32 cm

縄文式土器焼いた温度が低いので,

黒かつ色や赤かつ色のものが多い。高さ32cm
19



15.1.1993
Uuden Vuoden Juhlaa 

vietettiin 15.1. Ka buki ssa. 
Juhlimiseen osallistui 22 
yhdistyksen jäsentä ja 2 
(toivottavasti) tulevaa 
jäsentä, jotka alaikäisyy
destä johtuen ovat estyneitä 
maksamasta jäsenmaksua.

Syötiin hyvin, arvottiin, 
viihdyttiin. Mikäs ettei. 
Viihtyisä paikka ja hyvää 
japani laista r uokkaa.
1. Keiko-san ja reipas poika. 
Siinä on melkein kaiteet 
murtumassa.
2. Puikotellaan.
3. Puheenjohtaja Ronny 
Rönnqvistin vieressä 
Maiju Castren esittää 
jotain harvinaisempaa itä
maista tanssia.
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Vi rtaavan maaiIman kuvia Galieriä Ar t soni ssa 
Pia Sipi Iäinen kertoo JK Y:n jäsen ilie.

21

EDO-kauden kuvia



TEMAKI 耘き

手・まきは、かじってパリッとくるのが身上。それに、その時 

の気分で、魚に限らず何でも巻くことができまあ納豆、 

梅なども、人気,があるとか。

Kääri nori-levä t öt teröksi ja täytä 
sushi-riisillä ja ajankohtaisella hyvällä, 
raakaa tai savustettua kalaa, marinoituja 
papuja tai muita vihanneksia, ituja jne. 
Kiva tarjottava vieraille: nori-arkkeja pöy
dälle ja vadillinen erilaisia täytteitä.
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KokkeliKukkia

neen .

MUNAKOKKELI 
(Scrambled eggs) 
4 munaa, 2 d1 maitoa/vettä 
1 t1 suolaa,1 rkl voita. 
Suolan sijasta voi käyttää 

soijaa ja voin sijasta öljyä. Kuumenna rasva 
vokissa/pannussa, lisää vatkatut munat lisi- 

Kypsennä puolikypsäksi haarukalla häm
mentäen .
Munakokkeli muotoillaan tangoksi kastellun 

harson sisään. Ympärille kääritään mäki (Ohuista bambutikuista tehty 
pikku matto, se sama, jota käytetään sushin käärimiseen.).5 hashiay 
syömäpuikkoa kuminauhalla ympäri (Kuva 1.)Annetaan jähmettyä kyl
mässä ja leikataan viipaleiksi (Kuva 2. ) Kukan keskelle voi porkka
nasta leikata pyörylän. Tai mitä keksii.



Seuraavassa RlITTA OIKAWAN matkakirje Japanista. Riitta on ollut 
JKY: n jäsen vuodesta 1978 j a asuu Japanissa . Kirje tuli edel
lisen TOMON ollessa j〇 painossa, mutta eivät nämä jutut vanhene. 
Tilanpuute on lyhentänyt kirjettä, mutta paljon tietoa tässä on.

Kiitos Riitta kirjeestä yleensä ja tiedosta erikseen.

Seitsemän suomalaisen kokemukset Japanissa.
12.11 Saapuivat Naritaan. Jotkut kävivät Akihaharassa "vertaile
massa "hintoja. Nykyisen 100jeniä/4,20 Fmk kurssin mukaan hinnat 
olivat sama t kuin Suomessa. Mallit use in erilaiset joten takuusta 
j a huollosta ei t ietoa. Halpa ostoskierros.
13.11 Aamulla Hoyan kaupunginosassa tapasimme Sumikon.joka ta
paa hoitaa itseään KAMPO-1uontaislääkkeilla. Jututimme Kanpo-tera- 
peutti Idea hänen kotikotatsussaan. Hän arvioi potilaan terveyden
tilan katsomalla kasvojen ja käsien värejä. Haastattelemalla.
Hän teki diaknoosin jokaisesta meistä ja osui oikeaan. Tärkeää on 

nestetasapaino (ei liikaa nestettä).Ruokavalio on paras monipuoli
sena ,ei äärimmäisyyksiä. Riittävä uni,liikunta, tasapainoinen elä
mä takaavat terveyden.
14.11 Nagato-kylän paperintekopaikka ja Tomoshibi-museo jossa Ja
panin tulen ja valon historiaa ja upea puutarha. Suomalainen terva- 
kynttilä pääsi kansainväliselle kynttilähyllylle.
Iltapäivällä söimme sobaa ja menimme kylpylään. Ulkona kylpemine 

oli elämys ja illaalla muut vieraat panivat parastaan harvinaisten 
vieraitten viihdyttämisessä.
15.11 Tateshinan kaupungin syksyfestivaa1issa rumpuryhmän esitys. 
Suomalaisten mukana ollut Helena Haavisto-Panula haluaa järjestää 
Japani-tapahtuman Piiparilassa lähellä Helsinkiä olevassa,heidän 
suuressa hirsitalossaan, kutsuen rumpuryhmän ja siellä on mahdol
lisuus järjestää näyttelyitä ja muuta kansanhuvia.
12.00 Vierailimme LUOMU-viljelijä YUI:n pihalla. Hänen puhtaita 
vihanneksiaan lähtee joka maanantai viileäkyydillä ympäri maata ja 
j äsenet olivat kokoontuneet syysjuhlaan. Teille MOCHIA ja nautim
me talon antimista. Mukana ollut Anne Paalo on toimittaja jakir- 
joittaa luontaislehtiin.
18:00 Konsertti luontaisravintolassa. Vanha maalaistalo joka on 
entisöity perinpohj in järjesti muusikot Noh-teatterin lemotosta, 
OTSUzumi-rumpu ja huiluja. Esitys oli luonnon ääniä kuvaava ja 
henget laskeutuivat soittaj iin,kuten Noh-teatterissä tapahtuu.
Ruokailu oli taatusti puhtaista aineksista vanhinta japanilais

ta perinnettä noudattaen. Sake ja olutkin puhtaasti viljellyistä 
aineksista. Yö em. pensionaatissa.
16.11 Aamupäivällä Sakun kaupungin sairaalan ylihoitaja esitetli 
meille sairaalan toimintaa ja sinne perustamaansa yrttikahvilaa.
Sairaalan yhteydessä oli myös uudentyyppinen vanhusten kuntou

tuslaitos helpottamassa sairaalapaikkoja ja huolto-ongelmia ko
deissa .Nämme myös luontaishoito-opint©laitoksen ja kaupungin 
tuorejätelaitoksen. Siellä jätteistä tehdään kompostia,jota kun
talaiset voivat noutaa tarvittaessa.
Lounas Shiki-ravintolassa, perinetinen Kaiseki-ruoka.
Vanha sakentekokylä Nkasendon varrella.Pittoreski 350-vuotta van- 
ha miljöö.jossa sakea edelleen valmistetaan.
Illalla TEMAKIZUSHI-PARTY meillä johon kutsuttu 3 perhettä paikka 

kunnalta.Suomalaiset menivät Home-Stay yöpymiseen heille sen iäl- keen. J
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17.11 Yksi home-stay perheistä kasvattaa Ginseng juurta päätyök- 
seen ja tutustimme viljelykseen. Kahdenvuodenikäisenä laihat pork- 
kanat otetaan kerran ylös ja hyvät yksilöt istutetaan uudestaan, 
uuteen puhtaaseen maahan. Alueellamme on 200 viljelijää,ilmasto ja 
maaperäolosuhteet sopivat viljelyyn.
Kävimme kaupassa, jossa 6-vuotiaat porkkanat on jalostettu tuot

teiksi tai säilytetty alkoholiin.
Teimme ostoksia puhtaastivalmistetussa soija ja miso kaupassa. 
Iltapäivällä yrttiravintola vuoristossa ja auringonlasku 2000m 

korkeudesta katsellen. Yö pensionaatissa »jossa Izumi Tateno käy 
syksyisin pitämässä konsertin.
18.11 Aamuvarhaisesta ajo Kyotoon. Illallinen Clifton Karhun kans
sa .
19.11 Cliftönin ateliessa. Hän on asunut 40-vuotta Kyotossa.Synty
nyt Minnesotassa suomalaisista vanhemmista. Näytti meille puupiir
rosten tekotekniikan. Shinano-puusta tehdyille laatoille jokai
nen värilaatat kaiverretaan erikseen• Hän on enemmän japanilainen 
kuin japanilaiset.
Keskipäivällä söimme Yudoufu-aterian Kyomizussa ja kävimme vähem

män turisteja ryntäilevässä temppelissä. Kuljimme vanhoja kujia 
ruskan ja auringon lämmössä. Nautimme teetä teehuoneessa jonka 
pihalal monikiloisetkarpit uivat kirkkaassa happipitoisessa vedes
sä. Joku suomalaisista sanoi: " Voiko tämä matka enää paremmak
si tulla?" Kävimme vielä kimono-ompelimossa.
Illalla ajoimme Tenrin kaupunkiin Naran lähelle.

20.11 Koska matkalaiset olivat kaikki kiinostuneita myös uskonnois
ta varsin laajapohjaisesti »olin j ärjestänyt tutustumisen Tenri-yh- 
teisöön, jonka pappi on hyvä ystäväni täällä kotikaupungissani.
Hänen ansiostaan vietimme siellä 2 yötä,lOOOjeniä henkilö »muka

vissa länsimaalaisissa huoneissa. Aamupäivän tutustuimme yhteisön 
toimintaan.155-vuotta sitten paikalla oli 30 talon maalaiskylä» 
jossa eräs vaimo sai "valaistuksen" ja alkoi opettaa ennekuuluma- 
tonta elämäntapaa. Siinä pyritään puhdistamaan sydän yhdeksästä 
huonosta ja auttamaan kaikkia, jolloin kaikilla on mahdollisuus 
maanpäälliseen paratiisiin. Jälleensyntymien kautta voidaan yrittä 
aina uudelleen maksaa vanhoja velkoja. Parantaminen tämän "Äidin" 
voimalla on elämäntehtävä. Näimme huoneen jossa oli lukuisia kai
nalosauvoja ja muuta, mitä parantuneet olivat j ättäneet j älkeensä. 
tenrillä on myös 1.600.000 niteen kulttuurikirjasto ja kansainvä

linen ETNO-museo,joka on vertaansa vailla. He pyrkivät kansainvä- 
lisyydenkautta maailmanrauhaan.
Iltapäivällä tutustumme Naraan.Matkalaisten mielestä turistien ja 
kiljuvien luokkaretkeIäisten DAIBUTSU SAMA temppeli oli tyhj ä ja 
hengeltään eloton massaturismin takia•
21.11 Aamulla auringon-nousun aikaan osallistimme Tenriläisten ko
ruttomaan "aamunavaukseen" temppelissä.
Ajoimme Kobeen,jossa kahvilla Pirjon luona,laivaan ja shikokun lä
hellä olevalle Shoudou-shimalle.
22.11 Ajoimme ylös vuorelle temppeliin »joka on osittain vuoren si
sällä. Valkepukuiset pyhiinvaeltajat kävelivät KOBO-taishin jäl
kiä. Hän perusti 88 pyhäkköä tälle saarelle ja taksia ja bussia 
käyttäenkin matka kestää kolme päivää.
Tutustuimme saaren vanhustenhuoltoon »jonka asintuntija Kawanishi 
San on. Ensi vuoden huhtikuuhun mennessä valtio on antanut tehtä
väksi hoitaa vanhusten huolto kuntoon kuntien voimin. Vuonna 2025 
yli 65-vuotiaita tulee olemaan 25% ja kymmenessä vuodessa on rahoi
tus ja suunnitelma toteutettava. Lapsia perheissä on jo nyt vain 2 5 
1,53 ja he eivät voi hoitaa molempia vanhempia. Varsinkin saarilla



kaupunkiinmuutto tuo yksinäisiä vanhuksia. Tällä 4〇• 000 asukaan 
saarella on jo 5 vanhustenhoitolaitosta. Ulkomaantyömatkat ja 
länsimaistuminen tuovat paineita. On tarkoitus rakentaa 28〇• 000 (氏％ Vvvx.»
kuntoutuslaitosta sairaaloitten liepeille. Monet liikuntakyvyttö
mät vanhukset saavat niistä apua.
Kawanishi San on johtajana läänin avustamassa 50-paikkaisessa van

hainkodissa. vanhukset maksavat itse 56.OOOjeniä ja lääni joka kuu
kausi n. 230,000 jeniä heidän puolestaan. Vanhukset olivat kasvat
taneet tänä kesänä kurpitsoita ja osallistuneet kansainväliseen 
kilpailuun. Kurpitsa oli yli yli 100kg, mutta amerikkalainen 200kg 
kurpitsa vei voiton.
Kawanishi San toimi Joulupukin sijaisena monet vuodet vieden lah

joja saaren yksinäisille vanhuksille. Sitten oikea suomen Joulupuk
ki alkoi käydä Shikokun Takamatsun-kaupungin talvifestivaaleilla.
Kahtena vuonna Joulupukki kävi myös saarella 1200:lie vanhukselle 

ja lapselle järjestetyssä joulujuhlassa. Tänä vuona viimetipassa 
ilmoitettiin,että Joulupukinpäivä maksaa 25.OOOFIm ja juhliin ei 
tulla muuten. Lions-Club ja muut järjestäjät eivät siihen hätään 
ehtineet. Muutkin paikat,jossa pukki on vuosittain vieraillut,kuo
levien lasten sairaalat,lastenkodit,koulut....... kaikki tuo hyvä
PR on nyt valjastettu rahan valjaisiin. Pukki sai paljon myönteis
tä huomiota TV:ssä ja lehdistössä täällä kuudenvuoden aikana.
23.11 suomalaiset lähtivät saarelta »palatakseen hyiseen ja yleis
lakkoa odottelevaan Suomeen. Laukut ja sydän täynnä japanilaisten 
ylenpalttista ystävällisyyttä.
Järjestin matkan ystäväni Anne Paalon takia, muut jäsenet saivat 

tilaisuuden tulla mukaan samalla vaivalla.
Riitta Oikawa, Nagano-ken, Kitasaku-gun, Tateshina-machi,Ashida 
1780-2, Japan 384-23 Tel.0267-56-1000 (fax. sama )
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KEVÄÄN JAPANIN MATKA PERUUNTUI. MUTTA

SYKSYLLÄ MENNÄÄN JAPANIIN.Se u r a a suunnitelma.Yhdeksän meitä jo on, 
7 lisää tarvitaan,11 lisää mahtuu.

Mennään marraskuussa, 44. ja 45. viikot, jolloin puut punertavat ja 
perinteisiä juhlia on runsaasti. Ollaan perillä ! 〇 päivää, jolloin 
matka halpenee n.1000:-. Neljä päivää olemme Tokiossa, viisi Kiotossa 
ja viimeisen yön Naritässä, josta nousemme kotimatkalle. Lennot Finnairillä 
Lentokentältä kuljetus hotelliin sisältyy hintaan.

Matkan hinta :12.800:-,lisäksi tulee Rail Pass, joka maksaa 
n.1.500:.Täilä passilla pääsee viikon aikana 1iikkumaan paitsi junilla, 
myös usei1la busseilla ja jopa lautoilla.Yritän tietenkin keksiä 1 isää 
hinnanhuojennuksia. Tämä on nytkin halvempi kuin kaksi vuotta sitten, 
välillä devalvaatio. Syksyyn mennessä voi tietenkin sattua mitä vain 
valuuttamarkkinoilla. Seuraavassa nuotit:

4 päivää Tokiossa, joista yksi vietetään Nikkossa, jonka lähistöllä 
myös kuumalähdekylpylä. Pääsemme sinne Rail Passilla.3.4. on Tokiossa 
Asakusassa Valkois ten Kurkien Juhla, SHIRASAGI-NO-MAI.Tytöt tanssivat 
valkoisiksi kurjiksi pukeutuneina.Yhtenä päivänä menemme vesibussilla 
pitkin Sumida-jokea Uenoon halki Tokion. Vesibussi lähtee Hamarikyu- 
puiston rannasta, katsomme ensin puiston.
Kiotoon menemme luotijunalla (250 km tunnissa). Se on päämajamme viiden 
päivän ajan. Sieltä käymme Närässä, Japanin ensimmäisessä pääkaupungissa, 
Osakassa ja Kobessa, jossa meitä opastaa Italian asiainhoitaja Japanissa. 
Hän on asunut siellä 14 vuotta ja naimisissa japanittaren kanssa.Piero 
Squillante on todennäköisesti Italian seuraava Suomen suurlähettiläs 
ja Italian täkäläisestä suurlähetystöstä kehoi11ivat minua ottamaan 
häneen yhteyttä, jos teen matkan Japaniin.Kobessa nousemme Rokko-vuo
relle ja likoamme Arima-kuumavesilähteissä.Kobessa on myös siihen aikaan 
krysanteeminäyttely.Edellisellä sivulla kartta.

Kiotossa esitetään siellä 〇1omme aikana KAMOGAWA-ODORI-tanssia.Kiotossa 
ja sen ympäristössä löytyy nähtävää. Viimeisen yön vietämme Nari tässä.

Viime välitiedotteeseen oli 1i psahtanut virhe; emme tosiaankaan pyöri 
vain Tokion ympäristössä.

Kiinnostuneet soittakoon/faxatkoon: Laura Lappalainen P.+F. 637 036.
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Yukio Mishima
MARKIISITAR DE SADE

Pieni näyttämö
SUOMEN KANSALLISTEATTERI
YKIO MlSHIMAN hienostuneen erootti- 
ja miehestä, joka on läsnä vain 
(1925-70) tuli suuren yleisön tie-

Maailmankuulun Nobel-ehdokkaan 
nen näytelmä kuudesta naisesta 
naisten puheissa.Yukio Mishima 
toi suuteen vasta, kun tuli tieto kirjailijan rituaali-itsemurhasta.
Näytelmä "Markiisitar de Sade** valmistui 1965. Tapahtumapaikkana 

Pariisi 1772-1790, keskeisenä henkilönä markiisi de Sade, ylhäistä 
syntyperää oleva upseeri, kirjailija ja pahamaineinen elostelija, 
jonka nimi on säilynyt jälkimaailmalle käsitteessä sadismi. Markii
si on saanut kuolemantuomion murhayrityksestä ja neljän prostituoi
dun pahoinpitelystä. Anoppi käy taisteluun järjestääkseen armahduk
sen ,kun hän äkkiä muuttaa mielensä. Miksi ?
Oh j a u s : Antti Einari Halonen, suomennos Kai Niemisen. Lavas tus j a 
puvustus Ralf Forsström. Näytelmän esittävät Katariina Kai tue 
(Markiisitar de Sade), Tiina Rinne, Päivi Akonpelto, Tea Ista,Mar
jukka Hait t unen ja Maija Karhi . / Lippumyymälä P.9〇-1733 1331.
HUOM! ! Syyskuussa on ajatus mennä joukolla (JKY) . Jos meitä lähtee 
20 h1öä on hinta 90:-/hlö. 25:-lisää, jos tahdotaan kahvia ja 
kakkua. ILMOITA, JOS KINNOSTAA PUH. 637 036, että tiede tään varata.

HUOM! HUOM!! SEURAAVAAN ON YHDISTYKSELLE VARATTU 20 LIPPUA 6.5.
Lipun hinta 110:- Espoon Teatteri Revontulentie 8 A.(Eläkel.70:-) 
Ilmoittautuminen 22.4. mennessä: Aulikki Sauramolle iltaisin 
ja viikolla~ 16. myös päivisin Puh. 315 5426. Maksu pyydetään suo- 
r i 11amaan PSP1-665.Jos haluat kahvin j a kakunpalan lisää 20 :- 
ja ilmoita mielitekosi Aulikille. TERVETULOA!

Hurja Macbeth-tulkinta suoraan Japanista
Shakespeari
n A man called 

Macbeth
Daisan Erotica-teatterin suuri menestys eri 
puoli 11a maailmaa.Macbeth on sijoitettu kes
kelle japanilaista mafiaa - yakuzaa.Ohjaaja- 
näyt teli jä Takeshi Kawamura on pannut mafio
sot puhumaan Hiroshima-slangia.

Esityksen vauhti on huikea ja taistelukoh
taukset hurjia! Näyttelijäryhmä (21) kurin
alainen , toimiva. Musiikkidramaturgia miele - 
tön, hirveä, hauska.
Näytökset 4.,5. ja 6.5. klo 19.00 
Liput 120:-,/70:-,/60:- Puh. 90-461 922

W A S E D A-yliopiston mieskuoro esiintyy Temppeliaukion kirkossa
3.5. klo 19.00.Aik. 50:-,lapset 25:-.Kuoron vahvuus 70.Kuoro esiin-

2 8 tyy kiertueella Riigassa, Tallinnassa ja Helsingissä.Järj: Y L



8.5. menemme yhdessä bussilla 
Aulangon SILKKITALOON, jossa tutus
tumme silkin historiaan, kutomisen 
historiaan, eri silkkilaatuihin ja 
näemme kuinka silkkitoukka kehittyy 
perhoseksi. Myös muuta mielenkiin
toista , josta saat paremmin tiedon 
soittamalla Gunnel Raville 
varmimmin klo 15-19, Puh. 555 304. 
Retken hinta 130:-(Voi tulla muutos.)

PUHEKILPAILU japanin opiskelijoille 31.5. klo 17 

Tule kuuntelemaan ja katselemaan kuinka puhe luis

taa . Lopuksi tarjoilua. Porthania, Hal1i tusk. 11.
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Vuosi Japanissa

Kiinnostaako kaukomaat, kirsikanku
kat, temppelit, teeseremoniat, judo, 
karate, eksoottinen ruokakulttuuri...

Tätä kaikkea löytää Japanista — maasta, 
jossa itä ja länsi, vuosituhantinen kult
tuuri, vanhat traditiot ja huippumoder
ni tekniikka elävät sopusoinnussa 
monituhatmiljoonaisen väestön kanssa.

Omasta Japanin vuodestani sain kui
tenkin irti paljon muutakin. Jokainen 
päivä on seikkailu. Koskaan et tiedä tar
peeksi, ja kaikki ovat aina valmiita ker
tomaan lisää oudoista tavoista, tottu
muksista ja tapahtumista.

Alussa olet kuin pieni lapsi. Avuton ja 
kielitaidoton. Mutta kuten pienet lapset, 
sinäkin opit nopeasti. Pian olet kuin 
kala vedessä oudossa ympäristössä, ryys
tät teetä, kumartelet puhelimessa etkä 
edes kaipaa tuoleja tai sänkyjä! Kielitai
tokin karttuu kuin itsestään kavereitten 
kanssa jutellessa ja kirjainmerkeistäkin 
alkaa löytyä jotain järkeä.

Parhaimpia muistoja ovat kuumankos
tean kesäyön pimeydessä räiskyvät ilo
tulitukset, kumisevat rummut ja yksin
kertaisuudessaan hypnoottinen bon- 
odori -tanssi, kesäleirien kansainvälinen 
ystävyys, hauskanpito ja yhteishenki. 
Tapaat paljon vaihto-oppilaita eri puo
lilta maailmaa, joka piankin alkaa tun
tua kovin pieneltä.

Kun sitten 1.1.1990 kiipesin vuoren
huipulle todistamaan "Hevosen Vuo
den" ensimmäisiä auringonsäteitä, tun
tui vuosi huvenneen hetkessä. Edessä 
odottivat haikeat jäähyväiset perheelle 
ja ystäville, paluu "kotoa" kotiin. Van
noin kuitenkin palaavani, koska tästä 
maasta ei vuodessa saa tarpeekseen, tus
kin edes kymmenessä.

Maarit Fabritius ja Terhi Ikonen 
Japani 1990
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>IFS INTERCULTUR4L
PROGMMS
SUOMI FINLAND

HAE AFS-VAIHTO-OPPILAAKSI LUKUVUODEKSI 1994 -1995

EUROOPPAAN, AASIAAN, LATINALAISEEN AMERIKKAAN, 
AUSTRALIAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, KANADAAN JA USArHAN 
mahdollisuus valita 30 eri maavaihtoehdosta

Hakijan tulee olla 15-17-vuotias peruskoulun, lukion tai jonkun muun 
keskiasteen oppilaitoksen oppilas. Keskiarvon tulee olla vähintään 7,5.

AFS ETSII MYÖS ISÄNTÄPERHEITÄ 
vuosivaihto-oppilaille 20 eri maasta lukuvuodeksi 1993-94 sekä 
amerikkalaisille kesävaihto-oppilaille heinä-elokuuksi kesällä 1993

Tiedustelut puh. 90-666 644, fax 90-666 621.
Os. Et. Makasiinikatu 5 B, 00130 Helsinki.
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SUSHIk KOTOSSA
KOKKAUSKURSSI 26.4. klo 17.00(ma

Kenichi Kakuto opettaa, jonka | 
jälkeen oppimateriaali syödään.1 
Opetus tapahtuu ravintola Kotossa 
kalevankatu 21.Kurssin hinta 60』 

pyydetään suorittamaan etukäteen 
PSP 6481-665.Mukaan mahtuu 8.
Ilmoittautumiset Laura Lappalainen P. 637 036. 
21.4. mennessä.

Muuta oppia
KALLIGRAFIAA opettaa YOKO KOBAYASHI 17.4.klo 10-12 
Porthania, Hallituskatu 11, 2 krs. Yokon P.746 746

ORIGAMI- paperitaittelua opettaa Seisuke Okada 
16.5. klo 15.00 n. 21. Ehrensvärdintie 4-6( Nuotio) 
30:-/hlö maksetaan paikan päällä.Mukaan sakset kii
maa , viivotin ja muistipaperia.Ilm.L.L. P.637 036

IKEBANA - kukkienasettelua 4.7. ja 22.8. meren ran
nalla alkaen aamulla klo 1〇, Tehdään asetelmia, pi
detään kritiikki ja maistellaan japanilaista.
40:-/hlö Ilm. ohjaajalle Laura Lappalainen P.637 036

TEESEREMONIAA syksyllä opettaa Minna Torniainen.
BONRAKU-TEMAE eli tapa valmistaa teetä tarjottimel
la .8 kertaa 350:-.Vähintään 1〇 osallistujaa.
Ilm. Minna T. P. 673 070 tai Vallilant.20 B 4

Urban Frontier—Tokyo '96
"Meeting the Challenge of the 

21 st-Century City" Tokiossa 1996 
448 hehtaarin alueella esittäytyy 
tulevaisuuden kaupunki.Jatkossa 
lisää informatiota näyttelystä.

33



KENDON 12. EM-KILPAILUT 
TURUSSA 

TYPHOON-HALLISSA 

9.-11.4.1993
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THE POINT AREAS USED IN KENDO

REFEREE'S CALLS

Begin 
YAME

HAJIME
play

Stop
JOGAI

Out of bounds

HANSOKU
Foul

HIKIWAKE
Draw

MEN-ARI
Point from head

KOTE-ARI
Point from wrist

DO-ARI
Point from torso

TSUKI-ARI
Point from throat

NIHONME
Resume play 
(for the 2nd point)

SHOBU
Resume play 
(for match point)

SHOBU-ARI
Match over

HANTEI
Decision
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LAHJOITUS YHDISTYKSELLE Elsa Mäkelä, joka on ollut JKY:n jäsen 
vuodesta 1982 lahjoitti vuosikokouksessa yhdistykselle kirjaharvi
naisuuden :Shizuko Yuhashi, Marta Keravuori: KUKKA-ASETELMIA.
Kirja on vuodelta 1953 ja lienee ensimmäinen suomenkielinen ike- 
bana-kirja. Elsa toi myös mielenkiintoisia kopioita Otavan tieto
sanakirjasta vuodelta 1914. Niistä myöhemmin.

KESÄYLIOPISTOT
Japanin opiskelua Helsingin Kesäyliopistossa: Puh. 9〇-135 4577
7.-18.6. klo 9-16 Suggestopedinen peruskurssi.80 t

Kurssimaksu 1800:-

2.-13.8. klo 9-16 Suggestopedinen jatkokurssi. 80 t
1800:-

24.5.-18. 6. klo 16.3〇-19.00 Peruskurssi. 60 t 
430:-

16.8.-9.9.klo 16.3〇-18.00 Jatkokurssi. 38 t 
390:-

2.-20.8. klo 16.3〇-18.00 Japanin kulttuurihistoria. 30 t 
390:-

9.-25.8. klol8.00-20.00 Japanin kirjallisuus.
290:-

26 t

Japanin opiskelua Turun Kesäyliopistossa. Puh. 921-323 302
9,-24.8. klol6.00-18.00 Japanin kulttuurihistoria.20 t 

490:-

9.-31.8. klol8.30-21.00 Japanin alkeet. 40 t. 
750:-

APURAHA

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION 

julistaa haettavaksi apurahoja Japanin kansaa, yhteiskuntaa,kulttuuria, 
taloutta ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten. Säätiön 
tehtävänä on lisätä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjoismaiden, tässä 
tapauksessa erityisesti Suomen ja Japanin välillä. Osa apurahoista myön
netään matkastipendeinä. Hakemuksia voivat jättää sekä yksityiset henkilöt 
että organisaatiot ja laitokset. Hakemuksista tulee ilmetä projektin, matkan 
tai tutkimuksen tarkoitus perusteluineen, hakijan taustatiedot ja ansiot, 
mahdolliset suosittelijat ja anottu rahamäärä kustannuserittelyineen . 
Hakemukset tehdään kaavakkeelle, jota on saatavissa Sasakawa Foundationin 
toimistosta, osoite Mannerheimintie 40 B,00100 Helsinki. Lisätietoja 
antavat ministeri Gunnar Korhonen ja rouva Seija Korhonen, puh. 90-8187096 
tai 90-409515 sekä kansleri Erik Allardt, puh. 90-1354550 tai 921-654380. 
Hakemukset on lähetettävä The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationille 
huhtikuun 02. päivään mennessä osoitteella Mannerheimintie 40 B, 00100 
Helsinki.
Apurahan saajan tulee aikanaan jättää säätiölle selvitys apurahan käytöstä 
ja toimintansa tuloksista.
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä 
japanilaisen kulttuurin eri alueita tutuiksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille 
suomalaisesta kulttuurista. Yhdistys järjestää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konscrtin, JKY järjestää 
myös teatteri- ja orkcsteriryhmicn vierailuja sekä elokuvailtoja. Julkaisutoimintaa: japanin 
kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit, vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri 
alueita käsittelevä IIASHI-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO- jäsenlehti. 
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kiclipallo, origami, ruoka, retket ja perinncjuhlat. 
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitten järjestämiseen. Jky:llä on 
myös kirjasto. Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki.

日本文化友の会は19 7 8年に設立され、フィンランドの人たちに様々な日本文化を 

紹介し、また日本人にフィンランドの文化を知ってもらうことを目的としています。 

当会は年一度の「水の音」コンサートを初め、日本から劇団やオーケストラ、映画な 

どを招請しています。出版活動としては、日本語テキストとその付属カセットテープ、 

年一回発行の総合日本文化特集誌「橋」、年4回発行の当会機関誌「友」などがあり 

ます。 またサークルとして生花、書道、言葉のボール、折紙、料理の各部が活動し 

ており、その他にも旅行・遠足や伝統的な祭事も行なっています。さらに日本の美術 

展覧会のアレンジにも協力しています。当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、「ヘルシンキ中央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。

Yhdistyksen johtokunta v.1993

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Ronny Rönnqvist 
Laura Lappalainen 
Heini Wiljander 
Antti Lappalainen 
Aulikki Sauramo 
Mirja Paatero 
(junnel Ravi

(90)595 068
(90)637 036
(90)417 456
(90) 637 036
(90)150 2535
(90) 571 541
(90)555 304

Varajäsenet: Sirpa Kondo
Naoko Shibayama

HARRASTUSPIIRIT:

(90)8766035
(90)491 039

Kalligrafia Yoko Kobayashi (90)746 746
Ikebana Gunnel Ravi (90)555 304
Kielipallo/japani Marja-Liisa Ahmed (90)573 576
Kielipallo/suomi Juha-Petri Tyrkkö (90)795 151
Origami Seisuke Okada (90)420 9084
Kirjasto Riitta Rouhiainen (90)712 014

Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Ilmoitushinnat:1/1 s 200:-,1/2 s 1()():-,1/4 s 50:-
Lehti ottaa mielellään vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia, jne 
osoitteella: PL 305, 00101 Helsinki tai 3 7
Päätoimittaja: Laura Lappalainen, Weckscllintic 6, 00150 Hki,P.637 036



HASH1 on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema 
japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä julkaisu.
Jäsenhinta @ 30 : - paitsi kaksoisnumero 11-12,13,14 @ 35 ：-
Ulkopuolisille vastaavasti 40 : - ja 45 :-Lisäksi tulevat postituskulut.
Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

HASHI-nimi tarkoittaa siltaa.Tässä tapauksessa kulttuurisiltaa. 
HASHIEN aiheet:
no 4 Japanilainen teatteritaide.

no 5 Historia ja yhteiskunta.

no 6 Kirjallisuus.

no 7 Ei ole teemanumero, vaan käsittelee eri taidelajeja:

musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

no 8 Ruokakulttuuri.

no 9 Kirjallisuutta mm Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa 

no 1()10-vuotis juhlanumero. HEIAN-kauden kirjallisuutta, ZEN- 

maalaustaitecn kaunis tyhjyys, Japani kansainvälistymisen 

paineessa mm.

nol1-12 Japanilainen maailmankuva.

no 13 Vanhuus Japanissa.

no 14 Japanilainen maisemasuunnittelu.

JAPAN1NK1ELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan oppikirja JAPANIN KIELI. Kirjan hinta jäsenille 55:- 

muille 70:-,kasetti I 50：-, kasetti II 40:-.Lisäksi tulevat postimaksu, postiennakko

Tilaa alla olevalla kupongilla._____________
TILAUSKUPONK1 Postitusosoite: PL 305, 00101 Helsinki
Tilaan seuraavat Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n julkaisut:
〇 HASHI-julkaisu no______
〇 JAPANIN KIELI-oppikirja 〇 KASETTI ! 〇 KASETTI II

Nimi Lähiosoite

Postinumero Puh. Allekirjoitus
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella: 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry 
PL 305, 00101 Helsinki.
I lakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu 
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS 乙

Nimi Puh

Lähiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys Allekirjoitus
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フィソラソド


