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Kannen vasemmassa yläkulmassa oleva lehtemme nimi TOMO tarkoittaa japaniksi 
ystävää. Yläpuolella oleva kanji on alkuaan ollut         eli kaksi kättä, jotka 

toivottavat tervetulleeksi, ojentuvat vastaanottamaan.

表紙

絵は筆と墨との芸当である.むろん絹か紙かが要る.栖鳳の言に 

従うと,絹は扱い易いが，紙は扱い難いという.それだけに紙は変 

化もあり気の張りもあって愉快だという.墨も古墨を尊重する画人 

も多いカ＜,古きに過ぎると力が抜けていて物足らんという.そこで 

この「画人」だが，栖鳳独特の一作だろう.極端な省筆,つまり没 

骨法の作品だから腕の冴えを必要とする.筆の穂の部分は刷毛で濃 

淡よろしく 2筆と外廓線の2筆.軸は朱色の3筆で，墨も2筆か3 

筆であろう.だから腕を1〇度動かしただけでこの作品が生れる. 

やはり永年筆と墨とで苦労した成果だろうし,黒と朱との組合せに 

この作の生動がある.

栖鳳の言葉はこの「友］にあります。

KANNEN KUVA esittää siveltimen ja tussikiven yhteyttä taiteen tekemisessä. 
Työ on japanilaisen taiteilijan SEIHON (1864 -1942). Hän suosittelee 
vedostukseen käytettäväksi vanhaa paperia, koska Seihon mielestä vain se 
toistaa oikein taiteilijan ajatuksenpa sen lisäksi pingottuu oikein. Eli 
myös paperilla tulee olla elämän kokemusta.
Tussikivi on kulunut ja sivellin paljon käytetty; on tehty paljon työt 
yhdessä. Tämä on Saiholle tyypillinen työ. Hän oli siveltimen taitaja, joka 
harkitsi työnsä perusteellisesti ja asetti itselleen korkeat vaatimukset. 
Samoin työvälineilleen.
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Tervehdys TOMOHIMASTA !

TOMOHIMA voitti ylivoimaisesti Uuden 
Koiran Vuoden Juhlassa pidetyssä 
äänestyksessä. Tarjolla oli: Tomohima, 
Tomoko, Tomokan, Tomokai, Tomomaja, Edo 
(Edo Eirassa), Kotipesä, Päämaja, Tomohon, 
Soppi, Tomoka, Sopukka, Tomoten, Tomola, 
Kolo, (Peikoille pehmoinen olo), Tomoai, 
Voittaneen ehdotuksen oli oivaltanut, 
kuten sopi odottaakin, puheenjohtajamme 
Ronny Rönnqvist. TAP-TAP-TAP-TAP-TAP-... 
Japanilaista kirjoitustapa-apua tarvittai
siin japanilaisilta jäseniltä; hima tarkoit
taa vapaa-aikaa ja on kanjin暇 Kun-lukeutu- 
minen eli sen japanilaisperäinen äänneasu. 
Saman kanjin On-lukeutuminen eli kiina- 
laisperäinen on KA. Sanan lopussa kanji 
ääntyy siis KA ja sanan alussa hima.
Mutta koska _hima on ilmiselvää Hesan 
slangia, voinemme kirjoittaa sen kata- 
kanoilla kuten yleensä lainasanat.

Eli kumpi on parempi-kivampi ?

友暇 友ヒマ

Vastaus joko puh. tai kirjeitse.

Laura

P.S. KA, hima - kanjin katsotaan 
muodostuvan osista:

0 (päivä), siihen 段(tilapäinen, väärä, 

nykyään千反)eli väärä, tilapäinen päivätyön 
tekemisen kannalta).
(Tämä on oma muistikikkani, jokainen 
keksiköön omansa.)

Tervehdys Kai Niemiseltä.......... 4
Ikebana / Siri..................... 6
Runosivu / Kirsti Suomi vuori....... 7,
Shiatsu auttaa / Aulikki Sauramo....8
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6.3.93

Hyvä Laura Lappalainen,

Kiitos kiinnostavasta arkkitehtuurisarjasta. Kuten ehkä itsekin 
huomasit, Tomo-lehden viime numeron arkkitehtuuri-sanastoon oli 
kuitenkin lipsahtanut muutama virhe. Jos ne olivat jo lähteenä 
käyttämässäsi Kawazoen kirjassa, kehotan suhtautumaan epäilevästi 
koko teokseen. Lystikkäin kömmähdys oli se että tenjöbito 
oli kirjoitettu "laipion ihmiset" eli "katon väki".
Tenjöbito, "palatsiin nousevat ihmiset", tarkoittaa niitä 
ylimyksiä joilla oli lupa nousta keisarin asuinpalatsin 
vastaanottohuoneeseen eli tenjo-no-ma -saliin. Tämä 
lupa oli kolmannen hoviarvoasteen ja sitä ylemmillä ylimyksillä 
ja neljänteen arvoasteeseen kuuluvilla keisarin neuvonantajilla, 
ellei sitä jonkin rikkeen tähden peruutettu. Myös neljännen ja 
viidennen arvoasteen virkamiehille ja kuudenteen arvoasteeseen 
kuuluville keisarin kamaripalvelijoille myönnettiin usein oikeus 
nousta vastaanottotiloihin. Muut hovi- ja virkamiehet olivat 
alempaa virkakuntaa jolla ei vastaanottotilaan ollut asiaa; 
heidän nimityksensä oli jigenin (ei jigebito), "maahan 
laskeutuneet", joka laajemmassa merkityksessä tarkoitti rahvasta 
yleensäkin.

Merkitsen oheen kanjeilla tenjöbiton samein kuin 
kondö-sanan oikean kirjoitustavan. Kondoz "kultainen 
halli", muuten on yleensä sama kuin hondo, "päähalli". 
Sanassa kodö (auditorio eli luentosali) molemmat oot 
ovat pitkiä. Kairo on katettu käytävä; englannin 
gallery tarkoittaa tietenkin myös käytävää, mutta nykysuomessa 
sana galleria johtaa harhaan ajattelemaan näyttelytilaa.
Shinden, "nukkumispaviljonki", ei ollut pelkästään 
hoviväen vaan yleensäkin ylhäisön asuinkartanoiden päärakennus. 
Merkitsen myös muiden sanojen tavallisen kirjoitustavan 
kanjeilla.

Tarkoitukseni ei ole saivarrella eikä besserwisseroida; jos 
haluat julkaista oikaisut Tomossa, ei minun nimeäni välttämättä 
ole tarpeen julkaista.

Talvi on ollut kiireitä täynnä. Muistan että joskus aikoja sitten 
lupasin avustaa Tomoa; kunhan kiireet hellittävät lähettelen 
jotakin sopivaa tekstiä.

Hyvää kevääntuloa,

I NABE 猪名部 KONDŌ 金堂 TENJŌBITO 殿上人

TAHÖTÖ 多宝塔 MOKOSHI 裳階/宸層 JIGENIN 地下人

NUK I 貫 HA I DEN 拝殿 FUSUMA 襖



Oheisen runoilija Kai Niemisen kirjeen johdosta kiitos; on kiva, että joku lukee 
Tömoa ja on hauska saada selvää palautetta eikä arvailla nurkan takaa kuuluvan 
hihityksen aihetta. Tietoni ovat tietenkin peräisin useammasta kirjasta.Japanese 
Architecture by Kawazoe Noboru julkaisun on kustantanut International Society 
for Educational Information, Inc. Tokiosta. Ote kirjasta: " The latter were known 
as tenjobito, "people living above the raised floor", to distinguish them from 
the ordinary people, who were known as jigebito, "people living on the surface". 
Lähinnä kirjan käännös vaikutti minusta välillä epäilyttävältä.
Muuten minusta galleria on nimenomaan käytävä, mielellään toisella sivulla ikku
noita tai aukkoja. Voi johtua siitä, että italialainen ja yleensä Välimeren kult
tuuri on itselleni niin tuttu, varsinkin Italian kieli ja kulttuuri.
Kawazoe Noboru ei millään lailla ole mielitiedottajani, sainpahan juuri sopivasti 
hyppysiini. Muita lähteitä mm. Columbian Yliopiston Associate Professor of Fine 
Arts Everard Miller Upjohn: History of World Art ja viitisen muuta.
Muita Kawazoe Noborun julkaisuja:(julkaisujen ja apurahojen määrä ei kyllä tie
tenkään todista mitään.): ISE Prototype of Japanese Architecture,the M.I.T.Press. 
Contemporary Japanese Architecture, The Japan Foundation, 1973, Tami to kami no 
sumai (House for People and Gods), Kodansha, 1979, Ki no bunmei no seiritsu (The 
Culture of Wood), Japan Broadcast Publishing Co., Ltd.,1990 ja muita.
Hohhoijaa. Minä olen muuten pienestä pitäen tykännyt besserwisseroinnista. Mikä 
sen hauskempaa , semmonen muheva olo.

Laura

KAYNTIKORTTI

Kaksipuolinen käyntikortti; 
toinen puoli japania, 
toinen jotain Euroopan kieltä. 
lOOkpl / 110 -140:- 
(Hinta riippuu tilaajien 
määrästä)
Hinta sisältää ladelmat, 
käännöksen.
Ilmoita puh. 637 036

JAPANILAISET ETSIVÄT SUOMESTA 
VAIHTOKOTEJA.
ELI KOTIA, MISSÄ ASUA 
SUOMESSA OLON AIKANA. 
PIDEMMÄKSI TAI LYHYEMMÄKSI 
AJAKSI.
JOKO PERHEEN KANSSA ASUEN 
TAI ERIKSEEN.
HE VOISIVAT VASTAVUOROISESTI 
TARJOTA KODIN JAPANISSA 
MATKAILEVILLE SUOMALAISILLE:
Puh 637 036.
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IKEBANA

Kääntelen koivunoksaa kädessäni. Katselen ja kääntelen. Karkotan 
ajatukset mielestäni ja keskityn. Katselen kukkia, katselen maljo
ja. Käteni tarttuu veneenmuotoiseen, pitkään ja kapeaan saviasti
aan. Aloitan sommittelun.

Valitsen pajun, jota lämmitän ja muotoilen kädessäni. Se elää. Pai
nan pajun piikkiin. Kaareva oksa kurkottautuu kohti aurinkoa nöyrä
nä, mutta itsetietoisena. Pajun seuraksi valitsen iiriksen, joka on 
vielä nupulla. Iiris ja pajunoksa muodostavat parin, voimakas ja 
hento, mies ja nainen.

Peitän piikin vihreällä lehdellä ja nipulla päivänkakkaroita. Päi
vänkakkarat kietoutuvat iiriksen varteen palvovana valkeana vaippa
na. Kevennän pajua heinän vihreällä.

Asetelma on harmoninen. Olen vanginnut tuokion keväistä luontoa. 
Kauneinta asetelmassani on aukko, tyhjä tila. Sisältö.

6 Siri



Joka vuosi puiden kukkiessa 
uskon, että kesä jatkuu ikuisesti

Linnut, perhot enteilevät kesää 

myös melkein näkymätön 

harmaa hyönteinen

Kevään kirkkaus 

näkymättömiin

tähdet himmentää

vaaletessaan kätkee

tähdet

syksyyn asti lepäämään

Kirsti Suomivuori
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Ikebana-tunnin jälkeen:

Kolme paljasta, talvista oksaa heijastaa 

ihmisen suhdetta maahan ja taivaaseen

kevään taivas



SHIATSU AUTTAA Kevyttä keinuntaa kyljeltä toiselle, lempeää musiik
kia, pehmeää sivelyä. Näin nautinnollisesti alkaa 
shiatsuhieronta, vuosisatoja vanha japanilainen 
hoito, joka sekin on lähtöisin Kiinasta.

Aikaa tilatessani minua pyydettiin ottamaan mukaan verryttelypuku tai muu mukava 
asu. Maatessani lattialla pehmoisella alustalla silmät suljettuina ymmärrän kehotuksen. 
Näin on helpompi rentoutua, antautua shiatsuun.

Vähitellen, kun alkujännitys on hälvennyt, hieroja ryhtyy tunnustelemaan hartioita. 
Tietenkin sieltä löytyy kireitä lihaksia, joita hän pysähtyy painelemaan, sivelemään ja 
venyttämään. Selkä käydään läpi nikama nikamalta. Sively muuttuu voimakkaammaksi. 
Välillä sen keskeyttää vain vahvat painallukset. Tunnelma on koko ajan rauhallinen, 
hyväilevä, kiireetön. Leppoisasti jutellen pohdimme ruumiillisen ja henkisen hyvin
voinnin yhteyttä. Eivätkös ne olekin sama asia, kun oikein miettii. Siinä lihaksia, 
nikamia, niveliä tunnustellessaan hieroja tunnustelee minua. Sepä ei olekaan aivan 
helppoa. Olla passiivisena ja rentona, tekemättä mitään, se ei oikein luonnistu. Kyllä 
minä itse nostan käteni, tai ainakin autan vähäisen. Hierojan ääni kuuluu "rentoudu"»

Välillä käy epäilys, voiko tästä olla mitään hyötyä. Kyllähän hieronnan pitää tuntua, 
käydä kipeää ainakin vähän. Ero suomalaiseen hierontaan, jonka tunnuksia ovat 
hierotaan ja käännetään, vaivataan ja väännetään, onkin melkoinen. Ja kuitenkin koko 
ajan, siinä rentona maatessasi, tunnet miten oleminen muuttuu. Hartian jännitys, käden 
kipeä lihas, ristiselän kipupiste, ne kaikki saavat oman osansa.

Silmät kiinni kuuntelet hierojan puhetta meridiaaneista, miten tietyt pisteet vastaavat eri 
elimiä. Eikö se ole sitä itämaista oppia, akupunktioon liittyvää, jonka koululääketiede 
on vihdoin viimein meilläkin hyväksynyt. Shiatsu auttaa unettomuuteen, stressiin. 
Muusikot ottavat hoitosarjoja rasitusvammoihinsa. Näin kertoilee hieroja. Tietenkään 
yksi kerta ei saa ihmeitä aikaan, mutta helpottaa sen verran, että haluaa tulla toistekin. 
Shiatsu parantaa verenkiertoa, nesteiden virtausta ja rauhoittaa hermoja. Siitä seuraa, 
että shiatsu auttaa paitsi selkä-, niska- ja hartiakipuihin myös päänsärkyyn, unetto
muuteen, väsymiseen,masennukseenjaruuansulatusvaivoihin.Tuntuu uskomattomal
ta.
Runsaan tunnin mittainen hoitorupeamaon ohi. Vielä hetken lepo ennen pukeutumista 
ja poislähtöä. Ovella shiatsuterapeutti Sampsa Korhonen kertoo, että yöuni tulee 
olemaan rauhallinen ja olo energinen usean päivän ajan. Piti muuten paikkansa.

Aulikki Sauramo
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Aamulla lehti 
parvekkeella kuin viesti 
runoilijalta: 
japanilainen tanka 
lehteen kaiverrettuna.

Tänä iltana penkki oli rikottu: 
raunioilla kasvoi koiranputkea. 
Tänä iltana voin kuulla 
linnun, lentokoneen ja kaskaan äänet. 
Minä pidän näistä valoisista illoista 
valoisina öinä 
jolloin voin kyyristyä kainaloosi 
jolloin sulaudumme yhdeksi 
ja aavistamme auringon menneen.

RUNORESEPTI

Otetaan Karunan Space for truth 
ja riisutaan klovnin naamari, 
otetaan puolikas rubiini 
ja aavistus simpukan huminasta. 
Sekoitetaan nämä 
ja mennään aavalle jäätikölle: 
avantoon syntyy runoja.

Riitta Welroos

HEI KIRJOITTAJAt
Järjestän 11.-15.5.1994 Kirjoittajakurssin Oriveden Opistossa, 
johon olet sydämellisesti tervetullut. Tämä luovaan kirjoittami
seen opastava kurssi on nimeltään SANATAIDE KALEIDOSKOOPISSA.
Opetukseen sisältyy myös japanilaisen lyriikan harjoittelemista 
ja kirjoittamista (tanka, haiku etc.) suomeksi ja luentoja 
japanilaisesta lyriikasta. EnnakkoiImoittautuminen pikaisesti
kirjoittajaohjaaja-kriitikko RIITTA WELROOS 
Kiskontie 5 A 14, 00280 Helsinki 
puh 90-414 860
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SAIGO TAKAMORI 
KOIRAN VUODEN TARINOITA

Näin koiran vuoden alussa tulee tietenkin monenlaisia koirajuttuja mieleen. Mitä 
japaniin tulee, niin kaikkihan tuntevat Chuken-Hachiko -tarinan, koiran, joka vuosi
kausia päivittäin odotteli isäntänsä kotiinpaluuta junalla Tokion Shibuyan asemalla. 
Siitä on muistona Hachiko-koiran patsas aseman ulkopuolella - siellä päin yhtä 
suosittu kohtaamispaikka kuin "Stockan hissit" ennen Hesassa.

Myös samurai ja valtiomies Saigo Takamori, Safsnma-kapinan (1877) johtaja, oli suuri 
koirien ystävä, joka nautti vuorilla kulkemisesta koiriensa kanssa. Jokainen Uenon 
puistossa käynyt muistaa varmasti Dai-Saigon patsaan koirineen.

Mutta olipa kerran aika Japanin historiassa, jolloin koiralla oli melkeinpä päärooli. 
Todennäköisesti nelijalkaisella ystävällämme ei missään eikä milloinkaan ole ollut niin 
makeita päiviä - ei ainakaan teoriassa.

Sattuipa nimittäin niin, että loistokkaan Genroku-kauden aikana 5. Tokugawa-shogun 
Tsunayoshi ei sitten millään konstilla onnistunut saamaan kaipaamaansa miespuolista 
perijää. Silloin buddhalaisneuvonantajatkeksivät, että sehän on Tsunayoshinkarmasta 
kiinni. Koska Tsunayoshi oli syntynyt koiran vuonna (1646) hänen oli tietenkin 
sovitettava edellisen elämänsä pahat teot olemalla hyvä eläimille nykyisessä elämäs
sään.

Näin ollen määrättiin lailla, ensimmäisen kerran vuonna 1687, että kaikkia eläimiä, 
mutta erityisesti koiria oli kohdeltava hyvin ja kaikella kunnioituksella. Lain rikkomisesta 
määrättiin sakkoja, vankilaa ja törkeissä tapauksissa kuolemanrangaistusta! vähintään 
maanpakoon.

Vähitellen koko asiasta kehittyi, moderniatermiä käyttäen "miljoonabusiness".Suurissa 
kaupungeissa rakennettiin kulkukoirille valtavat tarhat, inu-yasiki (Edossa muun 
muassa Okubon ja Nakanon kaupunginosiin), joissa kussakin majaili yli 10 000 koiraa. 
Näiden koirien ruokkimiseen kului päivittäin kaiken kaikkiaan 330 kokua riisiä, siis noin 
60 000 litraa. Lisäksi tarvittiin 10 paalua kuivattuja sardiineja, saman verran miso- 
tynnyreitä, polttopuita jne. Koko systeemin valvojaksi määrättiin ylitarkastaja, inu- 
metsuke, ja koirista huolehtivat erityiset koiralääkärit.
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Tietenkin myös muita koiria ja eläimiä piti kohdella hyvin. Tarkastajat eli metsuket 
kuljeskelivat kansan keskuudessa tarkistaakseen, että lakeja seurattiin. Koiria oli 
kohdeltava kaikella kunnioituksella, eikä naapurin koiraa saanut hätyytellä liiankova- 
kouraisesti, vaikka se olisikin ollut puutarhassa pahanteossa. Tappelevat koirat piti 
erottaa kylmällä vedellä ja koiran kuoltua piti siitä ilmoittaa viranomaiselle ja huolehtia 
koiran asianmukaisesta hautaamisesta.

Koiralakien rikkomisesta tuomittiin ankaralla kädellä ja kerrotaan, että rikkomuksista 
kuolemaantuomittujen päät täyttivät kohta 30 tynnyriä! Jopa samuraitkin pelkäsivät 
ratsastaa hevosiltaan, koska siitä saattoi seurata syyte eläinrääkkäyksestä. Myös 
lintujen ja muun riistan metsästys loppui. Seurauksena oli, että madot ja muut itikat 
pääsivät pahan kerran verottamaan riisi- ja muita viljelmiä, minkä johdosta taas riisin 
hinta nousi.

Tämä kaikki kuulostaa melkein uskomattomalta, mutta tunnettu Japanin-matkailija 
Engelbert Kaempfer, joka oleskeli Deshimalla 1690 一 92 ja teki tänä aikana kaksi 
matkaa Edoon, vahvistaa matkakertomuksessaan, että japanilaiset lähteet puhuvat 
totta.

Pian koko systeemi nieli niin paljon rahaa, että Tsunayoshi vuonna 1696 määräsi 
kannettavaksi maailman todennäköisesti ensimmäisen koiraveron. Tämä, ainakin 
tavalliselle kansalaiselle, kova komento kesti vuoteen 1709 saakka, jolloin Tsunayoshi 
kuoli, luultavasti isorokkoon, mutta joidenkin lähteiden mukaan erään konserttinsa 
murhaamana. Tällöin koiralait poistettiin kiireen vilkkaa ja kerrotaan, että vankiloista 
vapautettiin likimain 12 000 vankia, jotka olivat kiven sisällä näiden lakien seurauk
sena.

Oliko Tsunayoshi sitten mielipuoli? Ei suinkaan. Hän oli varsin korkeasti oppinut 
hallitsija ja piti luentoja muun muassa konfutselaisista klassikoista. Toisaalta hän aivan 
ilmeisesti oli henkisesti tasapainoton sekä mitä suurimmassa määrin taikauskoinen ja 
altis buddhalaisavustajiensaneuvoille. Kansan keskuudessa hän joka tapauksessasi 
liikanimen Inu-Kubo eli Koira-shogun.

Se tosiasia, että koiralakeja noudatettiin melkein protestoimatta 22 vuoden ajan, kertoo 
kansan kurinalaisuudesta, mutta ennen kaikkea Tokugawa bakufun voimasta näinä 
"vanhoina hyvinä aikoina".

Wanha Ronny-kettu

■
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七

SEITSEMÄN ONNENJUMRLRR 蓊
Näiden seitsemän onnenjumalan - Shichi Fuku - jin - henkilöllisyys on vaihdel

lut eri aikakausina. Yhteen aikaan Kisshoten, Benzaiten, Tamonten, Daikokuten, 
Hotei Oshö, Fukurokuju ja Ebisu olivat näitä hyvän onnen suojia, kun taas toise
na kautena Onnen Kantajia olivat Benzaiten, Bishamonten, Daikokuten, Ebisu, Fuku
rokuju, Hotei Oshö ja Shöjo, nykyään heidät tunnetaan nimillä Ebisu, Daikoku, 
Bishamon, Benzaiten, Kichijoten , Jurojin ja Hotei Osho. On kylläkin selitetty, 
että Fukurokuju ja Jurojin ovat yksi ja sama jumala. On myös varmaa, että yhteen 
aikaan näiden jumalien joukkoon kuului Shojö, koska eräässä_N6 - esityksessä 

Shöjo lausuu: ** Heidän, jotka palvovat minua, on oleva rikkaus ja kunnia**. Niinpä 
ei voine olla epäilystä Shöjon kuulumisesta Seitsemän onnenjumalan joukkoon.

Usko seitsemään onnentuojajumalaan oli laajalle levinnyt japanilaisten keskuuz 
dessa. Tapana on yleisesti maalata vene ja siihen nämä jumalat, tämä kokonaisuus 
on nimeltään Aarrelaiva - Takarabune - ja se asetettiin pään alle nukkumaan men
täessä ensimmäisen kuun toisena yönä tuomaan kauniita unia.

DAIKOKU
Daikoku ja Ebisu olivat ja ovat usein vieläkin lähes joka kodissa joko maalauk- 

sinä tai veistoksina, onnen jumalina. Mehakala on buddhalainen jumala Intiassa, 
nimi tarkoittaa: **Pimeys** tai "Iso musta", jota myös japanilainen nimi tarkoittaa. 
Niinpä ei ole epäilystäkään siitä, että Daikoku saapui Japaniin Intiasta, vaikka
kaan ajankohtaa ei varmuudella tiedetä, varmaa on kuitenkin, että se tapahtui en- 
nen Heian-kautta. Alkujaan hän oli sotajumala, mutta myöhemmin häntä palvottiin 
rikkauden jumalana ja Daikokusta tuli yksi Seitsemästä Onnentuojajumalasta.
Johtuen tavasta palvoa samanaikaisesti shintolaisia ja buddhalaisia jumalia 

rinta rinnan jumaluuden alkuperäinen persoona hämärtyi ja siitä puhuttiin usein 
nimellä Oho-kuni-nushi-no-kami eli Kunnian maan jumala. KOJIKISSA* on mainittu 
Oho-kuni-nushi-no-kami, joka kantaa säkkiä matkallaan Inabaan. Nykyinen Daikoku 
kantaa säkkiä olkansa yli heitettynä ja usein hänellä on tsuchi, nuija oikeassa 
kädessään. Hänellä on väljä kaapu päällään, myssy päässään ja usein hän seisoo 
kahden riisipussin päällä. Lähettinä hänellä on rotta. Daikokun juhlaa vietetään- 
kin rotan aikaan keskiyöllä marraskuussa. Tarkempi päivämäärä ei ole tiedossani.
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EBISU

Tunnetaan myös nimellä Ebisu Saburo. Hänet on usein puettu hulmuavaan kaapuun 
ja korkeaan päähineeseen, toisessa kädessä on onki ja toisessa kainalossa tai, 
merilahna. Hänen sanotaan olevan Izanagin ja Izanamin kolmas poika. Kolmen vuoden 
vanhana Ebisu ei vielä osannut kävellä ja isä lähetti hänet merelle veneessä, joka 
rantautuiNishinomiyassa Settsun maakunnassa. Yksi Nishinoyaman temppeleistä on 
omistettu hänelle. Alku Ebisun palvomisesta on epäselvä. Keskiaikana häntä kumarsi
vat erikoisesti kauppiaat, jotka ensimmäisen kuun kymmenentenä päivänä uhrasivat 
Ebisulle tain ja anoivat menestymistä sekä Ebisulta että Daikokulta.Ashikaga-kau- 
della aivan erikoisesti Ebisua palvottiin hyvän onnen jumaluutena.

BISHAMON

Bishamon oli alkuaan pyhä kenraali, joka vartioi Buddhan pantheonia. Häntä 
kutsuttiin myös nimellä Tamon-ten. Hän esiintyy puettuna kultaiseen haarniskaan, 
aseena on pertuska ja kädessään hän pitää pienoispagodia,lähettiläänä toimii 
tuhatjalkainen.
Hänen velvollisuutenaan on ilmeisesti ollut suojella Buddhan oppeja kavalilta 

pahoilta hengiltä ja suoda rajattomasti onnea heille, jotka tekevät armeliaita 
ja hyviä tekoja. Bishamonia on harvoin kuvattu taiteessa.

BENZAITEN

Benzaiten on toinen naispuolinen näistä seitsemästä onnenjumalasta ja yleisesti 
hänestä käytetään nimeä Benten. Hänet on usein esitetty lohikäärmeen selässä istu
vana enkelinä. Joskus Benzaiten soittaa bivaa. Myös tämä jumala on intialaista 
perua ja vastaa buddhalaista jumaluutta, jota rukousten kirjassa kuvataan täten: 
"On olemassa Uga Jiusho niminen jumalhallitsija. Tehtyään hyvin armeliaita teko-r 
ja hän saavutti onnellisuuden tilan. Hänen ulkomuotonsa on enkelin, kruunu päässä 
ja kruunussa on valkea käärme, jonka pää on vanhan miehen pää valkoisin kulmakar
voin. Jos palvot tätä jumalaa saat onnea ja pitkän iän.*' Uskomus pitää Benteniä 
hyvän onnen antajana, jota on kumarrettava.

Benzaitenillä on asuinpaikkana luola veden rajassa, palvontapaikkoina temppe
lit Chikukushiman ympäristössä, Itsukushiman saari keskellä Biwa-järveä, Sisämeren 
Miyajiman saari ja Enishima lähellä Kamakuraa. Kolme viimeksi mainittua ovat Japa
nin kolme Benten-temppeliä.

Perimätieto kertoo tarinaa Chikubushimasta, jonka mukaan Korei-keisarin neljänte
nä vuonna -187 eaa - Goshun ympärillä oli valtava maanvyöry ja maaperä vajosi 
muodostaen järven ja Sanshun seudulle ilmestyi yht'äkkiä Fuji-vuori. Kymmenentenä 
Keiko-keisarin vuonna 一 80 eaa - järveen ilmestyi saari Chikubu. Tajiman herra
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Taira-no-Tsunemasa kävi saarella ja hänen huvitellessa soittamalla biwaa temppe
lin halliin ilmestyi valkoinen kettu, haukkui Tajiman herraa ja juoksi tiehensä.
Bentenin uskotaan pitäneen asuntoaan paikassa, jossa enkelit asuvat, kelluen 

keskellä järveä puhtaan veden henkien kerällä; Chikubushima on tunnettu sitä ympä
röivästä kirkkaasta vedestä. Rakkaudesta musiikkiin on tämä jumala saanut vielä 
yhden nimen, Myo-on Tenjo eli Hienosävelinen enkeli. 
BENTEN ENOSHIMALLA

Kerrotaan, että Shōgun meni joka vuosi metsälle haukkoineen.1.Gwanwanin vuonna 
shogunin matkue, kuten tapana oli Edon tiellä,leiriytyi Fujisawassa Soshussa. 
Aurinko oli laskemassa.Sen majatalon isäntä, missä he yöpyivät, kertoi lähistöllä 
olevasta saaresta. Parisen kymmentä miestä lähti matkaan hankkimallaan veneellä 
lähellä rantaa olevaan saareen. He havaitsivat saaren muutaman majoissaan asuvan 
kalastajan asuttamaksi. Matkan päässä näkyi Bentenille omistettu temppeli. Muutamaa 
sataa metriä loitompana miehet tulivat jyrkänteelle, joka vietti mereen. He 
kapusivat alas rannalle ja tulivat suurelle luolalle, johon merivesi norui muodos
taen ikäänkuin järven. Luolan sisältä miehet löysivät pienen temppelin, joka oli 
nimeltään Saaren jumala. Kyyhkyset lentelivät sisään ja ulos. Soihdun valossa temp
pelin takaa löytyi aukko, josta luola työntyi edelleen kavetakseen hyvin ahtaaksi 
ja pitkänomaiseksi tilaksi. Se oli erittäin sopiva lohikäärmeen asuinpaikaksi. 
Valtavia luita löytyi saarelta, ne osoittautuivat valaan luiksi ja muistuttivat 
vanhan puunrungon kuorettomia kappaleita.

JURŌJIN

Juröjin on myös pitkäikäisyyden jumala. Hänet kuvataan vanhana miehenä, jolla on 
sauva kädessä ja seuranaan saksanhirviuros.GENROKU, joka tarkoittaa erikoisesti 
sellaista saksanhirviurosta, joka on saavuttanut 1500 vuoden iän ja jos söi sen 
lihaa eli 200 vuotiaaksi. Niinpä saksanhirvi on pitkäikäisyyden symbooli ja 
Juröjin katsotaan yhdeksi seitsemästä onnenjumalasta. Hänellä on pitkänomainen 
pää.Jurojinin persoonaan sekaantuu usein Fukurokuju, jonka sanotaan olevan Etelän 
Tähden inkarnaatio ja eläneen filosofina Kiinan Shu-dynastian Kiyu-kautena 1056- 
63. Hänellä oli lyhyt vartalo, pitkä pää ja upea parta. Kädessään Fukurokujialla 
on sauva, josta roikkuu pergamenttikäärö, johon on kirjoitettu ihmisten kohtalot.

Fukurokuju-nimeä on käytetty myös kolmen tähden yhdistelmästä: onnentähti, 
rikkaudentähti ja pitkäikäisyyden tähti.

HOTEI
Hotei oli Zen-pappi, joka eli Kiinan Shu-kautena ja jonka sanotaan kuolleen 

kolmannessa kuussa vuonna 917 Gokurin-temppelissä vaipuneena syviin rukouksiin 
kivellä istuen. Hotei on pullottavamahainen ja hän kantaa aina mukanaan valta-
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vassa säkissä kaikkia tavaroitaan. Hän kulkee ympäriinsä almuja anomassa. Kaiken 
saamansa hän työntää säkkiinsä. Kansa kutsuu häntä nimellä Hotei Oshö. Hän pitää 
kovasti lapsista ja leikkii mielellään heidän kanssaan kasvoillaan ilon ja mielihy
vän ilme. Juuri tästä hänen rakkaudestaan lapsiin johtuu Hotein kuuluminen Seit
semän onnenjumalan joukkoon.

Hotei kuvataan yleensä pyylevänä pappina, pullea vatsa esillä, sauva kädessä, 
toisessa kädessä suuri viuhka kantaen suurta säkkiä. Usein hänen seurassaan on 
yksi tai useampia lapsia.

KICHIJŌTEN

Kichijoten on rikkauden, kauneuden ja hedelmällisyyden jumalatar, toinen kah
desta naispuolisesta onnenjumalasta. Hän pitää kädessään maagista jalokiveä ja 
ripottelee toisella kädellä maahan siemeniä. Seremoniat Kichijotenin kunniaksi 
pidettiin aluksi Yakushijissä. Kichijo Kekae-seremonia toimitettiin vuoden 
ensimmäisessä kuussa. Rituaali sisältää rikkomusten katumusmenot ja rukouksia 
runsaasta sadosta.

Laura Lappalainen

Lähteet:
Netsuke/ F.M. Jonas 大黒天 DAKOKUTEN

Kodansha encyclopedia of Japan/ 
The seven deities of good fortune.

恵比須EBISU

三郎SABURO

弁天BENTEN

吉祥天 KICHIJŌTEN

布袋HOTEI

福禄寿 FUKUROKUJU

寿老人JURŌJIN

景行天皇KEIKO keisari

琵琶BIWA

古事記KOJIKI
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Yrjö Klinge, 
Laura Lappalainen ja
Ronny Rönnqvist 
poimivat herkkuja.

UUDEN VUODEN JUHLAA vietettiin ravintola Kotossa eikä sinne sitten muita mahtu
nutkaan. Syötiin, tutustuttiin ja arvottiin. Arpajaispalkintoja oli runsaasti, 
niistä kiitos mm. TOKYOKANILLE, FINNAIRILLE; pääpalkintona oli Shiatsuhoito, 
jonka oli lahjoittanut Sampsa Korhonen ja jonka tietenkin voitti Aulikki Saura- 
mo. Kokemuksestaan hän kertoo tässä Tomossa.
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Kirsti Suomivuori on päättänyt pyydystää sushin puikkoihin. Ulla Arjamaa valmis
tautuu nauttimaan, hänen vieressään 
Shoichi. Heitä vastapäätä Keiko-san

Arjamaitten japanilainen vieras Yomoyama 
lapsineen, jotka ovat aina juhlan sokeri.

Vierassä Unto Kilpisen tekemä kobako.
Ensi Tomossa kuvia myös Unto-sanin pitämästä 
kobako-kurssista.
Tuolta kobakostakohan se kaikki yhdistyksen 
vilkas toiminta virtaa?
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JAPANIN OPISKELUA TOMOHIMASSA. Yläkuvassa jatkokurssilaisia: Seija Savolainen, 
Unto Kilpinen ja sensei-san Hiromi Umehara-Sorsa. Alakuvassa alkeisryhmäläisiä: 
Maria Savolainen» Petri Jouhikainen ja Unto Vähäsalo.



VUOSIKOKOUS TOMOHIMRSSfl
Vuosikokous pidetTiin ensimmäisen kerran TOMOHIMASSA. Läsnä oli enemmän jäseniä 

kuin vuosi in. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Junichiro Okura. Tyytyväi syy- 
dellä todettiin menneen vuoden olleen vilkas ja kaikin puo]in menestyksekäs. 
HASH115 postittaessa jäseniä oii 398. Toimivia, aktiivisia ja kouJ utettuja. 
Talouskin oii kunnossa ja suunnitelmia vaitavast i.Vuosi -93 oii JKY:n 15. ja tämä 
vuosi on juhlavuosi ka iki 1le Japanin ystävilie; on kulunut 75v Suomen ja Japanin 
välisten di plomaatt i Sten suhteiden solmimisesta .
Tänä koiran vuonna tapahtuu paljon. Yhdistys toimittaa kirjasen japanilaisesta 

keittiöstä, HASHI 16 iImestyy aiheenaan japanilainen musiikki,14.5. Aleksanterin 
teatterissa on japanilaisen kulttuurin ilta - koto-musiikkia, teeseremoniaesitys, 
kimononäytös -, syksyllä Ateneumissa 4 viikkoa Japanin kulttuuria, kesäretki teh
dään bussilla Heinolaan, jossa on vallalla varsinainen Japanibuumi.Heinolan retki 
tehdään 11.6., kun kesä herää. Ja tietenkin kalenteri -95 toteutetaan. Ja vaikka 
mitä.
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Vuosikokouksessa valittiin yksimielisesti JKY:n
puheenjohtajana jatkamaan Ronny Rönnqvist - iloksemme
ja onneksemme, taloudenhoitajaksi Antti Lappalainen
ja sihteeriksi Heini Wiljander. Johtokunnan muiksi
jäseniksi Minna Lehmusto (kirjastonhoitaja), Aulikki
Sauramo (varapuheenjohtaja), Hiromi Umehara-Sorsa
(Japanin kielen opetus, japanilaisten jäsenten yhteys
henkilö) ,Laura Lappalainen (Tomon päätoimittaja),
varajäseniksi Gunnel Ravi (mm. sumi-e), Naoko Shibayama
Juhla- ja myyjäistoiminnasta vastaavat Raino Hurme
ja Soili Suominen.

Viereisessä kuvassa Elsa Mäkelän tuoma lahja 
vuosikokoukseen. Komea tyttöjen hanetsuki-pelissä 
käyttämä maila hagoita. Sillä pelataan sulkapalloa 
uutena vuotena. Arigato, Elsa-san!
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Heinonen S
SUOMALA1S-JAPANILAINEN 
SANALUETTELO 45:-
Yii 2 000 yleiskielen sanaa ja sanontaa.
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A Handbook and Dictionary of the 
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Hepburn J C
JAPANESE AND ENGLISH 
DICTIONARY 430:- 
With an English-Japanese Index
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栖鳳の言葉

わたしは自然の風景を観察する場合，イツも自分の有つ型 

を破って観察するように心掛けている.

海から捕れたばかりの魚の色彩は実に美しい.陸の花より 

も美しい.支那の家の壁は剝げ落ちたり,無造作に塗り増さ 

れたり,貼紙が残ったりしている.だから旅人は支那の壁は 

汚ないというが,画家にとってはこれもまた美しい.

画家は自然の風物を写す者ではあるが,眼をつぶって水流 

の音を聴き，それを楽しみつつ平和な眠りに落ちることも, 

いつか風景画を描く時のために役立つものだろう.

27



酔興 J—Oporr日w （ONKOHAN LUONNCSTILTU て［しANfEESミズ）

ルーヴル美術館で「モナ・リーザ」を度々見たが，あの朦 

朧とした背景の風景は色彩的にも描写的にも結構なもので， 

神秘的とでもいうのだろうが,人物画の背景としてああした 

大胆な取扱いに敬服もしたし，作品の深さを感じた.それに 

コローの風景の柔かい味と，銀色を帯びた木立と,無造作に 

曲った木が好きだった.
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画壇に問題が起きると新聞記者が意見を聴きに来る•そこ 

で或る客が，「先生はなぜ第一番に大新聞に意見をお伝えにな 

らないのですか」と訊ねた.それに対するわたしの考えは簡 

単である.「新聞は一刻もはやく時事問題を報道するのが仕事 

だし，その問題を一刻もはやく嗅ぎつけるのが記者の仕事だ 

から,一番に飛込んで来たのはその記者の力量である•わた 

しは仕事の力量を買って上げたいのが眼目で,新聞の大小は 

後廻しである」

SEIHON (1864 -1942) PUHEENVUORO 66 - VUOTISPÄIVÄNÄÄN

Olen aina kokenut luonnon, maiseman kuvan omalla tavallani, eritellyt 
näkemäni omassa mielessäni.
Merestä juuri pyydystettyjen kalojen värit ovat todella kauniit. Kuivan maan 

kukkien värejä kauniimmat. Talon rapistunut muuri voi matkalaisen mielestä 
näyttää likaiselta, mutta taiteilija näkee siinäkin kauneutta.
Virtaavan veden ääni voi tuntua unettavalta, mutta taiteilija jää silmät 

kirkkaina luonnostelemaan näkemäänsä. Louvren taidemuseossa ihailtu Mona Lisa 
on jumalainen juuri taustamaiseman värien käsittelyn ja valohämyn ansiosta, 
maisema on kuvattu syvällä tunteella. Myös Corot'n maisemien silmää miellyttävä 
pehmeä herkkyys johtuu sommittelun sulavuudesta ja värien kuulaudesta.
Herää kysymys taiteilijan suhtautumisesta päivälehtien toimittajien kommen- 

tointeihin. Eräs paikallaolleista kysyi: Miksi mestari on suurimmassa päivä
lehdessä sanonut, ettei taiteilijan tule välittää lehtien kirjoittelusta?

Tähän liittyvä mielipiteeni on lyhyesti seuraava: Olen tätä mieltä johtuen 
päivälehden toimittamisen ja reportaasin tekemisen hetkellisestä luonteesta. 
Haluaisin näiden kuvaamataiteen yleisöön vaikuttavien henkilöitten ymmärtävän 
työnsä auttamisena ihmisiä näkemään taiteilijan työn sisällön.

Käännös vapaasti Japaninkielestä. LL
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ONOMATOPOETIIKKAA 問題

D 
dotto どっと yh f äkkiä, vilauksessa 
(lotto waraidasu 
どっと笑い出す purskahtaa nauruun

dotto täoreru 
どっとこ倒れるkellahtaa kumoon

doya doya どやどや sekamelska, "peli 叩11” 
Heya n i doya doya ha ilte k ima sh i ta.
部屋にどやどや入って来ました。He vyöry i vät huoneeseen. 
E
echira ochira えちらおちら työläästi 
echi ra ochira mono wo hakobu 
えちらおちら物を運ぶ raahata (jota ii)kantamusta) 
1〈、

fuku-fuku ふくふく pursuta (y 1 i ayraitten) 
Ano h i to wa iina fuku fuku desu.
あの人は今ふくふくです。Se mies on pullollaan rahaa.

fuwa fuwa ふわふわ keveasti, keiiua i Ievästi, kepeä 
fuwa fuwa sh itä kimono
ふわふわ した 着物huImua van kepeä vaate

Sorina fuwa fuwa sh itä sei sh in dewa sh i i>pa i desu.
そんなふわふわした精神でわ失敗します。

Tuollainen huolettomuus tietää epäonnistumista. 
G 
gabu gabu カヾは；カ、メ: siemaista, ahmia 
b i i r u wo gabu gabu nomu 
ビールをがぶがぶ飲むhörppiä olutta
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RUOKAPIIRI

SHABU SHABU (neljälle) 

450 g erittäin ohueksi leikattua naudan
300 - 600 g kiinankaalia
2 purjoa
4 shiitake sientä
140 -150 g harusame ( perunanuudelia)
2 1 dashilientä

SESAM-KASTIKE

4 rkl valkoisia sesamin siemeniä
3 rkl sokeria
2 rkl soijakastiketta
1 rkl shiro misoa (vaalea miso)
1 rkl sakea tai puolimakeaa valkoviiniä
1/2 rkl sesamöljyä
1/2 rkl shichimi-togorashia (7 maustetta)

PONZU-KASTIKE 

sisä- tai ulkofilettä

1/2 dl riisietikkaa tai laimennettua väkiviinaetikkaa (1:2)
1/2 sitruunan mehua
1/2 dl vaaleaa soijaa

Anna lihan kovettua 30 min pakastimessa ennen viipalointia, saat ohuemmat 
viipaleet. Veitsen tulisi näkyä viipaleen läpi.
Leikkaa kiinankaali 3 cm lohkoihin.
Käytä harusame siivilässä kuumassa vedessä.
Leikkaa sieniin koristeeksi tähti. Leikkaa purjo vinosti viipaleiksi.
Asettele kaikki kauniisti laakealle vadille. Lihaviipaleista voit muotoilla 
ruusuja jne. Sesam- ja ponzukastike sekoitetaan ja annostellaan jokaiselle 
erikseen kippoon, jokaiselle oma pieni kulho.
Däshi-liemi kuumennetaan ja nostetaan lämpöalustalle keskelle pöytää. Ensin 
jokainen nostaa puikoilla siihen lihanpalan, joka syödään heti kun sen väri 
on muuttunut. Samalla liemeen tulee lihasta makua. Lihanpala kastetaan mauste- 
kastikkeisiin. Jokainen ottaa itse puikoilla isolta vadilta mielnsä mukaan 
liemessä kypsennettävää.
Nimensä SHABU SHABU on saanut liemessä kypsentämisen äänestä.

州
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KIRJASTO on auki jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 12 一 13.30. 
Poikkeus: Kirjasto on kiinni kesäkuussa kirjastonhoitajan, Minna Lehmuston 
matkan takia. Erikoistapauksessa voit sopia ajasta puh. 637 036.Kirjastossa 
on 1000 nidettä Japanin kulttuurista. Tervetuloa!
KLUBI-ILTA ti 10.5. klo 18 alk.Tomohimassa, aiheena japanilaiset ja estetiikka. 
Ilmoittautumiset arkisin klo 9 -11 p. 637 036.
JAPANILAISEN KULTTUURIN ILTA ALEKSANTERIN TEATTERISSA 14. 5. klo 19.
Teatterikorkeakoulun oppilas Pipsa Räsänen oli tehnyt värikkään kutsukortin. 
Ilmoittautumisaika on ohi, mutta peruutuspaikkoja voi kysyä p. 637 036. 
SUMI-E eli itämainen tussimaalaus. Kurssi on kaksipäiväinen ja tapahtuu 
Munkkivuoressa la 21.-su 22. 5. Ojaajana toimii Gunnel Ravi, joka on opis
kellut tätä taiteen lajia mm. Kiinassa. Ilmoittautumiset: 
to 19.5. klo 8 -12 ja klo 18 -4 Gunnel Ravi puh 555 304.
MYYJÄISET 29. 5. su klo 11-15 Tomohimassa. Katso erillinen ilmoitus.
ORIGAMI la 4. 6. klo 15 Tomohimassa. Mukaan mahtuu 7. Vetäjänä toimii 
Per-Johan Sandell.Ilmoittautumiset arkisin klo 9-11 puh. 536 897 ja 
637 036. Kurssin hinta 30:- sisältää origamipaperit ja kopiot ohjeista. 
KESARETKI HEINOLAAN la 11.6. Katso erllinen ilmoius.
IKEBANA su 19. 6. ja su 28. 8. klo 10 alk. Vuosaaressa meren rannalla hirsi- 
saunalla. Juodaan vihreää teetä, kerätään luonnosta asetelmamateriaalit, 
tehdään asetelmat, puikotaan yhdessä poskeen japanilaista ruokaa ja pidetään 
kritiikki asetelmista. Aikaa kuluu n.klo 14 ip., perheen voi ottaa mukaan. 
Harrastajia mahtuu 10/ kerta. Hinta 4〇.- / kerta maksetaan paikalla.
Su 10. 7. kokoonnutaan Tomohimaan klo 15 tekemään ikebanoja. Mukaan mahtuu 
6. Hinta 30:- sisältää kukat. Ilmoittautumiset puh 637 036 arkisin klo9-ll, 
paitsi aikana 15.-18. 5. ja 31.5. - 7. 6., jolloin Laura on matkoilla.
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KALLIGRAFIA- ja 
TUSSIMAALAUS- 
VÄLINEET： 
siveltimet, paperit, tussit, 
tussikivet jne

Täpötäysi Stade Pierre de Coubertin 
Pariisin Bolougnessa hönki kuorossa ihas
tustaan ,kun Suomen maajoukkue pisti pa
rastaan väkivahvaa Japania vastaan kisojen 
päätöspäivänä 10.4. Syytä olikin: maajoukku
eemme kapteeni Mikko Salonen otti japani- 
laiskolleegastaan do-pisteen, ainoan pisteen, 
jonka Japani menetti koko joukkuekilpailun 
aikana! Ei ihme, että kisoista uutisoiva ja
pani laispäivä lehti kiitti Suomea sangen 
mairittelevasti. Kunniaa Suomelle toi myös 
Markus Frey, jolle tuomaristo myönsi arvos
tetun Taistelijan maljan. Joukkueemme menes
tyksen yksi salaisuus on se kiinnostus, jota 
kendön kotimaassa tunnetaan meitä kohtaan: 
Japanin kendöliitto lähetti kisavalmentajak- 
semme kendön maailmanmestarin SHIZUO MUTON.

Joukkuekilpailun tulokset MM-Pariisissa:
1. Japani
2. Etelä-Korea
3. Kanada ja Faiwan

5.-8. Englanti, USA, Ranska, Suomi
34
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(90) 645 916



6月 11H 夏の遠足、美しい湖の最観

御家族皆様で!専用ばすをチやーターします。 

ヘイノラで、素晴らしい建築をみてみませんか。 

それから船にも乗りましょう。お昼はヘイノラですが 

行きにも帰りにも、コーヒー/紅茶の休憩をとりましょう。 

ラウラガ歴史その他をお話しします。裕美が日木語にします 

遠足の賛用は18 5マルクです。この料金には

バスダ代、お昼・入場料、船の観光がふ

くまれます。遠足の出発時間は、午前9時です。

お申告 5月24日前に電話9 0- 5 3 6 8 9 7
35
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Adam Darius ja Kazimir Kolesnik 
yhteistyössä Kulttuuriasiainkeskuksen 

ja Aleksanterin teatterin kanssa esittävät 
kansainvälisesti menestyneen 

tanssiteatteriproduktion
YUKIO MISHIMA

Aleksanterin teatterissa ( Bulevardi 23-27 )

27.5. ENNAKKO-ESITYS klo 19.00
28.5. ENSI-ILTA klo 19.00
29.-31.5. ESITYKSET klo 19.00

LIPUT 60/80 mk
Lippuvaraukset arkisin numerosta 169 3544.

Lyhyt selostus produktion sisällöstä:

Teos kertoo kirjailija/runoilija Yukio Mishiman 
erikoislaatuisista elämänvaiheista, joita leimasi 
sammumaton intohimo vereen ja kuolemaan sekä 
hurmeiseen seksuaalisuuteen ja joka päättyi tarkoin 
suunniteltuun julkiseen harakiri-itsemurhaan vuonna 
197〇. Esityksessä käytetään monikielistä tekstiä, 
tanssia, miimiä, koraalimusiikkia, rummutusta, 
naamioita ja seremoniaalista maskeerausta. Näistä 
elementeistä on syntynyt kansainvälisesti menestynyt 
multimedia-teos, joka suomalaisvoimin toteutetussa 
esityksessä pitää sisällään näyttelijöitä, tanssijoita, 
laulajia sekä muusikoita. Yukio Mishiman 
toteutuksesta (koreografia, visualisointi, teksti, 
musiikki ja ohjaus) Aleksanterin teatterissa vastaavat 
lontoolaiset Adam Darius ja Kazimir Kolesnik, jotka 
esiintyvät teoksessaan myös itse.
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KANSAINVÄLINEN TYÖLEIRI JAPANISSA

Kansainväliset työleirit on tarkoitettu kaikille 18 vuotta 
täyttäneille, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä. 
Yläikärajaa ei ole.
Vuodesta 1990 on myös Japaniin voinut lähteä työleirille.
Tänä vuonna leirejä on peräti 16, joten valinnan varaa löytyy 
hiekkarannan siivoamisesta vanhusten auttamiseen. Työ ei 
vaadi erityistä ammattitaitoa ja töitä tehdään 5-6 tuntia 
päivässä 4-5 päivänä viikossa. Työstä ei saada rahallista 
korvausta, se tehdään aina yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Leireille osallistuu 5- 25 osanottajaa eri maista. Leirikie- 
lenä on usemmiten englanti; jos osaat japania se tietysti 
auttaa paikallisten ihmisten kanssa kommunikoitaessa.
Leirille lähtijä maksaa ja järjestää itse matkansa. Ennen 
leirin alkua Suomessa järjestetään valmentautumistilaisuuksia 
eri puolilla Suomea.
Asumisolosuhteet ovat yleensä alkeelliset. Yhteismajoitus on 
yleistä. Monissa paikoissa on kuitenkin mahdollisuus osittai
seen perhemajoitukseen. Ruoka valmistetaan usein yhdessä.
Leirille välittää Kansainvälinen Vpaaehtoistyö ry, joka on 
perustettu v.1947. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton rauhanjärjestö.Leirille haku jatkuu siihen saak
ka kun leiri on täynnä, joten vielä varmasti ehdit! hakulo
makkeita voit tilata KVT:n toimistolta. Leirille päästäkseen 
on suoritteva leirinvälitysmaksu 360 mk ja KVT:n jäsenmaksu 
50-70 mk.
KVT, Rauhanasema, Veturitori 
00520 HELSINKI
Puh. 90-144408 tai 144418
P.S Leirilista löytyy myös yhdistyksen kirjastolta!

Terkuin Minna
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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 VEDIiN ÄÄNI-konscrtin, JKY järjestää 
myös teatteri- ja orkesteriryhmien vierailuja sekä elokuvailtoja. Julkaisutoimintaa: japanin 
kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit, vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri 
alueita käsittelevä IIASHI-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOM()- jäsenlehti. 
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kiclipallo, origami, ruoka, retket ja pcrinncjuhlat. 
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitien 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回髡行の当会機関誌 「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〇当会には専属の図書館もあります 〇

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 1994

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist (90)595 068
Varapuheenjohtaja Aulikki Sauramo (90)150 2535
Sihteeri Heini Wiljander (90)296 3238
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen (90)637 036

Laura Lappalainen (90)637 036
Minna Lehmusto (90)341 3313
Hiromi Umehara-Sorsa (90)536 897

Varajäsenet Gunnel Ravi (90)555 304
Naoko Shibayatna (90)491 039

HARRASTUSPIIRIT YM. TOIMINTA

Filmit Ronny Rönnqvist (90)595 068
Ikebana Yoko Kobayashi 

Laura Lappalainen
(90)746
(90)637

746
036

Japanin kieli Hiromi Umehara-Sorsa (90)536 897
Japanilaisten jäsenten 
yhteyshenkilö
Juhlat & myyjäiset Soili Suominen 

Raino Hurme
(90)718
(90)529

655
399

Kalligrafia Yoko Kobayashi (90)746 746
Kirjasto Minna Lehmusto (90)341 3313
Kobako Unto Kilpinen (90)490 256
Origami Per-Johan Sandell (90)555 755
Ruokapiiri Laura Lappalainen (90)637 036
Sumi-e Gunnel Ravi (90)555 304 41UYYJ yhteyshenkilö Aulikki Sauramo (90)150 2535



Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Ilmoitushinnat:1/1 s. 250,- (toisto 200,-),1/2 s.150,-(100,-),1/4 s. 80,- (50,-) 
Lehti ottaa mielellään vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia jne osoitteella 
PL 305, 00101 Helsinki tai 
päätoimittaja Laura Lappalainen, Wecksellintie 6, 00150 Helsinki, puh. 637 036.

HASHI on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema japanilaisen 
kulttuurin eri alueita käsittelevä julkaisu. Jäsenhinta S 30,- paitsi kaksois
numero 11-12 sekä n:ot 13,14 ja 15 A 35,-. Ulkopuolisille vastaavasti 40,- ja 
45,-,lisäksi postikulut. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
HASHI tarkoittaa siltaa, tässä tapauksessa kulttuurisiltaa. HASHIEN aiheet:

4 Japanilainen teatteritaide
5 Historia ja yhteiskunta
6 Kirjallisuus
7 Ei teemanumero, vaan käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, 

elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne
8 Ruokakulttuuri
9 Kirjallisuutta, mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa
10 10-vuotisjuhlanumero. HEIAN-kauden kirjallisuutta, ZEN-maalaustaiteen 

kaunis tyhjyys, Japani kansainvälistymisen paineessa ym.
11-12 Japanilainen maailmankuva
13 Vanhuus Japanissa
14 Japanilainen maisemasuunnittelu
15 Japanilainen kuvaamataide

JAPAN1NKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan oppikirja JAPANIN KIELI. Kirjan hinta jäsenille 55:- 

muille 70:-,kasetti 1 50：-, kasetti 11 40:-.Lisäksi tulee postimaksu,

Tilaa alla olevalla kupongilla.
TILAUSKUPONKI 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 H

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:-.POSTISIIRTOTILI:800021-6481 665 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu 
IIASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS '

Nimi Puh

Iäihiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys Allekirjoitus
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