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Kannen kuva:
Yksityiskohta runoilija-maalari Buson kuvituksesta Bashon
tekstiin Oku no hosomichi. Väritetty tussipiirros vuodelta 1779.
Basho on kuvattu lähdössä matkalle pohjoiseen
Kawai Soran kanssa. Piirroksen korkeus on 28,2 cm.

Puhumme muutoksista, vaadimme niitä
Muutokset, joihin ei ole kypsytty ovat väkivaltaa
Muutokset ilman rakkautta johtavat villaan
Muutokset ilman kehitystä ovat vain muutoksia
Tarkasti nähty ja sanottu on vain sanottu ja nähty
Vallan analyysi ei ole valtaa
Inhimillinen kehitys on hidaskasvuinen puu,
vuodenajoille altis.
Lukekaamme vanhoja kirjoja, jotta tietäisimme
mikä uusissa on uutta.
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rekvisiitan ripustamiseen jne
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Kirjoitan tätä Italiassa vanhassa Naxoksessa.
Katselen tulivuori Etnaa, joka on kaiketi aika
tarkkaan vastapäätä Fuji-sania toisella puolella
Tellusta. Ihmiset ovat kauniita, iloisia, mutta
paljon äänekkäämpiä kuin Nipponissa.
Mutta meri on sinisempi.

Merkintöjä:
Yhdistyksellä on mennyt mukavasti.
Jäseniä on 526, vaikka vuodenvaihteessa
poistettiin 60, joilla oli maksut rästissä.

Vuosikokoukseen oli saapunut mukavasti
väkeä, juuri kivasti Tomohimaan mahduttiin.
Elsa Mäkelä toi mielenkiintoisen kirjan,
SAMURAIN TYTTÄREN. Ei ollenkaan
lällärikamaa ja käännös on ihmeesti pitänyt
pintansa. Hyvä kuvaus samurain tyttären ja
lastensakin elämästä muutosten maailmassa.
Lainaapas.

Ihan oma ilonaiheeni: Minna Lehmusto on
nimitetty TOMON toimitussihteeriksi ja hän on
jo paiskinut töitä roimasti.
Sitä paitsi Minna osaa KIELTÄ.

Ensi Tomon numerosta lähtien luettavananne
on PUHEENJOHTAJAN PALSTA.
Ronny lupasi.

Tavataan touhuissa, toivoo
Laura Lappalainen
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 日本文化友の会
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1996 n. 521. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. Yhdistys
jäljestää \nosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin. teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyitä sekä
elokuvailtoja. Julkaisut: japaninkielen oppikiija, sanastoja kielikasetit. vuosittain ilmestyvä. Japanin kulttuurin
eri aloja käsittelevä HASHI-julkaisu. neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti. Harrastuspiirit:
ikehana. kalligrafia, kielikurssit, origami, ruoka, matkat ja perinnejuhlat. Yhdistyksellä on myös oma kiijasto.
Yhteys: PL 305. 00101 Helsinki tai puh & FAX 698 6496

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。

.JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY:N JOHTOKUNTA 1996
Puheenjohtaja
V arapuheenj ohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Varajäsenet

Ronny Rönnqvist
Raino Hurme
Heini Wiljander
Antti Lappalainen
Laura Lappalainen
Minna Lehmusto
Annukka Ollikainen
Tomoko Saito-Soinisalo
Soili Suominen
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YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tomon päätoimittaja
Tomon toimitussihteeri
Kiijastonhoitaja
Julkaisujen myynti
Hashi nro 18
UY Y J-yhteyshenkilö
Myyjäiset ja juhlat

Laura Lappalainen
Minna Lehmusto
Annukka Ollikainen
Antti Lappalainen
Anu Mannonen
Raino Hurme
Soili Suominen

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJIKSI VAHVISTETTIIN
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Kalligrafia
Ikebana
Elokuvat
Ruoka
Kobako
Japanin kieli
Miekat
Origami
Perinnetanssi
Kiijallisuuspiiri

Yoko Kobayashi
Yoko Kobayashi ja Laura Lappalainen
Ronny Rönnqvist
Kenichi Kakuta
Unto Kilpinen
Pia Matilainen
Ronny Rönnqvist
Pär-Johan Sandell
Kiiko l Izavva
Pirjo-Riitta Kuusikko
Pauliina Vuorinen

Lempivuodenaikani - Kevät

Japanin kevät on kiva.
Kirsikkapuu "Sakura on erikoisen kaunis.
Minä kerron teille mikä on minun tapa nauttia kirsikkapuiden katselemisesta.

Monet nuput kasvavat ja ovat suuret.
Kun minä katson ensi terälehtiä, se on hyvä.

Kaikki kukat kukkivat ja minä samoilen niissä.

Monet terälehdet putoavat ja tanssivat. Minä seison niissä.

Samanaikaisesti pudonneet terälehdet ovat kuin kirsikkapuun matto.
Aikaisin aamulla erikoisesti. Se on kaunis.

Luuletteko, että minä kadun esitellä kirsikkapuuta?
Ei. Minä olen Suomessa nyt.

Minä olen onnellinen!!

Kimie Tammi

Kimie on 25-vuotias musiikin opettaja Osakasta ja opiskellut itsekseen
suomen kieltä tammikuusta lähtien. Tällä hetkellä hän harjoitelee
suomen kieltä Helsingissä 10 viikkoa ja on avustanut mm. meidän
Hashi-lehden postittamisessa.
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IZUMI TATENO
Antti Lappalainen
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35-vuotisen taiteilijauran juhlakonsertti syventyi harvinaisen keskittyneesti
yhteen tyylimurrokseen viime vuosisadan lopulla. Silloin versoi se ohjelmamusiikki, jonka komeimpia kukintoja ovat suuret orkesterirunoelmat vuosisa
dan vaihteen molemmin puolin. Konsertin sävellysten syntymäaika rajoittuu
lyhyeen, n.15:n vuoden kauteen, ja vaikka tekijät edustavat kolmea kansalli
suutta, tietyt yhteiset tunnusmerkit ovat ilmeisiä. Yhtä selvää on, että heistä
vanhin, Musorgski, on antanut herätteitä nuoremmillle. Jokin "kananpoikien
tanssi" melkein heijastuu niin Sibeliuksen impromptun v/vace-jaksossa kuin
Debussyn sarjan vastaavassa osassa. Sehän ei ole ihme, kun ajattelee
maantieteellistä läheisyyttä konsertteineen ja muine kulttuurivaikutuksineen
Sibeliuksen kohdalla. Lähes samanikäinen Debussy puolestaan vietti nuorena
pianistina paljonkin aikaa Venäjällä kutsujanaan kuuluisa rouva von Meck, jo
ka tunnetaan paremmin Tsaikovskin pitkäaikaisena mesenaattina. Niinpä Musorgskin vaikutus usein mainitaankin puhuttaessa musiikin impressiomismista,
jonka Debussy sitten kehitti huippuunsa.

Nämä tekijät ovat kuitenkin vasta oraalla Debussyn sävellyksessä Suite
bergamasque (1890) sekä Sibeliuksen kuuden impromptun kokoelmassa,joka
on suunnilleen samanikäinen (tieto sävellysvuodesta vaihtelee). Edellisen Clair
de lune kuitenkin jo väläyttää sitä vallankumouksellista soinnun käsittelyä,
josta sitten tuli Debussyn tavaramerkki. Sibelius on perinteisempi, pohjoismaisempi ja hänen myöhemmän kehityksensä suuntakin toisenlainen. Sibelius
ei myöskään ollut Debussyn tavoin loistava pianisti ja kuten Erik Tawaststjerna
huomauttaa, hänen varhaisen pianotyylinsä täytyi tuntua ammattiveljien mie
lestä "amatöörimaiselta". Sellainen ei kuitenkaan tullut mieleen tässä konser
tissa, jossa Izumi Tateno sai molempien pienoisteosten runouden vaikuttavasti
esiin eleettömällä, kaikkea pateettisuutta karttavalla tulkinnallaan.
Musorgskin nerokas Näyttelykuvat Tatenon kaltaisen pianistin esittämänä
vahvisti aikaisempaa käsitystäni, että tämä merkillinen äänikuvien kokoelma
on aidoimmillaan juuri alkuperäisessä asussaan. Kaikki kunnia Ravelin suosi
tulle ja Funtekin vähemmän tunnetulle orkesterisovitukselle, mutta molemmilla
on puutteensa, jos ansionsakin. Esimerkiksi "kävely" taululta toiselle, edellisen
kuvan jättämän mielialan vallassa, ja äkillinen, jopa hätkähtävä pysähdys seuraavan edessä ovat yhden kokijan musiikillisia visiota, jotka myös välittyvät
parhaiten yhden taiteilijan tulkitsemina. Samoin on dynamiikan laita; kumma
kyllä, flyygeli saattaa äärialueillaan puhutella tehokkaammin ja ennen kaikkea
persoonallisemmin kuin suuri orkesteri kaikkine äänivaroineen. Tämä on hyvin
subjektiivista musiikkia ja juuri ne ominaisuudet korostuivat Tatenon intensiivi
sessä ja loisteliaassa suorituksessa.

Sama tyylisuunta täydentyi de Fallan Tulitanssissa, joka oli yksi lukuisista
ylimääräisistä. Suurlähetystön kutsuma, Finlandia-talon täyttävä juhlayleisö
tyytyi lopulta taiteilijan sormennostolla antamaan merkkiin: vain yksi enää,
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YUMIKO SAMEJIMA

Konsertti Temppeliaukion kirkossa alkoi ja päättyi wieniläisissä merkeissä
Mahlerista Schubertiin. Epäilen, että erinomaisella vvieniläispianistilla Helmut
Deutschilla oli muutenkin vahva vaikutus ohjelmaan, jossa oli hyvin tun
nettujen ohella useita epätavallisempia numeroita kuuluisien säveltäjien tuo
tannosta. Muutamissa korostui myös erityisen vaativa pianon osuus, ei tosin
vähääkään taiteellisen tasapainon kustannuksella. Tämä koskee tietysti ennen
muuta Lisztiä, mutta myös jokin Schumann-numero palautti mieleen,että suunnittelihan hänkin alunperin pianistin uraa.
Luontaisten lahjojen ja vankan koulutuksen ohella Yumiko Samejimalla on
ne vaikeammin määriteltävät ominaisuudet, joiden varaan maailmanluokan
menestykset rakennetaan. Hänen kiistaton lavasäteilynsä saattaakin tämän
tutustumisen perusteella olla parhaimmillaan juuri kamarimusiikin piirissä,
pikemmin kuin suurilla oopperanäyttämöillä.Lied tuo koruttomasti esiin sen
vaatimattomuuden ja vakavuuden, jolla Samejiman kaltainen laulajatar antau
tuu taiteen palvelukseen. Hänen äänensä soi ilmeikkäimmin mezzosopraanon
alueella, vaikka minkäänlaisia teknisiä vaikeuksia ei korkeammallakaan ole.

Japanilaisten laulujen eloisista esityksistä jäi mieleen monta herkullista yk
sityiskohtaa. Erityisesti ihailin Samejiman taitoa hyödyntää oman kielen tarjo
amia musiikillisia mahdollisuuksia, kuten pitkään soivia n- ja u-äänteitä (se
ruotsalaisittain ääntyvä u). Kieleen sisältyvien jambirytmien iskevä painotus
saattoi toisaalta rakentaa yllättävää ryhtiä ja jäntevyyttä yksinkertaiseenkin
laulelmaan.
Lähes salintäysi kiitollinen yleisö sai kuulla ylimääräisinä säestyksettömän
japanilaisen kansanlaulun sekä Sibeliuksen Flickan kom ifrän sin älsklings
möte (vuodelta 1901, teksti Runebergin, minkä Unto Kilpinen pyysi tarkista
maan. Terveisiä).

Antti Lappalainen
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YUMIKO SAMEJIMA
Ymiko samejima suoritti perusopintonsa Tokion
musiikkiyliopistossa ja jatkoi niitä Berliinin musiikki
korkeakoulussa.Ensiesiintyminen Tokion oopperassa oli suuri
menestys. Saksassa hän on ollut kiinnitettynä Uimin oopperaan
1982-87ja vieraillut myös muissa Saksan oopperoissa.
Ymiko Samejima on konsertoinut ympäri Eurooppaa, Japanin
lisäksi myös muissa Aasian maissa sekä Pohjois- ja EteläAmerikassa ja nyt siis Helsingissä ja Turussa.
Klassisen musiikin piirissä Yumiko Samejima on epäilemättä
maansa tunnetuin ja suosituin laulajatar.

HELMUT DEUTSCH
Helmut Deutsch opiskeli pianonsoittoa, sävellystä ja
musiikkitiedettä kotikaupungissaan Wienissä, jossa hänet palkittiin
ensin säveltäjänä. Sittemmin hän erikoistui kuitenkin pianistina
kamarimusiikkiin.
Lied-pianistin uransa Deutsch aloitti Irmgard Seefriedin kanssa,
jota seurasivat mm. Barbara Bonney, Rita Streich, Josef Protschka
ja Peter Schreier.
Helmut Deutsch opetti Wienin musiikkiakatemiassa 1967-79 ja
toimii nykyisin professorina Mlinchenissä sekä johtaa mestariluokkia
Euroopassa ja Japanissa.

Seuraava laulu on Yumiko Samejiman konsertista. Temppeliaukion kirkossa.Yksi monista. Sanat
ovat suomalaiselle aika tutun tuntuisia; meillähän on kansanlauluja, varsinkin nk. rekilauluja, joissa
säkeistössä on yksi säe, joka ei oikeastaan kuulu sisällöltään yhteen muun tekstin kanssa.
Käännös: Sami Hilvo

TÄMÄ LAPSI, TUO LAPSI
Se nuorukainen on kuulemma kuollut
ennenkuin ehti morsiantakaan saada
Voi miksi, voi miksi
Turnipsipellolla loiskivat silakat
Lähdetäänkö käymään haudallaan

Kaikki nämä nuoret miksi mitä varten
Ennenkuin edes rakkautta maistoivat
Bataatteja vain lisää
Voi raukkoja voi raukkoja

Eräs tytärkin on kuulemma kuollut
ennekuin edes morsiameksi ehti
Voi miksi voi miksi
Perunankukat loistavat sinipunaisina
Lyömmekö gongia matkalla haudalle
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KAKSIKYMMENTÄ APINAN VUOTTA SITTEN JA
SEN JÄLKEEN
(Uuden Ajan Aura n:o1/1981)

-Matsuo Bashön muutoksen vuodet

Bashō-veistos Bashoanin sijoilla olevassa pienessä pyhäkössä
Bashō syntyi 1644 Uenon kaupungissa Igan maakunnassa Matsuon
samurai-sukuun. Isä, Matsuo Yozaemon, oli vähäpätöinen samurai,
kotoisisn läheisestä Tsugen kylästä, äiti puolestaan lähtöisin Shikokulta.
Sisaruksia Bashölla oli viisi, häntä vanehemmat veli jasisar sekä kolme
nuorempaa sisarta.

Bahōn lapsuus- ja poikavuosista ei juuri tiedetä Isä kuoli kun hän oli
kolmetoista. Yhdeksäntoista ikäisenä Bashō astui paikallisen
lääninherrasuvun, Tōdōn, palvelukseen. Hän oli jo jonkin verran
harrastanut runoutta, nyt hänen isäntänsä, kaksi vuotta häntä vanhempi
Tōdō Yoshitada, joka opiskeli runoutta kiotolaisen mestari Kiginin
johdolla, huolehti että Bashō sai lisää harjaannusta: nuoret kirjoittivat
yhdessä runoja, saivatpa kumpikin niitä julkisuuteenkin. Mutta vuonna
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1666 Yoshitada kuoli. Basho erosi
veljensä luo; seuravat viisi vuotta
Bashön toimia tältä ajalta ei tarkoin
käynyt Kiotossa, saanut lisää oppia
Kiginiltä.

palveluksesta ja muutti asumaan
hän ilmeisesti eli tämän turvissa.
tunneta, mutta silloin tällöin hän lie
sikäläisiltä runoilijoilta, ensi sijassa

Vuoden 1672 alussa Basho toimitti antologian Kai oi. Samana keväänä
hän lähti Edoon, jossa viiden, kuuden seuraavan vuoden aikana
vähitellen kehittyi merkittäväksi runoilijaksi ja opettajaksi. 1680 hän
vetäytyi vilkkaksi käyneestä runoilijamestarin elämästään kaupungin
laitamille Fukagawaan, erakkomajaan. 1684 Bashō lähti ensimmäiselle
vaellusmatkalleen, jonka tuloksena kirjoitti Rotan vuoden runoretkimatkakertomuksen. Tästälähin aina elämänsä loppuun hän vietti
elämänsä enimmäkseen matkalla tai matkaan valmistautuen. Kaikkiaan
hän kirjoitti viisi matkakertomusta: Matkalla Kashimaan, Vihkonen
vaeltajan repussa, Kertomus matkasta Sarashinaan ja Kapea tie
pohjoiseen jo edellä mainitun Rotan vuoden runoretken lisäksi. Kesällä
1694 Bashō lähti viimeiselle matkalleen; tuona vuonna hän talvella kuoli
Osakassa.
Basho omisti elämänsä runoudelle. Tuon ajan Japanin runouden tärkein
genre oli haikai, leikkisä ketjurunous. Se oli vähitellen kehittynyt rengarunoudesta, vakavahenkisemmästä ketjurunoudesta, joka puolestaan
juontui hoviväen tankarunoista. Häikäistä kehittyi haikurunous, ja
Bashōn osuus tässä kehityksessä on merkittävä. Haikai oli Bashōn
aikoihin jo degeneroitumassa, hän uudisti sen, antoi sille uutta voimaa
jota riitti yli kahdeksi sadaksi vuodeksi eteenpäin. Bashöta voitaneen
pitää myös haibunin, haikaihenkeen kirjoitetun proosan tai proosarunon
luojana. Matkakertomusten lisäksi hän kirjoitti runsaasti lyhyitä
proosamerkintöjä.

Miten Basho sitten nousi tälläiseen asemaan? Oliko hän synnynnäinen
nero joka ryntäsi japanin kirjallisuuteen miekka säihkyen, valmiina
johtamaan joukkoja uuteen kunniaan? Itse asiassa hän oli sangen
varttunut alkaessaan erottua persoonallisena kykynä haikai-runoilijoiden
sankassa katraassa. Se tapahtui tasan kolmesataa vuotta sitten, vuoden
kääntyessä lopulleen talvella 168〇.

Vuosi 1680 oli Bashōlle merkittävän muutoksen vuosi. Hän oli
kolmenkymmenensetsemän ikäinen, vasta maineeseen noussut
runoilijamestari. Ankaran uurastuksen, kärsivällisen ponnistelun jälkeen
hän oli vihdoinkin vakiinnuttanut asemansa Edon kirjallisella
näyttämöllä, tuossa miljoonan asukkaan suurkaupungissa joka nykyisin
on nimeltään Tokio. 1600-luvulla se oli nuoren, nousevan kulttuurin pää
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kaupunki, samuraiden ja rahvaan, kauppiaitten ja käsityöläisten
kaupunki. Lännessä olivat ylimysten Kioto ja porvarien Osaka, idässä
oli shögunin Edo josta muodostui päämaja paitsi poliitisen vallan
haltijoille myös kulttuurin mahtimiehille. Tässä kuhisevan vilkkaassa
kaupungissa Bashō oli asunut kahdeksan vuotta, raivannut tiensä
tuntemattomasta
maalaisnuorukaisesta tunnustetuksi
mestariksi,
runoudenopettajaksi, ja saavutettuaan tämän virstanpylvään hän sitten
talvella
1680
näyttikin
luopuvan
leikistä,
antavan
palttua
saavutuksilleen:
hän
vetäytyi
syrjäiseen
erakkomajaan, jätti
mestarinvirkansa.

Vuosi 1680, Enpö-kauden 8.vuosi, alkoi miekäläisen kalenterin
helmikuun ensimmäisenä. Basho kirjoitti uudenvuodenrunoksi:
Oi kevät kevät
oi suuri kevät
ja niin edelleen

(Aa haru haru, okinani kana ham to unnun.) Se on leikkisä haiku-runo, joka
heijastelee tuolloin muodissa olleen Danrin-koulukunnan tyyliä. Runo
parodioi Mi Fein, Sund-dynastian aikaisen kiinalaisen maalari-kirjailijan
"Kungfutsen ylistystä**: "Kungfutse, Kungfutse, oi suuri kungfutse,
Kunfutsea ei ollut ketään hänen kaltaistaan, Kungfutsen jälkeen ei enää
tule ketään hänen kaltaistaan, kungfutse, kungfutse, oi suuri Kungfutse.**

Dairin-koulukunta oli noussut nopeen kukoistukseen 1770-luvulla. Bashō
oli alkujaan saanut oppinsa Teimon-koulukunnan tyyliin, mutta Edoon
tultuaan hän omaksui Dairin-tyylin, joka vähitellen syrjäytti vallalla
olleen teimon-tyylin lähes kokonaan. Dairin-runouden ominaisuuksiin
kuului leikisyys, se oli nokkelaa mutta pinnallista; harrastettiin
sanaleikejä, kiinalaisten ja japanilaisten klassikoiden parodioimista.
Dairin syntyi tavallaan protestiksi Teimonin manerismille ja
kaavoihinkangistumiselle, se oli hengeltään vapaata, haikain
tavumitoille ei pantu suurtakaan painoa, miltei mikä tahansa
hyväksyttiin runon aiheeksi, epäesteettisiäkään sanoja ei pelätty
käyttää. Bashō oli mukana tässä leikissä:
Vyöryvät pilvet;
kuin koiran juosten kusema
talvisateen ryöpsäys.
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(Yuku kumo ya, inu no kakebari murasigure.) Tästä pinnallisuudesta,
leikkisyydestä tuli kuitenkin Dairin-koulukunnan kompastuskivi,
kangistuttiin uudenlaisiin kaavoihin, sukkeluuksien manerismiin. Ajan
mittaan Bashōkin alkoi kaivata jotakin merkittävämpää runouteensa.
Vitsien keinot alkoivat ehtyä, uutuudenviehätys haipua. Bashōta viehätti
klassisen
kiinalaisen
runouden
puhutteleva
sugjektisuus,
kantaaottavuus, niissä heijastuvat tunteet. Haikai ei ollut tunteen
runoutta, se oli parhaimmillaankin älyn, viileän havainnoinnin runoutta.
Bashō tunsi kiinalaisen runouden hyvin, Tu Fu, Li Po, Huang Ting-chien,
Su Tung-p'o olivat hänelle tuttuja ja rakkaita ystäviä, Chuangtse hänen
keskustelukumppaninsa. Opettajana Bashon oli opetettava edolaisille
Edon runoutta, Danrin-tyyliä. Haikai oli luonteeltaan kollektiivistä,
ketjurunon kirjoittajien piti sopeutua ryhmän henkeen, heidän oli
osattava synkronoida ilmaisunsa. Bashö ei vielä saattanut opettaa
omien ihanteidensa mukaista runoutta, nuo ihanteet kun vasta olivat
muotoutumassa, ja opetustyö alkoi käydä hänelle rasitukseksi. Basho
turhautui, hänellä oli sanottavaa mutta ei ilmaisukeinoja. Silloin tällöin
hänen runoissaan pilkahtaa omaperäisyys, hapuileva itsenäisyys, lupaus
tulevasta shomon-tyylistä, Bashōn koulukunnan tyylistä, mutta ennen
kuin hän saattoi kehittyä omien kriteereiden mukaiseksi mestariksi
hänen oli riuhtaistava itsensä irti keveästä, lörpöttelevästä perinteestä.
Ennen muuttoaan Bashö kirjoitti vuoden 1680 kuluessa seuraavanlaisia
runoja:
Miten surullista
sanoisi Me-tzu nähdessään
paistetun kanan
(Kanasimamu ya Bokushi seriyaki 〇 mite mo nao. Bokushi, Me-tzu oli
lempeämielisyydestään tunnettu kiinalainen filosofi)
Majoittuu kirsikankukkien luo,
sanoo itseään
herra Kurpitsaksi.
(Hana ni yadori hyötansai to mizukara ieri.)

Viidennen kuun sateet,
mähkän vihreys
-mihin asti niitä riittää?
(Satsuki no ame iwahiba no midori itsu made zo)

15

Nihinbashin kalatori

Mitä laulat hämähäkki,
millä äänellä?
Syystuuli puhaltaa.
(Kumo nani to ne 〇 nani to naku aki no kaze.)
Milloin pääsen perille?
Sirkka majoittuu yöksi.
syksyn lehdelle.
(Yorube 〇 itsu hitoba ni mushi no tabine shite)
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Ibiruusu
kruununa
alastoman lapsen hiuksissa.
(Hanamukuge hadakawarawa no kazashi kana. Kazashi tarkoittaa
oikeastaan vain hiuksiin tai päähineeseen koristeeksi kiinnitettyä
kukkaa tai oksaa.)

Yöllä salaa
kuutamolla
mato poraa reikää kastanjaan.
(Yoru hisoka ni mushi wa gekka no kuri 〇 ugatsu.)

Kuihtuneelle oksalla
istuu varis. On syksy,
hämärtyy.
(Kare-eda ni karasu no tomaritaru ya aki no kure.
Typerissä mietteissä:
onko manalassakin tälläistä?
syysilta hämärtyy.
(Guanzuru ni meido mo kaku ya aki no kure.)

Missä sataa?
Munkki paluumatkallaan
sateenvarjo riippuen.
(Izuku shigure kasa 〇 te ni sagete kaeru so.)

Onon hiili:
kaunokiijoituksen opiskelija
riipustaa tuhkaan.
(Onosumi ya tenarau hito no hai seseri. Sanaleikki: Ono viittaa sekä
kuuluisaan Heian-kauden kalligrafiin Ono no Michikazeen että
hiilimiluistaan tunnettuun Onoyaman seutuun. Sumi tarkoittaa sekä
hiiltä että mustetta.)
Runo variksesta kuihtuneella oksalla on merkillepantavan poikkeava
tässä joukossa. Se on kuva aivan arkipäiväisestä aiheesta, kuin
yksinkertainen tussipiirros, mutta samalla kuvaus tunnelmasta, mielen
liikeestä. Se on kuin vihje siitä miten Bassossa kypsyi päätös iratutua,
ruveta uudesta lähtökohdasta kirjoittamaan uudenalaista runoutta.
Kiinalaisilta klassikoilta hän löysi opastuksen tämän tabula rasan luo:
hän ryhtyi erakoksi. Näihin asti hän oli asunut keskikaupungilla,
Odawarachōssa, vilkkaan kalatorin vaiheilla nykyisen NihonbashiMuromachi 1-chomen ja Nihonbashi-Honco 1-chōmen tienoolla.
Sugiyama Sanpu, varakas kalakauppias oli toiminut hänen
taloudellisena tukijanaan. Nyt Sanpu antoi kunnostaa omistamansa
pienen majan Fukagawalla. Bashō muutti sinne talvella, kaiketi joulutammikuussa,
kuitenkin
enne
helmikuun
19:ttä
1681,
uudenvuodenpäivää.

Majaansa Basho asettui kuin erakko ikään. Se sijaitsi syrjässä Edon
vilskeestä, Sumida-joen partaalla Fukagawa eli Syväjoki-nimisessä
esikaupungissa. Kyllähän se oikeastaan Edoa oli sekin, eikä keskustaan
kovin pitkä matka olut, Bashōn entisille asuisijoille kertyi tuskin kolmea
kilometriä. Fukagawa oli noihin aikoihin harvaan asuttua ainakin
japanilaisen standardin mukaan. On muistettava että vaikka Basho
tavallaan erakoitui se ei tarkoita että hän olisi kokoaan sulkeutunut
maailmasta: kyllä hän tapasi tuttaviaan useinkin, kulki kaupungilla ja
osallistui seuraelämään, mutta teki sen nyt omilla ehdoillaan, vapaana
maallisista velvollisuuksista. Erakoituminen oli enemmänkin henkistä
kuin fyysistä, se oli kiinalaisten erakkorunoilijoiden mallin soveltamista
Basholle mahdollisiin oloihin. Jonkinlaista romanttista ihanteellisuutta
päätöksessä oli mukana aimo annos. Fukagawalle muutettuaan Bashō
kirjoitti ennen vuoden loppua vielä seuraavat runot:

Asustettuani yhdeksän vuotta keskikaupungilla muutin majani
Fukugawan partaalle. Chang-an on maineen ja menestyksen seutua,
tyhjin käsin, ilman kultaa, on sen katiya paha kulkea, niin sanoivat
muinoin ja oivasti mielestäni sanoivatkin.
Köyhä kun olen.
Majarähjässäni
keitän teetä puunlehtivalkealla.
Myrky pauhaa!
(Shiba ni to ni cha 〇 konoha kaku arashi kana.)
Rikkaat syövät maukasta lihaa, sankarit vihannesia ja
juureksia, minä köyhä
lumisena aamuna
yksin
pureksin kapakalaa.
(Yuki no asa hitorikarazake 〇 kamietari.)

Kivet kuihtuvat
vesi lakastuu
ei ole edes talvea.
(Ishi karete mizu shibomeru ya fuyu mo nashi.)
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Hyvin suuri muutos tapahtunut Bashon tyylissä. Uudenvuoden riemukas
"oi kevät kevät" ja vuodenlopun "kivet kuihtuvat" -Basho on irtautunut
muotihaikaista.

Basho nimesi majan Tu Fun runon mukaan Hakusendöksi, Ankkuroidun
purren majaksi. Tähän asti hän oli käyttänyt kirjailijanimeä Tosei,
Persikka-vihreä, eräänlaisena kunnianosoituksena Li Polle, jonka nimi
merkitsee Luumu-valkeaa, keväällä muuan oppilas lahjoitti hänelle
pisankipuun, bashon, joka istutettiin majan pihaan, ja ennen pitkää
majaa alettiin nimittää Bashoaniksi, Pisankimajaksi. Basho oli tuohon
kasviin hyvin ihastunut, ja kun häntä alettiin nimittää Pisankimajan
vanhukseksi, omaksui hän sen itse kirjailijanimekseen.
Kun Basho oli asunut majassaan parisen vuotta, poltti Edossa riehunut
tulipalo sen poroksi ja hän muutti puoleksi vuodeksi maaseudulle, erään
oppilaansa suojiin Kain maakuntaan. Hän palasi Edoon v.1683
viidennessä kuussa, mutta pääsi takaisin majaansa vasta talvella, kun
se oppilaiden toimesta oli saatu jälleenrakennetuksi. Tällä välin tuli

Bashōan. Pisankimaja. Kuvan ylälaidassa "furuike ya" -haiku. Vanha
lampi/sammakon hyppy ja /veden ääni
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kotikaupungista Igan Uenosta tieto että hänen äitinsä oli kuollut. Basho
eleli majassaan v.1684 syksyyn asti. Silloin alkoi hänen elämässään
uusi vaihe: hän muuttui erakosta kulkuriksi, lähti ensimmäiselle
vaellusretkelleen.
Mitä tapahtui näiden neljän erakkovuoden aikana? Taolaisuus, etenkin
Chuangtsen
kirja,
kiinalaisten
mestarien
taolaisperäisen
luonnonfilosofian merkitsemä runous, Saigyön, Heian-kauden lopulla
eläneen buddhalaismunkin, sunojen harras esteettisyys, Kenkōn
buddhalaissävytteinen Joutilaan mietteitä -kaikki tämä on ollut Bashōlle
tuttua jo vuosikausien ajan, mutta nyt se avautuu hänelle uudella tavoin,
näihin aikoihin hän myös tutustuu Butchöhon, kashimalaiseen
zenmunkkiin joka aika ajoin oleskelee Fukagwan Chökei-temppelissä.
Tämän opastuksella hän perehtyy myös zenin ajatusmaailmaan, joka
luontevasti liittyy klassiseen taolaisuuteen. Mutta uskonnon harjoittajaksi
hän ei ryhdy, ei sitoudu mihinkään koulukuntaan. Basholla on vain yksi
uskonto, runous. Eri filosofioista hän omaksuu ajatuksia joiden avulla
voi oivaltaa olennaisimman ja ilmaista sen, ajatuksia jotka tekvät
hänestä paremman runoilijan. Siinä hänen hartaudenharjoituksensa,
mistään seurakunnallisesta tai
muulla tavoin
ohjelmallisesta
hengenelämästä hän ei ole kiinnostunut: luostarielämän suppeaalaisuus, lahkojen väliset oppiriidat, valmiiksipureskeltujen ajatusten
omaksuminen saavat hänen puolestaan jäädä.
Bashōn runoihin ilmestyy mietiskeleviä sävyjä, toisinaan alakuloisia,
toisinaan yksinäisyydestä hiljaa iloitsevia. Eihän hän erakko ollut kuin
teoriassa, mutta edes hetkittäinen yksinolo ja rauha tuntuu olleen
hänelle kovin tärkeää.
Tunnelma majassani
Pisanki syysmyrskyssä,
sataa pesuvatiin, kuuntelen,
on yö.
(Basho nowaki shite tarai ni ame 〇 kiku yo kana.)
Talviyö:
Asun erakkomajassa Fukagawalla niillä tienoin missä joki haarautuu
kolmeksi. Kaukana siintelee Fuji-vuoren lumi, lähellä keinuvat
kymmenentuhatta virstaa purjehtivat laivat. Näen aamuhämärissä
poissoutavien pursien valkokuohuiset vanat, kuulen unten tuulen
kahinan kuivissa ruo onlehdissä. Kun hiljalleen pimenee yöksi istun
kuuta katsellen ja murehdin tyhjentynyttä viinitynnyriäni. Painan pääni
tyynylle, vedän suruissani ylleni ohuen peiton.
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Aaltoja lyövät airojen äänet,
sisämykseni jäätyvät.
Yö, ratkan kyyneliin.
(Ro no koe nami 〇 utte harawata koru yo ya namida.)

1683 ilmestynyt Minashiguri, pähkinätön kastanjankuori, on merkittävä teos: se
on ensimmäinen shōfuta, Bashōn koulukunnan tyyliä, esittelevä antologia. Sen
toimitti Bashōn ehkä lahjakkain oppilas Kikaku, ja se sisältää Bashōn ja hänen
oppilaittensa haikurunoja, ketjurunoja sekä Bashōn kirjoittaman jälkilauseen
jossa hän luo puitteet koulukuntansa epäsovinnaiselle estetiikalle seuraavin
sanoin:
Neljän makuisia ovat tämän kirjan kastanjat. Siemailkaa Lin ja Tun
mielen viiniä, ryystäkää Han Shanin opin velliä. Kaukaisilta näyttävät
tähän kootut säkeet, etäisiltä ne kuulostavat. Ne eivät ole
tavanomaisella tavalla hienostuneita tai taiteellisia: ne ovat Saigyon
vuorimajasta noudettuja, toisten hylkäämiä madonsyömiä kastanjoita.
Perin pohjin käsitellään näissä myös lempeä. Kun muinoin runoissa
ylistettiin Hsi-shinin asitikkuutta ja kauneutta, tässä valetaan kultaan
neiti
Komurasakin
kuva.
Shangyang-palatsiin
hyljättyjen
keisarinvaimojen makuuhuoneissa köynnökset kietoutuvat vaateorsien
ympärille -mutta kerrotaan näissä runoissa rahvaankin tunteista,
tynnyrissä kasvatetun tytön kuuliaisuudesta, miniän ja anopin
raivokkaasta
riidasta,
unohtamatta
temppelipoikien
tai
näyttelijänuorukaisten lempeä. Herra Pon laulut ovat saaneet meidän
kielemme
asun
-avuksi
niille jotka
vasta
aloittelevat
runoudenharrastustaan.

Nämä runot sykkivät ja liikkuvat, ne eivät jakaudu sepitettyihin ja
tosiin. Säkeet on taottu aarreuumaan, kiijoitus karkaistu
Lohikäärmelähteessä. Tämä aarre ei totisesti ole toisten, se on sinun
aarteesi ja odottaa vain että joku sen myöhemmin varastaisi.
Tenwa-kauden kolmantena, sian vuonna, keskikesän
päivänä
Onnea toivottaen Bashō-luolan Tōsei.
Kovin laaja ei Bashōn tuotanto näinä vuosina ollut. Hänen mielessään tapahtui
paljon, vähän sieltä toistaiseksi ilmaantui julki. Dairin-kauden Tosei, persikka,
kuihtui ja kuoli, Pisanki juurtui ja alkoi kasvaa yhä rehevämpänä.

Kai Nieminen
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Näkyjä Japanissa

Malesian, Thaimaan ja jopa tehokkaaksi kutsutun Singaporenkin jälkeen
saapuminen Japaniin on kuin unta; vihoinkin ymmärrettävää kieltä- japania
ja mikä tehokkuus- kaikki toimii. Olen suorastaan hämilläni siitä että saan
palvelua kaupoissa ja yleiset kulkuneuvot toimivat. Kysyttäessä minua
neuvotaan eikä mikään tunnu jäävän byrokratian jalkoihin. Ehkä se on vain
unta, kuka tietää.

Paljon on myös Japani muuttunut seitsemässä vuodessa. Näen paljon siir
totyöläisiä ulkomailta maleksivan asemilla, kodittomia japanilaisia nukku
massa sanomalehdistä levittämissään vuoteissa. Väliin putoajia on yhä
enemmän ja enemmän. Japanin talouden kasvu ei ole ylettynyt kaikkien
kansalaisten hyvinvoinniksi. Asemalla minulle tyrkytetään ilmaisia tupakkanäytteitä. Otan ne vastaan koska luulin sitä karkkiaskiksi. Palaan ja kysyn:
MJaatteko todella tupakkaa kadulla?** Ihmiset hämmentyvät kysymyksestäni
ja minä hämmennyn vielä enemmän. Lahjoitan tupakat ilahtuneelle ystäväl
leni. Asemalla vastaantuleva nuorimies haluaa välttämättä rukoilla puoles
tani. Kieltäydyn kohteliaasti ja mies uskoo lopulta kääntyen seuraavan ohi
kulkijan puoleen.

Minulla on myös hauskaa; tapaan ystäviäni ja kun hämmästelen nykyistä
japanilaista muotia he väittävät että miesten hame on uusinta muotia!
Epäilen kovasti kunnes näen nuorenparin joka on pukeutunut nykyaikaisesti
-nainen housuihin ja mies hameeseen!
Monet asiat tuntuvat muuttuvan Japanissakin. Kuitenkin jotakin on onneksi
säilynyt ennallaan; käyn tapaamassa vanhaa kouluani ja meidän Hieizanvuorta. Siellä on yhtä rauhaisa tunnelma kuin aina; temppelit paikoillaan,
puut vain humisevat. Myöskin erään kouluni opettajan poika-ikäiseni- on
edelleen siellä, olut jo kymmenen vuotta eli siitä asti kun ensimmäisen ker
ran saavuin Japaniin.
M.Lehmusto
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LIITY MUKAAN
KANSAINVÄLISEEN
TOIMINTAAN!
Korkealaatuisia design-pukukoruja ja asusteita
miehille ja naisille tuottava CABOUCHON on saavuttanut
ilmiömäisen menestyksen.
Koruja myyvät itsenäiset jälleenmyyjät ympäri Eurooppaa

ja nyt toiminta laajenee myös Japaniin.
CABOUCHON tarjoaa mahdollisuuden työskennellä joko osaaikaisesti tai kokopäiväisesti,
ansaita hyvin sekä nauttia tästä elämäntavasta.

Haluathan päästä osalliseksi tästä menestyksestä,
tule CABOUCHON-jälleenmyyjäksi.
Toiminnassa saat apua ja koulutusta.

Itsenäinen CABOUCHON-jälleenmyyjä

LEAJUKKALA
Koivukalliontie 9. 45360 Valkeala Finland
Tel 951-386 ()522 FAX 951-386 0882

YUKKI YAURA
Taidemaalari, suiboku-tussitaiteilija ja kalligraafi Yukki Yaura aloitti maalausopinnot neljän vanhana ja kalligrafiaa hän ryhtyi opettelemaan kuuden ikäisenä.
Suoriuduttuaan lukiosta (BA) 1983 ja pidettyään jo Japanissa useita näyttelyitä, hän
muutti nykyiseen asuinpaikkaansa Lontooseen 1983 ja osallistui jo samana vuonna
nykytaiteen näyttelyyn, International Contemporary Art Fair. Sitä seurasivat näyttelyt
mm. Saksassa ja Keniassa; samaan aikaan opinnot jatkuivat Englannissa ja Japanissa.
1993 Yukki Yaura suoritti loppututkinnon (MA) Lontoon kuninkaallisessa
taideopistossa, jossa hän nyt tekee tutkimustyötä e-makemonoista, japanilaisista kuvanillista.
Yukki Yauran kalligrafioita on käytetty elokuvissa ja televisiossa: Steven Spielbergin Auringon valtakunta ja Peter Greenwayn hiljattain valmistunut Tyynykirja. jo
ka pohjautuu Heian-kauden kuuluisan naiskirjailijan. Sei Shonagon 900-hivun klas
sikkoon Makura no soshi. Viimeksimainittuun filmiin hän joutui tekemään kalligra
fiat suoraan iholle. Aika kutittava ajatus monessakin mielessä.
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TOMOlle RIITTA WELROOS
Marianpäivänä 24.3. 1996
Minä jo kirjoittaisin silmistä,
jotka kauniin levollisina
katselevat lasta, kun
se uneksii putoavasta
auringosta ja kuusta;
sinä olet madonna.

Hänen ohimoillaan lentävät kyyhkyset.
nuo itkun ja ilon linnut
tuovat meille hyvän mielen
punaruskeat kyyhkyt
luovat rauhaa
eikä enää heinä haavoita.

KALLIGRAFIA JA
SUMI-E-TARVIKKEET:
SIVELTIMET,
KYNÄT,
PAPERIT,
TUSSIT,
TUSSIKAUKALOT,
PAPERIT

23.2. 1996

Minun vereni sykkii
kuin albatrossi kun
se kävelee kaikki
tiet avautuvat kuin
albatrossi, alba ・ trossi,
trossi - alba, alba - alba - alba,
trossi, trossi. trossi. alba, ba, a.
7.2. 1996

UUDENMAANKATU 16-20
00120 HELSINKI (90) 645 916
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PRINSSIT HOTERI JA HOORI
Käännös vapaa eikä seuraa aivan sanatarkasti japaninkielistä tarinaa.

Prinssi Hoori kävali linnan luo ja tultuaan portille näki sen vierellä suuren
kanelipuun ja sen alla lähteen. Prinssin saavuttua lähteen partaalle portti äkkiä
avautui, prinssi säikähti ja kiipesi sukkelasti piiloon ylös kanelipuun latvukseen.
Portista astui ulos ihmeen ihana nuori neito. Ottaessaan lähteestä vettä kip
poon neito huomasi veden kalvossa komean miehen hahmon ja kohotti häm
mästyneenä katseensa puuhun. "Ei minua tarvitse pelästyä. Olkaa hyvä ja
juokaa vettä kaikessa rauhassa." pyyteli prinssi Hoori. Neito joi vettä vaiteli
aana ja prinssi Hoori juotuaan hänkin vettä, irroitti kaulanauhastaan ihanan
jalokiven ja tipautti sen kippoon. Ihana neito yritti ottaa kaunista jalokiveä
kiposta, mutta se olikin tarttunut kiinni pohjaan eikä lähtenyt irti vaikka hän
kuinka yritti, samalla vettä valui portista sisään. Silloin neito heti kertoi tapah
tumasta lohikäärmekuninkaan tyttärelle ja näytti kippoon takertuneen jaloki
ven. Sitten prinsessa ja ihana neito näyttäytivät yhdessä linnan portilla, to
dellakin, koskaan ennen ei oltu nähty mitään vastaavaa: kanelipuun latvuk
sessa oli jalo nuorukainen. Paikalle tulleelle lohikäärmekuninkaalle kerrottiin
tästä. "Hän on epäilemättä taivaan kuninkaan poika. Nopeasti! Saattakaa
hänet luokseni." - määräsi lohikäärmekuningas.
Niinpä lohikäärmekuninkaan väki pyysi suurin kunnianosoituksin prinssi
Hooria astumaan kuninkaansa linnan upeisiin huoneisiin ja häntä odotti mahta
va kestitys. Tuolloin prinssi Hoori aneli lohikäärmekuninkaalta: " Olen taivaan
jumalan lapsen-lapsenlapsi; itse asiassa tulin tänään etsimään veljeni ongen
koukkua, jonka kala vei. Olkaa niin hyvä ja levittäkää ystävällisesti tästä
tietoa." Lohikäärmekuningas sanoi:"Olen pahoillani tapahtuneesta. Jollain kei
noin me löydämme tuon ongenkoukun." käskien heti keräämään kaikki kalat
lohikäärmekuninkaan linnaan.
Jonkin ajan kuluttua oli linnaan koottu suunnattomasti kaloja; eräs merilahna vaan ei ilmestynyt. Tuon merilahnan asiunsijoille lähetettiin viestinviejä
tiedustelemaan syytä; merilahnan suuhun oli takertunut prinssi Hoorin
isonveljen ongenkoukku. Niinpä tuon merilahnan suusta kiskottiin tuo ongen
koukku ja annettiin prinssi Hoorille. Tämä ilahtui siitä suuresti ja ilmaisi
kiitoksensa ystävälliselle lohikäärmekuninkaalle ja sanoi sitten tahtovansa vie
dä heti ongenkoukun vanhemmalle veljelleen prinssi Hoterille.
Lohikäärmekuningas kutsui valtavan krokotiilin ja antoi tälle käskyn viedä
prinssi Hoori turvallisesti meren toiselle rannalle. Suuri krokotiili asetti prinssi
Hoorin selkäänsä ja lähti kiitämään nuolen lailla halki vatameren ja näin prinssi
Hoori saapui vain yhdessä päivässä turvallisesti meren toiselle rannalle. Prins
si Hoori oli kiitos vanhan jumalan ja lohikäärmekuninkaan pysytnyt löytämään
isonveljen ongenkoukun ilman suurempia viivytyksiä. Saavuttuaan isoveliprinssi Hoterin luo prinssi Hoori sanoi: "Anteeksi, että jouduit odottamaan.
Löysin viimein kunnianarvoisan isoveljen arvokkaan ongenkoukun. Olkaa hyvä
ja ottakaa se vastaan." ja palautti samalla ongenkoukun.Kuultuaan pikkuveljen
kovista kokemuksista, isoveli liikuttui ja sittemmin veljekset elivät 27
sopusoinnussa keskenään...
,
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釣 針 を さ が し 出 せ ま し た の で 早 速 、 兄ほて

りの 命 の家 へ 行 っ て 「
どうもお待ちどうさ

までした。 兄さんの大切な釣針をやっと見

つけて来ましたから何卒お受け取り下さい」

と 云 っ て 兄 へ 釣 針 を 返 し ま し た 。 兄は 弟

の苦心談を聞いて非常に感動しました。 そ

して、 そ の 後 は 自 分 達 そ れ の 出 来 る 事

だけをして仲よく暮して いきました。

1さがし出せましたimperf，さがし出せるolla mahdollista löytää
2 お待ちどうさまでした Olen pahoillani, että jouduitte odottamaan niin kauan どうも

antakaa anteeksi 3やっとlopultakin見つけてolen löytänyt見つける!öytää来ましたから

olen tullut 4 お受け取り下さい ota se vastaan, ole hyvä 受け取る saada 返す palauttaa

5 苦心談kokenut kovia聞いてkuullut聞く kuulla感動するolla liikuttunut

6そして、その後はJa siitä lähtien自分達heそれぞれのmolemmat, molemminpuolinen

出来る事minkä voivatだけvain仲よく sopusoimnissa暮 しましたelivät
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みこと

の命に返しましたのでほおりの命は非常に

歩え
みこと
ひじょう

よろこばれ親切な竜 王にかんしゃしました。

そしてたヾちに釣針を兄の許へ持参したい

と申しますと、 竜 王 は 一 匹 の 大 き な わ に を

お呼びになって、 ほ お り の 命 を 安 全 に 元 の

海 岸 へおつれするようにお命じになりまし

た。 大 わ に は ほ お り の 命 を せ に の せ て 矢 の

ようにはやく海中をおよいでたった一日で

元の海岸へ到着しました。 ほおりの命はあ

の老人の神様や竜王のおかげで無事に兄の

I

1返しましたimperf.返すpalauttaa 2よろこぶolla iloinen親切なystävällinen

かんしゅしましたimperf,かんしゅするilmaista kiitollisuutensa 3ただちにheti

許asunto持参 したいhaluaa ottaa申す(nöyrä) sanoaと申しますとniinpä,
kun hän sanoi 4 わに krokotiili お呼びにたって kohtelias muoto 呼ぶ kutsua
5 安全にturvallisestiおつれするkoht, muotoつれてsaattaaようにtarkoituksella

命じるkäskeä 6せselkäpuoliのせるasettaa矢nuoliのようにkuinおよいでuiden
およぐuida 7たったvain到着しましたimperf到着するsaapua 8無事turvallisesti
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は 「
そ れ は お 気 の 毒 様 で し た 。 何とかして

そ の 釣 針 を さ が し 出 し ま し ょ う 」と 云 っ て 、

す ぐ に 海 中 の 魚 全 部 に 大 至 急 竜 王 の城へ集

まるように命じました。

しばらくすると沢山の魚が城へ集まって来

ま し た が 、或 鯛 だ け が す が た を 見 せ ま せ ん で

したからこの鯛の家へ使いを出してしらべ

ましたところ、鯛のロの中に ほ お り の 命 の

兄 の 大 切 な 釣 針 が さ ヾ っ て い ま し た 。 そこ

でこの鯛の口から釣針をぬきとってほおり

お気の毒様でした vastaa: olen pahoillani siitä, mitä Teille on tapahtunut 何とか jotenkin
してtehdenさがし出しましょう(hit.)löytyyさがし出すlöytääと云ってnäin sanoen
2 すぐに välittömästi 海中 meren uumen 全部 kaikki 大至急 erittäin kiireesti 集まる koota

ように tarkoituksella 3 しばらく すると hetken kuluttua 4 或 eräs 鯛 merilahna だけ vain
すがたmuoto見せませんでしたneg・見せるnäyttäytyä 5家asunto使いviestinviejä

出すlähettää matkaanしらべましたimperf.しらべるtiedustellaところkun 6 ロsuu
ささっていましたimperf.ささるtakertua 7ねきとるkiskoa ulos
3()

れはきっと天の神の王子にちがいない。 は

や く こ 、 へおつれしなさい」 と家来に命じ

ましも

そこで竜王の家来達がほおりの命を城内の

立派な部屋へお通しして沢山御馳走をしま

した。 そ の 時 、 ほ お り の 命 は 竜 王 に 「
私は

天の神 の ひ ま ご で す 。 実 は 今 日 、 兄の釣針

を魚にとられましたのでそれをさがしにこ

こ ま で 来 ま し た 。何 卒 よ ろ し く お ね が い 申 し

上げます」 とおたのみになりました。 竜 王

1そ ft se きっと varmasti天taivas 神jumala, jumalatar王子keisarillinen prinssi

ちがいないepäilemättä 2はやく nopeastiここへtäälläおつれしなさいjohdattaa hänet
っれimperatiiviつれる johdattaa家来vasalli命 じるmäärätä 3 家来達vasallit, hoviväki

城内!iimassa立内なhieno, loistava部屋huoneお通しして sallia (hlön) mennä通すantaa
meimä, tehdä tietä 4 御馳走juhlat, kestitys 5 天の神taivaan jumalaひま ご!apsen lapsen

lapsi 実はtodella 6とられましたimperf.とられるtulla otetuksiさがしにtarkoituksella
etsiäさがすetsiä 7どうぞよろしくおわがい申し上げます(suuimilleen)voisitteko tehdä
palveluksen...おたのみになりま したkoht, muotoたのむpyytää, anella
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竜王lohikäännekuningas姫君prinssessa只今のnyt申し上げるkertoa
4見せるnäyttää 5そこでsittenとー楮にyhdessä行って見ますと
hänen meiuiessäö ほんとに todellakin 今まで tähän meiuiessä 7 決して koskaan

見た事もないaikaisemmin näkemätön seikkaようなkaltainen 8けだかい
jalo, arvokas男の人mies 9所paikka行く mennä彼にhänelle話しましたimperf.

話すpuhua, kertoa
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て
ハど う し て も と れ ま せ ん で し た か ら そ

kun näin nyt oli門内portin sisäpuolella入る astua sisään 3 さっそく heti

て

の ま 、水 を く ん で 門 内 へ 入 っ て し ま い ま し

た。 そ し て 少 女 は さ っ そ く 竜 王 の 姫 君 に 只

今 の 事 を 申 し 上 げ 、 おわんにくっついてい

る う つ く し い 玉 を お 見 せ し ま し た 。 そこで

姫君はこの少女と一緒に城の門へ行って見

ますと、 ほ ん と に 桜 の木の枝の上に今まで

決して見た事もないようなけだかい男の人

がおりましたから、 いそいで竜王 の 所 へ

行って彼について話しました。 竜 王 は 「
そ

Iとれませんでしたeivoinut ottaa ulosとれるtulla otetuksi 2そのままniinpä,

すがたが水にうつっていましたから大変 お

どろいて木の上を見上げました。

ほおりの命は「
私はあやしい者ではありま

せ ん 。 ど う ぞ 水 を 飲 ま せ て 下 さ い 」 とたの

みました。 少女は無言でおわんに水をくん

自分のくひかざりのきれいな玉

でさしだしましたからほおりの命は水を飲

んでから

を一つとってそのおわんに入れてかえしま

した。 少 女 は そ の き れ い な 玉 を と り 出 そ う

としましたが、 玉はおわんの底にくつつい

!すがたmuoto, haluno,うつって heijastui，うつる heijastua:おどろく olla hämmästynyt.

見上げるkatsoa ylös 2あやしいepäluuloinen：者olento:ではありませんen ole
3飲ませてantoi juoda,飲ませるantaa juoda：たのみましたimperf.

たのむpyytää, vaatia 4無言sanatonさしだしましたimperf,さしだすtaijota
5飲んでjuoden飲むjuodaから］älkeen 6自分の〇mansaくびか ざりkaulanauha

きれいなkaunis玉jalokivi 7 とってottaenとるottaa 入れてasettaen (sisään)
かえしましたimperf.かえすpalauttaa 8とり出そうとしましたimperf.
とり出そうとするyrittää ottaa ulos 9そこpohja くつついてoli takertunut

くっつく takertua

1歩く kävellä;行きましたらkun hän meni,門portti,そばにlähellä.大きなsuuri,

桂の木 kanelipuu）あって《iellä oleva 2 その下にsen alla,井戸 lähde,近 く lähellä,

急にyhtäkkiä,開いたのでavautuessa 4びっくりしてyllättyi（のぽってkiipesi,

かくれて piiloutuen 5 中から sisäpuolelta,出る tulla ulos 来る tulla
6 もつ olla, pitää kädessään（かわいかわい ihmeen kaunis 少女 nuori tyttö,でした oli

7 くもうとして oli ammentamaisillaan,水を くむ ammentaa, lippoa vettä,

のぞく katsoa johonkin美しい kaunis,男mies
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ほてりの命とほおりの命 続

ほおりの命がその城の方へ歩いて行きまし

たら城の門のそばに大きな桂の木が一本あ

っ て そ の 下 に 井 戸 が あ り ま し た 。 ほおりの

命 がこの井戸の近くまで来ました時に、急

に門が開いたので、 び っ く り し て 桂 の 木 の

上 に の ぼ っ て か く れ て お り ま し た 。 門の中

この少女が水をくもうとし

から出て来たのは おわんをもったかわいヾ

少 女でした

て井戸の中をのぞきました時に美しい男の

PRINSSIT HOTERI JA HOORI y

(
)

Suurimmankin
surun aikana

kukat puhkeavat

kirsikkaan.

Päivänsini tuo

palan taivasta
ikkunalleni

Valmistan
tilaustyönä huonekaluja

PUUSEPPÄ
Erään näyttelyn jälkeen.
Nimetönnäkin

taideteos puhuttelee

MUTSUMI
NAKANISHI
Välkkylä 2 D 33-7. 901()()Oulu
Puh 981-3136 346

katselijaansa.

Kirsti Suomivuori

Myynti: Vientipalvelu
Oili Puurunen Ky
Hallituskatu 27 A 3. 90100 Oulu
Puh 981-3118 700 FAX 3118 708
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Seikkailua Internetissä

Internet on siis päivän kuuma sana. Siihen ei voi olla törmäämättä sanoma
lehdissä, TV-uutisissa ja lounaskeskusteluissa.
Internet-liittymän hankkimistapaa en aio ruotia sen enempää enkä harjoit
taa muutenkaan vertailevaa tutkimista. Itselleni käy jatkuvasti jotakin has
sua mikrojen kanssa, sanotaanpa että minusta saattaisi lähteä jotakin mik
rojen vastaista "säteilyä" joka saa mikron kuin mikron polvilleen. Tiedä
häntä sitten... Amatööriharrastajan näkökulmasta katselen nyt kuitenkin ky
seistä Internet-ilmiötä. En ole mikään ATK-asiantuntija, en sinnepäinkään
joten voin sanoa että tavallisen käyttäjän näkökulmasta yllättävän helposti
ja kivuttomasti Internetin hankinta käy. Onneksi.
Viime päiviin asti olin silti käyttänyt ainoastaan e-mailia viestin lähettämi
seen ja vastaanottamiseen. Sitä jaksan yhä joka kerta ihmetellä kuinka no
peaa ja helppoa se on. Noin vain -ja hupsi- viesti on toisella puolella maa
palloa. Ja kohta minulla voi olla jo vastaus odottamassa.
Viime aikoina olen käynyt tutustumassa erilaisiin tietokantoihin, kotisivuille,
bulletin boardeille yms elikkä hieman "surffailemassa”. Useimmilla on
Netscape ja vaikkapa Net Searchin avulla voin hakea sanahaulla mitä
vain. Ja minne kaikkialle sitä pääseekään sanalla "Japani"! Voin tietysti
valita palvelimen, hakea tietoja pelkästään Suomesta tai koko maailmasta.
Kaikkialta tuntuu tietoa löytyvän ihan liikaakin. On siis myös hyvä täsmen
tää itselleen mitä on etsimässä ettei huku tiedon paljouteen. Saattaa hel
posti käydä niin, että tieto vie mukanaan ja jossakin vaiheessa huomaa
unohtaneensa mitä lähti alunperin etsimään.

Uutisista kiinnostuneet voivat vaikkapa käydä lukemassa Japan Timeslehteä (http://shrine.cyber.ad.jp/home.html) tai käydä Mainichi Yomiyurin
haiku-palstalla (http://jamjam.mainichi.co.jp/haiku/index-e.html )
Ystäväni saivat maaliskuussa PC:n ja Internetin Kyotossa. Siispä ei kuin
nettailemaan, mutta suurta hämmennystä on aiheuttanut tietokoneelleni
kanjit ja hiraganat... Sitäpä ei suostu koneeni ymmärtämään. Olenkin pää
tynyt toistaiseksi hämäämään konettani ja kirjoittamaan japania roomanjeilla. Hah-haa!
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Olen pyrkinyt välittämään kiinnostuneille Suomi-tietoa ja kertomaan Suo
men kotisivuista. Mielenkiintoisen sivun löysin Japanista; Suomi-kylä Naganossa. (http://www.twics.com/~finlandh/home.html) Japanin eri linkkejä
löytyy ainakin näiltä sivuilta:
http://www.utt.fi/rte/ais/people/rteoji/jpnpage/finland.htm sekä
http:/www.kanzaki.com/jinfo/jlink.html
Erityisesti japanilaisille jäsenimmille ja miksei muillekin vinkiksi että kirjati
lauksia voi tehdä suoraan Japanista seuraavassa osoitteessa:
http:/www.trc.co.jp/tre-eng/shinkan.htm Oman yhdistyksemme kotisivua
joudumme vielä kuitenkin odottamaan ellei joku jäsenistämme ilmoittaudu
vapaaehtoiseksi suunnittelemaan ja ylläpitämään sivuja? Vapaaehtoiset il
moittautukoot...
M.Lehmusto

YSTÄVÄT YHDESSÄ
Yhdistyksellä on ollut vilkasta ja vilkkaita ovat jäsenetkin. Rotan vuotta juhlittiin
ravintola Kotossa 4. helmikuuta. Syötiin hyvin ja ne arpajaiset !! Päävoittoina
Claes Lindqvistin tussipiirros ja Koton lahjakortti. Voitin molemmat.
Tosi hyvät arpajaiset!
Laura Lappalainen

Rotan vuoden juhlissa
Jaana Pukkila, Seija
Savolainen ja Annukka
Ollikainen puhuvat viisaita,
asiat tulevat arvonsa
mukaiseen järjestykseen.

Samoissa
jyrsijän juhlissa
arpaliput kahisevat ja
jännitys on puikoilla
kosketeltavaa.
Soili Suominen
on juuri tuonut Vesa
Tolinille palkinnon,
tyylikkään paidan.
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Ikebanoja on tehty kerran kuussa.
Tässä Maiju Castrenin asetelma.
Väreissä se pitäisi nähdä.
Taustana on Maijun takin tummanruske vuori, tulppaanit ovat valkoisia,
keltaista mimosaa, lehtien vihreä
ja malja valkoista keramiikkaa,
hennon ruskein lasitusornamentein.

Vuosikokouksessa Tomohimassa on
päästy ravitsevalle osuudelle. Takaprofiilin kiharat kuuluvat puheen
johtajallemme Ronny Rönnqvistille.
Vasemmalta:varapuheenjohtaja
Raino Hurme, Tomon toimitussihteeri

Minna Lehmusto, johtokunnan jäsen
Soili Suominen, uskollinen ystävä
Elsa Mäkelä ja. Toshiko Huttunen
Junichiro Okura,
runoilija, japanin opettaja
ja kulttuurin tuntija.
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KANŌ-KOULUN KAIHTIMET II
Kanö Tsunobu / kaksi kuusiosaista kaihdinta (174,5 x 327,5 cm, kuvassa
toinen kaihtimista), tussia ja värejä lehtikultapohjalla, 1600-luku

Feeniks-lintuja *) ja kukkivaa paulovnia-puuta esittävät kaihtimet ovat kau
an olleet suosittuja Japanissa hyväenteisen vertauskuvallisuutensa takia. Mui
naisista ajoista asti feeniks-lintu on Kiinassa ja Japanissa ollut hyvän enne,
kuten myös hevosen kaltainen eläin, kirin, kilpikonna ja lohikäärme. Koiras- ja
naarasfeeniksin sanottiin ilmestyvän keisarin enteenä. Kummako siis, että feeniks-lintua suosi erityisesti hallitseva eliitti; linnun pikkutarkasti kuvattu,
monivärinen höyhenpuku edusti hoviväen auktoriteettiä.
Tässä kuvatun kaihtimen maalasi Kanö Tsunenobu (1636 -1713), jolla tär
keä osa Edon (nykyisen Tokion) Kanö-koulun perustamisessa. Kaihdin seuraa
uskollisesti Tan'yu-koulun tyyliä; klassinen yhdistelmä: feenix-linnut ja
alkukesän kukkiva paulovnia-puu ovat tyypillinen esimerkki Togukawa-shögunaatin edustustaiteesta , jonka viralliset taiteilijat tulivat juuri Kanö-koulusta.

*) Feeniks-fkreikk. foiniks, lat. phoenix)-lintua on pari eri tyyppiä; meidän
tuntemamme perustuu Herodotoksen kertomaan egyptiläiseen taruun linnuista,
joita aina oli vain yksi. Elettyään 500 vuotta feeniks tuntee aikansa koittaneen
munii munan ja sytyttää itsensä palamaan ja linnun palaneen ruumiin tuhkan
lämmössä hautuneesta munasta syntyy uusi feeniks, ikuisuuden symbooli.
Lintu kuvattiin kotkan kaltaiseksi, höyheniltään punaiseksi ja kullankirjavaksi.
Foiniikkialaiset saivat muuten nimensä juuri punaisesta väristä, he kun kauppasivat purppuraa.
Samaa nimitystä käytetään kiinalaisen mytologian feng-huang-linnusta,
jonka elintavat olivat toisenlaiset, mm. koiras- ja naarasyksilöt, mutta myös se
edusti hyviä mystisiä voimia ja kuolemattomuutta.
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桐に鳳凰図 六曲屛風一双(174.5x327.5cm)
狩野常信筆紙本金地著色 17世紀
東京芸術大学
花咲く桐の木のもとに鳳凰を配した図様は、吉祥的な画題
としてしばしば描かれている。鳳凰は、古来中国では、麒麟・
亀・龍とともに尊ばれた瑞鳥で、鳳は雄、凰は雌とされる。
鳳は凰をともなって、天子の兆として現れるという言い伝え
があり、支配者の調度には好画題となった。鳳はいかにも王
者の風格をそなえるにふさわしく、羽は絢爛たる五彩をとも
•ない、毛描きは細密をきわめたものとなる。
筆者の狩野常信(1636〜1713)は、江戸狩野の創設者であっ
た。探幽の甥に当るが、探幽様式を忠実に発展させ、】7世紀
の後半から18世紀の初頭にかけて活躍した。本図は、その代
表作として知られる。鳳凰は常に桐と組み合わされるのを例
とするが、桐の花は初夏に咲くため、季節の景物とみなすこ
ともできる。しかし、むしろ瑞兆としての意味を示すことか
らも、桐に鳳凰図屛風は、幕府御用絵師の立場にあった狩野
派の重要なレパートリーとなっていた。
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TULEVAT TEKEMISET
KIRJASTO on kiinni heinäkuussa, mutta jos erikoista tarvetta on,
soita Annukka Ollikaiselle 633 011 virka aikana (Japanin suurlähetystö).
Heinäkuussa kirjasto on auki klo 11.3〇 -12.30 kuukauden ensimmäisenä
lauantaina.
KIELIKURSSIT alkeis- ja jatkotasot alkavat syksyllä. Ilmoittaudu
ajoissa, että tiedetään tilanne.

KIRJALL1SUUSKERHO aloittaa toimintansa syksyllä, vetäjinä
Pirjo-Riitta Kuusisto ja Pauliina Vuorinen. Tarkemmin kesä-Tomossa.
KALLIGRAFIAA, ORIGAMIA, KOKKAUSTA,
IKEBANAA, LEFFOJA, KLUBI-ILTOJA ...
Kaikkea tehdään syksyllä! Kerää kesällä voimia, jotta jaksat syksyllä!

JAPANI TANAAN
TURUSSA 14.6.-8.9. -96
WÄINÖ AALTOSEN MUSEO, Itäinen Rantakatu 38
avoinna ti - su klo 11-19, ma suljettu
Aikamme japanilaista taidetta.

ZA ONDEKOZA
Bambuhuilun herkimmästä melodiasta hurjana sykkivään rytmiin,
veren kiertämään. Ryhmän keskeisin soitin: mahtavat jättirummul
Nuorista japanilaisista koostuva ryhmä korostaa itsekuria sekä mi
ruumiin välistä sopusointua.
TAMPERE-TALON SUURI MUSIIKKISALI
to 15.8. klo 21 Liput A 100.- B 9〇,- C 80.-

SUOMALAISTA KULTTUURIA JAPANISSA
Jun 3 (Mon),18.30 Lecture: "Lemminkäinen Kaukomieli"
by Ms Leena Joki, Music Critic
Embassy of Finland, add: 3-5-39 Minami-Azabu, Minato-ku, Toky
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Jun 5(Wed),19.00 Concert: Deutsches Symphonie-Orchestra
Conductor: Vladimir Ashkenazy, Pianist: Olli Mustonen
Place: Suntory Hall
Jun 15(Sat)- 24(Mon) Conserts: Finn:Kanteleet Orchestra Japan Tour
for further info: Takaoka Finland Society tel: 0766-27-1856

Jul 26(Fri)-28(Sun) Consert: “Hamamatsu World Youth Choral
Festival 96" Veräjäpelto Choir will participate from Finland

TIEDOKSI
Ystävämme ja Suomen ystävä ja Japanilaisen Kulttuurin Ystävien jäsen
Kiiko Uzawa jättää meidät ensi marraskuussa. Kiiko-san pyysi ilmoitta
maan, että hän haluaa myydä ennen lähtöään japanilaisia tavaroita:
kimonoita, kimonokankaan jäännöspaloja, väripapereita, washi-papereita,
musiikkikasetteja, japanilaisia videoita, kirjoja, paperien jäännöspaloja,
ruokia, japanilaisia kuvia, muuntajan jne.
Ota mieluummin aika pian yhteyttä: Kiiko Uzawa puh.135 6660
Kansainvälinen työleiri on tänäkin vuonna mahdollista Japanissa.
Lista kesän leireistä ilmestyy huhtikuun puolella ja sen voi joko noutaa
Pasilan Rauhanasemalta tai tilata puhelimitse Kansainvälinen
Vapaaehtoistyö 90-144408.

UUTISIA
AVARUUSHYÖNTEISIÄ
Lapponia-Jewelery järjesti 35-juhlavuoden
kunniaksi korujensuunnittelukilpailun
alle 35-vuotiaille. Kilpailun voitti
japanilainen Rie Taniguchi
hyönteisaiheisilla koruillaan.
Suuren rannekorun jalat kiertyvät ranteen
ympärille, kroppa avautuu rasiaksi.
Pienempi on sormus.

SUOMEN SUMOLIITTO RY on nähnyt päivänvalon. Puheenjohtajana
toimii Simo Akrenius pk 90-879 6811 pt 90-878 92236
Postiosoite: PL 102, 01801 Klaukkala
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi
YSTÄVÄ) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia ja kannanottoja, lähettäkää ne suoraan
TOMON päätoimittajalle Laura Lappalaiselle, Jussaarenkuja 5 D 40, 00840 Hki
tai kertokaa puh + fax 698 64 96. Myös kuvamateriaali on tervetullutta.
Ilmoitushinnat: 1/1s 250:- (toisto 200:-),1/2s 150:-(100:-),1/4s 80:- (50:-)

HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
Irtonumeroitten jäsenhinta ä 30:-, paitsi kaksoisnumero 11-12 sekä n:rot 13,
14,15,16 ä 35:-. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, HASHISTA on tul
lut myös keräilykohde ja painos on pieni. Ulkopuolisille 40.-ja 45.-+ postikulut.

HASHIEN AIHEET

Japanilainen teatteritaide
Historia ja yhteiskunta
Kirjallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa

4.
5.
6.
7.

10.10-vuotisjuhlanumero,
Heian-kauden kirjallisuutta,
Zen-maalaustaiteen tyhjyys,
Japani kansainvälistymisen
paineessa ym.
11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (rajoitetusti jäljellä)
17. Japanin luonto

JAPANI 4-väri kuvakirja. Original edition Time-Life Books BV.
Suomenkielinen versio Roko Kansan Kirjapaino Oy Kovat kannet,
koko 23x28 cm, runsas nelivärikuvitus, sivuja 16〇.
Hinta 40:-+ postituskulut 23.-

JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI,196s
jäsenhinta 60:-, muille 75:-, kasetti I 50:-, kasetti II40:- lisäksi postituskulut.
SANASTO edelliseen, japani-suomi-japani n. 2000 sanaa, 20:-+postikulut
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TILAUSKUPONKI VIEREISELLÄ SIVULLA

KIRJEENVAIHTOA
Dear Sir/Madame, I am a Japanese boy, age 15, interested in your
country.Hobbies: listening to music. Please find a pen friend for me.
Yoshihiro lizuka,
1519-105, MoriTomo
Imaichi-shi
Tochigi 321-23
Japan

Dear Sir/Madame, I am a Japanese school boy, age 15. My hobby is
fishing. I am interested in your country. Please find a pen friend to me.
Hisanobu Tada
3-9 Todoroku
Imaichi-shi
Tochigi 321-29
Japan

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla. Postiosoite PL 305, 00101 Helsinki. Pankki: PSP 800021-6481 665

HASHI

___________________________________ __

JAPANIN KIELIoppikirja

JAPANI-KIRJA

kasetit_________________________________________ __________

SANASTO ____________________________________________________________________ _________

Nimi

Postinumero ja -palkka___________

Päivämäärä

Lähiosoite_________________________

一

Puh

Allekirjoitus
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Oletko kiinnostun 11( liittymään .Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 3()5, ()0101 Helsinki.
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.POSTISIIRTOTILI: 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti POMO ja kulttuurijulkaisu
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.
JÄSENHAKEMUS

Nimi

Puh

I ähiosoite

Kansalaisuus ellei Suomen

Postinumero

Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämäl()n)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys

Allekirjoitus
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フィンランド

