


Kannen kuva:
Katsushika HOKUSAI (1760 ・1849) 
"Okikun-haamu""
sarjasta Hyaku Monogatari eli
Sata Kertomusta, 
tunnetaan myös nimellä "Haamut". 
Tämä työ on näytteillä
Keravan taidemuseossa, jossa on 
esillä Ukiyo-e puupiirrosvedoksia 
Unto ja Kaisa Koistisen harvinais
laatuisesta kokelmasta.
Tämä haamu on myös näyttelyjulisteen 
tunnuksena.
Chuban, Sara Yashiki Okikun- haamu 
ilmestyy ihmispäisen käärmeen hahmossa 
kaivosta, johon Aoyama Tessan 
hänet oli murhattuaan heittänyt...
Antaa vaikutelman leppymättömyydestä.
Aika erilainen aave kuin meikäläinen 
lakana, joka sanoo "HuHuuu!".



TUE TOIMINTAA, 
OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI :
Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo - maru-, 
muu tässä mustana näkyvä on kullalta kiiltävää. 
Koko kuten pienempi kuvassa.

Osoita kiinnostuksesi kulttuuriin ja osta pinssi a 15:- 
(sisältää postikulut).

Jos tunnollisena jäsenenä olet jo maksanut vuoden 1997 
jäsenmaksusi, lisää 10:-.
Jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 80:-

Maksut: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PSP 800021-6481 665

Ttilaukset: puh+fax 09-698 6496 tai
Tomon viimeisellä aukeamalla olevalla tilauslomakkeella.
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Arvoisa JKY-jäsen.

Vuosi on vaihtunut ja yhdistyksen perinteellinen 
uuden vuoden juhla pidetty - tällä kertaa ravintola 
Kabukissa. Väkeä oli tupa täynnä ja kaikki näyttivät 
viihtyvän erinomaisesti hyvän japanilaisen ruoan 
merkeissä ja vilkkaasti rupatellen. Mikäli tästä 
tapahtumasta pystyy vetämään johtopäätöksiä, niin 
silloin vuodesta 1997 näyttäisi tulevan 
yhdistyksellemme vilkas ja hyvä vuosi.

Tätä lukiessanne on myös yhdistyksemme 
vuosikokous pidetty. Vuosikokouksethan eivät 
yleensä ole vallan suosittuja tapahtumia missään 
yhdistyksessä - eipä siis meilläkään. Niissä 
käsitellään pääsääntöisesti sellaisia asioita, jotka 
toisaalta ovat edellytyksiä yhdistyksen toiminnalle. 
Näihin kuuluvat varsinkin talousasiat. Jotta 
yhdistyksemme talous myös tulevaisuudessa 
pystyttäisiin pitämään vakaalla pohjalla, tarvitaan 
henkilöitä, jotka ovat valmiita uhraamaan osan 
aikaansa tälle asialle. Taloudenhoitajan virka on hyvin 
tärkeä, onhan yhdistyksessä jo yli 600jäsentä ja 
budjetti on vuosi vuodelta paisunut. Onneksi 
yhdistyksellä on ja on ollut henkilöitä, jotka ovat 
vapaaehtoisesti ottaneet hoitaakseen näitä sinänsä 
ikäviä hommia - s. o. ikäviä, jos ei satu olemaan 
synnynnäinen numeronpyörittäjä. Eihän rahalla 
sinänsä ole mitään tekemistä japanilaisen kulttuurin 
kanssa ・ se on vain "välttämätön paha" jotta 
voisimme palvella jäseniämme. Viime vuosina tätä 
tointa on bravuurilla hoitanut Antti Lappalainen - 
toivottavasti hän jaksaa kamppailla myös 
tulevaisuudessa. Gambatte Antti!

Tilintarkastus on vain kerran vuodessa tapahtuva, 
mutta sitäkin vaativampi tehtävä. Tarvitaan tervettä 
järkeä ja mielellään asiantuntemusta. Saatiinpa 
jälleen porukka kokoon - kiitos heille. Tietenkin 
voitaisiin ostaa näitä palveluja, se olisi sinänsä 
helpoin tie. Mutta silloin meiltä kuluisi varoja ehkä 4- 
5000 markkaa pelkästään talouden hoitamiseen. 
Luulen, että suurin osa Teistä, hyvät jäsenet, on 
kanssani samaa mieltä, että varoja mieluummin 
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käytettäisiin yhdistyksen varsinaiseen tehtävään, 
japanilaisen kulttuurin tunnetuksi tekemiseen.

Näin ollen vetoankin kaikkiin Teihin yli 600 
jäseneen: mikäli joukostanne löytyy vapaaehtoisia, 
mieluiten tämän alan ammattilaisia, joilta tällaiset 
taloudelliset tehtävät kävisivät ikäänkuin helpommin 
(ainakin maallikkona kuvittlisin niin), ottakaa toki 
yhteyttä allekirjoittaneeseen tai johtokuntaan, jotta 
meillä olisi tiedot reservissä tulevaisuutta ajatellen. 
Tämä ei tietenkään koske yksinomaan taloudellisia 
asioita, vapaaehtoisia puuhaajia aina tarvitaan. 
Tietämys tällaisista henkilöistä säästäisi 
johtokunnalta paljon päänvaivaa eri projektien ja 
varsinkin vuosikokousten aikoina.

Tästä tuli pitkä vuodatus suoraan sydämestäni. 
Yleisesti ottaen ei kuitenkaan ole syytä huoleen. 
Toivottavasti yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan 
vilkkaana myös vuoden 1997 aikana, olen varma 
siitä, että uusi johtokunta tulee tekemään parhaansa 
tässä suhteessa. Näin vuoden alussa se seikka, että 
kuljemme kohti valoisampia aikoja ja tiedämme, että 
kesä on tulossa, virkistää yleisesti toimintaamme 
kevätkauden aikana. Toivotan kaikille jäsenillemme 
hyvää vuoden jatkoa!

Ronny Rönnqvist 
puheenjohtaja
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TOMO 友 1/97
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Päätoimittaja: Laura Lappalainen, toimitussihteeri: Minna Lehmusto 
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry,日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1997 alussa 612. Yhdistyksen tavoitteena on 
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosittain VEDEN AÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHI-julkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kiijasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana, ruoka, 
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 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

Puheeiijohtaja Ronny Rönnqvist 09 -595 068
Varapuheenjohtaja Raino Hurme 09-529 399
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen 

Laura Lappalainen 
Minna Lehmusto 
Annukka Ollikainen 
fomoko Saifo-Soinisalo

09 -698 6496 
09 -698 6496 
09.341 3313 
09-633 011 
09-286 801

Varajäsenet: sihteeri Heli Laitinen
Soili Suominen

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tomon päätoimittaja Laura Lappalainen
Tomon toimitussihteeri Minna Lehmusto
Kiijastonhoitaja Annukka Ollikainen
Julkaisujen myynti Antti Lappalainen
Hashi nro 18 Anu Mannonen
UYYJ-yhteyshenkilö Raino Hurme
Myyjäiset ja juhlat Soili Suominen

09-241 2342
09-718 655

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJIKSI VAHVISTETTIIN :
Elokuvat Ronny Rönnqvist 09-595 068 (koti)
Ikebana Laura Lappalainen 09-698 6496
Japanin kieli Pia Matilainen 09-753 3171

Keiko Takahashi 09-147 687
Kalligrafia Yoko Kobayashi 09-746 746
Kiijallisuuspiiri Piijo-Riitta Kuusikko 09-745 756
Miekat Ronny Rönnqvist 09-595 068 (koti)
Origami Pär-Johan Sandell 09-555 755
Ruoka Kenichi Kakuta 09-395 2225
Taide ja antiikki Tuva Helling 09-175 736

Annukka Ollikainen 09-633 011(Japanin suurlähetystö)
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KLASSINEN TATENO
Japanin suurlähetystön järjestämä Izumi Tatenon 60-vuotiskonsertti ei 

muistellut menneitä, vaan toi esiin kokonaan uuden piirteen taitelijankuvaan. 
Mozart-konsertti poikkeaa huomattavasti tuntemamme Tatenon ohjelmistosta, 
jossa suomalaisen musiikin ohella ovat viime vuosina olleet esillä romantiikan 
keskeiset teokset. Vuosi sitten Tateno levytti Brahmsin, Rahmaninovin ja 
Griegin konsertot ja parhaillaan on Japanissa meneillään Schubert 200-vuotis- 
juhlaan liittyvä seitsemän konsertin sarja.

Olihan Schubert lähes Mozartin aikalainen, mutta juuri tällä kohtaa tulee 
myös aika- ja tyylikausien ero hämmästyttävän selvästi esiin. Ehkä sitä koros
taakseen Tateno pitäytyikin tiukasti sillä klassisella, vähäeleisellä linjalla, jonka 
vuoksi jotkut romantiikan kuohuja kaipaavat ovat joskus erhetyneet pitämään 
Mozartia pinnallisena rokokoosäveltäjänä. Mutta voi tyylipuhtaus ilmentää 
myös tiettyä varovaisuutta, koska ohjelmalehtisen mukaan Tateno on ottanut 
Mozartin uudelleen ohjelmistoonsa vasta viime aikoina, vuosikymmenten 
väliajan jälkeen. Saapa nähdä, mitä siitä kehittyy.

Solistin hillitty tyyli ja jotenkin "valoisa" asennoituminen koski myös d-molli- 
konserttoa n:〇 20, joka on Mozartin ensimmäinen mollissa säveltämä ja antaisi 
kyllä mahdollisuudet hyvinkin pateettisiin tulkintoihin, jollaisia toisinaan kuul
laan. Sellaiset tehosteet eivät kuitenkaan ole tarpeen Tatenon veroiselle pia
notaiteilijalle. Niitä ei myöskään sisällä Mozartin konsertoista viimeinen n:o 27 
B-duuri, jossa pianon ja orkesterin vuorokeskustelua hallitsi lähinnä 
sydämellinen sävy.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja sen mainio johtaja Juha Kangas ovat 
puolestaan kuin luotuja esittämään Mozartia. Sen kertoi jo avausnumero, 
Divertimento D-duuri, joka on pelkille jousille kirjoitettu. Parempaa esimerkkiä 
armoitetun jousisoittajan ja -kouluttajan taidoista on turha etsiä kuin tämä 
kapellimestari soittajistoineen. Puhaltimin vahvistetun orkesterin yhteistyö 
solistin kanssa oli tietysti yhtä saumatonta.Finlandia-talon kuuluisat akustiset 
ongelmat eivät tuntuneet yhtä haitallisesti kuin joskus suuren sinfoniaorkes
terin esityksissä. Alkuun tosin vaikutti, että soittajilta vaati tiettyä totuttelua 
kuullakseen toisiaan, mikä ei tietenkään ole balanssille eduksi.

Ylimääräisissä Sibelius-ja Merikanto-numeroissa Tateno palasi kotitienoille 
ja hämmästytti - nimenomaan Sibeliuksen kohdalla - kyvyllään loihtia tuttuun 
impromptuun runollista väikettä, jonka kaikkia sävyjä ja mahdollisuuksia 
Erik Tawastjernakaan ei tainnut aikoinaan huomata.

8 Antti Lappalainen



Haruka Kashima: Vesimosaiikkia 1996 
(Sääli, että värit eivät näy.)

HARUKA KASHIMA-viehättävä japanitar, 
jonka maalauksissa kuultaa värien silkki.

Haruka Kashima käyttää mielellään sekatekniikkaa, perustana on kuitenkin 
yleensä öljy väri. Hänellä on taito saada värit hohtamaan toinen toistensa lo
masta ja alta. Näin on väreillä paljon sanottavaa. Hän myös käsittelee mielel
lään samaa aihetta muuntuneina toisintoina ja töissä on jotain hyvin musikaa
lista, ne jäsentyvät ja kehittyvät sävellysten tapaan.

Haruka toimii myös öljymaalauksen opettajana ja on hyvin pidetty yrittäen 
tunnollisesti ymmärtää harrastelijaakin antaen tälle itseluottamusta.Nyt on Ha- 
ruka-sanilla kyllä suuri "luova projekti" meneillään: oma vauva.

Opinnot: Vapaa taidekoulu, Kuvataideakatemia, josta loppututkinto 1995.
Opintomatkoja: New-York, Pohjois-Tanska, Istanbul, Pariisi
Näyttelyitä mm. Galleria KuvA, Kuvataideakatemian galleria,
Stoa (1996 "Vesimosaiikkia")...

Haruka oppituntia pitämässä
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L'ESPRIT DE PARIS Naoko Shibayaman konserttisarjan
viimeinen su_13.4.1997 klo 14.00 Sibelius-akatemian konserttisalissa.
Kolmen konsertin sarja L'ESPRI丁DE PARIS päättyy 13.4., jolloin pidetään 
viimeinen konsertti. Kahdessa edellisessä konsertissa kuultiin Debussyn musii
kin lisäksi hänen edeltäjiensä ja seuraajiensa teoksia. Tulevassa konsertissa 
ohjelma keskittyy pääasiassa Debussyn tuotantoon. Soolopiano-osuus koostuu 
säveltäjän varhais-, keski- ja myöhäiskauden teoksista. Konsertin alussa ja 
lopussa on ranskalaisen laulutaiteen helmiä.
Tämänkertainen vierailijani on Lilli Paasikivi.

TERVETULOA! Naoko Shibayama
Kutsu on kahdelle tai useammalle. Konserttiin on vapaa pääsy.

Hannu Väisäsen Ainu

Yksi tämän vuoden Ars Fennica-palkinnon saajaehdokkaista on Hannu Väi
sänen, jonka parin vuoden takaisen, upean näyttelyn Amos Andersonin taide
museossa monet muistanevat.

Nyt tammikuussa taiteilijalla oli näyttely Galerie Anhavassa; oivalluksia ja 
tuntumia kulttikulttuurin maailmasta. Ohessa maalaus "Ainu” sekä kuva ainun 
perinneasu
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Kevät puhkeaa Naganon sinisillä vuorilla.
ASKELIA
AURINGONJUMALATTAREN
MAA S S A On vesilinnun

taival täältä Ja tänne 
tietön, jäljetön, 
vaan sekö unohtaisi 
milloinkaan reittiään.

Dögan

Olin uneksinut matkasta Japaniin 40 vuotta. Sitten eräänä helmikuisena aamuna 
soi puhelin ja kuulin Japanissa asuvan ystäväni Riitan äänen: "No, tuletko sinä 
keväällä tänne?" Lähtisinkö? Lähdin. Riitta toimi oppaanani ja tulkkinani. Kuljimme 
ihanilla vuorilla ja kukkivissa laaksoissa. Uppouduin vanhojen rakennusten ja 
puutarhojen ajattomaan kauneuteen. Kuuntelin bambuhuilun kirkasta ääntä kaukana 
asutusten yläpuolella. Olin Japanissa.

Jo koulutyttönä minulla oli japanilainen kirjeenvaihtotoveri. Vähitellen tielle
ni osui runokokoelmia ja kuvataideteoksia. Koin niiden kielen omakseni. En 
päässyt siitä koskaan eroon.

Sisäistin sen kauneuden, julmuuden läsnäolon kukissa ja ruohonkorsissa, 
vedessä ja kivissä ja ihmisessä itsessään. Maalaustaiteessa sumuun 
kätkeytyvät männyt ja vuoret olivat lempiaiheitani. Myöhemmin sain tietää, 
että japanilaiset ajattelavat mäntyjen ilmentävän kamin, jumaluuden uudel
leensyntymää.

Opiskeluaikanani ystävystyin Marta Keravuoren, Suomen ensimmäisen ja- 
panologin, runoilijan ja kääntäjän kanssa. Hänen jalkojensa juuressa kuuntelin 
monta mielenkiintoista tarinaa Japanin kulttuurista. Martan lähdettyä jatkoin 
yksin eteenpäin, kunnes yhtäkkiä löytyi saman hengen innoittamia ihmisiä pal
jon lisää.
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Syntyi Japanilaisen Kulttuurin Ystävien yhdistys. Se antoi minulle tietoa ja 
taitoa, kokemuksia ja ystäviä, joista eräs on Riitta Oigawa, entinen Tateishi, 
toisessa avioliitossa japanilaisen kanssa elävä kulttuuri-ihminen, jonka koti 
sijaitsee keski-Japanin maalauksellisessa vuoristossa Naganossa.

Ajaessamme vuoriston kapeilla teillä, näkymät vaihtuivat nopeasti. Mikä 
kauneus kaikkialla: voimakkaan siniset tai heleän vihreät värit, jyrkästä loivaan 
muuttuvat muodot ja aina äkkiä, odottamatta, hohtavan valkeana, villinä kuk
kiva vuorikirsikka tummaa seinämää tai sinistä taivasta vasten. Mikään maa
laus tai elokuva ei toista todellisuutta, se täytyy itse nähdä ja kokea.

Mielenkiintoista on se, että vuoriston kirsikka on samaa kylmää kestävää 
lajia kuin mikä meillä Etelä-Suomessa kukkii istutettuna. Japanissa on 300 kir- 
sikkalajia ja ne kukkivat eri aikoina.

Vaaleanpunaisina pilvinä tulviva laji, jonka kaikki Japanin ystävät tuntevat 
ainakin kuvista, kukki tullessani enää kaukana pohjoisessa. Mutta muuten 
luonto tulvi kukkia kaikissa väreissä. Kun liikkui paikoissa, jotka olivat suuren 
korkeuseron päässä toisistaan, saattoi kokea kevään kukkaloiston melkein 
laidasta laitaan.

Katso, kevät on, 
pajunoksat vihreät 
tuulen tuoksussa, 
kirsikkapuut kukkivat, 
loistavat yli tienoon.

Tsurayuki

Vanhan majatalon kutsu

Vuoristoajelumme pääkohde oli Zenhoji, buddhalaisten lahkojen ekumeeni
nen keskus. Loivassa rinteessä oli eri lahkoilla oma katunsa. Katujen varsilla 
kohosi ryokaneja eli majataloja, kauppoja ja munkkien asuntoja. Mitä ylemmäs 

Päivittäinen näkymä Kioton kaakkoisosassa.
Talot edustavat tyypillistä yli 200 vuotta vanhaa arkkitehtuuria.



nousimme sitä upeampia olivat talot. Satoja vuosia vanhojen asumusten 
seinät oli koristeltu taidokkain puuleikkauksin ja kapein rimoin ja ikkunoissa oli 
salaperäiset ristikot. Ylimpänä kohosi mahtava temppeli, jonka Buddhia ja 
lyömäsoitinkokoelmaa ihailimme.

Mitä pidempään kuljimme, sitä suuremmaksi kävi haluni päästä johonkin 
taloon sisään. Jotkut ovet olivat kutsuvasti auki, ja eteisen lattioilla näkyi ter
vetulleeksi toivottavia ikebanoja, kukka-asatelmia. Vain kolme oksaa, jotka 
symbolisoivat taivasta, ihmistä ja maata. Asetelmat oli tehty nousevalle kuulle 
sillä niiden oksat kaartuivat ylöspäin.

Lopulta en voinut vastustaa kiusausta, jätin kenkäni portaalle ja astuin suk- 
kasillani kauniiseen taloon sisään. Perinteiseen, kevään kukin koristeltuun ki
monoon pukeutunut nuori emäntä tuli vastaani ja suostui mielellään pyyntööni 
nähdä talo sisältä.

Rakennus osoittautui ryokaniksi, joka majoittaa temppeliin tulevja matka
laisia. Huomio kiinnittyi ihastuttaviin liukuoviin, joihin oli traditionaaliseen ta
paan kuvattu vuoristomaisemia ja lintuja. Samat aiheet toistuivat myöhemmin 
myös temppelissä ja vauraiden ihmisten vanhoissa kodeissa.

Näin myös makuuhuoneen, johon tavan mukaan oli sijattu vuode lattialle 
tatamin päälle. Huoneen ainoa koristus oli tokonoma eli seinässä oleva syven
nys, johon asetettu pitkänomainen, kevätaiheinen kuvarulla, ikebana ja - tele
visio. Nykyaika on sittenkin saanut sijansa täälläkin.

Lähtiessämme ojensin tapoihin kuuluvan kiitoslahjan emännälle, ja pois
tuessamme näimme hänen moneen kertaan kumartavan polvillaan maahan 
asti hyvästiksi. Ja laukussani helisi tyypillinen japanilainen vastalahja.

Matkalaiset parantajapappi Seichi Mushan vieraina Tenrin kaupunginmuseossa. 
Vasemmalta Musha, Riitta (Jikawa, Leena Joki ja Eiko Hirano.
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Kielomatsurin kohokohta 
on kulkueen tulo, jossa 
riemuitseva nuoriso 
kantaa koristeltua pie- 
noispyhäkköä harteillaan.

Japanilaisen musisoinnin näyttävimpiä muotoja on rumpu- 
orkesteri. Tateshinankaupunginorkesterin soitto on 
voimakasta ja säkenöivää. Esitykseen liittyy myös 
koreogafiaa, jolloin soittajat liikehtivät rumpujen ympärillä.

Pappi Seichi Mu s ha siunaa tulevan 
kodin paikan käyttäen vanhinta yhä 
elävää shintolaista seremoniaa.

Perinteiden uskonnolliset kasvot

Kun katselee elämänmenoa Japanissa, ei voi välttyä huomaamasta uskon
nollisten tapojen ja käsitteiden runsautta. Joka paikassa on shintolaisia pyhä- 
köitä ja buddhalaisia temppeleitä, ja katujen ja teiden varsilla tulee tuon tuos
takin pieni alttari vastaan.

Useimmissa kodeissa on sekä katon rajaan asetettu hylly eli shintolais- 
pyhäkkö että buddhalainen alttari, jolle aina on asetettu kuukia, ruokaa, he
delmiä ja teetä. Ja ihmiset harjoittavat hartautta: polvistuvat, taputtavat käsi
ään, sytyttävät suitsukkeen ja rukoilevat. Joskus soitetaan kelloja, jotta Kor
kein kuulisi.

14



Rakennukset ovat hienostuneita, ja shintolaispyhäköitten pelkistetty kau
neus koskettaa. Korkeat pylväät kannattavat taidokkaita kattorakenteita ja si
sällä on vain yksinkertainen alttari, "johon on kätketty peili, pyhäkön jumaluus", 
kuten dosentti Ilmari Vesterinen kertoo.

Ulkona pyhätön lähellä on vaikuttava toが-portti: kaksi pystysuoraa punaista 
pylvästä, joiden päällä on kaksi poikkipaalua. Astuessasi portin läpi tiedät tul
leesi kamin alueelle, sillä shintolaiset eivät tarvitse rakennuksia pyhäköiksi, 
luonto itsessään on heille pyhä paikka. Kun portti on vedessä, kukkakedon tai 
metsän edessä, silloin tietää, että siinä on pyhäkkö.

Buddhalaistemppelin erottaa muista ainakin Buddhan kuvasta tai kuvista. 
Kullattu alttari lootuksineen ja muine symbooleineen saattaa joskus olla liian 
koristeellinen, mutta rakennukset ovat heilläkin vertaansa vailla olevan tyylik
käitä. Upeat katot ovat korkeaharjaisia, ja niiden koristeellisilla keramiikkatiilillä 
päällystetyt pinnat laskeutuvat loivasti alemmaksi, kuin mitä meillä on tapana.

Japanilaiset eivät yleensä erota uskontoja tarkasti toisistaan, vaan ottavat 
kustakin sen alueen käyttöönsä, mikä sillä hetkellä on ajankohtainen, Avioliitot 
ja lapset siunataan pyhätöissä, mutta kun on kyseessä hautajaiset, ne pidetään 
lähes aina buddhalaisittain. Tämä on mahdollista siksi, että tärkeintä ei ole 
oppi, vaan rituaalien oikea suorittaminen.

Myös kungfutselaisia opetuksia arvostetaan, ja monet uskonnot elävät rin
nan toistensa kanssa. Kristyttyjä on vain noin prosentti, "sillä kristinusko ko
etaan yhä ulkomaalaiseksi uskonnoksi. Vaikka buddhalaisuuskin on vierasta 
alkuperää, se on ollut maassa tuhat vuotta kauemmin kuin kristinusko", ja se 
on juurtunut sangen hyvin japanilaisten henkiseen maaperään.

Temppeleitten lumoavat puutarhat

Astuttaessa sisään temppeleitten ja pyhäköitten puutarhoihin, maailma 
muuttuu hetkessä toiseksi. Ensimmäinen asia, jonka tajuaa, on syvä hiljaisuus. 
Suuret vanhat puut, kukkivat pensaat ja vain laineiden liplatus rantoja vastaan, 
jonkun linnun ääni. Yleensä kaikissa puutarhoissa on pieni järvi tai lampi tai 
lampiketju. Veden keskellä on monesti saari. Veden ääressä olevat kivet ovat 
"ajatuksen purjeita " saarelle, ja viehättävät kaarisillat yhdistävät todellisen ja 
epätodellisen.

Miten hiljaista!
kaskaan laulu tunkeutuu 
kiven ytimeen.

Basho

Kivet ovat monella tavoin tärkeitä luonnon osia, jopa jumaluuksia. "Kivi on 
luonnon hiljaisuutta, jota ihminen ikävöi. Tästä syystä sammaleinen kivi on hy-
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Zenbuddhalainen 
Kinkaku-ji on Japanin 
tunnetuimpia temppe
leitä. Se tuhoutui 
vuonna 1950 tulipa
lossa, mutta se raken
nettiin uudelleen.
Pilvisenä päivänä 
rakennuksen muoto 
ja seinien kulta 
heijastuvat 
kauniina veteen.

vä lahja puutarhan omistajalle. Kivilyhdyt puolestaan muistuttavat Buddhan 
valosta ja valaistumisesta", kuten taidehistorioitsija Anna Kortelainen kertoo.

Puutarhoissa ei ole nurmikenttiä eikä suuria kukkapenkkejä. Ollessani 
Kiotossa oli alkukesän aika ja lumpeet ja iirikset kukkivat tulvimalla. Mutta 
maassa kasvavia kukkia näkyi tuskin ollenkan. Puita sen sijaan oli runsaasti, 
ihmisen käden jäljiltä hienivaraisesti muotoiltuja. Tunnelma oli lumoava. Pui
den siimekseen lähes kätkeytyneet venhat rakennukset loivat ajattomuuden 
tunnun.

Ryoan-jissa minua kohtasi odottamaton tilanne. Saapuessani kuuluisaan 
mietiskelypaikkana tunnettuun kivipuutarhaan, hiljaisuus katosi koululaisten ja 
kotiäitien aiheuttamaan loputtomaan hälinään. Pettymykseni oli suuri, ja 
voimakas virittyneisyys, jonka vallassa olin ollut, katosi.

Onneksi paikka on alueen keskivaiheilla, joten poistuin takaisin vihreyden 
keskelle. Pysähdyin lammen parhaimmalle paikalle ja katsoin tuhansia ja taas 
tuhansia lumpeita ja vähitellen mieli rauhoittui.

Sitten jotenkin sulauduin maisemaan ja aika katosi. En muistanut kellon o- 
lemassaoloa, kunnes viehättävä ja aina ystävällinen matkatoverini Eiko Hirano 
tuli hätääntyneenä minua hakemaan. Myöhästyimme jo toisen kerran sinä päi
vänä käynniltä keisarillisessa palatsissa.

Kodin siunaaminen ja muita uskomuksia

Kun Oikawoitten naapuri aikoi rakentaa talon, paikka siunattiin ensin van
hinta yhä elävää shintolaista perinnettä noudattaen. Tulevan talon kulmiin pys
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tytettiin neljä ohutta keppiä. Aikaisemmin käytettiin paaluja tai pylväitä. Tilan 
rajasi köysi, joka oli sidottu näiden neljän kepin ympärille. Tilan keskellä oli 
paksumpi keppi, johon kamin toivottiin laskeutuvan asumaan. Jotta köysi tulisi 
pyhäksi, siihen ripustettiin valkoisia paperisuikaleita, jotka vertauksellisesti tar
koittavat auringonsäteitä.

Talonpaikan vieressä oli rituaalisia esineitä ja astioita. Pappi Seichi Musha 
suoritti siunauksen muunmuassa rukoilemalla ja heiluttamalla valkoista huis
kua. Oikawoitten talonpaikka siunattiin aikoinaan samalla tavalla ennen kuin 
talo rakennettiin.

Myös suurkaupungeissa uskotaan jumaluuksien apuun rakennusvaiheessa. 
Tokiossa on tapana, että ennen kuin talon perustusta aletaan kaivaa, maan 
kamille on uhrattava. Lopuksi talon katolle asetetaan pyhäkkö. Myös Tokion 
kansainvälisellä Naritan lentokentällä on lentoja varmistava ja turvaava shinto- 
pyhäkkö.

Iloista matsuri-juhlaa kamin seurassa

Osallistuin Tateshinassa kielomatsuriin, jota vietettiin korkealla vuoristossa, 
kun koivut vielä olivat hiiren korvalla ja lumi peitti korkeimman huipun. Pienet 
pyöreäkasvoiset lapset ojensivat ujosti hymyillen kaikille kieloja ja eniten niitä 
sai kaukaa tullut vieras.

Matsuri on railakas paikkakuntakohtainen juhla, jossa kansa kulkee vauh
dikkaasti kulkueessa. Keskipisteenä on pieni koristeltu pyhäkkö, jota nuoret 
kantavat pitkien puiden päällä olallaan.

Vesterisen mukaan matsuri-sana (=juhla) tarkoitti "olla kamin seurassa ja 
maksaa tälle takaisin palvelus". Vaikka juhlalla on uskonnollinen tausta, ilo on 
ylimpänä. Ahkerat kädet valmistivat ilmaiseksi jaettavaa perinneruokaa, sillä 
tärkeintä oli olla mukana ja tehdä jotakin asian hyväksi.

Monet eivät nykyään osallistu juhlintaan pelkästään uskonnollisista syistä, 
vaan voidakseen nauttia yhdessäolosta. Nuorten miesten reipas tanssi kohotti 
mielialaa, laulu raikui ja Tateshinan rumpuorkesteri soi rytmikkäästi ison rum
mun paukkuessa huumaavasti. Ylimpänä soi pappi Mushan heleä huilu.

En tiedä mikä
puu on kukassa, mutta

Leena Joki

oi, mikä tuoksu.

Tankojen suomennokset: Tuomas Anhava
Haikujen suomennokset: Kai Nieminen
Kuvat:Riitta Oikoma, Masamichi Tahara,Heikki Mallat 17



JAPANILAISNUOREN
ISÄNTÄPERHEEKSI!

Study Tours toimii yhteistyössä kahden aatteellisen kulttuurivaihtoon 
erikoistuneen japanilaisjärjestön kanssa.

Tämän yhteistyön tuloksena maahamme saapuu japanilaisnuoria. 
jotka haluavat kokea suomalaisen perhe-elämän.
Useimmat nuoret saapuvat yksittäisesti muutamaksi viikoksi.
Pisin perilläoloaika on 3 kk. ja nuoret ovat 16 - 25 vuotiaita.

Heidän vierailunsa tarkoitus vaihtelee. Useimmat saapuvat maahamme 
musiikin, luontomme ja/tai Muumien ansiosta.

ETSIMME HYVÄNTAHTOISIA, 
VAPAAEHTOISIA ISÄNTÄPERHEITÄ

Paikkakunnalla ei ole väliä.
Perheen tulisi mielellään taijota japanilaisvieraalle oma huone 
ja päivittäiset ateriat.
Perheenne tulisi suhtautua myönteisesti kulttuurivaihtoon. Perheenne tulisi 
puhua ainakin tyydyttävästi englantia.
Jos perheessänne on lapsia tai nuoria, se on etu.

Nuoret japanilaiset haluavat kokea ja jakaa jokapäiväisen elämänne.
Heitä tulee ohjata ja tukea, neuvoa ja opastaa. Vieraanne haluaa osallistua, 
oppia ja kokea uutta.
On seka jännittävää että antoisaa toimia vieraan kulttuurin edustajan 
perheenä. On hyväksyttävä nuori sellaisena kuin hän on ja nautittava 
kokemuksesta ja vaihdosta.
Parhaimmassa tapauksessa vieraastanne tulee 
elinikäinen Suomi-ystävä.

；/®k LISÄTIEDOT:

匿N study Tours Oy
Niittyrinne 6 B. 02270 ESPOO. PUH 09-X044 82« FAX 09-S044 2X2
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HUOMIO! Uusi palvelumuoto!
Videonauhan norminmuutos NTSC - PAL
Monelle Japaninkävijälle on sattunut sellainen möhläys, että sieltä hankittu vi
deonauha on vähemmän nautittavasti pyörinyt omassa kotivideossa täällä 
Suomessa. Syynä on Japanissa (ja mm. USA:ssa) käytettävä NTSC-normi, 
jolla on erilainen pyörimisnopeus ja rivilukumäärä kuin meidän kotoisessa 
PAL-systeemissämme.

Tähän saakka norminmuutos on maksanut omaisuuksia.
Uusi tekniikka on tuonut tähän muutoksia. Nyt on mahdollista "kotityönä" tehdä 
hyvänlaatuisia norminmuutoksia hyvin edullisin hinnoin - siis molempiin suun
tiin NTSC -> PAL tai PAL -> NTSC (japanilaisille ystäville).
Perushinta on 60 mk tunnilta ja tässäkin on neuvotteluvaraa työn luonteesta 
(mm. pituus ja kopiomäärä) riippuen.
Toimitusaika on noin kaksi viikkoa, maksu pankkisiirrolla.

Mikäli siis olette kiinnostunut tästä konversiomahdollisuudesta (kaikki käy: 
kotivideot, leffat, musiikkivideot jne., sekä normaali- että long play- nopeudet) 
ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, joka toimittaa työt eteenpäin. 
Käytännöllisintä on, että kopioita haluava samalla antaa mukaan tyhjän PAL- 
kasetin kopiota varten, mutta tietenkin asia järjestyy niinkin, että laskuun 
lisätään videonauhan hinta.

Ronny Rönnqvist puh (t) 818 4071, (k) 595 068 fax 818 4077 (attn. Rönnqvist)

HAUSKAA ENNAKOIVAA TIETOA!

Kuten jo on melkeinpä tullut perinteeksi 
kokoonnumme viettämään

PERINNEJUHLAA 
AINO ACKTEN huvilalle 

su 17.8. klo 16
Varaa jo kalenteriisi aika,suunnitelmat ovat suunnattomat!

Ja järjestelyapua aina tarvitaan: puh 698 6496
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Shukokai-karaten nuorten 
Suonien mestari Merita Nikkinen.

-Itsensä kehittäminen on tärkeintä.
Tähän liittyy myös itämainen 
filosofia, jonka lukiolainen Merita 17 
sanoo olevan tärkeä kiinnostuksen 
kohteensa.Merita Nikkinen , JKY:n 
jäsen muuten, voitti äskettäin Lap
peenrannassa pidetyissä kisoissa 
katan ylempien vöiden SM-kultaa ja 
myös mestaruuden yli 55 kiloisten 
sarjassa.47-kiloinen Merita palkittiin 
lisäksi kisojen taistelijan palkinnolla 
sekä valittiin ensi vuonna Lappeen
rannassa käytäviin EM-kisoihin.

Karate on osa 
elämänmuotoa

Merita kertoo kaivanneensa jotain 
fyysistä harrastusta, jossa olisi jotain 
järkeä; häntä ei esimerkiksi kiinnos
tanut heittää palloa koriin tms.Hän 
sattui näkemään kaupan seinällä 
ilmoituksen shukokai-karaten 
alkeiskurssista ja ajatteli, että tuossa 
voisi olla jotain itua.Ja siitä se sitten. 
Nykyään Merita treenaa 3-6 kertaa 
viikossa.Häntä viehättää myös lajiin 
kuuluva tiukka kuri ja lajin 
"kunkkujen" kunnioitus.

Merita haaveilee 
matkasta Japaniin

Merita on jo 14-vuotiaasta hankkinut 
rahaa säästöön matkaa varten.

Kuvassa Merita Nikkinen poseeraa kummi- 
tätinsä ompelemassa kimonossa vanhojen 
tansseissa. Merita toivoi tanssiaisasukseen 
nimenomaan kimonon.

Hänet oli valittu varaedustajaksi 
USA:ssa pidettäviin MM-kisoihin. 
Ulkomaille hän ei kuitenkaan usko 
lähiaikoina pääsevänsä kilpailemaan. 
Syynä yksinkertaisesti rahanpuute. 
Mutta, jos rahaa löytyy, hän sanoo 
lähtevänsä enemmin Japaniin, lajin 
pyhiinvaellusmatkalle.Ja edessä on 
abituravuosi.
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1. Uuden (härän) vuoden juhlaa viettämässä Kabukissa.
Ei siellä kyllä näin totisia ilmeitä näkynyt, kyllä valokuvat ovat 
ihmeellisiä! Etualalla Jaana Pukkila, Tomoko Saito-Soinisalo ja 
Jaakko Panelius.
2. Yhdistyksen järjestämä japanilaisen kulttuurin tapahtuma 
myyjäisineen, teeseremonioineen, luentoineen kulttuurikeskus 
Caisassa oli yleisömenestys.
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4. Oltiin mukana 
matkamessuilla
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PIENI PAIKKA
Erika Tachiwara

Kun kylmä saapui ja tuli aika asettaa neliskulmainen kotatsu keskelle 
huonetta, tyttö muisti äitinsä.

Hänen ollessaan pieni tyttö, hän usein heräsi äitinsä askelien ääneen kun 
hän haki keittiöstä hiiliä olohuoneeseen kylminä talviaamuina. Hiilet 
hehkuivat hämärässä huoneessa valaisten lempeästi hahmoa, joka oli 
kietoutunut yksinkertaiseen kimonoon.

Hänen äitinsä oli ensimmäisenä ylhäällä viiden hengen perheessä. Äidin 
tehtävänä oli valmistaa hiilet keittiön kaasun yllä ja tuoda ne olohuoneen 
kotatsuun. Hän hääri ympäriinsä hengitys höyryten kylmässä ilmassa kun 
muu perhe vielä nukkui. Kun isä ja kolme lasta nousivat ylös, kotatsu oli 
paahtavan kuuma ja höyryävä kuuma riisi ja m/sokeitto odottivat heitä.

Kun isä ja lapset olivat ottaneet paikkansa; jokainen neliskulmaisen 
kotatsun sivulla ja ojentaneet jalkansa, äiti tuli kantaen muita 
aamiaistarvikkeita ja sanoi: ”No niin, tehkää pieni paikka minulle”.

Viiden ihmisen täytyi istua neliskulmaisen kotatsun ympärillä joten äiti istui 
aina nuorimman tyttären vieressä.

Kun äiti oli saanut puserrettua itsensä kotatsuun ja laittanut vain polvensa 
huovan alle, isä sanoi; "Kotatsu ei tunnu kovin lämpimältä tänä aamuna. 
Sinä et varmaankaan laittanut tarpeeksi hiiliä sisään.”

"Ehkäpä niin. Anna kun laitan muutaman lisää." äiti vastasi ja tarjoiltuaan 
heille kaikille riisiä ja misokeittoa hän meni takaisin keittiöön. Hänen 
polvensä, jotka olivat juuri lämmenneet kylmettyivät jälleen kun hän 
valmisti lisää hiiliä sillä välin kun hänen perheensä nauttivat verkkaisesti 
aamiaista.

Kun tyttö oli yläasteella eikä enää niin pieni, hän ajatteli äitinsä viettävän 
surkeaa elämää, nousten joka aamu ennen kaikkia muita, valmistaen 
kotatsun kylminä talviaamuina ilman minkäänlaista lomaa. Hänellä ei 
koskaan ollut omaa paikkaa kotatsussa, hän istui aina tytön vieressä. 
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nHän työskentelee kovemmin kuin kukaan tässä talossa ja kantaa meistä 
kaikista huolta, mutta aina hän vain istuu samassa pienessä kulmassa 
eikä koskaan valita. Hän vain hymyilee ja myöntelee mitä tahansa isä tai 
pojat sanovat. Minäkin olen nainen, mutta en koskaan tahdo olla kuten 
äitini”.

Tyttö meni yhtenäiskouluun ja piti itsestään selvänä naisten oikeuksia. 
Hänen äitinsä vain tuntui vanhanaikaiselta. Hän ei koskaan ostanut uutta 
tuolia neuvoteltuaan ensin miehensä kanssa. Vaalien alla hän ei edes 
tiennyt ketä äänestäisi ellei kysynyt mieheltään. Ainoat asiat joita hän 
itsenäisesti teki olivat siivoaminen, peseminen ja ruoanlaitto. Hän ei 
koskaan edes mennyt tavarataloon tai ulos kupilliselle kahvia.

Hän iloitsi aina mitättömistä asioista sanoen " Voi, nämä pikkelsit 
onnistuivat hyvin!H tai "Pyykki kuivui niin kauniisti!" ja tyttö tiukkasi 
äidiltään: nÄiti, onko siinä kaikki joista sinä iloitset? Aamusta iltaan sinä et 
muuta tee kuin työskentelet meidän hyväksi tässä sekaisessa talossa. 
Asetat aina itsesi viimeiseksi. Sinä et edes tahdo itsellesi uutta puseroa 
keväällä ja silti olet onnellinen? Sinun pitäisi ojentaa jalkasi kotatsun alle 
kuten ansaitset! Jos sinä olet ainoa joka keität vihannekset ja viisi palaa 
kalaa, eikö sinunkin mielestäsi sinun pitäisi saada paras paikka 
pöydässä?11

"Kuinka sinä voit kysyä minulta jotain tuollaista?11 äiti kysyi 
hämmentyneenä. ”En minä osaa sanoa, en ole koskaan ajatellut että 
sellaiset asiat merkitsisivät elämän onnellisuutta.11

"Sitä minä juuri tarkoitan. Kuljet aina niin tottelevaisesti miehesi ja lastesi 
takana. Sinulla ei ole ollenkaan omaa elämää. Tuolla tavalla naiset eivät 
koskaan tule etenemään.11

"Sinä voit hoitaa kehityksen minun puolestani, sopiiko?" Äiti työnsä 
tyttärensä kiukun kevyesti syrjään ja meni keittiöön. Hänellä oli tarpeeksi 
miettimistä miten saisi tehtyä hyvän keiton eikä antanut itseään häirittävän 
edes viimeisimmillä hiusmuodeilla saati sitten naisen asemalla 
yhteiskunnassa.

"Etkö sinä edes koskaan sairastanut? Olitko sinä todellakin tyytyväinen 
eläen perheesi palvelijana?" mutisi tyttö, kuunnellen talven tuiskun ääntä 
ikkunassa. Oli hänen ensimmäinen talvensa kun hän oli muuttanut pois 
kotoa. Hän oli kalustanut huoneensa yksinkertaisesti kuten yliopistotyttö.
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Huoneen keskellä oli iso neliskulmainen kotatsu. Aivan liian iso yhdelle 
hengelle. Sitä ei enää lämmitetty hiilillä vaan sähköllä katkaisijan 
näpäytyksellä.

MVaikka kaikilla oli jo sähkökotatsu, äiti silti teki hiiliä joka aamu. Hänen 
mielestään vanhanaikainen lämpö oli parasta lattiaan upotetulle 
kotatsulle.M

Hänen äitinsä aamuaskareet olivat jatkuneet samanlaisina kuten aina 
kunnes eräänä aamuna edellisenä talvena kun lumihiutaleet tanssivat 
taivaalta, hänen äitinsä oli laittanut hiiliä kotatsuun kuten tavallisesti, sitten 
kuiskaten: "oIen pahoillani, mutta saisinko laittaa jalkani kotatsuun 
hieman. Jostain syystä minun on kamalan kylmä."

"Äidissä on jotain kummallista tänä aamuna", tyttö ajatteli samalla kun 
siirtyi ja teki tilaa hänelle.

"Saatte riisinne ja misokeittonne ihan tuota pikaa" hän sanoi aivan kuin 
huumaantuneena ja lyyhistyi lattialle.

Siinä se. Kun pojat sanoivat "Äiti nouse ylös, me kaipaamme riisiä" hän 
makasi lattialla silmät kiinni. Ja kun hänen miehensä sanoi "Mitä, otatko 
sinä torkkuja heti aamusta", hän hengitti viimeisen kerran. Kotatsu oli 
paahtavan kuuma sisältä, mutta ei ollut ketään jotka olisi tarjoillut 
aamiaisen pöytään. Hän oli vain ajatellut levähtävänsä pienessä 
paikassaan tytön vieressä, mutta oli vaipunut ikuiseen uneen. Hänen 
kätensä olivat vielä hiilistä juovaiset.

"Minä en kertaakaan antanut hänelle paikkaani kotatsussa. Nyt en enää 
koskaan voi istua hänen vieressään."

Neliskulmainen kotatsu ja talven tuiskun ääni saivat tytön kaipaamaan 
äitiään. Edes kerran hän olisi halunnut valmistaa kotatsun äidilleen 
talviaamuna, mutta hän ei koskaan ollut tehnyt sitä.

Hänen äitinsä kuolemasta oli melkein kymmenen vuotta, kun tyttö ensi 
kertaa alkoi miettiä, että ehkäpä äiti oli sittenkin ollut onnellinen, ehkä 
hänen elämänsä oli kuitenkin ollut hyvä. Silloin tytöstä oli jo tullut aikuinen 
nainen ja hänellä oli kaksi omaa lasta.
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Hänen aamunsa alkoivat keittiöstä. Hän teki pekonia ja munia, kahvia ja 
paahtoleipää. Kylminä aamuina hän kattoi aamiaisen kotatsuun. Sen 
jälkeen kun oli lähettänyt miehensä töihin ja lapsensa kouluun, hän alkoi 
siivota ja pestä pyykkiä. Myöhemmin hän lähti ostoksille ja laittoi illallista. 
Myös hänen päivänsä päättyi keittiössä.

Hän oli onnellinen kun hänen miehensä ja lapsensa heräsivät hyvällä 
tuulella ja toivottivat hyvää huomenta. Hän rakasti miestään ja katsoi kun 
hän pyyhki viimeisen palan munankeltuaistaan paahtoleivällä ja kun hän 
heitti miehensä aamiaisella tahriintuneen paidan pesukoneeseen hän 
ajatteli kuinka mahtavaa oli olla elossa.

"Minun tehtäväni elämässä on työskennellä perheeni hyväksi." Nainen, 
joka kerran oli ollut kapinallinen tyttö, nousi nyt ylös aikaisemmin kuin 
kukaan muu jäätävän kylminä aamuina ja laittoi sähkökotatsun päälle. 
Rukoillen, että hänen perheensä nousisi virkeinä ylös, hän avasi verhot. 
Kotatsu olohuoneessa oli neliskulmainen kuten hänen lapsuudessaan. Se 
oli juuri sopiva neljän hengen perheelle, mutta hän aina kiilasi itsensä 
yhteen kulmaan.

"Äiti, miksi sinä et istu keskellä?"
"Niin, on tyhmää istua kulmassa kun tällä on paljon tilaa", hänen lapsensa 
kysyivät häneltä.

Mutta hän hymyili hellästi ja vastasi: "Tänne saattaa tulla maailman 
ystävällisin henkilö ja istua viereeni. Häntä varten minun täytyy jättää 
pieni paikka."

Erika Tachiwaran kokoelmasta "Onion Tears"
(Sipulikyyneleet) suom Minna Lehmusto

kotatsu -matala pöytä, jota ennen vanhaan lämmitettiin laittamalla hiiliä alapuolella olevaan tilaan, 
nykyisin lämmityslaitteena toimii tarkoitusta varten kehitetty sähkölamppu. Pöydän yllä on laaja 
peitto joka myös lämmittää kun jalat työnnetään peiton ja pöydän alle.

miso -paputahna
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JAPANILAISTA KALENTERITIETOA
Seuraava teksti on peräisin helsinkiläisiä kovasti ihastuttaneesta 

kalenterinäyttelystä, joka järjestettiin 1996 kansainvälisessä kulttuurikeskuksessa 
Caisassa, jossa pidettiin myös JKY:n kulttuuritapahtuma ja myyjäiset.

Japanissa on ollut käytössä länsimaalainen, gregoriaaninen kalenteri 
vuoden 1873 ensimmäisestä päivästä lähtien. Kalenteri vastaa muuten 
meidän kalenteriamme, mutta vuosiluvuissa on kahta käytäntöä rinnakkain.

Toinen niistä on sama kuin meillä eli nyt on vuosi 1997; toinen käytäntö 
perustuu keisarin hallintokauteen. Nykyisen keisarin AKIHITON hallintokautta 
kutsutaan heisei-kaudeksi eli kalentereissa näkee myös merkinnän heisein 
yhdeksäs vuosi.

Nykyään japanilaiset nimittävät kuukausia niiden järjestysnumeron mukaan 
eli tammikuu on 1kuu, helmikuu 2kuu jne.Mutta heillä on myös vanhat aika 
runolliset nimet, jotka japanilaisine nimineen ja merkityksineen ovat seuraavat:

1. MUTSUKI läheisyyden kuukausi, jolloin perheenjäsenet ja ystävät 
kokoontuvat juhlimaan uutta vuotta

2. KISARAGI kuukausi, jolloin lisätään vaatteita kylmyyttä vastaan

3. YAYOI uusiutuvan kasvun kuukausi

4. UZUKI kuukausi, jolloin nietospensas kukkii

5. SATSUKI riisin istuttamisen kuukausi

6. MINAZUKI vedetön kuukausi

7. FUZUKI riisin taimien kasvun kuukausi; runojen kirjoittamisen kuukausi

8. HAZUKI putoavien lehtien kuukausi

9. NAGATSUKI pitkien iltojen/öiden kuukausi

10. KANNAZUKI jumalaton kuukausi, jolloin jumalat jättävät asujaimistonsa 
kokoontuakseen Izumon suureen pyhättöön

11 SHIMOTSUKI kuuran kuukausi

12. SHIWASU kiireisten pappien kuukausi, jolloin papit joutuvat kiireissään 
juoksemaan paikasta toiseen järjestämässä vuoden lopun uskonnollisia 
tapahtumia
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

SHABU-SHABU しゃぶしゃぶ
4 annosta

480 g aivan ohuita paistin viipaleita
600 g kiinankaalia
2 purjoa
250 g pinaattia
100 g harusamea (soijapastaa, esim. Tokyokanissa on)
4 siitakesientä( kuivatut liotetaan)
2 litr. dashi-lientä liemijauheesta

Täytä 2/3 kattilasta liemellä, kuumenna kiehuvaksi. Aloita lihaviipaleilla, joita 
heiluttelet liemessä kunnes ne savat vaaleanpunaisen värin. Varo ylikeittä- 
mästä. Jokainen ruokailija noudattaa mieleistään järjestystä, ainoastaan liha 
on syytä valmistaa ensin; se antaa liemelle makua. Välillä voidaan vaahtoa 
kuoria pois. Kauniisti viipaloidut ainekset kypsennetään ja jokainen maustaa 
kypsät ainekset mielensä mukaisesti seuraavilla kastikkeilla. (Lihavaihtoehto 
voi olla viipaloitu kana tai possu.)

PONZU-KASTIKE (11/2 dl)

Sekoita 1/2 dl viinietikkaa,1/2 dl sitruunamehua ja 1/2 vaaleaa soijakastiketta.

SEESAMIKASTIKE (11/2 dl)

Survo 4 tl valkoisia seesaminsiemeniä, 3 tl sokeria, 2 tl soijaa,1/2 tl seesami- 
öljyä,1tl valeaa misoa,1tl sakea, 3 tl viinietikkaa.

SEESAMIKASTIKE KANALLE

4 tl valkoisia seesaminsiemeniä, 2 tl vaaleaa misoa,1 tl sokeria, 2 tl soijaa, 
3/4 dl shabu-shabu-lientä.

Kun kaikki liha ja vihannekset on syöty, liemeen voidaan lisätä keitettyä riisiä 
tai liemi voidaan juoda lievästi maustettuna maun mukaan suolalla tai soijalla. 
Kauho liemi kulhoihin.

ITADAKIMASUいただきます
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Uusi päivä niinkuin avaamaton lahja

Kultakääreessä

Talven pimeys kauneimmillaan on 

tähtitaivaalla

Luminokareet syksyn auringossa

vaikuttavat melkein kevätkukilta

Rannassa

Kevään tullessa meri kimaltaa

Niinkuin timantti

Kirsti Suomivuori
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形（かたち）MUOTOJA
Muutamia pikavilkaisulla 
samanlaisilta näyttäviä kanjeja, mutta...

未 まだ、 こ=MI, mada = ei vielä, kypsymätön

末 マッ、 ノヾノ 、 9 え=matsu, batsu, sue =loppu, huippu

巨 キョ、 大^ さし、 KYO, ökii = valtavan suuri

臣 けらい 、 シン、 ンノ kerai, SHIN, JIN = tekijä ,vasalli

注

住

往

そそ（ぐ） sosogu = valua, kaataa 

チュウ CHU= huomautus, ilmoitus 

すむ sumu,ジュウ JU = elää, asua 

オウ 〇 = mennä

困

因

コンKONるこまる komaru

イン!Nよる yöni=aiheuttaa, syy, olla huippuväsynyt

技ギGIわざwaza= voima, taito

枝シSHIえだ eda = oksa
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在ザイ、 ZAI あ る a(ru)= sijaita, seutu, olla

存 ソン、 ソン SON, ZON= olla, tietää, ajatella

若わか(い) waka(i)= nuori

苦 ク KU 、 くる (しい)kuru(shii)= katkera, tuskainen

老 口 "一 ROOおいるoiru =vanha, iäkäs

考かんが(える) kangae(ru) — arvella, ajatella

孝コー KOO

お や こう j つ oyakookoo — vanhempien kunnioitus

向コー KOO,む(く) =kääntyä, olla johonkin suuntaan 

何 カ KA,なに nani= mitä? kuinka monta

貞反 ハン H AN めし meshi= keitetty riisi, ruoka 

飲 イン !N の(む)no(mu)= juoda, niellä

緑 ロクROKUみどり midori= vihreä

縁 エ ン EN= suhteet, olosuhteet, kohtalo, parveke

ふ ち fuchi= reuna, ympärys
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6冗 ドクDOKUよ(む) yo(mu)=lukea

続ゾクZOKUっず(ク) tsuzu(ku)= jatkaa, kestää (edelleen)

持
特
待

ン JI も ( つ) motsu =pitää, olla (hallussa),säilyttää 

ト ク toku= erkois-, omanlaatuisensa

タイTAIま(つ) matsu=odottaa

干リ カ ノ KAN=julkaista, kaivertaa

刑 ケイ KEI=rangaistus

糸帛 メ ン MEN わた wata= puuvilla 

糸泉セ ン SEN す^ じ suji=linja, viiva
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TULEVA T TEKEMISET
Jos ei aiheen kohdalla ole toisin mainittu^ tekemiset tapa h tuvat TOM OHIMASSA 
Vanhassa Eirassa Wecksellintie 6, Perille tuovat: bussit 14 ja 17 ja raitiovaunu 3 . 
Mahdolliset kurssimaksut suoritetaan Japanilaisen Kulttuurin Ystävien tilille

PSP 800021-6481 665.

KIRJASTO on auki sovittaessa kirjastonhoitaja Annukka Ollikaisen kanssa 
puh 09-633011(Japanin suurlähetystö).
Kirjaston osoite: TOMOHIMA Wecksellintie 6, Vanha Eira.

IKEBANA kurssi jatkuuTomohimassa. Kurssilaiset päättävät kertakohtaisesti 
kokoontumisajankohdasta, seuraava on 27.4. klo 11.Jos aiot tulla mukaan, 
ilmoita Lauralle puh 698 6796. Hinta 20:-+kukat.

KALLIGRAFIA
23.4. Tomohimassa, tarkemmin Yoko Kobayashi puh 746 746

KIELIKURSSIT Kurssit jatkuvat kevääseen, kesällä pidetään lomaa. 
Tarkemmin tietää alkeis- ja jatkotason kursseista Pia Matilainen 753 3171. 
keskustelukurssia pitää Keiko Takahashi, tietoa siitä puh 698 6496.

KERAMIIKKA Ikebana-kurssilla syntyi ymmärrettävä valitus maljojen 
puutteesta ja niinpä päätettiin ruveta tekemään itse. Kurssit alkavat syksyllä, 
tosin on mahdollista, että pääsemme alkamaan jo aikaisemmin. Tarkemmin: 
Laura L. puh 698 6496 (2.4.-12.4. Japanissa). Hintaa ei vielä tiedetä.

KOKKAUS kurssi jatkuu Kotossa opettajana Kenichi Kakuta 25.5. klo 17. 
Valmistetaan GAMENI - juhlaruoka (kanaa ja vihanneksia samuraitten tapaan) 
Ilmoittautumiset Laura L. p. 698 6496 (2.-12.4. matkoilla) Hinta 70:-

MIEKKAPIIRI tiedustelut Ronny Rönnqvist puh k. 595 068, t. 818 4071

ORIGAMI taittelua tehdään Tomohimassa Pär-Johan Sandellin johdolla 
su 4.5. klo 11.Kurssin hinta 20:- sisältää paperin.

TAIDE- JA ANTIIKKIPIIRI tietoa uuden piirin toiminnasta antaa 
Annukka Ollikainen puh 633 011(Japanin suurlähetystö).

Il理書道生け花折り紙日本語会話始



Kevätkauden JKY-elokuvat
Sunnuntai 20.4. 1997 klo 18.00
Japan (Japani, auringonnousun maa)
Väri /mustavalkoinen; kesto 120 min, Suomenkieliset tekstit

Tämä amerikkalainen vuonna 1993 tehty elokuva kertoo Japanin historiasta ja 
kulttuurista aina Jimmu Tennosta meidän päiviemme Heisei-kauteen saakka. 
Visuaalisesti hienosti toteutettu elokuva sisältää paljon mielenkiintoista histori- 
allista elokuvamateriaalia nykyisestä Japanista ja sen kulttuurin eri muodoista.

Sunnuntaina 27.4. 1997 klo 18.00
Tora-no-o 〇 fumu otokotachi (The Men who tread on the Tigers Tail)
Ohjaus: Kurosawa Akira (1945)
Näyttelijät: Okochi Denjiro, Fujita Susumu, Shimura Takashi
Mustavalkoinen; kesto 58 min. Englanninkieliset tekstit

Tämä kuuluisa Kurosawan viimeinen sodanaikainen ohjaustyö perustuu kabuki 
näytelmään Kanjincho. Minamoto Yoshitsune pakenee veljeään Yoritomoa 
uskollisen sotilasmunkkinsa Benkein suojaamana. Draaman kohokohdaksi 
muodostuu pienen ryhmän saapuminen raja-asemalle. Tunnistetaanko Yoshi- 
tsune rajalla? Ironista on, että japanilaiset sodanaikaiset viranomaiset kielsivät 
elokuvan koska se oli liian '^evyt*' ja amerikkalaiset miehittäjät taas koska se 
oli liian "feodalistinen'*.

Gonin no Sekkohei (Five military scouts)
Ohjaus: Tasa ka Tomotoka (1938)
Näyttelijät: Kosugi, Mikae, Isawa, Isome, Nakau
Mustavalkoinen： kesto n. 70min.Englanninkieliset tekstit

Tämä tunnettu elokuva kertoo koruttomalla tavalla Japani-Kiina-sodan arkipäi
västä. Viisi tiedustelijaa lähetetään vihollisen liikkeitä tarkkailemaan. Neljä 
palaa vähitellen retkeltä, mutta viidennestä ei kuuluu mitään. Levottomuus 
komppaniassa kasvaa, miten hänen on käynyt? Paljon kiitosta saanut realisti
nen sotaelokuva, joka on kuvattu paikan päällä Kiinassa.

Paikka:
Ryhmäteatteri, Pengerkatu 11 A; sisään pääsisäänkäytävästä
Ilmoittautumiset: Ronny Rönnqvist / puh 818 4071 (päivisin), 595 068 (illalla)
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TOKYOKAN 
on kutsunut meidät 

la 17.5. klo 11 
tutustumaan 

uusiin Japanista saapuneisiin 
elintarvikkeisiin, keittiövälineisiin, 

ja astioihin
KIKKOMAN- soijakastike 39.-/L 
WASABI-piparjuuritahna 15.90 

NORI-merilevä 22.- 
SUSHI-SU-rilsivllnietikka 19.90

HUOM! 
SAATAVILLA JOKA PERJANTAI JA LAUANTAI 

TUORETTA TONNIKALAA EDULLISESTI
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KI R J A STO (Kirjaston materiaali ai licit tain lueteltuna Tonio Tomolta)

Elokuva ja Video

• Selected Japanese Feature Films 1976 -luettelo. Association for the Diffusion 
of Japanese Film Abroad, lnc..Tokyo, 1977. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Takeshi Kitanon Sonatine-elokuvan arvosteluja eri lehdistä (Rakkautta ja 
Anarkiaa-elokuvafestivaalia 1994 varten valmistettu leikekirja.)

• Anderson, Joseph L. and Donald Richie: The Japanese Film. Art and Industry. 
Expanded edition. Princeton University Press. Princeton, 1982.
(Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Bock, Audie: Japanese Film Directors. Kodansha International Ltd. Tokyo, 1985. 
(Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Burch, Noel: To the Distant Observer. Form and Meaning in the Japanese 
Cinema. Scolar Press. London, 1979. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Desser, David: Eros plus Massacre. An Introduction to the Japanese New Wave 
Cinema. Indiana University Press. Bloomington / Indianapolis, 1988.
(Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Govaers, Hiroko (toim.): Japanin historia elokuvan kertomana.
Suomen elokuva-arkisto. Helsinki, 1981. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Kurosawa. Akira and Donald Richie (ed.): Rashomon. Rutgers University Press. 
New Brunswick, 1987. (Yrjö Kuikan kokoelma).

• Kurosawa, Akira: Something Like an Autobiography. Vintage Books. 
New York, 1983. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Mellen, Joan: The Waves at Genji*s Door. Japan Through Its Cinema. 
Pantheon Books. New York, 1976. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Mellen, Joan: Voices from the Japanese Cinema. Liveright. New York, 1975. 
(Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Richie, Donald: Ozu. University of California Press. London, 1974.
(Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Richie, Donald: The Films of Akira Kurosawa. Revised Edition.
University of California Press. London, 1984. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Sato, Tadao: Currents in Japanese Cinema.
Kodansha International Ltd. Tokyo, 1982. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Sei, Keiko ja Alfred Birnbaum: Monitorien valtakunta. Video Japanissa. 
(Suom. ja toim. Erkki Huhtamo.) Kansan Sivistystyön Liitto. Helsinki, 1989. 
(Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Svensson, Arne: Japan. An Illustrated Guide to the Work of the Major 
Directors, Players, Technicians and Other Key Figures in the Japanese Cinema, 
with an Index to 2000 Titles. Screen Series-sarjaa. A. Zwemmer Ltd., London / 
A.S. Barnes & Co., New York, 1971. (Yrjö Kuikan kokoelma.)

• Yamane, Keiko: Das japanische Kino. (Schriftenreihe des Deutsches 
Filmmuseums Frankfurt.) Geschichte-Filme-Regisseure.
Verlag C.J. Bucher GmbH. Munchen / Luzern, 1985. (Yrjö Kuikan kokoelma.)
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KAIKENLAISTA TIETOA JA TOIVEITA

APURAHATIETOA

JAPANIN OPETUSMINISTERIÖ • Research Student Scholarship 
eli Mombusho- Kenkyu. Apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin tai 
tutkimustyöhön. Vaatimukset:
1. hakukaavake liitteineen suurlähetystöstä (täytettävä englanniksi tai 
japaniksi); kutsukirje japanilaisen korkeakoulun professorilta suotava (valmis 
kaavake)
2. Suomen kansalaisuus
3. akateeminen loppututkinto
4. hyvä englannin tai japanin kielen taito
5. alle 35 vuoden ikä

Apurahan pituus on 1,5 - 2 vuotta, ja sen alkamisajankohta on joko 
huhtikuussa 1998 tai lokakuussa 1998. Apurahaan liittyy pakollinen 
japaninkielen kurssi opintojen alussa, vaikka kielen taitoja ei hakijalta 
alkuvaiheessa vaaditakaan. Hakuaika päättyy 29.08.1997, jolloin täytettyjen 
kaavakkeiden tulisi olla perillä suurlähetystössä. Englanninkieliset haastattelut 
pidetään syyskuun aikana.

Tiedustelu:
JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ / Sami Hilvo
Eteläranta 8 / Unioninkatu 9 (käyntiosoite), 00130 Helsinki 
PUH: 09 - 633 011 / FAX 09 - 633 012

LIISA NURMISEN IKEBANANÄYTTELY 11.-13. 4. klo 10-18
Kansainvälinen kulttuurikeskus CAISA Kaisaniemenkatu 6

SYDÄN TOIVOA TÄYNNÄ 12.5. klo 20-21
Jäsenemme ovat olleet mukana tekemässä tätä MTV 3 toimittamaa osaa.

KONSERTTEJA JAPANISSA
''Evening of Two Great Piano Concertos"
Piano: IZUMI TATENO / Conductor: PERTTI PEKKANEN
Programme: Sibelius Karelian Suite, Greig Piano Concerto op 16

Rachmaninoff Piano Concerto no 2 op 18
18.5. Sapporo, 29.5. Osaka, 2.6. Fukuoka

Shadow play perfprmance "Children of the Sun"
Production and performance of Finland, Norway, Sweden and Japan
28.6., 29.6. ja 2.7. Tokyo
Further info: tel 0422-54-7770

38



AASIA HELSINGISSÄ
-festivaali 1997

SU 11.5. klo 19.00 
Aleksanterin Teatteri 

liput 80/60 mk 

Butö-tanssija AKENO 
Renyosho - Far from Lotus 
ja improvisaatio suomalaisten 
muusikoiden kanssa

Buto-taiteilija Akeno kuuluu 
buton nykysukupolven 
kärkijoukkoon.
Hän on esiintynyt runsaasti 
Japanin ulkopuolellakin, 
muun muassa maineikkaalla 
Edinburghin festivaalilla.

HUOM!
Menemme ryhmänä; 
pääsemme kymppiä 
halvemmalla.
Ilmoittaudu viimeistään 
25.4. puh^fax 698 6496

KIRJEENVAIHTOA
25-vuotias mieshenkilö Keravalta etsii kirjeenvaihtotoveria Suomessa 
asuvasta japanilaisesta tytöstä tai pojasta. Mm. kiinnostavat budo-lajit, 
japanilainen elämänkatsomus, toisten ihmisten kunnioitus jne.
Kirjeet os:Jouni Tirkkonen Virontie 7, 04230 Kerava

JAPANILAISTA SHIATSUA
Tietääkö kukaan henkilöä, joka antaisi japanilaista shiatsuhoitoa 
pääkaupunkialueella? Soita tietosi 09-698 6496

MYYDÄÄN
Myyn seuraavat tietokoneohjelmat. PUH 490986
MS INTERNET EXPLORER 3.0J STARTER KIT CD-ROM 150.-MK 
JUSTSYSTEM ICHITARO VER 6.3 JAP.TEKSTINKÄSITTELY TOIMII LÄNSI
MAISESSA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄSSÄ, WIN 311 JA WIN 95 1500:-



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

4. Japanilainen teatteritaide
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

10.1 〇-vuotis juhlanumero, 
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
18. Japanilainen tanssi
19. Budö-lajit

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 II 40:- lisäksi postituskulut.

SANASTO edelliseen, japani-suomi-japani n. 2000 sanaa, 20:-+postikulut

TILAUSKUPONKI
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6.6.1997 KLO 19.00
ALEKSANTERINTEA TTERI 

täyttyy taas 
japanilaisesta kulttuurista;

naiskuoro, kotomusiikkia, kembu-taitaja

Merkitse jo päivä allakkaasi!

/ EDUSTA VA LEVYLAHJA ヽ
Edistyksellä on muutamia kappaleita lahjapakkauksia^ 

joiden sisältönä kaksi CD-levyä.
SIBELIUS: Viulukonsertto + Karelia sarja Finlandia

SALLINEN: Washington Mosaics. /

Molemmat yhteishintaan 100:- + postituskulut

TILAUSKUPONKI

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

HASHI JAPANI-KIRJA 

JAPANIN KIELI- 
oDDlklria kasetit

SANASTO CD_______________________

NJml Lähiosoite 

Postinumero ja -paikka Puh 

Päivämäärä  Allekirjoitus 
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クリスマスをラップランドのサッラトウントウリ山で!

クロスカントリー、スラロームスキー、トナカイ、犬ぞりなど 

位々楽しみながら、本場のクリスマスを過ごしてみませんか？ 
サッラトウントウリ山の4名宿泊用高級丸太小屋は、 
1997年12月20-27Q 3.OOOFMKです。詳しいお問い合わせは、 
PIRKKO （ピルツコ）Tel.09-241 05 96 まで

（フィンランド語または英語）

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella: 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 80:-,liittymismaksu 20:-.POSTISIIRTOTILI: 800021-6481 665 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu 
HASH1 postitetaan jäsenille veloituksetta.

------------------------------------------------JÄSENHAKEMUS ——-----------------------------

Nimi Puh

Lähiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo 
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys
42

Allekirjoitus



Yhedistyksen kautta
japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset,
käyntikortit,
kalligrafiat.
Japnin kulttuuriin liittyvät kurssit ja luennot 
kouluille, opistoille, liikelaitoksille: 
kieli, origami, ikebana, kalligrafia, 
historia, kirjallisuus, puutarhat, 
taide, musiikki jne.
Yhdistys välittää myös japaninkielistä opastusta, 
pih+fax 09-698 6496
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フィンランド

Uudemman ajan puupiirrostaidetta: 
Kusaka Kenji: 67 - 3 
1967 Kawakami Galleria Tokio.


