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TOMO 友1/98
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Päätoimittaja: Laura Lappalainen
Vakinaiset avustajat: kulttuuri Liisa Kemppi, ruoka Minna Lehmusto
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 40. 00840 Hki. Puh+FAX 09-698 6496 
llmoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 30〇.-)1/2s. 200.-(150.-) 1/4s. 120.-(100.-)

-jäsenten ostetaan, myydään yms. 50.-

JÄSENMAKSUASIAA Jos maksajana on yritys, merkitse myös henkilönimesi.
Kitoos!

Kannen kuva:
Viime keväisellä Japanin matkalla 
heilutteli Kochin linnan karppi pyrstöllään 
yhdistyksen jäsenille matkalle sisua ja tarmoa. 
Gambatte!
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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 suomijapani-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 1997

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist 09-595 068
Varapuheenjohtaja Raino Hurme 09-529 399
Sihteeri Heli Laitinen 09-241 2342
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen

Laura Lappalainen
Minna Lehmusto
Tomoko Saito-Soinisalo

09-698 6496
09-698 6496
09-341 3313
09-757 1662

Varajäsenet: sihteeri Pia Strandman
Soili Suominen

09-455 3248
09-718 655

Oulun jaos, yhteyshenkilö Vesa Koivunen

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tomon päätoimittaja Laura Lappalainen
Kirjastonhoitaja Minna Lehmusto
Julkaisujen myynti Antti Lappalainen
UYYJ-yhteyshenkilö Raino Hurme

p. 08-8153600
f. 08-8153622

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat Ronny Rönnqvist 09-595 068
Ikebana Laura Lappalainen 09-698 6496
Japanin kieli Pia Matilainen

Keiko Takahashi
09-753 3171
09-147 687

Kalligrafia Yoko Kobayashi 09-746 746
Kirjallisuuspiiri Pirjo-Riitta Kuusikko 09-745 756
Miekkapiiri Ronny Rönnqvist 09-595 068
Origami Pär-Johan Sandell 09-555 755
Ruoka Kenichi Kakuta 09-395 2225 5



sunnuntaina 1.2. klo 16 
Ravintola KOTO

Kalevankatu 21

Juhlan hinta 12〇.-/ lapset 6〇.- sisältää runsaan 
japanilaisen buffet-aterian:

Sake

Tuoresalaatti
Ratatouille
Kushikatsu (tonnikalaa) 
Yakitori (kanakebab) 
Sushi (Nigirizushi; sake, 
munaa, tonnikalaa) 
Futomaki sushirulla 
Yakiniku (lihakebab) 
Lohta kermakastikkeessa

(Jälkiruoka)

Hedelmäkakkua

Kahvia, teetä tai vihreää teetä
Lapsille mehua

Lisäjuomia jokainen 
voi tilata omaan laskuunsa.



Arvoisat JKY:n jäsenet!

Uusi vuosi on alkanut ja nyt elämme tiikerin vuotta, japaniksi tora. Tiikerin vuonna 
syntyneet ovat aktiivisia ja jopa agressiivisia joten toivokaamme, että tämä pätee myös 
yhdistykseemme, joka vuonna 1998 täyttää 20 vuotta. Tämähän ei vielä ole mikään 
pitkä ikä noin yleisesti otettuna, mutta tänä aikana on sentään saatu yhtä ja toista 
aikaiseksi japanilaisen kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi Suomessa. Ja mikä tärkeintä, 
Japanista ja sen eri aspekteista kiinnostuneilla on ollut foorumi, missä Japania voi 
harrastaa ja tutustua samoista asioista kinnostuneisiin. Tästähän on paljolti kysymys. 
Yksin ja omissa nurkissa puuhaaminen käy kyllä jonkin aikaa päinsä, mutta ennen 
pitkää kaipaa kyllä "aatetovereita*', joiden kanssa keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. 
Probleemana nykyisessä maailmanmenossa on vain ajanpuute, ei tahdo löytyä aikaa 
kaikkiin harrastuksiin. Näin ollen täytyy vain priorisoida ja selvää on, että omasta 
mielestä tärkeimmille aktiviteeteille varataan eniten aikaa. Tämä on tosiasia, jonka 
kanssa täytyy elää.

Toisaalta elämme myös varsinaisessa informaatioyhteiskunnassa, jossa tietoja 
esimerkiksi Japanista on paljon helpompi saada kuin 20 vuotta sitten. Lehdet 
kiijoittavat nykyään paljon Japanista, on saatavissa erikoislehtiä vain Aasiasta tai 
Japanista ja kiijastoista löytyy laaja valikoima Japani-aiheista kiijallisuutta. Myös 
sekä englantia että tietenkin japania hallitaan Suomessa paljon paremmin kuin 
70-luvulla ja näin ollen avautuu yhä suuremmalle osalle kiinnostuneita mahdollisuus 
esim, internetin kautta löytää informaatiota. Ja Suomen EU-liittymisen myötä 
matkustus ja kaikenlaiset kontaktit EU:n sisällä ovat helppottuneet, mikä osaltaan 
myös helpottaa japonologeja ja Japanista kiinnostuneita. Japanin kulttuurin keskuksia 
on perustettu moneen suurempaan EU-maahan ja informaatio ja kaikenlaisten 
tapahtumien jäljestäminen on täten huomattavasti lisääntynyt. Koska olisi muuten 
Suomen vuoro JapanHnstituutista puheenollen?

Nykyisellään haasteet yhdistykselle ovat aivan toista luokkaa kuin 2() vuotta sitten. 
Meidän tulee elää tässä ajassa ja muotoilla toimintamme ajan hengen mukaisesti. Se 
tosiseikka, että yhdistyksen jäsenmäärä on liki 650 ja jatkuvassa kasvussa, osoittaa 
mielestäni, että olemme siinä suhteessa kyllä jossain määrin onnistuneet. Kiitos tästä 
kuuluu yhdistyksen johtokunnan jäsenille ja aktiivisille avustajille, jotka yhdessä 
väsymättä ovat jaksaneet ideoida ja nimenomaan käytännössä viedä läpi tapahtumia. 
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myyjäisiä ja laajempia projekteja. Ja tärkein lenkki tässä on käsissänne oleva TOMO- 
lehti. Uusia ideoita ja uusia tuulia tarvitaan kuitenkin jatkuvasti ja tämä on hyvä pitää 
mielessä näinä aikoina, kun yhdistyksen vuosikokous on taas ovella. Kaikki mukaan 
ideoimaan, keskustelemaan ja toimimaan - irasshaimase!

Kun muistelemme niitä 20 vuotta, joiden aikana yhdistyksemme on nyt toiminut, ei 
sovi myöskään unohtaa niitä monia ulkopuolisia yhteistyökumppaneita, joita ilman 
moni tapahtuma ja projekti olisi jäänyt toteutumatta. Tässä ei ole tilaa kaikkien 
luettelemiseen, mutta haluaisin erityisesti mainita Japanin Suomen suurlähetystön, 
jonka kanssa meillä on näinä kuluneina vuosina aina ollut mitä parhainta yhteistyötä 
kaikilla tasoilla. Sieltä on aina saatu apua ja neuvoja, mikä on suuresti auttanut 
yhdistyksen toimintaa.Tässä yhteydessä emme myöskään voi unohtaa Suomen 
Opetusministeriötä sekä Scandinavia-Japan Sasakawa säätiötä, joiden taloudellinen 
tuki monessa suhteessa on ollut ratkaiseva yhdistyksen toiminnalle. Olen varma siitä, 
että hyvä yhteistyö tulee jatkumaan myös seuraavalla 20-vuotiskaudella.

Toivotan kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme hyvää ja onnekasta tiikerin 
vuotta!

Ronny Rönnqvist 
puheenjohtaja

KOKOUSKUTSU

             VUOSIKOKOUS
JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY: n 

sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
sunnuntaina 22.2.1998 klo 15 

TOMOHIMASSA Wecksellintie 6, Vanhassa Eirassa

TERVETULOA!
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT, OLLUN JAOS
Yhteystiedot: Vesa Koivunen / Oulun Mainoskeskus Oy 
Kihokkitie 9, 90160 Oulu P:08-530 4961 F: 08-530 6423

KUTSU UUDENVUODENJUHLIIN

新 
年

31.1.1998

ARVOISA YHDISTYKSEMME JÄSEN 
TER VETULOA JUHLIIMME 

Pihlajarantaan 31.1.1998 klo 18 alkaen,
jolloin vietämme japanilaista Uutta Vuotta !!!

Ruokailu: hapanimelä-härkää
perunoita^ riisiä
salaattitarjotin
leipä: tumma, vaalea ja rieska
juoma: maito, vesi ja kotikalja 
kahvi ja täytekakku

Ohjelma^apaata seurustelua, yllätysohjelmanumeroita, 
saunontaa, avantouintia

Illan k-stannukset 〇皿 win 105.・ZhlO

Sitovat ilmoittautumiset Vesa Koivuselle, 
puh 0400-686319 / 08-8153600, 21.1. mennessä.

Ilmoittautumis- ja osanottomaksu 105.• maksetaan 21.1, mennessd 
yhdistyksemme tilille: Merita 101630 ・ 7715〇.

jotta voimme varata sito—sti juhlapaikaH sek" tilata tarjoilut.
(Huom! jäsenmaksut maksetaan eri tilille, joka on mm. lomakkeen alareunassa.)

P・S・ Jos et vielä ole jäsen ja Sinua kiinnostaa toimintamme,
tule tutustumaan meihin ja liittymään yhdistyksemme jäseneksi. 謹

賀

Runsasta osanottoa ja erittäin hyvää uutta vuotta toivoen 新
年

Vesa Koivunen
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JAPANIN MATKA 
kirsikoitten kukinnan aikaan 

1.4. -11.4. 1998
Finnairin suorat lennot Helsinki - Osaka - Helsinki

Esnimmäinen yö Osakassa, 3.-5. Kyoto, 5. - 6. Japanin alpeilla Matsumotossa, 
japanilaistyyppisessä majatalossa, ryookanissa, kuumissa kylvyissä, 

6.-7. Fuji-yaman rinteellä, Kawaguchiko*järven rannalla, 
7.-9. Tokiossa ja lopuksi takaisin Kyotoon.

Hinta 13.36〇.- edellyttää 20 osallistujaa. 
Lisäksi tulee Japan Rail Pass, jonka tarkka 

hinta ei ole vielä tiedossa, viime vuonna se oli 1475:-

Hinta sisältää edestakaiset, suorat lennot, aamiaiset ja Fujilla illallisen. 
JRP-llä matkustamme luotijunilla ja muillakin junilla.

Matka on tarkoitettu henkilöille, joilla on utelias mieli ja kiinnostus kulttuuriin.

Tarkempaa tietoa antaa Laura Lappalainen p+f 09-698 6496
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian, kuitenkin 12.2. mennessä, jolloin myös 
ennakkomaksu 700〇.- tilille: Laura Lappalainen Merita Laajasalo 230718-15392.

Matkan virallinen järjestäjä: AREA

フィンラソド
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UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA 二

Suomelle joukkuehopeaa Sumopainin 
MM-kisoissa!
Banzai! Juha Ahokas, Janne Virtanen ja Sherif 
El Digwy tekivät hurjia lajissa, joka kylläkin on 
nykyään saanut oman seuransa.Kolmikko sijoittui 
toiseksi sumopainin MM-kisoissa. Viime vuonna 
saatiin pronssia; nyt Japani voitti Suomen 2-1. 
Entäs ensi vuonna?

Taiteilija Pekka Vuoren tonttukaksoset 
veivät joulun Sendain kaupunkiin.
Taiteilija kutsuttiin toteuttamaan viime vuoden 
Fujisaki-tavarataloketjun joulukampanjan tunnuk
set. "Ujostutti" kertoi Pekka Vuori tuntemuksistaan 
tilauksen saatuaan.

Pekka ja Julia Vuoren, isän ja tyttären, laaja 
kuvitusnäyttely on samaan aikaan esillä Sendain 
miljoonakaupungissa. Pekan kuvittamia ja kirjoja 
on jo vuosia käännetty japaniksi ja uusia painoksia 
otetaan koko ajan.

TV piirrossarjaa katsoneet saivat kou
ristuksia Japanissa. Yli 700 lasta vietiin sairaa
laan Pokemon eli Taskuhirviö piirrossarjan päät
tymisen jälkeen. Myös muutamat aikuiset saivat 
oireita, jotka muistuttivat kaatumatautioireita. 
Ohjelmassa oli kohtaus, jossa kirkkaanpunainen 
räjähdys täytti kuvaruudun ja sen jälkeen kuva
ruudussa vilkuivat viiden sekunnin ajan sininen 
ja punainen. Nyt vaaditaan, että piirrossarjojen 
tekijöiden on vastaisuudessa tarkoin harkittava 
vilkkuvien valojen käyttöä. Värien ja niiden yhtäk
kisten vaihteluiden vaikutus ihmisen aivoihin on 
tiedetty jo kauan, mutta japanilaisten oletetaan 
olevan tavallista herkempiä vaikutukselle.

Muumipeikko, niin puhtaan valkea...
Muumilaaksossa ja Itä-Aasiassa katsotaan 
maailmaa samoin, mutta myös eri silmin. 
Japania kiertää parhaillaan kaksikin muumi- 
näyttelyä, jotka on koottu Tampereen taide
museon Tove Janssonin piirroksista. Yksi 
kiertää Asahi Shimbunin tuella seitsemässä 
eri kaupungissa. Toinen on parhaillaan 
Kitakyushun kaupungin taidemuseossa, jossa 
1 〇. kansainvälisten musiikkijuhlien yhteydessä 
sen kävi avaamassa ylijohtaja Kalevi Kivistö. 
Kitakyushun näyttely siirtyy Osakan Suntory- 
museoon ja Sapporon nykytaiteen museoon.

Muumilla potkua kaupankäyntiin. Muumi- 
aiheiden käyttö Japanin teolliskaupallisessa 
toiminnassa on kasvanut nopeasti. Pääasial
lisesti Tokiossa toimiva Muumin-kai eli muumi- 
seura on vuodessa kaksinkertaistanut jäsen
määränsä 40 yrittäjään. Muumituotteet liitetään 
puhtauteen, luontoystävällisyyteen ja luonnon 
raaka-aineisiin.

Hannoon kaupunki Tokion lähellä avasi Ake- 
bono lastenpuiston. Metsän keskelle raivatulle 
viheriölle on pystytetty useita muumirakennuksia.

Muumin myönteistä kuvaa olisi syytä hyödyntää 
pontevammin myös matkailusta tiedotettaessa. 
Naantalin Muumimaailma toki vetää japanilaisia, 
mutta koskahan meille saataisiin oikea Muumi- 
laakso, joka olisi auki ympäri vuoden?

TAPAHTUMIA 出来事tapahtumia出来事TAPAHTUMIA出来事TAPAHTUMIA出来事
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UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュー・ス UUTISIA 二

CANTORES MINORES 
Pikkukanttorit - kuoron vierailu 
18-30.11.-97 valloitti Japanin. 
Kuoron vierailu oli toinen; vuoden -95 
konserttimatkan seurauksena syntyi 
CM FAN CLUB JAPAN, joka ryhtyi heti 
valmistelemaan kuorolle uutta konsertti- 
matkaa Nipponiin. Matkaan valmistauduttiin 
molemmin puolin maapalloa, kuoron 
suojelijoina presidentti ja rouva Ahtisaari. 
Japanissa asiaan paneutui koko yli 
miljoonan asukkaan kaupunki Inzai. Kolmas 
osa kanttoreista oli jo toisella Japanin 
matkallaan. Jo saapumispäivän iltana pojat 
katselivat isäntäperheittensä kanssa TV:stä 
Maritaan saapumistaan. Inzain pormestari 
Sakae Ebihara oli hankkinut pojille nelisen
kymmentä isäntäperhettä viikon ajaksi.

Ystävällisyys oli ylenpalttista. Japanilaisia 
"sanotaan lahjojen antaja kansaksi" ja sen 
huomasivat kanttoritkin pakatessaan kaikkea 
saamaansa paluumatkan laukkuihin.

Kuoron johtaja prof. Christian Hauschildin 
johtamaan kiertueohjelmaan kuului viisi suurta 
konserttia ja useita esiintymisiä kouluissa jne, 
huippuna Mozartin Requiem tokiolaisen 
Katsushika Symphony H///s-konserttialossa. 
Säestävä orkesteri oli koottu NHK:n orkesterin 
soittajista ja solisteina lauloivat Chieko Okabe- 
Silvasti, Yoshiko Suzuki, Jorma Silvasti ja 
Jyrki Korhonen.

Kiertueohjelma koostui mm. Sibeliuksen, Maa- 
salon, Kuusiston, Klemetin ja Rautavaaran 
musiikista, lisänä muutamia Piae Cantiones- 
kappaleita.

Japanihan on kuorojen luvattu maa ihan Suomen 
malliin ja se konserttimatkalla huomattiin; juhlia, 
ystävällisyyttä ja niitä lahjoja!

Tämä ei varmastikaan ollut Cantores Minores- 
kuoron viimeinen konserttimatka Japaniin. Ja 
kelpaahan näitä poikia maailmalla esitellä.

Hyvä pojat! olemme teistä ylpeitä.

NAGANON olympialaiset televisiossa;
TV 2 Urheiluohjelma 19.01
Lähtölaukaus Naganoon
6-22.02 Naganon talviolympialaiset

MTV 3 Naganon talviolympialaiset 7.-22.2.
Kohti Naganoa
lauantai 10.1••171.241.31.1.klo 17-17.25 
Seurataan suomalaisten urheilijoitten 
valmistautumista kisoihin.
Nagano 98: Olympia-aamu
Aamuisin kisoi訪 ajan klo 8.30-8.45 
Erikoisraportit edellisen yön ja illan tapahtumista.
Nagano 98:Olympiakatsaus
joka arkipäivä kisojen a[an klo 12.10-12.35 
Kerrataan tapahtuneet ja kerrotaan kilpailupäivän 
odotuksista ja suomalaistunnelmista.
Nagano 98: Olympiailta Kymmenen uutisten 
ja talousruudun jälkeen joka kisaDäivä yhteenveto 
päivän tapahtumista ja MTV 3 urheilugurut ja 
huippuvieraat analysoivat kisojen kulkua 
Naganosta tulevien erikoisraporttien lomassa.

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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KALENTERIT VIIMEVUODEN VIIME VUODEN SUURI MENESTYS;
JAPANIN SUURLÄHETYSTÖN JÄRJESTÄMÄ KALENTERINÄYTTELY SAA
JATKOA; UUSITUSSA TAIDETEOLLISUUSMUSEOSSA Korkeavuorenk 23

AVATAAN 1.2. KALENTERINÄYTTELY.

KALLIGRAFIA
KALLIGRAFIANÄYTTELY
16.3. - 2.4.

KANSAINVÄLINEN KULTTUURIKESKUS CAISA
Kaisaniemenkatu 6.NÄYTTEILLÄ ON YHDISTYKSEN JÄSENTEN
TÖITÄ mm. YOKO KOBAYASHI, MIRJA PAATERO, CLAES LINDQVIST...
HIDEO MATSUMOTON VALOKUVANÄYTTELY GALLERIA LATERNA MAGICASSA1

LAHJAKIRJOJA Tekstit myös japaniksi.
LAPPI Tekstit neljällä kielellä. FINLAND
122 värikuvaa Lapista ja saamelaisista. Arvokas sidos, nelivärikuvitus, ヽ

Sid 85.- nid. 75.- 138.一 
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Mitä pappi näki unessaan 
syksyisenä iltana vanhalla 

temppelillä
"Ei ole olemassa Noh-näytelmän veroista unilääkettä" sanoi eräs britti 
nähtyään ensimmäisen kerran Noh-näytelmän.

Ensi kerralla monet ei-japanilaiset kokevat Noh-näytelmän ikävystyttävänä 
ja monen japanilaisenkin pää tuppaa alkuun nuokkumaan tämän viitisen sataa 
vuotta vanhan näyttämötaiteen parissa.

Suurin osa näistä noin sadasta viidestäkymmenestä Muromachi-kauden 
(1338-1573) näytelmästä on edelleen ohjelmistoissa. Niiden kieli ja melodiat 
ovat tuolta ajalta ja outoja nykypäivän asiaan perehtymättömälle yleisölle. 
Mukana on otteita buddhalaisista sutrista ja kirjallisuuden klassikoista kuten 
waka-runoudesta (kolmekymmentäyksi tavuiset runot).
Omana aikanaan nämä klassikot olivat "selvää tekstiä", mutta nykyihmiseltä 

vaaditaan paneutumista. Noh-näytelmät vaativat tietoa ja kärsivällisyyttä, 
esimerkiksi surua tai alakuloa ilmennetään painamalla lievästi päätä ja iloa 
kohottamalla katsetta. Muromachi-kauden aika kiertää alkuperäistä, hidasta 
kiertoaan. Kuitenkin henkilölle, jolla riittää kärsivällisyyttä käydä kerta toisensa 
jälkeenNoh-teatterissa,avautuu tälle teatterimuodolle ominainen ainutlaatuinen 
viehätys.

Seuraavassa pyritään välittämään Zeamin kirjoittaman IZUTSU (Lähteen 
kehä) näytelmän tunnelmia.
Zeami loi oman mugen (uni) Noh-draaman. Siinä esittää pääosaa haamu ja 

matkalainen, useimmiten buddhalainen munkki, joka kohtaa haamun, kuunte- 
lee tämän tarinaa ja katselee sen tanssimista. Tunnelma keinuu maailmojen 
välillä, piirtää unen ja toden samaan kuvaan. Zeami piti Izutsua parhaana 
näytelmänään.

Ajallisesti näytelmä on sijoitettu Heian-kauteen (794-1191) ja on Ise 
Monogafan-kokelman tarinoita, joissa jokaisessa waka-runolla on keskeinen 
tehtävä. Näytelmän päähenkilön roolin esikuvaksi oletetaan Ariwara no 
Narihiraa (825-880), runoilija ja aikansa Don Juan.
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Huilun terävä sointi piirtää laineilevan raitansa teatterin ilmaan ja terävöittää 
odottavan mielen. Buddhalainen pappi, waki ilmestyy ääneti huilun sointiin 
pitkin hashigakaria (sillan muotoista, näyttämölle johtavaa sisääntuloa) pukeu
tuneena yksinkertaiseen, ruskeaan matka-asuun ja suippohuppuiseen kangas- 
hattuun sumi boshiin, jonka takaosasta laskeutuu selkään pitkä kangaskaitale. 
Papin saavuttua näyttämölle huilu vaikenee, hän katsoo suoraan eteensä ja 
esittelee itsensä. Ääni totinen, juhlallinen, juuri Noh-teatterille ominainen:

"Olen buddhalainen pappi pitkällä vaelluksella monien seutujen halki. Olen 
päiviä kiertänyt Närän temppeleissä. Nyt olen matkalla Hasen temppeliin."

Matkallaan Närästä Haseen pappi osuu Ariwara-deraan, temppeliin, josta 
hän oli lukenut vanhoista kertomuksista. Kauan sitten temppeli oli Ariwara no 
Narihiran ja hänen vaimonsa Ki no Aritsunen tyttären kotina.

Puinen, vanha lähteen kehä tuo mieleen hylätyn puiston. On syksyinen 
päivä. Pappi etenee keskelle näyttämöä ja istuutuu. Seuraa utai, laulu:

"Kävin raunioilla ja tunsin maailman kovuuden. Rukoilin miehen ja vaimon 
sieluille rauhaa. Rukoilin miehen ja vaimon sieluille rauhaa."

Pappi laulaa rukousnauha kohotetuissa käsissään. Välittömästi papin 
lopetettua laulunsa alkaa huilun terävä ääni edetä ilmassa; ison rummun 
kuivat kumahdukset ja pikku rummun pehmeät äänet saattavat huilua. 
Jokainen rummun soittaja huudahtaa lyöntien välillä. Pappi nousee ja siirtyy 
näyttämön etuosan oikeaan nurkkaan ja istuutuu. Vaikuttaa kuin hän odottaisi 
jotakuta. Huilu ja rummut ilmaisevat odotusta.

Hashi-gakarin perimmäinen verho avautuu ja näkyviin ilmestyy kaunis 
nainen musiikin saattelemana. Hänellä on naisen naamioja pukuna upea 
Aaraoげ-vaate brokadia, hopeaa, kultaa, loistavia värejä. Hän vaikuttaa 
ilmestyneen yhtäkkiä kaukaisuudesta. Nainen kahisee tabi-sukillaan yli 
näyttämön. Ariwara-dera on selvästikin hänen pitkän matkansa päämäärä. 
Illan hämärä alkaa kerääntyä.

Oikeassa kädessään on naisella rukousnauha kristallihelmistä ja vasemmas
sa malja. Hän on hyvin kaunis, jotenkin salaperäinen. Lähestyessään 
temppeliä nainen esittää laulun männylle kagami-ita, joka on maalattu 
näyttämön takaseinän kaihtimelle:

"Jokaisena päivänä tulen ammentamaan vettä lähteestä. Kuun kirkas 
kuvajainen lähteessä puhdistaa sydäntäni synnistä."

Näyttämön oikealla istuu kahdeksanhenkinen kuoro laulaen matalalla 
äänellä naisen laulua seuraten sotto voce, luoden vaikutelman kuin naisen 
laulu kaikuisi männystä. Tämä kaiku tuo tilan tuntua. Hitaasti kääntyen nainen 
näyttäytyy edestä päin, luo katseen suoraan eteensä ja laulaa:
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"Yksinäisiä ovat syksyiset yöt, aina tänne tultuani on oloni outo. Harvat 
vierailevat tässä temppelissä ja ainoa ääni on tuulen huokaus männyissä. Yö 
on jo pitkällä ja länteen vajoava kuu valaisee kasveja rappeutuneen räystään 
katveessa. Ikäänkuin kasvit kutsuisivat kaukaisia päiviä. Kun vain katson niitä, 
nousevat mieleeni tahtomattani menneet päivät, jotka tahdon unohtaa. Minä 
vain muistan. Minulla ei ole mitään toiveita huomisesta, ja silti tahdon elää 
kauan. Mikä vasta-asetelma. Yhtä kaikki. Tämä maailma herättää muistoja 
elämästä."

Ja hän laulaa matalasti mukaellen rytmiä:

"Minun on kaihdettava pettymystä ja annettava koko sydämeni Buddhan aut
tavaan käteen. Rukoilen Amitabhaa johdattamaan minut Puhtaaseen Maahan."

Nyt hän ryhtyy laulamaan korkealta rytmiin. Yleisö nauttii laulun soinnusta:

"Amitabha on vannonut tuovansa valoa elollisten pettyneisiin sydämiin ja 
johdattavansa heidät Puhtaaseen Maahan. Ja siksi aamun hailea kuu kulkee 
kohti läntisiä vuoria, jossa minulle on kerrottu Puhtaan Maan olevan. Silti kuu ei 
luo valoaan vain läntiselle taivaalle, vaan kaikkiin taivaan suuntiin. Näen koko 
yksinäisen syysillan laajan maiseman."

Nainen kumartaa hieman päätään alas oikealle ja laulaa: "Ainut ääni on 
tuulen huokaus männyissä..." Hänen kaunis päänasentonsa kertoo siitä 
hienostuneesta tarkkaavaisuudesta, jolla hän kuuntelee ääntä.

Sitten hän nostaa hitaasti päätään, katsoo eteensä ja jatkaa laulua: 
"Ihmettelen, mistä tulee myrskytuuli, joka kantaa huokaukset kuultavikseni..."

Seisten yksinäisessä nurkkauksessa nainen katselee hetken ympärilleen, 
ottaa kaksi askelta eteenpäin ikäänkuin olisi muistanut jotain. Nainen 
kumartuu, asettaa maljan haudalle, taputtaa yhteen käsiään joiden välissä 
roikkuu rukousnauha rukoillen seuraavasti:

"Tämän maailman unelmat ovat yhtä kuin tämä myrsky. Mitä nuo äänet 
voivat kertoa minulle?'

Pappi seuraa kauniin naisen vesiuhria vanhan temppelin haudalla keskiyöllä. 
Epäluuloisena hän kysyy: ''Viipyessäni tässä vanhassa temppelissä 
puhdistaakseni sydämeni synneistä, kaunis nainen tuli ja ammensi temppelin 
lähteestä vettä, jonka hän kukkien kera asetti vainajan laatalle. Minusta 
vaikutti, että hän rukoili. Voisinko kysyä kuka Te olette?"

"Olen nainen, joka on kotoisin täältäpäin. Ariwara no Narihira, joka rakensi 
tämän temppelin rukoillakseen apua Buddhalta, elää muistoissamme. Minulle
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on kerrottu tämän kummun olevan haudan. Enempää ei tiedossani ole. Tuon 
vettä ja kukkia ja anon rauhaa hänen sielulleen, kuten olette juuri ollut 
todistamassa."

"Kuten juuri mainitsitte Narihira asuu sydämissämme. Mutta kumpu on ainut 
muisto, joka on säilynyt muinaisista seikoista. En ymmärrä, kuinka Te naisena 
olette saapunut keskiyöllä rukoilemaan kummulle. Lienette jotenkin sukua 
hänelle. Eikö totta?"

"Kysytte olenko sukua hänelle. Narihira kantoi eläessäänkin nimeä "Mies 
menneisyydestä". Kuinka voitte ajatella, että vielä vuosia hänen kuolemansa 
jälkeen olisi sukulainen elossa?"

Vastaus ei tyydytä pappia. Hän kysyy uudelleen, kuka nainen on ja mistä 
hän tulee. Tämä kaihtaa henkilönsä ilmaisemista. Vastauksena epäröinnille 
kuoro aloittaa age-utan, runollisen ja hienostuneen vähäeleisen laulun:

"Ariwara-dera, nyt vain pelkkä nimi; puisto on täysin unohdettu, männyt ovat 
vanhoja ja heikkoja, kummun peittää korkea ruoho. Kumpu on todella Narihiran 
hauta. Mätäs kummulla on täynnä tähkiä. Mitä nuo tähkät tahtovat kertoa? 
Milloin ne ilmestyivät kummulle? Vanha kumpu rehoittavine, kasteen pisaroimi- 
ne, kaartuvine ruohoineen tuo todella mieleen menneet ajat."

Kuoron saattelemana shite, päähenkilö astelee hitaasti kummun juurelle ja 
katselee ruohoja. Katse painuneena vaipuu ajatuksiinsa. Naishahmon 
yksinkertaisen, hillittyjen liikkeitten äärimmäisen abstraktin muodollinen tyyli 
antaa hienostuneen esteettisen vaikutelman, jollaista realistinen teatteri ei 
pysty saavuttamaan. Vaikka shite "esiintyy" niukasti, tämä on näytelmän 
tunteisiin vetoavin kohtaus.

Tajuten, että nainen on onneton, pappi kiinnostuu yhä enemmän. Papin 
pyytäessä naista kertomaan lisää Narihirasta tämä siirtyy eteen näyttämön 
keskelle ja istuutuu. Nainen ja kuoro laulavat vuorotellen:

KUORO: "Chujo (Keisarillisen palatsin vartion päällikkö) Ariwara asui tässä 
temppelissä useita vuosia. Täällä asuessaan hän nautti keväisten kukkien 
kauneudesta ja syksyn kuun ihmeellisyydestä."

NAINEN:"Asuessaan täällä hän solmi avioliiton Ki no Aritsunen tyttären 
kanssa ja puolisoiden kiintymys oli voimakas."

KUORO: "Mutta Chujo Ariwaralla oli Tagayasussa, Kawachin provinssissa 
myös rakastajatar, jota hän kävi usein tapaamassa."

NAINEN: "Tafsufa-vuori on yhtä korkea kuin vaahtopäät ulapalla myrskyjen 
aikaan."

KUORO:"Ylitätkö todella vuoren yksin keskiyöllä" lauloi hänen vaimonsa 
huolestuneena miehensä terveydestä tämän matkatessa öisin. Tämä liikutti 
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miestä siinä määrin, että hän siitä lähtien kävin harvoin tapaamassa 
rakastajatartaan."

NAINEN:rWaka tuo todellakin sydämen tietoisuuteen.M ,
KUORO: Vaimon oli sopiva hetki säveltää waka suuresta rakkaudestaan."

Aariaa seuraa kuse, rytmiset! mutkitteleva kuoro-osuus, joka toistaa pitkää 
seitsemän ja viiden tavun kerrontaa. Kusessa on laajempi valikoima 
melodioita kuin missään muussa utai-laulussa. Kuse on Izutsun hienoin 
siirtymä.

"Tässä provinssissa oli kahden perheen talo, jonka edessä oli lähde. Pikku 
tytöllä ja pojalla, jotka asuivat naapuruksina oli hauskaa katsellessaan 
kuvajaistaan veden kalvolla. He olivat parhaita ystävyksiä eikä heillä ollut 
mitään salaisuuksia. Vuodet kuluivat ja tyttö ja poika tulivat ikään jolloin he 
alkoivat ujostella toistensa seurassa. Monien vuosien mentyä poika, josta oli 
tullut kunnollinen tosi mies, lähetti lapsuutensa tyttöystävälle kirjeen, joka oli 
kummunnut sydämen syvyyksistä."

Shite laulaa ensimmäisen wakan osan:

"Yhteisten leikkiemme päivinä /mittasin itseni lähteen kehään."

Kuoro aloittaa wakan toisen osan:

"Olen kasvanut kooltani / erossa olomme aikana."

Nainen lähetti vastaukseksi wakan:

"Lapsena vertailin /hiustemme pituutta /tukkani on kasvanut paljon yli 
olkapäitteni. / Olet ainut mies /jonka takia laitan tukkaani nutturan." 
Kirjeenvaihto varmaan antoi naiselle nimen "Lähteen kehän nainen". Hän on 
Aritsunen tytär ja nuorempana hänellä on täytynyt olla tämä kutsumanimi."

Kusea seuraa rongi, kaksinpuhelun muotoinen osuus. Se alkaa iloisesti, 
kuoro puhuu naiselle pappina ja nainen vastaa hänelle:

KUORO." Annan arvoa sille, että kerroit minulle tuon vanhan tarinan. Näytät 
kunnianarvoiselta ja salaperäiseltä. Ole niin hyvä, kerro nimesi."

NAINEN:" Voi olla, että olen, voi olla etten ole Ki no Aritsunen tytär, joka on 
puettu rakkauden pukuun. Joka tapauksessa tulin tänne yön katveessa Tatsuta- 
vuorelta."

KUORO: "Kummallinen vastaus! Sanasi kuitenkin paljastavat henkilöllisyytesi 
yhtä kirkkaasti kuin vaahteran lehdet loistavat Tatsuta-vuorella."

NAINEN:"Nainen, joka on Ki no Aritsunen tytär..."
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KUORO:Nainen, jota nimitetään Lähteen kehän naiseksi..."
NAINEN:"Hopeakseni minun on tunnustettava, että hän olen todella minä.

Välittömästi ilmoitettuaan henkilöllisyytensä nainen poistuu näyttämöltä 
hashi-gakaria pitkin. Naisen kuuluu häipyä vähitellen, "asteittain*'.

Naisen häivyttyä näkymättömiin lavalle ilmestyy kylänmies. Tätä osaa 
näyttelee kyogen-näyttelijä (Noh-ilveily), joka nyt kertoo Narihiran elämänkulun 
papille. Mies puhuu kyogen-tyyliin, joka on vilkas ja tuttavallisen keskusteleva 
verrattuna Noh-lausuntaan. Tunnelma näyttämöllä on nyt iloitteleva. Jännitys 
on lauennut, myös yleisö on helpottunut. Kylänmiehen osuus on ai-kyogen, 
välinäytös näytelmän kahden osan välillä ja sen tehtävä on valaista näytelmän 
taustaa.

Pappi kertoo kylänmiehelle naisen äskettäisestä vierailusta. Mies neuvoo 
pappia pitämään naisen sielun pelastukseksi messun, koska tämä vaikuttaisi 
olevan Lähteen kehän nainen sielun ilmenemänä. Sitten mies poistuu, jonka 
jälkeen pappi laulaa machi-utain, odotuslaulun.

"Keskiyön kuu Ariwara・deran yllä. Keskiyön kuu Ariwara-deran yllä. 
Herättääkseni menneisyyden nukahdan sammalvuoteelle ja toivon näkeväni 
unen. Sammalvuoteella."

Laulun aikana on tullut yhä pimeämpää. Huilun sävelet piirtyvät yön 
hiljaisuuteen. Ison rummun ja pienen käsirummun äänet mukailevat.Hashi- 
gakarin etäisin verho nousee ja nochi-shite (näytelmän jälkimmäisen osan 
päähenkilö) ilmestyy kuutamossa himmeästi hohtavana hahmona. Hahmo on 
kaunis, mutta jollain tavoin outo. Se näyttää ajoittain mieheltä ja ajoittain 
naiselta. Sillä on päässään uiköburi, päähine, jollaista miehet käyttävät 
täysikäiseksituloseremoniassa, ja nuoren naisen naamari. Yllään hahmolla on 
tyypillinen aatelismiehenasu, puhdasta silkkiä kultakirjailluin ja hihojen nurkista 
riippuvin nyörein. Päällysvaatteen alta pilkottaa kirjailtu naisen silkkikimono. 
Hahmo on Lähteen nainen. Hänen uikoburinsa ja päällysvaatteet ovat kuolleen 
Narihiran muistoesineitä.

Musiikin saattelemana nochi-shite kävelee kepeästi kohden keskinäyttämöä, 
pysähtyy, luo katseensa suoraan eteen ja laulaa:

"Laulan: kirsikan kukat / surullisen lyhytikäisiä / Vierailusi koko vuoden 
harvoja / odotan sinua edelleenkin /ja siksi sain toisen kutsumanimen - 
Nainen, joka odottaa miestään."

Hän katsoo jälleen eteensä ja laulaa:
"Olemme olleet läheisiä Narihiran kanssa kauan, niistä ajoista, jolloin 

leikimme yhdessä lähteellä. Mutta se on vanha tarina. Kantaen Narihiran 
pukua täynnä muistoja..."

Nainen katsoo tarkkaan vasenta hihaansa. Hän kääntyy jälleen katsomaan 
suoraan eteensä ja laulaa ääni täynnä elämää:

"Vaikka olenkin ujo, esitän tanssin Narihiran kunniaksi, Narihiran, jonka 
lempinimi oli Mies menneestä."
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Seuraavaksi kuoro laulaa:
"Esitän tanssin liehuttaen pukuni kukkashihoja ympärilläni lumihiutaleitten 

tavoin."
Nainen aloittaa Jo-no-mai tanssin. Hän tanssii viehättävästi ja kauniisti 

säestykseen. Jo-no-mai on hitain Noh-tanssi. Huilun sävelet tuovat mieleen 
tuulen henkäykset mäntyjen latvuksissa, ja suuren ja pienen käsirummun 
viipyvät kuviot kuun valon lempeän virtauksen pitkin oksia. Tanssiessaan 
nainen avaa hitaasti viuhkansa, johon on maalattu värikäs kuva kultapöly 
taustalle.

Jo-no-mai on hidas, erittäin vähäeleinen tanssi. Mutta muutama harva askel, 
hihojen hillityt kaaret ja silmiä varjostamaan kohoavan viuhkan herkkä liike on 
kaunis kokonaisuus. Viuhkan vavahteleva liike saa kultahiekan säihkymään 
antaen vaikutelman varisevista kirsikankukista tai ilmassa leijailevista 
lumihiutaleista. Yleisö vaipuu unenomaiseen tilaan.

Tanssi kestää viitisentoista minuuttia, mutta vaikutelmana on, että se on 
hetkessä ohi ja samalla kestää ikuisesti. Aika virtaa Noh-näytelmässä omalla 
tavallaan.

Tanssin jälkeen Lähteen kehän nainen kävelee hitaasti lähteelle lausuen 
wakaa "Izutsu Izutsu" vuoroittain kuoron kanssa. Lähteellä hän jakaa käsillään 
ruohot, kumartuu niiden välistä lähteelle ja laulaa:

"En näytä naiselta vaan mieheltä johtuen asusta, joka on kuulunut Miehelle 
menneisyydestä, johon minulla oli läheinen suhde. Narihiran kuva..."

Katseltuaan kuvajaistaan veden kalvolla nainen laulaa: "Tiedän, että tuo 
olen minä. Mutta silti on hyvä nähdä hänet jälleen...” Tämä on näytelmän 
kohokohta.
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IRO-NABESHIMA POSLIINI
Iro-Nabeshima posliini kehitettiin joitakin vuosia Kakiemonin jälkeen. Posliinia, 
pääasiassa lautasia karakterisoi indigonsininen pohjalasitus ja punainen, vih
reä ja keltainen päällislasitus. Väreissä siinä on jonkinverran samankaltaisuut
ta Kakiemon tyylille. Punainen, vihreä ja keltainen kuviointi indigonsinistä 
taustaa vasten luovat jalostuneen leiman. Vain lautasen yläpuoli on koristeltu, 
Iro-Nabeshima posliinia polttivat polttouuneissa vain suurtilojen feodaaliherrat 
ja yksittäisiä kappaleita esiteltiin shooguneille ja daimyoille. Kaikki kappaleet 
olivat todellisia taideteoksia, jotka oli tehty äärimmäisellä huolellisuudella käyt
täen kaikkein kehittyneimpiä tekniikoita, joita tuona aikana tunnettiin. Vain 
rajoitettu määrä kappaleita valmistettiin käyttäen Iro-Nabeshimaa, joka oli 
arvostettu tavaranimike keramiikan parissa

KARATSU POSLIINI
Karatsu on toinen posliiniastioiden valmistajista, jotka ovat olleet Japanissa 
vuosisatojen ajan, toinen on Seto Aichi Prefektuurissa. Tästä syystä posliinia 
usein kutsutaan Karatsumonoksi idässä. 1600-luvulla, joka oli Karatsuposliinin 
kulta-aikaa, korealaiset savenvalajat tulivat Japaniin ja alkoivat tehdä korea- 
laistyylistä posliinia. Aluksi he keskittyivät arkisiin saviastioihin, mutta siirtyivät 
teeastioihin koska teeseremonian suosio kasvoi Japanissa. Tänään moni 
japanilainen yhdistää Karatsuposliinin teeposliiniin.

Karatsu. Teeseremonian vesikulho 
lasitettua keramiikkaa (ekaratsu).

IMARI-POSLIINI
Imariposliinia tuotetaan itseasiassa Aritassa. Se tuli tunnetuksi Imariposliinina 

koska se kuljetettiin laivalla Imarin satamasta. Suojellakseen paikallisen tai
teen salaisuuksia tuon ajan feodaaliherrat kielsivät ulkopuolisia tulemasta 
Aritan alueelle. Sensijaan valmiit tuotteet kuljetettiin Imarin lähistölle ja levitet
tiin sieltä edelleen.

Imariposliinin tyyli vaihtelee Karatsutyylisestä posliinista indigonsiniseen pos 
liiniin. Poeliiniesineet on koristeltu laajan vaihtelevasti värein ja mallein, erot
taen sen muista tyyleistä. Päätuotteet ovat jokapäiväiset pöytäposliiniastiat 
kuten lautaset, kulhot ja riisiastiat.
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Nainen peräytyy hitaasti ja tuo viuhkan kasvoilleen kuivatakseen 
kyyneleitään. Hetken kuluttua kuoro aloittaa matalan \au\un."Haamuf jolla on 
miehensä hahmo on kuihtunut kukka, jonka väri on kauhtunut, mutta, jonka 
tuoksu on jäljellä..."

Nainen vaipuu hitaasti polvilleen, mutta pian nousee. Hän vaikuttaa 
kuuntelevan Ariwara-deran temppelikelloja. Seuraavaksi hän asettuu 
katselemaan itäiselle taivaalle. Kuoron pateettinen laulu kantaa läpi teatterin:

"Pian Ariwara-deran kello soi ja päivä sarastaa. Vanhasta temppelistä on 
jäljellä vain tuulen huokailu mäntyjen latvuksissa. Uni on päättynyt."

Nochi-shite poistuu täydellisessä hiljaisuudessa pitkin hashi - gakaria.

Lähde: mm. The EAST
käännös ja piirrokset Laura Lappalainen

Keramiikkataiteilijat
MINNA MOISIO ja MIKAKO IMAI 

 pitävät näyttelyn nimellä itä 東

6.-22. 2.1998 klo 11-17

Taidesalongin 
kellari

Bulevardi 3 
puh 643 966
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Okochiyama Imarissa on Saga-keramiikan tärkein tuottaja.
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JAPANIA JOENSUUSSA

Lokakuisena lauantaina järjestettiin Joensuussa 
teemalla Japani Joensuussa kulttuuritapahtuma.
Teemapäivänä yleisöllä oli tilaisuus maistella vihreää teetä ja japanilaisia tee- 
leipiä. Origameja taitelemaan innostunutta yleisöä opetti Masakazu 
Kavvamura, jonka lapset Mineko Emilia ja Ebert Tomya olivat varsinaisia ilo- 
salamia. Oli siinä menossa äidilläkin, Kirsi Kawamuralla pitelemistä. Tapahtu
ma alkoi vauhdikkaalla aikdonäytöksellä, tekijöinä Jouni Holopainen ja Petteri 
Silvennoinen. Pojat toimivat myös asiakkaina Mitsui Kontisen tehdessä tee- 
seremoniaa, jota runsas yleisö katseli tarkkaavaisesti. Puheenjohtajamme 
Ronny Rönnqvist luennoi Japanin historiasta ja Laura Lappalaisen aiheena 
olivat japanilaiset puutarhat. Tapahtumasta kunnia kuuluu paikallisille järjestä
jille, joista erityisesti on mainittava Sirpa Sulopuisto - yhdistyksemme jäsen - 
ja tietenkin Joensuun kaupungille. Kun Mitsui,Ronny ja Laura oltuaan koko 
päivän täydessä touhussa hyssyttelivät pikkukoneella kotiin päin voidaan tosi 
omaperäisesti sanoa heidän olleen päivään tyytyväisiä ja.......
"väsyneitä mutta onnellisia".
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KUKAT
KUVAT JA
JÄSENET
KULKEVAT

2 Ahkeroitu on ja pakattu on. 
On melkoinen puuha tuo 
kuuden puolen sadan 
Tomon postitus. Ilmoittaudu 
mukaan remmiin

3 Japnin kulttuurin tapahtuma 
ja myyjäiset Caisassa olivat 
eläväinen tapahtuma. Väkeä 
liikkui mukavasti.
Toshiko Huttunen, 
Soile Suominen-Hurme ja 
Raino Hurme vilinässä.

4 Ikebanoja sommitellaan 
hyvällä mielellä ja luontoa 
ymmärtävällä suomalaisella 
silmällä.
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PYÖRÄILIJÄN AJA TUKSIA TOKIOSSA
Jouluaattona järjestelin kotipihalle tulia joulun tunnelmavalaistukseksi. 

Eipä ollut Helsingissä tänä vuonna jouluna paukkupakkasta, mutta vilu 
kuitenkin tuli liian ohuissa vaatteissa ulkona kyykkiessäni. Sisälle tultuani, 
kuuman hehkuviinin lämmitellessä mielyttävästi sisuksia muistelin kokemaani 
tilannetta Japanin kesässä ja kerroin siitä muillekin joulunviettäjille: ilma väreili 
kuumuudesta, hiki virtaa vuolaana, poskilla sykkii kuuma puna - olen hypännyt 
pois polkupyörän satulasta ja kurkusta alas kalisevan kylmää vettä. (Tuntuu 
muuten siltä, että kummassakin maassa toisinaan liioitellaan kun yritetään 
pärjätä ankaran luonnon kanssa. Onko se nyt sopeutumista, kun Japanissa 
kesällä sisätilat viilennetään niin että ihmiset saavat nuhan, ja meillä talvella 
huoneet lämmitetään lähelle kesän hellerajaa?)

Kerron aina kauhean mielelläni Japanin-kokemuksistani kaikille, jotka vain 
jaksavat kuunnella - tai lukea. Osallistuin kielikurssille kesällä puolitoista vuot
ta sitten. Opinahjoni sijaitsi jonkin matkan päässä Tokion keskustasta, upean 
puiston keskellä, ja sieltä majapaikkaani oli matkaa kolme kilometriä. Jos oli
sin kulkenut koulumatkat junalla, minun olisi pitänyt tehdä pitkä koukkaus 
aivan väärään suuntaan ja ottaa asemalta koululle vielä bussi. Tomera home- 
stay-äitini suosittelikin kulkuvälineeksi polkupyörää. Heti ensimmäisenä iltana 
hän piirsi kartan ja ilmoitti että menemme yhdessä pyörillä tutustumaan 
koulumatkaan.

Pihalla nökötti kaksi japanilaista polkupyörää, sellaista aivan tietyn mallis
ta pyörää joita sitten näin varmasti miljoona kappaletta. Sarvet ovat melko kor
kealla, edessä pieni kori tavaroita varten. Pyörän mallissa on jotakin joka pa
kottaa istumaan selkä suorana, polkiessa tuntuu että polvet nousevat melkein 
leukaan asti. Korissa pomppi koulumatkoillani reppu, jonka tärkein sisältö oli 
reilunkokoinen pullo täynnä kylmää juotavaa.
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Pitkästä Helsinki - Tokio-lennosta vielä pökerryksissä hyppäsin pyörän 
selkään ja lähdin polkemaan reippaan Tomoko-emännän perässä. Kotikatu oli 
hiljainen ja kapea, mutta 100 metrin päässä oli melko vilkkaasti liikennöity 
katu, kapea sekin. Tomoko-san pysähtyi ja viittilöi minuakin pysähtymään. Pai
noin jarrua, joka ei ollutkaan jarru: jalat lähtivät hurjasti vatkaamaan toiseen 
suuntaan ja pyörä jatkoi iloisesti menoaan. Koin muutaman kauhun hetken: lä
hestyin mielestäni villiä vauhtia emäntää ja edessä vilistävää liikennettä. Ei 
ollut muuta keinoa kuin hypätä vauhdissa pois pyörän selästä ja nyrjäyttää 
nilkkansa. Sillä tavalla selvisi erinomaisesti, että näissä pyörissä on vain käsi
jarru. mikä vaihtoehto ei tullut äkkitilanteessa mieleen, minä kun poljen 
Suomessa jopolla vain.

Ensimmäisestä koulumatkasta ei jäänyt mieleen muuta kuin se, että 
käännyimme lukemattomia kertoja kapealta kadulta toiselle, emäntä huuteli 
aina etukäteen ' hidari', 'migi' - vasemmalle, oikealle. Yritin epätoivoisesti py
sytellä perässä. En yleensä pidä pyörillä liikkuvilla välineillä liikenteen seassa 
kulkemisesta, mikäli minun on itse ohjattava - toisten kyyti on toinen juttu.

Mukaviahan ne koulumatkat sitten kuitenkin olivat, avarsivat 
uudenlaisesta näkökulmasta taas hiukan sitä kuvaa, joka minulla oli 
japanilaisesta elämänmenosta.

Tomoko-san saattoi minut aamuisin portille, huuteli 'itterasshai', toivotteli 
hyvää koulupäivää ja heilautti kättään joka kerta taakse vilkaistessani. 
Japanilaiseen tapaan hän odotteli portilla kunnes kännyin toiselle kadulle.

Kuuliaisena ja yhteiskunnan asettamia määräyksiä noudattavana 
kansalaisena yritin ottaa selvää pyöräilijän liikennesäännöistä mutta onnistuin 
huonosti, kukaan ei tuntunut tietävän.Pyöriä ei saa jättää mihin tahansa, vaan 
niille on varattu omat parkkipaikkansa (pyörämetsiä!). Jokaisella pyörällä on 
oma rekisterinumeronsa, mikä vaikeuttaa pyörävarkaiden toimintaa. Mutta 
missä voi ajaa? Pyörätiellä? Eipä tullut sellaisia vastaan. Jalkakäytävällä, 
autojen seassa, oikealla, vasemmalla? Tuli siihen tulokseen, että siellä missä 
vaan jotenkin pääsee eteenpäin. Kun aamulla menin kouluun yhdeksäksi, oli 
rautatieaseman lähialue mielestäni yhtä liikennekaaosta: jalankulkijoita, 
pyöräilijöitä, autoilijoita liikkeellä ahtaat kadut täynnä, sikinsokin minun 
silmissäni mutta kai siinä oli järjestystä jonkun mielestä. Ei auttanut muu kuin 
hypätä pyörän selästä ja taluttaa se väljemmille väylille. Toinen hankala 
aamuruuhkan paikka oli 'fumikiri', rautatien ja kadun tasoristeys. Chuuo-linjan 
oransseja täpötäysiä junia kulki edestakaisin, puomi pysyi alhaalla ja kellot 
kilkattivat ikuisuuden, ei ollut lähellä taloja tai puita joide varjoon olisi päässyt, 
autojen pakoputkista työntyi pakokaasua väreilevään aamukuumuuteen.
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Miksei täällä tehdä niinkuin Sveitsissä: pitkään odotettaessa auton moottori 
sammutetaan? Siitä voisivat kaikki muut, suomalaisetkin, ottaa oppia.

Muuten, olin mielestäni pukeutunut kuten järkevän pyöräilijän tässä 
ilmastossa tuleekin: ylläni oli vaalea puuvillainen t-paita ja shortsit, jalassa 
kevyet lenkkarit ja päässä lierihattu jonka solmin nauhalla leuan alta kiinni. 
Miten kummassa japanilaiset naiset voivat ajaa pyörällä yllään jakkupuku 
jonka hame on kapea. Näin myös paljon pyöräileviä miehiä joilla oli tumma 
pukuja valkoinen paita yllään, harvinainen näky Suomessa sekin. Toinen 
tärkeä seikka hikoilun vähentämisessä sopivan vaatetuksen lisäksi: älä hosu, 
älä hermostu, kiire on pahasta. Japanilaiset kyllä juoksevat,mutta se ei sovi 
täällä ainakaan keski-ikäiselle rapakuntoiselle suomalaiselle mammalle.

Sitten koulumatkani reitti kulki leveän puistokadun reunalla olevaa 
jalkakäytävää pitkin suosikkialueelleni. Siellä oli kapean kapeita katuja ja 
niiden varsilla pikkuruisen pieniä myymälöitä, joiden tarjoamien tuotteiden 
tuoksut sekoittuivat aamuilmaan. Kalaa, merilevää, vastaleivottua leipää, 
hedelmiä, kukkia. Kauppojen edustoja laitettiin päiväkuntoon. Kuului veden 
lotinaa, pöytien ja mainostelineiden raahaamista, mutta muuten täällä oli 
oudon hiljaista. Autot puuttuivat! Vain minikokoisia jakeluautoja mateli silloin 
tällöin ahtailla kujilla. Yhdestä kaupasta minulle huikattiin aina 'ohayoo', 
huomenta! Koululaisten lomat eivät vielä olleet alkaneet; vastaan tuli pieniä 
tyttöjä ja poikia siisteissä koulupuvuissaan - olisipa Suomessakin, kolmen 
lapsen äitinä ajattelin. Pitävätköhän lapset koulupuvuistaan, epäilin. Minkälai
nen tiimi päättää niiden malleista?

Sitten toisenlaiseen, meluisaan maailmaan: oli jotenkin selvittävä todella 
ruuhkaisen kadun yli. Minulle jäi sellainen mielikuva, että suomalaiset autoilijat 
pysähtyvät herkemmin kuin japanilaiset päästääkseen suojatien kohdalla odot
telijan kadun yli. Missä on japanilainen kohteliaisuus? Ei tehnyt mieli kokeilla, 
pysähtyykö hurjaa vauhtia kulkeva auto, jos työntyy vaan pyörineen kadulle. 
Ehkä Tokiossa autoilijan on parasta päästellä menemään reippaasti silloin kun 
pääsee, aikaahan kuluu toisaalta tuhottomissa ruuhkissa. Tässä taas hurjaste
lun paikka, minun reitilläni, eikä liikennevaloja lähimaillakaan.

Vielä hikinen pätkä vauraannäköisen omakotialueen läpi. Oli helppoa 
huristella hiljaisilla kaduilla, mielenkiintoista kurkistella porteista vilahtavia 
kauniita pihanäkymiä, ihailla muurien yli kurkottavaa kukkarunsautta. Mutta 
erityisesti tällaisella alueella pistää silmään täkäläinen tapa hoitaa talousjät
teiden poiskuljetus. Pieniä pihoja ympäröiviä aitoja vastaan nojaili tiettyinä aa
muina roskapusseja, joiden tuoksut, huumaavia etenkin kesällä, houkuttelivat 
isoja äänekkäitä lintuja tutkimaan niiden sisältöä ja tappelemaan herkkupalois
ta. Ehkä tämä järjestelmä on tässä maassa kuitenkin hyvä: pussien keräily käy 
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nopeasti suoraan kadulta, ei ole isoja kolisevia astioita tyhjennettävänä, jätteet 
noudetaan aina kolmasti viikossa.

Opinahjoni puiston portti - tuntui kuin olisi tullut erämaasta keitaaseen. 
Suurten puitten alla oli jäähdyttelyn paikka. Koko keho sykki, oli otettava vii
meiset huikat vesipullosta. Puistotien muutaman mutkan takana oli taas hidas
tuksen paikka: ihmettelin joka aamu keltakypäräisten rakennustyöläisten 
reipasta aamujumppaa. Onhan meilläkin ainakin puhuttu työpaikkaliikunnasta, 
mutta en ole koskaan nähnyt sitä toteutettavan. Varmasti se periaatteessa on 
piristävää, vältytään hankalien työasentojen aiheuttamilta lihaskivuilta ehkä, 
mutta haalarit yllä kypärät päässä tässä helteessä...Olisipa uima-allas 
lähettyvillä.

Sitten vaan pyörä telineeseen ja lukkoon, ja äkkiä juoma-automaatille 
ostamaan jääkahvia ennen tunnin alkua.

Sadepäivinä pyöräily vasta oli kosteaa touhua. Huolehtivainen Tomoko- 
san lainasi minulle vaaleat lyhytvartiset korkokumisaappaansa ja auttoi ylleni 
hyvin laajan hupullisen sadetakkini. Taivaalta runsaana ryöppyävä lämmin 
sade ei totisesti virkistänyt. Helle jatkui, sadetakin sisällä vaan pahempana. 
Tuli ulkopuolelta ja sisäpuolulta lämmintä kosteaa, ensimmäinen oppitunti 
meni huuruja kuivatellessa. Kapeilla kaduilla oli hauskan näköistä: asemalle 
kiiruhtavilla ihmisillä oli värikkäitä sateenvarjoja, jotka nousivat ja laskivat 
rytmikkäästi ihmisten vältellessä toistensa tökkimistä. Vaikka mielestäni 
japanilaiset eivät ole erityisen kohteliaita tai auttavaisia liikenteessä, he eivät 
kuitenkaan ryntäile eivätkä töni toisiaan. Olen sitä joskus oikein tietoisesti 
tarkkaillut: vilkasliikenteisellä metriasemalla ihmisvirrat liikkuvat kohtuullisen 
nopeasti, eikä kukaan törmää kehenkään eikä tule tilannetta jossa ei tiedä 
kummalta puolelta vastaantulijaa pitäisi mennä (niinkuin Suomessa ainakin 
minulle sattuu ja siinä sitten keinutaan hassusti puolelta toiselle). Jokainen 
vain kulkee kuin olisi ohjelmoitu etukäteen seuraamaan jotain näkymätöntä 
viivaa. Mutta toisaalta, jos olen kysynyt neuvoa metrossa, kadulla, missä 
tahansa, aina olen saanut apua. Kerrankin, pyöräillessäni muuten vaan, 
katselin jossakin risteyksessä epätietoisena ympärilleni - mihin päin tästä 
pitäisi lähteä - tietyöporukasta tuli lapiomies kysymään mitä etsin, ja hän sattoi 
minua monta kadunväliä että varmasti löytäisin tutuille kujille.

Koulumatkan hauskin kohta oli aivan kodin lähellä, hiljaisen puistokadun 
varrella. Siellä asui pariskunta, joka kasvatti puutarhassaan vihanneksia ja 
jolla oli pieni kanala. Heiltä Tomoko-san osti tomaatteja ja munia. Ensimmäi
sellä kerralla en ollut uskoa korviani. Kukkokiekuu! Totisesti, olin Tokiossa.

Ulla Arjamaa
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TAIDO身本道

Tatami painuu pehmeästi jalan 
alle. Ikkunoista puhaltaa joulukuinen 
ilma, raikastaa päivästä väsyneitä 
ajatuksia. Puolihämärässä on hyvä 
olla hetki, astella edestakaisin. 
Pukuhuoneesta kuuluvat valuvan jo 
muutkin. Etsin valokatkaisijaa sillä 
hämärässä mestarimme Sheiken 
Shukuminen kuva takaseinällä ei 
näe tulijoita, salille kuka mistäkin 
syystä ja lopulta vain taidon vuoksi 
raahautuneita uurastajia.

Seiretsu, seiza • mokuso. Dojo 
hiljenee vielä hetkeksi, ulkomaailma 
jää odottamaan ja taidoka toisensa 
jälkeen keskittyy harjoitukseen. 
Suomalainen taidoka tietää mitä 
kukin japanilainen komento 
edellyttää. Harjoitussalilla kieli on 
yhteinen, joskin japanilaisten kyky 
hakea hiljentymisestä henkistä 
rauhaa ja energiaa on omaa 
luokkaansa. Taido parhaimmillaan 
on taidetta, keskustelua

Vauhdissa Vesa Waris ja Pauliina Vaittinen, 
naisten maailmanmestari hokeissa.
Kuva: Tapani Haapanen

mielenrauhan, liikkeen ja energiavirtojen kanssa. Jotakin samaa, mitä voi 
kokea esim, seuratessaan keskittyneesti teeseremoniaa. Taidon päämäärä on 
kehittää paitsi fyysisesti myös henkisesti, moraaliset vaatimukset ovat korkeat. 
Japanilainen yhteiskunta on vanhastaan tempaissut yksilön mukaan ryhmään 
ja näin ollen ei ole yllättävää myöskään se, että taido omalta osaltaan pyrkii 
kasvattamaan harjoittelijaa sopeutumaan yhteiskuntaan ja noudattamaan 
sääntöjä sekä normeja. Taido voi siis olla tekijälleen mitä moninaisin 
innoittaja. Erityisesti näin kaukana lajin syntysijoilta, on henkisen päämäärän 
osuttava suomalaiseen ajatteluun jotta vähä vähältä voisi päästä ajatuksessa 
eteenpäin. Kamppailu-urheilulajina taido on nykyaikainen ja nuori, vaikka 
perinteet johtavatkin vanhaan samuraihenkiseen taistelutaitoon.

Vartalo pyörähtää heilahtavan jalan edestä pois, antaa zukille (lyönnille) 
voimaa etsiä maalia ja hetkeksi vetäytyä kohti uutta hyökkäystä. Ottelijat 
liikkuvat lakkaamatta, kevyesti hyökkäyskohtaa etsien ja omaa kehoa 
puolustaen. Tekniikat hakevat voimaa milloin mistäkin ilmansunnasta ja 
vartalon eri liikeradat mahdollistavat potkujen ja lyöntien tehokkaan käytön. 
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Tekniikkaluokkia on viisi. Vartalo voi pyöriä ellipsin tavoin kuin myrskytuuli 
tavoitellessaan kohdetta, sengai. Jalka pyrkii nopeasti ja voimallisesti 
iskemään ylhäältä alaspäin kuin vaahtopäinen aalto iskisi rantakallioon, ungi. 
Tekniikka mukailee vastustajan liikkeitä kuin voimakkaan tuulen saattelema 
pilvi, hengi. Moniulotteinen tilankäyttö antaa liikkumiselle yllättävyyttä ja 
ilmavuutta eikä nopeasti liikkuvaan, tilan hallitsevaan vastustajaan ole 
ollenkaan helppoa osua. Potkujen ja lyöntien lisäksi vastustajaa voi tavoitella 
lukkoja,pyyhkäisyjä, heittoja ja kaatoja käyttäen.

Taido tuli siis Suomeenkin Japanista, ensiesittely tapahtui 1972, mutta 
tuolloin nuori ja edelleen kehittyvä kamppailulaji oli jo vaeltanut pari kymmentä 
vuotta kehittäjänsä Seiken Shukaminen ajatuksissa. Shukamine syntyi 
Okinawan saarella 1925. Taidon kaukaisin perusta löytyy näin ollen 
okinawalaisesta taistelutaidosta, okinavva-te.siä. Toisen maailmansodan 
aikaan Shukumine oivalsi kamikaze-venemiehenä, että tekemällä 
hyökkäyksen aikana silmukkaa muistuttava liike, oli vihollisvene helpompi 
yllättää kuin suoralla hyökkäyksellä. Tästä kehittyi myöhemmin taidon 
ensimmäinen tekniikkaluokka, sengi.

Sodan loputtua Shukumine kehitti uuden karat etyylin, Gensei ryu karate 
do:n. Hän ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen ja lähes 20 vuoden kehittelyn 
tuloksena syntyi taido.

Tällä hetkellä taidoharrastajia löytyy Japanin lisäksi Suomesta, Ruotsista, 
Ranskasta, Portugalista, Yhdysvalloista, Tanskasta, Hollannista, Englannista 
ja Norjasta. Aktiivisia harrastajia on Suomessa noin 120〇.

Taidoharjoittelu hoitaa kuntoa erinomaisesti, mutta laji antaa kunnianhimoi
selle myös kilpailullisia haasteita niin yksilö- kuin joukkuesuoritusten merkeis
sä. Osa harjoittelijoista ammentaa taidosta itsepuolustuksellista antia, joillekin 
filosofinen perusta on tärkeä. Jotkut viehättyvät taas taidon lennokkaisiin 
liikeratoihin.

Nykyisellään taido on MM-laji; elokuussa -97 Taidon toiset MM-kisat 
järjestettin Helsingissä. Suomalaisten sijoitus oli loistava kertoen lajin 
korkeasta tasosta maassamme.

Shomenitai - rei, arigatoo gozaimashita Liisa Levä
Helsingin Taido ry

Helsingin Taidon kevään alkeiskurssi alkaa näytöksellä tiistaina 3.1.1998 klo 19 
Stadion itäkaarteen judosalissa. Lisätietoja: Tapani Haapanen p. 685 6038. 
Junnukurssi: alle 12-vuotiaille tiistaisin samassa paikassa klo 16,30-17,30 
Lisätietoja: Kai Puustinen.
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

UO SUKI NABE
(neljälle)

400-400g kirjolohta tai muuta kalaa
1 kalmari (valkoinen mustekala)
4-8 kiinankaalin lehteä
1 porkkana
100g tuoreita sieniä (esim herkkusieniä)
muutama sitruunamelissan oksa (tai mitsuba)

liemi:
4dl vettä
6rkl soijaa
3rkl mirin (tai valkoviiniä)
2rkl sakea

suolaa

Paloittele kirjolohi n 4x4cm kokoisiin paloihin. Puhdista kalmari hyvin ja 
leikkaa yksi reuna niin että sen voi levittää auki leikkuulaudalle. Leikkaa n 
1,5cm kokoisiin neliöihin molemmilta puolilta kuitenkin niin, ettei 
leikkauspinta yllä koko kalan läpi vaan jää ikäänkuin koristeeksi 
kalanpinnalle. Tämän jälkeen paloittele kalmari samankokoiseksi kuin 
kirjolohi. Irroita kiinankaalin lehdet kokonaisina ja keitä pari minuuttia 
vedessä niin, että ne hieman pehmenevät. Anna lehtien jäähtyä kylmässä 
vedessä. Tämän jälkeen ota laita kaksi lehteä vastakkain vaikkapa 
bambuisen sushirullan päälle ja kierrä sen avulla rullaksi. Tee näin kaikille 
lehdille ja pilko rullat n 4cm paloiksi.

Pilko porkkana n 0,4cm paloiksi ja leikkaa niistä vaikka kukan muotoisia 
kuvioita jos osaa. (Valmiita muotteja saattaa löytyä Tokyokanista)

Ota esiin laakea ja matala (mieluiten rautainen) pata ja asettele edellä 
mainitut ainekset kauniisti vierekkäin . Porkkanapalaset ja 
sitruunamelissan lehdet voi laittaa keskelle.

Kiehauta liemen ainekset ja kaada pataan. Anna kiehua levyllä hetken ja 
jatka kypsentämistä pöydässä sähkölevyn päällä jos sinulla on sellainen. 
Muuten anna kypsyä valmiiksi levyllä ja nosta sitten pöytään. Padasta 
jokainen voi noukkia kypsynyttä ruokaa kulhoon. Nautitaan riisin kera. 
Tämä ruoka sopii erityisesti talvella ja syksyn kylmillä ilmoilla syötäväksi.
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JAPANILAISTYYLINEN PERUNASALAATTI
600-700g keitettyjä perunoita
% sipuli
% kurkku
1tl sinappia
% kuppia majoneesia (esim kruunumajoneesia)
3 siivua kinkkua (esim palvikinkkua tai keitettyä kinkkua

mustaa pippuria

Halkaise puolikas kurkku kahtia pituussuuntaan ja koverra siemenet pois. 
Leikkaa hyvin ohuiksi, noin millin siivuiksi ja sekoita kulhossa 1 tl suolan 
kanssa. Leikkaa puolikas sipuli myös hyvinohuiksi siivuiksi ja jätä sitten 
kylmään veteen odottamaan. Kuori perunat ja leikkaa pieniksi kuutikoiksi. 
Paloittele paksut kinkkusiivut kuutioina sekaan. Nyt voit huuhdella kurkut 
kylmällä vedellä, puristaa veden pois ja yhdistää sekaan. Samoin valuta 
vesi sipulista pois ja yhdistä sekaan. Mausta majoneesilla, sinapilla, 
rouhitulla mustalla pippurilla ja tarvittaessa myös suolalla. Sekoita hyvin ja 
laita hetkeksi jääkaappiin maustumaan.

KIMPIRA
(neljälle)

100g porkkanaa
100g suikaloitua bambua

kastike:
3rkl soijaa
1rkl sokeria
1rkl sakea

Leikkaa porkkanat viistoon ja sen jälkeen aivan ohuiksi tikuiksi (n2mm x 
4cm). Paista nopeasti porkkana ja bambu lähes kypsiksi ja lisää kastike 
loppuvaiheessa. Paista nopeasti kunnon lämmöllä niin, että kastike haihtuu 
kokonaan. Älä ruskista kuitenkaan, Jaa pieniin annoskulhoihin.

Nämä kaikki reseptit ovat ruokakurssillamme tehtyjä reseptejä ja Kenichin 
Kakutan kehittämiä. Näitä ei muuten ole Koton listalla!
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TORI KARAAGE NO SARADA
(friteerattu kanasalaatti neljälle)

300g kanaa
% tai pieni amerikan salaatti tms
4cm pala retikkaa tai nippu retiisejä
% sipulia

perunjauhoja
n 11 öljyä (tavallinen ruokaöljy käy hyvin) paistamiseen
marinadi:
3rkl soijaa
2/3rkl sokeria
1rkl seesaminöljyä
1rkl toubanjan (tai muuta chilikastiketta)
11/3rkl etikkaa

kastike:
1dl soijaa
20g inkivääriä
1 kynsi valkosipulia
60g sokeri

hichimiä (tulista pippuria, kysy Tokyokanista)

Sekoita marinadiainekset keskenään ja pilko kana n 4cm paloihin. Anna 
marinoitua n tunnin verran . Kierittele kanapalaset perunajauhoissa, katso 
kuitenkin, että kanoihin ei tartu kuin aivan ohut kerros perunajauhoja 
(karistele loput pois). Uppopaista kanapalat öljyssä kunnes ovat kypsiä.

Leikkaa sipuli ja retikka aivan ohuiksi tikuiksi ja anna liota kylmässä 
vedessä muutaman minuutin verran. Leikkaa salaatti ja sekoita sipuli ja 
retikka sekaan. Asettele annoskulhoihin.

Leikkaa kanapalat vielä puoliksi ja asettele salaatin päälle. Sekoita hieman 
ja kaada päälle tulinen kastike. Varo kuitenkin kaatamasta liikaa kastiketta!
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Seuraavassa aivan lyhyt katsaus tämän kiinalaisen astrologian TIIKERIN vuoden ennusteesta 
yleensä ja eri eläinradan merkeille erikseen. Olen tietoinen siitä, ettei tämä kaikkien mielestä ole 
hienoa ja kultturellia, mutta ei kulttuuri kyllä mitään nipotushienosteluakaan ole.

TIIKERIN vuosi on aktiivinen; vauhdissa ja muutoksissa löytyy!
Monikaan asia ei ole entisensä, kun peto on vuoden melskannut. Tiikeri viihtyy 
niin lemmenleikeissä kuin sodan melskeessä eikä jutuilla ole mitään tekemistä 
hillityn charmin kanssa. Pörssi ja osakkeet tanssivat mukana. Suomelle tiikerin 
väitetään tuovan positiivisia juttuja.
Seuraavassa taivaanmerkin jäljessä on vuosiluku, siitä aina 12 vuoden jakso eteenpäin on 
se ura a van kerran sama eläin töissä eli esimerkiksi ROTTA 1912 ja seura av at rotat syntyivät 1924.

ROTTA s. 1912 Tiikerin vuonna rotat reis- 
saavat paljon, muuten on syytä ottaa huomioon 
jokapäiväisen elämän tarpeet, että juustoa riit
tää, nyt ei ole mässyyn aika. Kohtuullisen kivaa, 
kun tuon muistaa ja turvautuu ystävien seuraan.

HÄRKÄ s. 1913 Suositus: lepoa, kärsivällisyyttä 
eikä ihmissuhteita kannata laiminlyödä. Muutoksia 
voi tulle eri alueilla.
Pitää ottaa easysti vaikka kuinka riepos.

TIIKERI s. 1914 Vaikka onkin pedon oma vuosi 
kannattaa olla tarkkana varsinkin kukkaron 
nyörien kanssa rämplätessä. Ystävyyssuhteet 
ovat mallillaan ja terveys kunnossa.

JÄNIS s. 1915 Vuosi voi osoittautua vaikeaksi, 
kummako tuo pupulle tiikerin vuonna. Yllättäviä 
rahamenoja ja ystävyyssuhteissa kannattaa 
olla varovainen. Pupupaisti on tiikerin vuonna listalla.

LOHIKÄÄRME s.1916 Nyt vaaditaan työtä, 
mutta tulostakin varsinkin rahan muodossa tulee, 
kunhan katsotaan minne päin tulisuihkut suunnataan. 
Diplomatiaa, vaikka kuinka tuntisi olevansa 
kaunein ja rohkein!

KÄÄRME s. 1917 Ei kummempia muutoksia, 
käärme voi luikerrella melko rauhassa, kunhan 
muistaa, että on paljon tilanteita, joissa huumori tuo 
parhaan naurun, joko aluksi tai lopuksi...
Sinnikkyyttä vaaditaan tänä raitapedon vuonna.

VUOHI s.1919 Ulkomaiset suhteet ovat esillä 
tänä tiikerin vuonna, joka saa pukin päkättämään 
mielihyvästä. Kiireitä riittää eikä ole tylsää, kotona 
voi esiintyä pientä tai vähän isompaa 
toisen sorttista päkätystä...

APINA s.1920 Jakso kannattaa ottaa rennosti ja 
kasaamatta turhia paineita. Ja kyllähän apina aina 
selviää vaikeistakin tilanteista. Ystävyyssuhteethan 
ovat apinan voima ja jaetaan banaanit ystävien 
kanssa. Mutta ei kannata heittää liian nokkelia huulia!

KUKKO s. 1921 Kukkokiekuu!! mikä vuosi. Onnea niin 
rahassa kuin rakkaudessa. Siitä vaan kanalaan 
jyviä nokkimaan. Joitain pikku jyviä voi kurkkuun tarttua, 
mutta tuskin siitä on pahempaa haittaa. Kunhan 
kunnolla kiekuu kurkkunsa puhtaaksi.

KOIRA s.1922 Aika kiva ja lupsakka vuosi luvassa. 
Mustille riittää murkinaa, matkoja ja seuraa.
Ja lompakkokin pysyy mukavasti pulleana. Tylsä 
vuodesta ei myöskään tule ja kerrankin koira malttaa 
olla huokailematta ja murehtimatta.

SIKA s. 1923 Talousasioissa voi hoitelemista riittää.
Tiikerin reuhtova energia käy helposti nasulle 
raskaaksi. Varovaisuutta ja malttia! Sitä nyt tarvitaan. 
Voi olla myös edessä työpaikan vaihdos.
Mutta voihan uusi karsina olla eduksikin...

HEVONEN s.1918 Hevonen laukkaa tänä 
vuonna menestykseen oli sitten kysymys rahasta 
tai perheenjäsenistä. Harja vain hulmuaa? 
Ihania rakastumisia, mielenkiintoisia matkoja. 
Kelpaa kopotella... Apina Arual
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HARRASTUSPIIRIT Jos toisin ei mainita TOMOHIMASSA Wecksellintie 6, Vanha Eira

BONSAI- kasvatuksesta saat tietoa Mika Myllyneva 040-546 0186

IKEBANA-asetelmia sommitellaan TOMOHIMASSA kerran kuussa su klo 11
Kurssin hinta 40.-/kerta sisältää kukat. Tarkemmin Laura Lappalainen p+f 698 6496

MUITA IKEBANAKURSSEJA
Helsingin suomenkielinen työväenopisto Itäinen herttoniemi/alkeis+jatko
Op Laura Lappalainen
Helsingin aikuisopisto, op. Marjatta Roth 09-505 0481
Lauantaisin 28.3., 4. ja 25.4., 9.5. klo 10-14,30
Kalliolan vapaaopisto op. Liisa Nurminen 09-519 244, 040-592 8141
Ia21.ja su 22.3., la 28.ja su 29.3., la 4. ja su 5.4. klo 11-14,30
Kauniasten kansalaisopisto op. Irmeli Jalovaara 09-452 4886
Ia4. ja su 5.4.
Jyvälä, Jyväskylä op.Elizabeth Asikainen 09-563 2774
la 6. ja su 7.6.

KALLIGRAFIA opetus tapahtuu TOMOHIMASSA. Kurssi on ilmainen.
Ota yhteys opettajaan:Yoko Kobayashi-Stjerna 724 6746.

KARATE- seuroista voit kysellä SUOMEN KARATELIITOSTA 09-348 12319 
Seuraavassa TOMOssa kerrotaan enemmän karatesta.

KIELIKURSSIT TOMOHIMASSA
Ota yhteys opettajaan Pia Matilainen 09-753 3171

TEESEREMONIA opetus tapahtuu Caisassa.
Tarkempaa tietoa antaa Minna Punkari 09-792 307.
HUOM! Jos sinulla on mahdollisuus lähteä Japaniin vuodeksi, hae stipendiä. 
Hakemuslomakkeet saat Opetusministeriön Kansainvälisen vaihdon 
keskuksesta CIMO:sta 09-77477033.

KIRJEENVAIHTOTOVERIA Japanista etsii Leena Tuomisto (37), joka on 
aloittanut japaninkielen opiskelun. Kirjeenvaihtokielenä kuitenkin englanti. 
Erityisenä kiinnostuksen kohteena tekniset alat.
Myös hänen 10-vuotias tyttärensä Eveliina haluaisi kohentaa englannin 
taitoaan 12-13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien kanssa. Kokonainen perhekin 
sopii kirjeenvaihtokumppaniksi.
Osoite: Tampereentie 843, 61710 Pentinmäki, Finland.
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SUOMEN KULTTUURIA JAPANISSA 1998

2.4.-23.Ö. Muumi ja keskiyön auringon lapset - 
kolmen pohjoismaisen kirjailijan kuvakirjanäyttely

10.-28.3. Suomiaiheisia luentoja

Alla yksityiskohtaisempaa tietoa tapahtumista.
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APURAHAT The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation julistaa 
haettavaksi apu-rahoja Japanin kansaa, yhteiskuntaa, kulttuuria, taloutta ja 
teknologiaa koske-via opintoja ja tutkimuksia varten. Säätiön tehtävänä on 
lisätä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjoismaiden, tässä tapauksessa 
erityisesti Suomen ja Japanin välillä. Hakemuksia voivat jättää sekä yksityiset 
henkilöt että organi-saatiot ja laitokset. Hakemuksista tulee ilmetä projektin, 
matkan tai tutkimuk-sen tarkoitus perusteluineen, hakijan taustatiedot ja 
ansiot, mahdolliset suosit-telijat ja anottu rahamäärä kustannuserittelyineen 
Suomen markoissa. Hake-mukset tehdään kaavakkeelle, jota on saatavissa 
Sasakawa Foundationin toimistosta, osoite Mannerheimintie 40 C, 00100 
Helsinki tai postitse (toimisto avoinna ma-pe klo 9-14). Lisätietoja antavat 
ministeri Gunnar Korhonen ja rouva Seija Korhonen puh 09-409 515. 
Hakemukset lähetetään Scandinavia - Japan Sasakawa Foundationille 
1.4.1998 mennessä.
Apurahan saajan tulee aikanaan jättää säätiölle selvitys apurahan käytöstä ja 
toimintansa tuloksista.

JUHANI LOMPOLO teki sen taas, nimittäin hyvän Japani-kirjan, JAPANIN 
AAPINEN, jossa japanilaismaailman salat avautuvat. Hankitaan tietenkin 
myös yhdistyksen kirjastoon. Kustantaja OrientA Oy Rauma.

GAMBATTE KUDASAI - Johdatus Japanin liike-elämään
Kirjan on laatinut yhdistyksemme jäsen Jaana Pukkila
Kuinka aloittaa Japanin vienti? Miten japanilainen suuryritys kilpailee? Mikä 
ihmeen endaka? Gambatte kudasai - Johdatus Japanin liike-elämään opastaa 
japanilaisen liikemaailman saloihin, kertoo yhteiskunta- ja talouskehityksen 
uudet suunnat ja neuvoo liiketoiminnan alkuun.

132 s. Hinta 120 mk (sis. alv:n). Toimituskulut 28 mk / lähetys
Tilaukset: Opetushallitus PL 380/Hakaniemenkatu 2, puh: (09)-7747 7450 (myyntipalvelu)

AASIAN AIKA 1998
Kehitysyhteistyöosaston tiedotuspäällikkö Christian Sundgren on lähettänyt 
kirjeen kertoen perinteisten aasialaisten asujen näytöksestä, joka pidetään 
toukokuussa -98 ja johon kaivataan vaatekappaleita, miesten, naisten ja las
ten. Jos joku jäsenistä katsoo voivansa avustaa, ottakoon yhteyttä marraskuun 
1997 loppuun mennessä: Päivi Seikkula puh 03-2232862 (Oulu) tai 
fax 09-1341 6375 (Hki) tunnuksella KYO/-09/ Aasian asut.Näytös liittyy neljän

teen, 12.-17.5.1998 järjestettävään "Ihminen ja kehitys"- tapahtumaan, jonka 
teema tällä kertaa on "Aasia ja sen rikas kulttuuri". Muista ottaa selvää 
lähetettävän aineiston vakuutuksista.
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VALO KANJEINA

1)ひ 日 hi= aurinko, auringon valo

日が出る(沈む) hi ga deru (shizumu)=aurinko nousee (laskee)

日が照る hi ga teru = aurinko paistaa 

日が照っている=ーーー"ーーーーーーーー

に日が差し込む
.. .ni hi ga sashikomu = auringon säteet "tunkeutuvat" jonnekin

日に焼ける hi ni yakeru = ruskettua auringossa

日のあるうちに hi no ani uchi ni= päiväsaikaan 

2)ひ日 päivä

かれは日に1度この公園を散歩する

kare wa hi ni 1 do kono kooen wo sanpo suru= 

hän käy kävelyllä kerran päivässä tässä puitossa
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晴れた日にはここから山がよく見える

hareta hi ni wa koko kara yama ga yoku mieru =

kirkkaina päivinä täältä näkyvät vuoret selvästi

ここのところ雨のひが統いている

koko no tokoro ame hi ga subeteiru=kaikkina päivinä on satanut lakkaamatta

試験の日がせまる shiken no hi ga semaru = tutkintopäivä lähestyy

出発までもといくらも日がな:い

shuppatsu made moo ikura mo hi ga nai= 

matkalle lähdöstä asti olen joka päivä voinut huonosti

日が経つにつれて

hi ga tatsunitsurete= ajan kuluessa aikaa myöten

5 日 って go hi tatte=kului (turhaan) 5 päivää

6日経てば roku hi tateba=kuuden päivän kuluttua
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niinkuin pieni aurinko

Jokainen talven päivä meitä vie

vähän lähemmäksi kevättä

Aurinko on aina, vaikka se joskus

hymyileekin pilven takana

Ikebana-tunnin jälkeen

Kukka-asetelman kuihduttuakin

siitä kirjoitettu runo jää

Kukka valaisee ympäristönsä

niinkuin kynttilä

Kirsti Suomivuori
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Yhdistyksen kautta: 
japanin käännökset, 
puhtaaksikirjoitukset, 
käyntikortit, 
kalligrafiat.
Japanin kulttuuriin kurssit ja luennot 
kouluille, opistoille, liikelaitoksille: 
kieli, origami, ikebana, kalligrafia, 
historia, kirjallisuus, puutarhat, 
taide, musiikki jne.
Yhdistys välittää myös 

japaninkielistä opastusta.
ph+fax 09-698 6496
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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.

HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroitten jäsenhinta ä 30:-, ulkopuolisille 4〇.-, paitsi n:o 19 ä 60:-ja 
70:-. Lisää tulee postikulut. Joitain numeroita ei ole enää saatavissa, Hashista 
on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

HASHIEN AIHEET

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

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
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. Sauna - O-furo

HUOM! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 15・・ + 
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 5, 6, 7,10,11-12,13,17 ja 18.

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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m TUE TOIMINTAA, 
題 OSTA YHDISTYKSENJ TYYLIKÄS PINSSI :

Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo - maru -
muu tässä mustana näkyvä on kullankiiltävää. Koko kuten pienempi kuvassa.
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai = Japanilaisen kulttuurin ystävät
Osoita kiinnostuksesi Japanin kulttuuriin - osta pinssi ä f 5.- /
(sisältää postikulut) 
Soita tai faxaa tilauksesi :09-698 6496 ja maksa yhdistyksen tilille PSP 800021-6481 665.

ALENNUSLENNOT jäsenille
ajalla 21.11.-1.2.

Helsinki - Tokio - Helsinki Helsinki - Osaka - Helsinki

4.60〇,-
Varaukset

Laura Lappalainen puh/vastaaja/faxi 09 - 698 6496

TILAUSKUPONKI

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

HASHI JAPANI-KIRJA 

JAPANIN KIELI- 
oppiklria kasetit________________________________________________________

SANASTO_______________

Nimi Lähiosoite 

Postinumero ja -paikka Puh

Päivämäärä Allekirjoitus 
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TUE TOIMINTAA, 
OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI :



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 
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

----------------------------------- JÄSENHAKEMUS

Nimi

Lähiosoite

Puh

Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys
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Allekirjoitus



Kano Eitoku, kurki maisemassa. 
Kaihtimen osa.
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Aikaisempi
Nagoyan linnan paikka 
Japanin suurimman saaren, 
Honshun
Ise-lahden rannalla.


