


Kannen kuva:

AI OLOS - tuulen jumala

Netsuke, jonka on kaivertanut kauriin luusta Denverissä, 
Coloradossa 1949 syntynyt Gregg Stradiotto.
Kiinnostus antropologiaan on johtanut hänet opiskelemaan 
useita muinaisia kulttuureita.
Sradiotton työt ovat hyvin suosittuja keräilijöitten piirissä. 
Jotenkin erikoisesti tämä aihe puhuttelee näillä säillä, 
joita tässä on yritetty sietää.
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PALJON TAAS TAPAHTUU

Toimelias puheenjohtajamme on viime aikoina joutunut työmatkoillaan milloin mihinkin 
maankolkkaan, tällä kertaa vaihteeksi Japaniinkin. Siksi joudun hänen sijastaan ja päät
oimittajan painostuksesta laatimaan TOMOn pääkirjoituksen.

Jäsenkunta on jo saanut postia, jossa kerrotaan keramiikka-ja kalligrafianäyttelystä 
SAVI JA SIVELLIN 25.3.-25.4. Galleria Septariassa Helsingin Kaapelitehtaalla. Galleria ja 
yhdistyksemme ovat yhteistyössä järjestäneet näyttelyn, johon liittyvät myös samanaihei
set teemakurssit ja teeseremonia. Toisalla lehdessä kerrotaan asiasta enemmän.

Näyttelyn päättyessä 25.4. on Annantalolla puolestaan Japani-päivä monine aiheineen 
ja näytöksineen samaan tapaan kuin vuosi sitten. Kesäkuussa ovat jälleen vuorossa j叩a- 
nilaistaiteilijat, jotka esiintyvät Aleksanterin teatterissa 20.6. kahden vuoden tauon jälkeen. 
Esiintyjäryhmät eivät kuitenkaan ole samat.

TOMOn ilmestyessä valmistunee myös HASHI 20, BU - sota, samurain ammatti., jota 
bu- ekspertit ovat perusteellisesti panneet kokoon melkein vuoden. Se onkin sitten tähän
astisista laajin HASHI ja aihepiiriltään ensimmäinen suomenkielinen julkaisu, joka tulee 
varmaankin kinnostamaan myös jäsenistömme ulkopuolisia. HASHI postitetaan niille, 
joiden jäsenmaksuasiat viime vuodelta ovat kunnossa.

Viimeksi mainittuun asiaan kiinnitti huomiota helmikuun lopulla pidetyn vuosikokouksen 
puheenjohtaja Pirkko K. Koskinen havaittuaan tilinpäätöksestä, että melkoinen osa yhdis
tyksen jäsenistä on ollut näissä maksuasiossa huolimaton. Joidenkin kohdalla syynä saat
taa vieläkin olla parin vuoden takainen osoitesekaannus, jonka seurauksena posti maksu- 
lomakkeineen ei ole tavoittanut vastaanottajaa. Jotkut ovat myös kertoneet hukanneensa 
lomakkeen, mutta pääosa on muuten vain unohtanut asian. Siksi on syytä kerran vielä 
muistuttaa siitä, että nimi poistuu osoiterekisteristä, jos kahden peräkkäisen vuoden jäsen
maksu on maksamatta.

Mutta muuten oikein hyvää kevättä.

ノ ,ノノ / ノ
ノ「・匕ら ノ/スしんし＜—

Antti Lappalainen /
taloudenhoitaja
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 Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry,日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1999 alussa 7 5 〇. Yhdistyksen tavoitteena on 
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä rFOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHIjulkaisu, japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokirja. Yhdistyksellä on oma kirjasto. 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力七ットテープ、 

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。

TUE TOIMINTAA,
OSTA YHDISTYKSEN 

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 15.-!
(sisältää postikulut)
Soita tai faxaa tilauksesi :09-698 6496 ja maksa yhdistyksen tilille PSP 800021-6481 665.
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VUOSIKOKOUS pidettiin tomohimassa Pirkko K. Koskisen tehokkaalla 
johdolla ja kotoisan ilmapiirin vallitessa. Yleistä iloa aiheutti Sami Hilvon 
jäseneksi tuleminen. Jatkossa Sami-san toimii yhdistyksen Japanin matkojen 
vetäjänä lukuunottamatta kevään 2000 matkaa, jonka Laura Lappalainen 
vielä vetää Okinawalle. Mutta jo syksyllä -99 Sami vie porukan ihailemaan 
kirkkaita syksyn värejä; hän osaa kieltä todella hyvin ja tuntee kulttuuria. 
Eipä juuri parempaa opasta ole helppo keksiä. Jos olet kiinnostunut syksyn 
matkasta, Samin puh on 050-5636143. Tämän kevään matka peruuntui 
työpaineitten takia. On aika vilkasta. - L.L.

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY I JOHTOKUNTA 1999

PUHEENJOHTAJA RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
VARAPUHEENJOHTAJA RAINO HURME 09-454 6712
SIHTEERI ULLA ARJAMAA 09-724 5031
TALOUDENHOITAJA ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496

SAMI HILVO 050-5636143
LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

TOMOKO SAITO-SOINISALO 09-757 1662
VARAJÄSENET HELI LAITINEN 09-241 2342

PIA STRANDMAN 09-455 3248

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09-724 5031
MATKAT+RUOKA SAMI HILVO 050-5636143
JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496
TOMON PÄÄTOIMITTAJA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

KULTTUURI/UUTISET LIISA KEMPPI 09-698 7235
UYYJ:n YHTEYSHENKILÖ RAINO HURME 09-454 6712

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496
JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09-753 3171
KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09-7246 746
KIRJALLISUUS JUHO RISSANEN 09-782 083
MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09-555 755
RUOKA KENICHI KAKUTA 09-395 2225

SAMI HILVO 050-5636143
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TOMO 友I 99
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,
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 4〇. 00840 Hki. PuhFAX 09-698 6496 
llmoitushinnat: 1/1s. 350-(toisto 30〇.-)1/2s. 200.-(150.-) 1/4s. 120.-(100.-) 
jäsenten ostetaan, myydään yms. 50.-

JÄSENMAKSUJEN yhteydessä on joskus tapahtunut, että tiliote kertoo vain 
rahasumman, mutta ei jäsenen nimeä. Pankithan eivät enää lähetä kuitteja, 
vaan pelkän tiliotteen. Myös omalla päätteellä maksettaessa - tai maksajan 
ollessa toinen henkilö - pitäisi saada esille jäsenen nimi.

Vuosikokouksen päätöksen mukaan vuoden 1999 jäsenmaksut maksetaan 
huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu on edelleen 8〇・- ja liittymismaksu 
2〇.-, yhdistyksen Leonia 800021-6481 665. Jos kahden peräkkäisen vuoden 
jäsenmaksu puuttuu, nimi poistuu rekisteristä.
Vuoden 1998 HASHI valmistuu lähiaikoina ja postitetaan jäsenmaksunsa 
maksaneille.

Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee 
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.

KIRJASTO on auki torstaisin klo 12-14 Tomohimassa Wecksellintie 6.
Tarkemmin Ulla Arjamaa 09-724 5031 tai Laura Lappalainen 09-698 6496
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UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA 二

KAI NIEMINEN SAI 
EINO LEINO-PALKINNON
Runoilija, suomentaja ja JKY:n 
jäsen Kai Nieminen palkittiin merkit
tävästä työstään Japanin kirjallisuuden 
ja kulttuurin kääntäjänä sekä omasta 
kirjallisesta tuotannostaan. Hän on 
saanut käännöksiinsä ihmeellisen, 
taianomaisen aidon japanilaisen tunnun. 
Kai Nieminen on suomentanut lyriikkaa, 
proosaa, klassista ja uutta mm. Keltaisen 
Kirjaston Takeshi Kaikon Kesän 
pimeys,'F anizaki Junichiron
Makiokan sisarukset ja Yasunari 

Kawabatan Kämmenenkokoisia 
tarinoita.
Onnittelut ansaitusta palkinnosta!

JAPANI MATKALLA Kauppalehti 12.2.-99 

UUTEEN MARKKINATALOUTEEN 
Elpyminen vaatii suuria 
rakennemuutoksia sääntelyyn 
tottuneessa taloudessa.
Japanilaistuntijoiden näkemys oman 
maansa kansantaloudesta on varsin 
synkkä. Ainakaan pikaista nousua 
ei ole odotettavissa lähiaikoina, vaikka

TAPAHTUMIA
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hallitus on useampaan otteeseen kertonut 
juuri tämän vuoden ensimmäisen kolman
neksen olevan avainasemassa maan 
talouden elpymisen kannalta.
Hallitus ylioptimistinen
Johtaja Masami Tashiro Japanin Keizai 
Koohoo Center tutkimusuutisista pitää 
Japanin hallituksen näkemyksiä laman 
taittumisesta ylioptimistisina. Tämän 
vuoden aikana elpyminen ei onnistu. 
Hän ei usko, että hallituksen ennuste 
0,5% bkt-kasvusta huhtikuussa alka
valla budjettikaudella toteutuu.
Joustavuus avain elpymiseen. 
-Avaimia Japanin talouden elpymiseen 
on kaksi: työvoimamarkkinat ja pää

omamarkkinat täytyy saada joustavim
miksi -Tashiro painottaa.
Pankkien akuutti kriisi hoidossa. 
rashiron mielestä pankkien akuutein ra
hoituskriisi alkaa jo olla pääosin hoidettu. 
Japanin valtio päättää pääomatuen anta
misesta huonosti meneville pankeille vii
meistään maaliskuussa.
Rahoitus laihdutuskuurille
Huolimatta akuuteimman kriisin ratkeami
sesta kamppailu hengissäselviämisestä 
jatkuu pankkisektorilla.
-Tällä hetkellä suuria pankkeja on 17. 
Luulen, että pankkeja on jatkossa alle 
kymmenen - Tashiro arvioi.
Samanlaista kehitystä tapahtuu myös 
pankkiiriliikkeiden kohdalla. Kaikkein radi
kaaleimmat arviot povaavat suurten kan
sainvälisten pankkien ja pankkiiriliikkeiden 
yhteismäärän romahtamista viiteen muu
taman seuraavan vuoden kuluessa.
Haasteena pankeille pidetään erityisesti 
siirtymistä perinteisestä liiketoiminnasta 
investointipankkitoimintaan, josta niillä 
ei ole aikaisempaa kokemusta.

出来事tapahtumia出来事TAPAHTUMIA出来事TAPAHTUMIA出来事



UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIAニュ—ス UUTISIA 二

JAPANI ALOITTAA SYKSYLLÄ 
SETELDPAINOELVYTYKSEN
Japanilaiseen Nomura investointipankkiryhmään 
kuuluvan Nomura-tutkimusinstituutin johtaja ja 
vanhempi ekonomisti Yo Okiwara näkee 
Japanin kansantalouden ajautuvan mahdollises
ti jo tämän vuoden loppupuolella umpikujaan, josta 
selviämiseksi ainoa keino voi olla inflaatioelvytys 
jenien painamista lisäämällä.
"Pankkilainat eivät auta kriisistä ulos"
Ogiwara ei pidä japanilaisten pankkien tilannetta 
kovinkaan valoisana, vaikka Japanin hallitus on 
ehtinytkin jo iloita rahoituskriisin olevan ohi 
parin viikon kuluessa pankkien ilmoittaessa pää- 
omatuen tarpeesta.
Talousongelmat pitävät Ogiwaran mielestä vielä 

jatkossakin rahoituslaitosten lainahanat tiukalla. 
Tilanteesta kärsivät myös terveet yritykset. Halli
tuksen pankkituista huolimatta rahoitus yrityksille 
pitää löytää muualta.

-Ainoa tie ulos luottolamastä on valtion rahoitus 
erilaisten kehityspankkien ja julkisten lainojen kautta. 
-Lopulta valtio joutuu lisäämään lainanottoa, mikä 
alentaa luottoluokituksia ja nostaa korkoja hidastaen 
taloutta entisestään, Ogiwara arvelee. Hän maalaa 
kuvan lainanoton polun johtamisesta taloudelliseen 
umpikujaan.
-Jos japanilaisia lehtiä luetaan rivien välistä, niin voi
daan haistaa hallituksen aikovan myydä valtion jouk
kovelkakirjalainoja maan keskuspankille. Käytännös
sä tämä merkitsisi uuden rahan painamista ja talou
den käynnistämistä inflaation avulla. Jenien painami
nen vaatii lain muutosta. Ogiwaran mielestä jenien 
painamista tulisi välttää, mikäli mahdollista. Jos 
Japani kuitenkin ajautuu vahvan jenin ja korkeiden 
korkojen kierteeseen, hän näkee setelirahoituksen 
hyvänä mahdollisuutena.
Kauppalehti

JAPANIA-VIIKOT 12.5. -23.5.-99
Japani-aiheinen näyttely Stoassa.

Uusi taistelutaitojen erikoislehti. Julkaisija Taistelijan 
Maailma Oy Vuorikatu 6 A 17, 20700 Turku 
Päätoimittaja Heikki Nousiainen p. 040-5022265

JAPANIN SUOMI-INSTITUUTTIA 
JOHTAA
KAUPPATIETEENTOHTORI 
JUKKA VHTANEN
3-5-39 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8561 
http://www.finstitute.gr.jp 
e-mail:jukka.viitanen@finstitute.gr.jp

KANSAIN SUOMALAISTEN YHDISTYS 
JUHLI SUOMEN 20-VUOTISTA 
ITSENÄISYYTTÄ
Yhdistys on perustettu 1978 ja joka vuosi on 
kokoonnuttu viettämään itsenäisyyspäivää. Viime 
vuonna joulukuun 6. oli juhlimaan kokoontunut 100 
henkilöä. Tilaisuuden aluksi Jenni Kallio ja Veli-Matti 
Lehtosaari Ötsun suomalaisesta koulusta esittivät 
laulun 'Sininen ja valkoinen-Suomen värit'. Suomen 
Kansain kunniakonsuli Shosaburo Yamamoto puhui 
kera 'Kotimaani onpi Suomi* laulun saaden raikuvat 
aploodit. Konsuli Satu Mattila toi Suomen suurlähtys- 
tön tervehdyksen. Kanttori Ilkka Matikka soitti Finlan
dian ja lopuksi laulettiin yhteisesti Maamme. Loppuhui-

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

2. RESEARCH STUDENT

pennukseksi tarjoiltiin juhlaväelle karjalanpiirakoita. 
Kansain suomalaisten yhdistyksessä on 80 aktiivijä
sentä, jotka kokoontuvat joka kuukausi aamukokouk- 
seen ja välittävät Suomi-tietoutta kulttuurin ja kaupan 
alalla sekä järjestävät matkoja Suomeen.

JENNI KALLIO

VEU-MATTI LEHTOSAARI

APURAHOJA JAPANHN_______
Japanin suurlähetystö julistaa hakuun Japanin valtion 
opetusministeriön (Monbusl)o) apurahat: 
1.JAPANESE STUDIES
Apuraha on tarkoitettu Japanin kielen ja kulttuurin 
opiskeluun.
Vaatimukset:
1. hakukaavake liitteineen
2. Suomen kansalaisuus
3. hakijan tulee olla suorittamassa 

akateemista tutkintoa
4. hyvä japanin kielen taito
5. alle 30 vuoden ikä

Apurahan pituus on yksi lukuvuosi ja se alkaa syys- 
tai lokakuussa 1999. Apurahan saajat valitaan kieli
kokeen ja haastattelun perusteella. Ohjelma kattaa 
edestakaiset matkat Japaniin, koulumaksut sekä 
kuukausittaisen stipendin (vuonna-98 Y185.500/kk). 
Hakuaika päättyy 31.3.1999.

Apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin tai 
tutkimustyöhön.
Vaatimukset:
1. hakukaavake
2. kutsukirje japanilaisen yliopiston professorilta
3. Suomen kansalaisuus
4. akateeminen loppututkinto
5. hyvä japaninkielen taito

(tai kiinnostus opiskella japaniksi)
6. alle 35 vuoden ikä

Apurahan pituus on 1,5-2 vuotta, ja sen alkamis
ajankohta on vaihtoehtoisesti joko huhti- tai loka
kuussa 200〇. Apurahaan liittyy pakollinen japanin
kielen kurssi. Lähtijät valitaan tutkimussuunnitelman 
ja haastattelun perusteella. Ohjelma kattaa edesta
kaiset matkat Japaniin, yliopistomaksut ja kuukausit
taisen stipendin (vuonna -98 Y 185.50O/kk)

Research Student-apurahan hakuaika päättyy 
27.8.1999
Lisätietoja ja hakukaavakkeita voi tiedustella 
Japanin suurlähetystöstä. Tiedusteluihin vastaa 
Katariina Kauppila: Japanin suurlähetystö 
Unioninkatu 9, 00130 Helsinki;
puh 633 011,fax 633 012； e-mail mail@jpnembassy.fi.

SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA 
FOUNDATION
Julistaa haettavaksi apurahoja Japanin kansaa, 
yhteiskuntaa, kulttuuria, taloutta ja teknologiaa 
koskevia opintoja ja tutkimuksia varten. Säätiön 
tehtävänä on lisätä yhteistyötä ja yhteisymmär
rystä Pohjoismaiden, tässä tapauksessa erityi
sesti Suomen ja Japanin välillä. Hakemuksia 
voivat jättää sekä yksityiset henkilöt että orga
nisaatiot ja laitokset. Hakemuksista tulee ilmetä 
projektin, matkan tai tutkimuksen tarkoitus perus-

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

teluineen, hakijan taustatiedot ja ansiot, mahdolliset 
suosittelijat ja anottu rahamäärä kustannuserittelyi- 
neen Suomen markoissa. Hakemukset tehdään kaa
vakkeelle, jota on saatavissa Sasakawa-Founda- 
tionin toimistosta Mannerheimintie 40 C,00100 Hki tai 
postitse (toimisto avoinna klo 9.00-14.00). Lisätietoja: 
ministeriGunnar Korhonen ja rouva Seija Korhonen 
puh 09-409 515. Hakemukset on lähetettävä 
Scandinavia-Japan Foundationille 31.3.1999 men
nessä (postileima 31.3.1999).
Apurahan saajan tulee aiknaan jättää selvitys apu
rahan käytöstä ja toimintansa tuloksista.

ANTIKRIISI-LEIVOS
Eläköön kriisi! Japanin kriisiin vaipuminen 
on Kondo Shoheille melkeinpä ilon aihe. 
Mitä huonommin talous voi, sitä enemmän 
kukoistaa hänen johtamansa perheyritys, 
Bon Bonheur teollinen herkkuleipomo.
Resepti? Keki kaifuku keki, 'talouden 
kohentumisen leivos'. Sake-pitoinen 
leivos, ei kolesteroolia, vähän kaloreita; 
"valkoinen ja suloinen kuin naisen rinta",

väittää herkun luoja. Sitä myydään 
punaisissa kojuissa, joissa on kultakirjaimin 
teksti 'NOUSEVA AURINKO*...
Idea perustuu 'taloudelliseen tilanteeseen' 
(keki japaniksi) - kuten analysoi advokaatti- 
ystävä - jota on keksitty käyttää apuna 
uutta leivosta (leivos jap. keki) ideoitaessa. 
Varsinaisen vauhdin myynnille antoi 
pääministeri Keizo Obuchi. Hänelle 
lähetettiin köki onnentoivotuksena nimi
tyksen johdosta. Se toimi: Obuchi sanoi 
ensimmäisen lehdistötilaisuutensa aluksi 
syövänsä leivoksen, joka ryhdistää 
talouden... Tämä odottamaton julkisuus 
antoi myynnille siivet! "Kuutena viime 
kuuna myynti on noussut 3000 leivokseen 
päivässä, kun se aikaisemmin oli 500!"- 
kertoo Kondo Shohei. Kekistä on tullut 
luottamuksen heräämisen symbooli - 
nautitaan menneitten hyvien päivien 
palaamisesta.
Frederique Amaoua (Tokio) LE POINT 13.3.-99

SUOMEN JAPANIN 
INSTITUUTTI 
VIHITTIIN 
KÄYTTÖÖN
Vasemmalta rouva Lintu, 
prinssi ja prinsessa 
Takamado, 
ministeri
Olli-Pekka Heinonen ja 
suurlähettiläs Pekka Lintu.
Kuva Veijo Ilmavirta

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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Lämpimät kiitokset maukkaista, 

aromirikkaista uudenvuodenjuhlie

n arpajaisvoitoista 
Hannu Nordqvistille!

Ja nyt meille on tullut vielä uusi syy kiitoksiin:
Meidät on pyydetty tutustumaan eri teelaatuihin ja samalla 
voimme myös tehdä ostoksia. Hannu-sanilla on todella 
teetietoa. Teetapahtuman aika ja osoite:

ke 7.4. klo 17
SUOMEN ELINTARVIKETUONTI OY NORDQVIST 
Koivuvaarankuja 2 Vantaa puhelinluettelon kartta: sivu 29/ ruutu 82-45 
bussit 363 Rautatientorilta laituri 35 ja 315 linja-autoasema laituri 35 
Kiva on , jos ilmoittaudut Laura p+f 698 6496 tai Liisa 698 7235



Izumo Taisha'n portti

LAFCADIO HEARNIN POLUILLA

Miellyttävä jännitys ja häilähtely epäuskon ja iloisen odotuksen välillä piti valppaa
na linja-auton rämistessä peltojen halki, maalaiskylien asutuksen lomitse pujotel
len. Olin lukenut Lafcadio Hearnin kirjoittamia kuvauksia, glimpses, näiltä seu
duin. Pian näkisin Izumo Taisha torii - Izumon pyhäkön portit

Izumo on pieni kaupunki Honshun länsiosassa, Japanin meren rannalla, Shima- 
nen läänissä. Ennen tämä alue oli Izumon provinssi - jumalten pyhä maa. Izu
mon lähellä on Japanin vanhin shintöpyhäkkö, jota pyhempi paikka on vain Ises- 
sä.

Lafcadio Hearn (1850-1904) syntyi Kreikassa, Leukaan saarella. Hänen isänsä 
Charles oli irlantilainen, Britannian armeijan upseeri ja lääkäri ja äitinsä Rosa ita- 
lialais-kreikkalaiseen yläluokkaan kuuluvan perheen tytär. Pariskunnan elämä oli 
levotonta. Charles oli pitkiä aikoja poissa työnsä vuoksi. Rosa muutti pienen poi-
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kansa kanssa Irlantiin, jonka toisenlaiseen ilmapiiriin ja kylmyyteen hän ei kuiten
kaan sopeutunut Parin elämä oli riitaisaa niinä lyhyinä aikoina jotka he viettivät 
yhdessä. Charles ja Rosa erosivat, Rosa palasi lopullisesti Kreikkaan ja meni 
siellä uudelleen naimisiin, ja Charles nai irlantilaisen nuoruudenrakastettunsa. 
Rosa oli matkallaan Kreikkaan kuitenkin synnyttänyt Charlesille vielä toisen pojan, 
joka Rosan uuden aviomiehen vaatimuksesta vietiin Irlantiin isänsä ja tämän uu
den vaimon luokse. Isoveli Lafcadio varttui Dublinissa katolisen isotätinsä hoivis
sa, kävi koulua ja opiskeli Englannissa ja Ranskassa. Hän oli lahjakas, kirjalli
suudesta kiinnostunut, itsenäinen ajattelija, johon Kreikassa vietetyt varhaislap
suuden vuodet olivat jättäneet lähtemättömän jälkensä. Vaikka hän ei voinut 
muistaa juuri mitään Kreikan-vuosistaan, hän palasi ajatuksissaan Kreikan kaunii
seen saaristoon - hän oli hyvin tietoinen omasta kreikkalaisuudestaan. Hän kiin
nostui kreikkalaisen mytologian vapauden ja kauneuden maailmasta, jonne hän 
toisinaan pakeni kapinoidessaan ahdistavaa, tuomitsevaa kirkollista ilmapiiriä 
vastaan. 16-vuotiaana hän menetti tapaturmaisesti näön toisesta silmästä; nä
kevä silmä muuttui hyvin likinäköiseksi ja ulkonevaksi, mikä vaikutti negatiivisesti 
Lafcadion itsetuntoon.19-vuotiaana hänet lähetettiin mitättömän rahamäärän tur
vin pois tieltä Yhdysvaltoihin, missä asuvista sukulaisista ei myöskään ollut hä
nelle apua. Kaikenlaisia töitä tehden hän pysytteli hengissä, kohtasi muutaman 
ystävän, ja pääsi sanomalehden reportterin töihin. Hänen elämänsä Amerikassa, 
mm. Cincinnatissa ja New Orleansissa, oli värikästä. Hän tutustui laitapuolen 
kulkijoiden elämään ja kirjoitti siitä, käänsi ranskalaista kirjallisuutta, luki paljon 
(mm. eri kansojen legendat ja tarinat - suomalaisetkin - kiinnostivat häntä) ja kulki 
paikasta toiseen. St. Pierre Martiniquella oli paikka jossa hän viihtyi. Kiinnostuk
seni kohteena on kuitenkin vaihe, joka alkoi, kun hän vuonna 1890 saapui Yoko
hamaan, tehtävänään kertoa länsimaiselle lukevalle yleisölle Japanista. Hänellä 
oli tukijoita, joiden avulla löytyi myös muuta työtä: englannin opettamista Matsues- 
sa ja Kumamotossa, sanomalehtityötä Köbessa. Englannin kirjallisuuden profes
suuria hän hoiti Tokyon yliopistossa 1896-1902. Hän kirjoitti useita kirjoja Japa
nista -luonnosta, ihmisistä, tavoista, suullisesta kansanperinteestä, mytologiasta - 
muulle maailmalle. Hän meni naimisiin japanilaisen naisen kanssa, he saivat neljä 
lasta; hänestä tuli Japanin kansalainen - Koizumi Yakumo, joka tallensi katoa
vaa Japania, miten hän sen näki, kuuli, tunsi ja ymmärsi.

Hiekka ratisi kenkien alla. Lempeänraikas marraskuun tuuli heilutteli hiljaa vielä 
aivan vihreitä puiden lehtiä. Kirkas auringonvalo hehkutti syksyn kukkia, krysan
teemeja, kiku'ja. Portilta portille oli pitkä matka ja kulkijoita runsaasti, mutta kel
lään ei tietenkään ollut kiire - ei tänne jumalten maille, Japanin syntysijoille voinut 
tulla pistäytymään.

Izumon ikuisten länsituulten kallistamien puiden viileä varjo vaihtui auringon läm
mössä valkoisena hohtavaan aukioon. Siinä se oli, Uga-vuori taustanaan: Izumo
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Riisinolkiköynnös

Izumo Taisha, pääpyhäkön 
komeaa kattorakennelmaa

Matsuen linna
Shoichi ja Kazuyo Yokoyama
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Taisha, Japanin luojajumalalle, Okuni-nushi-no-kamille, omistettu pyhäkkö! Edes
sä valtavine riisinolkiköynnöksineen suuri oraakkelirakennus, esipyhäkkö, jonka 
alttarilla voi rukoilla onnea nuorten elämänkumppanin etsimiselle. Takana van
hinta shintolaista puuarkkitehtuuria edustava varsinainen pyhäkkörakennus, jonka 
sisällä on “kaikkien pyhin”. Aukiolla ja lukuisten rakennusten liepeillä liikuskele
van väen värikkyyttä lisäsi marraskuussa vietettävä shichi-go-san (seitsemän-viisi- 
kolme) -juhla. Perheet pukeutuvat silloin parhaimpiinsa, seitsemän- ja kolmevuo
tiaat tytöt ja viisivuotiaat pojat perinteisiin asuihin, ja lapset tuodaan pyhäkköön 
kamin, jumalan, siunattaviksi.

Oliko Lafcadio Hearn todella käynyt, ensimmäisenä länsimaalaisena, pääraken
nuksen pyhissä osissa, kuten hän itse kuvailee, mutta mitä kuvauksesta päätellen 
voi joidenkin mielestä epäillä? Jospa vain pääsisin kulkemaan samaa reittiä... 
Mutta en päässyt. Vaikka sen tiesin etukäteen, käännyin pettyneenä pois, ja otin 
kauempaa filmille muistoja täällä käynnistäni.

Izumon pyhäkön ympäristössä voi vaellella ja antautua mytologian vietäväksi. 
Tänne kokoontuvat jumalat kaikkialta Japanista kerran vuodessa, kuukalenterin 
kymmenentenä kuukautena, neuvottelemaan muun muassa avioliitoista. Heidän 
asumuksenaan on pitkä matala puurakennus, jonka edustalle oli tuotu riisiä ja 
teetä. Muualla Japanissa tämän kuukauden nimi merkitsee sitä että jumalat ovat 
poissa, Izumossa sitä että jumalat ovat paikalla.

Kamisamojen asunto Izumossa 
Shoichi Yokoyama, Markku Arjamaa
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Kun on retkeillyt kaukana nykyajasta, tuntuu kummalliselta palata tekniikan maa
ilmaan. Nyt siirtyminen oli lempeä: matka jatkui kohti "jumalten provinssin pää- 
kaupunkia" Matsue'ta pienellä paikallisjunalla. Hearn kulki tämän matkan huo
mattavasti hitaammin, höyrylaivalla ja jinrikisha'n kyydissä. Hänen kuvailemansa 
maisemat eivät tuottaneet pettymystä. Vasemmalla matala vuorijono, jonka rin
teillä pilkahduksia tulevasta väriloistosta: köyö, Japanin ruska, räiskyi jo momijin, 
vaahteran, tulipunaa. Oikealla silmä sai levätä rauhallisessa peltonäkymässä: vi
hertävän kellertävän ruskehtavaa harmoniaa. Se vaihtui pian Shinji-järven viile
ään sineen. Kaiken taustalla kaukana siintävät siniset vuoret.

Vaihdoimme junaa lilliputtiasemalla. Onneksemme, sillä aseman kuuluttajanainen 
kertoi asiansa kuin olisi lausunut runoa. Vaikka en paljon vielä ymmärrä japania, 
tunnistin heti, ettei sinisiin haalareihin pukeutuneen, megafoniin puhuvan kuulut- 
tajattaren käyttämä kieli ollut nykyistä yleisjapania, minkä seurassani olleet japa
nilaiset vahvistivat. Mieleen muistuivat historiallisten elokuvien hitaasti venyttäen 
puhuvat naiset, jotka liikkuvat verkkaisesti, kimonon helmoja kahisuttaen.

Matsuen onsen-asemalta kävelee viidessä minuutissa Shinji-järven rannalle. Se 
on kuumien kylpylöiden perinteistä aluetta. Majoituimme ystäviemme kanssa jär- 
venrantahotelliin: tatamihuone, ylimmässä kerroksessa kuuma kylpy, näköala 
himmenevälle järvelle! Japanilaisen aterian - seikkailu merenelävien maailmaan 
-jälkeen lähdimme yukata ja haori yllämme iltakävelylle järven rannalle. Vastak
kaisella rannalla oli Hearnin aikaan sobaya, nuudeliravintola. Siellä hän tapasi 
seurata auringonlaskua, jota kuvailee kirjassaan. Ei hän petä lukijaansa: illan vii
meiset hetket värittyivät auringon punahehkusta ilman kultaiseen usvaan, vuorten 
kalpeaan sineen, järven lempeään sinipunaan, mäntyjen mustaan vihreyteen. 
Pieni Yomega-saari näytti leijuvan pehmeässä sävyjen virrassa. Blue Ghost - 
jotakin määrittelemätöntä, johon voisi sulautua, huomasin ajattelevani Hearnin 
ajatuksia.

Hearn eli Matsuessa onnellista aikaa: vaelteli kaupungissa ja sen ympäristössä, 
kävi pyhäköissä, temppeleissä, daimyon jylhässä linnassa; opetti englantia, ystä
vystyi japanilaisten kanssa, perusti perheen. Hän kuvaa häviävää Japania kerto
essaan Matsuen aamusta: ihmisten taputukset heidän tervehtiessään nousevaa 
aurinkoa, aamuaskareissaan liikkuvien kaupunkilaisten getojen kopina Oohashi- 
joen sillalla, Tököjin, zen-temppelin, kellon kumina, kometsukin (riisinsurvin) nuijan 
humahdukset - “Maan Syke”，vihannesten myyjien huudot - Hearnin äänimaail
maa.

Matsuen kaupunki vaalii merkillisen ulkomaalaisen asukkaansa muistoa: siellä on 
museo kiijakokoelmineen ja Hearnille kuuluneine esineineen; Hearnin kolmas 
Matsuen-asunto, samurai-talo, jonka pientä puutarhaa Hearn erityisen tarkasti ku
vaa, on kävijöille avoinna. Puutarhassa on itse asiassa kolme erilaista osaa - ta
lon etelä-, länsi- ja pohjoispuolella. Niiden kasvit, pienet eläimet ja sammaloitu-
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neet kivet olivat Hearnin jatkuvan mielenkiinnon kohteena. Kuulostaa sentimen
taaliselta mutta senkin uhalla - onnellinen hetki: sain istua talon japanilaisella 
kuistilla ja katsella auringon valossa kylpevää puutarhaa, niin kuin Hearn mielel
lään teki sata vuotta sitten.

Ulla Arjamaa

Kirjallisuutta
Cott, Jonathan: Wandering Ghost. The Odyssey of Lafcadio Hearn. Kodansha 
International. Harrisonburg, Virginia 1995
Fält Olavi K., Nieminen Kai, Tuovinen Anna, Vesterinen Ilmari: Japanin kulttuuri.
Otava. Keuruu 1994
Hearn Lafcadio: Glimpses of Unfamiliar Japan. Charles E. Tuttle Company. Ja
pan 1996
Hearn Lafcadio: Kwaidan.Tarinoita ja tutkielmia oudoista ilmiöistä. Suomentanut 
Kai Nieminen, Hearnin esittely Thomas Warburton. Love Kirjat. Hämeenlinna 
1991.
Lafcadio Hearn: Japan's Great Interpreter. A New Anthology of His Writings: 
1894-1904. Edited by Louis Allen & Jean Wilson. The Japan Library. Folkstone, 
Kent 1992
Lafcadio Hearn's JAPAN. An Anthology of His Writings on the Country and Its 
People. Edited and with an Introduction by Donald Richie. Charles E. Tuttle 
Company. Singapore 1997

Hearnin talon kuisti, etelä- ja länsi-
Hearnin talo, pohjoispuutarha puutarha. Shoichi ja Kazuyo Yokoyama

Muuten, äskeisillä matkamessuilla kyseltiin Japanin-matkoja.Esimerkiksi Shima- 
ne, jolla on vaiheleva luonto - meren rantaa, saaria, järviä, vuoria - sekä ikivan
hoja perinteitä, voisi olla loistava paikka matkailijoille, jotka etsivät muutakin kuin 
hiekkarantoja, ostosparatiiseja, seksiä.
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Japanilainen tiedemies, taiteenkerääjä ja taiteilija
TADASHI GOINO

hämmästytti tai paremminkin sai kiitolliseen hämmennyksen 
tilaan valtion taidemuseon Ateneumin väen lahjoituksellaan.

Kuulosti aika uskomattomalta, kun kutsu kävi olla paikalla Ateneumin 
ottaessa vastaan todella huomattavan kokoelman Virtaavan maailman 
kuvia eli UKI YO E puupiirrosvedoksia. Myöhemmin tohtori Tadashi Goino 
ilmoitti tulevansa uudelleen ja lahjoittavansa lisää vielä arvokkaampia töi
tä ja myöskin kouluille. Tuntui aika erikoiselta katsella edessään pöydällä 
vanhoja arvokkaita vedoksia joiden paperipinnan patina jo sinänsä vetosi 
mieleen. Ateneumin grafiikan osaston johtaja Heikki Malme oli eräänlai
sessa hämäännyksen tilassa. Eikä kumma. Lahjoitustilaisuudessa olivat 
myös läsnä puheenjohtajamme Ronny Rönnqvist, Tomoko Saito-Soinisalo 
tulkkina sekä Antti ja Laura Lappalainen.

Toivokaamme, varsinkin koska jäsenistössämme on huomattavasti tai
teen tajuajia, että meille tarjoutuu tilaisuus tutustua näihin kuvallisiin aar
teisiin. Nämä kolmekin sataa vuotta vanhat työt eivät siedä voimakasta 
valoa ja yleensä näyttelyssä niiden edessä roikkuukin tumma kangas, 
jonka takana kuvia katsotaan. Toivon meidän saavan seuraavaan Tomoon 
kuvia töistä. Ja ennen kaikkea suuri kiitos lahjoittajalle, Tadashi Goinolle!

21



KALLIGRAFIA 
SHODŌ eli kirjoituksen tie

Laura Lappalainen

Japanin kulttuurissa kalligrafialla on tärkeä merkitys. Se ei olekaunokirjoitusta 
kuten meidän eurooppalaisten esteettisessä maa

ilmassa on laita, vaan runouden ja maalauksen sisar.

Tämä suhtautuminen sivellinkirjoittamiseen on peräisin, kuten kirjoitus
merkitkin, Kiinasta ja samoin kuin siellä, oli sitten kysymyksessä mies tai 
nainen, vanha tai nuori, runouden, kalligrafian ja tussimaalauksen hallin
nalla on korkea status. Kalligrafian harjoitus kuului samurain taitoihin siinä 
kuin taistelutaidot.Vanhemmat pitivät ja pitävät kunnia-asianaan lastensa 
sivellinkirjoituksen hallintaa ja koulujen ala-asteella ja keskiasteella koulu
tetaan myös lapsen sivellinkättä. Onhan se mainio keskittymisen koulu.

Japaniin kirjoitettu kieli tuli moniin muihin maihin verrattuna varsin myö
hään,vasta 400-luvun paikkeilla tai paremminkin 500-luvulla. Kiinalais- 
peräiset kirjoitusmerkit kanjit otettiin käyttöön ja lisäksi huomattiin tarvitta
van vielä kaksi tavumerkkityyppiä, hiragana ja katakana. Japaninkieli kun 
taipuu monelle mutkalle.

Visuaalisesti viehättävä nimi on soosho, jossa kirjoitusmerkit liittyvät 
toisiinsa sujuvasti soljuen. Suomeksi tämän kalligrafiatyypin nimi on ruo- 
hokirjoitus, koska se muistuttaa jälkeä, jonka tuuli piirtää ruohikkoon. Siinä 
sivellin liukuu liittyen kirjoitusmerkistä toiseen.

Vauhdikkain kalligrafiatyypeistä on gyoosho eli juokseva tyyli, jossa 
sivellin kiitää vauhdilla käyttäen usein oikotietä. Tätä tyyliä käytetään vain 
epävirallisissa yhteyksissä.

Kalligrafiaan tarvittavat välineet ovat muuttuneet hyvin vähän sinä aika
na, kun tätä lajia on Japanissa harrastettu. Käytössä on futofude eli suuri 
sivellin ja hosofude eli pieni sivellin. Suurta käyte-tään varsinaisten kirjoi
tusmerkkien tekoon ja pientä lähinnä omistuskirjoituksen tai tekijän nimen 
piirtämiseen. Väriaineena on sumi eli kiinanmuste, joka tehdään poltetun 
puun noesta ja nesteestä, johon on sekoitettu kalanluu- tai nahkaliimaa ja
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Esimerkki gyosho-tyylistä, kuuluisa zen-buddhistinen lause: 
Vuori on vuori, vesi on vesi.

Ruohokirjoitusta, jossa näkyy siveltimen liitävä jälki, jota vielä korostaa 
tussijäljen tummuuden vaihtelu. Kanbokujon työ. 

kuivattu pieneksi tangoksi, jota hangataan suzuriin eli tussikiveen veden 
kanssa. Tarpeen olisi myös vesipisaran eli keramiikkakippo, jossa on pieni 
reikä, josta vettä pisarretaan suzuriin, mutta voi sitä muutenkin siihen pi- 
sarrella. Kun välineet eivät ole käytössä, ne säilytetään suzuribakossa eli 
kalligrafiavälinerasiassa, joka usein lakkaa ja työstöltään ylellinen.
Septariassa on näytteillä kuukauden ajan yhdistyksemme kalligrafikkojen töitä. Opettajana on 
toiminut Yoko Kobayashi- Stjerna. Näyttely on avoinna 24.3. - 23.4. SEPTAARIASSA 
Kaapelitehtaalla Itämerenkatu 1 sisäpihan porras A.
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JUHLITTU ON!
80 VUOTTA SUOMEN JA JAPANIN
DIPLOMAATTISTEN SUHTEIDEN SOLMIMISESTA

Uuden vuoden juhla pidettiin ravintola Kabukissa, kabukilaisille sydämellinen kiitos herkullisesta 
ateriasta! Ja ne arpajaiset Miksiköhän voitot tuppaavat aina osumaan samoille henkilöille? Nyt 
olivat Toshiko-sanja Risto Hyvärinen melkoisia voittojen kahmijoita ja tietenkin Seija Savolainen,

Vuosikokous sujui Pirkko K. Koskisen johtamana sutjakasti. Vasemmalta Prkko K. Koskinen, 
Tomoko, Raino Hurme, puheenjohtajamme Ronny, jolle Tomoko juuri tarjoaa vihreää teetä ja 
näkyy sitä saavan Rainokin ja Mirja Paatero. Oikeassa ylänurkassa Pär-Johan Sandellin origami 
edustamassa isäntäänsä, joka on töissä kaukaisessa Kristiinan kaupungissa.
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joka voittaa kantamuksen joka juhlassa. Vasemmalta puheenjohtajamme Ronny Rönnqvist ja 
vaimonsa Kerstin, Tomoko Saito-Soinisalo flunssasta melkein toipuneena, Jaana Pukkila, Seija
Savolainen, Kirsti Suomivuori, Toshiko-san, Marica Castren, Mirja Paatero ja Risto Hyvärinen.

Yhdistys oli jälleen mukana 
matkailumessuilla. Siellä on aina 
kivaa vilinää ja tällä kertaa tuplasti. 
Kaikki halusivat tietoa Japanista. 
Toshiko huttunen oli jälleen "infossa".
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PIENI PALA JAPANIA
SIMONJÄRVEN RANNALLA

Liisa Kemppi

Tämä on japanilaisempi kuin japanilaiset talot. Ja hieno. Kaikki viimeisen 
päälle tehty ・ Yoshiharu Kato huokaisee ihastuksesta löytäessään oman 
kulttuurinsa jäljet pohjoisen luonnon keskeltä.

Ranualle Simonjärven rantaan on noussut ainulaatuinen ystävyyden sym
boli. NIHON NO IE, Japanitalo liittää entistä tiiviimmin yhteen Ranuan ja 
Iwasakimuran kunnan Aomorin läänistä Pohjois-Japanista. Kuntien ystävyys 
alkoi kymmenen vuotta sitten ja nyt ollaan niin pitkällä, että Japani-talo on 
vihitty käyttöön ja varsinainen toiminta alkaa tänä vuonna. Japanitalon ava
jaisiin lähetti onnittelunsa myös tasavallan presidentti Ahtisaari ja Japanin 
suurlähettiläs Yasuji Ishigaki puolisoineen oli saapunut tilaisuuteen.

Talo on osoitus todellisesta paikallistason kuIttuuriyhteistyöstä, jollaista ei 
löydy ihan joka taholta - projektipäällikkö Tuija Seppänen kehaisee. Eikä
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Nauhaa leikaamassa Ranuan kunnanjohtaja Kimmo Sarapää, 
suurlähettiläs Yasuji Ishigaki ja Iwasakimuran kunnanjohtaja Masato Koyoma.

syyttä: vastaavanlaista japanilaisen kulttuurin tyyssijaa ei ole missään muual
la Suomessa. JKY voi tyytyväisenä todeta olleensa avajaisissa edustettuna 
Mirja Paateron kalligraafien välityksellä, josta kiitos Mirja-sanille.Hän huolehti 
yhdistyksen taholta homman. Simonjärven rannalla seisoo ylväs kaksikerrok
sinen puurakennus. Sen rakentaminen maksoi noi 1,9 miljoonaa markkaa, 
josta suurimman osuuden n.1,3 miljoonaa on rahoittanut Iwasakin kunta. Se 
on siten myös rakennuksen omistaja, mutta talon toiminnasta vastaa Ranuan 
kunta. Massaturismin kohdetta tästä ei tule, mutta hyvä lisä matkailupalvelui
hin -määrittelee T.Seppänen, joka kaksivuotisen projektin vetäjänä vastaa 
toiminnan suunnittelusta.

Yhteystiedot Japanitaloon: Ranuan kunta Japanitalo Projektipäälikkö Tuija Seppänen 
Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua 016-355 9285, 040-557 0008 
faksi: 016-355 9200, email: tuija.seppänen@ranua.fi
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KOTIMAISEMAASI 
laavakivilyhty -10 eri mallia

Koko/hinta: korkeus 28 cm /59〇,-, 60 cm/180〇.-,128cm/4200.- 
Meiltä löydät myös pronssi- hiekkakivi- ja laavakivipatsaita. 

Silmää ilahduttavia koriste-esineitä - bambutuulikelloja,
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MAISEMAPUUTARHA
Liisa Kemppi englanninkielestäEast-lehdestä

Japanilainen puutarha on tarkoitettu katseltavaksi, havaittavaksi, ei 
puistoksi, johon mennään kävelylle. Nykyjapanilainen kamppailee kovasti 
saadakseen oman talon ja talo, johon kuuluu oma puutarha on jo unel- 
ma.Jopa japanilaiset, joilla on ollut onni periä oma talo, johon kuuluu oma 
puutarha joutuvat muuntelemaan sitä tehdäkseen työhuoneen lapsilleen tai 
autotallin kunnes kaikki mitä on jäljellä on pieni tila vaatteitten kuivatukseen. 
Nykyään vain pieni joukko varakkaita, joilla on taiteellista herkkätunteisuutta, 
voi laatia puutarhan vain luonnon ihailua varten.

Mitä puutarha tuo mieleen? Henkilö, joka kuvittelee mielessään niemeket
tä, joka työntyy mereen tajuaa japanilaisia puutarhoja. Tämä puutarha esittää 
nimenomaan mereen työntyviä niemekkeitä. Hiekkan harjanteet kuvaavat 
meren aaltoja - varma merkki siitä, että puutarha tehtiin havaitsemista ei kä
velemistä varten. Kuka käy ihailemassa tämän puutarhan näkymiä? Se on 
itse asiassa osa erästä ravintolaa Yökaichin kaupungissa Shigan prefektuu- 
rissa ja se luotiin taiteen suojelijoiden nautittavaksi.

Yökaichi on 40.000 ihmisen kaupunki keskellä tasankoa, joka levittäytyy 
Biwa-järvelle asti itäänpäin ja länteenpäin Suzukavuorille Mie-prefektuurissa, 
joka oli aikoinaan portti idän ja lännen kaupalle. Sisällissodan aikana Yökai
chi ja alue, joka on sen ja Biwa-järven välissä oli Oda Nobunagan, Toyomi 
Hiedeyoshin ja muiden maineikkaiden soturien sankaritöitten näyttämö. Azu-
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hin linnan jäännökset, linnan joka oli Oda Nobunagan rakennuttama, sijaitse
vat Azuchin kaupungissa kilometrin etäisyydellä Yökaichista. Alue, joka ulot
tuu itäänpäin järveen asti tunnetaan Omi Shöninin tai kauppiastaidoistaan 
kuulujen Ömi-kauppiaiden kehtona.

Kuten nimi Yökaichi (kuukauden kahdeksannen päivän tori) kertoo kau
punki oli aikoinaan kauppakaupunki, joka täyttyi ihmisistä erikoisesti joka 
kuun kahdekasantena päivänä. Nykyään se on kuitenkin teollisuuskaupunki. 
Se oli ja on yhä kuljetuskeskus alueella itään järvestä ja nykyään Tömeon 
pikatien eritasoliittymä.

Palatkaamme kuvan puutarhaan. Ravintolan nimi on Shöfukurö ja sen 
omistaja Hidetarö Nakamura on kovin ylpeä puutarhatsta koska hän suunni
teli sen itse ja valvoi paikallisten puutarhureitten työtä. Rakkaus japanilaisiin 
puutarhoihin oli pääasiallisena liikkeellepanijana, kun hän rakensi omaa puu
tarhaansa. Opiskelijana hän vieraili usein Kyöton puutarhoissa ennen sotaa. 
Opiskeluaikanaan hän myös alkoi opiskella teeseremonia. Hänen vielä olles
sa opiskelija puhkesi sota ja herra Nakamura kutsuttiin sotapalvelukseen ja 
lähetettiin rintamalle. Vuonna 1948, kolme vuotta sen jälkeen, kun oli palan
nut Japaniin hän avasi Shöfukuron.

Ravintola tarjoaa annoksia, jotka ovat taidokkaita esimerkkiä teeseremoni- 
an yhteydessä tarjottavista annoksista. Niissä on eri vuodenaikojen erityis- 
herkkuja Japanin sisämeren alueelta: lahnaa Akashista, joka on kaupunki 
sisämeren rannalla Hyögon läänissä ja Biwa-järvestä ja lisäksi katkarapuja ja 
simpukoita. Täten herra Nakamura on onnistunut yhdistämään kiinnostuk
sensa teeseremoniaan ja elinkeinonsa. Aterian hinta on kallis, mutta syömi
seen Shöfukurössa kuuluu näkymä suurenmoiseen puutarhaan avoimien liu
kuovien lomitse. Puutarha onkin toinen esimerkki siitä kuinka Nakamura 
yhdistää harrastuksen ja liike-elämän. Hän on suunnitellut puutarhan siten, 
että kaikista ravintolan kuudesta huoneesta tarjoutuu hieno näkymä puutar
haan.

Nakamura toteutti puutarhansa kaksikymmentä vuotta sitten vähemmällä 
kuin standardikokoisen auton hinnalla. Suunnitelma oli yksityiskohtainen. 
Esikuvana oli loistava kuvakäärö, jonka Taira-klaani oli omistanut Itsukushi- 
man temppelin pyhiinvaelluspaikalle. Hiekka, joka symboloi merta, on tehty 
Shirakawa kivestä, joka on kuuluisa kivilyhtyjen valmistusmateriaali. Puutar
han perällä oleva aita sunniteltiin muistuttamaan Köetsu-ji temppelin aitaa. 
Nämä ovat vain muutamia niistä taiteellisesti koskettavista seikoista, jotka 
todistavat tämän miehen intohimosta japanilaisia puutarhoja kohtaan. Pieni 
määrä ihmisiä Japanissa suojelee kulttuuria länsimaistumiselta.
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Hakata-nukke, 
Fukuokan suosituin 
matkamuisto

Liisa Kemppi

JAPANISSA NUKET OVAT TAIDETTA 
-PARHAIMMAT SIJOITUSKOHTEITA.

Taidokkaasti valmistetut nuket ovat osa tuhatvuotista kulttuuriperinnettä ja 
magiaa ja edelleen elossa. Tietokoneajan nukkeja ei palvota, niistä on tullut 
arvoesineitä. Länsimaiselle japanilaiset nuket ovat enemmänkin eksotiikkaa 
kuin taideteoksia. Harva on tietoinen japanilaisten elävästä nukkeperinteestä, 
joka syntyi jo Jomon-kaudella 3000 vuotta eaa. Varsinainen nukkerenesanssi 
alkoi vasta Edo-kaudella (1600-1868), jolloin elettiin rauhallista aikaa ja nuk- 
kekulttuurista poistui mystiikka sekä esi-isien palvonta. Nukeista tuli näytte
lyesineitä.

NUKET VALMISTETAAN KÄSITYÖNÄ
Japanissa nuket valmistetaan edelleenkin käsityönä. Eri paikkakunnilla on 

omat tunnusomaiset nukentekotapansa ja nukketyyppinsä, poikkeavuuksia 
tosin löytyy samankin seudun mestareiden käsialoissa ja yhä enemmän on 
myös taiteilijoita, jotka luovat uusia nukketyyppejä.

Nukkeja on alettu arvostaa taideteoksina ja sijoituskohteina. Ne eivät ole 
lasten leluja, vaan niillä käydään kauppaa kuten meillä tauluilla.Tavoitelluim- 
pien hinnat kohoavat helposti tavallisen kansalaisen ulottumattomiin.
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

TEMPURA

DIPPIKASTIKEAINEKSET (neljälle)

12 keskikokoista katkarapua 350 cc dashi lihalientä tai
1 kampelan tai siian selkäfile kanalientä
1 paprika 70 cc soijakastiketta
1 pieni munakoiso
4 pientä shiitakesientä (tai herkkusientä) 

(muuta kivaa mitä keksii)

70 cc mirin

LISUKKEET FRITEERAUSTAIKINA

raastettua retikkaa 500 cc jäistä vettä
raastettua inkivääriä keskikokoinen muna
öljyä kypsentämiseen 350 cc erikoisvehnäjauhoja

100 cc perunajauhoja

VALMISTUS

Tee kokkareinen taikina, älä sekoita liian hyvin. Käytä sekoittamiseen 
syömäpuikkoja. Taikinassa kuuluu olla kuivajauhokokkareita.
Upota friteerattavat ainekset taikinaan ja sitten öljyyn ei liikaa kerrallaan. 
Katkaravuista puristellaan liika vesi pois ennen taikinaan upottamista ja 
pidetään pyrstöstä kiinni niin ettei siihen tule taikinaa. Samasta pyrstöstä 
pidetään kiinni jonkin aikaa ennen kuin rapu päästetään uppoamaan 
kokonaan öljyyn. Tee viilto katkarapupyrstöön tai työnnä hammastikku sisään 
ennen friteerausta. NAUTI! 〇〇



NÄYTTELY 25.3.-25.4.1999
KERAMIIKKAA JAPANILAISEEN KATTAUKSEEN 
KALLIGRAFIOITA
Tl klo 11-20 KE-PE klo 11-17 LA SU klo 12-16

Kalligrafia-näytös ja workshop
lauantaina 27.3. ja maanantaina 5.4. (pyhäpäivä).
Kalligrafianäytökset kello 13-14 ä 20mk/henkilö
Workshop kello 14-17: osaliistumismaksu 200 mk+ materiaalikulut.
Kurssin opettajana FM Milja Paatero

J apanilaisaiheista keramiikkaa
sunnuntaina 28.3. kello 11-17
opettaja keraamikko Soile Paasonen
Hinta 427 (sis. alv. 77mk). Hinta sisältää salaattilounaan.
Kurssille otetaan enintään 15 osallistujaa.

Teeseremonianäytös
maanantaina 29.3. kello 18.00
Opettajana teeseremonian opettaja Mitsui Kontinen
Osallistumismaksu 25 111k. (sis.alv 22%).

ilmoittautumiset ja tiedustelut:
KERAMIIKKAKESKUS SEPTARIA ry 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 1 
00180 Helsinki 
puh. 09-6933128
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PERHEENJÄSEN VUODEKSI-YSTAVA ELINIÄKSI

Perhe Fumielle, Erille ja Kanalle

ASSE on Pohjoismaiden vanhin ja arvostettu vaihto-oppilasjäijestö, joka tarjoaa 
nykyisin myös kielikoulutusta. Toimintamme pääterkoituksena on antaa suomalai
sille mahdollisuus opiskella turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä ulkomailla. 
Korkeatasoiset ohjelmamme luovat mitä parhaimmat puitteet kielitaidon kehittämi
selle, vieraisiin kulttuureihin tutustumiselle ja kansainvälisten kontaktien 
luomiselle. Kauttamme lähtee vuosittain lähes sata vaihto-oppilasta ulkomaille.

Suomeen tulee vuosittain muutama vaihto-oppilas, lähinnä UASsta, 
Austraaliasta ja Japanista. Syksyllä '99 Suomeen on tulossa 3 
japanilaista tyttöä vaihto-oppilaiksi. He odottavatkin nyt tietoa 
suomalaisista perheistä, jotka ovat valmiita vastaanottamaan 
tuulahduksen vieraasta kulttuurista toimimalla heidän isäntäperheinään. 
He asuvat lukuvuoden 99/2000 suomalaisissa perheissä ja käyvät 
paikallista lukiota ja ottavat osaa normaaliin perhe-elämään.

Mikäli Sinun perheesi haluaa toimia isäntäperheenä japanilaiselle 
nuorelle, ota yhteyttä ASSEen ja kysy lisää asiasta ja yksityiskohdista.

Ystävällisin terveisin, ASSE Finland vaihto-oppilasohjelmat 
Mechelininkatu 21 A 00100 Helsinki P. 09-454 3366 F. 09-454 3377 
e-mail asse@kolumbus.fi

Mia Heino, Alexandra Laine

LEIMASIMISTA on suuri puute.
Tietääkö kukaan ketään, joka osaisi niitä tehdä???
Kysymys on japanilaistyyppisistä, pyöreistä tai neliönmuotoisista, leimoista, 
jotka punaisina antavat esimerkiksi kalligrafiolle sen viimeisen silauksen. 
Soita tai faxaa: 09-698 6496.
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Kuva: Chika Harada

KAIPAUKSEN TUULI, MATSUKAZE ja
MURASAME, SYYSSADE CAISASSA

Japanin kulttuurin virta soljui ja lähes ryöppysi Kansainvälinen kulttuur
ikeskus Caisassa. Oli uskaltauduttu suureen urakkaan: päätettiin tai Cai- 
san johtaja Tuula Meres-Wuori päätti antaa mahdollisuuden nuorelle teat
teriryhmälle, joka Mia Pätsin johdolla oli tehnyt paljon työtä ja tutkinut N6- 
teatteria, jota Mia on myös opiskellut ulkomailla. Tämä teatterin muoto on 
yleisesti arvioitu vaativimmaksi. Liiat eleet, ilmeet ja sanat on pelkistetty 
pois. Se edellyttää myös katsojalta tietoista paneutumista ja ennakkotie
toa. Lavastus, puvustus, musiikki ja ennenkaikkea naamiot vaativat päät
täväistä tarkkuutta tekijältään.

"Kun Nö-näyttelijä panee naamarin kasvoilleen, hän tekee sen kunnioit
taen, melkein rukoillen. Esiintymiseen valmistautuminen vaatii syvää hen

36



kistä keskittymistä, koska minun on eläydyttävä naamarini esittämän ihmi
sen persoonallisuuteen."-sanoo Kanze Kiyokazu, klassisten Nö-näytelmien 
pääosien esittäjä ja 26. suurmestari Kenzen No-koulussa.

Musiikkiin kaipasi shakuhachia, mutta kyllä poikkihuilukin kauniisti ra
kensi kuvioita. Jotenkin korva kaipasi musiikin 'luikerrusta*, joka No-musii- 
kille on niin ominaista.

Kaiken kaikkiaan esitys oli onnistunut ja se oli paitsi hyvä taiteellinen 
kokemus myös - helpotus. Kyllähän se vähän etukäteen pelotti, että kuin
kas käy. Olisi nääs voinut mennä parodian puolelle. Niin että kiitos työn 
tekijöille: Mia Pätsi, ohjaus ja lyhennetty käännös; Marko Mäkelä, sävellys; 
Sonja Mulari, puvustus ja lavastus; Karin Ducander, naamiot; Mia Kivinen, 
valot; Kati Halla-aho ja Jaana Paananen, taustafondin maalaus.

MATSUKAZE on Nö-näytelmistä tunnetuin. Se kertoo sisarruksista, Matsukazesta ja Murasa- 
mesta, merisuolan kerääjistä, jotka ikävöivät kuollutta Yukiharaa, kirjailijaa, joka maanpaossa 
ollessaan majaili sisarusten luonna Suman poukamassa. Myöhemmin Yukihara palasi kaupunkiin 
ja sisarukset kuulivat hänen kuolleen. Kiertävä buddhalainen pappi saapuu kylään ja sisarukset 
majoittavat hänet majaansa. Matsukaze sairastuu ikävästä ja luulee mäntyä Yukiharaksi. Papin 
kokemus olikin vain unta, hän ei koskaan olekaan tavannut sisaruksia:

"Nyt tuuli tyyntyy ja aallot perääntyvät kauemmaksi rannasta. Tiellä kiekuu kukko. Se kutsuu 
auringon jumalattaren esiin pimeydestä. Unesi on ohi. Päivä on noussut. Viime yönä sinä kuulit 
Syysateen itkun. Kaikki mitä tänä aamuna on jäljellä on tuuli puissa."

JAPANI-VIIKKO Caisassa oli kaikin puolin vähintäänkin onnistunut; avajai- 
sissa Tsunemi Furukawa, laulu ja Markku Purhonen, shakuhachi piirsivät pe
rinteisten suomalaisten ja japanilaisten sävelmien kuvioita. Japanin suurlähet- 
tiläs Ishigaki Yasuji kunnioitti tapahtumaa läsnäolollaan. Antti Lappalainen 
esitelmöi perinnemusiikista ja Laura Japanin puistoista. Suuren suosion saa・ 
vutti, taas kerran Pär-Johan Sandell origamiesityksellään. Mitsui Kontinen 
tutustutti suomalaisia teeseremoniaan. Ja väkeä riitti. Näytökset olivat täysin 
loppuunmyytyjä, viidessä esityksessä kävi yhteensä 550 katsojaa ja esitelmä
tilaisuuksissa loppuivat tuolit. Ihmiset kyselivät:"Milloin tälläinen jäljestetään 
uudelleen?1* ja "Joko tämä nyt loppuu?**, "Eikö tätä voisi jatkaa!"

Laura Lappalainen
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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



hena hena
Kuvaa kumartumista, 
taipumista. Henkilön 
psyykisen tai fyysisen 
voiman pettämisestä 
johtuvaa luhistumista. 
Luhistumaisillaan, 
putoamaisillaan olemista.

へなへな
①曲がったりしなったりするさ 
ま。②気力や体力がなくなった 

り弱まったりするさま。

TUNNEKIELTA

ぶくぶく
①しまりなく太ったさま。泡立 
つ音や様子。②泡を出しなが 
ら沈んでいくさま、うがいをす 
るさまにも用いる。

bukubuku
Kuvaa jotain pulleaa, 
ylilihavaa, "läskiä". 
Myös kuplien tai höyryn 
nousemista tai vajoavan 
esineen synnyttämiä kuplia. 
Käytetään myös 
kuvaamaan kurlausääntä.

dorodoro とろとろ hakkaavaa,
Kuvaa jotain, joka on 
peittynyt mutaan tai 
tahmeaa, siirappimaista 
nestettä. Hämmentyneitä, 
sekavia tunteita.

① 泥がたくさんついたさま。

② 液体が不透明で粘りけが強い 

様。③感情などが複雑に絡ん’で、 

すつきりしない様☆泥

läpättävää sydäntä.

どきどき

心臟が激しく鼓動する音や様子。
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dokidoki
Kuvaa kiivaasti



漢字
MISTÄ ON ADJEKTIIVIT TEHTY...
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HARRASTUSPIIRIT

BONSAI-kasvatuksesta saat tietoa Mika Myllyneva 040-546 0186

IKEBANOJA sommitellaan su11.4. ja 18.4. sekä 16.5. klo 11.3〇. Kurssin 
hinta 4〇.-/ kerta, ohjaaja tuo kukat. Kurssit ovat aika täysiä, ilmoittaudu 
ajoissa Laura Lappalainen p+f 09-698 6496

KALLIGRAFIA kurssin kokoontumisista tietoa:
Yoko Kobayashi-Stjerna 09-724 6746

KIRJALLISUUSPIIRI sopimuksen mukaan. Tomon ilmestyessä He/an- 
kauden kirjallisuutta on jo ehditty 24.3. Ulla Arjamaan johdolla pohtia. 
Seuraavasta kerrasta saat tietoa:Juho Rissanen 09-782 083.

KOKKAUSKURSSI ravintola KOTOSSA Kakuta-sanin opastuksella 
su11.4.klo15. Vuorossa on seuraavanlainen ateria: Udon (nuudeleita 
japanilaisessa keitossa), Kakiage Tempura (vihannestempura), Onigiri 
(riisipallot). Kurssimaksu 75.- maksetaan paikalla. Ilmoittautuminen: Sami 
Hilvo 050-5636143. Seuraavasta kerrasta sovitaan tällä kurssilla.

KIRJEENVAIHTOTOVERIA  toivoo 30-vuotias japanilainen naishenkilö. 
Hän on naimisissa ja perheessä on myös vauva. Hän toimii opettajana 
kehitys-vammaisten koulussa. Harrastukset ovat tennis ja matkailu. 
Kirjeenvaihto-kielenä joko japani tai englanti. Nimi ja osoite: YURI ITO 29- 
5-203 Matuzaki Chisyo Kesennuma. MIYAGI 988-0143

MIEKKAPIIRI Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 595 068 (koti).

KIRJASTO on auki torstaisin klo 12-14 Tomohimassa Wecksellintie 6. 
Tarkemmin Ulla Arjamaa 09-724 5031 tai Laura Lappalainen 09-698 6496

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) 
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Kauan kaivattu analyysi Japanin lamasta 
ja tulevaisuuden näkymistä.
Mediatiedot: "pokkarikoko", sivumäärä 178, suositushinta 98.- 
Myynti: Kirjavälitys Oy puh 09- 343 2178 Fax 09-343 2678



RSLCOM

PUHELUT LLKOMAILLE 
RSL COM:N KAUTTA 

EDULLISESTI !

Japanilaisen kulttuurin 
ystäviiie erikoishinta japaniin:

2,96 MK/minuutti +PPM (ALVO%)

3,61 MK/minuutti+(ALV 22%)

Ei muita kutuja.

Soita ja tee ulkomaanpuhelusopimus: 
09424 22300

RSL COM PALVELUT OY
KANTELETTARENKUJA 3, 00420 HELSINKI 

FAX 09-424 22350 
RSL COMMUNICATIONS 

99&ULKOMAANPUHELUT

44



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.

J4ASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
Irtonumeroitten jäsenhinta 3〇.-, ulkopuolisille 4〇.-, paitsi n:〇 19 ä 60.-ja 70.-ja 
n:o 20 40.-ja 5O.-.Lisää postikulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, 
Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

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

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,

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

keskiajan sotaepiikkaa 19. Furo-Sauna (Huom! teksti suomeksi ja japaniksi) 
2〇. BU-Samurain ammatti

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS - SUOMALAINEN KANJI - SANAKIRJA
Kirja sisältää 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin eli 
tunnusosan mukaan, sekä 4659 kiinanmerkeistä muodostettua itsenäistä 
sanaa. Näille sanoille on suomen- ja japaninkieliset hekemistot, samoin on 
hakemisto kanji-merkkien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 15〇.-, muille 17〇.- + postimaksu.
Huom! toimii myös sanakirjana suomi -japani - suomi.
Tero Salomaa: JAPANI - SUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 150.-
JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI,196s
jäsenhinta 60:-, muille 75:-, kasetti I 50:-, kasetti II40:- lisäksi postituskulut.
SANASTO edelliseen, japani-suomi-japani n. 2000 sanaa, 20:-+postikulut

TILAUSKUPONKI
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Myydään 
pohjepituinen 
tumman ruskea 
minkkipalaturkki 
koko 36-38. 
Hinta 800.- 
Puh 09- 698 7235

 TILAUSKUPONKI 

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

HASHI PINSSI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI SANASTO KASETTI I____ II

TAPIO J. TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA

NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX 

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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Oletko kiinnosunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäseneksi?
Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 8〇・-, liittymismaksu 2〇.- LEONIA 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI 
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
NIMI_____________________________________________________________________________

PUH________________________________________________________________ ____ ________

FAX E-MAIL_______________________________ 一

LÄHIOSOITE___________________________________________________________ __________

POSTINUMERO__________________________________________________________ ________

POSTITOIMIPAIKKA________________________________________________ _____ _________

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN__________________________________________ ーー

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN)

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS_______________________________________________________ ________________

ALLEKIRJOITU S______________________________________________________ ____________
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