Kannen kuva

•

11-

戦 国 の 武 将 は 、笑 な 城 郭 と 豪 華 な 殿 舎 を

築 き 身 辺 を 飾 り た て 、兜 や陣羽織、 刀装

に ま で風 流 を も ち こ ん だ 、 また、堺商人に

Matleena Järviö

始まり志休によって完成された茶の湯が

Käännös japaninkielestd

•

流 行し た 。 箱 や 姫 路 の 名 城 、装飾彫刻を

Momoyama-kaiföi 1568 -1600
Taistelevien valtioiden kausi 1482 - 1558

施 さ れ た 書 院 唐 門 ・社 予建 築、 そして待
會 ・如 庵 な ど 輩 風 养 筌 と 数 々 の 名 物 番

Taistelevien valtioiden kauden
sotilasjohtajat rakennuttivat lois
teliaita linnoituksia ja palatseja
sekä koristautuivat itse: kypärien,
miekkojen ja muiden sotilasvarusteiden aistikkuus ja hienous vietiin
huippuunsa. Kauppiaiden ulkomail
ta välittämä ja Sen no Rikyun täydellistämä teeseremonia yleistyi.
Monet kuuluisat linnat, kuten Hikone
ja Himeji, koristekaiverruksin toteu
tetut huoneet, kiinalaistyyliset hol
vatut portit ja temppeli- ja pyhäkköarkkitehtuuri sekä olkikattomajojen
tyyliset teehuoneet, kuten Taian ja
Joan ja lukuisat kuuluisat teeseremoniavälineet tulivat tunnetuiksi
Myös ornamenttien ja wabin
estetiikkaa tutkiskeltiin.

貝 を 紹 介 し 、飾 り と 住 の 关 学 を 探 る 。

Momoyama-kauden arkkitehtuuria
Joan-teehuone

Kioton Kultaisen temppelin Kinkaku-jin manty, joka kuvaa esi-isien venettä,
jolla ylitettiin Japanin sisämeri Kyushulta Honshun saarelle Kaikki on samaa
puuta, 'keula, perä, purjeet, jopa peräsin”!
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Pi i rrost ilaa perheen pieninmi1le.

TOMO

友!.2001

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. Puh^-FAX 09-698 6496
Umoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 300.-)1/2s. 200.-(15〇.-)1/4s. 120.-(100.-)
jäsenten ostetaan, myydään yms. 50.-

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

KIRJASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Päivystykset Tomohimassa loppuvat toistaiseksi aikatauluongelmien takia.
Jos haluat käydä kirjastossa, sovi ajart<ohdasta puhelimitse. Numeroni on 097245031; voit soittaa myös Laura Lappalaiselle, puh. 09-6986496.
KIRJOJA KAIVATAAN: niitä joilla on ollut yhdistyksen kirjoja pitkään lainassa,
pyydän ottamaan yhteyttä, jotta voidaan sopia lainan jatkoajasta tai kirjojen
palautuksesta.
Hyvää lukukesää!
Ulla Arjamaa
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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 75 〇. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY järjestää 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
alqja 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, kalligraGa, 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】9 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回発行の当会療関誌「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。

VIRHE! Edelhsesä l umon numerossa oh nimihuohmaUomuus.
Nämä oikolukiijutui ovatkin mielestäni kaikkein vaikeinta lehden
teossa. Sivulla 26 oli Munkkiniemessä sijaitsevan japanilaisen
puutarhan toleuttqjaksi virheellisesti mainittu Kaarina Lehtonen
olisi pitänyt olla Kaarina Pesonen. Kaarina Lehtonen on myös
jäsenemme, ollut allekirjoittaneen kanssa Japanissakin ja erittäin
arvostettu kaupun^insiiunnit/ehiarkkitehti.
A nteeksipyyntöä anoen - kummaltakin i.(mra i.appulainen
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RYZ JOHTOKUNTA 2001
PUHEENJOHTAJA

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

VARAPUHEENJOHTAJA

RAINO HURME

09-454 6712

SIHTEERI

ULLA ARJAMAA

09-724 5031

TALOUDENHOITAJA

ANTTI LAPPALAINEN

09-698 6496

FRED KAPRI

09-692 7522

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

TOMOKO SAITO-SOINISALO
VARAJÄSEN

09-757 1662

HELI LAITINEN

09-241 2342

MATLEENA JÄRVIÖ

09-341 4270

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
KIRJASTONHOITAJA

ULLA ARJAMAA

MATKAT-

MINNA KARENSALO

k 09-693 9309

JULKAISUJEN MYYNTI

ANTTI LAPPALAINEN

09-698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

KULTTUURI / UUTISET

YSTÄVYYSSEUROJEN LIITON
YHTEYSHENKILÖ

09-724 5031

LIISA KEMPPI

09-388 3439

MATLEENA JÄRVIÖ

09-341 4270

HELI LAITINEN

09-241 2342

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
ELOKUVAT

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

IKEBANA

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

PIA MATILAINEN

09-753 3171

YOKO KOBAYASHI-STJERNA

09-7246 746

KIRJALLISUUS

JUHO RISSANEN

09-782 083

MIEKKAPIIRI

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

ORIGAMI

PARTIOHAN SANDELL

09-555 755

RUOKA

KENICHI KAKUTA

09-395 2225

FRED KAPRI

09-692 7522

JAPANIN KIELI

KALLIGRAFIA
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*

SISÄLLYS

YHDISTYSTIEDOT

4

RITUAALIEN MERKEISSÄ/ ANTTI LAPPALAINEN

8

PERINNEJUHLAT AINO ACKTEN HUVILALLA

9

INTERNETTIETOA

10

RUNO AJATTELEE / KIRSTI SUOMIVUORI / TUULA TURUNEN 12
KULTTUURIVAIHTOA LAULUN SIIVIN /ANTTI LAPPALAINEN

13

RAKKAUDESTA KEVÄISEEN LUONTOON / LEENA JOKI

14

MATKATIETOA

19

JAPANIN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA
KYLMÄN SODAN JÄLKEEN / MATLEENA JÄRVIÖ

21

JAPANILAISIA YMPÄRISTÖMERKKEJÄ JA-LOGOJA/
SAKARI ESKELINEN

25

Tl/A/A/EKIELTÄ / L L.

30

VALOVOIMAISET KANJIT / LAURA LAPPALAINEN

31

O-HASHI DE TABEMASHOO

33

SHUNTARO SATO

35

UUTISIA / TAPAHTUMIA

36

HARRASTUSPIIRIT

43

YHDISTYKSEN JULKAISUT

44

JÄSENHAKEMUS

47
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Rituaalien merkeissä
Tätä kirjoitettaessa kevät on jo pitkällä, puut vihertävät ja linnut pitävät
vuodenaikaan kuuluvaa reviirimetakkaansa Linnunlaulua taitamatonkin
ymmärtää, etteivät sen sanat ole mitään runollista tekstiä, vaan pelkästään
lajin säilymisen kannalta tarkoituksenmukaista käyttäytymistä Se on hyvä
muistaa ajatellen omaakin lajiamme, jonka käyttäytyminen ei välttämättä
ole sen rauhanomaisempaa、vaikka se tavoitteena onkin

Molemmissa on kyse myös rituaaleista, jotka enimmäkseen korvaavat
todellisen yhteenoton. Hyvä esimerkki siitä ovat pitkälle kehittyneet
miekka-taitolajit, joista jälleen saatiin näyte Annantalon Japani-päivässä
huhtikuun lopulla Kauniin sään ja onnistuneen informaation osuminen
yhteen keräsi n. 2000-päisen yleisöjoukon, jota riitti päivän mittaan tun
gokseen asti kaikkiin toimintapisteisiin 一 myös ikebanaan, kaliigrafiaan,
origamiin, teeseremoniaan, sushien maisteluun jne
Ennen tätä yhdistys oli tietysti ehtinyt viettää myös uuden vuoden juhlaa
ja vuosikokous oli tavalliseen tapaan helmikuun lopulla. Kokouksen pu
heenjohtajalla Pirkko K Koskisella oli huomattavasti helpompi tehtävä
kuin sitten vähän myöhemmin hänen joutuessaan ratkomaan tunnettua
juridista ongelmaa sana sanaa vastaan Riitakysymyksiä ei kokouksessa
noussut esille ja hyvin sujuneen kokouksen täydensi isäntänä toimineen
Sampo-pankin erinomainen taijoilu

Kokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen jäsenmaksu - ainakin
toistaiseksi viimeinen markkamääräinen Vuoden kuluttua puhutaan jo
euroista Nyt selviää vielä markoilla, 10〇 • maksulomakkeet on jo aikoja
sitten postitettu Jos se olisi kateissa, pankkisiirtolomakkeen voi täyttää
itsekin Yhdistyksen tili on Sampo 800021-6481 665

Seuraa vaksi kokoonnumme Aino Ackten huvilalla 2b 8 sunnuntaina
40 juhlijaa mahtuu mukaan, mutta siitä lisää tarkemmin seuraajassa
numerossa. Siihen asti: Hyvää kesää!

Antti Lappalainen
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Perinne piristää: Tule pitämään hauskaa yhteisoloa Kultturi-ympäristössä ja
syömään Kabukin tunnetusti hyvää japanilaista ruokaa, jälkiruoaksi herkkua
ja musiikkia ja ne ARPAJAISET! Ohejlmasta tarkempi tieto seuraavassa TOMOssa.

PERINNEJUHLA & VEDENÄÄNI-konsertti
AINO ACKTEN HUVILALLA Su 26.8. klo 16
Kauniin puistoalueen keskellä sijaitseva kuuluisa kulttuurihuvila Laajasalon Tullisaaressa on korkealla
meren rannassa ja kokonaan käytössämme. Tutustumme myös talon historiaan ja ympäristöön
Saapumisohje alareunassa?)

Ilmoittautuminen Laura 09-698 6496, Ulla 09-724 5031 Viimeistään 20.8.
Hinta 12〇.- JKY.n tilille Sampo 800021 一 6481 665.

TERVETULOA jäsenet ja jäsenten ystävät!
mukaan mahtuu 40

HUOM! Talkoolaisia tarvitaan pöytien kantoon, liinojen
levitykseen, salin koristeluun ja jälkiemme siistimiseen.
Tulethan -auttamaani?
*)Saapumisohje:puhelinluettelon kartta 14, ruutu 57 x 74. Numeron 57 alla keltaisella
merkitty oikeanpuoleinen rakennus rannalla on Aino Ackten huvila.
Metro + bussi: Metro Herttoniemeen, josta bussi 88 n.10 min. välein,jää pois Henrik
Borgströmint. toisella pysäkillä ja siitä on viitoistus huvilalle.
Autolla: Itäväylä - Herttoniemen liikenneympyrä - Linnanrakentajantie - Laajasalontie
Koirasaarentie - Henrik Borgströmintie, jolta musta viitta oikealle Tullisaaren
ulkoilupuistoon ja huvilan pysäköintipaikalle.
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Minna Karensalo. japanin keskustelukurssin vetäjä
toi hyödyllistä tietoa sitä janoaville.
Siitä vaan sukkuloimaan.
http://www.asahi.com/english/english.html = asahi shimbun ja englanniksi

http://www.yomiuri.co.jp/index-e.htm = daily yomiuri englanniksi

http://www.finland.or.jp = tokion suomen suurlähetystö
http://www.corporateinformation.com/jpcorp.html = japanilaisten yritysten tietoja

http://home.kyodo.co.jp = kyodo new, josta linkit suurimpiin japanilaisiin lehtiin
http://www.mainichi.co.jp/english = mainichi daily new englanniksi
http://www.nhk.co.jp = NHK
http://www.jnto.go.jp = japan national tourist information
http://www.mofa.go.jp = japanin UM

http://www.tnm.go.jp = tokyo national museum
http://www.northernlight.com/nlquery.fcg?cb=0&qr=tokyo = hain sanalla tokyo,
tässä siihen liittyviä linkkejä
http://jin.jcic.or.jp = yleinen linkki

http://www.jpf.go.jp = japan foundation
http://www.japan-guide.com = japani opas

http://fuji.stanford.edu/jguide = standfordin yliopiston japani guide
http://www.japan.org.cn = japanin kielinen "valtion" sivu
http://www.dnp.co.jp/museum/icc-e.html = japanin museot

http://www.yellowpage-jp.com = japan yellow pages
http://jpopone.com = japanese pop music

http://www.tbs.co.jp/index.html = Tv TBS
http://www.ntv.co.jp/eng/index2.html = Tv N TV
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RIITTAWELROOS

i

SYYSMULL4N
HURMAAVA
HENGITYS

Riitta Welroos: Syysmullan hurmaava hengitys, runoja,
kansi: Sini Piri, takakannen valokuva: Jaakko Lehtinen,
copyright:Riitta Welroos, 52 s., Helsinki 2000, 50 mk.
Jäsenennne, kiijaiija Riitta Welroos on julkaissut neljännen runokokoehnansa
nimeltään SYYSMULLAN HURMAAVA HENGITYS. Runot ovat moderneja
ja kertovat rakkaudesta, matkoista, luonnosta, onpa mukana koimisenkynimentä
haiku- ja tankarunoakin Kokoelma on lyyrisen korkeatasoinen,
taiteellisen herkästi oivaltava ja maksaa 50mk

' Syysmullan hurmaava hengitys"-runokokoelmaa voi tilata osoitteella
Runoilija Riitta Welroos, Kiskontie 5 A 14, 00280 Helsinki
tai puhelimella/runoilija Riitta Welroos:
2414 860 (työ), 587 111 0 (koti), 050-5 849 948 (GSM-puheiin)

TANKA
KOTIKOIVUSSA
KYNÄNMUOTOINEN LATVA

LINNUT MUSTETTA

TILHIPARVI ROISKAHTAA
TAIVAALLA MUSTETTANI.
(24.1.2001) RIITTA WELROOS
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Menneen ajan laulu
takaisin tuo mieleen
vanhan ystävän

RUNO AJATTELEE

Aurinko on aina, vaikka joskus eteen
pilvi pmjehtii
*

Kuihtuneenkin kukan
hienostunut tuoksu
hiljaa lumoaa
*

Lapsi vain voi nähdä
saaren huipulta
koko maailman
Kirsti Suomi vuori
Jalopuu

Kolme kiveä.
Näenkö kolmena sen?
Viisasten kiven
ojassa puun takana.
Kolmena kivenä näen.
Tarina

Syvällinen,
koskettava tarina
kuin kivestä irronnut lohkare
johon satutat varpaasi.
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Kalligrafia on
sydämen peili“
Tämän kalligrafia
on Tuula Turusen
käsialaa. Hän aloitti
japanilaisen
kalligrafian
opiskelun vasta
vuoden 2001 alussa1

Sukellus

Sukellan Sinun
viisauteesi
päästäkseni oman itseni
herraksi.

Tuula Turunen

Kulttuurivaihtoa laulun siivin
Miyagin 3. tyttölukion kuoro Sendaista esiintyi yhteisessä konsertissa Sibeliuslukion kamarikuoron kanssa Temppeliaukion kirkossa Helsingissä 11.5. Kouluilla
on oppilasvaihtoa vuodesta 1998 lähtien ja seuraavana vuonna Sibelius-lukiolaiset vierailivat Sendaissa, jossa kuorojen yhteiskonsertti oli hyvin suosittu. Helsinki
ja Sendai harjoittavat muutakin kulttuurivaihtoa, johon sisältyy mm. kaupunkisuun
nitteluun liittyviä seminaareja.

Lukiokuorolaisten iässä ei liene suurta eroa, mutta äänellisesti ja ehkä muussakin
kehityksessä japanilaiset aikuistuvat ilmeisesti suomalaisia nopeammin. Lähes
50-jäsenistä Sendain kuoroa nimittäisikin mieluummin nais- kuin tyttökuoroksi.
Vertaaminen paljon pienempään helsinkiläiseen sekakuoroon ei ehkä ole täysin
perusteltua, mutta ei siltä voinut kokonaan välttyäkään. Erot korostuivat nimen
omaan soinnin laadussa ja homogeenisuudessa, ei niinkään taidoissa. Esimer
kiksi siinä, missä japanilaisaltot rakensivat tukevan sellomaisen pohjan koko yh
tyeen soinnille, jäi kaipaamaan vastaavaa helsinkiläisten osaavilta, mutta poika
maisilta bassoääniltä. Mutta tietysti tytöt kypsyvät muutenkin poikia nuorempina.
Hyvin harjoitettuun ohjelmaan sisältyi teoksia renessanssin palestrina-tyylisestä
polyfoniasta (William Byrd) aina viime vuosikymmenten modernismiin (György
Orban) ja kansanlaulusovituksiin, joukossa niin japanilaista kuin suomalaistakin
sävelmistöä sovittajineen. Uutta oli, että planeetta-aiheisista orkesteriteoksistaan
tunnettu Gustav Holst sävelsi niitä myös kuorolle. Niinikään uutuus allekirjoitta
neelle oli Palmgrenin mainio ja leikillisyydessään vaikea Duerme, jonka erinomai
sena solistina esiintyi Matti Aukia.
Sendain kuoroa johti tarkasti, mutta sytyttävästi Kanezo Koori, jota kuultiin myös
bantonisolistina. Sibelius-lukiolaisten johto oli tietysti Maqukka Riihimäen taitavis
sa käsissä.
Antti Lappalainen

Shigeaki Kuromitsun ikuistama vanha kirsikkapuu herää uuteen
nuoruuteen joka kevät. Maalaus on suuren seinän kokoinen.

Leena Joki

RAKKAUDESTA KEVÄISEEN LUONTOON
Kyky rakastaa, vaalia ja kunnioittaa luontoa on syvällä Japanilaisen
sydämessä. Keväisin palvotaan muunmuassa kukkivia puita ja
pensaita, vetten partailla kasvavia iiriksiä, tuulessa keinuvia pajunoksia ja tarunomaisia vuoria.

Hohtavan valkeat ja herkän vaaleanpunaiset kirsikat kukkivat Kioton ja
Tokion alueilla yleensä huhtikuun alkupuolella. Tarkkaa aikaa ei voi sanoa,
sillä siihen vaikuttavat ilman lämpötila ja sateet juuri ennen nuppujen puhke
amista.
Kirsikkaiajikkeita on yli 50, ja kukin niistä kukoistaa korkeintaan viikon.
Mutta kaikki eivät kuki samaan aikaan, ja huhtikuun puolenväkn jälkeenkin
voi vielä nauttia maalauksellisista näyistä. Parhaimmat hotellit on varattava
vuosi etukäteen ja kohtuuhintaiset majapaikat monta kuukautta aikaisemmin.
Vaatimattomia majapaikkoja on kuitenkin saatavana viime hetkelläkin yhä
uusiin sakura-matsureihin eli kirsikkajuhliin saapuville. Kukinta alkaa EteläJapanissa maaliskuun puolivälissä ja jatkuu pohjoisessa Hokkaidolla touko
kuulle asti. Onneksi televisiouutisissa luetaan päivittäin kirsikankukkatiedoituksia.
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Shigeaki Kuromitsu on maalauksessaan "Sateen jälkeen" tavoittanut
jotakin tussimaalauksen hengestä. Vaikka aihe on toteutettu värein,
iiris nousee sumun keskeltä herkkänä ja puhuttelevana.

Oi hanamia eli kukkien katselua
Satoja vuosia osa kansasta on matkustanut kukinnan mukana. Ennen oli
matkalle lähdettäessä tapana pukeutua keväisin aihein koristeltuihin arvok
kaisiin kimonoihin ja mukaan otettiin lakkarasioihin pakattuja eväitä. Nykyään
kansa kulkee yleensä ulkoiluvaatteissa ja syö ruokansa oo-bentoo-nimisistä
muovirasioista. Mutta ruoka on hyvää, kauniisti esillepantua ja edullista.
Aina on niitä, jotka haluavat katsella kirsikkapuita kaikessa rauhassa. Silti
ikivanha tapa kokoontua istumaan suurten puitten tuntumaan asetetuille alus
toille on yhä käytössä. Ryhmät ovat suuria, ja esimerkiksi Tokion Uenon puis
tossa väkeä on silmänkantamattomiin. Sake- ja oluttölkit kiertävät, kanpaihuudot (lue kampai! =kippis) kaikuvat, laulu raikuu, runoja syntyy ja niitä
luetaan, ja tunnit sen kuin kuluvat.
Kukinnan loppuvaiheessa puihin sytytetään pimeyden tultua lyhtyjä. Monet
haluavat nähdä auringon nousevan samalla, kun lukemattomat kukat pudotta
vat terälehtensä. Ilman täyttää sade, joka alkaa puiden ylimmiltä oksilta. Pian
maan peittää vaaleanpunavalkoinen matto.
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Tahdon kätkeä
kimononi poimuihin
muiston keväästä:
edes terälehtiä
varisseista kukista.
Tanizaki, suom Kai Nieminen

Keiko Kimaran valkea kirsikkapuu hohtaa tummenevaa taivasta vasten kuin
utuisen hunnun kietomana. Puu on maalauksessa luonnollisessa koossa.

Taidemuseoiden aarteet

Kevään kukat ovat ajasta aikaan olleet hartaan palvonnan kohteina. Tästä
kertoo muun muassa se, että Kioton ja Tokion kansallismuseoissa, kuten
lukuisissa muissakin taiteen aarreaitoissa, maalauksia on niin paljon, että eri
vuosina kevätripustusten suosituimmatkin työt vaihtelevat. Hakiessani kansal
lismuseoissa kulkiessani erästä lempimaalaustani, minulle sanottiin, että nse
on lepäämässä17. Matkatessani Kiotosta Hakonen kansallispuiston kautta kohti
Tokiota sain kuulla, että Ashi-järven läheisyydessä on Narikawa Art Forummminen taidemuseo Siellä kevät vyöryi vastaani ihanina kukkina ja vanhoina
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puina. Esillä oli lähinnä taiteilija Hitoshi Kobayashin sekä hänen hengeheimolaistensa suuria, nihonga-tyylisiä maalauksia. Ne ikään kuin imaisivat kat
sojan sisäänsä; siinä tunsi olevansa osa kukkivaa puuta tai herkkää iiristä.
Nihonga, kauneuden maailma

Nihongan,japanilaistyylisen maalauksen maailma on hyvin rikas ja moni
muotoinen. Sen historia ulottuu kauas Heian hoviin (794-1185). Siellä sai
alkunsa suuri määrä tyylejä, joita tavataan kuvakääröinä, viuhkoina, liuku
ovina, valtavina seinämaalauksina ja kaihtimina.
Nihongan ominaispiirteet ovat tyypillisesti japanilaisia ja ne eroavat monin
tavoin öljymaalauksesta,joka saapui maahan vasta Meiji-kaudella (1865-1912).
Taustalla ovat sekä tyhjää tilaa korostavat tussimaalaukset että värikkäin
siveltimenvedoin esiin tuodut luonnontunnelmat. Myöskään ei voi unohtaa
Edo-kauden (1600-1868) palatsien, linnojen ja temppeleitten kuvapohjaisia
luomuksia.
Tämän päivän nihonga pohjautuu tähän pitkään historiaan ja perinteeseen.
Selvät erot vanhan ja uuden välillä perustuvat siihen,että länsimainen kolman
nen ulottuvuuden tavoittelu tulee öljymaalausten ja länsimaisen tyylin kautta
esiin. Maalaus tehdään silkkikankaalle, ei siis tiukkaan kudotulle hamppu- tai
pellavakankaalle, jota öljymaalarit käyttävät. Väriaineet ja siveltimetkin tehdään
tiettyjä mineraaleja hienontamalla.
Lumoava kauneus

Narikawa Art Forumissa esillä olleet maalaukset, taidekirjat ja -jäljennökset
oli huolellisesti valittu johtavien nykytaiteilijoitten mestariteoksista. Nihongamaalareilla ilmenevä tekninen taituruus, tunnelman luomisen kyky ja hienos
tunut herkkyys hiljensi katsojan. Suurimman vaikutuksen tekivät kirsikankukkamaalaukset. Nähtävänä oli terttumaisina ylös kohoavien kerrannaiskukkaisten
kirsikkapuiden oksia. Koska niiden lehdet tulevat esiin vasta kukkien jälkeen,
terälehtien kauneus on esteettä nähtävillä. Saattoi kuvitella tuntevansa kukki
en vienon tuoksun. Maalauksissa kuvattiin myös alaspäin sirottavien, ritvaoksaisten kirsikkapuiden oksia. Vaikka yksittäiset oksat ovat runollisen hentoja,
niitä on hyvin runsaasti lähellä toisiaan. Näin kokonaisuus on uskomattoman
näyttävä. Kirsikkapuut oli yleensä kuvattu kirkasta tummuvaa taivasta vasten
sen mukaan millainen tunnelma oli haluttu luoda. Uskomaton oli Gionin,
geishojen ja maiko-tyttöjen kaupunginosan suuri, valkea kirsikkapuu kuuta
mossa. Olin juuri nähnyt sen Kiotossa, ja sitten siellä, kaukana korkealla
vuorella, ihan selvästi sama puu - ja kuu!
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Iiriksen moni-ilmeisyys ja hennot pajut
Japanilaiset kokevat kukkansa usein vartauskuvina, joskin symboli saa
monesti uuden merkityksen eri yhteyksissä. Ikebanassa, kukkienasettelutaiteessa, iiris on lähinnä poikien kukka. Se symboloi urhoollisuutta ja vel
vollisuuden toteuttamista, mutta monet perinteisen n/honga-tyylin mestarit
kokevat iiriksen hentona ja runollisena. Hitoshi Kobayashi näki kerran iiris
ten kukkivan Biwa-järven rannalla. Kokemus säilyi pitkään hänen ajatuksissaan.Mutta kun hän matkusti uusien vetten äärelle, taiteen tekemisen sisäi
set kahleet aukenivat; syntyi herkistä herkin iirisaiheinen maalaus.
Lopulta kohtasin myös pajut. Maalaus kuin hennot soinnut, aavistaen
etenevä melodia. Kevään kirkkaus ja varjot, valkeiden ja vihreiden sävyjen
kerroksisuus. En ole milloinkaan ennen nähnyt maalauksissa näin herkästi
toteutettuja pajuja. Kuitenkin ne olivat jotenkin tutunomaisia. Niissä ilmenivät
ne sisäiset visiot, joita japanilaiset runot olivat sisimmässäni avanneet:

.pajunoksat vihreät
tuulen tuoksussa..
Tsuriyaki, suom. T. Anhava

Monikasvoinen Fuji

Fuji, Fuji-san, Mr. Fuji, miten kukin kuuluisaa vuorta haluaakin kutsua,
toistui maalauksissa milloin sumun, milloin kevään vehreyden kietomana.
Aina houkutelevana, ainutlaatuisena. Vaikka siveltimenveto muuntuu vah
vasta hennoksi tai värinkäyttö lähes vivahteettomasta voimaa uhkuvaksi,
taideteokset ilmentävät pyhän Fuji-vuoren henkeä. Fuji-aihe ei katoa Japa
nin taiteesta. Vuosisadasta toiseen se on esiintynyt kuvataiteessa ilmaisten
aina uuden puolen salaperäisestä olemuksestaan. Vuori on myös lukemat
tomien runojen ja tarinoiden lähde. Japanilaiset rakastavat Fujiaan. Tyypil
liset matkalaiselle esitetyt kysymykset kuuluvat/* Näittekö Fujin, näittekö
kirsikankukat ja näittekö kuun?" Jos voi vastata myöntävästi kaikkiin kysy
myksiin, tietää katsoneensa syvälle japanilaiseen sieluun.
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JAPANIN ULKO- JA
TURVALLISUUSPOLITIIKKA KYLMÄN
SODAN JÄLKEEN
Lähetysneuvos Markku Heiskasen Studia Japonica -luentosarjan luentoon 22.3.01
pohjautuen (luentosarjan Järjestäjinä Helsingin yliopisto käytännöllisen filosofian
laitos, Japanin suurlähetystö ja Japani-Kilta ry). Luennoitsija on toiminut virkamiehenä
ja tutkijana ulkoministeriössä sekä Suomen Japanin suurlähetystössä vuosina 1976-78
ja 1992-95ja tutkijana Sudan yliopistossa Tokiossa 1985-86.

Militarismin ja pasifismin perinne
Japanin saariluonteesta johtuen maalla ei ole välittömiä rajanaapureita, vaik
kakin pohjoisessa Sahalinin saari ja lännessä Korean niemimaa ovatkin lähellä
ja Japanilla on näin aina ollut kontakteja muihin maihin. Se kuitenkin säilyi aina
1800-luvulle maana, jolla ei ole vihollisia, vaikkakin on muistettava mongolien
valloitusyritykset 120〇- luvulla. Japanilaiset myöskin yrittivät Kiinan valloitusta
Korean kautta Hideyoshin johdolla 1500-luvulla siinä kuitenkaan onnistumatta.
Länsimaalaisista portugalilaiset ja hollantilaiset saapuivat ensimmäisinä Japa
niin ja Japani lähetti 158 Roomaan ja Espanjan hoviin suurlähettiläänsä. Pian
Japani kuitenkin sulkeutui ja vuodesta 1636 aina 1800-luvun puoliväliin saakka
japanilaiset harjoittivat eristäytymispolitiikkaansa (sakoku), jolloin kanssakäy
mistä ulkovaltojen kanssa rajoitettiin. Kuitenkin tuona aikanakin Hollannilla ja
Kiinalla oli pienet edustustot Nagasakissa.
Japani joutui kuitenkin avaamaan rajansa 1850-luvulla ulkomaiden ehdoilla ja
solmimaan epätasa-arvoiset kauppasuhteet mm. Yhdysvaltojen, Iso-Britannian,
Hollannin ja Venäjän kanssa. Vuonna 1868 valta palautettiin sotilasjohtajilta
keisarille (Meiji-restauraatio) ja Japani koki länsimaalaistumisen aallon. Maasta
lähti lähetystöjä Eurooppaan keräämään tietoja ja länsimaisten mallien mukaan
uudistettiin maan hallintoa ja muita yhteiskuntasysteemejä.Tästä länsimaistumisen pintasilauksesta juontuukin luennoitsijan mukaan nykyäänkin ulkopoliittisia
ongelmia,kun länsimaat pitävät Japania länsimaistuneena eikä ymmärretä Japa
nin syvimmiltä rakenteiltaan olevan Itä-Aasialainen valtio.
Japani kävi Venäjää vastaan voitokkaan sodan 1904-05, mikä nostatti japani
laisten itsetuntoa, samoin kansallista itsetuntoa kohotti Japanin osallistuminen
ensimmäiseen maailmansotaan suurvaltana, saavuttihan se näin itselleen
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myös kansainvälisen aseman. Japanin imperialistiset pyrkimykset olivat alka
neet kuitenkin jo aikaisemmin, 1895 se sai Taiwanin hallintaansa Kiinaa vastaan
käydyn sodan seurauksena, 1910 oli Korean vuoro, ja myös Mantsuria joutui
japanilaisten hallintaan.

Miksi imperialismi ja militarismi? Taisho-kautta (1912-25) voi nimittäin kuvata
liberaalina, kansainvälistyvänä ja demokratisoituvana ajanjaksona, ja Japani
toimi varsin myönteisesti Kansainliitossa. Pasifisitinen perusvire hallitsi 1920luvulla, maalla oli hyvät suhteet mm.Kiinaan ja Japanissa oli vallalla slogan
'Maailma ilman sotaa". Myös Japanin pääministerinä vuoteen 1932 ollut Inukai
Tsuyoshi toimi pasifistisen näkemyksen mukaan.

Pinnan alla Japani oli autoritaarinen valtio. Japanissa toteutettiin 1872 yleinen
asevelvollisuus, jolloin samurailuokka joutui luopumaan sotilaallisista etuoike
uksistaan, luotiin kauppahuoneita ja talous kehittyi. Vuoden 1899 uudessa pe
rustuslaissa näkyi kuitenkin vahva preussilainen militarismi, ja militaristit nousivatkin valtaan Japanissa 1930-luvun alkupuolella, samoihin aikoihin kuin
Saksassakin. Niinpä Meiji-restauraatiosta huolimatta Japanissa vaikutti
autoritaarinen, militaristinen sotilasvalta, jota varsinkin maaseudun väestö
ja köyhemmät kansanosat kannattivat. Vuosisatojen ajan samuraiden ikeen
alla olleiden talonpoikien itsetunto kohosi myös yleisen asevelvollisuuden
myötä, ja perinteisesti sotilaita oli aina kunnioitettu Japanissa kunnian miehi
nä. Äärikansallismielisyys ja lännen vaikutusvallan nousu Itä-Aasiassa höys
tettynä länsimaiden rasismilla, Japanin taloudelliset vaikeudet ja puoli-itsenäinen armeija, jonka upseerit olivat huolestuneita heikkenevästä asemas
taan edesauttoivat myös militaristien valtaanpääsyä. Oma osansa oli myös
sosiaali-darwinistisella käsityksellä, että japanilaiset ovat ylivertaisia mui
hin aasialaisiin nähden.
On myös muistettava, että japanilaiseen yhteiskuntaan tuotiin ulkoapäin
länsimaisia järjestelmiä, jotka eivät välttämättä olleet hyvästä vaan olivat
jopa ongelmien aiheuttajia. Japanin oma poliittinen järjestelmä ei sopeutu
nut tilanteeseen vaan syntyi eräänlaista "ylikuumenemista**. Armeija tarjo
sikin selkeän vaihtoehdon liberalistien vähän epämääräisenä koetulle poli
tiikalle. Lisääntyneet kansainväliset poliittiset ongelmat ja lännen otteen
vahvistuminen Kiinassa olivat myös suosiollisia militaristien kannatukselle,
koska armeijan ajateltiin pystyvän suojaamaan Japania liberalisteja parem
min. Imperialismille oli myös tilaus Japanin historiassa: pyrkimys laajentaa
valtaa ja alueita kohosi sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Imperialistiset länsi
maat, jotka operoivat Aasiassa, toimivat esimerkkeinä eikä Japani, joka oli
pieni maa väestöönsä nähden, voinut helpottaa tilannetta siirtolaisuudella
kuten Euroopan maat.Japani oli riippuvainen raaka-aineiden ja elintarvik
keiden tuonnista ja elintilaa oli niukalti suurelle väestölle, mutta Yhdysvallat,
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Kanada ja Australia eivät ottaneet japanilaisia siirtolaisia vastaan. Länsimai
den protektionismi esti myös japanilaisten kaupankäyntiä.

Japani havitteli Aasian herruutta olettaen muiden Aasian maiden hyväksy
vän tilanteen, sen tarkoitus oli luoda “Suurempi Itä-Aasian vaurausalueu
(Greater East Asia Co-Prosperity Sphere), jonka keskuksena toimisi luon
nollisesti Japani. Kiinalaiset totesivat, etteivät halua sellaiseen mukaan eikä
hanke muitakaan Aasian maita innostanut. Kansainvälistä tilannetta kiristi
Mantsukuo-nukkevaltion perustaminen Mantsuriassa 1932, ja vuoden 1937
taistelut Kiinan armeijan kanssa ja Nankingin verilöyly muun muassa saivat
Yhdysvallat vuonna 1940 lopettamaan öljyntoimitukset, jotka olivat elintär
keitä Japanin laivastolle. Seuraavana vuonna heinäkuussa Japani hyökkä
si Indokiinaan ja Japani joutui täydelliseen öijynvientikieltoon. Joulukuun
seitsemäs 1941 Japani sitten hyökkäsi Pearl Harbouriin ja Japanin militaris
tit kokivat täydellisen romahduksen neljä vuotta myöhemmin Hiroshiman ja
Nagasakin atomipommitusten sekä keisarin antautumispuheen myötä: alkoi
pasifismin kausi, joka jatkuu edelleen.

Tappio oli Japanille kahdentasoinen: sotilastappio ja Japani joutui miehite
tyksi ensimmäisen kerran historiansa aikana. Amerikkalaiset miehittivät Ja
pania vuoteen 1951 asti, ja luennoitsija pohtikin, miksi japanilaiset hyväksyi
vät valloittajat ilman suurempia vastakahinoita. Asiasta ei ole paljon tutkimuk
sia, mutta toisaalta sotaväsymys, moraalinen krapula ja tiedot japanilaissotilaiden julmuuksista, toisaalta Kioton säästäminen atomipommitukselta, sa
moin keisari säästäminen eli ei rikottu japanilaisten syvimpiä arvoja, lienevät
osaltaan vaikuttaneet asiaan. Japani sai uuden perustuslain 1947 ja alkoi
pasifistisen uiko- ja turvallisuuspolitiikan aikakausi. Lain kiistelty yhdeksäs
artikla kieltää maa-, meri- ja ilmavoimat Japanilta, toisaalta maalla on itsepuolustusjoukot, joka on yksi maailman vahvimmista armeijoista 一
japanilainen tulkinta perustuslaista siis.

JAPANIN ULKO・ JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA KYLMÄN
SODAN JÄLKEEN

Historian vaikutus Japanin nykypoiitiikkaan
Vaikka kylmä sota on Euroopassa päättynytkin, Japanin lähialueillahan tilanne ei
ole lauennut. Koreoiden tilanteen lisäksi poliittista epävakautta lietsoo Japanin ja
Venäjän kiista Kuriilien saarista, mailla ei edelleenkään ole rauhansopimusta
solmittuna. Taiwanin ja Kiinan tilanne (Taiwan katsoo oievansa itsenäinen valtio,
Kiina taas pitää Taiwania valtionosanaan) luo myös oman poliittisen jännitteen
Japanin lähialueille. Aasian maat suhtautuvat myös varauksellisesti entiseen
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valloittaja-japaniin, joka ei ole pessyt II maailmansodan jälkipyykkiään ja kysy
mykset kuten Nankingin verilöyly ja Japanin armeijan seksioijien kohtalo ovat
edelleen selvittämättä.

Japani on toiminut ulkopolitiikassaan reaktiivisena eli se on reagoinut vain kun
sen on ollut pakko ja silloinkin mahdollisimman matalalla profii-lilla. Vuoden
1988 määritelmä Japanin ulkopolitiikan hoitamisesta pitää sisällään kolme
kohtaa:1)yleinen rauhan ylläpito, 2) kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpito
ja 3) kehitysapu. Persianlahden sotaan 1991 se osal-listui taloudellisella tuella
ja lähettämällä miinanraivaajia. Tämä ns. sekki-vihkodiplomatia on herättänyt
kansainvälistä arvostelua ja sisäpoliittinen kädenvääntö perustuslain tulkinnasta
jatkuu. YK:n rauhanturvatoimintaan Japani osallistui UNTAC- joukoissa Kamputseassa 1992-93, mitä edelsi keskustelu, kuten Persianlahden sodan aikanakin,
että voiko Japani osallistua lähettämällä joukkojaan maan rajojen ulkopuolelle.
Toisaalta Japani haluaisi YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi, mutta
ongelmaksi nousee se, että maan olisi pysyvänä jäsenenä otettava kantaa vai
keisiin poliittisiin kysymyksiin, ehkä joutuu lähettämään joukkojaan, eikä näin voi
enää turvautua vain "helppoihin" tapoihin ulkopolitiikan hoidossa. Lähihistoriasta
juontuen Japanin tärkein ulkopoliittinen suhde on Yhdysvaltoihin ja mailla on ol
lut turvallisuussopimus vuodesta 1952. Sopimusta on uusittu, modifioitu ja siitä
on tehty uusia tulkintoja.

Koillis-Aasian (Venäjän federaation koillisosa, Mongolia, Kiinan koillisosa,
Koreat ja Japani) tulevaisuuden kannalta tärkeää on purkaa Koreoiden välinen
jännite, tilannehan on äärimmäisen vaarallinen. Oman lisänsä tuo laiton siirto
laisuus, esimerkiksi Venäjän koillisosaan on muuttanut noin 2 miljoonaa kiina
laista laittomasti. Koko Koillis-Aasian alueella elää 320 miljoonaa ihmistä, siis
Euroopan Unioniin verrattava väkimäärä. Nyt myös EU on tulossa mukaan
alueen kehittämiseen, ja tulevaisuudessa nähtäneen Yhdysvaltojen hieman
vetäytyvän syrjään.

Matleena Järviö
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OTK Sakari Eskelinen

JAPANILAISIA YMPÄRISTÖ
MERKKEJÄ JA -LOGOJA
Johdanto
Japanin ympäristönsuojelusektori on tuottanut runsaasti erilaisia ympäristömerk
kejä ja -logoja. Kuten Suomessakin, niillä merkitään ympäristönsuojeluun liittyviä
instituutioita, ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, edistetään kansalais
ten ympäristötietoisuutta ja juhlistetaan ympäristönsuojelukampanjoita. Merkkejä
ja logoja tuotetaan niin valtionlaitosten, suurkaupunkien kuin yritystenkin piirissä.
Toiset niistä liittyvät keskeisesti Japanin ympäristönsuojelun historiaan ja kehitys
vaiheisiin ja eräät taas ovat kiinteä osa yritysten ympäristönsuojelutoimien ja ympäristöimagon edistämistä. Merkeissä ja logoissa heijastuu kuitenkin myös japa
nilaiselle kuvailmaisulle tyypillisiä visuaalisia piirteitä (merkkien ja kuvien yhdistel
mät, luontomerkit, sarjakuvien käyttö jne.), jotka tekevät niistä enemmän tai vä
hemmän erilaisia kuin länsimaissa. Artikkelissa luodaan lyhyt katsaus Japanin
ympäristönsuojelun ominaispiirteisiin ja sen jälkeen esitetään muutamia keskei
siä ympäristömerkkejä ja -logoja sekä niiden käyttöön liittyviä täydentäviä tausta
tietoja.

Japanin ympäristönsuojelun ominaispiirteitä
Japanin 1960-luvulla käynnistynyttä ympäristöhallintoa- ja lainsäädäntöä voidaan
yleisesti tämän päivän mittapuullakin luonnehtia yhdeksi maailman tiukimmiksi.
Sekä Japanin valtio että yksittäiset yritykset ovat investoineet mittavasti ympäris
tönsuojelutekniikkaan. Yritysten vuosittaisten ympäristönsuojeluinvestointien
osuus on kohonnut keskimäärin 14 %:iin kaikista investoinneista ja aikoinaan jopa
75 % maailman rikinpoistokapasiteetista oli Japanissa. Vuosituhannen vaihtuessa
maa tuottaa 15 % koko maailman bkt:sta, mutta sen osuus kaikista hiilidioksidi
päästöistä on vain 5 %. Maasta on tullut myös kansainvälisesti merkittävä ympäristöavun antaja. Tätä voidaan pitää kunnioitusta herättävänä saavutuksena.

Kaiken kaikkiaan Japania voidaan nimittää yhdeksi ympäristönsuojelun suurval
laksi ja ehdottomasti alan johtavaksi valtioksi Itä-Aasian alueella. Maan johtajat
ovat useissa yhteyksissä ilmaisseet tavoittelevansa Japanille tässä suhteessa
vahvaa roolia myös tulevaisuudessa. Ympäristönsuojelun kehittäminen nähdään
yhä enemmän sekä kansallisen ylpeyden että kansainvälisen statuksen ja mai
neen lähteeksi Toisaalta panostaminen ympäristönsuojelutekniikkaan ja -mene
telmiin avaa mahdollisuuksia myös uudelle merkittävälle liiketoiminta-alueelle
sekä kasvaville voitoille.
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Huolimatta merkittävistä edistysaskelista ympäristönsuojelussa, ei Japaninkaan
kilpi ole täysin tahraton. Eräissä japanilaisissa ydinvoimaloissa tapahtuneet käyt
töongelmat ja tulipalot (esim. Tokaimura 1997) osoittavat että onnettomuudet ja
laiminlyönnit voivat toteutua myös ympäristönsuojelun suurvallan omalla kotipi
halla. Toisaalta edistyksellisestä kehityksestä huolimatta suurten metropolialuei
den (kuten Tokio ja Osaka) saastumisaste on edelleen monessa suhteessa epä
tyydyttävällä tasolla. Monissa ympäristönsuojelussa edistyneissä maissa (Aus
tralia, Kanada, USA) valtiokoneistosta riippumattomilla kansalaisjärjestöillä kat
sotaan olevan oma hyödyllinen ja hyväksytty tehtävänsä. Tässä suhteessa Ja
panin tilannetta ei pidetä yhtä edistyksellisenä.

Keskeisiä ympäristömerkkejä ja -logoja
Japanin aktiivisen ympäristöpolitiikan katsotaan alkaneen 1960-luvun lopulla,
kun pitkään jatkunut ympäristön pilaantuminen johti neljään sairastumistapauksista alkunsa saaneeseen oikeudenkäyntiin. Kaksi oikeudenkäynneistä liittyi
Minamatan kalastajakaupungissa kemiantehtaan aiheuttamiin elohopeamyrkytyksiin. Kaksi muuta kadmiummyrkytyksestä johtuneeseen ns. itai-itai -tautiin
ja ns. Yokkaichi-astmaan, eli petrokemian tehtaiden ilmansaasteiden aiheutta
maan keuhkosairauteen.Oikeudenkäyntien ja sairastapauksien aiheuttama
kohu johti ympäristölainsäädännön ja -suojelutoimien vauhdittumiseen. Tämän
prosessin tuloksena perustettiin mm. ympäristönsuojelun keskuselin ns. Envi
ronment Agency (1971),saastumisen vaikutuksien tutkimisen keskusorgani
saatio National Institute for Environmental Studies (1974) ja Minamata-sairautta tutkiva National Institute for Minamata Disease(1978).

Kuva 1.NiES -instituutin logo
(yhdistelmä merkeistä
N (aalto = ilma, vesi) I (puu -elämä)
E ja S (maailma =maapallo).

Kuva 2 Minamata -instituutin logo
(tyylitelty versio kiinalaisesta vettä
tarkoittavasta merkistä, joka
luetaan uMinau osana sanaa Minamata).
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Vuonna 1971 perustettu ympäristönsuojelun keskuselin Environment Agency
ei ole asemaltaan ministeriön tasoinen toimija (kuten ei myöskään puolustusasioista vastaava keskuselin).Sen perustaminen tehosti ympäristönsuojelutoi
mintaa, koska aikaisemmin tehtävät oli hajautettu useiden ministeriöiden ja
virastojen kesken. Kuitenkin ministeriöstatuksen puuttuminen on koettu arvo
valtaa vähentäväksi tekijäksi.Osana Itä-Aasian maiden pyrkimystä ympäris
töhallinnon vahvistamiseen Environment Agency on tarkoitus kohottaa minis
teriön asemaan vuoden 2002 alussa (mielenkiintoinen vertailukohde on ym
päristöasioissa kaukana Japanin perässä tuleva Kiina, jossa ministeriön sta
tuksen omaava ympäristöhallinto (SEPÄ) perustettiin talvella 1998). Monien
tehtäviensä ohella Environment Agency pyrkii lisäämään kuluttajien ympäris
tötietoisuutta sekä erilaisten yleisluonteisempien kampanjoiden että konkreet
tisten kuluttajien päivittäisiin valintoihin vaikuttavien ekomerkkien avulla.

Kuva 3. Maapallon lämpenemistä
vastustava merkki, jota käytetään
keskus- ja paikallishallinnossa sekä
teollisuudessa lisäämään yleisön
tietämystä kasvihuoneilmiöstä.

Kuva 4. Environment Agencyn ekomerkki
"Eco-markH, joka myönnetään ympäristöt
suhteellisesti vähemmän kuormittaville
tuotteille tuotanto-, kulutus- ja
hävitysvaihe huomioon ottaen.

Kuva 5 Paperin kierrätystä edistävä
"Green Mark". Kierrätetystä paperista
valmistetut tuotteet saadaan varustaa
tällä merkillä. Esim, koulujen kerättyä
tietyn määrän merkkejä palkinnoksi
annetaan nuoria puita istutettavaksi
yhteisön alueelle.

囈
27

Kuva 6. Wakebei -uherra erottelu".
Environment Agency kehitti
sarjakuvahahmoa muistuttavan
Wakebein lisäämään kuluttajien
tietoisuutta ja valmiutta kotitalousjätteiden erottelun suhteen.

Kuva 7. HEcomaruH -maskotti.
Environment Agency kehottaa lapsia
ja nuoria liittymään nuorten ekokerhoorganisaatioihin, jotka vapaaehtoisesti
edistävät ympäristönsuojeluun liittyvää
toimintaa paikallisyhteisöjen piirissä

Kuva 8. Tokion metropolin ympäristön
suojeluviraston logo. Japanin suurim
man kaupungin ympäristövirasto on
valinnut logoonsa sympaattisen ja
ympäristösaasteille herkän indikaattorin
etanan. Vertailun vuoksi on todettava
että Singaporen ympäristöministeriö on
valinnut vastaavaan tehtävään sammakon,
joka on myös altis saasteiden vaikutuksille.
Silti 10 miljoonan asukkaan metropolin
ympäristönsuojelutoimien ei voida katsoa
edistyvän MetananvauhtiaM.

Kuva 9. HMegurinH -hahmo on Tokion
jätehuoltoviraston maskotti, joka
symbolisoi pyrkimyksiä saavuttaa yhä
enemmin kierrättävä yhteiskunta.
Megurin esiintyy yleensä ystävineen
sarjakuvamaisissa tietoiskuissa. Tokion
jätehuoltoviraston palveluksessa on
noin 10 000 henkilöä ja sen vuosibudjetti
1998 on noin 279 miljardia yeniä
(4.2 % Tokion budjetista). Vuodesta 1989
vuosittaiset jätemäärät ovat vähentyneet
asteittain mikä on osoitus kierrätysaatteen
menestymisestä.
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東京都環境保全局

Kuva 10. Mitsubishi Electric Groupin
ympäristölogo, jossa esiintyy jälleen
maapallo ja puuaihe.

Monilla japanilaisyrityksillä on erityiset ympäristölogonsa. Kaikki merkittävät
japanilaisyritykset myös tuottavat vuosittain ympäristöraportteja. Useimmista
niistä on saatavilla myös englanninkielisiä paperiversioita. Eräät yritykset,
kuten Tokyo Gas, julkaisevat englanninkielisen ympäristöraportin vain inter
netsivuillaan. Seuraavista osoitteista löytyvät kolmen merkittävän yrityksen
ympäristöraportit:
http /ywww to»hiba cu jp/env/
hti p /.z\vww world Sony. coin/eco/
http •秘业
、仙1GijpiLigh也

Käytetyt lähteet:

Bureau of Environmental Plotection. Tokyo Metropolitan Go^ cmment 1998: Environmental
Protection in Poky 〇.
Bureau of Eib irunmenlal Protection. Tokyo Metropolitan Government 1999. The Tokyo
Metropolitan Action Plan for Environ mental Conservation
Bureau of Waste Management Tokyo Metropolitan Gov ernmcnl 1999. Waste Management in
Tokyo 1999.

Crump. John 19961 Environmental Politics in Japan Environmental Politics Vol.5, No.1.
Spring 1996
Environment Agencs 19981 Working (br the Environment An Introduction to the En\ironment
Agcncx and Japan's Env ironment Polics
Maidment. Richard & Goldblatt. David & Mitchell. Jerems (Edit.) 1998. Governance in the
Asia-Pacific London 1998.
Mitsubishi Electrici 1999 Eih ironmental Report

Uela. Ka/uhiro 19931 The Lessons of Japan's Environmental Policy An Economist's Viewpoint
Japan Rev icu of Internationa) Affairs Vo).7. No 1.
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gami gami
Voi kuvata myös henkilön
ulkonäköä. Räikeä.

ぎらぎら
強く輝く様子。どきつく光
るさま。態度、視線などに

kuvaa nalkuttamista,
painostamista.

がみがみ
口やかましく文句を言うさ
ま。

oro oro
kuvaa henkilöä, joka
on hädissään eikä
tiedä, mitä tehdä,
kiihtynyt .

chiku chiku

おろおろ
どうしていいかわからず、
とり乱すさま。

kuvaa jonkin pnkikkään,
terävän pistoa ja siitä
johtuvaa kipua.

ちくちく
先のとがったもので、小刻

みに刺す様子。また、その

ような痛みを感じるさま。
Nämä TUNNEKIELTÄ sivut ovat, kuinkas muuten, puheenjohtajamme Ronny-sanin ansiota Käännös Lauran
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VALO-KO hikari

VALOVOIMAISET KANJIT

光

Aikaisemmin X el「火(tuli)九,ノb二 kumartuva ihminen.
Esimerkiksi

ihminen, joka kantaa soihtua.

日光

AURINGONPAISTE 二 NIKKO
Aikaisemmin

日 oi i (•) el i aurinko + auringonkehrä

VALONSÄDE= kosen

光線

Q
valo 光+ 糸二lanka» 泉!ähde, a Ikujaanリこvesi, joka
v i rtaa r i nteessä e 1i ohut,1 ankaraa i nen virta

VALOKUVA二shash in

写真

(Menee vahan vaikeeksi)写 kopioida, jäljitellä, valo
kuvata : aikaisemmin

morttelista日 ja

;—rakennus (f^)

yhdistelmä

鳥 1innusta (a ikoinaan

tarkoitti pollöa, mahdol1i sesti myös muuttamista)

真 tosi, aito,aikaisemmin/目.ヒkaatunut i hm i nen :
tämä kanj i

tarkoittaa a 1 kujaan ylösalaisin olevaa

i hm i stä.E i ole tietoa, miksi tämä kanj i on tu1lut merk i t.semäan t otuutta, a i toa. Mutta va i keahan s i ta on
ka i kk ien valokuv ienkaan totuudesta se 1vää ottaa.
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VALOKUVAUS satsuei

撮 ottaa

扌，手 käsi ,貝^ eniten, aikaisemin in 底！Tässä

日 ei ole aurinko, vaan soturin kypärä 冃’月ヌ ottaa；耳 korva +

又 taas, jäileen. Yleensä arvellaan sen tarkoit
tavan

tarttumista ihmi sen korvaan, esimerkiksi tais-

telussa saadun vangin korvaan (aikoinaan K i i nassa oii
viehättävä tapa repäistä vangiksi joutuneelta korva).

Nythän

voimme ajatella

日 olevan aurinko ja käden ot

tavan sen valossa kuvaa,ta i jotain•影 varjo, siluetti,

hahmo；

景 näkymä, maisema,(日 aurinko,京 päakaupunki,

纟 auringon säteet): Hauringon säteet pääkaupungin yliを?”
EIi otetaan sei laisesta näkymästä kuva...

VALOVUOSI-konen

光年

光 valo + 年 vuosi, aikaisemmin 充
kumartuva ihminen

VALO OPPI 二

ri isintaimi^ f

; sadonkorjuun aikaan?

kogaku JL

J

光 valo+学 oppiminen; va i kkapa lapsi 子 kou1 un kori steel
lisen katon 円 alla.
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DONBURI
Riisiä alla ja valittu maku yllä. Tämä Japanissa yleisesti
tunnettu ruokalaji on siitäkin kiva, että siihen voi käyttää
myös ns. leftovereita; vihanneksia, lihaa tai kalaa.
Tässä OYAKO DONBURI eli PERHEEN DONBURI
(OYA = vanhemmat; KO = lapsi)

OYAKO DONBURI 4 Ile
4kippoa keitettyä, kuumaa riisiä
150 g kananlihaa
(ilman nahkaa ja luita, npuikkopaloina")
1 purjo
% sipulia
3 munaa
Keitinliemi:
n. % dl soijakastiketta
2 % rkl sokeria
2 rkl sakea tai valkoviiniä
1 dl kana- tai lihalientä

箸

Palorttele kana. Leikkele purjo n, 5mm rinkuloiksi; halkaise sipuli
puoliksi ja leikkele toinen puolikas ohuiksi suikaleiksi poikkisuuntaan
Vatkaa munat kulhossa. Keittele liemen ainekset pikku kattilassa.
Laita vähän öljyä vokin tai pannun pohjalle, kuumenna ja lisää
kananpalat ja vihannekset. Lisää keitinliemi Paista kunnes kana
on kypsä. Kaada pääile vatkatut munat tasaiseksi peitoksi ja paista
muutama minuutti, mutta ei liian kauan; munan tulee olla pehmeää ja
lientä tulee olla jäljellä pannussa.
Jaorttele riisi kappoihin, päälle neljään osaan jaettu seos pannusta
ja lopuksi päälle liemi. Syö kuumana. Lisänä voi tarjota marinoituja
vihanneksia, tsukemono, esimerkiksi retikkaa Itadakimasu.

RIISI

puikkoiltavaksi keitetään seuraavasti.
Suhteessa
riisiä 11/2 dl vettä eh tähän ohjeeseen tarvittava määrä
on noin 4dl.Risella on oikein hyvä tähän tarkoitukseen. Huuhtele riisi
n.neljässä vedessä, valuta ja lisää tarvittava määrä vettä. Laita kattila
kuumalle levylle, kansi päälle. Kun kuulet riisin kunnolla kiehuvan,
hämmennö pohjaa myöten perusteehsesti ja laita kansi päälle. Ajastin
10 min. ja kun riisi on kiehunut reilusti vähennä lämpöä, ajastin 5 min.
-mutt・ 也 avaa kanttapa sen jälkeen kattila pois lämmöltä ー 凯台 avaa
kantta, vaikka olisit kuinka uteiias — ia riisin annetaan seista kansi suliett如a vielä 10 min. Kun nyt avaat kannen pinnalla tulee olla pieniä
kraatereita. Onnistui!
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Shuntaro Sato ihastui suomalaisiin ja Suomen luontoon

SHUNTARO SATO JOHTAA
KUOPION SINFONIAORKESTERIA.
Johdettuaan 3 vuotta Lontoon kamariorkesteria
Shuntaru Sato nimitettiin Kuopion sinfoniaorkesterin
kapellimestariksi vuonna 200〇, Hän päätti muuttaa
Lontoosta Kuopioon. Shuntaro Sato toivoo orkesterin
musiikin pystyvän välittämään soittaiien luonteen
kauneuden.

俗96年,イギリス室内管弦楽団定惡公演でデビューした若き指十巻、佐慈缓太態
夭は25憲にしてクオピオ交缪秦忌主箒客演提描者に款任した,以來、クオピオに磨
リ住み薪しい可能性にチャレンジしてい多,クオピオ交 籌楽団の新しいCD発売に合

わせて鴨國した佐藤氏にフィンランドのラ察活動と慾らしを閉いた。燮かな存然と踣
間に惠まれた環境での彼の夸楽活動は、彼々,充矣の度を壇しているようだ.

，ラヌアのシモヤルビで
ちよつと一休みしませんか
美しいラップランドの自然の中で

静けさを語る小さな日本

KESÄN TAPAHTUMIA:
OR1SAMPÄORKSHOP 8.S.6.
SUOJÄRVEN YMPÄR!PYÖRÄ!LY 29.-30.6.
TEEVIIKKO U.-22.7.
IKEBA.NA-KURSS123.-25.7.
MÄYTTELYT: GENJIN TARINA SIMPUK^ KUORISSA;
HE1AN-KAUDEN ELÄMÄÄ JAPANIN HOVISSA

ROVANIEMENTIE 29. 97700 RANUA
OLA.NGQNTS 20 SIMONJÄBV»
016-359 935, FAKSI 355 2510
^vww.ranua.fi/japanjtaio
AVOINNA:15あゝー佰、& TI-SU 1M7
MUULLOIN SOPIMUKSEN MUKAAN
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Japanin suurlähettiläs Norimasa Hasegawan kalligrafia
Suurlähettiläs kertoikin opiskelleensa tätä taiteen lajia paitsi koulussa,
myös jatkaneensa koulun jälkeen kalligrafia-opintoja

TAPAHTUMIA

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTU

MIEKKA JA KIRSIKKAPUU ANNANTALOLLA
Kokemaan-katsomaan saapui n. 2000tiedonhaluista, Japanin
kulttuurista kiinnostunutta. Ja, mikä oli erikoisen ilahduttavaa,
runsaasti nuoria ja lapsia. Miekka-ja teeseremonianäytöksiin
eivät kaikki halukkaat mahtuneet Susheja jonotettiin Japani
laiset naiset Suomessa yhdistyksen pöydäl^ ja työpajoissa
oli vilkasta. Iloksemme Japanin Suomen suurtähettiiäs
Norimasa Hasegawa viipyi jopa pan tuntia tutustumassa eri
osastoihin. Viereisellä sivulla suurrähetöiään kalligrafia
MEKKA JA SAKUra
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1.Sendain kaupungin
lahja, tanabata.

2. VasemmaJta:
lähetystöneuvos
Kodaira, rouva Kodaira,
JKY:n puheenjohtaja
Ronny Rönnqvist,
suurlähettiläs Hasegawa.

3. Junko Sakab-Pitkänen
ja Japanilaiset naiset
Suomessa yhdistyksen
puheenjohtaja
Tomoko Saito-Soinisalo
tekevät susheja uskomat
tomat määrät.

4. Kumiko Hiltunen
työntouhtjssa kassans
sushi-pöydän takana.
Hän toimi myös englanninkeskustetyana
Hsidi Stubbin lopputyön
loDDUtvön
Heidi
haastatteluosuudessa,
joka koski ikebananja
eurooppalaisen kukkienasettelun eroja.

rAPAHTUMiA

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来導
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TAPAHTUMIA

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来員

FAPAHTUMIA

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来專
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UUTISIA

ース UUTISIA ニュ ー・ス UUTISIA 二

1 Puumiekat heiluvat
Annantalon edustalla
Kuva antaa samalla
aavistuksen talon tyylik
käästä arkkitehtuurista,
luulisi tapahtuman
tapahtuvan jonkin palatsin
pihalla.
2. Äiti ja tytär opettelevat
ikebanan tekoa keskittyneesti
ohjaajina Mervi Kapri ja
Riitta Tamminen.
c
tb
c:

胡项

3. Riitta'Tamminen opettamisen
touhussa. Erikoisen hauskaa
oli, että myös pienet pojat
saatiin innostumaan ikebanan
tekoon. Olihan se vielä 1800luvun lopulle vain miesten ja
erikoisesti samuraitten hommia.

二布

O
E

AW
2

TAPAHTUMIA

3

出来S 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

MATLEENA JÄRVIÖ,
Joka on kirjoittanut artikkelin
"Japanin uiko- ja turvallisuus
politiikka kylmän sodan jälkeen".
Matleena Järviö toimii myös
Tomon päätoimittajana syksystä
2001 lähtien. Tarkempaa tietoa
seuraavassa Tomossa.

Tässä kuvassa 28.10 00
syntynyt nuori herra
Lassi Eemil Järviö, joka sanan
mukaisesti pitää tiukasti kiinni
Matieena-äidistä, joka tästä
syystä pystyy siirtymään Tomon
päätoimittajaksi vasta syksyllä.

TAPAHTUMIA
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KUVASSA SUOMI ANZAI
Sauraavasta hänen isänsä
viestistä selviää nimen perustelu.

How do you do? My name is
Yoshikazu Anzai, science teacher
of High school in Miyagi pref.
A girt was bom to us on 6、’
October 200〇. My wife an ! iike
Finland very much, for we traveled
Finland as honeymoon. And I like
orineteering , a kind of sports, very
much so visited Finland twice So,
we decide to our baby s name
Suomi. If we had a friend in
Finland, we would send a letter
About our baby. But unfortunately
We don't have a Finnish friend.
So i write this letter and send
The Finland embassy. I wish my
baby were growing up with
beautiful mind as a landscape
of Finnish beautiful lakes and
woods.
30th November, 2000
Yuko, Yoshikazu and
Suomi Anzai
981-1224 Nato「i-shi
Masuda 3-1-6-1-A301
MIYAGI, JAPAN
Tama on kauan odottanut,
mutta k/netta odotetaaリ ノ

出来事 !apahtumia 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 ニュース UUTISIA 二
KIRJEENVAIHTOA
JAPANIKSI TOIVOO
Akemi Itoh
26-7 Matsunoki 2-C
Suginami Tokyo
166-00 14 Japan
Hobbies: reading, movies,
Music, gardening, travelling.
travelling.
Love: animals (esp: cats and
Dogs), nature.
Bd: October 19.1955
19,1955

'>1(,6 0014 (Tokyo Japan)
见京都杉並は松ノ札26 7
伊藤朱実(I日枷，)
H木語の出来る万お「紙I•さい
ばし、II木ハ八方ご遠慮卜さい
bi)：19 10 55

趣味：音楽・映画.荥点、
花を育てる小
ロ然と動物が好さです。

IZUMtTATENO
Konsertoi Temppeliaukion kirkossa 13.3.
Ohjelmassa Mozart, Grieg, Musorgski.
Konsertin tuotto meni Nippon Club ry:n hyväksi.

JAPANILMSIA PUUPIIRROKSIA
LAHJAKSI PORIN KOULUILLE
Opetushallituksen pääjohtaja
Jukka Sarjala luovutti kaksi
arvokasta japanilaista puupiirroskokoelmaa tunnustukseksi
Porin kaupungin ansiokkaasta
työstä Opetusministeriön ja
opetushattftuksen Koulun ja
kulttuurin yhteistyöhankkeesta
piirrokset edustavat japanilaista
Utagawa- koulukuntaa ja ovat
noin 150 vuotta vanhoja. Ne kuu
luvat noin kolmensadan alkupe
räisen puupiirroksen kokoelmaan,
jonka japanilaisen UtagawaSeuran perustaja Tadashi Goino
on lahjoittanut Opetushallitukselle
jaettavaksi edelleen suomalaisille
kouluille Utagawa-Seura vaalii
japanilaisen puupiirroksen perin
teitä ja halusi lahjoituksellaan
edistää japanilaisen ja suomalai
sen kulttuurin vuorovaikutusta
Lisätietoa:
Ylitarkastaja Inari Grönholm
Opetushallitus, p. 09-7747 7203

TAPAHTUMIA

RIITTA NAGAHARA
Jaavalaisella tekniikalla käsinvärjätty batiikki.
Töitten näyttely oli 26.3.- 20.4.
Kansainvälisessä Kulttuurikeskus Caisassa

SOILE PAASOSEN KERAMIIKKAA
Oli näytteillä 5.2.-4.3. Desien Forum Galleriassa
Suomenlinnan Pot Viaporin työhuoneella työskente
levä, Japanissakin opiskellut Soile, jolta aikaisemmin
on monissa näyttelyissä nähty veistoksia ja käyttö
esineitä. oli nyt tuonut näyttelyyn poikkeuksellisella
dreijausmenetelmällä syntyneitä uniikkeja tarjoiluvateja. Hän on onnistunut luomaan sekä muodon,
että elävän väripinnan esineisiin.

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
41

UUTISIAニュースuutisia ニュースUUTISIAニュースUUTISIAニュース UUTISIA 二

REIKO NIREKi
ANOTHER LAA/DSCAPE-NÄYTTELY 14243.
GALLERIA G
REIKO NIREKi on japanilainen kuvanveistäjä ja
tilataiteen tekijä. Hän opiskeli kuvanveistäjäksi
Japanissa ja jatkoi opintoja Euroopassa. Hän on
toteuttanut taiteellista ajatustaan eri puolilla maail
maa. Näyttelynsä hän työsti Kaapeirtehtaalla,
missä hän työskenteli maaliskuun loppuun saakka.
Tämä oli osa HIAP-ohjelmaa (Helsinki International
Artist-in Residence Programme), joka käynnistyi
syksyllä 1999. Kuvassa Reiko kertomassa
materiaalin, washi-paperi, käsittelystään.

JAPANILAISIA LAATIKOITA JA RASIOITA
ANU MARTISKAISEN KOKOELMISTA
Hyllygalleria Hyvinpieni 13.3. - 30.4.
Rikhardinkadun kirjastossa
Anun kanssa oli jo keskustelua hänen työskennelles
sään Japanin suurlähetystössä aiheesta japanilaisten
pakkausrasioitten kauneus ja idearikkaus. Ja kuinka
sieltä palatessa oli laukuissa "jo syötyjä" rasioita
kummat määrät. Näin kertoo Anu asiasta:
"Miten sen sinulle kertoisin, sydämeni selväisin,
vai näkisitköhän sen lahjapakkausteni väreissä ja
herkkyydessä. Voisiko se olla niin aitoa ja kaunista
kaikessa yksinkertaisuudessaan?
Keräilyharrastukseni alkoi 1986. kun huomasin
Japanin suurlähetystössä työskennellessäni, kuinka
häikäisevän kauniita lahjapakkauksia japanilaiset
kanniskelivat mukanaan. Kun tieto harrastuksestani
tevisi, kaikki diplomaatit halusivat lahjoittaa minulle
rasioita. Keräsin kaikki mahdolliset laatikot, ja niitä
kertyi yhteensä 300 kappaletta vuoteen 1997
mennessä. Tämä kokoelma on minuiie hyvin
rakas ja kallisarvoinen muisto."

EDO CULTURAL CENTER
Japanese Language School
Summer intensive course 2001
Tietoa: Edo Cultural Center
Phone:+81-3-3589 0202
Fax:+81-3-3589-0233
E-Mati:edo @ goLcom

TAPAHTUMIA
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11 VALOKUVAAJAA JAPANISTA
Japan s Artists Today«näyttely
Tampereella VAPRIIKISSA 10.3 -29 4
Oheinen kuva: Eikoh Hosoe

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事

HARRASTUSPIIRIT jatkavat syksyllä, tiedot seuraavassa TOMOssa.
Paitsi IKEBANA, joita tehdään maalla 10.6. ja 19.8. klo 11.
Tarkemmin: Laura Lappalainen puh+fax+vastaaja 698 6496.
KOKKAUSKURSSIT Tietoa antaa Fred Kapri p k. 692 2106, t. 692 7522.

Kakuta-san opastaa
Fred Kapria
japanilaisen
kokkaamisen
taidoissa
ravintola Koton
keittiössä,
jossa kurssittdn
pidetään,
herkkuateria
syödään sitten
ravintolan puolella!

Yhdistyksen kautta:
japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset
käyntikortit,
kalligrafiat
Japanin kulttuurin kurssit
ja luennot kouluille,
opistoille, liikelaitoksille:
kieli, origami, ikebana,
kalligrafia,historia,
kirjallisuus, puutarhat,
taide, musiikki jne.
yhdistys välittää myös
japaninkielistä opastusta.
Puh^Fax 09-698 6496

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 3〇・-, ulkopuolisille 40.-+ postituskulut, paitsi 2〇. BU,
josta suuren kysynnän vuoksi jouduttiin ottamaan pieni lisäpainos; tämä nosti
hintaa: jäsenille 70.-ja muille 8〇.-. Sama hinta myös 22. KEN. Joitain numeroita
ei ole enää saatavissa, Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

HUOM! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 10.- ♦
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 3,5,6,9,10,13,
HASHIEN AIHEET

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

4
5.
6.
7.

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 (p.l.)
17. Japanin luonto (p.l.)
18. Japanilainen tanssi (p.l.)
19. Furo-sauna (p.l )
(Huom! teksti suomeksi ja japaniksi)

2〇. BU - Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN 一 Japanin linnat,
haarniskat, mon
23. EN 一 Japanilaiset puutarhat

Tapio J・ Tuomi: JAPANILAIS~SUOMALAINEN KANJITANAKIRJA
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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.
TILAUSKUPONKI

Pirjo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN FINNISH LANGUAGE,
BIBLIOGRAPHY
JAPANIN KIRJALLISUUS SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA
Sisältää suomennosten luettelon lisäksi
Yleiskatsauksia ja hekemistoja.
80s. Hinta 50 mk + postikulut.

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
196 sivua, jäsenhinta 7〇.-. muille 85.-, kasetti I/5〇.-, kasetti II/4〇.- +
postikulut
SANASTO EDELLISEEN japani・suomi・japani n. 2000 sanaa, 2〇,- +
postikulut
Tero Salomaa: JAPANIWUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esjmerkkeineen. Jäsenhinta 15〇.-, muille 175.- +
postikulut.

JAPANI 2001 toimittanut Tero Salomaa

Huom! Nyt hintaan 10.- + postikulut.
TILAUSKUPonki
Tilaa tällä kupongilla. Postiosoite PL 305, 00101 Helsinki. Pankki: SAMPO 800021-6481 665

HASHI
TADAAKI KAWATA JAPANIN KIELI

PINSSI
SANASTO

KASETTI I____ II

TAPIO J TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA

NIMI

LÄHIOSOITE

PUH/FAX

POSTITOIMIPAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ

ALLEKIRJOITUS
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Tue-Fri 11-19
Sat 12-17
Runeberginkatu 40 B
00260 Helsinki
Tel. 09-241 3440
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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 100.- SAMPO 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
NIMI____________________________________________________________________________________

PUH________

FAX

_____________________

E-MAIL

LÄHIOSOITE_______ _______________________________________________________

POSTINUMERO__________________________________________________

一

---_______ _

_____________________

POSTITOIMIPAIKKA________________________________________ __ _________________________

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN__________________________________

_ ________________

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN)

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS_______ _______________________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS.
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フィンラソド

UNKOKU TOOTEKI
1606-1664
KUU JA LUUMUPUU.

裝痴

