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Kansikuva

Unkoku Toeki (1591-1644)
Maisema, hahmo, kukkia ja lintuja, 1600 -luku
Väri ja tussi paperille, ensimmäinen kuva kahden kuusiosaisen sermin 
työstä, koko 119,9 x 51,0 (xl2)

"Helsingin kaupungin taidemuseon ja Yamaguchi Prefectural Museum of 
Artin yhteistyön ansiosta suomalaisilla on nyt mahdollisuus nähdä 
ainutlaatuisen hieno vanhan japanilaisen maalaustaiteen näyttely. Zen- 
mestari Sesshu ja hänen seuraajansa - näyttely Meilahden museossa 
esittelee upean kokoelman Japanin kansallistaiteilijoihin kuuluvan zen- 
munkki Sesshun (1420-1506) ja hänen seuraajiensa muodostaman 
Unkoku koulukunnan tussimaalauksia ja sermejä.

Sesshun ja hänen koulukuntansa maalaukset ovat mestarillisen sävykkäitä 
kuvauksia maisemista, zen-buddhalaisista opetuksista, kukista ja 
eläimistä. Näiden taideteosten kauneus ja harmonia on iätöntä, se on 
aikaan, paikkaan ja kulttuureihin liittyvien erojen yläpuolella. Aika ei ole 
vienyt teoksilta niiden ainutlaatuista tuoreutta ja herkkyyttä, joka kykenee 
puhuttelemaan yhtä lailla kiireistä nykyihmistä kuin satojen vuosien 
takaista katsojaa Japanissa.

Valtaosa näyttelyn teoksista kuuluu Yamaguchi Prefectural Museum of 
Artin kokoelmiin, eivätkä ne ole olleet koskaan aikaisemmin näytteillä 
Japanin ulkopuolella.

Näyttelyluettelo Zen-mestari Sesshu ja hänen seuraajansa, japaniliasta taidetta 
1400-1800 hauilta: ote esipuheesta (T. Karjalainen ja T. Ueno, s. 8), Helsingin 
kaupungin taidemuseo, Meilahti 23.8.-12.11.2000



TOMO 友

TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl
Päätoimittaja: Matleena Järviö, Puijetie 7b 379,00 960 Helsinki, puh. 050-592 8369
Aineisto on tervetullutta lehteen (WORD- liitteinä, matleen有aervioe@hotmail.com)
Vakituinen avustaja: Liisa Kemppi
Mahdolliset faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60€ (toisto 50€), % s. 34€ (25 €), % s. 20€ (18€ )

JÄSENMAKSUJA maksettaessa pyydämme aina ilmoittamaan VIESTl-osiossa 
jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., PL 305, 00 101 Helsinki

kuva: Antti Lappalainen

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös 
englanninkielisiä lehtiärThe East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma 
(japanilaista taidetta ja antiikkia). Satavilla myös Japan Echo (japaninkielisistä 
lehdistä käännettyjä ajankohtaisaiheita). Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä 
puhelimitse: Ulla Arjamaa p. 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen p. 09- 698 
6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotilassa TOMOHIMASSA os.
Wecksellintie 6.
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustenu 1978. Yhdistyksen tavoitteena on 
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY järjes
tää vuosittain VEDEN AÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHIJulkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. 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】978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「摘」、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。

ULKOMAINEN TEETAIDEHETKI
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2002

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

MATLEENA JÄRVIÖ 050-592 8369

TOMOKO SMTO-SOINISALO 09- 757 1662

VARAJÄSENET HELI LAITINEN 09- 241 2342

LAURA LAPPALAINEN 09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09- 724 5031

MATKAT MINNA KARENSALO 09- 693 9309

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA MATLEENA JÄRVIÖ 050-592 8369

TOMO/ VAKITUINEN AVUSTAJA LIISA KEMPPI 09- 388 3439

YSTÄVYYSSEUROJEN
LIITON YHTEYSHENKILÖ HELI LAITINEN 09- 241 2342

HARRASTUSPURIEN OHJAAJAT

ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

EKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09- 698 6496

JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09- 753 3171

KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09- 724 6746

MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09- 555 755

RUOKA KENICHI KAKUTA (klo 12.00 jälk) 09- 395 2992

FRED KAPRI 09- 692 7522
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KEVÄÄN KORVALLA - tulevia tapahtumia

Kevättä on jo ilmassa eteläisessä Suomessa, ja talven selkä pian taittunut 
pohjoisessakin. Japanissa valmistaudutaan uuden alkuun: perinteisesti 
yritykset suorittavat suurrekrytoinnit keväällä, budjettivuosi on 
huhtikuusta ja maaliskuuhun, ja myös koululaitos elää saman rytmin 
mukaisesti eli koululaiset ja opiskelijat valmistautuvat pian uuden 
lukuvuoden alkuun.

Yhdistyksellämme on jälleen vilkas kevätkausi menossa: 
harrastuspiireissä opetellaan sushin tekoa, galligrafiaan voi tutustua 
isoissa tiloissa Kauppakorkeakoululla'Yoko Kobayashi-Stjeman 
opastuksella, ikebanoja sommitellaan Tomohimassa, myös 
kotisivuprojekti etenee mukavasti ja ANN ANT ALON
J AP ANITAPAHTUMAN suunnittelu on täydessä vauhdissa.

Malmitalolla on lähes kuukauden ajan (19,3.-13.4.) esillä grafiikkaa 
Japanista: The World of Kegoro Kiji Art - White Fairy Tale. 
Taiteilijoina Kegoro Kiji ja Emikö Tosaka, ja näyttelyyn on vapaa pääsy. 
Käykääpä kurkistamassa!

Kirjoittavia jäseniä kiitän aktiivisesta osallistumisesta TOMON tekoon, ja 
korjaan edellisessä lehdessä ollutta virheellistä tietoa teetaiteessa 
käytettävistä kukista, teetaiteessa käytetään teekukkia eli chabanaa eikä 
ikebanaa, kuten kirjoitin.

Seuraava TOMO ilmestyy vasta kesän alussa, joten laittakaahan ylös 
Annantalon Japanipäivä eli su 28.4. (asiasta tarkemmin toisaalla 
lehdessä), tulossa on nimittäin hieno päivä teemana TAITO JA TAISTO. 
Tervetuloa päiväksi Japaniin!

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen,

Matleena Järviö
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DENKITEN.NET

TERVETULOA

www.denkiten.net
denkiten@saunalahti.fi

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön. 
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden. 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

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

ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA 
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRV! 
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanitaio

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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TAITO & TAISTO

Annantalon Japani-tapahtuma su 28.4. klo 10-16

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.:n vuosittainen 
kevättapahtuma kokoaa Annantalolle jälleen japanilaisen 
kulttuurin harrastajat ja taitajat, mahdollisuus kokeilla itse, 
katsella, kysellä, ja tutustua mm. seuraaviin aloihin:

TAITO
• origami (paperin taittelutaide)
• kalligrafia
• ikebana (kukkien asettelutaide)
• teetaide
• bonsaipuu-näyttely
• japanilaista ruokaa myynnissä

TAISTO
• taido
• aikido
• judo
• daitoryu jujutsu
• hontai yoshin ryujujutsu
• shorinji kempo
• kashima shinryu
• karate

Tervetuloa tutustumaan ja syventymään kiehtovaan 
Japanin kulttuuriin!

(vapaa pääsy)
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TULOSSA:
VOIT PIAN KLIKATA ITSESI

YHDISTYKSEMME KOTISIVUILLE:

WWW.JAPANINKULTTUURI.NET

Syksyllä aloitettu kotisivuprojekti valmistuu hiljalleen, suurkiitos 
jäsenillemme Hanna Sarkimaalle, joka on teknisesti mahdollistanut 
sivukokonaisuuden luomisen, ja Vilho Hunnakolle, joka on sitoutunut 
päivittämään sivut. Jäljellä on kuitenkin vielä iso urakka: sivujen sisällön 
kixjoittaminen. Tavoitteenamme on, että sivut valmistuisivat 
käyttökuntoon huhtikuun aikana, kotisivutiimi, joka koostuu Hannan ja 
Vilhon lisäksi johtokunnan jäsenistä, tekee ainakin parhaansa.

Sivuilla esitellään yhdistyksemme toimintaa ja harrastuspiirejä, kerrotaan 
ajankohtaisista Japani-tapahtumista ja uutisista (huomattava parannus 
viestintään siis), ja tietysti tarjotaan linkkejä muihin Japani-yhdistyksiin 
ja -tahoihin niin Suomessa kuin Japanissakin. Lisäksi saamme vihdoin 
käyttöön sähköpostiosoitteet, joten yhteydenpito nopeutuu ja helpottuu.

Suunnitteilla on myöhemmässä vaiheessa mm. verkko-Tomo, 
harrastuspiirien omat sivut ja -sähköpostilistat yms. aikaresurssien 
puitteissa.

Tällä hetkellä sivuilla ei vielä siis ole sisältöä, mutta huhtikuun jälkeen 
kannattaa kokeilla, josko olisimme pysyneet aikataulussamme!

M.J.

11

http://WWW.JAPANINKULTTUURI.NET


Amelie Nothomb: Nöyrin palvelijanne

Belgialainen vuonna 1967 syntynyt Amelie Nothomb palkittiin 
romaanistaan Nöyrin palvelijanne (ranskankielinen alkuteos Stupeur et 
tremblements,1999) Ranskan akatemian kiijallisuuspalkinnolla vuonna 
1999, samoin hänelle myönnettiin Prix Internet. Nothomb on 
diplomaattiperheen nuorin tytär, joka syntyi Koobessa, Japanissa, missä 
hän vietti ensimmäiset viisi elinvuottaan. Brysselissä Nothomb on 
opiskellut romaanista filologiaa, hän puhuu su juvasti japania ja on 
toiminut tulkkina ja kääntäjänä Tokiossa. Esikoisteos ilmestyi 1992.

Nöyrin palvelijanne kertoo minämuodossa nuoren belgialaisnaisen 
kokemuksista vuoden ajalta japanilaisyhtiön palveluksessa, mikä on ollut 
hänen haaveensa, ja suurin odotuksin hän työnsä aloittaakin.
Kulttuuritörmäykset ovat kuitenkin päähenkilön ja japanilaisten 
esimiesten välillä rajuja, ja lopulta kertoja päätyy odottamiensa vaativien 
työtehtävien sijaan siivoamaan saniteettitiloja.

Kisailijan tyyli kirjoittaa on mukaansatempaavaa, terävää ja taitavaa 
tekstiä, joka pitää helposti otteessaan ensimmäiseltä sivulta viimeiselle. 
Toisaalta liioittelussa ja stereotypioiden viljelyssä on myös melkoisesti 
nielemistä. Ja vaikka Nothomb myöntääkin myös päähenkilön 
käyttäytyvän typerästi, tekstin mustavalkoisuus on silmiinpistävää. 
Japanilaisista hän toteaa mm. näin: japanilaisen mielestä ihminen ei 
koskaan tee liikaa työtä... ", .vilpittömästi anteeksi pyytelevän 
japanilaisen näkee suurin piirtein kerran vuosisadassa... "3 "... Japanissa 
on maailman korkein itsemurhaprosentti, niin kuin kaikki tietävät. Minua 
kyllä ihmetyttää, ettei itsemurha ole siellä vieläkin, yleisempi...Yhtään 
valoisampaa kuvaa Nothomb ei anna japanilaisten asenteista 
länsimaalaisia kohtaan: "Te käyttäydytte yhtä halpamaisesti kuin 
länsimaalaiset yleensä...", " Huomaavatko valkoiset itse, että he 
löyhkäävät kuin vainaja? (hikoilu)", " ...annan kunniasanani... saatte 
uskoa, että kunniaa on olemassa myös länsimaissa...".

Teos ammentaa kirjailijan omista kokemuksista ja kulttuuritörmäyksi stä 
Japanissa, mutta olisin suonut realistisempaa tapaa käsitellä japanilaisen 
kulttuurin negatiivisia piirteitä. Sanomattakin on selvää, että Japanissakin 
on ongelmia, ja varsinkin viime vuosikymmen on ollut melkoinen 
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muutosten jakso, mikä on tuonut esiin paljon vakavia lieveilmiöitä. Myös 
monet japanilaisnuoret voivat pahoin, työttömyys ei ota hellittääkseen, ja 
toisaalta työssä jaksaminen puhuttaa japanilaisia. Samalla Japanissa on 
kuitenkin käyty paljon keskustelua elämisen laadusta, sukupuolten välisen 
tasa-arvon kohentamisesta ja isien mahdollisuuksista osallistua enemmän 
lastensa elämään, Japanin kansainvälistämisestä, vanhusten hoidosta ...

Nothomb marssittaa sivuillaan esiin myös kaikki vanhat Japani-kliseet 
kuten, ettei aloitteen tekeminen missään nimessä käy Japanissa, että 
säännöistä ei missään oloissa milloinkaan voida poiketa, että japanilaisella 
naisella ei ole mitään mahdollisuuksia onnelliseen elämään... Lyhyesti, 
Nothomb niputtaa mielestäni japanilaiset kulttuurinsa sätkynukeiksi, jotka 
eivät voi systeemilleen mitään.

Tietysti Amelie Nothomb on kirjailija, ei tutkija, mutta teoksen 
mustavalkoisuus ja liioittelu oli minulle, myös yhtä ja toista Japanissa 
kokeneelle, ristiriitainen ja myös ikävä lukukokemus. Toisin sanoen, jos 
Nothomb olisi vähemmän perehtynyt Japaniin, kirjan tyyli olisi ollut 
helpompi ymmärtää, mutta hänen kokemuksellaan olisin odottanut 
todellista kykyä ylittää kulttuurien välisiä raja-aitoja. Ongelmista saaja 
pitääkin puhua, sillä kyllähän Nöyrin palvelijanne tuo esiin japanilaisten 
itsensä oikeasti kokemia kipeitäkin ongelmia, mutta teoksen 
mustavalkoisuus tavallaan vesittää hyvän lähtökohdan. Onkohan vanha 
sanonta taas pitänyt paikkansa: sehän kuuluu, että jos viettää Japanissa 
viikon, voi kirjoittaa aiheesta kirjan, kuukauden oleskelun jälkeen esseen 
ja vuoden jälkeen ei enää mitään...

Toisaalta Nothomb tuo myös esiin sen, mitä jäin kaipaamaan: kulttuurista 
riippumatta emme me ihmiset ja elämäntilanteemme niin erilaisia ole, 
elämmepä täällä tai muualla: esimiehiä ja työtovereita on monenlaisia, 
välillä on mahdotonta ymmärtää vierasta kulttuuria ja ajatusmalleja, ja 
naisnäkökulmasta katsottuna syrjintää kokee niin suomalainen, 
belgialainen kuin japanilainenkin nainen. Kriittisyys ja kyky lukea rivien 
välistä osoittautuu siis myös Nöyrin palvelijanne -teoksen kohdalla 
ensiarvoisen tärkeäksi taidoksi.

Kirjan suomentaja Annikki Suni, kustantaja Otava,127 s. hinta 140 mk.

Matleena Järviö
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Chado - japanilainen teetaide

Perinteinen japanilainen teetaide, Chadö (suom. teen tie) tai Cha-no-yu, 
on alunperin kehittynyt teen käytöstä zen-luostareissa mietiskelyä 
edeltävänä virkistysjuomana, aatelin ja sotilasluokan sosiaalisesta 
ajanvietteestä sekä uskonnollisista uhritoimituksista. Erityisesti 1400- 
1500-luvuilla teen valmistaminen ja juominen muotoutui omaksi 
taiteekseen, jossa yhdistyvät japanilaisen kulttuurin monet osa-alueet. Se 
ei ole esittävää näyttämötaidetta, vaan intiimi kahden tai useamman 
ihmisen kohtaaminen pyrkimyksenään elää ja kasvaa sopusoinnussa 
toinen toistensa ja ympäristön kanssa sekä kommunikoida syvimmällä 
mahdollisella tasolla. Tämän yhteyden kautta ihminen vähitellen löytää 
arkipäiväistenkin asioiden sisäisen kauneuden ja oppii sitä vaalimaan. 
Chadö ei jää vain yksittäiseen, joskin ainutlaatuiseen tilaisuuteen tietyssä 
teehuoneessa, vaan se vaikuttaa teen tien kulkijan elämään ja asenteisiin 
kokonaisvaltaisesti, se on elämäntapa.

Kuuluisa teemestari Sen no Rikyu (1522-91) tiivisti Chadön 
keskeisimmän sisällön neljään käsitteeseen:

•Wa tarkoittaa harmoniaa ja sopusointua, joka vallitsee teetilaisuuteen 
osallistuvien isännän ja vieraiden kesken, mutta myös ihmisen ja luonnon 
sekä käytettävien esineiden ja vuodenaikojen vaihtelun kesken.

•Kei on sitä vilpitöntä kunnioitusta ja kiitollisuutta, jota tunnemme 
lähimmäisiämme, myös menneitä sukupolvia kohtaan, ja joka ilmenee 
mm. tarkoin määrätyssä etiketissä toinen toistemme huomioon ottamisessa 
pienimmissäkin asioissa.

•Sei merkitsee puhtautta niin fyysisessä kuin henkisessäkin mielessä. 
Vain puhtain sydämin voimme vilpittömästi jakaa kulhollisen teetä 
toistemme kanssa ja näin omalta pieneltä osaltamme rakentaa rauhaa ja 
sopusointua. Yksinkertaisuus ja koruttomuus, kaiken turhan karsiminen 
auttaa meitä myös löytämään oman itsemme ja tuntemaan sen.

•Näistä kolmesta periaatteesta seuraa Jaku eli mielenrauha.

14



On sanottu että tee ja zen ovat saman makuisia. Parhaimmillaan chadö 
onkin zen-mietiskelyä. Teetaide on saanut pitkän historiansa aikana 
vaikutteita useista eri uskonnoista ja filosofioista, mm. shintosta, 
buddhalaisuudesta, konfutselaisuudesta, taolaisuudesta ja kristinuskosta. 
Se ei itsessään kuitenkaan ole uskonto, eikä edellytä mitään uskonnollista 
vakaumusta. Se edellyttää ainoastaan avoimuutta ja halua kasvaa 
vastuuntuntoisena ihmisenä ja yhteisön jäsenenä.

Chadön opiskelu on hyvin kurinalaista ja siinä pidemmälle edistyminen 
vaatii elinikäistä omistautumista. Opiskeluun kuuluu satoja erilaisia tapoja 
valmistaa maljallinen teetä ja taljoilla se. Tavoitteena on aina 
mahdollisimman suuren henkisen ja fyysisen tyydytyksen luominen 
toiselle ihmiselle. Lisäksi teetaiteen opiskelijan on opittava tuntemaan 
arkkitehtuuria, puutarhataidetta, keramiikkaa ja muuta taidekäsityötä, 
ruuanvalmistusta, kalligrafiaa, kukkienasettelua, historiaa, filosofiaa ja 
monia muita osa-alueita.

Tiedollisten (gaku) ja taidollisten (jitsu) valmiuksien lisäksi tulee vielä 
henkinen kasvu (do). Tämän vuoksi Chadoa ei voi oppia kirjoista, vaan 
perinnettä siirretään suoraan opettajalta oppilaalle. Tämä inhimillinen 
luottamukseen, vastuuseen ja lojaaliuteen perustuva suhde on keskeinen 
lähes kaikissa perinteisissä japanilaisissa taiteissa. Teetaiteen opettajat ja 
opiskelijat ovat sitoutuneet perinteisesti eri koulukuntiin, joilla on pieniä 
painotuseroja. Tällä hetkellä suurin koulukunta tunnetaan nimellä 
Urasenke.

Toim Minna Rajala, teetaideopettaja ? kuva Reijo Rajala
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Bonsai- taide

Syntyhistoriaa

Bonsai-taitecn voidaan sanoa saaneen alkunsa itä-aasialaisen 
puutarhakulttuurin sivutuotteena. Kiinassa puutarhoja rakennettiin jo 
ainakin 2000-luvulla eKr. Vähitellen puutarhoista alettiin rakentaa 
pienoismaisemia keinotekoisine vuorineen, vesistöineen ja kasveineen.

Kuuluisan legendan mukaan eräs liiaksi lihonut keisari halusi rakentaa 
pienoismallin hallitsemistaan maa-alueista palatsinsa yhteyteen, sillä 
matkustaminen oli hänelle liian raskasta. Pienoismaisemia alettiin 
rakentaa myös mataliin ruukkuihin, ja niihin saatettiin lisätä myös pieniä 
siltoja, taloja ja jopa ihmishahmoja. Tällaisten asetelmien tekoon uskottiin 
tarvittavan erityisiä taikavoimia, ja niiden omistaminen kertoi korkeasta 
statuksesta yhteiskunnassa.

Kehitys eteni lopulta yksittäisten puiden kasvattamiseen, kun luonnon 
muovaamia, vaikeissa oloissa kasvaneita kääpiökokoisia puita alettiin 
siirtää ruukkuihin. Ajatus puiden muodon muokkaamisesta leikkaamalla 
syntyi kuitenkin vasta myöhemmin. Erityisesti taoiaismunkit mieltyivät 
tähän harrastukseen, ja heille puut muodostivat yhteyden tuonpuoleiseen. 
Puuvanhusten vääntynyt olemus muistutti munkkeja siitä, miltä he itse 
näyttäisivät astuessaan viimein rajan yli.

Japanilainen bonsai

Sana bonsai on itse asiassa japania, ja karkeasti kääntäen bon tarkoittaa 
vatia, ja sai istutusta. Kiinassa käytetään nykyisin termiä penjing, joka 
tosin kirjoitetaan samoilla kirjoitusmerkeillä. Nykyään kiinalainen ja 
japanilainen bonsai eroavat melko selkeästi toisistaan: Kiinassa 
istutuksissa pyritään usein maisemavaikutelmaan, kun taas Japanissa 
keskitytään enemmän yksittäisten puiden kasvatukseen. Länsimaisin 
silmin japanilainen bonsai vaikuttaa usein kiinalaista vastinettaan 
viimei stellymmältä.

Ensimmäiset kirjalliset todisteet bonsain siirtymisestä Japaniin ovat 
Kamakura-kaudelta (1185-1333), mutta voidaan olettaa, että siirtyminen 
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tapahtui jo aiemmin. On epäselvää, miten bonsai kulkeutui Japaniin: erään 
teorian mukaan buddhalaismunkit toivat bonsaikulttuurin mukanaan jo 
500-luvulla samaan aikaan buddhalaisuuden kanssa. Japanilaisen bonsain 
alkuaikoina ns. Tako-muoto (mustekala) oli erityisen suosittu, mutta 
lopputulosta ei voitane sanoa kovin luonnolliseksi. Tuohon aikaan 
kuuluisa japanilainen munkki Yoshida Kenkö (1283-1351) kirjoitti 
teoksessaan Tsurezuregusa (Joutilaan mietteitä, suomentanut Kai 
Nieminen): ^kummallisesti vääntyneiden puiden arvostaminen ja niistä 
nauttiminen on sama kuin rakastaisi epämuodostuneisuutta^^. Bonsain 
muotoihanteet kuitenkin muuttuivat vähitellen, ja Meiji-restauraation 
(1868) jälkeen yleistyi nykyinen "luonnollisen kauneuden" tyylisuunta.

Ensimmäisen kerran bonsai-puita saatiin ihailla Aasian ulkopuolella 
Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1878. Koska juuri japanilaiset 
esittelivät taidemuodon länsimaille, on kiinalaisen bonsain tuntemus 
jäänyt maailmalla vähäisemmäksi.rFoisen maailmansodan jälkeen 
Yhdysvaltojen miehitettyä Japanin joukko amerikkalaisia sotilaita innostui 
bonsai- harrastuksesta. Palatessaan kotimaahansa he levittivät 
tietämystään edelleen.

Bonsaiden kasvatus ja estetiikka

Perinteisesti bonsai on ulkokasvi, sillä kylmiin olosuhteisiin sopeutuneet 
puulajit eivät siedä asuinhuoneiden lämpöä. Japanissa bonsai saatetaan 
tuoda sisälle esimerkiksi tiettyä tilaisuutta juhlistamaan, mutta se 
palautetaan takaisin ulos viimeistään päivän tai parin päästä. Länsimaisen 
huonekasviperinteen ja bonsain kohdatessa syntyi ns. huonebonsai. 
Tällaiset puut on kasvatettu trooppisista ja subtrooppisista puulajeista, 
joten niitä voi pitää sisällä ympäri vuoden. Huonebonsaitkin kannattaa 
kuitenkin viedä kesällä ulos, sillä huoneolosuhteet eivät ole niillekään 
luonnollinen kasvuympäristö. Suomen oloissa oman luokkansa 
muodostavat japanilaiset puulajit, sillä suurin osa niistä ei kestä kylmää 
talveamme. Ne vaativat talvilevon paikassa, jossa on riittävän viileää, 
muttei liian kovaa pakkasta.

Bonsain kasvattamisessa on tarkoitus luoda täysikasvuisen puun 
vaikutelma pienoiskoossa. Tarkan pienoismallin luomisesta ei kuitenkaan 
ole kyse, sillä pienen kokonsa vuoksi bonsai-pmssa on varsin vähän 
oksia. Lisäksi bonsaiestetiikassa on aina läsnä tietty taiteellinen
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vaikutelma: voidaan sanoa, että ÄOH5az-taiteilija pyrkii mahdollisimman 
tasapainoiseen lopputulokseen, jonka luonnonkauneus ylittää jopa itse 
luonnon. Bonsain muoto on usein epäsymmetrinen, sillä se antaa 
luonnollisemman vaikutelman. Esimerkiksi runkojen lukumäärässä 
vältetään parillisia lukuja (kaksoisrunko on tosin sallittuja varsin yleinen), 
erityisesti lukua neljä, sillä lausuttaessa se kuulostaa samalta kuin japanin 
kielen sana kuolema.

Puun pienenä pitäminen ei ole itsetarkoitus, ja bonsaiden kokokin 
vaihtelee noin viidestä sentistä yli metriin. Kaikki bonsait eivät ole puita 
lainkaan, sillä täydennyskasveina käytetään myös erilaisia pienikasvuisia 
ruohoja ja perennoja. Usein luullaan, että kasvatukseen käytettävät 
puulajit ovat erityisiä "bonsai-kasveja", mutta todellisuudessa bonsait 
luodaan aivan tavallisista puu-ja pensaslajeista. Japanissa on tosin 
jalostettu lukuisia sikäläisten puiden lajikkeita, jotka ominaisuuksiltaan 
sopivat tarkoitukseen luonnonlajeja paremmin. Periaatteessa mikä tahansa 
puuvartinen kasvi kelpaa, mutta usein suositaan lajeja, joilla on pienet 
lehdet ja ohuet, tiheästi kasvavat oksat. Mikäli käytetään kukkivia lajeja, 
myös kukkien ja hedelmien pieni koko on toivottavaa. Monet 
suomalaisetkin puulajit ovat bonsaikasvatukseen soveltuvia.

Bonsain luominen ja sen muodon ylläpitäminen tapahtuu leikkaamalla ja 
taivuttamalla, ja itse asiassa käytetyt toimenpiteet eroavat vain hieman 
tavanomaisesta puiden ja pensaiden leikkauksesta. Halutun muodon voi 
ajatella olevan kuin näkymätön ääriviiva, jonka ylitse kasvavat versot 
lyhennetään. Taivuttamiseen käytetään kuparilla päällystettyä 
alumiinilankaa, joka kierretään taivutettavan oksan tai rungon ympärille. 
Japanissa käytetään myös kuparilankaa, mutta koska se täytyy pehmentää 
kuumentamalla työstämisen helpottamiseksi, on sen käyttö huomattavasti 
hankalampaa. Kun oksa on kasvanut riittävästi paksuutta, pysyy muoto 
paikallaan ilman lankaakin. Taivutuslangat tuleekin aina poistaa ennen 
kuin ne alkavat pureutua runkoon.

Bonsai-puut harrastuksena

Bonsaiharrastuksen aloittamiseen on monia tapoja: siemenestä tai 
pistokkaasta kasvattamien vaatii hieman enemmän aikaa, kun taas 
tavallisista puutarhataimista voi muotoilla ^^valmiin^^ bonsain muutamassa 
tunnissa. Myös luonnosta voi löytää valmiiksi kääpiöityneitä puita, joskin
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niiden siirtämiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Bonsai eroaa muista 
taidemuodoista siinä, ettei itse taideteos ole koskaan valmis, sillä vaikka 
haluttu muoto saavutetaankin jossakin vaiheessa, ei puu koskaan lakkaa 
kasvamasta. Tästä syystä bonsaita tulee leikata säännöllisesti koko sen 
elämän ajan.

Bonsai-puut kasvavat usein hyvin pienissä ruukuissa, ja on totta, että tämä 
on osasyynä niiden pieneen kokoon säännöllisen leikkaamisen ohella. 
Istutukseen käytetty multa on hyvin vettä läpäisevää, mikä on 
välttämätöntä juurten terveyden ylläpitämiseksi. Ajan mittaan juuret 
kuitenkin täyttävät koko multatilan, ja jos asialle ei tehdä mitään, puu 
sairastuu ja lopulta kuolee. Siinä missä huonekasveille vaihdetaan 
suurempi ruukku uuden kasvutilan aikaansaamiseksi, istutetaan 
täysikasvuinen bonsai takaisin samaan ruukkuun. Ennen tätä sen juuret 
leikataan, mikä on puulle paljon mukavampi kokemus kuin voisi olettaa: 
kasvin kannalta tärkein osa juurta on sen kärki, joka huolehtii veden ja 
ravinteiden ottamisesta. Näin ollen paksut ja puutuneet juuret ovat varsin 
hyödyttömiä, ja juuri niitä juurten leikkaamisen yhteydessä lyhennetään 
eniten. Bonsai istutetaan uuteen multaan ja kastellaan, jonka jälkeen



juurten leikkaushaavoista alkaa kasvaa uusia imujuuria. Operaation 
jälkeen bonsai virkistyy huomattavasti, joskin sen kastelussa saa olla 
aluksi varovainen, sillä leikatut juurenkäijet alkavat mädäntyä liikaa 
kasteltaessa.

Vastoin yleistä luuloa bonsait saavat lähes yhtä paljon vettä ja ravinteita 
kuin muutkin ruukkukasvit. Liikakastelu on silti aivan yhtä tuhoisaa kuin 
kastelun täydellinen unohtaminen. Kuumina kesäpäivinä pienimmät 
bonsait, ns. mame-bonsait, saattavat tarvita kastelua kolmesti päivässä! 
Keväisin lehtipuita ei välttämättä kastella yhtä paljon kuin muina aikoina, 
sillä runsaan kastelun tuloksena puu kasvattaa liian suuret lehdet. Myös 
lannoittamien on säännöllistä, mutta käytetyt lannoitteet on suunniteltu 
siten, että ne pitävät puun terveenä aiheuttamatta silti liikaa kasvua. Hyvin 
hoidettuna bonsai voi saavuttaa korkeamman iän kuin vastaava puulaji 
luonnossa. Japanin vanhimmat yksilöt ovat yli 800 vuoden ikäisiä ja ne 
siirtyvät perintökalleutena isältä pojalle. Myös mame-bonsaiden sanotaan 
selviävän kolme sukupolvea, vaikka ne eivät ehkä satojen vuosien ikää 
saavutakaan. Vaikka vanhoja yksilöitä arvostetaan suuresti, ei ikä koskaan 
mene puun laadun edelle: kömpelön näköinen vanha yksilö jää aina hyvin 
muotoillun nuoren bonsain vaijoon.

Bonsaido - bonsain tie

Kuten muillakin japanilaisilla taide-ja harrastusmuodoilla, myös bonsailla 
on filosofinen puolensa: Bonsaido, bonsain tie, yhdistää sekä shintolaisia 
että zen-buddhalaisia käsityksiä. Shintolaisuudessa ajatellaan, että 
kaikilla luonnonolioilla on oma kami, jumaluus. Bonsai on usein istutettu 
ruukussaan hieman sivuun, sillä ruukun keskikohta on paikka, jossa 
bonsain kami ja puun kasvattaja kohtaavat ja kommunikoivat. Sen 
voidaan ajatella olevan myös taivaan ja maan kohtauspaikka. Ilmausta 
"taivas ja maa yhdessä ruukussa" käytetään pa^on, ja sillä tarkoitetaan 
bonsain kaksijakoista luonnetta: pienessä ruukussaan bonsai muodostaa 
oman kokonaisuutensa ja saa ravintonsa ruukun mullasta, mutta sitä, että 
se on silti osa ympäröivää luontoa, ei käy kieltäminen. Sanotaan, että 
bonsain kasvattajalta vaaditaan hyväntahtoisuutta, oikeudentajua, 
kohteliaisuutta, viisautta ja uskollisuutta onnistuakseen työssään.
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Päivittäisten rutiinien yhteydessä bonsaikasvattaja oivaltaa asioita, jotka 
ovat elämässä tärkeimpiä: jos bonsai selviää vain kourallisella multaa, ei 
ihminenkään tarvitse paljoa saavuttaakseen onnen. Harrastuksessa 
korostuu myös kärsivällisyyden tärkeys, sillä todellista oikotietä bonsain 
luomiseen ei ole.

Edellisillä sivuilla olleiden kolmen puun tiedot, kasvattaja Teemu Qja:
1. Likusteri (Ligustrum sinensis) , ikä yli 10 vuotta, korkeus 24 cm
2. Myrtti (Myrtus communis), ikä 4 vuotta, korkeus 18 cm
3. Kotikatuja (Juniperus communis), ikä yli 15 vuotta, korkeus n. 25 cm

Teksti ja kuvat Teemu Oja, Helsingin Bonsai-seura ry:n pj.

Valkoisen Salin viime syksyn näyttelyn satoa

Seuraavassa vielä esittelyssä kaksi bonsai-puuta, jotka olivat Valkoisen 
Salin näyttelyssä esillä 28.9,-30.9.01. Puiden historia:
Ylempi kuva: Muotoilu on aloitettu 1995, jolloin taimi istutettiin ruukusta 
maahan. Puu on sitten saanut kasvaa nopeasti runsaalla lannoituksella 
kolme vuotta. Tänä aikana runko ja pääoksat on muotoiltu alustavasti ja 
juuret leikattu joka kevät. Sitten puu on istutettu bonsairuukkuun ja 
aimettu kasvaa hitaasti. Tällöin on oksia ruvettu haaroittamaan siten, että 
koko kasvukauden lopputuloksena oksa on saanut kasvaa kokonaispituutta 
vain 3-5 cm. Usein on jouduttu harventamaan tiheitä alueita jättäen jäljelle 
vain parhaimmin suuntautuneet haarat. Oksien muotoilussa on käytetty 
alumiinilankaa kierrettynä oksan ympärille, langalla vetoa ja lingnan- 
menetelmän leikkaustapaa.
Alempi kuva: Muotoilu on aloitettu 1996, jolloin ruukkutaimi istutettiin 
yhdeksi kasvukaudeksi hiekkapitoiseen maahan. Tällöin taimesta 
leikattiin tarpeettomat oksat pois, ja yhdestä niistä jätettiin tynkä 
kuivumaan. Myös juuret jäljestettiin parempaan asentoon. Seuraavana 
vuonna puu istutettiin kivien lomaan bonsairuukkuun ja oksantynkä 
keloitettiin. Samana vuonna, kasvukauden lopulla typistettiin myös 
vuosikasvuversoja tarkoituksena saada aikaan haarautumia oksien päihin. 
Seuraavina vuosina vuosikasvuversoja on leikattu eri aikoina 
kasvukaudella ja neulasia nypitty, jolloin uusia silmuja on muodostunut 
myös muualle kuin oksien kärkiin. Tämän tarkoituksena on oksanhaarojen 
kasvattaminen ja neulasmassan tihentäminen, neulasten koon 
pienentäminen ja oksien pituuskasvun estäminen.
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Puulaji: Acer '"tataricum " 
ginnala (mongolianvaahtera) 
Ikä:18 vuotta
Kasvatus kaava: Moyogi 
(vapaasti pysty muoto) 
Korkeus: 48 cm
Kasvattaja: Harry Granfelt

Puulaji: Pinus mugo f,pumUio 
(kääpiövuorimänty)
Ikä:16 vuotta
Kasvatuskaava: Moyogi 
(vapaasti pysty muoto) 
Korkeus ruukkuineen: 40 cm 
Kasvattaja: Harry Granfelt

Helsingin Bonsai-seura ry 
näyttelyluettelo
Kuvat Matleena Järviö
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Ovet auki Kaukoidän taiteeseen

Teatteri Avoimet Ovet luo laaja-alaisen Kaukoidän taidetapahtuman 
kuluvan kevään aikana: Yasushi Inouen koskettavasta pienoisromaanista 
Metsästyskivääri dramatisoitu näytelmä esitetään 12 kertaa, Kai Nieminen 
vie kuulijat ainutlaatuiseen No-teatterin maailmaan to 7.3. ja isä Pertti ja 
poika Kai Nieminen esittelevät to 14 3 japanilaista ja kiinalaista 
runoutta. Harvinainen modernin taiteen näyttely teatterin tiloissa 
johdattaa tulijan syvälle japanilaiseen sielunmaisemaan. Leena Joki 
esittelee taideteokset (vapaa pääsy), ja näytelmän pe 15.3. klo 17.0〇.

Teatterin taidenäyttely

Avainteos on A. Sakazumen hätkähdyttävä litografia naamioista (kuva 1). 
Esiin tulevat lähes kaikki kokonaisuuden ainekset. Hymyilevän naamion 
vastakohta on ylösalaisin esitetty kaksoiskuva, minkä silmät peittyvät 
vimmaisina syöksyvien käsien alle. Teos kuvaa "sisäisen elämän 
tietoisuutta ja pelkistyneisyyden filosofiaa" Eeva Pinomaa sanoo. Hän on 
koonnut näyttelyn yhdessä Maijatta Leikolan kanssa.

Lämpimän punaisena hehkuvan kokonaisuuden muodostavat Hirako 
Watanaben reliefimäiset teokset. Materiaalina on pigmenttivärein värjätty 
karheapintainen puuvilla. Teoksiin on konstruktion avulla saatu 
kolmiulotteinen muoto.

Shigeki Kurodan s. 1953 polkupyörissä (kuva 2, etsaus) liike elävöittää 
pinnan ja luo töihin selkeän rytmin. Graafikko jättää töihinsä myös 
itämaiselle taiteelle ominaista tyhjää tilaa, mikä tasapainottaa näkymän ja 
jättää jälkeensä hiljaisuuden tunnun.

Shinichi Nakazawan s. 1956 abstrakteissa sommitelmissa (kuva 3, etsaus, 
tehosteena kultaa ja hopeaa) on vuosisataista henkeä kuparikaiverrus- 
tekniikan avulla nykyaikaan siirrettynä. Etsauksissa kalligrafiat ja kullan 
sekä hopean hohto pinnan jakavissa muodoissa ilmentävät taiteilijan 
pyrkimystä päästä jännityksen kautta tasapainoon.

Clifton Karhua s. 1927 pidetään japanilaisempana kuin useita muita 
Japanin taiteilijoita. Vanhan miehen ilmeikkäät kasvot muistuttavat zen- 
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munkkien tussipiirroksia^ ja shakuhachi-huHua. soittavat muusikot luovat 
kokonaisuuteen humoristisen piirteen, (yksi Karhun teoksista kuva 4, 
sumi-e, tussipiirros)

Leikkimielisyys korostuu myös taiturillisen Shuji Wakon litografioissa. 
Hän hämmästyttää nostamalla hyrrät ja koristeelliset liinat pääosaan 
origamilinnunja näyttävän kehän yhteyteen.

Ryohei Tanakan töiden levollinen kauneus puolestaan tuo mieleen 
maaseudun. Vaikka Tanakan aiheet ovat perinteisiä, tekniikka toteutuu 
modernin etsauksen keinoin.

Aikamme grafiikka vaatii tekijöiltä suunnatonta kärsivällisyyttä. Pyrkimys 
yhä parempaan tulokseen on yhteistä kaikille. Siksi he vedostavat työnsä 
itse ja ottavat vain pieniä sarjoja. Työt ovat harkittuja ja siten karsittuja, 
että vain tärkein on läsnä.

Toim. Leena Joki Eeva Pinomaan haastattelun pohjalta, kuvat Eeva Pinomaa 
Teksti on aikaisemmin julkaistu 15.2.02 Suomen Kuvalehdessä nro. 7





Teatteri Avoimet Ovet: METSÄSTYSKIVÄÄRI

Yasushi Inoue syntyi Hokkaidolla 1907 ja on Japanin tärkeimpiä sodanjälkeisiä 
kirjailijoita. Kiijailijanuransa hän aloitti lyriikalla ja näytelmillä. Varsinainen 
läpimurto tapahtui 1949, jolloin hän julkaisi romaanit Härkätaistehi ja 
Metsästyskivääri, joka on länsimaissa Inouen tunnetuin teos. Se on 
sodanjälkeiseen aikaan sijoitettu rakkaustarina, joka kolmen naisen näkökulmasta 
kerrottuna avartuu järkyttäväksi kuvaukseksi naisen psyykestä ja ihmisen 
perusyksinäisyydestä.

Tuotanto on kokeellinen audiovisuaalinen esitys. Visuaalinen ilme on 
japanilaisen yksinkertainen ja suomalaisen selkeä. Pelkistetyt symbolit, valot, 
varjot ja värit sekä niukka esineistö ovat lähtökohtina. Juuret löytyvät 
japanilaisesta ja suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista. Lavastajana on Suomessa 
yli 20 vuotta asunut, Marimekon ja Arabian suunnittelija-taitelija Fujiwo 
Ishimoto, jonka töissä yhtyvät sekä idän että lännen kulttuurit. Niissä on 
suomalainen henki, mutta japanilainen jälki.Näyttelijät tuottavat itse musiikin 
näyttämöllä. Sen juuret ovat japanilaisessa kansanmusiikissa: ruokopillissä ja 
kotossa. Nyt suomalaiset kansailissoittimet; kantele ja tuohitorvet ovat 
japanilaisten vastineena.

Ohjaus Kirsti Petäjäniemi, näyttelijät Mia Sirviö, Elena Leeve ja Anna Haaranen.
Kertoja Iiro Kaj as. Viim. esitykset 15.- 22.3. klo 19.00
Liput: Museokatu 18, p. 09-4342 5112 (klo 12-17). 18/16/12 €



Valokuvataidetta: TAMAGO

Keväällä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua valokuvataiteilija'Yoji 
Oguran töihin Oulussa (Pohjoinen Valokuvakeskus, Rantagalleria) 27.4. 
-2.6. ja Tampereella 8.6.-18.8. (Valokuvakeskus Nykyaika). Vuonna 
1952 syntynyt taitelija on valokuvausopintojensa päättämisen jälkeen 
(1977) toiminut mm. mainosvalokuvien paiissa samalla työstäen 
taidevalokuvasarjaansa, joiden aiheena on symbolisesti kananmuna.

Näyttelyt koostuvat kolmesta kuvasarjasta: I Munat mustalla taustalla, II 
muna, hiekka, ajopuu ja lasi, ja III munat vedessä. Työt ovat ensimmäistä 
kertaa esillä Japanin ulkopuolella, viimeksi taiteilijalla oli soolonäyttely 
Shinjukussa, Tokiossa (Nikon Salon) kesäkuussa 2 000 teemana 
TAMAGO 一 Tlie Wave Motion of the Life / Muna - elämän aaltoliike). 
Suomen hän valitsi ensimmäiseksi ulkomaan kohteekseen Suomi- 
mielikuvansa perusteella: hän uskoo suomalaisen luonnon muovanneen 
kulttuurimme sellaiseksi, että erityisesti kykenisimme ymmärtämään 
teosten universaalin sanoman, näkemään muutakin kuin kananmunan, 
ylittämään kulttuurien väliset raja-aidat. Y. Oguran esteettisesti kauniit ja 
teknisesti tasokkaat valokuvat ovat todella näkemisen ai voisia. Taiteilija 
käyttää vain luonnonvaloa. Kuva: katso lehden takakansi. (M.J.)

Hisashi Honda: PYHÄ UNI (suom. Kai Nieminen)

Hisaslii Honda on palkittu nykyrunoilija. Hän sai vuotina 1992 täikeim- 
män japanilaisen runopalkinnon tuotannostaan. Niemisen käännös on 
myös ensimmäinen nykyjapanilaisen runoilijan suomeksi ilmestynyt teos.

Pyhä uni on japanilaisen näkemys Raamatun kertomuksista. Honda 
käsittelee länsimaalaisen kulttuurin perusmyyttejä samalla tavalla kuin 
useat länsimaalaiset ei-länsimaisten kulttuurien pyhiä kiijoituksia; 
soveltaen ja ilimetellen. Miksi käänne on paha? Millaista on Jumalaii 
hyvyys kun hän rankaisee säälimättä vastustajiaan. Pyhä uni on 
ulkopuolinen näkökulma Raamattuun ja länsimaalaiseen elämäntapaan. Se 
näyttää ettei meidän tapamme ymmärtää todellisuutta ole ainoa tie.

Sivuja 56, kiijassa H. Hondan esipuhe ja tervehdys suomalaiselle lukijalle, 
ilmestyy huhtikuussa 2002. Hinta 15 €, JKY:n jäsenille 12 €. Tilaukset 
Nihil Interit, Maikku Forsman, PL 84, 00 501 Hki, p. 09- 4544 088
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JKY:N UUDENVUODEN 
JUHLA 27.1.02 KOTOSSA

Yhdistyksemme perinteistä uuden 
vuoden juhlaa vietettiin tällä 
kertaa ravintola Kotossa 
parinkymmenen jäsenen voimin. 
Tarjolla oli yhdessäoloa, 
herkullinen seisova pöytä ja ne 
maanmainiot arpajaiset 
(kiitokset lahjoittajille!).

Vasemmalla pj. Ronny 
Rönnqvist, alhaalla jäsenistöä, 
ja Tomoko Saito-Soinisalo ja 
Matleena Järviö lahjoittamassa 
Ulla Arjamaalle arpajaisvoittoa.

Kuvat ja teksti M.J.



Taiko-rumpuryhmä KODO vieraili Helsingissä

Viime joulukuussa ne onnekkaat, jotka varasivat lippunsa ajoissa 
(molemmat esitykset olivat loppuunmyytyjä jo ainakin kuukautta 
aiemmin) pääsivät nauttimaan KODO- ryhmän jyhkeästä taiko- 
rumpumusiikista Savoy-teatterissa Helsingissä.

鼓 
童

Taiko —lihava rumpu

"Taiko" tarkoittaa kirjaimellisesti "lihavaa rumpua", mutta käsittää 
monenlaisia rumpuja, ja viittaa myös japanilaiseen rumpuyhtye- 
musiikkiin, kumi-daikoon. Perinteisessä muodossaan taiko ei ollut 
yhtyemusiikkia, vaan /azto-rumpuja käytettiin luultavasti 
sotainstrumentteina, hovien korkeakulttuurin koristeellisina kulisseina ja 
uskonnollisten pyhäkköjen soittimina.

Vanhin fyysinen todiste toifo-perinteestä Japanissa on Za/to-rumpalia 
esittävä savipatsas 600-700 -luvulta. Nykyään laajalti tunnettu 
taikorumpuyhtye-musiikki sai alkunsa vasta II maailmansodan j älkeen: 
vuonna 1951 jazz-rumpalina tunnettu Daihachi Oguchi perusti 
rumpuryhmän, jossa soittajat soittivat erikokoisia rumpuja kukin omalla, 
mutta kokonaisuuteen sopivalla rytmillä. Uusi tapa herätti kiinnostusta, ja 
nykyään Japanissa arvioidaankin olevan yli 8 000 taiko-ryhmää.

KODO-ryhmän taustaa

KODOn tarina juontaa juurensa Sado-saarelta, joka on 1600-luvulta 
lähtien ollut vilkas kauppasatama. Näin myös erilaiset kulttuurivaikutteet 
kohtasivat saarella, minkä myötä saarelle muodostui rikas esittävien 
taiteiden perinne. KODO- ryhmä muodostettiin 1981, ja se on osa 
laajempaa Kodo Cultural Foundation -organisaatiota, joka on 
omistautunut japanilaisen taideperinteen säilyttämiseen, tutkimiseen, 
opettamiseen ja esittämiseen.

KODOon kuuluu 42 mies-ja naisjäsentä, joista 22 esiintyy aktiivisesti. 
Esiintyjiksi pyrkijät asuvat aluksi kaksi vuotta yhteisössä, minkä jälkeen 
heistä valitaan juniorijäsenet. Nämä viettävät vielä vuoden opettelemalla 
ja haijoittelemalla taikoa, minkä jälkeen lopullinen valinta organisaation 
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jäseneksi suoritetaan. Ankaraan haijoitteluun kuuluvat päivittäiset 
maratonit ja yhteisöllinen elämä askeettisissa olosuhteissa.

KODO-ryhmän soittimet ja ohjelmisto

Ryhmä käyttää esityksissään miya-daiko ja shime-daiko -rumpuja, jotka 
valmistetaan yhtenäisestä onton puun palasta, sekä oke-daiko -rumpuja, 
jotka rakennetaan monesta eri puun palasta. Oke-daiko ja shime-daiko - 
rumpujen kalvo on vedetty rummun päissä olevien vanteiden yli ja 
kiristetty köysillä, miya-daiko rummuissa kalvo on taas naulattu kiinni 
rummun reunaan. Kuoren koon ja muodon mukaan miya-daiko -rumpuja 
kutsutaan eri nimillä: O-daiko tarkoittaa isoa rumpua, chu-daiko 
keskikokoista, ja hirado-daiko matalaa rumpua.

O-daiko -rummun kuori on tehty ison afrikkalaisen bubinga-puun 
rungosta ja halkaisijaltaan yli metrin mittainen rummunkalvo on 
valmistettu isosta lehmäntaljasta. Isoimmat rummut painavat 250 kg ja
yatai-alustoineen jopa 400 kg!

Tazio-rumpuja soitetaan yleensä bachi-kapuloilla, mutta myös paljain 
käsin. KODO-ryhmän esityksissä on rumpujen lisäksi mukana perinteistä 
tanssia, laulumusiikkia ja muita perinteisiä japanilaisia soittimia kuten 
shamisen-kiehsoitin. Ryhmän esitys koostuu Japanin eri alueilta lähtöisin 
olevista perinteisistä rytmeistä, nykysäveltäjien KODOlle säveltämistä 
kappaleista sekä ryhmän jäsenten omista sävellyksistä.

Helsingin ohjelmisto sisälsi kymmenen kappaletta, joista alla kolme:

Miyake, sov. Kodo (nro 2) : Tokiosta etelään sijaitsee Miyaken saari, joka 
on yksi seitsemästä vulkaanisesta Izun saaresta. Saarella pidetään 
festivaaleja, jotka keskittyvät ainutlaatuiseen rumpujen soittamiseen. 
Rummut on aseteltu erittäin matalalle maahan, jolloin soittaminen on 
hyvin raskasta. KODO-ryhmä soittaa tätä tyylilajia vahvasti 
improvisoiden.

Hina-no-ko säv. S. Abe, A. Onizawaja Kodo (nro 7) : Kukat ovat aina 
kuvastaneet kauneutta ja symbolisesti myös elämää ja uudelleen
syntymistä. Täydessä kukassa olevan kirsikkapuun alla kaksi tyttöä 
juhlivat elämää rumpu kädessään tanssien kukkaistanssia.
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O-daiko sov. Kodo (nro 9): Tarina kertoo pienokaisesta, joka kuultuaan 
O-daiko -rummun jylisevän äänen nukahtaa rauhalliseen uneen. 
Voimakkaat äänet saavat alkunsa O-daiko -rumpujen syvistä, rauhallisista 
soinnuista. Sovitus on yksinkertainen, yksi rummuttaa perusrytmiä, kun 
toinen improvisoi vapaasti. Kun nämä kaksi yhdistyvät, niin rumpalit kuin 
kuulaatkin kietoutuvat O-daiko-rumpujen syleilyyn.

Savoy-teatterin käsiohjelmasta lyhentänyt Matleena Järviö

Yhteistä mochi-juhlaa vietettiin Kirja-juhlasalissa

Paljon on puhuttu Suomessa toimivien Japani-yhdistysten 
yhteistyöstä. Lauantaina 12.1.2002 Kiija-juhlasalissa 
Kruununhaassa pidetty mochi-riisikakkujuhla oli toivottavasti 
hyvä alku hedelmälliselle yhteistoiminnalle. Nippon Club ja 
Suomalais-Japanilainen Yhdistys olivat juhlan suunnittelijoita, 
Japanilaisten Naisten Yhdistyksen jäsenet toivat juhlaan 
mukanaan iloisen hyörinän 一 valmistivat herkulliset riisikakut 
maisteltaviksemme. Vihreää teetä saimme siemailla samalla kun 
Tomida-sanin johdolla ensin tehtiin itse pääasia: valmistettiin 
upeassa suuressa puuastiassa suurilla puunuijilla hakkaamalla 
mochi-riisi. Tilaisuudessa oli Japanin suurlähettiläs Norimasa 
Hasegawa puolisoineen ja Nippon Clubin, Suomalais-Japanilaisen 
Yhdistyksen, Japanilaisten Naisten Yhdistyksen, Japani-Killan, 
Nibain sekä Japanilaisen kulttuurin ystävien yhdistyksen jäseniä. 
Monen eri tahon yhteiset projektit eivät ole helppoja toteuttaa, 
mutta varmasti vaivan arvoisia.

Teksti Ulla Arjamaa, kuvat Heli Laitinen

32





Ikeike by Nibai

Kulttuuriareena Gloria pulppusi ääntä, värejä, liikettä, tuoksuja lauantaina 9.2. 
iltapäivästä pitkälle seuraavaan yöhön. Suomalais-japanilaiset nuoret olivat 
taas koonneet voimansa yhteen ja jäljestäneet vauhdikkaan päivän, johon 
nuorten kulttuurin lisäksi tuotiin tuulahdus menneiltä ajoilta 
kimononäytöksessä.

Ichi Go Ichi E - Once in a Lifetime (kerran elämässä)

Alkajaisiksi kiipesimme, mieheni ja minä, Glorian toiseen kerrokseen 
katselemaan Elina Moriyan valokuvanäyttelyä. Näyttely tekstissään Elina 
Moriya johdattelee katsojat teemaansa: "Oletko koskaan ajatellut tavatessasi 
jonkun ihmisen, että et välttämättä enää tapaa häntä koskaan uudelleen? Että 
tuo tapaaminen on vain pieni hetki ajassa? Jos teet tuosta kohtaamisesta 
ainutkertaisen ja annat itsestäsi 100 %, se jää mieleesi arvokkaana hetkenä ja 
muistona.Näin hän on itse toiminut - pyytänyt Tokion ihmisvilinässä 
kohtaamiaan nuoria spontaanisti poseeraamaan kuvaansa varten. Hän kertoo 
yhdistäneensä jälkeenpäin henkilökuvat erilaisiin nuorisolle tärkeisiin 
paikkoihin. Juuri ihmisten kohtaamiset, mitä erilaisimmat, ovat Elina Moriyan 
muistoja Japanista: "Eivät paikat tai nähtävyydet, vaan nuo hetket ihmisten 
kanssa, jotka muodostavat jokapäiväisen elämäni." Minua viehätti erityisesti 
kuvaushetken valinta: lyhyt tuokio juuri auringon laskeuduttua, ennen pimeän 
tuloa, jolloin Tokio Elina Moriyan mielestä on kauneimmillaan. Minusta tuo 
valaistus tuo kuviin erilaisen Tokion, rauhallisemman, viileämmän. Kun 
pimeä on laskeutunut, ja toisaalta päivän kuumuudessa, tuntuu että liikenne, 
kaupungin hektinen ikuinen syke tunkeutuu sisimpään. Mutta hämyhetki 
korostaa taivasta, se avartaa katukuilujen näkymät ylöspäin. Kuvien nuorista 
jää positiivinen mieli. Viivyimme kauan kuvien äärellä jutellen ja muistellen 
omia Tokion-kokemuksiamme.

Näyttelyn toisessa osastossa on japanilaisten kauppojen ostoskasseja. Elina 
Moriya kertoo "shoppailleensa" ja keränneensä kasseista ja niihin liittämistään 
kuvista yhdenlaisen näkemyksensä Japanista suomalaisia katsojia varten. 
Mielenkiintoinen retki Japanin ylenpalttisen runsaaseen ostosmaailmaan - 
tässä kauppojen paperikasseihin valokuvin yhdistettynä taiteilijan 
mielleyhtymiä, maisemia, tuokiokuvia ostosmatkan varrelta.
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Ikeike

Nuorten kimononäytös keräsi runsaan yleisön, jonka joukossa havaitsin 
välittömän tuntuisen suurlähettiläspariskunnan muiden mukana seuraamassa 
historiallista pukukavalkadia. Ilahduttavasti myös meillä harvemmin nähtyjä 
miesten käyttämiä asuja esiteltiin, ja yleisöä informoitiin pukujen käytöstä, 
niiden tekotavasta ja materiaaleista.

Näytöksen jälkeen pistäydyimme herkkuosastolle. Siellä taas, kuten niin 
monasti ennen, Nihon Josei Kai9n jäsenet puuhailivat vilkkaasti. Tarjolla oli 
mm torinikua, okonomiyakia ja sushia, ja kaikki näytti käyvän hyvin kaupaksi.

Jouduimme valitettavasti poistumaan Gloriasta ennen varsinaisen 
musiikkiosuuden alkamista. Ohjelmassa olisi ollut rappia Rip Slyme'n 
esittämänä. Bändi on yksi tämän hetken huippuja Japanissa. Muita esityksiä: 
Leina-Susanna Ogihara, solo artist, Ike ike band, J-Pop ja illalla lisää vauhtia, 
DJ s, Team the Soul, Kamikaze jne. Olisi mukava saada tietää tässä osuudessa 
yleisönä olleiden kommentteja.

Ulla Arjamaa

ELIHR晒阻％H； GO酬E" 一期一会
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TUE TOIMINTAA,

OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI!

Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo (maru\ 
muu kuvassa mustana näkyvä kullankiiltävää. Merkin halkaisija 1 cm. 
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai — Japanilaisen kulttuurin ystävät
Hinta 2,5 € (sis. postikulut), tilauskuponki lehden lopussa

大S 
丈! 

DAIJOOBU 一 Kaikki kunnossa, ei hätää！ぶ

Daijoobu-sanan merkitys: varma, turvallinen, ei tarvitse huolehtia, kaikki 
kunnossa

synonyymeja sanalle: shinpainai, abunagenai 
vastakohtia: dame, ayaui

Sanan alkuperä: Kiinan Chou-dynastian aikaan miehet olivat noin
180 cm pitkiä sen ajan mittayksiköllä mitattuna (ichi / yksi / joo). Aikuista miestä 
kutsuttiin joobu'ksi. Kun jootni n eteen lisättiin dai (suuri), kyseessä oli mies, 
joka oli joobu myös mieleltään ja sydämeltään eli rehti, kunnon mies.

Sanan merkitys on siitä muuttunut, ja nykyään daijoobulla kuvataan 
tunnetta tai tilannetta: kaikki on ok, ei syytä huoleen, ei vaaraa.

käännös Minna Karensalo 
lähde: Nandemo jiten
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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
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

Jäätelötempura

3 kananmunaa
1 dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta 

jäätelöä 
korppujauhoja

Friteeraustaikina:
Sekoita keltuaiset, jauhot ja leivinjauhe, lisää tarvittaessa vettä.
Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja sekoita jauho-keltuaismassaan.

Leikkaa jäätelö sopivan kokoisiksi paloiksi, kieritä korppiyauhoissa, 
kasta friteeraustaikinaan ja friteeraa pala kerrallaan n.1 min.

Itadakimasu!
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趣味
HARRASTUSPIIRIT

Yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA, Wecksellintie 6, ellei toisin 
mainita.

IKEBANA: asetelmia sommitellaan klo 12.30 seuraavina sunnuntaina: 
24.3. ja 21.4. Hinta 7 euroa/ kerta, opettaja tuo materiaalit. Mukaan 
mahtuu kuusi henkilöä, ilm. Laura Lappalainen p.09- 698 6496

KALLIGRAFIA: seuraavina torstaina klo 18-20 Kauppakorkeakoulun 
tiloissa salissa A 307, (Runebergink. 14-16): 21.3.,18.4. ja 16.5.
Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746. Kurssi on ilmainen, 
kaikki tervetulleita kokeilemaan. Ei ennakkoilmoittautumista, mutta 
osallistujamäärän arvioimiseksi voit ilmoittautua Milja Paaterolle: 
Mirja.Paatero@iki. fi

JAPANIN KIELI: tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171

KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana 
Kakuta-san. Sushi-kurssi su 17.3. klo 15.0〇. Ilmoittautumiset Fred Kapri, 
p. 09- 692 2106 (k), 09- 6927522 (t). Kerralla keittiöön mahtuu 7-8 hlöä, 
hinta 18 €. Kokatut herkut syödään paikan päällä!

MIEKKAPURI: Tiedustelut Ronny Rönnqvistp. 09- 595 068 (k)
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi 
ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton. Aineisto 
on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimittaja 
Matleena Järviölle, sähköposti: matleenajaervioe@hotmail.com

HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut / €, + postituskulut, paitsi nro. 20 eli BU, 
ja nro. 22 eli KEN 12 € , muut 13,50 €, + postituskulut.. Joitain numeroita ei 
enää ole saatavissa, sillä Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan 1,70 € + 
postikulut seuraavat Hashit: numerot 3, 6,9,10,11-12,13

4. Japanilainen teatteritaide (p.l.)• • J 2〇. BU 一 Samurain ammatti
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa,

HASHIEN AIHEET

kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (p.l.)
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa 

10.10-vuotisjuhlanro, Heian- 
kauden kirjallisuutta, Zen- maa
laustaiteen tyhjyys, Japani kan
sainvälistymisen paineessa ym. 

11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (p.L)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (p.l.)
17. Japanin luonto (p.l.)
18. Japanilainen tanssi (p.l.)
19. Furo-sauna (p.l.)

21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Japanilaiset puutarhat

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS- 
SUOMALAINEN KANJI- 
SANAKIRJA (1998)

Kirja sis. 2228 käryin eli 
kiinanmerkkiä lueteltuina 214 
radikaalin eli tunnusosan mukaan, 
sekä 4 659 karyeista muodostettua 
itsenäistä sanaa. Sanoille on 
suomen- ja japaninkieliset 
hakemistot, samoin on hakemisto 
kanjien kiinalaisperäisille 
äänneasuille. Jäsenhinta 25 €, muut 
29 €, + postituskulut.
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JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN 
KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa 
suomenkielinen oppikirja,196 s. 
Jäsenhinta 13,50 €, muut 29 €. 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 €, 
sanasto 3,40 €,lisäksi postituskulut.

Piqo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN 
FINNISH LANGUAGE, 
BIBLIOGRPHY (2 000)

JAPANIN KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELELLÄ, 
BIBLIOGRAFIA (2 000)

Erinomainen hakemisto 
suomennetusta japanilaisesta 
kiijallisuudesta kiinnostuneille, 
luettelot mm. teoksen, tekijän, 
genren ja kääntäjän mukaan. 
80s. Hinta 8,40 € + postituskulut.

JAPANI 2001,toim. Tero 
Salomaa (1999)
Sisältää 14 kiijoittajan näkemyksiä 
muuttuvasta Japanista talouden, 
politiikan, kulttuurin ja 
yritysmaailman näkökulmista,178s. 
Nyt hintaan 6,50 € + postikulut!

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305,00 lOlHelsmki. Pankki:SAMPO 800021- 6481 665

HASHI PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____SANASTO___ KASETTI I_ U

T. J. TUOMI: JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI- SANAKIRJA

P. R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAHA

JAPANI 2001, toim. TERO SALOMAA_______________________________________________

TILAAJAN NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry: n 
jäseneksi ? Täytä alla oleva lomake ja lähetä se osoitteella:

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305
00101 Helsinki

Jäsenmaksu on€ 17
Pankkiyhteys: Sampo 800021-6481 665

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI 
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS

Nimi___________________________________________________________ __

Lähiosoite _______________________________________________

Postinumero Postitoimipaikka

Puh.Fax

e-mail______________ ______________________________________________

Kansalaisuus ellei Suomen _____________________

Ammatti tai oppiarvo (ei välttämätön)_________________________________

Minua kiinnostaa erityisesti Japanin kulttuurissa:

Päiväys______________________________

Allekirjoitus ________________



YOJI OGURA: Kuvasarjasta Tamago (muna) osa III, 
munat vedessä, koko 120 cm x 90 cm, cibacrome
Näyttely Oulussa 27.4-2.6. (Pohjoinen Valokuvakeskus, Rantagalleria) 
ja Tampereella 8.6.-18.8.02 (Valokuvakeskus Nykyaika)


