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TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl 
Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta lehteen: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net 
Avustaja: Liisa Kemppi
Mahdolliset faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €),ゝ玲 s. 34 € (25 €)，】ん s. 20 € (18 €)

Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen ta
voitteena on tehdä japanilaista kulttuuria 
tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisel
le suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää 
vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatte
ri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyi
tä, elokuvailtoja ja myyjäisiä.

Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin 
kulttuurin eri aloja käsittelevä Hashi- 
julkaisu, japanin kielen oppikirja ja siihen 
liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suu- 
nitteilla on japanilainen keittokiija.

Yhdistyksellä on oma kiijasto.

Harrastuspiirit:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiik- 
kipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteystiedot: PL 35, 00101 Helsinki, puh 
& fax 09-698 6496

日本文化友の会

日本文化友の会は1978年に設立され、 

フィンランドの人たちに様さまな日本 

文化を紹介し、又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、日本語テキストそ 

の付属カセットテープ、年一回発行の 

総合日本文化特集誌「橋］、年4回発行の 

当会機関誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言 

葉のボール、折紙、料理の各部が活動 

しており、その他にも旅行、遠足や伝 

統的な祭り事も行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、「P.O.Box 34, 
00101Helsinki,電話ファックス09-698 
6496 Jです。

mailto:ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net


Kansien kuvat: Etukansi: vHärän 
kiiniottaminen”，eli kuudes kuva 
zeniläisestä kymmenen härkäkuvan 
sarjasta. Härkä symboloi ihmissy- 
däntä/mieltä, joka on kesytettävä 
kulkemaan Tietä. Kuvasarja alkaa 
härän etsimisellä, jälkien havaitse
misen kautta härkä vihdoin löytyy. 
Kesyttäminen etenee aina Valaistu- 
miseen saakka (takakansi), jonka 
jälkeen maailmaan palataan mieli 
vapaana.
Kuvat kirjasta: 5,The Bull and his 
Herdsman”, The Zen Centre, 
London, 1989.

JÄSENMAKSUJA maksettaessa 
pyydämme aina ilmoittamaan VIES- 
TI-osiossa jäsenen nimen jäsenre- 
kisterin ylläpidon helpottamiseksi. 
Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305, 00101 Helsinki
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Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japa
nilaista kauno-kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tila
taan myös englanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja 
Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).
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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 SAITO-SOINISALO 09-757 1662

VARAJÄSENET HELI LAITINEN 09-241 2342

LAURA LAPPALAINEN 09- 698 649

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09- 724 503

MATKAT MINNA KARENSALO 040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694

TOMO/ VAKITUINEN AVUSTAJA LIISA KEMPPI 09- 388 3439

YSTÄVYYSSEUROJEN
LIITON YHTEYSHENKILÖ HELI LAITINEN 09- 241 2342

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09-698 64

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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はじめまして，

Olen Tomon uusi päätoimittaja. Kiinnostukseni Japania kohtaan heräsi 
kouluaikaan, kun rakastuin ikäiseeni Hiroshiin. Vaikka ensirakkaus vuosi
en myötä haaleni, ei rakkaus Japania kohtaan hävinnyt, pikemminkin vah
vistui. Tutkintonikin hankin Japanin kulttuurin alalta.

Ensimmäisen lehden tekeminen jännittää aina vähän, mutta minusta on 
ollut mukava puuhata tätä. Edeltäjäni ovat nähneet valtavasti vaivaa tait
tamalla lehden perinteisesti leikaten ja liimaten. He ansaitsevat suuret kii
tokset ja kunnioitukset panoksestaan.

Olen tehnyt lehteen monta ulkoista muutosta - kiitos tietokoneiden suo
man helppouden. Tyyliltäni olen ns. ahtaaja eli olen pakannut joitakin 
asioita uusiin yhteyksiin, näin sivumäärä supistuikin jonkin verran. Jou
kosta putosi perinteiset ruokaohjeet ja "fanipalat'', mutta niitä tulee var
masti jatkossa taas löytymään. Nämä ensimmäiset lehdet ovat vielä har
joittelua, joten toivon saavani mahdollisimman paljon palautettua teiltä, 
hyvät yhdistyksen jäsenet, mihin suuntaan haluatte lehteämme kehitettä
vän.

Yhdistyksen tulevista tapahtumista kannattaa mainita vuosikokous, joka 
on jo 25.2. sekä perinteinen Japanipäivä Annantalolla 6.4. Japanipäivä on 
taas täynnä toimintaa, mukana mm. japanilainen koto-ryhmä. Tavataan 
siis viimeistään huhtikuussa!

どうぞ宜しくお願いします，

Ritva
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Oppitunteja pyhästä hupsuudesta
Idän viisaiden sanoma verkottaneelle maailmalle

Ryökan ei pitänyt itseään suurena 
ajattelijana, pikemminkin hän kut
sui itseään vilpittömästi Taiguksi, 
eli Suureksi Hupsuksi. Hän ei aja
tellut; hän eli. Hän tiivisti elämänsä 
runoon, joka alkaa:”RepaIeita, re
paleita ylläni. Repaleita...,?1 Valitti- 
ko hän köyhyyttään vai yksinäi
syyttään? Ei sinnepäinkään, hän 
ylisti niitä.

Köyhyys oli hänen rikkautensa, 
yksinäisyys hänen seuransa. Hän 
oli erikoinen mies. Vaikka hän eli 
uuden ajan kynnyksellä (1758- 
1831),sen henki oli hänelle vieras 
ja hän sille. Uusi aika on runsas, 
aivan kuin mitään ei olisi jätetty 
pois. Paitsi tyhjyys. Repaleille ei 
ole sijaa 一 ei ainakaan onnellista 
sijaa.

Onko itämaisilla erakko-tietäjä- 
runoilijoilla mitään sanottavaa 
meille tämän verkottuneen ajan ih
misille? Nuo erakot, jotka olivat 
yksinäisiä ja juurettomia, viattomia 
ja lapsellisia, viisaita viisaudella, 
jota he kutsuivat hupsuudeksi; nuo, 
jotka eivät kuunnelleet järkeä eivät
kä puhuneet johdonmukaisesti.

Ero meidän ja erakkojen välille 
ulottuu ajassa kauas kauas taakse, 
ainakin kaksi ja puolituhatta vuotta 
taaksepäin, jolloin erakkopyhimyk-

lSuom. Kai Nieminen, 2000: Ryökan, 
Suuri Hupsu. Basam Books. 

sien arkkityyppi Laotse vaikutti. 
Vanhaan viisauteen nNe jotka tietävät 
eivät puhu” Laotse vastasi, "Ne jotka 
puhuvat eivät tiedä." Tällainen idän 
viisaus on ristiriidassa meidän kult
tuuriperintöömme kanssa. Perinnön, 
joka on rakentunut suurten kreikka
laisten filosofien väittelytaidon poh
jalle.

Tieto, jota ei voida sanoiksi pukea, 
ravitsee kuitenkin sisäistä elämää. 
Mutta sosiaaliseen kanssakäymiseen 
se tuo haastetta. Se rohkaisee erakoi- 
tumiseen yhdessäolon saasta. Aasia
lainen epäluottamus puheeseen on 
yhtä yleistä kuin ikuista, ja se on 
juurtunut syvään niin kuin rakkauskin 
sitä kohtaan.

Buddhalainen ajatus, että hiljaisuut- 
taa pitäisi kunnioittaa niin paljon, että 
sanojen jotka rikkovat hiljaisuuden 
pitäisi jättää maailma paremmaksi 
kuin se oli ennen niiden syntyä. Tä
män tiedostava henkilö voi epäröidä 
avata suutaan. "En ehkä ole antanut 
hiljaisuuden valaa", huomautti 1100- 
luvun erakko Kamo-no-Chomei, 
"mutta kun olen aivan yksin, toden
näköisesti en riko sitä."

Myös opettajat suosivat hiljaisuutta 
sanojen kustannuksella. Korkein vii
saus ei ollut jaettua tietoa ulkoisesta 
maailmasta niin kuin lännessä, vaan 
äärimmäisen yksityistä, henkilökoh
taista intuitiota. Oppilaat eivät etsi-
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neet tietoa vaan vapautusta 一 käsit
teellisyydestä, johon kieli itsessään 
sitoo meidät.

Mitä yksinäisen mietiskelyn saaria 
Japanin usvaiset vuoret verhosivat- 
kaan!

Klassinen esimerkki on Kamo-no- 
Chömein "kymmenen jalan majas
saan." Uransa takaiskujen lannista- 
mana ja huimaantuneena maailman 
tajuttomasta muutostilasta, hän vietti 
elämänsä viimeiset vuosikymmenet 
eristäytyneenä vuoristossa olevaan 
eläkemajaansa.

Eristäytyminen on toistuva aihe tuon 
ajan kirjallisuudessa; 1000-luvulla 
Genjin tarinassa maailman hylkäämi
nen asetetaan korkeimmaksi tavoit
teeksi. Se tarkoitti munkiksi tai nun
naksi ryhtymistä, rukoukseen sukelta
mista, selän kääntämistä tyhjille ajan
vietteille. Eivät viran palkkiot eivätkä 
rakkauden ilot 一 vaikkakin niitä in
nokkaasti etsitään ja niistä kiihkeästi 
nautitaan 一 voi kokonaan tukahduttaa 
turhuuden tunnetta, joka kummittelee 
Genjin seurueen herkkien hovimies- 
ten mielissä. Eikö maailma ollut il
luusio kuin ohimenevä kastepisara 
aamuauringossa? Miksi etsiä täytty
mystä tästä maailmasta? Koska näky
vä illuusio viehättää enemmän kuin 
näkymätön totuus. Jotkut vastustivat 
tuota illuusiota. Ja heitä Genji kadeh
ti, mutta ei pystynyt tekemään sa
moin. Hän oli yliluonnollisen komea 
ja hallitsi taiteet yli-inhimillisellä ta
valla, mutta piti itseään epäonnistuja
na huolimatta ällistyttävästä maalli-
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Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyitä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön. 
Leirikouluja, kurssitoimintaa ympäri vuoden 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

ROVANIEMENT1E 29,97700 RANUA 
QLANGONTIE 20 SNONJARVi 
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanitaio

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

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申で 

静けさを語る小さな日本

Olemme kehittämässä kirjastoamme ja otamme mielellämme lahjoituksia vastaan. 
Kesällä tagoamme muutamaksi yöksi yösijan talkoolaisille.

sesta menestyksestä 一 tai ehkä juuri 
sen vuoksi, ne kahlitsivat hänet 
vangiksi maailmaan ja hän pysyi 
sen kauneuksien orjana loppuun 
asti.

Jos siis maailman hylkääminen oli 
päämäärä, Kamo-no-Chömei oli 
onnekas, ettei ollut komea, ei lahja
kas eikä hyväonninen. Hän näyttää 
kadonneen kuin kaste, johon runoi
lijat ikuisesti vertaavat meitä. Hir
vittävä tulipalo ja tuhoisa maanjä
ristys olivat opettaneet hänelle jo 
varhain minkälaista palkkiota tästä 
katoavaisesta ja oikullisesta maail
masta kannatti odottaa.

Entäpä rauhallisina aikoina, kun 
ahneus, kateus ja sympatian puute 
vaivaavat, voiko ihminen todella 
elää tässä maailmassa? Varmasti ei, 

päätti Kamo-no-Chömei. Hän ve
täytyi ensin yksinäiseen tölliin joen- 
penkalle ja 30 vuotta myöhemmin 
vuorille toinen toistaan pienempää 
koruttomaan majaan. Vanhuuden 
lähetessä hän alkoi merkitä muistiin 
ajatuksiaan, jotka olivat tyyniä ja 
nöyriä:
• "Tässä väliaikaisessa majassa
ni kaikki on rauhallista, eikä täällä 
ole mitään pelättävää."
• "Niin kuin ajalehtiva pilvi, en 
odota mitään enkä ole kiintynyt mi
hinkään"
• "Omistan elämäni sallimuksel
le ilman erityistä toivetta elää tai 
halua kuolla"
Hänen viimeinen mietelmänsä on, 
ettei hän sittenkään ole hyljännyt 
maallisia siteitään. Ei, koska hän ei 
ole kyennyt luopumaan kiintymyk
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sestään pieneen olkikattoiseen ma
jaansa eikä kiintymyksestään yksinäi
seen elämäänsä, niin niukkaa ja koru
tonta kuin se olikin, mikä "ehkä on 
este valaistumiselle.^^ Samaan tapaan 
pappi Kenkö (12837-1350?) mietti 
Joutilaan mietteissään: ,JOn eräs erak- 
ko", joka sanoi, ”〇n yksi asia josta 
jopa minun, jolla ei ole maallisia si
teitä, on vaikea luopua, nimittäin tai
vaan kauneus.” Erakkorunoilija Sai- 
gyö (1118-90), Chömein aikalainen, 
oli puolestaan ihastunut kuun kauneu
teen.

Mitä ihminen oppii, kun hän on irral
laan sosiaalisesta yhteisöstään ja turta 
aistittavan maailmamme houkutuksil
le? Mitä yksinäisyys ja riippumatto
muus opettavat meille? Hupsuutta? 
Ehkäpä.

Niin omistautuneita tämän tai tuon 
tavoitteluun olemmekin, me huijaam
me itseämme sanomalla olevamme 
vapaita, vaikka todistettavasti olem
me hyvin kiireisiä. Ryökan, kerjäläi
nen ja laiskottelua, kutsui itseään 
"laiskaksi vanhaksi kaakiksi", joka 
ylisti täydellistä vapautta:"Jos joku 
kysyy, sano että olen Otogon metsis
sä, puiden alla keräilemässä pudon
neita lehtiä."

Jos kukaan ei kysy, kuuluu vain sano
maton hiljainen vastaus, että sekin 
sopii.

Haiku-mestari Bashö (1644-94) oli 
syntynyt samuraiden sukuun, mutta 
hylkäsi perinteen ja ryhtyi 40- 
vuotiaana vaeltajaksi. Hän alisti hei
veröisen ruumiinsa 1600-luvun mat

kustamisen kovuudelle, jopa siinä 
määrin, että hän oli "päätänyt luhis
tua kuin säälle altistunut luuranko." 
Miksi? "Silkan ekstaasin vuoksi, 
joka syntyy kuun puhtaassa valo
keilassa ."

Hän selitti edelleen ・ jos sitä salape
räisyydessään voidaan selitykseksi 
sanoa - kunnes ihmismieli "on yhtä 
luonnon kanssa", niin "hän mitä 
tahansa näkeekin, se on kukka, ja 
mistä tahansa uneksii, se on kuu." 一 
jopa täin tai hevosen pissin hän len
nokkaasti ylensi kuuluisassa runos
saan: "vain sivistymätön mieli nä
kee muuta kuin kukan, ja vain eläi
men mieli uneksii muusta kuin 
kuusta."

Bashön matkat 一 joista tärkeimpiä 
oli kolme hänen 20 viimeisen elin
vuotensa aikana 一 veivät hänet Kio
ton alueelta kauas pohjoiseen, ny
kyiseen Tohokuun. Joskus jalan, 
joskus hevosella, usein väsyneenä, 
toistuvasti sairaana, hän raahautui 
eteenpäin ja ajatteli: "Todellakin, 
oli kamalaa olla tienpäällä kipeänä, 
kun edessä oli vielä tuhansia kilo
metrejä." Yhtäkaikki, "sydämeni 
hypähti ilosta, kun näin Takekuman 
kuuluisan männyn. Sen kaksoisrun- 
ko oli muodoltaan juuri sellainen 
kuin muinaiset runoilijat olivat ku
vailleet."

Oliko Saigyo sitten väärässä pelä
tessään, että hänen kuun ihailunsa 
oli esteenä valaistumiselle? Bashöl- 
la ei vastaavaa epäröintiä ole. Kos
ka hän oli saavuttanut "oikean ym-
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märryksen", hän järkeili, että runoi
lijalle on täysin oikein "[palata] päi
vittäisten kokemustemme maail
maan etsimään runouden totuutta."

Repaleita, repaleita ylläni, 
repaleinen myös elämäni. 
Niukan ruokani saan tien varrelta, 
majani on jäänyt rikkaruohojen 
peittoon.
Katson kuuta ja mutisen runoja 
koko yön, 
kukat eksyttävät minut enkä muis
ta palata kotiin.2

2Suom. Kai Nieminen (toim.huom. Runon viimeiset säkeet kuuluvat: uSen jälkeen kun 
lähdin luostarista, minusta tuli vahingossa tällainen typerys.")

Ryökan oli Echigon läänin, nykyisen 
Niigatan, erään kylän päämiehen 
vanhin poika. Hän "hylkäsi maail
man" yllättäen 17-vuotiaana ja meni 

zeniläiseen temppeliin. Näin hän 
käänsi selkänsä oletetulle uralleen 
isänsä seuraajana.

Status, kunnioitus, vauraus - olivat 
tarjolla hänelle; hänen olisi tarvinnut 
vain kasvaa niihin. Mutta hän sanoi: 
Ei. Miksi? Kukaan ei tiedä. "Ei siksi, 
ettenkö viettäisi aikaani maailman 
huveissa, mutta huvitan mieluum
min itse itseäni." Tässäkö on vasta
us? Oliko hänellä vihiä, että korke
ampi kohtalo odotti häntä? Ja minkä
lainen se mahtoi olla? "Unohdin ker- 
juukulhoni, mutta eihän sitä kukaan 
varasta, kukaan ei varastaisi keijuu- 
kulhoani 一 Voi kuinka surullista kul
holleni." Kuinka onnekasta Ryöka- 
nille. "Lapset! Lähtekäämme lyahi- 
kon rinteille katsomaan kuinka orvo
kit kukkivat."

Hänen ulkoinen pitkä elämänsä on 
helposti tiivistettävissä: hän vaelsi, 
asui yksin temppeleissä ja pikku ma
joissa, kerjäsi ruokaa, oli usein näl
käinen, ihannoi lapsia (ollen tuskin 
itsekään enempää kuin lapsi), rakasti 
kaikkea elävää, jopa täitä rievuissaan 
sekä kirjoitti runoja. Mitä hänellä 
loppujen lopuksi oli? Punatauti 一 ja 
keino ylistää jopa sitä: "Näine löysi- 
ne suolineen ruumiini on vahva kes
tämään!"

"Jos joku tuntee itsensä ja tietää mitä 
maailma on," Kamo-no-Chömei 
mietiskeli tuhat vuotta sitten yksin 
pienessä majassaan, "hän toivoo 
vain hiljaisuutta, on tyytyväinen kun
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ei ole mitään mitä surra, haluamatta mi
tään, kaipaamatta ketään.n Tämä saa 
meidät hymyilemään. Me ajattelemme 
tuntevamme maailman paremmin kuin 
Kamo-no-Chömei tunsi. Tiedämme, ett
ei ei-minkään-haluaminen ole keino pa
rantaa sairasta taloutta, joka kärsii siitä 
että emme halua tarpeeksi. Lisäksi, on
ni, joka määritellään surun poissaoloksi, 
ei enää kiinnosta meitä. Meillä onnelli
suus on toimintaa, mitä enemmän sen 
parempi. Olemme muokanneet maail
man uudeksi mielikuvissamme: se syk
kii meidän energiallamme.

Olemmeko kasvaneet ulos vanhojen 
erakkojen opetuksista? Olemmeko liian 
rationaalisia heidän haltioituneeseen 
hölynpölyyn, liian hillittyjä heidän hul
luun nauruunsa, liian kylläisiä heidän 
nälkäiselle ilolleen, liian tiukasti verkot- 
tuneita heidän anarkistiseen yksinäisyy
teensä?

"Älkäämme ajatelko liikaa", 1900- 
luvun haikurunoilija Taneda San- 
toka kirjoitti ystävälleen. 
"Tulkaamme hupsummiksi. Pa
remminkin: palatkaamme meidän 
alkuperäiseen hupsuuteemme."

Miksi valita hupsuus? Mitä sellais
ta hupsuus antaa mistä järki jättää 
meidät paitsi? Ryökan, Suuri Hup
su, on vastannut: "Mahtavaa, tä
män hetken mieli 一 kaukainen, 
avara, jonka vain minä tunnen!"

THE EAST, Vol. XXXVII No.2. 
Lessons in Holy Foolishness, The 
Oriental sages' message for the 
wired world. Text by Michael 
Hoffman

Käännös: Liisa Kemppi (&R L-S)
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Muistin tueksi
Japanilaiset vuosiluvut sekä niitä vastaavat länsimaiset vuodet

Meiji 43 1910
44 1911
45 1912
Taishö 2 1913
3 1914
4 1915
5 1916
6 1917
7 1918
8 1919
9 1920
10 1921
11 1922
12 1923
13 1924
14 1925
15 1926
Showa 2 1927
3 1928
4 1929
5 1930
6 1931
7 1932
8 1933
9 1934
10 1935
11 1936
12 1937
13 1938
14 1939
15 1940

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

vuosieläimet noudattavat 12 
vuoden kiertoa; lampaanvuosi 
oli myös esim. 1979, 1943

44 1969
45 1970
46 1971
47 1972
48 1973
49 1974
50 1975
51 1976
52 1977
53 1978
54 1979
55 1980
56 1981
57 1982
58 1983
59 1984
60 1985
61 1986
62 1987
63 1988
64 1989
Heisei 2 1990
3 lammas 1991
4 apina 1992
5 kukko 1993
6 koira 1994
7 sika 1995
8 rotta 1996
9 härkä 1997
10 tiikeri 1998
11 jänis 1999
12 1.käärme 2000
13 käärme 2001
14 hevonen 2002
15 lammas 2003

12



LAMPAAN VUOSI 2003
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■ Rauhan ja rakkauden vuosi
Lammas on rauhantuoja, niinpä vuosi 
alkaa, kuluu ja päättyy sopusoinnussa. 
Sotijien voimat ehtyvät, päkä tyynnyt
tää mielet laitumillaan, rauhasta pysty
tään sopimaan lampaan mutustellessa 
laitumellaan. Juoruja ja pikkunahistelua 
tietenkin on, kuinkas muuten. Ka
hinoinnit pystytään kuitenkin sopi
maan. Kilpailu on kuitenkin käynnissä, 
urheilukilpailu. Huipputuloksia tehdään 
ja maailmanmestaruuksia syntyy. Nyt 
on myös aika ottaa yhteyttä ystäviin ja 
sukulaisiin. Tänä vuonna syödään hy
vin ja paljon. Seurataan vaistoja, jotka 
ohjaavat onnelliseen elämään. Luodaan 
taidetta: musiikkia, unohtumattomia 
näyttelyitä. Ostetaan arvotavaroita, ti- 
matteja, tauluja, itämaisia mattoja, vuo
sikertaviinejä. I-SHOKU-JU, eli vaat- 
teita-ruokaa-mielellään!
Miten lammas suhtautuu muihin?
Vuosi on loistava Lampaalle] Ahkerille 
touhuajille rankkaa, mutta pinnarit 
iloitsevat. Rotta on ihmeissään edelli

sen surkean vuoden jälkeen; nyt on 
toisin: varo ylenmääräistä syömistä! 
Lampaan hallitessa Jänis loikkii ym
päriinsä miten lystää. Täytyisi paitsi 
loikkia myös hoitaa ulkonäköään ja 
levätä. Hevonen toipuu myös hyvin 
omasta menneestä vuodestaan juhlien 
ja viinilasin lohtuun turvautuen. Sial
la menee sikamaisen kivasti; juhlia ja 
kutsuja riittää. Apina ottaa mitä tarjol
la on - miksi ei ottaisi? Hyvinhän 
kaikki menee -laskun maksuun saak
ka. Kukot, niin pihtaajat kuin törsää- 
jät, huomaavat joutuvansa maksajiksi, 
vaikka ei aina sovinnolla. Tiikeri her
mostuu huomatessaan elämän olevan 
pelkkää loikkimista. Käärme nauttii 
taiteen korkeasta tasosta, mutta kil
pailu seksijutuissa ei kiinnosta. Hillu
minen ei sovi Koirallekaan. Hänen 
olisi paras vetäytyä omaan rauhaansa. 
Lohikäärmeellä ei yleensä huonoa 
vuotta olekaan, mutta jos olisi, se oli
si nyt. Huomion valokeila on heilah
tanut sivuun.
Teksti: Laura Lappalainen
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TAMMIKUUN TAPAHTUMIA

Mochi-riisikakkujuhla Kuva: Fred Kapri

Japanilaistyylistä uutta vuotta vietet
tiin la 11.1.muiden Japani-yhdistysten 
kanssa. Tupa oli täysi ja tunnelma ren
to. Suurlähettiläs Norimasa Hasegawa 
ja rouva Atsuko Hasegawa olivat mu
kana juhlistamassa tilaisuutta. Juhlan 
kohokohta oli tietysti mochin nuijimi
nen. Kuvassa suurlähettiläs Hasegawa 
ja JKY:n puheenjohtaja Rönnqvist 
nuijivat vuorotahtiin.

Matkamessut 2003

Yhditys osallistui jälleen tänä vuonna 
viikonlopun (18.-19.1.) Matkames- 
suille. Tiskillä oli mukavan vilkasta ja 
Japani-tietous kelpasi. Tietysti mu
kaan mahtui myös muutama Kiinasta

JKY:n uuden vuoden juhla

Yhdistyksen omaa uuden vuoden 
juhlaa vietettiin su 26.1. ravintola Ka- 
bukissa. Paikalle oli kokoontunut kol
misen kymmentä yhdistyksen jäsentä 
nauttimaan sukiyakista ja muista her
kuista. Ronny-puheenjohtaja avasi 
tilaisuuden kertaamalla mennyttä 
vuotta sekä katsahtamalla tämän vuo
den tapahtumiin. Juhla huipentui run
saisiin arpajaisiin, joihin lahjapalkin- 
toja oli lahjoittanut mm. Tokyokan ja 
Kabuki. Aika tuntui lentävän kuin 
siivillä - ensi vuonna varataankin pi- 
denpi aika yhdessäoloon!
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TAITO JA TAISTO
ANNANTALO

Annankatu 30

№6.4. KL010-16
15 ESIINTYJÄÄ JAPANISTA: 

KOTO-MUSIIKKIA JA KIMONONÄYTÖS 
MIEKAT JA JOUSET

SUSHEJA, VIHREÄÄ TEETÄ JA MUUTA MAUKASTA

TYÖPAJOJA: IKEBANA, ORIGAMI, KALLIGARFIA

TEESEREMONIA, LUENTOJA

PALJON NÄHTÄVÄÄ JA MUKAAN HANKITTAVAA

日本から15人のグループ 

琴と着物パフォーマンス 

茶湯、講演

食べ物：お寿司やお茶 

ワークショップ: 

生花、折紙、書道

いらっしゃいませ!

TERVETULOA!

piirros: Laura Lappalainen
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2003

Tiistai 25.2.2003 kello 17:30, Annantalon Auditorio, Annankatu 30

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen jäijestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkiijan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Yhdistyksen vuoden 2002 vuosikertomuksen hyväksyminen

6. Yhdistyksen vuoden 2002 tilien ja tilintarkastajien lausunnon esittämi

nen. Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili-ja vastuuvapauden myön

täminen johtokunnalle ja taloudenhoitajalle

7. Jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksua)asta päättäminen

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2003

9. Johtokunnan jäsenten valinta. Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan 

varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

10. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta vuodelle 2003 

tilejä ja hallintoa tarkastamaan

11. Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat

12. Kokouksen päättäminen
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IN MEMORIAM

Keisari Akihiton serkku

Prinssi Takamado

kuoli 21.11.2002

Prinssi Takamado sai sydänkohtauksen pelatessaan 

squashia. Hän oli 47-vuotias.

No niin, näkemiin, 
minä alan lähteä 
tästä kotiin päin 
-sinne, minne valkeat 
pilvet minua vievät.
Ryökan (1758-1831) 
suom. Kai Nieminen

CHADO-TEEN TIE
Urasenken Suomen Osasto ry. jäljestää luentosaijan japanilaisesta teetai
teesta.
Luennot ovat joka toinen maanantai Kulttuurikeskus Caisassa, Mikonkatu 17 C,
2. kerros, galleria-tila. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Lisätietoja puh: 050-412 7582.

Ma 17.3. klo 19.00-20.30
Jouni Elomaa luennoi aiheesta "Sen Rikyu 一 mies ja myytti"

Ma 31.3. klo 18.30-20.00
Riitta Salastie kertoo teehuonearkkitehtuurista: "Taian-teehuone"

Ma 14.4. klo 19.00-20.30
Jouni Elomaa: "Hounsai 一 katsaus 15.:nnen Suurteemestarin elämään ja työhönv

Ma 28.4. klo 18.30-20.00 Piijo Kytö: "Chabana 一 kukat teetaiteessa"

Ma 12.5. klo 19.00-20.30 Jouni Elomaa: "Shintö ja taiteet"

Ma 26.5. klo 18.30-20.00
Minna Eväsoja: "Vastakohdat esteettisinä tehokeinoina teetaiteessa"

Tervetuloa!
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UUTISIA, TAPAHTUMIA & APURAHOJA

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

julistaa haettavaksi apurahoja Japanin kansaa, yhteiskuntaa, kulttuuria, taloutta 
ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten. Säätiön tehtävänä on 
lisätä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjoismaiden, tässä tapauksessa erityi
sesti Suomen, ja Japanin välillä. Hakemuksia voivat jättää sekä yksityiset hen
kilöt että organisaatiot ja laitokset. Hakemuksista tulee ilmetä projektin, matkan 
tai tutkimuksen tarkoitus perusteluineen, hakijan taustatiedot ja ansiot, mahdol
liset suosittelijat ja anottu rahamäärä kustannuserittelyineen euroina.
Hakemukset tehdään kaavakkeelle, jota on saatavissa Sasakawa Foundationin 
toimistosta/Seija Korhonen, osoite Saunalahdentie 4 A 10, 00330 Helsinki tai 
postitse. Lisätietoja antaa rouva Seija Korhonen, puh. 09-409 515.
Hakemukset on lähetettävä Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationille 
28.02.2003 mennessä.
Apurahan saajan tulee aikanaan jättää säätiölle selvitys apurahan käytöstä ja 
toimintansa tuloksista.

Finnair aloittaa uudestaan lennot 
Osakaan
Kesäkuun alussa Finnair rupeaa jäl
leen lentämään Helsingistä suoraan 
Osakaan. Lentoja on kolmesti viikos
sa, maanantaisin, torstaisin ja lauan
taisin.

^Ihmeellinen huilunsoittaja” lasten 
musiikkisatu Itäkeskuksen
STOAssa 12.4.
Maire Saure on dramatisoinut ja oh- 
j annut Tuulikki Korpisen 
"Japanilaisia satuja"-kiiran pohjalta. 
Huilunsoittaja Mitsu lähtee etsimään 
kadonneita vanhempia, mutta joutuu 
merirosvojen vangiksi. Satu on baila- 
dimaisuudessaan kauneimpia japani
laisia satuja. Sadunkertojina Raili 
Ruutuja Sami Baldauf.

Tekeillä japani-suomi -sanakirja
Projektipäällikkö Petri Niemelä 
(FT), työryhmänjäsenet Pirjo-Riitta 
Kuusikko (FM) ja Tero Salomaa 
(FM) ovat jo puolentoista vuoden 
ajan koonneet japani-suomi -sana- 
kiijaa. Projekti on nyt puolessa välis
sä, tavoitteena on koota 30 000 ha
kusanan kiija selityksineen.

Clifton Karhun näyttely Strind- 
bergillä (Unioninkatu, Hki) 
28.2.-23.3.2003
Suomalais-amerikkalaisen Clifton 
Karhun rakastettuja puupiirrostöitä 
on jälleen esillä Suomessa. Karhu on 
ainoa ulkomaalaissyntyinen taiteilija, 
joka on hyväksytty Japanin Puupiir- 
rostaiteilijoiden Seuraan. Hänen voi
makkaat värit ja viivat herättävät 
eloon perinteiset japanilaiset maise
mat ja aiheet.
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO 
(suomeksi ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksu
ton. Aineisto on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan pää
toimittaja Ritva Larva-Saloselle
sähköposti: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net

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

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 € + postituskulut, paitsi nume
rot: 20 eli BU, 22 eli KEN ja 23 eli EN jäsenhinta 12 €, muut 13,50 € 
+postituskulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, sillä painos on 
pieni ja Hashista on tullut keräilykohde.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi Hashit numero 9,10,11-12 ja 
13 myydään erikoishintaan 1,70 € ^postituskulut.

HASHIEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kiijallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa 

10.10-vuotisjuhlanro, Heian- 
kauden kirjallisuutta, Zen- 
maalaustaiteen tyhjyys, Japani 
kansaivälistymisen paineessa ym.

11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (1)
15. Japanilainen kuvaamataide (1)
16. Musiikki (1)
17. Japanin luonto (1)
18. Japanilainen tanssi (1)
19. Furo-sauna (1)
2〇• BU - Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen

puutarhaan
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Piijo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN FIN
NISH LANGUAGE, BIBLIO
GRAPHY (2000)

JAPANIN KIRJALLISUUS SUO
MEN KIELELLÄ, BIBLIOGRA
FIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta 
japanilaisesta kirjallisuudesta kiinnos
tuneille, luettelot mm. teoksen, tekijän, 
genrenja kääntäjän mukaan. 80s. 
Hinta 8,40 € + postikulut

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI 
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 € 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 € 
sanasto 3,40 €,lisäksi postikulut

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305, 00101 Helsinki.
Pankki: SAMPO 800021-6481665

HASHI PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____SANASTO____ KASETTI I____ II____

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

P-R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAFIA

TILAAJAN NIMI__________

LÄHIOSOITE___________________

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX
PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT 趣味サークル

Piirit kokoontuva yhdistyksen kiijastossa, TOMOHIMASSA, 
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.

IKEBANA: Laura Lappalainen p.09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Ulla Aijamaa p. 09-7245031 
tai ulla.aijamaa@japaninkulttuuri.net

KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana 
Kakuta-san. Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 09- 
6927522 (t). Kerralla keittiöön mahtuu 7-8 hlöä, kokatut herkut syödään 
paikan päällä!

MIEKKAPIIRI: Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 09- 595 068 (k)

SUSHIKURSSI

Kakuta-san opettaa
Ravintola Kotossa sushin tekoa

su 2.3. klo 15, 
mikäli ensimmäinen kurssi 
täyttyy seuraavana sunnuntaina 
9.3. uusi kurssi samaan aikaan.

Kurssin hinta on 20 €

Ilmoittautumiset
Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k) 

09- 6927522 (t) 
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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_____________

A llekiijoitus_________________________




