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Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen ta
voitteena on tehdä japanilaista kulttuuria tu
tuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle 
suomalaisesta kulttuurista. JKY järjestää vuo
sittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja 
konscrniryhmien vierailuja, näyttelyitä, elo
kuvailtoja ja myyjäisiä.

Julkaisut:

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu, 
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suo- 
mi-japani-suomi sanasto.

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

Harrasluspiirit:

kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalligra
fia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri, 
perinnejuhlat ja matkat.

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

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。

出版活勤としては、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 

日本文化特集誌陸、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 

のボー九、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 

祭り事も行ってし、ますさ5に日本の美術 

展覧会のアしンジにも協力してし'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、f P.O.Box 34,00101 
Helsinki,電話ファックス09-6986496」で
す。

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kiijallisuutta ja 
tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä rThe 
East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).

Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse: Pirjo Kytö 050-4127582, Ulla Arja- 
maa 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen 09- 698 6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen
kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6. •
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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: 650 kpl.
Päätoimittaja: Paula Ronkainen, puh. 0400 86 11 28. Aineisto on tervetullutta lehteen 
31.5.2005 mennessä: paula.ronkainen@japaninkulttuuri.net

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), Vi s. 34 € (25 €), %s. 20€(18€)

***********************************************************************

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2005

Puh.joht.
Varapuh.joht.

Sihteeri

Taloudenhoitaja

Jäsenet

Ronny Rönnqvist
Fred Kapri

Ulla Arjamaa

Antti Lappalainen

Tomoko Saito-Soinisalo

Paula Ronkainen
Raino Hurme

09- 595 068
09- 692 7522
fred.kapri@japaninkulttuuri.net
09-724 5031
ulia.arjamaa@japaninkulttuuri.net
09- 698 649
lappalaiset@pp.inet.fi
040-548 1180
tomokosaso@ kolumbus.fi
0400-861128

Varajäsenet Seija Savolainen

Laura Lappalainen

050-5367 039 
seija.savolainen@hel.fi 
09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Kirjastonhoitaja 
Matkat
Julkaisujen myynti
Tomon päätoimittaja

Pirjo Kytö
Minna Karensalo
Antti Lappalainen
Paula Ronkainen

050-412 7582
040-846 9418
09- 698 6496
0400 86 1128

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat
Ikebana
Japanin kieli
Japanin keskustelu
Kalligrafia
Ruoka

Ronny Rönnqvist
Laura Lappalainen
Pia Matilainen
Midori Tsunoi
Yoko Kobayashi-stjema
Kenichi Kakuta
Fred Kapri

09- 595 068
09- 698 6496
pia.matilainen@japaninkulttuuri.nei
0400-462 079 '
09- 724 6746
09- 395 2992 (klo 12.00 jälk.)
09- 692 7522
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こんにちわ SISÄLLYS

Kevät on jo pitkällä, kun vuoden 2005 
ensimmäinen Tomo ilmestyy ja talven 
selkä on taittumassa. Talvi on ollut mel
koisen leuto, mutta silti odotan kevättä, 
valoa ja lämpöä kuten ennenkin.

Jälleen kerran on Annan-talon Japani- 
päivät. Tervetuloa käymään ja nauttimaan 
Japani-tuulahduksista 10.4.2005.

Tomoa tehdään vapaaehtoisvoimin, joten 
lehden sisältö muovautuu sen mukaisesti, 
miten juttujen kirjoittajilla on aikaa. Leh
teen olisi tarkoitus perustaa joitakin va- 
kiosivuja ja erilaisia viritelmiä onkin tehty 
asian suhteen, mutta aika näyttää lopulta, 
mitkä vakiosivut ottavat tuulta purjeisiin.

Lehteen on perustettu japanilaisen ruoan 
ystäville oma ruokasivunsa, jota kirjoittaa 
Kurihara Kaoru. Anna Thuring kirjoittaa 
artikkeleita japanilaisen kulttuurin vaiku
tuksesta länsimaiseen taiteeseen. Japanin
kielistä sivua kirjoittaa mahdollisesti Yu- 
kako Uemura. Leena-Marja Thuring kir
joittaa puolestaan musiikista. Japanilaisis
ta sananlaskuista kertovaa sivua tekee Pia 
Matilainen.

Lisäksi Tampereella on eräs toimittaja, 
jolta mahdollisesti saamme Japanista ker
tovia juttuja. Kuulemme myös Japani- 
talosta Rovaniemeltä.

Tomo-tiedot 2

Johtokunta 2005 2

Yhdistystietoja 3

Izumi Tateno is back! 5

Kukon vuosi alkoi 6

Bunraku-esitys 6

Mochi-juhla 9

Kaikuja Japanista 10

Japanitalon kirjakokoelma 13

Manga 16

Matkamessut 19

Runoja 20

Japanilainen ruokaohje 21

Tulevia tapahtumia 22

Japanilaiset sananlaskut 27

Yhdistyksen julkaisut 28

Harrastuspiirit 30

Lehteen kirjoittavat myös monet vapaaeh
toiset erilaisista ajankohtaisista aiheista, 
joten Tomo on mukavasti monipuolinen.

Terv. Paula
Tomon päätoimittaja
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Izumi Tateno is back !
Eräs alkaneen vuoteen liittyvistä Japani-teemoista on "the 2005 Japan-EU Year of Peop
le to People Excanges" ohjelma. Tämän teemavuoden puitteissa tulemme myös Suomes
sa näkemään erilaisia Japaniin liittyviä ohjelmia ja vierailuja. Lähtölaukauksen antoi 
Japanin Suurlähetystö järjestämällä keskiviikkona 18.1.2005 konsertin suurlähettilään 
residensissä, jossa esiintyi maineikas pianovirtuoosimme Izumi Tateno. Professori Tate- 
non meriittejä on tässä turhaa luetella, ne lienevät kaikkien tiedossa.

Konsertoidessaan vuonna 2002 Tampereella, Tateno sai halvauskohtauksen, joka vaka
vasti vaikutti hänen elämäänsä ja soittamiseen. Pitkän kuntoutuksen jälkeen Tateno on 
nyt takaisin konserttiflyygelin ääressä ja tämä konsertti oli hänen ensimmäinen esiinty
minen Helsingissä sairastumisensa jälkeen. Residenssin intiimi ilmapiiri oli omiaan luo
maan erinomaiset puitteet tälle esiintymiselle. Ohjelma koostui seuraavista kappaleista:

Jeno Takacs Toccata and Fugue Op. 56
Alexander Scriabin Prelude and Nocturne Op. 9 
Pehr Henrik Nordgren Ballade on Kaidan 2 Op.127 
Erwin Schulhoff Suite for Piano left hand

Heti ensimmäiset tahdit osoittivat, että mestari on palannut. Tämä siitä huolimatta, että 
koko konsertin ajan Tateno soitti vain vasemmalla kädellään! Tutulla bravuurillaan Tate
no loihti esiin kunkin sävellyksen olemuksen. Erittäin mielenkiintoista oli kuulla Tate- 
non tulkinta prof. Pehr Henrik Nordgrenin Japanin liittyvästä sävellyksestä, joka perustui 
eräisiin Lafcadio Hearnin Kaidan-kummitustarinoihin. Nämä sävellykset olivat erityises
ti omistettu Tatenolle vasemmalla kädellään soitettaviksi. Pehr Henrik Nordgren vaimoi
neen oli itse läsnä konsertissa nauttimassa Tatenon soitosta.

Sivuhuomautuksena mainittakoon, että Nordgren on allekirjoittaneen vanha koulutoveri, 
mutta emme ole tavanneet sitten kouluaikojen yli 40 vuoteen. Oli todella mielenkiintois
ta näin monen vuoden jälkeen vaihtaa mielipiteitä Nordgrenin ja hänen Shinobu- 
vaimonsa kanssa. Kuinka ollakaan niin puhe jossain vaiheessa siirtyi koiriin ja Pehr 
Henrik mainitsi, että heillä on 12 koiraa. Tähän Shinobu-san heti tokaisi, että eihän niitä 
nyt ole kun 8. Todettiin, ettei tämä selvästi ole Nordgrenin alaa, mutta nuottien lukumää
rästä hän kyllä osaa pitää huolta!

Sekä Tateno että Nordgren saivat konsertin jälkeen hyvin lämpimät suosionosoitukset, 
seurauksena tietenkin ylimääräinen numero, espanjalainen preluudi. Tilaisuutta oli myös 
ikuistamassa Hokkaidosta kotoisin oleva Hokkaido Broadcasting Co. (HBC) kameraryh- 
mineen. HBC esittää toukokuussa professori Tatenolle omistetun ohjelman Japanin tele
visiossa. Oli mukavaa nähdä, että Izumi Tateno on jälleen omassa elementissään ja var
masti saamme jatkossakin nauttia hänen soitostaan.

Ronny Rönnqvist
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KUKON VUOSI ALKOI

Lunta kieppui ilmassa sunnuntai- 
iltapäivänä 30.1.2005. Sitä satoi taivaalta 
ja tuulenpyörteet nostattivat sitä kinoksis
ta. Ravintola Kabukista tulvahti vastaan 
lämpöä, herkullisen ruuan tuoksua, iloisia 
tervehdyksiä. Japanilaisen kulttuurin ystä
vien sydäntalven perinne, uuden vuoden 
vietto oli alkamassa.

Laura tarjoili kaikille tietopaketin itämai
sesta horoskoopista. Etsimme oman eläin- 
merkkimme ja luimme, mitä kukon vuon
na tuleman pitää.

Ronny, puheenjohtajamme, loi katsauksen 
vuoteen 2004, joka yhdistyksen osalta 
sujui perinteisesti, päätapahtumana suosit
tu Annantalon Japani-päivä, joka on tänä 
vuonna vuorostaan 10.4.2005.

Vuosi 2005 on Japanin ja EU:n ystävyys- 
vuosi, jonka kuluessa Suomessa jäljeste
tään useita teemaan liittyviä tapahtumia.

Expo 2005, maailmannäyttely Aichissa, 

Japanissa vilkastuttaa varmasti myös 
omalta osaltaan tätä vuotta. Pohjoismai
seen paviljonkiin on suunnitteilla Suomi- 
päivä 12.5. ja sen yhteydessä parin päi
vän ohjelmallinen retki Obaraan, pieneen 
vuoristokylään Aichissa. Ronny kohotti 
puheensa päätteeksi sake-maljan uudelle 
vilkkaalle kulttuurivaihtovuodelle, mihin 
muut yhtyivät: kanpai!

Vilkkaasti seurustellen nautimme sitten 
japanilaisia herkkuja, mitä kaikkea niitä 
olikaan - sashimi, ebi furai, korokke, 
sushi, misoshiru. Menestyksellisiä arpa
jaisia säestivät taas iloiset ja hämmästy
neet huudahdukset.

Oli lämmin ja tyytyväinen mieli, kun 
työnnyimme taas ulos tuulen tuiverretta
viksi.

Ulla Arjamaa

Perinteinen Bunraku - 
nukketeatteri esittäytyi 1.2. 
Aleksanterin teatterissa
'Teatteri on illuusiota, ja bunraku on sitä 
tehokkaimmillaan^^.

Esitys alkoi lyhyellä johdannolla Bunra- 
kuun. Nukkemestari kertoo hiukan tule
vasta esityksestä ja siitä, kuinka bunraku 
on juuri aikuisten nukketeatteria. Tarinat 
kertovat Samuraista, rakkaudesta, epätoi
vosta, sankaruudesta jne.

Johdannon jälkeen lavalle saapuu joruri 一 

kertoja ja kaksi shamisenin soittajaa. 
Väliverho aukeaa ja saamme nähdä en
simmäisen pelkistetyn kertomuksen. Kol
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me henkilöä liikuttelee bunraku 一 nukkea 
uskomattoman hallituin liikkein ja tari
nan hahmo saa pääosan.

Esityksen jälkeen saamme kuulla joruri- 
kertojan kertovan työstään ja miten hän 
äänen sävyä muuttamalla taitavasti muut
taa kerronnan siihen, onko kyseessä lap
si, nuori, neito, nuorukainen, aikuinen 
samurai, vanha mies tai nainen. Tarinat 
on kiijoitettu vanhalla japanin kielellä.

Joruri-kertojan hauskan esittelyn jälkeen 
shamisenin taitajat kertovat soittimesta ja 
tavasta kuinka tunteita tulkitaan sha- 
misenilla. Sama sävelmä saadaan kuulos
tamaan aivan eriltä, onko tarinan päähen
kilö iloinen vai surullinen.

Seuraavaksi saimme nauttia nukkemesta- 
rin esittelystä, jossa hän kertoi, kuinka 
Bunraku - nukkeja liikutellaan, puetaan 
ja miten ne on valmistettu. Nukkemestari 
kertoo, kuinka me lakkaamme pian huo
maamasta kolmea mustaa pussit päässä 
olevaa miestä, jotka seisovat nukkien 
takana ja liikuttavat niiden päitä ja jäse
niä. Ihmiset eivät vain näe kolmea nuk
kea liikuttelevaa henkilöä.1 Vanhin ja 
sellaisena pisimmän koulutuksen saanut 
nukkemestari hoitaa nuken päätä ja oike
aa kättä, toinen liikuttaa vasenta kättä ja 
kolmas jalkoja tai - kun kysymyksessä on 
naisnukke - sen kimonoa niin, että syntyy 
aito vaikutelma kävelystä ja muista jalan 
liikkeistä, jota moni ei enää taida.

Esittelyiden jälkeen saimme nauttia to
della upeasta esityksestä, joka kertoo 
tarinan Edossa asuvasta neidosta, joka 
rakastuu munkkioppilaaseen ja kuinka 
hän epätoivoissaan haluaa porttien avau
tuvan päästäkseen tapaamaan munkkiop- 

pilasta. Huippukohdassa nuori neito kiipe
ää torniin ja antaa hälytyksen tulipalosta. 
Neito tuomitaan kuolemaan ja vielä tä
nään voimme Tokiosta löytää patsaan 
tarinan neidosta. — Ja todella lakkaamme 
pian huomaamasta kolmea mustat pussit 
päässä olevaa miestä, jotka seisovat nuk
kien takana ja liikuttavat niiden päitä ja 
jäseniä ja nautimme täysillä esityksestä.

Teuvo Ronkainen

Bunrakun historiaa:

Joruri
1500-luvulla maata kierteli laulavia ta
rinankertojia, jotka säestivät kerrontaansa 
samisen-banjolla.

Bunraku
Myöhemmin nämä joruri-esiintyjät liittyi
vät nukketeatteriin.

Osakassa työskentelivät 1600-luvun lo
pussa ja 1700-luvun alussa kuuluisat Gi- 
dayu Takemoto, joruri-esiintyjä, ja drama- 
tisti Monzaemon Chikamatsu.

Bunraku-teatterin nähdään saaneen alkun
sa 1500-luvun lopussa, kun kolme erilais
ta elementtiä - nukkien liikuttelu, joruri- 
kerronta ja shamisen -soitin - saatettiin 
yhteen.

Nimensä bunraku sai 1800-luvulla erityi
sen suosittua nukketeatteria tuottaneen 
Bunrakuken Uemuran nimestä.

Bunrakun nukke-esiintyjiä varten on ole
massa kaikkiaan noin 60 erilaista päätä, 
joista neljääkymmentä voi käyttää eri 
rooleihin. Nukeillä voi toteuttaa poikke-
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uksellisen voimakkaita kohtauksia. Esi
merkiksi samurai saattaa sivaltaa miekal
laan ilkeän konnan pään, joka irtoaa ruu
miista ja singahtaa yleisön joukkoon.

Kuuluisin bunraku-näytelmien kirjoittaja 
on Monzaemon Chikamatsu. Bunrakun 
kansallisteatteri on Osakassa.

Vaikutteiden virtaa

Japanilainen teatteri on ollut yli sadan 
vuoden ajan inspiraation lähde monelle 
länsimaiselle teatterin tekijälle. Ensim
mäiset vaikutteet saatiin 1800-luvun jälki
puolella erilaisista viihteellistä tanssiesi
tyksistä, joita Euroopan ja Amerikan suur
kaupunkien varieteet tarjosivat eksootti
sen autenttisina japanilaisen perinteen 
edustajina.

Tunnetuimmat japanilaiset tanssijattaret 
olivat Sadayakko ja Hanako, mutta myös 
kokonaisia seurueita nähtiin teattereiden 
näyttämöillä. Usein esityksiä mainostet
tiin kabuki-teatterin nimellä, mutta varsi
naista kabuki-teatteria ne eivät toki olleet, 
ja esiintyjienkin perinteisten teatterimuo- 
tojen taidot olivat varsin vaihtelevat. Esi
tykset koostuivat erilaisista länsimaiseen 
makuun muokatuista katkelmista. Näyttä
vät taistelukohtaukset olivat niistä suosi
tuimpia.

Näiden esitysten viihteellisyys ei kuiten
kaan vähennä sitä merkitystä, joka niillä 
oli myös sellaisille teatterin tekijöille ja 
visionääreille, jotka pyrkivät kaupallistu
neen tai näytelmätekstiä ylen määrin kun

nioittavan teatterin uudistamiseen. Tässä 
teatterin re-teatrikalisoinnin vaiheessa 
ihanteeksi asetettiin näyttelijäntaide sel
laisena kuin sen visioitiin olleen varhai
semmissa eurooppalaisissa teatteriperin- 
teissä (esimerkiksi italialaisessa comme- 
dia dell'artessa) ja sellaisena kuin se il
meni erilaisissa ulkoeurooppalaisissa 
teatterimuodoissa. Näiden viihde- 
esitysten nähtiin edustavan länsimaista jo 
kadonnutta autenttisista teatterinomaista 
teatteria. Vaikutteita uudistamiseen haet
tiin myös mm. japanilaista teatteria ku
vaavasta kirjallisuudesta.

Suomalaisessa tanssissa olemme tottu
neet näkemään butoh -elementtejä, ja 
ainakin no- ja kyogen -esityksiä on to
teutettu suomalaisin voimin. Kattavaa 
katsausta vaikutteiden virrasta meillä ei 
kuitenkaan ole. Tulevassa kirjoitussaijas- 
sa jäljitänkin niitä vaikutteita, joita suo
malaiset esiintyjät ja teatterintekijät ovat 
saaneet japanilaisesta teatterista.

Jos teillä Tomo-lehden lukijoilla on tie
dossanne kiinnostavia esimerkkejä tällai
sista tapauksista niin olen myös kiitolli
nen vihjeistänne. Niitä voi laittaa minulle 
sähköpostilla osoitteeseen: 
anna.thuringg@basiu.net

Anna Thuring
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MOCHI - JUHLA

Perinteistä japanilaista uutta vuotta vietettiin Suomessa asuvien japanilaisten ja Suomi - 
Japani -seurojen yhteisessä juhlassa 9.1.2005 Helsingin Kirjatyöntekijäin yhdistyksen 
juhlasalissa. Juhlaa vietettiin leppoisassa hengessä leipomalla mochi- eli riisikakkuja. 
Juhlan aluksi tuotiin höyrytetty riisi, jota porukalla nuijittiin japanilai-

Kuva: Fred Kapri

silla puunuijilla kauniissa yhdestä puusta valmistetussa mochitsukissa. Nuijiminen on 
lähinnä ollut miesten työtä, sillä se on raskasta puuhaa ja vuoroa vaihdetaan kohtuullisen 
tiuhaan. Kun taikina saadaan valmiiksi, se tuodaan leivottavaksi, jolloin siitä pyöritellään 
pieniä palloja ja maustetaan. Kakut syödään sitten teen kera. Ensikertalaisesta se on hiu
kan erikoinen maultaan. Saimme juhlaan yllätysvieraita, jotka saapuivat suoraan japanis
ta lentokoneella. Ryhmän mukana saapui kunniavieraaksi ylähuoneen jäsen, kansanedus
taja ja entinen Japanin Suomen suurlähettiläs Hasegawa Norimasa. Lisäksi juhlassa 
saimme nauttia lasten teeseremoniasta ja myös monet muut lapset saivat kokeilla teen 
valmistamista japanilaiseen tapaan.

Teuvo Ronkainen
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Kaikuja Japanista (osa 5.)

Artikkelisarjan viides osa jatkuu To- 
moko Saito-Soinisalon haastattelulla. 
Tomoko kertoo japanilaisesta kouluelä
mästä verrattuna suomalaiseen. Suo
mesta hän kertoo muutamia huomioita 
ja tapahtumia.

•
■Ed
*
 

£AnM

Tomoko Saito-Soinisalo on syntynyt ja 
kasvanut Tokiossa, Nerima-ku:ssa. Hänen 
vanhempansa ja pikkuveljensä asuvat 
siellä edelleen ja isosisko asuu oman per
heensä kera muualla Tokiossa. Tomoko 
opiskeli sisustuslinjalla kankaankudontaa 
mm. kangaspuilla eli oriki:lla. Hän teki 
kankaita ja valmisti niistä esim, kimonon. 
Ensimmäisen kerran hän matkusti Suo
meen vuonna 1977 ja viipyi aina vuoteen 
1981 asti opiskellen Mikkelissä kankaan
kudontaa vuoden verran ja sitten Helsin
gin yliopiston käsityöopettajan kurssilla 
kaksi vuotta ja Porvoossa vastaavissa 
opinnoissa vielä yhden vuoden. Palattu
aan Japaniin hän opetti yksityisesti kan
kaankudontaa ja toimi Finnairin lento- 
kenttäemäntänä kaksi vuotta Tokion len
tokentällä. Rakastuttuaan suomalaiseen 
mieheen hän avioitui ja muutti Suomeen 
vuonna 1986. Vuodet vierivät Tomokon 

perheen kasvaessa ja heidän kaksi poi
kaansa ovat nyt jo lähes aikuisia. Suo
messa hän opettaa kankaankudontaa ja 
on aktiivisesti mukana "Japanilaisten 
naisten kerhossa", jossa on 120 jäsentä. 
Kerholla on eri tapaamispiirejä ja toimin
taa sekä kulttuurilehti, jota Tomoko on 
toimittamassa neljä kertaa vuodessa.

I) Japanilaista kouluelämää 
suomalaiseen verrattuna

Tomoko kertoo, että Japanissa koulun 
ensimmäinen päivä alkaa yleensä ko
koontumisella isoon saliin, jossa rehtori 
pitää puheen ja toivottaa tervetulleeksi. 
Lapset ovat pukeutuneet siististi. Suo
messa koulu alkaa suoraan ja lapset ha
keutuvat luokkiinsa ja oppitunneille ja 
ovat tavallisissa vaatteissaan. Japanissa 
opettaja on auktoriteetti ja häntä kutsu
taan senseiksi eli opettajaksi, mutta Suo
messa opettajaa kutsutaan yleisesti hänen 
etunimellään, ja tämä on Tomokosta hie
man kummallista.

"Japanissa peruskoulu ja lukio alkavat 
aina samaan aikaan joka päivä, mutta 
yliopisto on tietenkin eri asia. Esimerkik
si peruskoulu alkaa kello puoli yhdeksän 
aamulla ja lukiossa koulu alkaa kello 
yhdeksän, sillä joillakin oppilailla voi 
olla pitkä matka. Kunnalliset peruskoulut 
ovat yleensä oppilaitten lähellä, mutta 
yksityiset voivat olla kaukanakin. Sa
moin lukion ja yliopiston sijainnit vaihte- 
levat ja matkaa voi silloin olla jopa tun
nista puoleentoista yhteen suuntaan, sik
sikin koulut alkavat hieman myöhemmin 
kuin Suomessa". "Suomessa koulu alkaa 
eri aikoihin lukujärjestyksen mukaan ja 
jopa kahdeksan aikaan, jolloin on pimeä
tä talvella ja lapset myös palaavat, kun 

10



on pimeä*', tämä tuntuu Tomokosta ou
dolta ja koulun alkaminen eriaikaan han
kalalta.

Suomessa lounaan aika vaihtelee ja on 
yleensä melko varhain siinä yhdentoista 
maissa. Japanissa lounas on yleensä kello 
kaksitoista tai sen jälkeen. Japanilaisessa 
peruskoulussa tarjotaan lounas, mutta 
lukiossa on joko eväät mukana tai sitten 
aterian voi ostaa koulusta. Tomoko ker
too, että hänen äitinsä valmisti hänelle 
eväät lukioon. Tomoko jatkaa, että Japa
nissa koulu on ala-asteen ensimmäisillä 
luokilla yleensä vain pari tuntia päivässä 
ja sitten noin kuudennella luokalla jo 
noin 5-6 tuntia päivässä. Yläasteella 
opetusta on noin 5-7 tuntia päivässä 
samoin kuin lukiossakin. Tomoko kertoo, 
ettei Japanissa ole kurssimuotoista lukio
ta kuten Suomessa. "Oppitunnit ovat aina 
samassa paikassa ja samaan aikaan valit
tujen aineiden mukaisesti."

Tomoko kertoo, että peruskoulun, lukion 
ja jopa yliopiston koulupäivän jälkeen on 
opintopiirejä esimerkiksi urheilua, teese- 
remoniaa, englantia jne. "Opintopiirit voi 
itse vapaasti valita, mutta sen jälkeen 
niihin on pakko osallistua. Koulu järjes
tää ne ja niissä on mukana ainakin yksi 
opettaja valvonnan ja vastuun vuoksi. 
Opintopiirejä ei ole vielä ensimmäisellä 
eikä toisella luokalla vaan vasta myö
hemmin." Tomoko kokee, että tämä on 
sekä hyvä että huono asia, sillä aina on 
samat kasvot mukana, jolloin voi tulla 
myös ongelmia.

"Japanin kunnallisissa peruskouluissa 
kirjat annetaan oppilaille omiksi, mutta 
muut materiaalit kuten kynät pitää ostaa 
itse. Kunnallinen koulu on myös ilmai

nen ja lounaasta maksetaan osa itse ja 
osan maksaa kaupunki tai kunta. Yksityi
nen koulu on eri asia ja siellä koulunkäyn
ti on itse maksettava." Tomoko lisää, että 
on olemassa ns. suoria reittejä joihinkin 
yksityisiin yliopistoihin ja ne saattavat 
alkaa jo päiväkodista. "Pyritään tiettyyn 
päiväkotiin ja siihen liittyvään peruskou
luun, lukioon ja yliopistoon hieman hel
pommalla kuin sivusta pyrkimällä. Päivä
kotiin on jo testi ja sitä varten voidaan 
käydä valmentavaa koulua. Sieltä sitten 
pyritään yksityiseen peruskouluun, johon 
on myös testi ja sieltä sitten lukioon, jo
hon pitää olla hyvät numerot ja lopulta 
yliopistoon pääsee ne, joilla on aikaisem
mat hyvät numerot ja testi siihen päälle. 
Kaikki tämä on jo helpompaa, jos on jo 
jäqestelmän sisällä."

Tomokolle oli yllätys, että Suomessa voi 
jäädä luokalle. Japanissa tämä ei ole mah
dollista, jos oppilas on käynyt koulussa 
säännöllisesti. Japanissa ei ole myöskään 
kymppiluokkaa vaan pyrkimyksenä on 
saada edelliset pois, kun uudet jo tulevat. 
Tomoko myös ihmettelee, että Suomessa 
jaetaan stipendejä hyville oppilaille, mutta 
toteaa, ettei Japanissa ole tällaista käytän
töä. "Mikäli joillekin myönnettäisiin sti
pendi japanilaisessa peruskoulussa, niin 
vanhempien kesken voisi tulla hankaluuk
sia asiasta ja myöntämisperusteista."

Tomokosta on jotenkin yllättävää, "että 
Japanissa ala-asteella olevat lapset näyttä
vät olevan kiltimpiä ja jotenkin vanhem
man oloisia kuin suomalaiset lapset. Mut
ta lukiossa tilanne kääntyy, silloin suoma
laiset lapset tuntuvat olevan itsenäisempiä 
ja aikuisempia kuin japanilaiset." Tomoko 
pohtii, että mistä moinen asia johtuu ja 
mikä siihen vaikuttaa. Tomoko jatkaa,
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että Japanissa yliopistoa käydään neljä 
vuotta ja saavutetaan alempi korkeakoulu
tutkinto, jonka jälkeen vain osa opiskeli
joista jatkaa kaksi lisävuotta maisteriksi 
asti. "Suomessa puolestaan käydään yli
opistoa monta vuotta ja välillä on taukoja 
välissä. Japanissa työhönottamisikä on 
suunnilleen noin 25-ikävuoteen asti riip
puen työpaikasta, mutta tätä vanhempana 
voi olla vaikea saada sitä ensimmäistä 
kunnon työpaikkaa."

Tomoko elää Suomessa suomalaisen ta
van mukaan ja Japanissa japanilaisen ta
van mukaan. Tomokon pojat kävivät suo
malaista peruskoulua sekä joka kesä japa
nilaista koulua kaksi kuukautta aina kah
deksan vuoden ajan, joten lapset oppivat 
sekä suomenkielen ja kulttuurin että japa- 
ninkielen ja kulttuurin ikään kuin itses
tään. Lisäksi hänen lapsensa kävivät ja 
käyvät edelleen Suomessa joka lauantai 
japanilaista koulua. Tomokon lapset so
lahtivat sujuvasti sekä japanilaiseen että 
suomalaiseen kouluun. He kävivät samaa 
peruskoulua Nerima-kussa kuin Tomoko 
lapsena. Hänen pojillaan oli aina sama 
koulu Japanissa ja he palasivat aina sa
maan kouluun Suomessa. "Vanhemmalla 
pojalla koulun vaihtaminen ja sopeutumi
nen omiin ystäviinsä Japanissa ja Suo
messa tapahtui automaattisesti. Nuorem
malla pojalla oli aina hieman alkukanke
utta Suomessa ja Japanissa, mutta sitten 
jonkin ajan päästä hänelläkin alkoi sujua 
mukavasti." Poikien ollessa kesäisin Japa
nissa Tomoko oli myös mukana ja silloin 
he asuivat hänen vanhempiensa luona.

II) Huomioita ja tapahtumia

Tomokon työskennellessä Finnairilla To
kion lentokentällä yhdessä suomalaisten 

työtovereittensa kanssa hänen suomalai
sen esimiehensä tapana oli kutsua heitä 
tytöiksi. Tomoko ihmetteli tuttavallisuut
ta, mutta hänestä se oli mukavaa.

Tomoko kertoo muutamista tapahtumis
ta, joita hän on ihmetellyt. Eräs sattui 
leikkipuistossa, jossa oli jonoa keinuun. 
"Keinumista vain jatketaan, kun Japanis
sa lapsen äiti sanoisi heti, että annetaan 
seuraavallekin lapselle vuoro keinua." 
Toisessa esimerkissä on puhetta lasten 
vierailuista kavereittensa kotona. 
"Suomalaisessa kodissa saatetaan tarjota 
omalle lapselle jotain, mutta lapsen kave
rille ei tarjota ja oletetaan kaverin odotta
van jossakin sillä aikaa. Japanissa anta
minen sekä omalle että vieraalle lapselle 
on itsestään selvää. Samoin namujen 
jakaminen kavereillekin, jos niitä syö
dään tai sitten ei syödä itsekään. Suomes
sa lapset eivät useinkaan tarjoa vaan syö
vät karkkinsa itse."

Tomokon tullessa ensimmäisen kerran 
Suomeen ja Mikkeliin vuonna 1977 Suo
messa ei ollut montaa ulkomaalaista, 
joten mustat hiukset ja erilainen ulkonä
kö herättivät huomiota. "Aina kun olin 
menossa lähelle tietä ylittääkseni sen, 
niin autot pysähtyivät automaattisesti. Ja 
he pysähtyivät siksi, että katsoivat ulko
maalaista." Tomoko-san kertoo, kun hän 
oli ollut puoli vuotta Suomessa v.1977, 
hän oli mielessään jo niin sopeutunut, 
että nähtyään toisen ulkomaalaisen, hän 
osoitti suomalaiselle ystävälleen, "hei, 
tuolla on ulkomaalainen."

Kiitos Tomoko-sanille haastattelusta.

Paula Ronkainen
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JAPANITALON KIRJA- 
KOKOELMA VIHITTIIN 
KÄYTTÖÖN

MOCHIZUKI-kokoelman julkistamisti
laisuus pidettiin 1.9.2004 Japanitalossa 
Ranualla.

Kuudetta toimintavuottaan elävä Japani- 
talo Simojärvellä on saanut mittavan 
kirjalahjoituksen Japanista. Lahjoittaja 
on Tokiossa toimiva Japani-Suomi - 
yhdistys, joka keräsi 1400 niteen kokoel
man japanilaista kirjallisuutta.

Kirjakeräyksen aloitteen tekijöinä olivat 
Yukinaga ja Fumi Mochizuki, jotka lah
joittivat yhdistykselle alkupääoman Japa- 
nitalon kokoelmaa varten. Kokoelma sai 
nimekseen Mochizuki-Bunko lahjoitta
jansa mukaan.

Mochizuki-kokoelmassa on edustava 
valikoima niin Japanin kirjallisuuden 
klassikoita kuin nykykirjallisuuttakin 
sekä kielitieteen, historian ja taiteen teok
sia. Valtaosa kokoelmasta on japanilaista 
lastenkirjallisuutta ja kansantaruja. Japa- 

nitalosta muodostuneekin vähitellen japa
nilaisen lastenkirjallisuuden tutkimuksen 
keskittymä, jolle kokoelma tarjoaa sopivat 
puitteet.

Ranuan ja sen japanilaisen ystävyyskun- 
nan Iwasakimuran yhteistyönä rakentama 
Japanitalo on toiminut kulttuurien kohta
uspaikkana tarjoten erilaisia tapahtumia ja 
näyttelyitä. Kirjakokoelman myötä Japa
nitalossa voi entistä paremmin perehtyä 
japanilaiseen kulttuuriin.

Ensi kesän näyttelyssä esitellään japani
laisen lastenkirjallisuuden kuvituksia.

Viralliseen julkistamistilaisuuteen saapui 
koko joukko Japani-Suomi -yhdistyksen 
edustajia Japanista. Kokoelman vihki 
käyttöön Japanin suurlähetystön edustaja 
ministeri Teruaki Nagasaki.Tilaisuudessa 
käyttivät puheenvuoron myös Oulun yli
opiston historian laitoksen professori Ola
vi K. Fält ja Lapin yliopiston hallintojoh
taja Juhani Lillberg. Yliopistojen edusta
jat ovat mukana Japanitalon kehittämis
työryhmässä asiantuntijajäseninä. Tilai
suuden lopuksi Japanitalon puutarhaan 
istutettiin tiedon puu.

kts. myös Lapin Kansa 28.8.2004

Tuija Seppänen
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LUUTUN KULKU (1)

Silkkitiestä idän ja lännen siltana on pu
huttu ja kirjoitettu paljon. Menemättä 
tässä yhteydessä sen tarkemmin tuon väy
län myyttisiin tai marcopolomaisiin ulot
tuvuuksiin haluaisin lyhyesti kertoa erään 
kielisoittimen matkasta tällä muinaisella 
tiedon valtatiellä.

Musiikin ystävät lienevät kuulleet joskus 
puhuttavan keskiajan Euroopan hovien 
lempisoittimesta, luutusta, kitaran edeltä
jästä. Japanin ystävät taas tuntenevat bi
wan (琵琶)一 ja kirjallisuuden ystävät 
todennäköisesti Veikko Polameren Bi- 
wansoittajan tarinan.

Eurooppalainen luuttu ja japanilainen 
biwa ovat nimittäin alun perin olleet sama 
soitin. Niiden yhteinen alkuäiti oli mui- 
naispersialainen nelikielinen barbat- 
luuttu, joka mainittua kuului
saa Silkkitietä pitkin matkasi 
sekä itään että länteen. 攵

Tang-dynastian aikaiset kiinteät vuoro
vaikutussuhteet Japanin Nara-kauden ja 
Heian-kauden alkupuolen hoveihin tä
män lehden lukijat tuntenevat erittäin 

hyvin; niinpä monien muiden 
vaikutteiden ohella myös 
pipä ylitti Itä-Kiinan meren 
ja muutti samalla nimensä 
japanilaisempaan muotoon 
biwa (kanjä siis säilyivät 
samoina). Tämä soitin päätyi 
monen muun ohella ensin 
"eleganttia musiikkia" soitta
neeseen gagaku (雅楽)- 

hoviorkesteriin. Tällainen 
varhainen biwa on säilynyt 
kuuluisassa Shösöin- 
aarrekokoelmassa, joka alun 
perin perustettiin Närän 
Tödaiji-temppelin yhteyteen 
vuonna 756.

Punaisesta santelipuusta ra
kennettu biwa Shosoin-kokoelmista 
hlip:〃home.planet.出/~d.v.ooijen/ 
sasn imi se n/b i wa.html

Matkallaan kohti nousevaa 
aurinkoa se kulki nykyisen 
Afganistanin ja Luoteis- 
Kiinan turkkilaisprovinssien 
kautta, kunnes päätyi kultturi- 
en moninaisuutta suosivan 
Tang-dynastian (AD 618 - 
907) pääkaupunkiin Chang- 
aniin ja sai nimekseen pipa 
(琵琶).

Kiinalainen pipä
hHp：〃www.melodyofcnina.com/
()6inshuments/pipa.html

Myöhemmin biwan käyttö itsenäistyi, ja 
siitä tuli ennen kaikkea laulua säestävä 
soitin.

Syntysijoiltaan länteen muinaispersialai- 
nen barbat-iuuttu matkasi arabien muka
na. Samalla se luonnollisesti sai taas uu
den nimen: al'-ud, joka on johdettu ara
bian kielen 'puuta' tarkoittavasta sanasta, 
toisin sanoen puusta oli tehty tämäkin 
soitin. Eurooppaan ud saapui Espanjan 
kautta: Gibraltarin salmen yli tulleet 
maurit valloittivat vuonna 711 suurim
man osan Iberian niemimaata, ja heidän 
lähes 80() vuotta (aina Espanjan yhdisty
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miseen asti v.1492) kestäneen, taiteita ja 
tieteitä suosineen hallintonsa aikana soi
tin ehti tulla varsin tutuksi muissakin
Euroopan maissa. Soittimen eurooppalai
nen nimi heijastaa arabialaista alkupe
räänsä ja levisi tarkoitteensa mukana
espanjasta mui
hin kieliin 
(arabian kielen 
määräävä artik
keli ai vain luet
tiin yhteen pää
sanansa kanssa; 
esim, muinais- 
ranskan lut, itali
an liuto, saksan 
Laute, englannin 
lute jne; suomeen 
soittimen nimi on 
todennäköisesti 
tullut ruotsin 
kautta).

Arabialainen ud edestä ja takaa 
http://en. wik ipedia.org/wi ki/Oud

Soittimen päärynänmallinen perusmuoto 
on siis säilynyt samana sekä läntisissä 
että itäisissä varianteissa. Eroja on kaiku- 
kopan kaarevuudessa, soittimen kaulan ja 
sen nauhojen rakenteessa, kielten mää
rässä ja materiaalissa sekä tietysti itse 
soittotavassa.

Seuraavalla kerralla tutustummekin tar
kemmin siihen, miten ja minkälaisissa 
yhteyksissä näitä soittimia on soitettu.

Leenamarja Thuring
Helsinki

Eurooppalainen 
luuttu 
htlp：〃

en. wikipedia.org/ 
wiki/Lute
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漫画まんが

Kävimme eräänä marraskuisena iltapäivä
nä Kuriharan kanssa Fennica Comics- 
nimisessä Manga-kaupassa Albertinkatu 
35:ssä, joka sijaitsee Helsingin ydinkes
kustassa. Keskustelimme kaupan omista
jan Ali Koskisen kanssa manga-kirjojen 
suosiosta ja lukijoista Suomessa.

Ari kertoo, että ensimmäiset englannin
kieliset mangat alkoivat ilmestyä Yhdys
valloissa noin vuoden 1989 aikana. Sil
loin mangat käännettiin suoraan japanista 
englantiin ja harrastajien joukko oli san
gen pieni. Siitä sitten mangojen suosio 
lähti tasaisesti kasvamaan 1990-luvun 
aikana. Mangojen varsinainen buumi Suo
messa alkoi vuonna 1999. Suomessa en
simmäinen japanilainen manga, joka oli 
käännetty englanniksi, oli Urusei Yatsura. 
Japaninkielisiä mangoja tuli Suomeen

1990-luvun loppupuolella, tunnetuin niis
tä on Ranma 1/2, joka nykyään ilmestyy 
suomeksi Egmontin tekemänä. Tällä het
kellä siitä on ilmestynyt jo 15 numeroa. 
Ensimmäinen suomennettu japanilainen 
manga oli 1980-luvulla Keiji Nakazawan 
Hiroshiman poika, joka on edelleen var
sin suosittu.

Suomessa mangan lukijoita on jo kahta 
eri sukupolvea. Pojista, jotka aloittivat 
1980-luvulla mangojen lukemisen, osa 
heistä jatkaa edelleen nyt jo noin 30 一 40 
-vuotiaina. Toinen sukupolvi muodostuu 
noin 12 — 20 vuotiaista tytöistä, joukossa 
myös joitakin uusia poikia. Tyttöjen 
osuus on nykyään noin 50 % eli puolet 
kaikista lukijoista. Ennen tyttöjen osuus 
oli vain noin 5 -10 % maksimissaan.

Suosituin ja eniten myyty manga-saija 
Suomessa on Ghost in the shell, Lone 
Wolf and the Cub, jota on 28-osaa. Li
säksi suosittu on myös Fruits Basket, 
Azumanga Daioh ja Chobits, tekijänä on 
Clamp-niminen työryhmä. Suomenkieli
siä on noin neljä eri sarjaa, joita julkais
taan koko Suomessa. Varsinkin suoma
laiset tytöt pitävät myös englanninkieli
sestä How to draw manga -kirjasarjasta, 
joka saattaa tulevaisuudessa ilmestyä 
myös suomeksi. Tässä kirjassa kerrotaan, 
miten esimerkiksi miekka piirretään ja 
sen selostukset ovat hyvin yksityiskohtai
sia.

Suomalaisten suosikkimangojen tekijä on 
Masamune Shirow, joka on edellä maini
tun Ghostin tekijä. Hän on varsinkin 
miesten ja poikien ykkössuosikki. Ghos- 
tia julkaistaan englanninkielisenä. Sa
moin suosittu on myös Rumiko Taka
hashi, joka tekee Ranma 1/2 ,Inu Yasha ja 
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Urusei Yatsura 一 nimisiä mangoja. Ran- 
maa käännetään suomeksi ja Inu Yasha 
on englanninkielinen. Clamp-työryhmä 
tekee myös suosittuja xl999 ja Tokyo 
Babylon 一 nimisiä mangoja, jotka ovat 
englanninkielisiä.

Suomessa myydään myös esimerkiksi 
saksan ja ruotsinkielisiä mangoja, joita 
saattaa löytyä Akateemisesta kirjakau
pasta. Mutta yleensä mangat ovat englan
ninkielisiä. Yksi manga-kirja maksaa 
keskimäärin noin 12 euroa/kpl. Jotkut 
mangat ovat toisia kalliimpia, sillä hinta 
riippuu albumin koosta.

Ari jatkaa, että mangoja ilmestyy Japa
nissa lukemattomia ja niitä lukevat eri- 
ikäiset ihmiset. Hän kertoo myös, että 
erilaisia sarjakuvalajeja on valtavasti ja 
niiden painokset saattavat olla miljoonia. 
Hän mainitsee, että mangojen historia on 
noin 60 vuotta vanhaa ja ulottuu vuoteen 
1945. Japanissa mangat on yleensä nipu
tettu yhteen kirjaksi, joka muistuttaa 
kooltaan suomalaista puhelinluetteloa.

Mangat tulevat Suomeen Yhdysvalloista, 
sillä ne ovat englanninkielisiä, joista on 
sitten helppo kääntää tarpeen mukaan 
myös suomeksi. Japanista ei lähetetä 
suoraan mangoja, koska hinta nousisi 
liian kalliiksi. Joitakin pieniä eriä japa
ninkielisiä mangoja saattaa tulla jostain 
päin Eurooppaa. Arin kaupassa japanin
kielisiä on vain noin yksi prosentti, eng
lanninkielisiä on noin 95 % ja suomen
kielisiä on noin 2 - 3 %, joiden osuus 
saattaa tulevaisuudessa kasvaa.

Englanninkielisten mangojen tulva on 
valtava, sillä niitä ilmestyy noin 40 一 60 
uutta albumia joka kuukausi eri nimik

keellä. Englanninkielisessä mangassa 
teksti vain käännetään japanista englan
tiin, mutta kuvat pysyvät pääasiassa sama
na. Aiheet vaihtelevat laidasta laitaan 
fantasiasta romantiikkaan, jännityksestä 
scifiin asti jne.

Kurihara kertoi, että erot Japaniin ja japa
nilaiseen lukijaan verrattuna ovat melko 
isoja. Japanissa mangojen aiheet ovat 
uskomattoman monipuoliset ja laajat. 
Melkein mitä tahansa voi lukea mangois
ta. Lukijat ovat eri ikäisiä lapsia ja aikui
sia. Japanissa mangat ilmestyvät painosta 
viikoittain ensin lehtinä, jonka jälkeen 
jokin tietty sarja kootaan kirjaksi. Lehtien 
määrä on myös lukematon.

Teksti: Paula Ronkainen 
Manga-apu: Kurihara Kaoru
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IAPANI

• erikoishinnat jäsenille
• kampanjahinnat
• ryhmämatkat
• junapassit
域 hotelli, minshuku ja ryokan -varaukset

日本への会員向け特別運賃のご提供

期間限定の特別航空運賃のご案内

団体旅行のお手配

ジャパンレイルパスの発券

日本のホテル•民宿•旅館のお手配

Lisätiedot
詳細は下記弊社までお願い致します。

Japanin Spesialisti
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MATKAMESSUT 22.—23.1.2005 Messukeskuksessa

Vuodesta toiseen vilkastuva tapahtuma kertoo kansalaistenkasvavasta kiinnostuksesta ja 
mahdollisuuksista nähdä maailmaa yhä laajemmalti. Samalla on lisääntynyt kaikenlaisen 
tiedon tarve. Osataan myös kysyä entistä yksityiskohtaisempia ja usein erikoisiakin asi
oita ajatellusta matkakohteesta.

h

Kävijöiden määrä oli viime tammikuun messuilla lähes 80.00〇• Heidän joukossaan tun
tui olevan entistäkin enemmän nimenomaan Japanista kiinnostuneita. Kun Japanin valtio 
ei tapansa mukaan ollut omalla osastollaan edustettuna, Japani-yhdistysten osastoilla 
riitti kävijöitä ja kyselijöitä, joita JKY:kin yritti palvella parhaansa mukaan.

Suurlähetystöstä saadun tiedotusaineiston lisäksi yhdistyksemme omilla painotuotteilla 
oli hyvä menekki. Huomiota herätti, että varsin monilla messuvierailla oli ennestään 
Japanista kokemusta tai muuta perustietoa, jota haluttiin täydentää. Kaikenikäiset kielen- 
opiskelijat ja toisaalta koulujen vaihto-oppilaat vanhempineen erottuivat ihan omana 
ryhmänään.

Tietysti vilkasta oli myös niillä harvoilla matkatoimistoilla, joiden ohjelmassa Japani on. 
Kun maa ihan kustannussyistä ei voi olla mikään massaturismin kohde, suuri mielenkiin
to osoittaa, että Japani on todella "in". Ja siitä kiinnostuneet hyvin valikoitunutta väkeä.
Antti Lappalainen
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Kirjeenvaihtoilmoitukset Runoja…

13-vuotias Anna on kovasti kiinnostunut 
Japanista ja haluaisi kirjeenvaihtoon sa
manikäisen tai vähän vanhemman japani- 
laistytön kanssa. Anna harrastaa partiota, 
lukemista ja piirtämistä. Anna voi kirjoi
tella englanniksi tai ranskaksi, japania hän 
ei valitettavasti osaa. Toivottavasti tieto 
tavoittaa japanilaisen kirjeenvaihtokave- 
rin. Tässä siis osoite, johon toivotaan har
taasti postia Japanista:

Anna Lehtonen 
Vanamontie 4 A 33 
01350 Vantaa 
Finland

Runot: Kirsti Suomivuori
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Japanilainen ruoka — suomalaiset ainekset
Sushi on kenties kuuluisin ja suosituin japanilainen ruoka suomalaisille, mutta japanilai
set eivät syö sitä kuitenkaan joka päivä eikä se ole myöskään varsinainen kotiruoka. Täs
sä sarjassa esittelen japanilaisia arkiruokia. Valitsen ''menun" sillä tavalla, että valmista
minen on helppoa ja ruoka maistuu japanilaiselta. Lisäksi kaikki ainekset voidaan hank
kia tavallisista suomalaisista kaupoista (joskus lisäaineeksi käytetään jotain, mitä myy
dään kiinalaisessa kaupassa).

Vaikeus- ja japanilaisuusaste:
vaikeusaste * * * * * * vaativa
japanilaisuusaste * * * * * * sinulla on japanilainen maku

Tämän reseptin arvio: vaikeus *, Japanilaisuus *

1. Leikkaa kananliha pieneksi.

2. Marinoi ne kastikkeella. Tässä vaiheessa perunajauhoa 
käytetään 15g. Kastikkeeseen voi lisätä maun mukaan 
esim, toban dj an eli bean chili sauce eli papuchilikastiket- 
ta, oysterkastiketta, chiliä, seesamia, kananmunaa, inki- 
vääriä jne. Se jätetään noin 20 minuutiksi marinoitumaan.

3. Ripottele loput perunajauhot kanapalojen päälle, jonka 
jälkeen uppopaista ne 160-asteisessa öljyssä kaksi minuut
tia. (Mittaa öljylämpömittarilla tai toinen vaihtoehto on 
pudottaa pieni kalanpalanen öljyyn. Jos pudotettu palanen 
nousee heti öljyn pinnalle, silloin astetta on noin 200°C. 
Kun se pysyy öljyssä ja sen pintaan tulee kupla nätisti, 
öljyn aste on noin 150C+). Parempi maku saadaan, jos 
sekoitetaan seesamiöljyä noin 10 %. Sen jälkeen uppo
paista uudestaan 190-asteisessa öljyssä kaksi minuuttia.

Paistoaika vaihtelee kananlihan koon mukaan. Kuitenkin 
kaksinkertainen paistaminen on tämän ruuan päävinkki, 
sillä tavalla pinta tulee rapeaksi ja sisältä mehukkaaksi.

Tori no kara-age
鶏の唐揚げ

valmistusaika 50 min.

Ainekset:
kananlihaa 400g

marinointikastike:

soijakastike 30g 
suolaa vähäsen 
mustapippuria vähäsen 
valkosipulia 5g raastettuna 
perunajauhoa 30g 
öljy

4. Ruoka sopii oluen kanssa. Kastikkeena voi käyttää sit
ruunamehua, tabascoa ja majoneesia.

Ruokaohje: Kurihara Kaoru
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TULEVAA Suomessa...

ma 9.5 - ti 10.5.

Nomade-s -workshop

Oletko kiinnostunut nykytanssista? Ha
luaisitko itse näyttämölle? Osallistu japa
nilaisen Nomade-s -tanssiryhmän jär
jestämään kaksipäiväiseen workshopiin.

Osa workshopiin osallistuneista pääsee 
halutessaan mukaan Stoassa 11.5.ja 12.5. 
nähtäviin esityksiin. Ei ikärajaa. Aiem
paa tanssikokemusta ei tarvita. Maks. 30 
osallistujaa. Workshop on maksuton, 
ilmoittautumiset: (09) 310 88411 tai 
stoa. lipunmyynti® hel.fi

ke 11.5. klo 19 ja to 12.5. klo 19

Dance Company Nomade~s Ja
pani: Faces and Phases
Koreografia ja ohjaus: Ikemiya Nakao.

Japanilainen Nomade~s -tanssiryhmä tuo 
Stoaan vuonna 2004 ensi-iltansa saaneen 
Faces and Phases -teoksen, joka tuo 
eteemme rikkaita kuvia ja muotoja sekä 
runollisen tilarakenteen.

Teos maalaa voimallisia kuvia modernin 
ihmisyyden syvyydestä.rFanssi on kuin 
pyörre, jonka sisältä lukemattomat kasvot 
tulevat näkyviin. Nämä kasvot kuvaavat 
värikkäästi todellisuutta sekä historian 
uusia kasvoja.

Nomade〜s on vuonna 1992 perustettu 
tanssiryhmä, joka etsii vielä löytämät- 
tömiä ilmaisun metodeja ja liikkuu jatku
vasti uusilla tasoilla.

Ryhmä myös kouluttaa sekä tanssijoita 
että muiden taiteenalojen esiintyjiä. Jäij. 
Yhteistyössä Nomade〜s, Japan Founda
tion, Japanin suurlähetystö ja Stoa Liput 
15/8 €, Kulttikortilla vapaa pääsy.

1.4-26.6 on Rovaniemen taidemuseossa 
Japanitalon järjestämä Genjin tarina - 
niminen näyttely, jonka yhteydessä on 
mm. yleisöluentoja ja työpajoja.

Japanissa...
AICHI EXPO JAPANISSA 2005

Maaliskuun 25. päivä avataan Aichin Ex
po, missä Suomi esittäytyy muiden Poh
joismaiden kanssa yhteisessä paviljongis
sa. Lisäksi vuosi 2005 on EU-Japani- 
suhteiden People-to-People- teemavuosi.

Tulevia tapahtumia ja muita ajankohtaisia 
asioita voi seurata Suomen Tokiossa toi
mivan suurlähetystön uudistetuilta verk
kosivuilta osoitteesta www.finland.or.jp.

Jatkuu....

23

http://www.finland.or.jp


Vierailu Obara-muraan ja 
Aichi Expo 2005 maailman
näyttelyyn
Maaliskuussa 2005 Aichin prefektuurin 
alueella lähellä Nagoyan kaupunkia ava
taan Japan Aichi Expo 2005 maailman
näyttely. Tähän näyttelyyn osallistuu 
myös Suomi muitten Skandinaavian mait
ten kanssa. Pohjoismailla on näyttelyssä 
yhteinen paviljonki. Jokaisella osallistu
valla maalla on Aichin prefektuurin alu
eella sijaitseva "kummikaupunki tai - 
kylä". Suomen kummikylän nimi on Oba- 
ra-mura, asukasmäärältään 420〇. Kylä 
sijaitsee kauniissa vuoristomaisemassa 
Nishikamon alueella, noin tunnin ajomat
kan päästä Nagoyan kaupungista. Itse 
Expo-alueelta Obaraan on n. puolen tun
nin ajomatka.

Toukokuun 12 päivänä vietetään Aichin 
maailmannäyttelyn yhteydessä "Suomen 
kansalhspaivaa . Tällaista paivaa viete
tään kunkin Expoon osallistuvan maan 
kohdalla. Tähän päivään liittyen myös 
Obaran kylä suunnittelee oman Suomi- 
ohjelmansa. Tarkoitus on että Suomesta 
saapuisi pieni NGO-ryhmä, jonka jäsenet 
lähinnä koostuisivat ystävyysseurojen 
jäsenistä sekä opetusministeriön edusta
jasta. Ryhmän kooksi kaavaillaan n. 10- 
15 henkeä. Opetusministeriö on alusta 
alkaen ollut mukana koordinoimassa ta
pahtumaa.

Tarkoitus olisi yöpyä 2 vuorokautta Oba- 
rassa home-stay periaatteella. Siellä jär
jestettäisiin exkurssioita (mm. sauvakäve- 
lyä), illanviettoa ja muuta ohjelmaa ja 
tietenkin päivän mittainen käynti itse Ex- 
po-alueella. Tarkoitus on myös järjestää 

seminaarin, johon alustavasti on lupautu
nut osallistumaan myös senaattori Maru- 
tei Tsurunen.

Alustavan ohjelman mukaan lähtö Hel
singistä Osakaan olisi 8/5 josta sitten 
junalla Kiotoon. Parin päivän kuluttua 
junalla Nagoyaan ja Expon katselmus. 
Sieltä Obaraan (13-15/5). Tämän jälkeen 
siirto Tokioon josta sitten kotiin Suo
meen 18/5. Osallistujat voivat tietenkin 
myös jäljestää itselleen omaa ohjelmaa 
tai jäädä kauemmin Japaniin.

Matkan hinta olisi n. 2100 euroa sisältäen 
matkat, hotellit ja viikon Japan railpass. 
On mahdollista että kukin yhdistys voisi 
avustaa pienehköllä summalla mutta tä
mä riippuu opetusministeriön avustuksen 
saannista.Tämä hinta on laskettu sen va
raan että ryhmäkoko olisi vähintään 10 
henkilöä ja liikkuisi kuta kuinkin ryhmä
nä. Mahdollisuuksia on kyllä poiketa 
"virallisesta" ohjelmasta.

Mikäli JKY-jäsenten keskuudessa löy
tyisi mielenkiintoa osallistua tällaiseen 
matkaan, niin ottakaa 23.3. mennessä 
yhteyttä allekiijoittaneeseen tai sihtee
riimme Ulla Arjamaahan. Toivottavaa 
olisi (mutta ei välttämätöntä) että mat
kaan mukaan lähtijä hallitsisi jonkun 
instrumentin tai omaisi lauluäänen ja 
olisi innokas esiintymään. Tällaisista 
taidoista olisi varmasti hyötyä illan
vietossa japanilaisten isäntien kanssa, 
jossa more japonico varmasti sekä laule
taan että tanssitaan.

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

1®>]APANITALO

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 2Ö. 977負 RANUA 
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI 
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanjtalo

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

Suomesta edustajia Hiroshimaan
Hiroshiman muistotilaisuuteen ensi kesänä lähtee ryhmä Suomesta. Elokuun 6. päivä 
tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun kaupunkiin pudotettiin atomipommi.

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys on kokoamassa tapahtumaan matkustavaa delegaa
tiota. Ryhmän on tarkoitus koostua sekä jäijestöjen edustajista että yksityishenkilöistä. 
Tarkoitus on, että ryhmä osallistuu myös Nagasakin tilaisuuteen 9. elokuuta.

Matkakuluista (n. 1800 euroa/henkilö) vastaavat osanottajat tai heidän taustaorganisaa
tionsa.

Tapahtumien järjestelyt Japanissa ovat täydessä käynnissä. Esimerkiksi Hiroshiman por
mestari on koonnut aktiivisesti Kaupunginjohtajat rauhan puolesta -verkostoa.

Rauhanliitto järjesti matkan Hiroshimaan ja Nagasakiin myös vuonna 1985 jolloin pidet
tiin pommitusten 40-vuotismuistotapahtumat.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
katariina.kivi洪〇®jippiLti (puh. 0400 502 128).
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Genjin tarina Rovaniemen taidemuseossa 1.4.-26.6.2005
Japanitalo sai viime vuonna arvokkaan kirjalahjoituksen 一 !400 nidettä japanilaista kir
jallisuutta. Mochizuki -Kokoelmaksi nimetty kokoelma vihittiin käyttöön syyskuussa. 
Kiijastokokoelman vihkiäistilaisuudessa Japanitalo sai Genjin tarina -aiheisen emaki - 
kuvakääröistä tehdyn painokuvakokoelman. Kuvat on nyt kehystetty ja ne ovat esillä 
Rovaniemen taidemuseossa 1.4 -26.6.

Näyttelyssä on 
esillä myös Japa- 
nitalon kai-awase 
-kokoelma, jon
ka senkin aihee
na on Genjin 
tarina. Kai 
awase - 
simpukankuori- 
kokoelma on 
eräänlainen 
muistipeli, jossa 
oikean parin löy
tääkseen on tun
nettava Genjin tarina. Kokoelmaan kuuluu 54 taidokkaasti maalattua simpukankuorta, 
yhtä monta kuin on Genjin tarinassa lukuja. Japanitalon kokoelmien lisäksi Kuhmon 
Kamarimusiikin kannatusyhdistys on lainannut näyttelyyn Shoka Zaitsun suurikokoiset 
Genjin tarinaan liittyvät kalligrafiat.

Genjin tarinaa pidetään Japanin Heian-kauden proosan ja koko klassisen romaanikirjalli
suuden merkittävimpänä saavutuksena. Murasaki Shikibu, romaanin kirjoittaja eli n. 
970-1015. Murasaki Shikibu jäi varhain äidistään orvoksi ja isä perehdytti tyttären kir
jallisuuteen. Tytär avioitui Fujiwarain sukuun, mutta jäi leskeksi. Hän alkoi kirjoittaa 
Genjin tarinaa ja kutsuttiin kirjailijamaineensa levittyä hoviin. Genjin tarina eroaa muista 
klassikoista siinä, että sen tapahtumat kuvaavat reaalimaailmaa.

Genjin tarinan näyttämö on tuhannen vuoden takainen Kioto, joka silloin oli nimeltään 
Heiankyö, "Tyynen rauhan pääkaupunki". Keisarin hovi ja hallitus toimivat siellä 790- 
luvulta 1860-luvun lopulle, vaikka Heian-kautena tunnettu ajanjakso päättyi 1185 kun 
poliittinen valta siirtyi hovilta sotilashallitukselle. Heian-kausi oli taiteiden kukoistuksen 
aikaa: kirjallisuus, kalligrafia, näyttämötaide, erityisesti no-musiikki. Genjin tarina on 
erinomainen lähde aikansa taiteiden ja estetiikan tutkimukseen.

Näyttelyyn liittyy yleisöluentoja ja työpajoja koululaisille. Lisätietoja japanita- 
lo@ranua.fi 040-557 0008.

Tuija Seppänen.
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VARPUSTEN KYYNELEET4

-JAPANILAISIA SANANLASKUJA JA IDIOMEJA

Suomen kielen perussanakirja määrittelee sananlaskun seuraavasti:
Muodoltaan kiinteä, lyhyt ja ytimekäs, usein kuvallinen lausuma, johon sisältyy koke

musperäinen elämänohje tai yleinen totuusJapanilaisissa sanakirjoissa liikutaan sa
moissa maisemissa - sananlaskujen mainitaan olevan sukupolvelta toiselle siirtyvää kan
sanviisautta, opetuksia, jotka liittyvät tapoihin, yhteiskuntaan, moraaliin jne. Japaniksi 
sananlasku (joskus idiomiksi luokiteltavakin) on j と わ己，kotowaza.

Idiomit (eli fraasit, ilmaukset tai kliseet) siirtyvät niin ikään sukupolvelta toiselle. 
Idiomi määritellään jollekin kielelle ominaiseksi, kiinteäksi ja epäitsenäiseksi sanaryh- 
mäksi, jonka (usein kuvainnollista) merkitystä ei voi päätellä sen osien perusteella. 
Idiomin taustaidea tulee tuntea tai merkitys jää hämärän peittoon. Japanin kielessä on 
aivan erityinen idiomilaji nimeltään 四十熟語 (yoji-jukugo, neljän kanji-merkin yh
distelmät). Tässä idiomityypissä neljä kanji-merkkiä muodostaa sanonnan ilman, että 
välissä on kana-merkkejä.

Vaikka samoja tai samankaltaisia sananlaskuja ja idiomeja löytyy ympäri maailman, ne 
ovat voimakkaasti kieli- ja kulttuurisidonnaisia ja osoittautuvatkin usein pitkälle edisty
neelle kielenoppijalle kompastuskiveksi ja kääntäjälle haasteeksi, ellei jopa painajaisek
si. Niistä paljastuu kuitenkin kiehtovia seikkoja esim, historiasta, kulttuurista, ajatteluta
voista ja fyysisestä ympäristöstä (floraa ja faunaa sekä maisemia myöten). Sananlaskut 
ja idiomit kertovat, opettavat, neuvovat ja varottavat, mutta ennen kaikkea ne jokapäiväi
sessä käytössä elävöittävät kieltä: esimerkiksi otsikko '"varpusen kyyneleet"" 雀の涙 

(suzume no namida) tarkoittaa 'pientä määrää'. Onhan varpunen pieni lintu, ja sen 
kyynel on taatusti pikkuruinen. Sanontaa käytetään usein merkityksessä riittämätön' tai 
'vain vähän'. Japanin kielessäkin sananlaskuja ja idiomeja on runsain mitoin, joten tämä 
kirjoitussarja, jossa näitä esitellään aina muutama kerrallaan, tulee kokonaisuudes
saankin muodostamaan enintään pikkiriikkisen lätäkön varpusen kyyneliä.

Tulevissa lehdissä esitellään sananlaskuja ja idiomeja esimerkkien avulla.

Teksti: Pia Matilainen
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

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

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 € 4- postituskulut, paitsi numerot: 22 KEN, 23 
EN ja 24 EIGA 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 ja 13 myydään erikoishin
taan 1,70 € +postituskulut.

HASHIEN AIHEET 橋

Merkki (1)julkaisun nimen jälkeen tarkoittaa, että se on loppuunmyyty.

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta (1)
6. Kiijallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, elokuvaa, kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kiijallisuutta mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, mm. Heian-kauden kiijallisuutta, Zen- maalaustaiteen tyh
jyys, Japani kansainvälistymisen paineessa.
11.-12. Japanilainen maailmankuva (1)
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
24. EIGA - Katsaus japanilaiseen elokuvaan
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Tapio J. Tuomi: 
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KAN- 
JI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU JA 
LAAJENNETTU PAINOS. NYT 5445 
KANJEISTA MUODOSTETTUA ITSE
NÄISTÄ SANAA. Suomen-ja japanin
kieliset hakemistot, samoin hakemisto 
kanjien kiinalaisperäisille äänneasuille. 
Jäsenhinta 25 e + postikulut, muut 29 e 
postikulut.

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI 
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomenkie
linen oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 € 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 € 
sanasto 4 € + postikulut.

ir
Knr* UJ-gucge

Piijo-Riitta Kuusikko: 
JAPANESE LITERA
TURE IN FINNISH 
LANGUAGE, 
BIBLIOGRAPHY

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ, 
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta 
japanilaisesta kirjallisuudesta kiinnostu
neille, luettelot mm. teoksen, tekijän, gen- 
ren ja kääntäjän mukaan. 80s.
Hinta 8,40 € + postikulut

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305, 00101 Helsinki.
Pankki: SAMPO 800018-78964437

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 趣味サークノレ

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA, 
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.

IKEBANA: Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496

KALLIGRAFIAA: TOMOHIMASSA
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjerna p. 09-724 6746. 
KAUPPAKORKEAKOULULLA tiistaisin 25.1.,15.2., 8.3., 29.3., 26.4 klo 18-20 
(Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, sali 307. Ilmoittautuminen suotavaa 
mirja.paatero@iki.fi. Jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Ota joka 
tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia 
älä laittaudu paihaimpiisi.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

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

Yhdistyksen kautta:

• j apanikäännökset
• puhtaaksikirjoitukset
• käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja luennot 

kouluille, opistoille ja liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös japaninkielistä 
opastusta.

Tiedustelut: 09-698 6496 (Puh/Fax)

JÄSENMAKSUJA

(tilinro 800018-78964437) maksettaessa 
pyydämme aina ilmoittamaan pankkisiir
ron VIESTI-osiossa jäsenen nimen jäsen- 
rekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kii
tos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305,00101 Helsinki 
tai ulla.aijamaa@japaninkulttuuri.net
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäse
neksi ? Täytä alla oleva lomake ja lähetä se osoitteella:

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305
00101 Helsinki

Jäsenmaksu on € 20
Pankkiyhteys: Sampo 800018-78964437

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI postite
taan 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______________________________

Allekiij oitus__________________________
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Tammikuun 2005 Mochi-juhlassa Emi valmistaa ystävänsä kanssa teetä.


