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Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tavoit
teena on tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi
suomalaisille ja kertoa japanilaiselle suoma
laisesta kulttuurista. JKY jäljestää vuosittain
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elokuvailtoja
ja myyjäisiä.

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j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

Julkaisut:

付属カセットテープ、年一回発行の総合

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

日本文化特集誌「楓年4回発行の当会機関
誌「友」などがあります。

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な

またサークルとして。生花、書道、言葉
のポール、折紙、料理の各部が活動して
祭り事も行っています.さらに日本の美術

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

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

展覧会のアレンジにも協力しています

当会には専属の図膏館もあります貝
当会への連絡先は、f P.O.Box %^)0101

Helsinki,電話ファックス09-698 6496Jで
す。

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kiijallisuutta ja
tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä The
East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).
Jos haluat käydä kuvastossa, sovi siitä puhelimitse: Ulla Arjamaa 09- 724 5031 tai Laura
Lappalainen 09- 698 6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotila TOMOHIMASSA
os. Wecksellintie 6.
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こんにちわ

Tomon tekemisessä huomaa selvästi vuo
sirytmin. Lehti tulee sopivasti aina vuo
denaikojen vaihtuessa. Nyt talven selkä
on lähes kokonaan taittunut ja voidaan jo
puhua Keväästä—aurinko porottaa lämpi
mästi ja sulattaa lumen tienvarsilta. Tun
nen kuinka aurinko lämmittää kasvojani
ja nautin ensimmäisistä lämpimistä tuulen
henkäyksistä.
Tomo on täynnä mitä mielenkiintoisempia
juttuja: menneistä tapahtumista tuleviin
sekä monia hienoja artikkeleita. Leenamaija on kirjoittanut vaikuttavan artikke
lin Elegia Hopeiselle Linnunradalle, Yukako春は名のみの、今aiheesta,
Anna Nygren naapurista, Markku teetai
teesta sekä Anu ja Pirkko ikebanaaiheista.

Lisäksi mukana on jälleen Pian sanarikkaat ja taiteellisen värikkäät japanilaiset
sananlaskut, joita itse ainakin painan mie
leeni ja käytän sopivissa tilanteissa.
Mukana on myös erikoinen harrastus high
end sekä runoja, jotka maalaavat herkkiä
kuvia hetkistä sekä monta muuta mielen
kiintoista asiaa.

Muistuttaisin tulevasta Japani-päivästä
Annan-talolla 9.4.2006. Tervetuloa!
Terv. Paula Ronkainen
Tomon päätoimittaja
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Matkamessujen hulinassa
Jokavuotiset Matkamessut pidettiin jäl
leen Helsingin Messukeskuksessa tammi
kuun 19 - 22. välisenä aikana. Tänä
vuonna puitteet olivat tavallista komeam
mat, sillä matkamessut jäljestettiin nyt jo
2〇. kerran. Ystävyysseuroja oli jälleen
runsaasti mukana, ja eri seurojen osastot
muodostivat pitkän ja värikkään kujan
kansainväliselle turismille varatussa isos
sa hallissa. Järjestäjien toivomuksesta
suurin osa yhdistyksistä pani osastonsa
pystyyn jo torstai-aamuna. Myös JKY oli
jo torstai-aamuna liikkeellä, mutta miehi
tettynä yhdistyksemme ständi oli ainoas
taan varsinaisina yleisöpäivinä lauantaisunnuntaina.

Juhlavuoden kunniaksi avajaisiin oli kut
suttu myös eri maiden suurlähettiläitä.
Näin ollen Japanin suurlähettiläs Shigeo
Kondo ja hänen vaimonsa kiertelivät
avausten jälkeen myös Suomi-Japani
ystävyysseurojen osastolla. Kaikki kolme
yhdistystä, eli JKY, SJY ja Japania olivat
peräkkäin kuten edellisenä vuonna.
Olimme saaneet omaan ständimme var
sin mukavan ilmeen ja pöydillä oli yhdis
tyksen julkaisuja sekä muuta, mm. suur
lähetystöstä saatua informaatiomateriaalia esillä. Täytyy muistaa, että Japanilla
ei vieläkään ole omaa ^^virallista^^ osastoa
matkamessuilla, mikä on sinänsä valitet
tavaa. Näin ollen ystävyysseurat ja muu
tamat matkatoimistot, kuten Laatumatkat,
jakavat Japani-tietoa kykyjensä mukaan.
Viikonlopun varsinaisilla yleisöpäivillä
oli sitten käytävillä tavanomaista hulinaa
ja tunkua. Ihmiset ovat kiinnostuneet
Japanista monesta syystä. Useimmiten
kiinnostuksen syynä on kuitenkin suun

nitteilla oleva matka Japaniin tai sitten
halutaan kertoa, miten mukavaa Japanissa
oli, jos matka on jo tehty. Paljon kysytään
myös, miten ja missä voi osallistua erilai
siin Japaniin liittyviin harrastustoimintoi 
hin. Monia kiinnostaa tietenkin myös
yhdistysten toiminta, ja uusia jäseniä il
moittautuu aina jonkin verran messujen
aikana. Hämmästystä herättää usein se
tosiasia, että Japani-yhdistyksiä on näin
kin monta. Toisaalta juuri tämä seikka on
todistus suomalaisten suuresta kiinnostuk
sesta nousevan auringon maata kohtaan.
JKY:n pöydällä oli esillä myös kulholli
nen senbeitä, josta ohikulkeva sai napata
popsittavaa. Senbeit herätti tosiaan ihmis
ten kiinnostusta. "Hyvää, mielenkiintoi
nen maku" - mistä näitä saa, kysyttiin
usein. Tällöin tietenkin mainostettiin
sponsoriamme Tokyo-kania. On todella
merkillistä ettei senbei, jota on niin montaa sorttia ja joka makuun, ole lyönyt it
sensä lävitse Suomessa. Niitähän pitäisi
saada joka kaupasta! Muttei, aina vain
lastuja, pähkinöitä ja suolatikkuja! Tässä
olisi kyllä selvä markkinarako!

Viikonloppu oli jaettu kahteen päivittäi
seen päivystysvuoroon niin, että aina kak
si yhdistyksen edustajaa oli paikalla. Aika
meni siellä tosiaan nopeasti. Samalla oli
tietenkin mahdollisuus tutustua myös
muitten yhdistysten ja matkanjärjestäjien
osastohin. Haluan tässä yhteydessä esittää
lämpimät kiitokset Heilille, Lauralle, Sei
jalle, Tomokolle, Ullalle, Antille ja Fredille, jotka kaikki olivat päivystämässä ja
auttamassa tavaroitten kuljetuksessa. Ta
vataan taas näissä puitteissa ensi vuonna,
jolloin on mahdollista, että myös Japanin
suurlähetystö on mukana omalla panok
sellaan.
Ronny Rönnqvist
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春は名のみの、今
今までに私がフィンランド人から聞かれた質問で一番ぶったま
げたのは「日本には四季がありますか」というものである 。それ
はあなた、フィンランド人に「フィンランドには森があります
か」と聞くようなものだよといってやりたい気になったが、そこ
はぐっとこらえて「ええ」と答えた。すると、相手は滔々と、い
かにフィンランドには四季があってすばらしいかについて話し始
めた。もう私は「これは釈迦に説教」の気分である。この質問を
したフィンランド人は、もと外交官で大使まで務めた方である。
決して他国の事情に疎い方ではない。しかしなあ、「四季の美し
い」「四季の自然に恵まれた」「四季の変化に富んだ」等は「日
本」の枕詞と化した表現だろう。千年以上も前に「春はあけぼ
の、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は朝」と言い切った清少納言を知ら
ぬのか。俳句を、短歌を知らないのか。四季の変化は文学のみな
らず、建築、絵画、料理、茶の湯に生け花とありとあらゆるとこ
ろに影響を与え、四季なくして日本文化なしといってもいいくら
いである。その一番肝心のところが知られていないなんて、日本
文化を海外に紹介するイベントは、いったい何を伝えているのだ
ろう、とため息がでてしまう。
が、文化交流など結局はそういうものである。嘆くには及ばな
い。そう割り切らないといけないのだ。文化の受容や理解は、結
局、受け入れる側のものであるから、レセプターがなければ何も
伝わらない。要は、どうやって新しいレセプターを作るかであ
る。
去年の夏、ちょうど七月の天気が最高に良くなった時期に、私
の友人がフィンランドに来た。彼女は日本人女性の常として、日
焼けを嫌がる。からっと青空の広がる、まさしく楽園のような季
節にやってきて、日焼けをこわがっている。長袖の黒っぽい色の
6

シャツを着、帽子を目深にかぶって、その上に手袋をして日傘ま
でさしかねない様子である。日本でなら当たり前でも、ここで
は、まったく異様としか言いようのない格好だ。どうして、この
日光のありがたさが分からないのか!フィンランド人は老いも若
きもノースリーブに短パンで町中を闊歩し、芝生であれ岩場であ
れ、半裸姿でねそべって日光浴しているだろ、「郷にいっては郷
に従え！」と叫びたくなるのだが、これも無駄である。たかだか
1週間程度の旅行で、真つ黒に日焼けしてしまっては 、日本に
帰ってから肩身が狭い。日本社会で生活している彼女が、日本の
価値に従うのは仕方がない。

日本の夏を直に経験したフィンランド人であれば、日本ではな
ぜ秋が待たれる季節なのかがよくわかるようになるだろう 。逆に
フィンランドの秋冬を経験し尽くせば、夏の日光のありがたさが
身に沁みて理解できるようになるにちがいない。私なんぞは、春
分を過ぎて、日が長くなる頃から「ああ、あと3ヶ月もすれば夏
至が来て、また日が短くなり始め
るのか」と思ってしまう。と、ま
だ春分まで1と月はある今、もう
そんな心配を始めている。とほ
ほ。
植村友香子
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Nygren naapurista
eli japanilaisen populaariteatterin kuumilla lähteillä
Christina Nygren on ruotsalainen teatte
rintutkija, toimittaja, tuottaja ja kulttuurimatkaaja, joka on yli kahdenkymmenen
vuoden ajan tuonut naapurimaahamme
tietoa aasialaisen teatterin eri muodoista.
Monen länsimaisen tutkijan ja asianhar
rastajan tavoin hän on kiinnostunut usei
den Aasian maiden esitysperinteistä. Kii
na oli näistä ensimmäinen, ja nykyisin
Intia on ottanut vallan. Väliin mahtuu
kuitenkin myös japanilainen teatteri.
Japanilaisesta teatterista Nygren kiijoitti
myös väitöskirjansa, Möte mellan Öst
och Väst, jossa hän käsittelee Yamazaki
Masakazun Zeami -nimisen näytelmän
toteutusta 1980-luvulla (hän myös käänsi
tämän näytelmän japanista ruotsiksi). Tä
mä 1960-luvulla kirjoitettu näytelmä kuu
luu shingeki -perinteeseen, ja kertoo ni
mensä mukaisesti Zeamin elämästä. rFeos
ei siis päähenkilöstään huolimatta ole nö teatteria, vaan länsimaisen teatteriperinteen ja japanilaisen kulttuurin vuorovaiku
tuksesta syntynyttä kirjallista draamaa.

Shingekin japanilaisen luonteen korosta
minen ja japanilaisten shingeki teatterintekijöiden haastatteleminen onkin
Nygrenin kirjassa virkistävää. Tavoitteena
on antaa enemmän tilaa japanilaisten
omille
näkökulmille
kuin
anglo
amerikkalaisessa tutkimuskirjallisuudessa
yleensä tehdään. Siellä shingeki nähdään
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usein 'pelkkänä' länsimaisten vaikuttei
den ja estetiikan tuomisena japanilaiseen
teatteriin. Kirjan alussa on myös tiivis
katsaus 1900-luvun alun shimpa- ja shin
geki -historiaan.
Shingeki -teatterin tutkiminen ei ollut
Nygreniltä mikään 'trendikäs' valinta
1900-luvun loppupuolella. 1960-luvulta
lähtien sekä japanilaiset uudistajat ja
avant-garde -ryhmät että länsimaiset teatterintekijät ja -tutkijat olivat löytäneet
uudelleen Japanin perinteiset teatterimuodot, ja niitä pidettiin inspiroivampina
esikuvina ja kohteina kuin länsi vaikut
teista ja kaupallistunutta shingekiä.Vielä
enemmän vastavirtaan Nygren suuntasi
kuitenkin 1990-luvulla: hän alkoi kirjoit
taa nykyään esitettävistä populaariteatterin muodoista Tuloksena oli kirja Gas
tar, generaler och gäckande gudinnor,
joka käsittelee sekä Japania että Kiinaa.
Tämä kirja on yleistajuisempaa luettavaa
kuin Nygrenin väitöskirja. Kuviakin on
paljon.
Japani-osuudessa lukija pääsee mukaan
erilaisiin taishu engeki -yleistermin alle
luokiteltaviin esityksiin, joiden tuotan
nollinen skaala vaihtelee: mukaan mahtu
vat niin hulppeat Takarazuka -showt
kuin kiertävien pienten teatteriseurueiden
esitykset kuumien lähteiden kylpyläresorteissa, ravintoloissa tai erilaisissa
pienissä esitystiloissa. Mukana ovat
myös erilaisten juhlien yhteydessä toteu
tettavat teatteriesitykset.

Erityisen rakasta kuvattavaa Nygrenille
ovat kiertävien tabi shibai -seurueiden
esitykset. Näitä kiertäviä seurueita oli
kirjoittajan mukaan 1990-luvun puolivä
lissä noin parisensataa, laskutavasta riip

puen. Erityisen vahva keskittymä on
Kyushulla. Useimmat olivat rakentuneet
yhden perheen ympärille, ja näyttämöllä
ovat vuorollaan kaikki perheenjäsenet
vauvasta vaariin. Liitännäisjäseniä tulee
usein mukaan joko perhesiteiden tai mui
den yhteyksien kautta. Monet ryhmistä
kiertävät ympäri vuoden, mikä tarkoittaa
mm. mukana oleville lapsinäyttelijöille
monia koulunvaihtoja ja usein puutteel
lista oppimäärää..
Näytelmien tarinat ovat kuin suoraan
televisiosarjoista tai aikakauslehtiviihteestä. Sentimentaaliset teemat hallitse
vat, varsinkin jos niihin kytkeytyy yaku
za -romantiikkaa. Historiallisissa rooleis
sa seikkailevat samurait ja geishat. Kaik
kien seurueiden esitykset eivät välttämät
tä myöskään ole koko perheen viihdettä.
Tekstejä ei varsinaisesti kirjoiteta, vaan
esitykset improvisoidaan vakiintuneiden
roolien ja pelisääntöjen mukaan. Tanssia
ja laulua ripotellaan draamallisten kohta
usten väliin.

Christina Nygren on kokenut, että sekä
japanilaiset tutkijat että kunniallisempien
teatterimuotojen taiteilijat ovat vierasta
neet hänen kiinnostustaan näihin lajityyppeihin. Kannattaa ehdottomasti lukea hä
nen kuvauksensa.

Molemmat tässä mainitut kirjat
Möte mellan Öst och Väst. Metafor och
konvention i en japansk shingeki föreställning. 1993. Stockholm: Carlssons.

Gästar, generaler och gäckande gudinnor.
Resande teatersällskap, religiösa festivaler
och popularä nöjen i dagens Japan och
Kina. 200〇• Stockholm: Carlssons.
löytyvät myös Christina Nygrenin julkai
suluettelosta:
http://www.sasnet.lu.se/nygienpublish.pdf

Anna Thuring
Monella tavoin esitykset muistuttavat
teatteria, johon no ja kabukikin juontavat
juurensa. Onnagata -konventiokin on
näissä esityksissä käytössä. Ryhmien
arjen ja esitysten kuvaukset eivät myös
kään suuremmin poikkea länsimaisen
teatterin pienten populaariteatteriryhmien
arjesta. Teatterihistoriallisesti ne kertovat
samasta teatterin ja arkielämän yhteenkietoutumisesta kuin esimerkiksi commedia delVarte -seurueiden historia Euroo
passa.

Ehkäpä tarvitaan muutaman sadan vuo
den kuluminen ennen kuin nämä esityk
set ovat vakavasti otettavia kulttuurisia
tutkimuskohteita. Vielä tässä vaiheessa
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KOIRAN VUOSI
JKY:n yhdistyksen uuden vuoden juhlassa otettiin Koiran vuosi vastaan sunnuntaina 5.2.
ravintola Koton kattamien runsaiden herkkupöytien ääressä. Niistä riitti maistiaiset vielä
kotiinkin vietäväksi. Kanpai-maljat nostettiin puheenjohtajan tervehdyspuheen jälkeen,
ja hänet sekä Ulla-sihteeri kukitettiin. Jäsenten lisäksi mukana oli vanhempiensa seuras
sa kolme kouluikäistä osallistujaa, joista yhden erikoisharrastuksena on japanin kieli ja
toisen koto-soitin. Vilkkaan keskustelun hallitsema yhdessäolo päättyi vielä vilkkaam
piin arpajaisiin, joista tuli yllätysvoittoja monelle.
Antti Lappalainen
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Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist

Jarmo ja Seidi Laitinen. Seidi opiskelee ahkerasti japania ja tähtää vaihto-oppilaaksi.
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茶の湯と五感
Suomen alkukevään ollessa vasta ovella
ja viileyden yhä vallitessa palautin lämpimikseni mieleeni hetkisen kesäkuisesta
Japanista ja chajista eli muodollisesta
teetilaisuudesta Töinseki:n teehuoneella
Kiotossa.

看脚下（kan kyakka）
Yksin istun jälleen lämpimässä illassa
hiljaisella penkillä Goshon, vanhan keisa
rillisen palatsin aukealla, taivaalla ensim
mäinen tähti （一番星）ja katuvalojen ka
jastuksen oranssiksi väijäämät untuvapilvet lipuen taivaakannen murasakikimonon
helmakuviona mäntyjen siluettien takana.
Kevyt tuuli puhaltaa itävuorten Daimonjin
suunnalta kutittaen ihokarvojani, ohikul
kevan pariskunnan askeleet rouskuttavat
yhtä tahtia tuulen myötä ja varhaiskosteassa ilmassa uinuu Japanin tuoksu: kau
kainen yakimono ravintolasta, aavistus
lehtivihreää ja pölyä, seka häivähdys teetä
kun nuolaisen ylähuultani. Tämä on kotini
-tunne, joka tulvahti ensivisiitilläni edel
lisenä kirsikankukkain keväänä. Sama
tunne voimistuu ja pysyy, siksi istahdan
tänne historialliseen puistoon usein koti
matkallani takaisin Kamigyo-kun pimeille
kujille kaupungilla käytyäni.

Perhoset tanssivat lyhtypylvään valon
ympärillä, käännyn kyljelleni puupenkillä
ja muistelen hetkisen elettyä päivää, arkis
ta, tavanomaista arkista juhlaa, joka on
kuitenkin jotain vallan erityistä...

Kumarrun polviltani asettamaan kipeää
tehneen karkeat punotut jalkineeni （草履）
pystyyn seinää vasten, kun käteni ovat
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vielä viileät pestyäni ne tsukubain raik
kaalla vedellä, suljen matalan oven ha
kaan ja nousen varovasti seisomaan
kääntyen sensu kädessäni kohti tokonomaa edellisen vieraan lähtiessä sen
luota. Katson kukkien nyökkäyksen mal
jakossa ja sitten seuraavassa pysähdys
paikassa lämmintä hohkavat punertavat
hiilet tuhka-asetelman keskellä furossa,
sekä sen viereen ilmestyneen vesiastian
ja silkkikankaisen paketin. Samanaikai
sesti kun ponnistan pystyyn nousevat
kaikki muutkin, ja tehden tilaa minulle
siirtyvät tatameilla eteenpäin ja istumme
sitten vieretysten polvillemme seinustan
lähelle.
Hengityksen ääni. Sydämen tykytyksen
hidastuva rumpu.

Huone on kuuma. Tunnen hikipisarain
noron kainalosta kupeelle, ja kuinka obini alla kimono on jo kostea liimautuen
vyötäisilleni. Kellastuneen tatamimaton
silmät painuvat sääriluihin ja jalkapöy
tiin, ja huomaamattani vasen jalkateräni
onkin tunnoton. Vaivihkaa korjaan haka
maani pehmusteeksi jalkojeni alle, tahto
matta rikkoa tätä meditatiivista hetkeä,
jossa pienen tovin jaamme sydämemme,
ja isännän oven auetessa jokin minussa
kin on hyvin auki. Odottamatta, toivo
matta, haluamatta, onnellinen tässä ja
nyt. Kuinka niin suuri kipu polvissani
voikaan unohtua, kun kaikki huomioni
keskittyy siihen mikä tuntuu sisälläni, ja
mikä saa sen tunteen aikaan...
Hän istuu edessämme sivuttain, ja kun
bambukauhan pää kopsahtaa mattoon
kumarramme kaikki kämmenet kodikkaankarheassa tatamissa samanaikaises
ti. Muu maailma on näiden ohuiden sei-

nien ulkopuolella, vain vaivainen tuulen
hengitys pujahtaa kattoikkunasta. Kehoo
ni tuntuu astuvan syvä rauha, jossa valp
paus kuitenkin pysyy läsnä.

Ollessani paikalla tilaisuuksissa Suomen
linnan Tokuyuan-teehuoneella vieraat
usein kysyvät ohjeita siitä, kuinka heidän
tulisi toimia. Tässä aivan lyhyesti muuta
mia poimintoja etiketistä.

laskettuaan tarkastella edessään.
Tietoja teehuoneen tulevista tapahtumista
www.urasenke-finland.org

Teksti: Markku Peltola
(marolaDel@yahoo.com)

KUVA: (Tokuyuan) höyry nousee kamas
ta ro-tulisijan yllä

-teehuoneeseen astutaan puhtaissa val
koisissa sukissa tai tabeissa, myös kädet
on pesty ennen tilaan saapumista ( puhta
us: sei 清)
-oviaukko ylitetään istuen, käydään
mahdollisesti katsomassa myös tokonoma sekä tulipesä ja teevälineet
-kumarrukset ihmisten välillä ovat yhtä
aikaisia (kunnioitus: kei 敬 )
-makeiset nautitaan ennen teetä, ohjeis
tusten mukaisesti
-dialogi, kun on saanut usuchateemaljan:

"o-shoban itashimasu" (sanotaan
edellä istuvalle vieraalle, mikäli on)
"o-saki ni" (seuraavana olevalle
vieraalle, mikäli on)
"o-temae chodai itashimasu" (teen
valmistajalle)

-teemalja otetaan oikealla kädellä, asete
taan vasemmalle kämmenelle, kohote
taan hieman kiitokseksi ja käännetään
myötäpäivään puoli kierrosta, sitten nau
titaan tee.

-kun tee on juotu, maljaa voi sen maahan
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Elegia Hopeiselle
Linnunradalle
Sympatia Viron rannikolla öljyyn tahrintuneita ja menehtyneitä kymmeniä tuhan
sia vesilintuja kohtaan on haihtunut ylei
sestä tietoisuudesta samaa tahtia, kun
H5N1 eli uusin Musta Surma on lähenty
nyt omia rantoja. Taas kerran näkymätön
vihollinen saapuu ulkomailta 一 nyt pelä
tään kevättä ja muuttolintujen paluuta, ja
Euroopan viranomaiset kiirehtivät anta
maan määräyksiä ns. siipikarjan sulkemi
sesta sisätiloihin lisätartuntojen välttämi
seksi. Lintujen massateurastukset on jo
suunniteltu valmiiksi. Kaikki tämä siksi,
ettei yksikään kaksijalkainen saisi tartun
taa, sairastuisi ja peräti kuolisi. Lintukuolemilla ei ole mitään merkitystä, koska
linnut ovat joko villejä tai sieluttomia
hyödykkeitä (tai turhakkeita), itse itsensä
luomakunnan kruunuksi nimittämän ihmisnisäkkään omaisuutta. Itsevaltiaan
maailmassa alamaisten henki uhrataan
ensimmäisenä.
Koskettavatko Rugenin saaren kuolleet
joutsenet meitä 一 maantieteellisen lähei
syyden lisäksi 一 erityisesti siksi, että iki
vanhojen myyttisten kerrostumien päälle
ovat kasautuneet niin mielikuvat nykyi
sestä kansallislinnustamme kuin yleiseu
rooppalaiset tarut joutseniksi muuttuvista
jumalista ja ihmisistäkin (Leda ja joutsen,
joutsenprinssi Lohengrin etc.)? Vai kummitteleeko taustalla Sibeliuksen ja GallenKallelan musta Tuonelan joutsen ja ken
ties myös Maja Plisetskajan ikuistama
Kuoleva Joutsen?
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Hyvin kaukana tuntuvat olevan ne ajat,
jolloin lintuja pidettiin jumalina tai nii
den lähetteinä. Unholaan näyttävät vaipu
neen niin pyhät iibikset, egyptiläisten
haukkajumala Horus, Pohjois-Amerikan
intiaanien toteemilinnut, maailmansynty
myyttien isot linnut, ennuslinnut, elämän
ja kuoleman tuojat kuin hellittelyniminä
käytetyt erikieliset kyyhkyläiset (mein
Täubchen, golubushkd) ja ihmissankareiden uljaat kotkatko ... Palautettakoon
seuraavassa maailman siivekkäille, näille
lentävien koneiden prototyypeille, edes
pieni osa niiden mennyttä kunniaa.

Muuttolinnut, nuo muinoin niin myyttiset
ja mytologiset siivelliset migrantit, mat
kasivat vanhan itämerensuomalaisen
uskomuksen mukaan aina keväisin ja
syksyisin linnunrataa pitkin tämän- ja
tuonpuoleisen maailman väliä. Talvet ne
viettivät nyttemmin niin paijatussa lintu
kodossa, yhdessä lintukotolaisten, ihmis
hahmoisten pikkuolentojen, kanssa tai
vaankannen helmalla tai helman tuolla
puolen, jolloin sinne kuljettiin kuin ko
taan, helmaliepeen alta. Lintujen mukana
saattoivat matkata myös sielulinnut, jotka
veivät mukanaan kuolleiden ihmisten
sielut ja toivat mukanaan vastasyntynei
den sielut. Ehkäpä juuri siksi luterilaisilla
ja ortodoksisilla hautausmailla voi vielä
nykyäänkin usein nähdä näitä puhtaasti
pakanallisia symboleja.
Indoeurooppalaisten kielten Linnunratanimitys puolestaan palautuu vanhaan
kreikkalaiseen mytologiaan, jonka mu
kaan jumalatar Heran rinnuksilta sanamukaisesti herui maitoa poikki taivaan
kannen - siksi siis Milky Way, Milchst-

rafie ja mlecnyj put'. Japanilaiset ja kii
nalaiset taas lähtevät Linnunratanimityksessään ihmissilmän estetiikasta:
Linnunrata näyttää maasta käsin katsottu
na suurelta, valkohopeiseen sumuun kie
toutuneelta joelta (japanin 'hopeasilta'
ginga 銀Y可)；kiinalaisesta mytologiasta
sille on löydettävissä myös lintuihin viittaava nimitys 鵲橋(lintujen silta').
Linnuille on sävelletty musiikkia eri kult
tuureissa useastikin 一 silloin yleensä joko
pyritään eri tavoin matkimaan lintujen
ääntä (romanialaiset taidokkaat panhuiluimitoinnit; englantilaisen Ralph
Vaughan Williamsin klassinen sävellys
vuodelta 1921 The Lark Ascending , jos
sa viulu imitoi kiurua; Mozartin Taikahuilun Papageno-teema jne.) tai muuten
kuvaamaan niiden herättämiä mielikuvia.
Satakieli, pääskyset ja kyyhkyset liitetään
keskieurooppalaisessa perinteessä usein
romanttiseen rakkauteen, joutsenet taas
ikuiseen uskollisuuteen 一 jälkimmäisen
hyveen vastine itäaasialaisessa kulttuuri
piirissä on tietysti mandariini sorsa. Ja
mikä suunnaton kaipuu Jonnekin Päiväs
tä Pois sisältyykään suomalaiseen sanaan
kurkiaura, mikä valitus ja alakulo soi
kaan niin villisorsassa kuin japanilaises
sa chidorissa.

Lyhteet

http://fLwikipedia.org
Mify narodov mira 1-2. IzdatePstvo
Sovetskaja Entsiklopedija. Moskva, 1982.

Tori no yöni. Koto favorites. Kyoto Re
cords, Japan, KYCH 2004, 1994.

Kuunnelkaamme tämän tuokiokuvamme
lopuksi Nishi Yokön 13-kielisellä kotoMa
esittämää Tori no yoni 一 kappaletta, joka
elegisen soljuvasti kuvaa lintujen liikettä.
Lohduttakoon sen kepeä kauneus kaik
kia, jotka lintuja ja tätä maailmaa rakas
tavat.

Leenamaija Thuring
Helsinki

15

"Vanha japanilaisten munkkien ja
samuraiden harrastus innostaa myös Suomessa
Ikebanassa vähemmän
on enemmän
Kuvittelitko japanilaisen kukkien asettelun eli ikebanan olevan vain naisten harrastus?
Kaikkea muuta.
一 Aikoinaan munkit ja jopa samurait harrastivat ikebanaa. Se oli keino opetella kärsiväl
lisyyttä ja kokonaisuuden hahmottamista, kertoo Tampereen kupeessa Lempäälässä asu
va ikebana-opettaja Lisbet Liuksia.
Ikebana tuli Japaniin samoihin aikoihin kuin buddhalaisuus eli noin 600 vuotta sitten.
Munkit asettelivat buddhan eteen uhrilahjoja, jotka olivat yleensä korissa olevia kauniita
lootuksenkukkia. Vähitellen kukkienasettelulle määrättiin sääntöjä, ja ikebanasta kehittyi
oma taiteenalansa, jossa on useita erilaisia koulukuntia.

Suomeen ikebana-innostus on rantautunut kunnolla vasta viime vuosina manga-kuumeen
ja japanilaisten ravintoloiden myötä. Vaikka ikebana on kulkenut pitkän matkan kauko
mailta Suomeen, ajattelutapa tuntuu istuvan suomalaiseen mieleen hyvin. Ikebanassa
vähemmän on enemmän: tyhjä tila on tärkeä tehokeino harmonian ja tasapainon luomi
seksi. Tietynlainen askeettisuus ja yksinkertaisuus ovat aina osuvampia ratkaisuja kuin
liiallinen runsaus ja krumeluuri.
一 Myös värien käyttö kannattaa harkita tarkoin ja ottaa mukaan mieluummin vain muu
tamia värejä. Ikebana on aina alustan, kukka-asetelman ja taustan yhdistelmä. On tärke
ää, että kaikki värit sointuvat toisiinsa, Liuksia opastaa.
Ikebanan kauneus syntyy Liuksian mukaan myös siitä, että se on hetkellistä taidetta.
Kukat eivät kauaa kestä, mutta se on osa ikebanan viehätystä.

Ikebanaan Liuksia tutustui Osakassa, jossa hän asui yhdeksän vuoden ajan 1990-luvulla.
一 Kun mies sai työpaikalta siirron Japaniin, lähdin mukaan. Ensin meidän piti olla maas

sa 2,5 vuotta, mutta aika venyikin sitten vähän pitemmäksi, Liuksia kertoo.
Osaka tarjosi pariskunnalle paljon ihmeteltävää ja uusia kokemuksia. Kulttuurishokkia
Liuksia ei muista kokeneensa.
一 Japanilaiset ovat niin ystävällistä väkeä, ja meillä kävi vielä niin hyvä tuuri, että uudet
naapurimme osasivat puhua englantia. Se auttoi paljon, Liuksia muistelee.
Ikebanasta Liuksia kertoo olleensa kiinnostunut jo maahan tullessaan, ja erään ikebananäyttelyn jälkeen hän päätti itsekin ryhtyä kokeilemaan sitä. Hyvän opettajan löytäminen
olisi kuitenkin ollut vaikeaa ilman avuliaan naapurin apua. Onneksi naapurin rouva in
nostui itsekin ikebanasta, ja kaksikko lähti yhdessä etsimään opettajaa.
一 Opettajankin suhteen meillä kävi hyvä tuuri, kun löysimme niin hyvän. Tämä vanhah
ko naisihminen oli hyvin avulias ja kärsivällinen. Kärsivällisyyttä alussa kyllä tarvitaan
kin, Liuksia nauraa.
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Aikaisempaa kukka-alan kokemusta Liuksialla ei ollut, mutta innostusta sitäkin enem
män. Mitä enemmän hän alaan tutustui, sitä tiukemmin se vei mukanaan. Liuksia opiske
li Ohara-koulukunnan ikebanaa Japanissa kuusi vuotta ja sai ikebana-opettajan pätevyy
den.

Liuksia kertoo, että ikebana-asetelmaan valitaan ainekset aina vuodenajan ja juhlapäivi
en mukaan. Materiaalina voidaan käyttää kukkien lisäksi esimerkiksi lehtiä, ruohoa, ok
sia, sammalta, sulkia, hedelmiä ja marjoja, jopa metallia ja kiviäkin. Myös vesi on ylei
nen elementti. Muovi- ja silkkikukkia asetelmissa ei käytetä.
一 Ikebanassa voi käyttää mitä tahansa, mitä luonnosta sattuu löytymään. Omia suosikke
jani ovat esimerkiksi vanhan koivun käppyräiset oksat ja krysanteemit.
Ikebanassa halutaan kunnioittaa luontoa ja asetella kukat ja oksat mahdollisimman luon
nonmukaisesti. Asetelmien koko vaihtelee mukin kokoisesta työstä useiden metrien ko
koisiin taideteoksiin. Japanissa kukka-asetelma löytää paikkansa yleensä eteisestä tai
tatamihuoneesta, eli paikoista, joissa ihminen helposti jää katsomaan työtä ja rauhoittuu.
-Japanissa asetelmia tehdään esimerkiksi juhlapäiviksi ja myös muuten vain mielen
virkistykseksi. Tarkoitus on, että asetelma tuo hetken rauhan miljoonakaupungin elä
mään ja samalla helpottaa kaupunkilaisten vihreyden kaipuuta.

ANU KUUSISTO

Kuvateksti: - Vaikka ikebanassa on
tarkat säännöt, niiden on tarkoitus aut
taa tekijä alkuun. Asetelmassa on tärke
ää näkyä myös tekijän oma tyyli ja sen
hetkinen mieliala, ikebana-opettaja Lis
bet Liuksia sanoo.n
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Ikebana valtasi
Talvipuutarhan
Helsinki Chapter of Ikebana International
ry:n ikebanaopettajat, opiskelijat ja har
rastajat viettivät valloittavaa viikonloppua
18.-19.2.2006 Helsingin kaupungin Tal
vipuutarhassa. Kaksi päivää kului kuin
siivillä, nautimme puutarhan tunnelmasta,
veden äänestä, tekemisen ilosta ja luomi
sen tuskasta..

Mukana oli sekä konkareita, jopa 50 vuot
ta ikebanatiellä kulkeneita, että ihan vas
ta-alkajia. Uusin jäsenemme teki elämän
sä ensimmäisen asetelman, toki opettajan
tarkassa ohjauksessa. Voisiko enää pa
rempaa ympäristöä ikebanan ensiaskelille
toivoa!

Kuva: Ikebanan alkulähteillä— erakko lammen
rannalla. Pirkko Heiniö.

he bongailivat omia suosikkejaan. Jon
kun asetelman kohdalla katse viipyi, ilme
muuttui ja iloinen pilke syttyi silmänurkkaan. Siinä se oli, mieleinen taideteos.

Kuva: Nykyistä ja tulevaa ikebanasukupolvea. Pirk
ko Heiniö.

Rakensimme asetelmat vanhoihin vesiallassyvennyksiin, jotka ovat kuin ikebanalle tehdyt. Pienempiä maljakkoasetelmia
teimme eri puolille puutarhaa. Inspiroi
vassa ympäristössä syntyikin hyvin erilai
sia asetelmia, tekijänsä näköisiä.
Oli mielenkiintoista seurata kävijöitä, kun
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Itse tehdyt maljakot toivat oman taiteelli
sen lisänsä asetelmiin. Monet ikebanistit
harrastavat myös keramiikkaa. Keramiikkamaljakot sopivatkin puutarhan
tunnelmaan erinomaisen hyvin ja niistä
monet kävijät kyselivätkin paljon lisää.
Lasimaljakoihin tehdyt asetelmat korosti
vat puolestaan suihkulähteen vesiele
menttiä. Ikebanassa otetaan huomioon
paitsi kasvit ja maljakko, myös paikka,
mihin asetelma sijoitetaan.

Työn lomassa kerroimme kysyjille ikebanasta, sen historiasta, säännöistä ja filo
sofiasta. Kiinnostusta riitti runsaasti ja
olimme iloisia voidessamme kertoa upe

Kuva: Kokemus tekee mestarit. Fred Kapri.

asta harrastuksestamme. Asetelman tekoa
seurasi parhaimmillaan useita kymmeniä
katsojia kymmenine kysymyksineen.
Haasteellinen, mutta myös erittäin antoi
sa kokemus. Iloitsimme kävijöiden in
nostuksesta, mielenkiinnosta ja monista
kommenteista. Tunnelma oli välitön ja
sitä olimme tavoitelleetkin, mutkatonta
vuorovaikutusta.

Nyt odottelemme innolla
seuraavaa yleisötapahtu
maa, Japani-päivää Annantalolla 9.4.2006. Saa nähdä
lyömmekö viime vuoden
yleisöennätyksen. Toivot
tavasti kaikki halukkaat
mahtuvat mukaan. Yhdis
tyksemme järjestää ikebananäyttelyn ja -luennon.
Japanin kulttuurinystävät
jäljestävät perinteisen työ
pajan, jossa halukkailla on
mahdollisuus kokeilla ikebana-asetelman tekoa. Ja
tietenkin paljon, paljon
muuta mielenkiintoista
ohjelmaa on luvassa.

Tapaamisiin!
Pirkko Heiniö
Helsinki Chapter of Ikebaba International
ry
www.ikebanayhdistys.com
Kuva: Ikebanan ensiaskeleet. Pirkko Heiniö.

Toki monelle kävijälle ikebana oli tuttu
entuudestaan ja joukossa vilahtikin mo
nia tuttuja kasvoja. Paikalla kävi ilahdut
tavan paljon myös nuoria, monia japaninkielen ja -kulttuurin opiskelijoita. Ker
roimme yhdistyksestämme, ikebanan
harrastus- ja opiskelumahdollisuuksista
Suomessa.

Tapahtumassamme vieraili lähes 1.400
kävijää. Se on hyvä saavutus, kilpailimmehan Olympialaisten, venenäyttelyn
sekä monien muiden viikonlopun tapah
tumien kanssa.
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SUMUN KESKELTÄ kuu ei yksin jaksa valaista
poimimasi ruusu kuihtuneenakin
ruusun tuoksun tuo

ystävältä saadut

RUUSUT kuihtuneinakin yhä tuoksuvat

Talviaurinko kauneimpana hehkuu ennen pimeää

Talven tultua vaaksan verran jo lähemmäksi tullaan ensi suvea,
mitä pimeämpi onkin talviyö - sitä kirkkaimpina tähdet loistavat

Runot: Kirsti Suomivuori
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JAPANI
•
•
•
•
•

erikoishinnat jäsenille
kampanjahinnat
ryhmämatkat
junapassit
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:別航空連賃のご案内
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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IKEBANA-NÄYTTELY TUO KEVÄÄN STOAAN
Suomen Sogetsu-ikebanan opintoryhmä, Finland Sogetsu Study Group jäljestää ikebana-näyttelyn Stoa Itä-Hclsingin
kulttuurikeskuksen aulassa 31.3.-1.4.2006. Näyttelyllä juhlistetaan alkavaa kevättä ja Sogetsu-ryhmän perinteistä
jäsenpäivää.

Ikebana on japanilainen kukka-asettelutaide, jonka periaatteet ovat kehittyneet vuosisatojen aikana. Ikebanassa muotoillaan
sen filosofian mukaan esteettisiä asetelmia luonnon aineksista korostamalla luonnon parhaita puolia. Siinä esitetään elävien
kukkien hienous, voima ja lyhytaikaisuus. Ikebana tarkoittaa eläviä kukkia eli kukkien eläväksi tekemistä.

Japanilaisessa taideperinteessä ikebana-asctclma ci ole koskaan "vain koriste", eikä taide sinänsä ole samalla tavalla
itseisarvo kuten länsimaissa. Taiteen tehtävänä on aina synnyttää henkistä kokemusta, jolloin taiteen tekijä ci ainoastaan
laadi konkreettista teosta, vaan synnyttää teoksellaan myös metafyysisen yhteyden katsojaan. Aiemmin
buddhaiaistcmppcliin sommiteltu asetelma oli osa uskonnon hajoittamista. Nykypäivän ikebana on taideteos, joka ilmaisee
tekijän luovuutta ja sisäisiä pyrkimyksiä.
Ikcbana-asetelma on aina tekijänsä näköinen ja se voi puhutella katsojaa monella tavalla: kukkien kauneudella, rakennelman
taidokkuudella tai vain olemalla "furyu". Furyu on buddhalaisuudesta alkunsa saanut käsite harmoniasta, tai hengestä, joka
on läsnä näkyvässä todellisuudessa. Ikebanan yhteydessä termillä viitataan täydelliseen, Sogetsu-koulun perustajan Sofu
Teshigaharan sanoin, jumalalliseen ikcbana-asetclmaan. "Täydellinen" asetelma on teko, jonka suhteen ei enää tarvita
keskustelua sen merkityksestä tai tarkoituksesta.
Työstä tulee "fuyru no asobi", puhtaan eleganssin nautinto.

Lisätietoja:
Marketta Forsell
puh. (09) 505 2324, 040-7565255
m.fbrscll@pp.inct.fi
Viestin välitti,

Maijo Haatainen
Tiedottaja | Information Officer
Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus Stoa Itä-Hclsingin kulttuurikeskus | Vuotalo | Aino Ackten huvila PL 4721,
00099 Helsingin kaupunki tel +358-(0)9-310 88403, gsm +358-(0)50-3828150, fax +358-(0)9-310 88443
maijo.haatainen@hel.fi, www.kulttuuri.hcl.fi/stoa

N00TEATTERIKURSSI
ALKAA MÄNTSÄLÄN
KANSALAISOPISTOL
LA TIISTAINA 7.2.2006
KELLO 18-20.15
Kurssi jatkuu tiistaisin 11.4.2006 asti
opistotalolla, jonka aikana mahdollista
valmistaa noo-teatteri esitys ohjaaja Mia
Pätsin johdolla.

Kurssimaksu on 30 euroa.

Kurssille ilmoittautuminen Mäntsälän
kansalaisopistoon:
puh. 019-6890371 ja 019-6890374, kansalaisopisto@mantsala.fi
Lisätietoja edellä olevista puhelinnume
roita tai www.mantsalanopisto.fi tai
mia.patsi@pp.inet.fi
Noo-teatteri on maailman vanhin yhä ole
massa oleva teatterimuoto. Noo-teatterin
erikoisuuksia ovat näyttelijäntekniikka,
naamiot, viuhkan käyttö ja kuusisataa
vuotta vanhat tanssi-koreografiat. Nooteatterissa ilmenee hyvin japanilaisen
estetiikan vaatimukset.

Ystävällisin terveisin,
Mia Pätsi
m i a.pätsi® pp. i net, fi
puh.040-7304306
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Isäntäperheestä
ikuisiksi ystäviksi
Uusi vuosi tuo tullessaan uudet kujeet ja
myös uudet vaihto-oppilaat Suomeen.
Vuosittain iso joukko nuoria eri puolilta
maailmaa tulee Suomeen joko kesävaih
toon tai koko lukuvuoden ajaksi. Syitä
Suomeen tuloon on lukemattomia, esi
merkiksi pohjoinen eksoottisuus ja joulu
pukki. Myös Suomen koulutuksen korkea
taso houkuttelee vaihto-oppilaita luok
semme. Oli maavalinnan taustalla mikä
tahansa syy, kaikkia vaihto-oppilaita
yhdistää kuitenkin halu lähteä vaihtooppilaaksi ja kansainvälistyä.

Alkaneen vuoden aikana suomalaisia
vaihto-oppilaita lähtee matkaan noin 200
ja heidän matkansa suuntautuu yli 30 eri
maahan. Myös me vastaanotamme lähes
tulkoon saman määrän vaihto-oppilaita.
Tänäkin vuonna vuosioppilaita tulee
maahamme noin 100 yli 20 maasta ja
lukukausioppilaita parikymmentä pääasi
assa Italiasta ja USA:sta.
Kuuden viikon ajaksi paikallisyhdistyk
siin ympäri Suomea sijoitettavia kesäoppilaita tulee 35, myös pääasiassa Italiasta
ja USA:sta. Pääkaupunkiseudulle sijoitet
tavat 40 kesäoppilasta tulevat Italiasta ja
Hongkongista. He ovat Suomessa neljän
viikon ajan.

Että tämä kaikki olisi mahdollista, AFS
etsii jälleen isäntäperheitä saksalaisille,
japanilaisille, brasilialaisille ja 17 muusta
maasta tuleville lukioikäisille nuorille
joko kesäksi, syyslukukaudeksi tai luku
vuodeksi 2006-2007.

Sopiva isäntäperheeksi?
KYLLÄ, jos teillä on aivan tavallinen
suomalainen perhe ja olette valmiita ja
kamaan oman arkenne vaihto-oppilaan
kanssa. Vaihto-oppilaan sopeutumisen,
oppimisen ja kasvamisen seuraamisen
ohessa isäntäperhe voi kansainvälistyä ja
oppia ymmärtämään myös omaa kulttuu
riamme uudella tavalla. Parhaimmillaan
isäntäperhe saa vaihto-oppilaasta uuden
perheenjäsenen ja ystävyys säilyy vaihtovuoden jälkeenkin.

Tukea AFS:ltä?
KYLLÄ, Suomen AFS:llä on koko maan
kattava vapaaehtoisten verkosto, joka on
isäntäperheen tukena vaihdon alusta lop
puun saakka. Käytännön neuvojen ja
avun lisäksi vapaaehtoiset jäljestävät
toimintaa isäntäperheille ja vaihtooppilaille.

Perinteinen
lapani-päivä

Annantalolla
14.2006
Klo 10—17.00.
Nähdään siellä!

Mukaan toimintaan?
KYLLÄ. Mikäli haluatte isäntäperheeksi
ja osaksi kansainvälistä AFS-verkostoa,
lisätietoja järjestön toiminnasta ja vaihtooppilasvuoden käytännön asioista puh.
09-666 644, afsfin@afs.org tai
www.afs.fi.
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Japanilaisen
kulttuurin ilta
Kanneltalossa
lauantaina 11.3.
Kanneltalon aulassa on esillä
Laura Lappalaisen kalligrafiaa.
Klo 17-18.30 jäljestetään kalligrafiatyöpaja, jossa pääsee itse harjoittelemaan
kalligrafian tekoa. Mukaan mahtuu kor
keintaan 10 henkilöä. Ilmoittautumiset
Kanneltalon lipunmyyntiin,
puh. (09) 7312 4111,
lipunmyynti.kanneltalo@hel.fi
Klo 19 Konserttisalissa

yhdessä esiintyjien kanssa.

Esiintyjät:
Gunnar Linder (Ruotsi, shakuhachi), Mir
ja Mäkelä (laulu), Kumi Komori (piano),
Heini Mielonen (sello)
The Helsinki Koto Ensemble: Minna Pa
dilla (sävellys, koto), Kristiina Ilmonen
(huilu, perkussiot), Senni Eskelinen
(kantele), Olli Kari (haitari, mandoliini),
Pasi Ryökkynen (sähköbasso)
Liput konserttiin 9/6 €, illalliskortti (sis.
konsertti ja sushitaijoilu) 22€
Ryhmät: konserttilippu väh. 6 hlö ryhmä
6 €/kpl, illalliskortti 6 hlö ryhmä 110 €

ILTA VUORELLA - Japanilai
sen musiikin ja runouden kon
sertti

Liput Kanneltalon lipunmyynti, puh. 097312 4111, lipuHHiyyiA
iLkanneltalo泣)heLh ja Lippupalvelu.

Ilta vuorella on elämysmatka haiku- ja
tankarunoudesta inspiraationsa saavaan
musiikkiin. Illan aikana kuullaan sekä
uutta japanilais-suomalaista musiikkia,
jonka on säveltänyt Minna Padilla, että
traditionaalisia japanilaisia sävellyksiä.
The Helsinki Koto Ensemblen lisäksi
konsertissa esiintyy Suomessa harvoin
kuultava japanilaisen shakuhachi-huilun
taitaja Gunnar Linder. Konsertin juontaa
japanilaisen kulttuurin asiantuntija Outi
Smedlund.

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Hki 42. Mjuna tai bussit 41,42, 43.
ww w.kulftuuri .hei, fi/kanneltalo

Musiikkiesityksen jälkeen on konserttivierailla mahdollisuus tutustua myös japa
nilaisten makujen maailmaan. Kannelta
lon galleriaan jäljestetään illallistaijoilu,
jossa voi nauttia sushia kuohuviinin kera,
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Kuvassa: Minna Padilla ja Koto
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Japani ja High-end
Innoituksen tähän kirjoitukseen sain Leenamarja Thuringin mainiosta artikkelista
(TOMO 3/2005 ),jossa hän niin osuvasti
kuvaa tunnelman,tuntojen ja musiikin
sulautumista yhdeksi kokonaisuudeksi.
Koto, tuo hieno soitin ja ihmisääni yhdis
tettynä siihen tarjoavat yhden haasteellisimmista tehtävistä äänitteiden tekijöille
sekä laitevalmistajille jotka valmistavat ne
laitteet joilla me kuuntelijat pääsemme
osallisiksi siitä alkuperäisestä performans
sista ja hetkestä jossa tallennus äänitteeksi
on tapahtunut. Juuri tästä on kyse highendissä.

High-end terminä on lähtöisin U.S.A.:sta
ja sen keksijänä yleisesti pidetään mr.
Harry Pearsonia, joka on The Absolute
Sound -lehden luoja. Terminä high-end
tarkoittaa laitteita jotka on usein tehty
käsityönä alusta loppuun jopa käytettyjä
osia myöden. 1970-luvulla jolloin highend "syntyi” sitä käytettiin kuvaamaan
tinkimättömiä laitteita jotka eivät olleet
"massahifiä" jota tulvi mm. Japanista.
Tämä vastakkainasettelu kahden eri
"leirin'' välillä on johtanut siihen että
high-end on jokseenkin tuntematon käsite
suuren yleisön keskuudessa.

Normaalissa laitteistossa, niin koton kuin
laulajan, ääni kuuluu kaiuttimista ilman
fyysistä läsnäolon tuntua, kun taasen
high-endissä sama toistuu näin : Esittäjä
istuu lattialla kaiuttimien välissä
kuuntelutilassa ehkä metrin tai kaksi taa
empana kaiuttimien etureunasta, jokainen
koton kielen näpäys ja kielen resonointi
kuuluu juuri siltä kohtaa jossa soitin on
lattialla. Samalla kuuluu myöskin esittä
jän asun hienoinen "kahahdus" kun hän
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nostaa ja laskee kättään soittimelle ja
siltä pois. Laulu kuuluu juuri siltä kohtaa
ja korkeudelta soittimen äärestä jossa
esittäjä on ja näin ollen voimme arvioida
melko tarkasti minkä kokoinen henkilö
on performanssia esittämässä. Lisäksi
esitystilan koko määrittyy tarkasti taka/
sivuseinistä tulevana hienoisena kaikuna
joka myöskin on hyvälle äänitteelle tal
lennettuna. Esitys tapahtuu fyysisesti
kuuntelutilassa. High-endissä on kyse
läsnäolosta; esittäjän/esittäjien läsnäolos
ta kuuntelutilassa.

High-end laitteiden teko vaatii kärsivälli
syyttä ;jatkuva virittäminen, aidon elä
vän musiikin kuuntelu ja sen vertaaminen
laitteen kautta tapahtuvaan toistoon sekä
tämän magiikan saaminen osaksi laitetta
niin että laite vielä äärimmilleen viritet
tynäkin on kestävä (monesti kuulee ver
tauksen F-l autoihin) vaatii tiettyä elä
mänasennetta jossa omistaudutaan täysin
sille mitä tehdään. Paras esimerkki tästä
on Japanin high-endin kivijalka Audio
Note (nykyisin Kondo. Audio Note on
nykyisin Brittiläinen merkki ). Kondosan (Hiroyasu Kondo) teki näitä laitteita
vuodesta 1976 ja mm. Ongaku 一
vahvistinklassikko on hänen luomuksen
sa. Kondon laitteita on yleensä joutunut
odottamaan jopa useamman vuoden ne
tilattuaan, johtuen korkeasta käsityön
määrästä ja yrityksen pienuudesta (alun
perin yhden miehen yritys). Kun kerran
laitteen teko vaatii kärsivällisyyttä niin
miksei sitä voisi odottaa myöskin asiak
kaalta ?
Zanden Audio on varsin uusi merkki
alalla, kuten Wavac Audiokin (jolta löy
tyy muuten maailman kallein päätevahvistin, USD. 350.00〇). Kaikki nämä kol

me kuten Shindo -merkin laitteetkin ovat
putkilla toteutettuja (Japanissa suosittu
putkimalli 300B kestää muuten vähintään
10 vuotta ennen vaihtoa), tämä kertoo
siitä että huipputeknologian keskelläkin
voidaan nojata johonkin vanhaan ja
vuosikymmenien aikana testattuun kun
halutaan tinkimätöntä äänenlaatua.

Toki Japanista tulee myöskin transisto
reilla toteutettuja laitteita jotka kuuluvat
high-end kategoriaan kuten Accuphase
(varsinkin ylemmät mallit) ja 47-Labs
jonka laitteet ovat pienuutensa ja edulli
suutensa takia hyvin suosittuja Japanissa.Japanista tulevat putkilaitteet ovat
yleensä hyvin pienitehoisia ja vaativat
signaalin ulossaamiseksi herkät kaiutti
met sekä mielellään pienen tilan
(Japanissa kuuntelutilat ovat yleensä pie

niä kuten meilläkin). Mainittakoon vielä
huumorimielessä että 47-Labs on nimen
nyt litteän CD-soittimensa johon levy
laitetaan päälle pyörimään osuvasti Flatfishiksi.

Missä sitten high-endiä kuulee? Maail
malla on äänentoistoalan messuja, joissa
high-endin osuus on suuri kuten Tokion
International Audio Show, U.S.A.:n CES
ja Home Entertainment, kannattaa seurata
alan sivustoja.

Yleisenä ohjeena on. ettei pidä uskoa
muuta kuin omia korviaan ,sillä pienetkin
yksityiskohdat vaikuttavat laitteiston soin
tiin; mikä ei toimi tietyssä systeemissä
saattaa toisessa olla erinomainen.
Jatkuu

seuraavalla

sivulla...
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Tärkeintä on muistaa että itse musiikki on
se tärkein asia ja high-endiin sisälle pääs
tyään musiikinystävä huomaa merkittäviä
eroja eri äänitteissä. Äänitteissä pätee
myöskin sama kuin itse laitteissa : Kerran
sen oikein kuultuaan se on useimmiten
menoa. Lopussa vielä lista mielenkiintoi
sista sivustoista.

Marko Myller

Varjojen huone
Tanssija-koreografi Mammu Rankanen
ja valosuunnittelija Tomi Humalisto
jatkavat yhteistä tutkimusmatkaansa ja
panilaisiin tilan ja ajan käsitteisiin teok
sessaan Varjojen huone. Teoksen esittä
vät tanssijat Kaisu Hölttä, Virpi Juntti
ja Riikka Kekäläinen. Ensi-ilta on Zo
diakissa Helsingin Kaapelitehtaalla 14.2.

www.audionole.co.jp
äänitteitä ja tietoa :
www.acousticsoimds.com
www.wavac-audio.ip
www.enjoythemusic.com
www.zandenaudio.com
www.shindo-laboratory.co.jp
www.sakurasystems.com

Varjojen huone pureutuu japanilaisen
filosofian kautta pimeyteen ja varjoisuu
teen sekä tilallisena että mielentilallisena
elementtinä. Varjojen huoneessa kiinnos
tuksen kohteena on ihmisen sisäisen ja
itsen ulkopuolella olevan välinen rajapin
ta ja sen tutkiminen liikkein. Onko mah
dollista asua kehossaan tietoisena sen
sisäisestä elämästä sulkematta pois ulko-

ラヌアのシモヤルビで
ちよっと'-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

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

maailmaa? Miten kohdata toinen ihminen; objektina vai toisen samankaltaisuuden tie
dostaen? Voiko kaksi sisätilaa avautua toisilleen vai kätkeekö kova kuori ne itseensä?
Mistä saa alkunsa toisen tunnistaminen, ymmärtämys ja myötätunto?

Varjojen huoneessa niin tanssi, valo- ja äänisuunnittelu kuin videokuvakin tutkivat näky
vän ja kätketyn tilan samanaikaista läsnäoloa. Visuaalisina ilmaisukeinoina toimivat
varjojen suunnat, hämärän sisältämät sävyt ja valonheittimien kaltaisesti tilaa paljastava
videokuva. Tilasuunnittelussa tuodaan näkyviin henkien ja varjojen maailman reunaalueet, joiden välille rakennetaan arkkitehtonista hiljaisuutta. Tapahtumisen hetkessä
tilan ja mielen kokemukset yhdistyvät. Syvyyteen kuljettu matka aavistelee tavoittama
tonta. Teos on osa Tomi Humaliston taiteellispainotteista tohtorintutkintoa Teatterikor
keakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitokselle.
Koreografia Mammu Rankanen, Tanssi Kaisu Hölttä, Virpi Juntti, Riikka Kekäläinen,
Valo-ja tilasuunnittelu Tomi Humalisto, Video Teemu Määttänen, Äänisuunnittelu
Mikko Hynninen, Puvut Anna Perez, Tuotanto Zodiak 一 Uuden tanssin keskus
Ensi-ilta 14.2. klo 19 Zodiak, Kaapelitehdas
Muut esitykset 17.2.,18.2. klo 19,19.2. klo 15, 22.2., 24.2. klo 19 ja 26.2. klo 15,1.3.
ja 2.3. klo 19.Yleisökeskustelu esityksen jälkeen 17.2.
Liput 15/ 8 € Lippuvaraukset Zodiak 09-694 4948, zodiak@zodiak.fi ja Lippupiste

Mammu Rankanen on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulun tanssi
taiteen laitokselta vuonna 1992. Hän on toiminut tanssijana lukuisten suomalaiskoreografien teoksissa. Viime vuonna Kirsi Monnin Aika-kvartetossa ja Tommi Kitin Hy
pyssä. Hän kuuluu Tommi Kitti & Co -ryhmän tanssijajäseniin. Tanssijantöiden lisäksi
Rankanen on tehnyt kuusi omaa soolokoreografiaa alkaen vuodesta 1993. Kuvataiteilija,
kaksossisar Mimmu Rankasen kanssa vuosina 1998-2003 valmistettuun väritriptyykkiin kuuluivat sooloteokset Albiino, Momento Rojo ja Musta. Tanssityön ohella Mammu
Rankanen toimii astangajoogan ohjaajana Helsingissä.

Kuvamateriaali www.zodiak.fi/press
Terveisin,

Johanna Mäkelä
tiedottaja
ZODIAK 一 Uuden tanssin keskus
ZODIAK - Center for New Dance
Tallberginkatu 1 b/154, HN-00180 Helsinki
tel +358 (0)9 694 4948 | fax +358 (0)9 562 5805
johanna.makela@zodiak.fi | www.zodiak.fi
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JAPANILAISIA SANANLASKUJA JA IDIOMEJA
Japaninkielisiä sananlaskuja ja idiomeja esittelevä artikkelisarja jatkuu. Jokaisessa artik
kelissa esitellään muutama japanilainen kotowaza (sananlasku/idiomi) sekä yoji-jukugo
(neljän kanji-merkin muodostama idiomi) satunnaisessa jäijestyksessä.

ことわざ kotowaza^ sananlaskuja ■ tällä kertaa esittelyssä kaikkea
voimatonta, pientä, vähäpätöistä ja turhaa

ごまめの歯ぎしり
ごまめ
gomame, 5pieni kalalaji, japanilainen anjovis9
歯 ha, 'hammas'
ごしり gishiri, 'kiristys, kiristely', tässä sana on yhdyssanan jälkimmäisenä osiona,
joten se on soinnillistunut. Kyseessä on oikeastaan verbi きしる (kishim
'kiristää'), joka kuvaa usein ääntä esim, liidun ääntä, kun se osuu liitutauluun japaniksi tätä ääntä kuvataan sanalla gishigishi. Onomatopoettiset eli ääntä ku
vaavat sanat ovat japanin kielessä yleisiä.

Gomame no hagishiri
"pikkukalojen hampaiden kiristely'
Vaikka pienet kalat raivokkaasti kiristelisivätkin pikkuisia hampaitaan, ei vaikutus
olisi kummoinen. Sanontaa käytetäänkin, kun halutaan kuvata voimattomuutta tai
vallan puutetta. Suomeksi voimattomia yrityksiä tuoda jotakin julki kutsutaan joskus
hyttysen ininäksi.

刺身のつま

刺身 sahimi
つ ま tsuma, 'lisukkeet ruoassa',
Sashimi no tsuma. " sashimin lisukkeet"
Japanilaisten ruoka-annosten lisukkeet miellyttävät usein sekä silmää että makuais
tia, mutta ovat loppujen lopuksi vain lisukkeita, eivät pääasia. Huomio sashimiannoksessa kiinnittyy väistämättä itse sashimiin, joten sanonta viittaa merkityksettö
mään läsnäoloon jossakin tilanteessa/tilaisuudessa. Ihminen voi esimerkiksi tietyssä
seurueessa tuntea olevansa vain sashimin lisuke 一 kukaan ei huomaa onko tämä pai
kalla vai ei.
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猫のひたい
猫 neko9 'kissa'
ひたい
hitai, 'otsa'
Neko no hitai, "kissan otsa"
Kotikissan pää ei ole suuri. Otsan osuutta voi jo hyvällä syyllä sanoa pieneksi, joten
sanonta viittaa erittäin pieniin tiloihin/pienikokoisiin paikkoihin. Liioitellusti japa
niksi jotakin paikkaa/tilaa voidaankin kokonsa puolesta kutsua kissan otsan kaltai
seksi.

Samanlaiseen tarkoitukseen käytetään toisinaan myös sanontaa:

弾丸黒子の地
ら単丸

dangan 'ammus, luoti', jota käytettiin muinoin Kiinassa aseessa nimeltä 弾さ
弓 hajikiyumi, jolla ammuttiin esimerkiksi lintuja. Kyseessä on rungoltaan
jousipyssyn kaltainen ase, jossa on kuitenkin eräänlainen ammus siiman päässä.
黒子 kokushi 'jälki, merkki'
Tässä: 'luodinreikä', joka jää kohteeseen, kun sitä on ammuttu hajikiyumilla.
地 chi 'maa, paikka'
Dangan kokushi no chi"paikka/kohta, johon hajikiyutnin ammus on jättänyt jäljen"
Kyseisellä aseella ammuttiin mm. lintuja, joten ammus ja sen jättämä jälki ovat mo
lemmat pienikokoisia. Sanontaa käytetään kuvaamaan pienuutta.

水の泡

水
泡

mizu, 'vesi'
awa, 'vaahtokuplat'
Mizu no awa, "kuplia vedessä"
Viilaavaan veteen ilmestyy kuplia, jotka kuitenkin katoavat saman tien. Vaahtokup
lat syntyvät valtavan voiman ja vaivan tuloksena, mutteivät ole pysyviä. Sanontaa
käytetään tilanteesta, jossa ponnistelut ovat turhia /valuvat hukkaan.

Sanonta tunnetaan myös kahdessa hieman erilaisessa muodossa:

水の泡となる

なる naru, 'tulla joksikin5
Mizu no awa to naru, 'muuttua vaahdoksi (kupliksi) vedessä'
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水泡に帰す
水泡 suihoo, 'vaahto, kuplat nesteessä,
帰す kisu, 'asettua tiettyyn olomuotoon/paikkaan5. Tässä merkitys on: 'päätyä johon
kin lopputulokseen\ Verbi esiintyy myös muodossa 帰する kisuni.
Suihoo ni kisu, ' päätyä veden vaahdoksi!kupliksi"

Seuraavat sanonnat puolestaan kuvaavat silkkaa ajanhukkaa:

暖簾に腕押し

暖簾

noren, 'perinteisten japanilaisten ravintoloiden ovessa roikkuva oviaukon ylä
osan peittävä moniosainen verho, jonka läpi asiakkaat kulkevat'
ude, 'käsivarsi'

腕
押す osu, 'työntää'
腕押し
udeoshi, 'käsivarrella työntäminen'

Noren ni udeoshi^ "Noren-verhon käsivarrella työntäminen!
Koska kyseessä on ylälaidastaan ripustettu kankainen verho, sen käsillä työntäminen
ei tuota mitään vastusta sen kummemmin kuin merkittävää tulostakaan. Siksi ky
seessä on täysin tulokseton ja merkityksetön toiminta tai hukkaan mennyt ponniste
lu.

糠に釘
糠

nuka, 'riisilese (joskus aivan jauhomainen olomuodoltaan), jota
saadaan riisin käsittelyn sivutuotteena'
釘 kugi, 'naula'
Nuka ni kugi, "nauloja riisileseisiin"
Jos riisileseen sekaan iskee nauloja, mitään ainakaan yleisesti naulaamiseen miellet
tävää tulosta ei synny. Sanontaa käytetään paitsi kuvaamaan ajanhukkaa myös sitä,
että jollakin henkilöllä asiat menevät toisesta korvasta sisään, toisesta ulos.
Samanmielinen kielikuva piilee sanonnassa:

豆腐に鎚
豆腐 toofu, 'tofii, soijajuusto '
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鎚

kasugai, 'niitti，, muinoin puusta tehty, katakana-merkin コmuotoinen kiinnitin
Tofu ni kasugai, "niittejä tofuun"
Niittien iskeminen tofuun liittämisaikeissa ei sekään tuota tulosta.

四字熟語yoji-jukugo
Myös neljän kanji-merkin idiomit ovat mitättömyyden linjoilla:

有象無象
有る aru'olla, omistaa' (esiintyy tässä lukutavassaan u)
象 zooy 'elefantti', kanji-merkki viittaa muotoon
無 mu, prefiksi'epä-, anti-9
Uzoo muzoo, 9on muoto, ei ole muotoa"
Pohjaa alunperin buddhalaisuuden oppeihin perustuviin käsitteisiin 'olennot, joilla
on (olo)muoto' ja 'olennot joilla ei ole (olo)muotoa' Tässä se on idealtaan
'molemmat tai kaikki. Sanonta viittaa pikkutekijöihin, turhaan joukkoon tai tavalli
siin taaveihin.

蝸角の争い
蝸角 kakaku, 'etanan tuntosarvet'
争い arasoi, 'taistelu'
Kakaku no arasoi, 9tuntosarvien taistelu"
Sanonta on peräisin vanhasta tarinasta, jossa käydään taistelu etanan vasemmalla ja oike
alla tuntosarvella asuvien heimojen välillä. Taistelun pienimuotoisuuden nojalla sanon
nalla viitataan myrskyyn vesilasissa. Toisaalta voi miettiä: onko mikään taistelu koskaan
todella olankohautuksella ohitettavan vähäpätöinen.

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 e, muut 7 e, paitsi numerot 20 -24 jäsenhinta 12 e, muut
13,50, sekä numero 25 -26 jäsenhinta 13 e, muut 15 e. Kaikkiin hintoihin lisätään posti
kulut. Kaikkia numeroita ei ole enää saatavissa

HASHIEN AIHEET

橋

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

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta (1)
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, mm. Heian-kauden kirjallisuutta, Zen- maalaustaiteen tyhjyys,
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
25-26 Teetaide/Runo
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Tapio J. Tuomi:
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI-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 € 4- postikulut.

Pirjo-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, genren 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

PÄIVÄMÄÄRÄ

PUH/FAX
ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT

趣味サークル

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-Stjema p. 09-724 6746. Tiistai-iltaisin
(14.3., 4.4., 2.5.) klo 18—20.00, KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) Asiiven 3.kerros, sali 309. Ilmoittautuminen miija.paatero@iki.fi. Jos sinulla ei ole omaa
kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai
pari haijoituspaperiksi.rFussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

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)
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JÄSENMAKSU (20 euroa)

(tilinro 800018-78964437) maksettaessa
pyydämme aina ilmoittamaan pankkisiir
ron VIESTI-osiossa jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kii
tos!
Muuttuneet osoitetiedot toivomme
lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.,
PL 305, 00101 Helsinki
tai ulla.aijamaa@japaninkulttuuri. net

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______________________________

Allekirjoitus__________________________
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Kuva: Varjojen huone (kts. S.28-29)

