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Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen 
tavoitteena on tehdä japanilaista kulttuuria 
tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle 
suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää 
vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- 
ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, 
elokuvailtoja 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 
suomi-japani-suomi sanasto.

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

Harrastusprrrrt:

kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikki- 
piiri, perinnejuhlat ja matkat.

日本文化友の会

日本文化友の会は1978年に設立され、 

フィンランドの人たちに様さまな日本文 

化を紹介し、又日本人にフィンランドの 

文化を知ってもらうことを目的としてい 

ます。当会は年一度の「水の音」コン 

サートを初め、日本から劇団やオーケス 

トラ、映画などを招請しています。

出版活動としては、日本語テキストその 

付属カセットテープ、年一回発行の総合 

日本文化特集誌「撇年4回発行の当会機関 

誌「友」などがあります，

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して 

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行っています.さらに日本の美術 

展覧会のアレンジにも協力しています. 

当会には専属の図書館もあります 

当会への連絡先は、fP.O.Box305)OlOl 
Helsinki,電話ファックス09-6986496 Jで 

す。

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

mennettua japanilaista kauno-kiijallisuutta ja tieto-ja taideteoksia erikielisinä. Kirjas
toon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä esim. Daruma (japanilaista taidetta ja an
tiikkia).

Kirjastonhoitajana toimii Pirjo Kytö. Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimit
se tai sähköpostitse: 040 836 8086 tai pirjo.kyto@gmail.com. Kirjasto sijaitsee yhdis
tyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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こんにちは

Tällä kertaa Sinulla on kädessäsi tuhti lukupaketti. Aloitamme japanilaisilla ajanlasku- 
tavoilla, jotka eroavat länsimaisesta tyylistä. Sitten siirrymme Annantalon taidekes
kukseen. Kuinka moni tietää, että se on ollut aikaisemmin myös ruotsinkielisenä kou
luna. Minä en ainakaan sitä tiennyt. Ronnylla on hienoja kuvia menneisyydestä!

Muistutamme myös tulevasta Japani-päivästä Annantalolla, joka on tällä kertaa 10. 
kerta.

Meillä on uusi Japanin Suomen suurlähettiläs Hitoshi Honda, jonka tervehdyksen 
saamme lukea.

Lisäksi on monta erittäin mielenkiintoista juttua, kuten ダイエット tai esimerkisksi 
Taksikyytiä japanilaisittain, Kabukia Pariissa, Kiotolaisissa puutarhoissa kolmas päivä 
sekä Liikennekulttuurisia huomioita Tokiosta.

Lehdessä on myös herkullisia sananlaskuja. Lisäksi tiedotamme monesta uudesta tule
vasta tapahtumasta. Meillä on myös juttuja jo menneistä tapahtumista ja ajankohtaisia 
runoja.

Alkavan kevään terveisin,

Paula Ronkainen
Tomon päätoimittaja
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Japanilaiset 
ajanlaskutavat
Kun arvoisa lukija selailee käsissään 
olevaa Tomo-lehden numeroa, niin 
olemme vanhan kiinalaisen ajanlaskuta- 
van mukaan siirtyneet koiran (inu) vuo
desta villisian (/) vuoteen. Tarkkaan otta
en tämä tapahtui tänä vuonna helmikuun 
18-20 päivinä. Vanhan kuukalenterin 
mukaan uuden vuoden alkamispäivä- 
määrä, joka samalla on kevään ensim
mäinen kuukausi, vaihtelee aina hieman 
meidän kalenteriimme verrattuna. Japa
nilaiset omaksuivat tämän nk. sexage- 
naarisen kalenterin kiinalaisilta ja pit
kään elettiin ja toimittiin Japanissa sen 
mukaisesti.

Vuosi on jaettu 12 kuukauteen (12 ok
saan, ju-ni-shi) joita vastaavat 12 eläintä 
määrätyssä jäijestyksessä: rotta (ne), 
härkä (ushi), tiikeri (tora), jänis (u), lohi
käärme (tatsu), käärme (mi), hevonen 
(uma), lammas (hitsuji), apina (sara), 
kukko (tori), koira (inu) ja villisika (〇， 
Nämä eläimet noudattivat kutsun saapua 
Buddha Shakamunin kuolinvuoteelle. 
Ensimmäiseksi saapui rotta, vaikka se 
käytti hieman petosta. Se nimittäin hyp
päsi matkalla härän kyytiin ja kiiruhti 
sitten saavuttuaan määräpäähän ensim
mäisenä Buddhan luo. Elämme siis 
vuonna 2007 tämän 12-eläimen syklin 
viimeistä vuotta ja viiden pääelementin 
(muodostaen 10 runkoa, jikkan) kombi
naatio on vuonna 2007 hinoto-i (tuli).

Eläinten duodesimaaliset ja viiden pää- 
elementtien desimaaliset kombinaatiot 
toistuvat uudelleen joka 60 vuosi.'Vuosi 
2007 on 24 vuosi siinä 60-vuotis- 
syklissä, joka alkoi vuonna 1984. Van
han uskomuksen mukaan tapahtui ihmi
sen "uudelleen syntyminen" hänen täy
tettyään 60 vuotta (honke-gaeri). Tätä 
onnellista tapahtumaa juhlittiin, ja juhli
taan edelleenkin, erikoisin menoin.

Mitä villisian vuonna (esim. 1923,-35,- 
47,-59,-71,-83,-95) syntyneisiin tulee, 
heitä pidetään esikuvansa mukaisesti 
rohkeina ja itsepäisinä. Kun he ovat 
päättäneet ryhtyä toimeen, heidän on 
vaikea pysähtyä tai kääntyä ja he ovat 
täten saaneet häikäilemättömyyden lei
man. Aktiivisen toimintansa takia he 
usein tekevät asioita, joita saavat myö
hemmin katua. Ajatelkaa ennen kuin 
toimitte - on heille hyvä neuvo.

Villisioista puheenollen, niin ennen 
vanhaan villisiat tekivät suurta tuhoa 
maanviljelijöille. Villisianmetsästys oli 
kuitenkin vaarallista hommaa, koska 
villisioilla on taipumus hyökätä metsäs
täjää vastaan. Myös samurait jäljestivät 
villisian metsästysretkiä, johon osallis
tui satoja metsästäjiä. Tätä pidettiin hy
vänä haijoitusmuotona sotilaille. Vil
lisian lihaa pidettiin herkkuna, varsinkin 
talvisaikaan, jolloin sen katsottiin tuo
van energiaa keholle. Koska lihansyönti 
oli buddhalaisille kiellettyä, kekseliäät 
kauppiaat myivät villisianlihaa nimellä 
"vuorivalas" (yama-kujird).

Mutta takaisin ajanlaskuun. Koska sexa- 
geesinen kalenteri ei ollut ihanteellinen 
tarkkuuden kannalta, koska se oli epä
määräinen pitkän aikavälin dokumen-
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tointiin (piti aina tietää niihin 60-vuotis- 
sykliin itse asiassa viitattiin), kiinalaisis
ta lainattiin myös toinenlainen ajanlasku- 
tapa, Tämä oli nk. nien-hao, japanilaisit
tain nengo, jolla tarkoitetaan aikakautta, 
periodia. Kotoku-tenno (596-654) mää
räsi, että hänen hallituskautensa nimeksi 
tulisi Taika ja ensimmäinen vuosi oli 
siten Taika 1(meidän ajanlaskumme 
mukaan vuonna 645).

Jo kuuden vuoden kuluttua nengoa muu
tettiin Hakuchiksi sen johdosta, että kei
sari sai lahjaksi harvinaisen valkoisen 
fasaanin. Tämä oli ensimmäinen kaigen 
eli nengon nimenmuutos. Tämän jälkeen 
uuden keisarin valtaistuimelle asettami
sen myötä annettua nengoa muutettiin 
kesken kautta, milloin minkälaisten tär
keiden tapahtumien johdosta, niin että 
tähän päivään mennessä niitä on ollut 
yhteensä 232 (keisareita 125).

Meiji-kaudella systeemiä muutettiin 
vuonna 1889, niin että tästedes jokaisella 
hallituskaudella olisi vain yksi nengo. 
Edesmenneen Keisari Hirohiton Showa 
(loistava rauha)-kausi oli ennätyksellisen 
pitkä, 64 vuotta (Showa 1-64). Nykyisen 
keisari Akihiton astuttua valtaistuimelle 
vuonna 1989 nimeksi tuli Heisei (rauhaa 
kaikkialle) ja vuosi 2007 on täten Heisei 
19.

Tarkka päivämäärää ilmoitetaan loogi
sella tavalla, ensin nengo ja sitten kuu
kausi ja päivä. Täten tämän kiijoitusajan- 
kohdan päivämäärä on 20-01-27. Kuten 
muistetaan, tällaista loogista päivämäärä- 
ilmaisua yritettiin standardisoida myös 
Euroopassa parikymmentä vuotta sitten 
(esim. 2007-01-27), mutta hanke on 
(valitettavasti) jäänyt unholaan. Japanis

sa nenngo-ajoitus on pitkälti käytössä 
tänäkin päivänä. Varsinkin kun histori
allisista tapahtumista on puhe, niin se on 
edelleen japanilaisten tärkein tapa las
kea aikaa.

Mutta Japanissa on käytössä vielä kol
maskin ajanlaskutapa, jonka nimi on 
koki. Se perustuu Japanin keisarillisen 
suvun alkulähteisiin. Nihongi- ja Ni-

honshoki-kronikoiden mukaan Japanin 
ensimmäinen keisari oli Jimmu Tenno, 
joka nousi valtaistuimelleen 11.helmi
kuuta vuonna 660 e.Kr, eli kuukalente- 
rin (ktso yllä) ensimmäisen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä. Täten tämä las
kutapa on tavallaan kytköksissä myös 
sexagenaariseen kalenteriin.

Kuten tunnettua Japanissa vielä tänäkin 
päivänä tätä tapahtumaa vietetään 11. 
helmikuuta kigen-setsu nimellä. Aika
naan uusi Japanin perustuslaki vahvis
tettiin myös 11.2.1889. Joka tapaukses
sa vuosi 660 e.Kr. on koki- 
laskentatavalle perusvuosi. Täten vuosi 
2007 vastaa koki-vuotta 2667. Tyynen 
meren sodan aikoihin koki-systeemi oli 
virallisesti käytössä Japanissa sekä val
latuilla alueilla. Vuotta 2600 (1940) 
vietettiin suurin juhlallisuuksin ympäri 
silloisen Japanin valtakuntaa. Myös sen 
ajan virallisissa dokumenteissa käytet
tiin koki-ajanlaskutapaa.

Jo Meiji-kaudesta alkaen tätä systeemiä 
käytettiin armeijassa aseitten vuosimal
lien määrittelyssä. Tällöin merkittiin 
usein vain kaksi viimeistä numeroa 
(vuoden 1940 jälkeen vain viimeinen 
numero). Niinpä esimerkiksi 105 mm 
tykki mallia 1932 (koki 2592) on viralli
sen terminologian mukaan tyyppiä 92
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(92 shiki), kun taas kuuluisa Mitsubishi A6M hävittäjä introdusoitiin vuonna 1940 
(koki 2600) ja sai siten tyyppimerkinnän Rei-sen (tyyppi 〇) tai tavallisemmin Zero
sen.

Lopuksi on tietenkin mainittava oma gregoriaaninen kalenterimme, joka Meiji- 
kaudesta saakka on ollut käytössä Japanissa rinnakkain muitten ajanlaskutapojen kans
sa. Gregoriaanista kalenteria käytettiin aikaisemmin etenkin ulkoa päin suunnatussa 
kommunikaatiossa ja julkaisuissa, mutta Tyynenmeren sodan häviön jälkeen myös yhä 
laajemmin Japanin sisälläkin. Tänä päivänä se on täysin hallitseva ja on käytännölli
sesti katsoen syrjäyttänyt muut ajanlaskutavat.

Ronny Rönnqvist
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• 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

ジャパンレイノレノ ＞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し 、致I,ます。

Japanin Spesialisti
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Annantalon
Taidekeskus
20 vuotta
Annantalon Taidekeskus on nyt toimi
nut Annantalon vanhassa ruotsalaisessa 
kansakoulussa 20 vuotta. Tänä aikana 
tästä keskuksesta on kehittynyt instituu
tio, jota tullaan ihmettelemään läheltä ja 
kaukaa. Tässä ihanteellisesti sijaitsevas
sa talossa nuori sukupolvi saa monipuo
lista taidekasvatusta pätevien opettajien 
ohjauksessa. Siellä on myös pidetty 
monia hienoja näyttelyitä mitä erilai- 
simmista teemoista.

JKY on jo monen vuoden ajan tehnyt 
Japaniin liittyvää yhteistyötä Annanta
lon Taidekeskuksen kanssa. Japani kiin

nostaa kovasti nykypäivän nuorisoa, eipä 
siis ole ihme, että vuosittain yhdessä 
jäljestettävä Japani-päivä on ollut valta
van suosittu. Talo on ollut aivan pullol
laan täynnä ihmisiä kaikista ikäluokista. 
Yhteistyö Annantalon väen kanssa on 
aina ollut mitä parhainta.

Näin ollen oli tosi miellyttävää, kun alle- 
kirjoittaneelle ja sihteerillemme Ullalle 
tipahti "Sori taas Leonardo^^ kutsu An
nantalon 20-vuotisjuhliin, joita vietettiin 
23. tammikuuta .2007. Allekirjoittaneen 
sydämessä Annantalolla on oma paik
kansa, sillä olen käynyt siellä aikanaan 
kansakoulua neljä vuotta. On mukavaa, 
että talo pääosin on säilytetty vanhassa 
asussaan, vaikkakin uusi käyttötarkoitus 
on luonnollisesti vaatinut muutoksia. 
Eipä ollut siihen aikaan hissiä. Ruokasali 
oli nykyisen näyttelyhallin tiloissa ja 
nykyinen juhlasali oli tietenkin siihen 
aikaan kombinoitu jumppa- ja juhlasali,

Kuva: Ronny Rönnqvist. Välitauolla vuonna 1953
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Kuva: Ronny Rönnqvist. Pikkunikkarit vauhdissa (Annan-ja Kansakoulunkadun 
1.kerroksen kulmahuone). Arvatkaa kuka pojista on kiijoittaja?!

jossa joulun alla näyteltiin esimerkiksi teatteria. Tästä talosta on siis monenlaisia var
haisia muistoja, joihin nyt niveltyvät kaikki Japani-päiviin liittyvät myöhemmät mie
luisat muistot.

Juhlaväkeä oli 23. päivänä paikalla runsaasti. Aikaisemmin samana päivänä avattiin 
näyttely "OPEN- ovet auki OPEN taiteeseen", joka on Annantalon taideopettajien 
yhteisnäyttely. Sitä voi ihailla aina helmikuun 25. päivään saakka. Ilta sujui mukavasti 
performanssien ja erinomaisen buffet-illallisen merkeissä, paikkana tietenkin juhlasali, 
jossa oli origami-tyyliin koristetut pöydät. Ja myöhemmin alkoi tietenkin tanssit hyvän 
soul-orkesterin säestämänä. Kun sieltä puolelta öin poistuttiin, niin meininki oli vielä 
täysillä päällä ja on kerrottu, että innokkaimmat bailaajat lähtivät kotiinpäin vasta nel
jän tienoilla aamuyöstä!

Suurkiitokset kaikista näistä vuosista talon väelle ja toivokaamme Annantalon Taide
keskukselle toiset 20 vuotta samoissa merkeissä !

Ronny
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ANNANTALON

JAPANI-PÄIVÄ 10. KERRAN

Sunnuntaina 15.4.2007 klo 10-17

Kuten ennenkin, talo on taas 
täynnä japanilaiseen kulttuuriin 

liittyvää toimintaa.

Tavataan Annantalolla!
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Japanin Suomen suurlähettilään 
tervehdys

Olen suurlähettiläs Shigeo Kondon seuraaja, ja haluan esittää lyhyen tervehdykseni.
Suomi on minulle neljäs eurooppalainen asemamaa Ranskan, Unkarin ja Ukrainan 
jälkeen. Koska Suomi ja Unkari kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kieliryhmään, tunnen 
Suomea kohtaan läheisyyttä Unkarissa viettämäni ajan jälkeen.

Historiallisesti Japanin ja Suomen suhteet ovat olleet hyvät. Viime vuosina kiinnostus 
toistemme yhteiskuntiin, kulttuureihin ja kieliin on lisääntynyt, ja suuntaus kehittää 
maidemme välisiä suhteita on vahvistunut. Virallisten yhteyksien lisäksi aktiivisella 
ruohonjuuritason yhteistyöllä on ollut maidemme välisten suhteiden kehitykselle erit
täin suuri merkitys. On ilo kuulla, että 4.12. alkaen Japanin ja Suomen väliä lentää 
kaksi uutta suoraa vuoroa eli näin ollen lentoja on viikossa yksitoista.

Koska Suomi on saanut kansainvälistä tunnustusta ikääntyvän yhteiskunnan hoidossa, 
koulutuksessa ja IT-alalla, on Japanilla paljon opittavaa Suomelta. Toivottavasti näillä 
aloilla maidemme välinen yhteistyö lisääntyy edelleen tulevaisuudessa.

Suurlähetystönä haluamme edistää edelleen Japanin ja Suomen välisiä suhteita yhdes
sä muiden tahojen kanssa käyttäen tehokkaasti hyväksi maidemme välillä vallitsevaa 
hyvää ilmapiiriä.

5.12.2006
Japanin Suomen suurlähettiläs

Hitoshi Honda
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ダイエット

ヘルシンギンサノマット紙が「肥満解消キャンペーン」みたい 

な連載をしていて、随時、肥満やダイエットに関する記事を載せ 

ている。現代社会では、太っているといろいろ不都合なことが多 

い。太っている人は怠け者でだらしないと見られるだの、様々 

な病気を引き起こして医療費を食うだの、とにかく何かと居心地 

の悪い思いをさせられるのだ。

昭和6年生まれの母にとっても、近年の最大の悩みは太ったと 

いうことだ。3年くらい前から体重が増えるようになり、それ以 

前に比べれば4キロ くらい太ったらしい。それで、何とか元の体 

重に戻そうと、毎日1時間くらい歩いているのだが効果がない。 

晩酌にビールを飲むのが好きなのだが、焼酎のほうが太りにくい 

と言われてからは焼酎に変え、間食もしない。私から見ても、3 
食きちんと適量食べていて、特に食べ過ぎとも思えない。が、痩 

せられないのである。久しぶりに会った人に「太ったのお」と言 

われては、へコンでいる。 顔に肉がついたら、少しはシワが減 

るかと言えば、一向にその気配もないのもツライ。朝に晩に、体 

重計にのってはため息をついている。

この母、実は若いときはずいぶん太っていた。戦中•戦後の食 

糧難の時代、いくら家が農家だったとはいえ、どうして？と、不 

思議でしょうがないのだ、そういう体質だったのだろう〇 ー 

方、母と見合いした父は、自分自身、痩せて見栄えのしないのが 

コンプレックスだったらしい。母の「しっかりと肥えたところが 

気に入った」そうで、めでたく結婚に至ったのである。その後、 

母は子供をふたり産み育てるうちに、どんどん痩せて（苦労した 

んだね）、まあ、お腹周りはそこそこあったが、全体としてみれ 

ば、ダイエットせずとも中肉中背をずっと保てていたのだ。

それがである、七十も過ぎての体重増。母にしてみれば、確か 

に気分のいいことではないだろうが、私に言わせれば、特に健康 

上問題のところもないし、まあ、これ以上増えないように注意し
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ておけばいいんじやないの、というところだ。

その母が、最近、十日あまりの間に1キロちょっと痩せたので 

ある。何でも胃の調子が悪く、医者に行ったところ 胃カメラを 

飲まされ、「何か陰がある」とのことで、細胞の組織検査をす 

ることに。検査の結果が出るまで十日あまりかかるのだが、やは 

り「最悪の場合」を考えてしまう。もしガンだったらと、食べる 

物もあまりのどを通らなかったらしい。結果的には、何も深刻な 

ものではなく、結果が分かってから1週間もしたころには「もう 

すっかり治った」と晴れ晴れとした声で話していた。「でもあの 

結果が出るまでの間はつらかったー」とのことだ。何もなくて何 

よりだったが、果たして減った体重はそのままなのかどうか、聞 

き損なってしまった。これぞ究極の「気疲れダイエット」?

植村友香子

Japan Exchange and Teaching Programme

JET -ohjelmaan (Japan Exchange and Teaching Programme) haetaan yhtä avustavaa 
englannin kielen opettajaa (ALT, Assistance Language Teacher) Fukuin lääniin. Haku 
päättyy 16.3.2007 klo 16:3〇• Tietoa ohjelmasta kotisivuiltamme osoitteesta http:// 
www.fi.emb-japan.go.jp/fi/opiskelu.htm sekä osoitteesta http://www.clair.or.jp/e/ 
index, html

Ystävällisin terveisin,

Johanna Uski
Japanin suurlähetystö
Kulttuuri-ja informaatioasiat
Unioninkatu 9
00130 HELSINKI
Puh. 09-6860200
Fax. 09-6927923
Sähköposti joharma. uski © i pne mbassy.fi
Suurlähetystön kotisivu w w w. f i. e m d -j apa n•或).j p
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Taksikyytiä 
japanilaisittain

Luin hiljattain jutun, että japanilaisturis- 
tit tarvitsevat Euroopan (etenkin Rans
kan matkojen) matkojen jälkeen terapiaa, 
sillä he eivät ole tottuneet niin huonoon 
asiakaspalveluun.

Japanissa asiakas on kuningas. Sen huo
maa kun menee kauppaan, bensa- 
asemalle, tai ravintolaan. Bensa-asemilla 
on edelleen pesijät, tankkaajat, laskutta- 
jat jne. Olo on kuin formulavarikolle 
ajaisi 一 niin paljon henkilökuntaa auton 
ympärillä pyörii. Lopuksi, kun 
"kuningas'' poistuu paikalta, pysäytetään 
muu liikenne hetkeksi. Asiakas on ku
ningas myös ravintoloissa tai kahvilois
sa; tarjoilija saattaa asiakkaan ulos ja 
katsoo perään niin kauan kuin autosta 
näkyy vilahduskin, kumartaen monen 
monta kertaa.

Japanissa saa myös huonoa palvelua. 
Yksi esimerkki on pesulat, jotka ovat 
halpoja, mutta pesevät huonosti ja hal
vimmissa paikoissa niin likaisessa vedes
sä, että vaatteet voivat mennä pesusta 
piloille. Vesi maksaa Japanissa paljon. 
Hyviä vaatteita ei Japanissa halpoihin 
pesuloihin kannata viedä ja huomautta
minen tai valitus ei kannata. Kokemusta 
löytyy. Japanilaiset lisäksi karttavat 
alempien kanssa riitelyä, sillä se tahraa 
asiakkaan ja on kerta kaikkiaan sosiaalis
ten normien vastaista

Toinen huonon palvelun tarjoaja ovat 
japanilaiset taksit, jotka ovat myös hal
poja. Osa takseista on yksityisiä ja osa 
toimii yrityksen palveluksessa. Yksityi
siä takseja kannattaa etenkin välttää. 
Kaikille on kuitenkin yhteistä, että kul
jettajat eivät tiedä osoitteita 一 ei edes 
Kiotossa, joka on rakennettu ruutukaa
vaan. Lisäksi taksit ovat useimmiten 
paikallisia, eli ajavat pääsääntöisesti 
omalla alueellaan, kuten meillä voisi 
olla esim, ydinkeskusta, Töölö tai Ruo
holahti. Jos ajat alueen yli, sitä suurem
malla syyllä voit varautua opastamaan 
kuljettajaa viemään sinut perille.

Annan muutaman esimerkin japanilai
sesta taksikyydistä. Otin Kiotossa Kat- 
suran asemalta taksin ja sanoin osoit
teen. Taksikuski katsoin minua häm
mästyneenä ja kysyi: "Missä se on; en 
minä tiedä." Selitin talon olevan vajaan 
10 min. ajomatkan päässä, ihan lähellä. 
Kuljettaja kysyi, osaanko neuvoa hänet 
perille. En voinut olla asiasta täysin 
varma, sillä edellisestä vierailustani on 
kulunut jo kuusi vuotta. Sillä aikaa lä
histölle on rakennettu uusi asema ja sen 
seurauksena alue oli saattanut muuttua 
merkittävästi. Kuski lähti tyytymättö
mänä ajamaan.

Opastin kuskia eteenpäin, mutta ereh
dyin yhdellä poikkikadulla. Puhelin 
lähinnä itsekseni, että pääseeköhän tääl
tä sinne... Kuski hermostui ja alkoi 
moittia minua kiihtyneellä äänellä että 
"sinunhan pitäisi tietää minne ajetaan". 
Muistutin rauhallisesti, että minä olen 
maksava asiakas ja hän on kuski, jonka 
pitäisi tietää minne ajetaan. Kuski kiih
tyi entisestään. Kun löysin perille, kuski 
moitti minua syyttävään sävyyn, että 
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^tämähän on Hankyu Jutaku Sama 
kuin helsinkiläinen taksikuski raivoaisi, 
että "jos haluat Töölöön, älä sano Rune
berginkatu 12". Totesin rauhallisesti, 
että kirjettä kirjoittaessani kirjoitan kyl
lä antamani osoitteen 一 en Hankyu 
Jutaku, ja että kyllä tämä on mainitse
mani paikka. Kuski suorastaan huusi 
minut ulos autosta.

Toisella kerralla otin taksin kansainväli
sen *****hotellin edestä ja pyysin ho- 
tellipoikaa varmistamaan, voinko mak
saa visa-kortilla. Asian piti olla selvä. 
Kun saavuimme perille, kuski totesi 
närkästyneesti, ettei tuo Visa käy. Hä
nelle käy vain japanilainen erityinen 
taksi kortti, jota kutsutaan Visaksi. Tie
dustelin kuskilta rauhallisesti, että näy- 
tänkö siltä, että minulla olisi japanilai
nen taksivisakortti, kun nousen taksiin 
kansainväliseltä hotellilta? Kuski osoitti 
edelleen mieltään ja antoi minun ym
märtää olevani vaikea asiakas. Lopulta 
hän tiuskaisi, "eikö sinulla ole rahaa?!"

Kerran tullessani illalla myöhään samai
selle hotellille, taksikuski halusi varmis
taa visa-korttini, ettei se ole varastettu. 
Kuski selitti, että, varastettuja kortteja 
kuulemma liikkuu niin paljon nykyään. 
Ja minä odotin - ja kauan, kun hän soitti 
visa-keskukseen, antoi numeroni, ja jäi 
odottamaan vahvistusta. Ihmettelin tätä 
kaikkea vaivaa 630 jenin (n. 4€) vuoksi, 
kun Daimarun tavaratalon ruokaosastol- 
ta sain ostaa ilman henkilöllisyyden 
todistamista 300,000 jenillä (19616) 
tavaraa.

Ja kaiken lisäksi, kun en varmasti näyttä
nyt siltä, että liiku varastetun visa-kortin 
kanssa ja asun korkeatasoisessa hotellis
sa...

Näiden kyytien jälkeen tarvitsin minäkin 
konjakin - jos toisenkin.

Minna Eväsoja FT
Japanin-tutkija
Helsingin Yliopisto
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Kabukia Pariisissa 
nyt - ja ennenkin

Selaillessani viime syksynä Pariisin oop
peran tiedotuslehteä, huomasin, että kau
punkiin on maaliskuussa tulossa vierai
lulle japanilainen kabuki -seurue. Lippu
ja ei tietenkään vielä siinä vaiheessa ollut 
kaupan, joten laitoin päivämäärät muis
tiin, ja tarkkailin oopperan nettisivuja 
sopivin välein. Intemet-liput tulivatkin 
myyntiin tammikuun puolivälissä 一 ja 
menivät saman tien ensimmäisenä myyn- 
tipäivänä ennen kuin edes pääsin ooppe
ran palvelimelle! Puhelinmyyntipäivänä 
helmikuun alussa sentään tärppäsi.

Kabukilla siis näyttää olevan kysyntää 
Pariisin muutenkin runsaassa kulttuuri- 
taijonnassa. Esityksiä on vain viisi, ja ne 
jäljestetään vanhassa Palais Garnierissa, 
missä tilaa ei ole aivan niin paljon kuin 
Bastiljin päärakennuksessa. Todennäköi
sesti myös hanamichin pystyttäminen 
kutistaa permantopaikkojen määrää enti
sestään. Osa Garnierin paikoista on myös 
näkyvyydeltään vajavaisia.

Vierailun ohjelma koostuu kahdesta suo
situsta klassikosta: Kanjinchö ja Momiji- 
gari. Kanj inchö (olisikohan 
,LahjoittajaluetteIo, sopiva suomennos) 
perustuu Ataka -nimiseen nö - 
näytelmään, jossa kerrotaan miten nok- 
kelasti yamabushi Benkei pelastaa pako- 
retkellä olevan Minamoto Yoshitsunen ja 
tämän seurueen. Juonenkäänteineen, 
jekkuineen ja jännitysmomentteineen 
näytelmän voi ennustaa vetoavan pa- 
riisilaisyleisöön Momij igari 

('Vaahteroita katsellessa,) puolestaan 
on tanssidraama (shosagoto). Sekin 
perustuu nö -näytelmään. Luonnon
kauniissa maisemassa urheiden soturei
den ja viehkeiden neitojen tunteet puh
keavat tansseiksi. Kauneimman prinses
san ilmiasun alta paljastuu kuitenkin 
demoni. Kiintoisaa on se, että itse näy
telmä sijoittuu syksyyn ja ruska- 
aikaan... Ohjelman kolmanneksi nume
roksi on kuitenkin valittu enemmän 
vuodenaikaan sopiva, kevään tuloa juh
listava rituaali (Köjö).

Esiintyjinä ovat, ohjelmatietojen mu
kaan, Ichikawa 'perheen' jäsenet. Tar
kempaa esiintyjäluetteloa en kuitenkaan 
vielä ole löytänyt.

Japanilainen perinneteatteri ei ole rans
kalaisille aivan uusi tuttavuus. Kabuki - 
nimikkeellä pariisilaiset ovat nähneet 
teatteria jo runsaan sadan vuoden ajan, 
ja Japanissa nähtyjen esitysten vaihtele- 
via kuvauksia oli luettavissa ranskaksi 
jo 1860 -luvulta lähtien. Vuoden 1900 
Maailmannäyttelyn yhteydessä toteutu
nut Otojirö ja Sadayakko Kawakamin 
seurueen vierailu valloitti yleisönsä, 
vaikka sillä ei oikeaoppisesti ottaen 
paljon tekemistä kabuki -esitysten kans
sa ollutkaan. Samaa voidaan sanoa suo
situsta tanssijasta Hanakosta sekä 1930 
-luvun alussa Pariissa vierailleesta 
Tokujirö Tsutsuin seurueesta. Tansseja, 
dramaattisia itsemurhakohtauksia ja 
railakasta miekankalistelua näissä kai
kissa kyllä oli mukana. Aivan aitoa ta
varaa Euroopassa nähtiin vain 1928, 
jolloin Ichikawa Sadanji II:n seurue 
vieraili silloisessa Neuvostoliitossa.
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Nelisenkymmentä vuotta sitten loka
kuussa 1965 Pariisissa kuitenkin nähtiin 
aito kabuki -esitys, ja vierailuja on sit
temmin ollut muutamia, ainakin vuosina 
1986 ja 2004. Edellinen vierailu Eu
rooppaan tapahtui vuonna 2006, mutta 
se rajoittui Lontooseen ja Amsterda
miin.

Maaliskuun esitysten lippujen saata
vuutta en kokemusteni perusteella us
kalla mainostaa, mutta oopperan sivuil
ta,

http：〃 www.operadeparis.fr/Saison0607/ 
Spectacle.asp?Id=988,

voi vilkaista tilannetta. Ainahan voi 
myös kävellä suoraan lippuluukulle, jos 
matka sattuu käymään Pariisiin maalis
kuun viimeisellä viikolla!

Kabukista on runsaasti yleistietoa inter
netissä. Ajankohtaisia uutisia ja monen
moista hyödyllistä tietoa voi esimerkiksi 
saada sivustoita:

http：〃www.kabuki21.com/index.htm

Anna Thuring
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Liikennekulttuurisia 
huomioita

Kaikki lienevät kuulleen Tokion metro
jen ruuhkista valkohansikkaisine sisään- 
työntäjineen mutta muutoin liikenne ja 
siihen liittyvä "kulttuuri" Tokiossa ja 
muuallakin Japanissa lienee vähän tunte
mattomampaa.

Joukkoliikenne Tokiossa on siis erittäin 
kattava ja lähes sekunnintarkan ja tiuhan 
juna- ja metroliikenteen lisäksi on ihmis
ten liikuttajana käytössä erittäin kattava 
bussiverkosto. Jokaisella bussipysäkillä 
on myös selkeä pysäkkikohtainen mi
nuuttiaikataulu. Bussit kulkevatkin jok
seenkin aikatauluissaan ellei pahimpia 
ruuhka-aikoja oteta huomioon.

Suomalaisen 一 lähes mykän 一 bussikus
kin sijaan Tokion busseissa istuu pää- 
hänripustettavalla mikrofonilla varustettu 
kuski joka kilpaa busseissa kaikuvien 
kuulutusten lisäksi kertoo seuraavan py
säkin nimen, "kuittaa" huomanneensa 
matkustajan painaneen pysähdysmerkkiä 
ja parhaimmillaan varoittelee käännök
sistä ja kertoo koska bussi taas liikenne
valojen vaihduttua tai ruuhkassa pysäh
tymisen takia lähtee liikkeelle. Ja sen 
lisäksi tietenkin kiittää jokaista sisäänas- 
tuvaa matkustajaa maksun suorittamises
ta ja niin edespäin.

Mielenkiintoisinta 一 ja eniten kulttuu
risidonnaista 一lienee kuitenkin bussikus
kin vaihto-operaatio. Jos nimittäin kes
ken matkan osuu kuskien vuoron vaihto, 

uusi kuski sisäänastuessaan kumartaa 
koko bussilastilliselle ja hyppää kiiren- 
vilkkaa ratin taa. Vuoronsa päättävä 
kuski taas ennen bussista lähtöään myös 
kumartaa ja kiittää kaikkia matkustajia, 
jonka jälkeen astuu ulos bussista, kään
tyy kadulla bussiin päin ja kumartaa 
syvään aina kunnes matkaansa jatkavan 
bussin takavalot ovat ohittaneet hänet! 
Tässä siis elävä esimerkki japanilaisten 
asiakkaita kunnioittavasta toiminnasta ja 
muutoinkin kohteliaisuudesta!

Sivuhuomautuksena vielä että bussit 
ovat ystävällisten ja informaatiota suol
tavien kuskiensa lisäksi informatiivisia 
myös muille kuin matkustajille: ainakin 
täällä meilläpäin Tokiota liikkuvat bus
sit liputtavat aina kansallisena juhlapäi
vänä joten tällainen "gaijin" eli uiko-
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maaneläväkin pysyy lähes ajan tasalla 
paikallisista pyhäpäivistä ilman paikal
lista kalenteriakin.

Joukkoliikenteeksi voitaneen laskea 
myös katukuvaa värittävät tuhannet 
taksit, jotka eivät suinkaan odota mat- 
kustajiaan pelkästään taksitolpilla tai 
soiton päästä vaan kärkkyvät kyytiläisiä 
joka puolella kaupunkia. Yleisin tapa 
saada taksi onkin napata se "lennosta''. 
Tällöin riittää kädennosto pysäyttämään 
taksin kohdallesi 一 jos vain satut ole
maan menossa oikeaan suuntaan. Tiuk
koja käännöksiä Tokion liikenteessä 
eivät nimittäin taksitkaan suostu teke
mään, vaan taksin tarpeessaoleva joutuu 
kiltisti odottamaan seuraavaa taksia, 
joka tosin yleensä saapuu muutaman 
minuutin kuluessa.

Taksin saatua pysähtymään sen ovi len
nähtää auki käsin koskematta ja matkus
taja pääsee nopeasti pujahtamaan puh
taan valkoisen kankaan peittämille is
tuimille. Lapsiperheessä tämä tapa on 
kuitenkin hieman ongelmallinen, kun 
varsinkin sadekelillä (jolloin taksin tarve 
on suurin) pitäisi nuo valkeat päällysteet 
myös pysyä valkoisina taksimatkamme 
jäljiltäkin!

Joukkoliikenteen kattavuudesta ja toimi
vuudesta sekä taksien runsaasta määrästä 
huolimatta on yksityisautoilukin yllättä
vän yleistä. Sinänsä sääntöjä noudattavia 
mallikansalaisia täynnä olevassa maassa 
on kuitenkin varsin erikoinen autoilu- 
kulttuuri!

Vaikkakin ruuhkassa-ajo on niin sujuvaa 
kuin se kulloinkin voi olla ja tietä anne-
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taan suhteellisen auliisti 一 ja siitä myös 
kiitetään 一 niin muutamia yllättäviä 
käänteitä on tullut ratin takana vastaan.

Jos ei nyt oteta suomalaisen totuttelua 
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen lain
kaan huomioon, niin suurin ihmetyksen- 
aihe on ollut hädänalaiset kanssa- 
autoilijat: täkäläisten autojen käytetyin 
valo kun nimittäin tuntuu olevan hätä- 
vilkku!

Sitä käytetään kun auto parkkeerataan 
kadun viereen jokseenkin laittomaan 
paikkaan vaikka niinkin hädänalaisessa 
tapauksessa kuin lounaan tai juotavan 
hakemisessa tienvieren kaupasta. Yhtä 
suuri hätätilanne on esim, kuskin tupak- 
kiaskin loppuminen kesken matkan: kau
punki on täynnä kadunkulmaan sijoitet
tuja tupakka-automaatteja, joiden eteen 
hätävilkut päällelaittamalla voi hyvinkin 
parkkeerata vähäksi aikaa. Ja nämä ovat 
vain muutama esimerkki niistä tuhansista 
hädänalaisista syistä parkkeerata lähes 
mihin sattuu ja milloin sattuu.

Onneksi kuitenkin lähes kaikki tiet ovat
kin vähintään 1,5 kaistaisia suuntaansa 
eli muut kuskit mahtuvat lähes saumatto
masti kiertämään nämä hädänalaiset 
kanssa-autoilijansa ja jatkamaan matkaa 
normaaliin tapaansa.

Toinen sopeutumista vaativa asia autoi
lussa on parkkipaikkojen puute. Tämä 
lienee syynä yllä kuvatulle ^^rikolliselle^^ 
toiminnallekin, mutta on jokseenkin pöy- 
ristyttävää lähteä miljoonakaupungissa 
ruokakauppaan, jonka parkkipaikka on 
tarkoitettu 10 autolle.

Jos sattumalta kauppaan on samaan 
aikaan pyrkimässä enemmänkin ihmisiä 
autoilla niin joko autoa ei pääse park- 
keeraamaan lainkaan (ainakaan laillises
ti) lähellekään kauppaa, tai jos hyvä 
tuuri käy voi paikan saada 30-60 min 
jonotuksen jälkeen. Pienimmillä kau
poilla ei luonnollisesti ole parkkipaikko
ja lainkaan. Jään seuraamaan näitä ja 
uusia kulttuurisia huomioita mielenkiin
nolla.

Kirsi Nysten
Tokio

Kiotolaisissa 
puutarhoissa: 
kolmas päivä

Seison Ujissa, pienen junamatkan pääs
sä Kiotosta Byodoinin porteilla aamu
varhaisella jo varttituntia ennen kuin ne 
matkaesitteen mukaan aukeavat. Arve
len näin välttäväni pahimman turisti- 
ruuhkan ja kun vartija tulee avaamaan 
portit japanilaisella täsmällisyydellä 
minuutilleen kello puoli yhdeksän, pai
kalla onkin lisäkseni vasta yksi perhe. 
He antavat minulle kohteliaasti tietä, 
olenhan tullut ensin.
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Aikainen herääminen palkitaan. Lam
men keskeltä kohoava, siipensä levittä
vän linnun muotoinen Feenix-halli on 
aamun hiljaisuudessa vaikuttava näky. 
Niin ainutlaatuisen vaikuttava, että se 
on kuvattu kymmenen yenin kolikkoon
kin. Heian-kaudelle ajoittuva temppeli 
on yksityiskohdissaan kiinalaisen arkki
tehtuurin ilmentymää, mutta sen suuris
ta linjoista saa aavistuksen siitä, miltä 
Heian-kauden ylimysten asuintalot ovat 
näyttäneet. Erityisen kiehtovaa on se, 
että Byodoin sijaitsee juuri Ujissa, joka 
on yksi Murasaki Shikibun Genjin tari
nan näyttämöistä. Istuudun vistariaka- 
tokseen, jonka jo ohimenneestä kukka
loistosta muistuttaa vain kaksi kuihtu
vaa oksaa. Historian tuntu on vahvasti 
läsnä. Voin melkein kuvitella kuulevani 
jostakin Genjin silkkikimonon kahinaa.

Vain hetkeä myöhemmin unenomainen 
tunnelma on kuitenkin mennyttä, sillä 
puutarhan porteista alkaa marssia sisään 
satoja reippaita pikku koululaisia, joilla 
kaikilla on samanlaiset keltaiset helleha- 
tut. Lähden kiertämään puutarhaa heidän 
joukossaan. Puutarha on suunniteltu esit
tämään buddhalaista Amidan läntistä 
paratiisia ja sen nykyisen muodon sano
taan olevan huomattavasti alkuperäistä 
vaatimattomampi. Puutarhan keskeisin 
elementti on lampi. Temppelin muodot 
toistuvat veden pinnan heijastuksissa. 
Aikana, jolloin Byödöin rakennettiin, 
lampi kuului osaksi myös asuintalojen 
pihojen maisema-arkkitehtuuria. Juhlien 
aikaan puutarhojen lammilla soudeltiin 
ja musisoitiin.
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Iltapäivällä palaan takaisin Kiotoon. 
Matkani jatkuu Higashiyamaan ja siellä 
Ködaijin temppeliin. Sen puutarhan 
suunnittelu on maineikkaan Kobori 
Enshun (1579-1647) käsialaa. Puutar
haan kuuluu kaksi lampea ja kuljen ja 
kilpikonnan muotoiset saaret. Näkymä 
rajoittuu taustalla kohoaviin itäisiin vuo
riin. Hiukan syijemmässä ihastuttaa 
bambutiheikkö ja kaksi Sen no Rikyun 
suunnittelemaa teemajaa. Toinen niistä 
on nimeltään Kasatei, Sateenvaijomaja, 
sillä sen katto muistuttaa perinteistä ja
panilaista sateenvarjoa.

Ködaiji on tunnettu siitä, että keväällä ja 
syksyllä se on avoinna pimeän tulon 
jälkeenkin ja kylpee silloin monivärises
sä valaistuksessa. Joka vuosi temppelissä 
on paljon kävijöitä, jotka haluavat nähdä 
kirsikankukat tai ruskan yövalaistukses- 

sa. Japanilaisessa estetiikassa on pitkät 
perinteet öisen maiseman arvostamises
sa. Kuutamo on japanilaisen runouden 
käytetyimpiä aiheita ja jo 900-luvulla 
ilmestyneessä Kokin wakashu- 
runokokoelmassa on runoja, joissa ku
vataan öisten kirsikankukkien kauneut
ta. Tämä kiinnostus öisiin maisemiin 
liittyy ilmiöön, jota voisi nimittää muu
toksen estetiikaksi. Ihminen on altis 
esteettiselle elämykselle silloin, kun hän 
saa ympäristöön uuden näkökulman, 
jonka esimerkiksi juuri vuorokau
denajan aiheuttama muutos voi tarjota. 
Keinovaloin valaistu kirsikkapuu pi
meyden keskellä luo kauniin, mystisen 
vaikutelman. Tulikärpäset loistavat pi
meässä taianomaisesti, vaikka päivänva
lossa ne ovat aivan tavallisia hyönteisiä.

Vuodenajat muuttavat maisemaa samal
la tavoin kuin vuorokaudenkierto. Kio
tolaisilla puutarhoilla on jokaisella aina
kin neljät eri kasvot. Niinkuin eräs japa
nilainen sen minulle kerran puki sanoik
si: kevääseen kuuluu kirsikankukat, 
syksyyn ruska, talveen puut, joiden ok
sille on satanut vähän lunta ja kesään 
kukoistava vihreys, jonka keskeltä kuu
luu kaskaiden ääni.

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

ラヌアのシモヤルビで 

ちよつと一休みしませんか 

美しいラップランドの自然の中で 

静けさを語る小さな日本

ROVANIEMENTIE 29. 97700 RANUA 
OLANGONTIE 20 S1MONJÄRVI
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanitaio

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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Japanin kielen puhetilaisuus 24.3.2007 
klo 13.00
Japanin opettajain yhdistys jäljestää vuosittain japanin kielen puhetilaisuuden maalis
kuun loppupuolella. Tilaisuuteen osallistuu puhujia koko maasta.

Lauantaina 24.3.2007 pidetään japanin kielen puhetilaisuus. Paikkana on HBC 
(Helsinki Business College, Hattulantie 2) ja aika on klo 13. Paikalle saapuu joko 
suurlähettiläspari tai ministeri Nagasaki puolisoineen.

Kulkuyhteydet HBC:lle: http：〃www.hbc.fiBppilaitos/yhteyslied()LasD

Japanin kielen tehokurssi aktivoi matkailijan 
kielitaitoa
Kustannusosakeyhtiö Finn Lecturan matkailijoille suunnattu kieli kurssisarja kasvoi 
Matka 2007 -messujen avajaispäivänä, 18.1.2007. Uunituore Japania matkailijoille 
keskittyy käytännön kielitaidon opettamiseen vasta-alkajille.

MATKA2007 - messujen avajaispäivänä ilmestynyt Japania matkailijoille -kielikurssi 
on kielen oppimista aloittelevien matkailijoiden tarpeisiin suunnattu käytännönlähei
nen kirja. Jokaiseen tekstikappaleeseen sisältyy myös japanilaista tapakulttuuria esitte
levä jakso.

Japania matkailijoille -kirjan tarkoituksena on auttaa matkailijaa selviämään erilaisista 
arkipäivän tilanteista hyödyllisten ilmaisujen ja sanaston avulla. Kirja tarjoaa myös 
japanin kielen alkeistason kielioppitietoa, runsaasti harjoituksia sekä hyödyllisten fraa
sien lisäksi laajan sanaston matkailijan käyttöön. Kurssi soveltuu niin itseopiskeluun 
kuin ohjattujen alkeiskurssien materiaaliksi.

Tavoitteena japanin puhekielen oppiminen: Koska kurssin tavoitteena on puhekielen 
oppiminen, kirjassa käytetään japanin merkkien lisäksi länsimaisia aakkosia. Aakkos
ten käyttö on pääosin Japanissa yleisen Hepborn-standardin mukaista, mutta pitkät 
vokaalit on merkitty selvyyden vuoksi kahdella vokaalilla kuten suomen kielessä. Pu
hekielen oppimista tehostaa myös kirjaa täydentävä CD-äänite.

Lisätietoja: Mika Perttola, toimitusjohtaja, Finn Lectura, Gsm 040 560 4610
Vilja Perttola, viestintäsuunnittelija, Finn Lectura, Gsm 040 755 3319 
(arvostelukappaleet, kuvat)
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Oikealta: SJY Marketta Forsell ja Pirkko Yamashita, JKY Ronny Rönnqvist, Antti ja Laura Lappalainen, 
Japania Pirkko Hciniö. Kuva: Ikuyo Hirvonen/Pirkko Heiniö.

MATKAMESSUT
Matkamessut pidettiin tänä vuonna 18. - 21.1. ja niillä vieraili kaikkiaan 85 953 kävi
jää. Tungosta riitti runsaasti myös ystävyysseurojen standien ympärille. Suomalais- 
Japanilaisen Yhdistyksen, Japanilaisen Kulttuurin ystävien ja Japanian osastolle antoi 
uutta ilmettä tänä vuonna messuja varten hankittu Suomi-Japani ystävyysyhdistykset- 
kilpi origami-kukkineen.

Torstaina, avajaispäivänä, Japanin uusi suurlähettiläs Hitoshi Honda ja lähetystösihtee- 
ri Kunihiro Yasuda vierailivat messuilla ja kiertelivät myös Japani-yhdistysten osas
toilla. Tänäkään vuonna ei Japanilla ole virallista osastoa matkamessuilla, mutta kes
kustelua sen tarpeellisuudesta käydään vilkkaasti.

JKY:n pöydän äärellä viivähtäneitä messuvieraita kiinnostivat monenlaiset asiat, ku
ten: missä myydään Japanin-matkoja, miten Japaniin pääsee vaihto-oppilaaksi, mistä 
saa tietoa apurahoista, missä voi opiskella kieltä ja missä osallistua erilaisiin Japaniin 
liittyviin harrastuksiin. Yhdistyksen julkaisut - Hashit, Japanin oppikiija ja kanji-kiija 
一 kiinnostivat kävijöitä. Tokyokanin senbeit naposteltiin taas nopeasti viimeiseen mu
ruun.

Toivottavasti Japani on ensi vuonna näkyvästi esillä matkamessuilla.
Ulla Arjamaa
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MOCHI-JUHLA

Sunnuntaina 14.1.2007 Kiija-juhlasalissa pulppusi iloinen hälinä ja hyörinä. Suoma- 
lais-Japanilainen Yhdistys, Nippon Club ja Japanilaisten Naisten Kerho jäljestivät 
perinteisen Mochi-juhlan, johon osallistui Japanin suurlähettiläs Hitoshi Honda puo
lisoineen ja jäseniä muista Japanin ystävyysyhdistyksistä. Helsinki Chapter of Ikebana 
International oli luonut upean uuden vuoden asetelman juhlistamaan salia. Riisin nuiji- 
miseen ja mochi-kakkujen pyörittämiseen ja maustamiseen sai yleisö osallistua japani
laisten opastuksella. Hyvältä maistuivat riisikakut. Juhlissa oli paljon lapsia 一 innos
tusta ja iloa ja riemua.

Ulla Aijamaa
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Uudenvuodenjuhlat Kabukissa.
Kuvassa on Antti Lappalainen ja "onnettaremme" Varpu Nousiainen perinteisten arpa
jaisten kimpussa, Ronny pitämässä juhlapuhetta ja pieni otos pöydän antimista.

Terveisin, Markku Arjamaa
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RUNOJA
Optimistin näky

kynttilöiden valot

tuulahduksen tuovat nyt jo kesästä

valkolumen aikaan

vielä kerran muistan luumunkukkia

ystäväni haaveet

luovat mieleeni uudet unelmat

Sanan mahti

Vanhan runoilijan sanoista havahdun ja näen

hangen timantit

Vankiperhe

jäiden saartama

joutsenperhe

vapaudutteko ajoissa te kaikki turvaan jonnekin ?

Talven keskellä värittelen kotiin syksyn taikka leskenlehtiä

Talvipakkasella
mielikuvittelen leskenlehtiä

monen vuoden jälkeen
toivon tapaavani sinut

unessa Kirsti Suomivuori
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Furoshiki - japanilaiset nyytit 
16.3.-15.4.2007 Annantalossa

Näyttely esittelee furoshikin historiaa ja osoittaa furoshikin monien käyttötapojen 
kautta, kuinka japanilaisessa kulttuurissa kauneuteen ja käytännöl1isyyteen liittyvät 
merkitykset kohtaavat toisensa.

Furoshiki on neliön muotoinen kangasliina, jota Japanissa käytetään tavaroiden kanta
miseen ja säilyttämiseen sekä lahjojen paketointiin. Liinan kokoja materiaali riippuvat 
käyttötarkoitusesta. Furoshiki voi olla puuvillaa, silkkiä tai erilaisia tekokuituja, ja 
kankaan kuviointi vaihtelee perinteisistä aiheista moderneihin.

Furoshikin juuret ovat japanilaisessa kylpykulttuurissa. Edo-kaudella (1603-1867) 
yleisistä kylpylöistä tuli suosittuja tavallisen kansan keskuudessa. Kylpijät kantoivat 
tavaransa ja vaihtovaatteensa kangasliinassa, jota käytettiin myös kylpyalustana (furo= 
kylpy, shiki= kangas).

Tänä päivänä vuosisatoja vanha ja muuttumattomana pysynyt furoshiki on ajankohtai
nen. Tyhjänä pieneen tilaan mahtuva ja uudelleen käytettävä liina on muovikassien 
rinnalla ekologinen valinta.

Näyttelyn jäljestävät Annantalon taidekeskus ja Norio Tomida (Tokyokan) yhteistyös
sä kiotolaisen furoshikien valmistajan Miyain ja M-aalto Corporation kanssa. 
Näyttelyn yhteydessä on esillä Annantalon saijakuvaryhmän suunnittelemia ja paina
mia furoshikeja.

Tied, vastaava kuvataideopettaja Eija Mehto 169 3919 (310 37176)

16.3.-15.4.2007
ark 9-18, la-su 11-17
vapaa pääsy

33



JAPANILAISIA SANANLASKUJA JA IDIOMEJA
Japaninkielisiä sananlaskuja ja idiomeja esittelevä artikkelisarja jatkuu.
Artikkelisarjan tässä osassa hoetaan itsestäänselvyyksiä. Japanin kielen sanat pääil
mansuunnille tulee kerrattua myös.

ことわざ kotow aza sananlaskuja

Asioita, jotka ovat itsestäänselviä (当たり前, atarimae )

犬が西向きや尾は東

犬 而，’koira'
西 nishi, 'länsi'
向く muku, 'kääntyä', 'osottaa johonkin suuntaan'. Tässä taivutettu muotoon 向 

きや,'jos/kun kääntyy'
尾 〇, 'häntä'. Eläimen hännästä käytetään usein (etenkin suullisesti) kuitenkin 

sanoja 尾つ I王 (oppo) tai しつ Iま・(shippo)
東 higashi, 'itä'

Inu ga nishi mukya 〇 wa higashi
'Kun koira on kääntyne e nä/kääntyy länteen päin, häntä osoittaa itään' 

Prototyyppinen, tyypillinen arkihavaintomme koirasta on yleisesti sellainen, että 
useimmissa asennoissa eläimen kuono ja häntä osoittavat vastakkaisiin suuntiin. Sa
nanlaskun mukaan ovat kääntyneinä suurellisesti eri ilmansuuntiin.

北に近ければ南に遠い

目匕 kita, 'pohjoinen'
近レ、 chikai, 'lähellä oleva', 'läheinen'. Tässä taivutettu muotoon

近ければ,jos/kun on lähellä*
南 minami, 'etelä'
遊い tooi, 'kaukana oleva', 'kaukainen'

Kita ni chikakereba minami ni tooi
"Jos/kun on lähellä pohjoista, on kaukana etelästä"

Näinhän se on: mikä on lähellä pohjoista, on kaukana etelästä. Sananlasku antaa ym
märtää, että jokin asia on sanomattakin selvä.
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雨の降る日は天気が悪い

雨 ante, 'vesisade'
降る furu, 'asia, asiat'
日 hi, 'päivä',
雨の降る 日 ante nofuru hi, relatiivirakenne 'päivä, jolloin sataa'
天気 tenki, 'sää'
悪い warui, 'huono', 'paha'

Arne no furu hi wa tenki ga warui
"Sadepäivänä on huono sää'

Tätäkin sananlaskua käytetään itsestäänselvistä asioista. Sateisen päivän huonous on 
suhteellinen käsite ja kokijasta riippuvainen. Useat todistelevat pitävänsä sateen ropi
nan siivittämistä päivistä paljonkin. Sananlaskun kehittäjä ei kuulune tähän joukkoon.

四字熟語 yoji-jukugo-idiomi on myös mutkaton:

一目瞭然

一目 ichimoku, 'yksi katse', 'vilkaisu'. Merkkiyhdistelmä 
luetaan usein myös hitome, merkitys on sama.

瞭 ryö, 'silmiinpistävän selkeä asia', merkki voidaan
lukea myös akiraka, 'selkeä', 'kirkas'

然 zen, pääte, jonka merkitys on yksinkertaistaen
'sellaisenaan'

瞭然 ryözen, 'selkeä sellaisenaan, ilman epäilystä'

Ichimoku rydzen9
'Yhdellä vilkaisulla selvä'

Voidaan käyttää vaikkapa työstä, jonka jälki on niin selkeän omaleimaista, ettei taitei
lijan henkilöllisyydestä ole epäilystäkään.

Tämänkertaisiin idomeihin tulee virallisen politiikan mukaisesti lisätä varoitustarra: 
"näiden idiomien liikakäyttö voi edesauttaa besserwisseriksi leimautumista!"

Oikein mukavia luistelu- ja hiihtokelejä kaikille, mikäli talvi suo!

Pia Matilainen
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä 
julkaisu, 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 -27 jäsenhinta 13 e, muut 15 e. Kaikkiin hintoihin lisä
tään postikulut. 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
27. Rekishi 一 Historia
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Tapio J. Tuomi: 
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KAN- 
JI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU 
JA LAAJENNETTU PAINOS. NYT 
5445 KANJEISTA MUODOSTETTUA 
ITSENÄISTÄ SANAA. Suomen-ja 
japaninkieliset hakemistot, samoin ha
kemisto kanjien kiinalaisperäisille ään
neasuille. Jäsenhinta 25 e 4- postikulut, 
muut 29 e postikulut.

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI 
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikiija. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 € 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 € 
sanasto 4 € 4- postikulut.

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, 
genren ja kääntäjän mukaan. 80s.
Hinta 8,40 € 4- 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 趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kiijastossa, 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 (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, Sali selviää vii
meistään paikan päällä. Ilmoittautuminen miija.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole 
omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanoma
lehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi. Ajat 
ovat ennakkotiedon mukaisesti 23.1.,13.2., 6.3., 27.3., 24.4. Tiistai-iltoja klo 18-2〇,

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

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

Yhdistyksen kautta:

• japanikäännökset
• puhtaaksikiijoitukset
• käynti kortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja luennot 

kouluille, opistoille ja liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös japaninkielistä 
opastusta.

Tiedustelut: 09-698 6496 (Puh/Fax)

JÄSENMAKSU (20 euroa)

(tilinro 800018-78964437) maksettaes
sa pyydämme aina ilmoittamaan pank
kisiirron VIESTI-osiossa jäsenen nimen 
jäsenrekisterin ylläpidon helpottamisek
si. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305,00101 Helsinki 
tai ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jä
seneksi ? 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_______________________________

Allekiijoitu s___________________________
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Kuva: Outi Smedlund 
Katso sivut 24—27.


