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Kuva elokuvasta Kozure Okami. Katso sivut 5-9.

Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.

日本文化友の会
日本文化友の会は1978年に設立され、

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 järjestää vuosittain
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, eloku
vailtoja ja myyjäisiä.

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、日本が5劇団やオーケス
トラ、映画などを招請してし、ます。
出版活動としてほ、日本語テキストその

Julkaisut:
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.

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

付属カセットテープ、年一回発行の総合

日本文化特集誌「橋］、年4回発行の当会機関
誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言葉

のボール、折紙、料理の各部が活勤して
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

Harrastuspiirit:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, 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
当会には専属の図書館もあります
当会への連絡先は、rp.O.Box3Ö5)0101
Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで

す。

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
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 kiijastossa, sovi siitä puhelimit
se tai sähköpostitse: 040 836 8086 tai pirjo.kyto@gmail.corn. Kirjasto sijaitsee yhdis
tyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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TOMO

友

TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti,
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 550 kpl.

Päätoimittaja: Matleena Paukkunen. Aineisto on tervetullutta lehteen 15.5.2008 men
nessä osoitteeseen: matleena.paukkunen@heIsinki.fi

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

匂

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2008
Puh.joht.

Ronny Rönnqvist

Varapuh.joht.

Fred Kapri

Sihteeri

Ulla Arjamaa

Taloudenhoitaja

Antti Lappalainen

Jäsenet

Tomoko Saito-Soinisalo 040-548 1180
tomokosaso @ kolumbus .fi
Heli Laitinen
Kaija Pönni-Susiluoto 040 527 5898
kaija.ponni-susiluoto@rktl.fi
Seija Savolainen
seija.savolainen @ vantaa .fi
Laura Lappalainen
09- 698 6496

Varajäsenet

09- 595 068
ronny.ronnqvist@kolumbus.fi
09- 692 7522
fred.kapri@japaninkulttuuri .net
09-724 5031
ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net
09- 698 6496
lappalaiset@pp.inet.fi

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
Julkaisujen myynti
Tomon päätoimittaja

Antti Lappalainen
Matleena Paukkunen

09- 698 6496
mapaukku @ mappi .helsinki .fi

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
Elokuvat
Ikebana
Japanin kieli

Japanin keskustelu
Kalligrafia
Ruoka

2

Ronny Rönnqvist
09- 595 068
Laura Lappalainen
09- 698 6496
Pia Matilainen
pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
Midori Tsunoi
0400-462 079
Yoko Kobayashi-stjema 09- 724 6746
Fred Kapri
09- 692 7522

こんにちは
Hyvät seuran jäsenet, haluan ensinnäkin toivottaa hyvää rotan vuotta kaikille! Mitä
tämä vuosi tuo tullessaan itse kullekin jää vielä nähtäväksi, mutta Tomo-lehdelle se
ainakin tulee olemaan muutoksen vuosi. Paula Ronkainen jäi viime vuonna hyvin an
saitulle eläkkeelle Tomon päätoimittajan työstä. Samoin monet kokeneet kirjoittajat
totesivat tarvitsevansa pitkän urakoinnin jälkeen taukoa.
Kirjoittajien vaihtuminen tuo muutoksia erityisesti Tomon kaksikielisyyteen. Viime
Tomossa ilmestyi viimeinen osa Pia Matilaisen Japanilaisia sananlaskuja ja idiomejasarjasta. Tässä lehdessä julkaisemme vielä kokonaisuudessaan Yukako Uemuran artik
kelin, josta viime lehdessä inhimillisen virheen takia oli jäänyt loppu puuttumaan,
mutta tämän jälkeen hänenkin artikkelinsa jäävät tauolle. Nyt Tomossa haetaankin
uutta, innokasta kirjoittajaa, joka olisi halukas tarttumaan kirjoitushaasteeseen japanin
kielellä. Minä, kuten varmasti monet lukijatkin, toivon että tällainen henkilö löytyy,
sillä Tomo ilman japaninkielisiä artikkelejaan on hieman kuin tämä lumeton talvi 一
jotain olennaista puuttuu.

Muttei pahaa niin, ettei jotain hyvääkin. Vakaan kokemuksen lisäksi Tomossa on
myös luvassa tuoretta kirjoittajaverta ja raikkaita tuulahduksia. Sivun 23 artikkelissa
Japanin-tutkija Tuuli Vihko haastattelee Suomessa DocPoint- festivaaleilla vieraillutta
dokumentaristia Shizu Azumaa. Elokuvamaailmaa käsittelee myös JKY:n puheenjoh
taja Ronny Rönnqvistin artikkeli SEA:ssa 18.3.-27.4. esitettävistä samuraielokuvista.
Alkuvuosi on ollut tapahtumarikas ja saamme lukea kuvauksia niistä tapahtumista,
joissa JKY on jo ehtinyt vaikuttaa. Kalenterit kannattaa ottaa myös esiin, sillä kevään
ohjelmassa ovat mm. Kendon EM-kisat, Japanin puhetilaisuus ja kalligrafiaa 一 Annantalon Japani-päivästä nyt puhumattakaan.
Lopuksi vielä pari sanaa allekirjeittäneestä, vaikka Paula hoitikin viime lehdessä esit
telyt. Tulen siis Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksel
ta, jossa pääaineenani on Japanin-tutkimus. Sekä opintoviikkoja että vuosia on kerty
nyt sen verran kunnioitettava määrä, että valmistuminen kolkuttelee ovia. Kiinnostuk
seni Japania ja Japanin kulttuuria kohtaan on varsin laaja-alaista, mutta erityisrakkauteni ovat kirjallisuus ja kettujutut. Opiskelun ohessa olen onnistunut myös työntämään
lusikkani soppaan mangakääntämisen saralla.
Matleena Paukkunen
Tomon päätoimittaja
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Samuraiaika Suomen elo
kuva-arkistossa
Kevätkaudella, tarkemmin sanottuna
18.3.- 27.4, meillä on pitkästä aikaa taas
mahdollisuus nähdä valikoima japanilai
sia jidaigeki-elokuvia Suomen Elokuvaarkistossa. Kevään sarjaan kuuluu 14
elokuvaa, joiden joukossa on muutama
sellainen, jota ei ennen ole esitetty Suo
messa. On ilahduttavaa, että SEA muis
taa myös tämän alan harrastajia Suomes
sa. On kulunut jo yli 20 vuotta siitä kun
viimeksi nähtiin vastaavaa SEA:sa.
Vuonna 1985 nimittäin esitettiin Orionis
sa
laaja retrospektiivi
nimeltään
”Samuraielokuva''( Samurai and the Edo
period), josta valtaosa oli tuolloin Suo
messa ennen esittämättömiä elokuvia.
Toki on yksittäisiä chambara-elokuvia
esitetty SEA:ssa sen jälkeenkin, mutta
lähinnä Suomessa jo ennen nähtyjä tä
män lajin elokuvia.

Nyt esitettävä sarja (täydellinen lista
alla) alkaa Kinugasa Teinosuken hienolla
värielokuvalla Jigokumon (Helvetin
portti) vuodelta 1954, pääosissa vanhat
tähdet Hasegawa Kazuo ja Kyo Machiko. Tämä elokuva oli yhdessä Kurosawan Rashomonin kanssa se, joka
teki Japanin elokuvateollisuus tunnetuksi
länsimaissa.
Seuraava elokuva on sitten Kurosawa
Akiran lyömätön klassikko Shichinin no
Samurai (Seitsemän samuraita) myös
vuodelta 1954. Tässä elokuvassa tateyakusha, sankari Mifune Toshiro, teki
varsinaisen läpimurtonsa. Tätä uraa Mi
fune menestyksellisesti jatkoi Kurosawan niin ikään ohjaamassa Yojimbo-
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elokuvassa (Onnensoturi), joka suoma
laiselle elokuvayleisölle on varsin tuttu.

Saijaan kuuluvat itsestään selvinä myös
Kobayashi Masakin klassikot Seppuku
(Harakiri) ja Joi Uchi (Kapina) 1960luvulta. Hieman toisenlainen sisällöl
tään on saman ohjaajan Kwaidan, joka
sisältää neljä kummitustarinaa Lafcadio
Hearnin teosten pohjalta. Vaikuttavin
tarina näistä on kenties Gunki Monogatariin pohjautuva Dannouran meritaiste
lusta kertova Miminashi
Hoichi
(Korvaton Hoichi), jota tunnetaan myös
yhdistyksemme edesmenneen perustaja
jäsenen Veikko Polameren suomenta
mana (Biwansoittajan tarina). Luok
kaan kauhutarinoita kuuluu myös Shindo Kaneton vuonna 1964 ohjaama Onibaba (Vanha paholaisnarttu), joka ker
too äidistä ja hänen miniästään jotka
elävät haavoitettujen soturien ryöstämi
sestä taistelukentillä. Mutta asia mut
kistuu kun kuvaan tulee haavoittunut
samurai, joka kantaa groteskia naamio
ta.
Hieman harvinaisemmasta päästä on sen
sijaan Okamoto Kihachin vuonna 1966
ohjaama Daibosatu Toge (Suuri Buddhasola). Tämä kulttimaineen saanut
elokuva pohjautuu Nakazato Kaizanin
samannimiseen tiiliskiviromaaniin. Täs
tä kiijasta on tehty vuosien kuluessa
useita elokuvia (japanilaisethan rakasta
vat uudelleenfilmatisointeja). Muutamat
niistä ovat olleet kolmiosaisia alkuteok
sen monimutkaisen juonen takia. Jollei
tunne Nakazaton romaanin sisältöä pää
piirteittäin, tämä elokuva saattaa vaikut
taa hieman sekavalta, mutta se on hie
nosti kuvattu ja Nakadai Tatsuya esittää
nihilististä miekkamiestä Tsukue Ry-

unosukea loistavasti.
Myöskään Gosha Hideon vuonna 1969
ohjaama Goyokin (Virallinen kulta),
jossa esiintyy vahva trio Nakadai Tatsu
ya, Nakamura Kinnosuke ja Tamba Tet
suro, ei ole tiettävästi ennen esitetty
Suomessa. Elokuvaa onkin pidetty Goshan eräänä mestariteoksena, huikeasti
kuvattuna Panavision-formaatissa. Tä
män elokuvan tapahtumapaikka on tal
vinen Hokkaido, jossa rahavaikeuksiin
joutunut Sabai-hanin johto yrittää varas
taa Bakufulle kuuluvan kultalastin. Seu
rauksen joudutaan uhraamaan pienen
kalastuskylän asukkaat. Tätä elokuvan
päähenkilö, ronin Wakizaka Mogobei
(Nakadai Tatsuya), ei voi hyväksyä ja
joutuu täten klassiseen giri-ninjo ristirii
taan.

Tuotteliaitten toimintaelokuvien ohjaaji
en Misumi Kenjin ja Fukasaku Kinjin
elokuvia on vähemmän esitetty meillä.
Nyt nähtävään sarjaan on sisälletty Misumin Kozure Okami sarjaan kuuluva
Shi Ni Kaze Ni Mukaa Ubaguruma
(Kuoleman tuulilla lentäen). Tämä on
kolmas
elokuva
Kozure
Okami
(Yksinäinen susi ja poika) sarjasta, joka
on saanut kulttileiman lähinnä ulkomail
la. Näitä elokuvia tehtiin yhteensä kuusi
kappaletta vuosina 1972-74, joista neljä
Misumin ohjaamina. Näissä kaikissa
Katsu Shintaron veli Wakayama Tomisaburo esitti pääroolia. Sarja kertoo
shogunatin
virallisen
kaishakunin
(mestaajan) Ogami Itton ja hänen pikku
pokansa Daigoron verisistä seikkailuista,
hänen yrittäessään taistella mahtavan

KUVA: Kinugasa
Teinosuken Jigo
kumon (Helvetin
portti).
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Yagyu-klaanin vehkeilyjä vastaan. Tästä
alun perin gekiga manga-hahmosta teh
tiin sittemmin useita muita elokuvia ja
TV-saijoja, pääroolissa mm. Nakamura
(Yorozuya) Kinnosuke.

Fukasaku Kinjin Yagyu Ichizoku no Inbo
(Yagyu-suvun vehkeilyt) perustuu Yagyu-miekkamestari suvun tarinaan ja
kertoo valtapelistä ja juonittelusta shogunin kuoleman jälkeen. Kantavana voima
na on Yorozuya Kinnosuke roolissaan
Yagyu Taijima no Kamina. Myös Mifu
ne Toshiro esiintyy pienemmässä roolis
sa. Tämä elokuva on tehty vuonna 1978
jolloin jidai-geki elokuvien suosio oli jo
hiipumassa Japanissa yakuza-elokuvien
hyväksi.
Jos nämä edellä luetellut elokuvat esittä
vät periodi-elokuvien klassista tyyliä ja
aikakautta niin seuraavat kolme edusta
vat uudemman tyylin periodikuvia. Saito
Koichin (tai Kosein) vuonna 1979 oh
jaama Sengoku Jieitai (Sengoku-kauden
itasepuolustusvoimat) edustaa lähinnä
tieteiselokuvia kun pataljoona nykypäi
vän sotilaita joutuu keskelle 1500-luvun
Japaniin sisällissotaan. Sitä voi vain ar
vata mitä tästä syntyy! Sääli vain, että
tämä näyttää olevan lyhennetty kansain
välinen versio. Alkuperäinen japanilai
nen versio oli noin puoli tuntia pitempi.

Sen sijaan veteraaniohjaajan Oshima
Nagisan Gohatto (Lainvastaista) kertoo
klassisen tarinan samuraiyhteisöstä, jossa
nuori kaunis samurai saa päät käänty
mään klaanin johdossa. Oshima ei kos
kaan oikein tuntenut itsensä varmana
periodi-elokuvien parissa, mutta tässä
hän kyllä on onnistunut tekemään tyylik
kään elokuvan, jonka kantavana voimana
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on Kitano (Beat) Takeshi.

SEA:n sarjaa päättää Kitano Takeshin
oma ohjaustyö Zatoichi vuodelta 2003.
Myös tämä suosittu elokuva on itse asi
assa uudelleenfilmatisointi. Vuosina
1962-88
tästä
sokeasta
hieroja/
miekkamiehestä tehtiin kokonaista 26
elokuvaa, josta ensimmäinen oli Misumi
Kenjin vuonna 1962 ohjaama suurme
nestys Zatoichi Monogatari. Kaikissa
näissä elokuvissa Zatoichia esitti erin
omainen Katsu Shintaro joka loi Zatoichi-hahmon. On sääli, ettei tähän sarjaan
ole voitu sisällyttää jotakin näistä alku
peräisistä Zatoichi-eloku vista. Toivot
tavasti saamme kuitenkin tulevaisuudes
sa nähdä vielä lisää tällaisia Suomessa
ennen esittämättömiä jidai-geki eloku
via.
Ronny Rönnqvist

SEA:ssa 18.3 - 27.4 esitettävät elokuvat
(tarkemmat tiedot löytyvät SEA:n ohjel
masta):
Jigokumon 19.3. ja 21.3
Shichinin no Samurai 20.3. ja 23.3
Yojimbo 1.4 ja 4.4.
Seppuku 2.4. ja 5.4.
Kwaidan 3.4 ja 6.4.
Onibaba8.4.ja 12.4
Daibosatsu Toge 9.4. ja 12.4.
Joi Uchi 10.4 ja 13.4
Gyokin 15.4 ja 18.4
Kozure Okami 16.4 ja 19.4
Yagyu Ichizoku no Inbo 17.4 ja 20.4
Sengoku jieitai 22.4 ja 25.4.
Gohatto 23.4. ja 26.4.
Zatoichi 24.4 ja 27.4

KUVA: Gosha Hideon Goyokin (Virallinen kulta).
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真田先生と『ソフィーの世界』
真田先生とは、私が高校1年の時、倫理社会の担当だった男の先生であ
る。当時、既に六十近かったのではないだろうか。もっともこっちが子供
だったから、実際よりお年に見えただけかも知れない。
真田先生はいわゆる「教え方の上手な先生」ではなかったと思う。黒板の
板書は文字通り、ミミズのはったような字だったし、「高血圧で体調が悪
い」とぼやきながら、普段はぶっぶっと話すのだが、突然その声が大きく
なったりする。この真田スタイルに私は最初、相当、面食らったのだった。
真田先生が最初に出した宿題は、井上靖の『しろばんば』を読んで、感想
文を書けというものだった。理由は「この小説には、日本人の倫理観がすべ
て現れているから」というようなことだった。それまで、井上靖は読んだこ
とがなかったのだが、宿題だからしようがない。とにかく読んで感想文らし
きものを書いたが、正直、どこに「日本人の倫理観」なるものが表されてい
るのか、よく分からなかった。真田先生自身も、特にその点について解説も
なさらなかったと思う。なさったのかもしれないが、全然記憶に残っていな
い。

そのかわり、この宿題に関して、一つ強烈に心に残っていることがある。
というか、このことはずっと忘れていたのだが、それから10年以上もたっ
て私自身が教壇に立つようになって、突然思い出したのだ。
そのできごととはこういうことである。感想文の提出が遅れた生徒が、先
生のいらっしゃらない時に、職員室の先生の机の上に感想文を置いて行った
らしい。次の授業にやってくるやいなや、先生はずいぶんご立腹で、「書い
たレポートというものは、教師がいない時に机の上にポンと置いていくもの
ではない！ぽっと捨てるように置くものではない。きちんと相手に手渡すも
のです！」と繰り返しおっしゃるのである。私は、いったい何がそんなに悪
いのか、なぜ先生はそんな、ささいなこと（と当時の私は思ったのですな）
にこだわるのか、全然わからなかった。宿題の提出が遅れたこと自体を言っ
ているのではなかった。もちろん、そのことも問題ではあるが、してはいけ
ないのは、それを教師のいないときに「置いて行く」ということなのだ。ず
いぶん怒っていらっしゃるのだが、しかし先生は何故それがいけないのか、
ということは説明なさらなかった 。
『しろばんば』がきっかけで、私は、高校時代から大学時代にかけて井上
靖の作品をいくつも読んだ。中でも『しろばんば』は一番のお気に入りで、
何度か繰り返し読んだが、真田先生のおっしゃっていた「日本人の倫理」と
いうことがなんとなく分かるようになったのは、ずいぶん後のことだ。それ
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は、自分自身が日本を離れて暮らすようになり、また年を重ねて若者との
ギャップを感じるようになったりしたりしながら、徐々に理解できるように
なったことである。
「書いたレポートは、ポンと置いていくものではない」ということも、今
では実感できる。が、もしその理由を説明しろと言われると、いくら言葉を
尽くして説明しても分かってもらえないような気がする。というか、それく
らい、このことは哲学的な問題なのかもしれない。

私の本棚には買ってから1〇年以上、読まずにほったらかしになっていた
本があった。かって世界的なベストセラーになった 『ソフィーの世界』フィ
ンランド語版である。フィンランド語に翻訳されてすぐに、フィンランド語
の勉強がてら読もうと思って買い、10ページも読まずに挫折。もう捨てて
しまうつもりでいたのだが、今年の夏、ふと読み始めたら非常に面白くてー
気に読み終えてしまった。買ってから実に1〇年以上もたってからである。
あらすじについて、ここで詳しいことは言うまい。要するに、ソフィーと
いう女の子が、アルベルトというミステリアスな男性から西洋哲学の講義を
受けるのである。そして、この話を読みながらしみじみと思い出したのはま
たもや真田先生のことだった。
古代ギリシャから始まって、ルネサンスの思想、デカルト、カント、'一
ゲル、モンテスキュー、ルソー、ニーチェ、マルクス、etCo『ソフィ一の世
界』で語られているのは、あの倫理社会の時間に聞いたことであった。倫理
社会の授業とは、要するに哲学史の講義だったのだ。そして、真田先生がカ
ント好きで「道徳律」の話を情熱込めてなさっていたことなどがなつかしく
思い出された。
フィンランドに暮らして長くなるが、自分が、ヨーロッパの思想の伝統と
全く違うところからやって来たことが年々強く感じられるようになってい
る。そうなって初めて、私はこの本が語ることがようやく実感できるように
なったのだと思う。10年前に読み通せなかったのは、言葉の問題だけでは
なく、そもそも、思想の違いに関する問題意識が深くなかったせいでもあっ
ただろう。

分かりやすく話をすることは、言うまでもなく重要である。しかし、いく
ら分かりやすく説明しても、その時は分かってもらえないこともある。それ
でも、語っておくことは大切だ。語り手自身が、自分のものとして理解して
いることを、情熱をもって語ったことは必ず聞き手の心に残る。聞き手自身
がそれを意識してなくても、心の奥底で静かに、機が熟すのを待っているの
だ、と信じたい。
植村友香子
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Mochi-juhla ja vihreä talvi
Sunnuntaina 13 tammikuuta oli jälleen aika jo perinteeksi muodostuneelle SuomiJapani yhdistyksen järjestämälle mochi-tsukille. Tänä vuonna sää oli syksyntapainen
lämmin ja kostea. Mutta muistuu myös mieleen mochi-juhlia, jolloin lunta tuli täydel
tä, eikä autolle millään meinannut runsaan lumen vuoksi löytää paikkaa. Ovatkohan ne
talvet siirtyneet muistojen albumeihin?
Sisällä Kirjatyöntekijöiden talon juhlasalissa oli kuten tavallisesti täysi touhu päällä.
Vuosi vuodelta on tulijoitten määrä lisääntynyt ja nyt sali oli kutakuinkin täynnä ihmi
siä. Kohta kuuluikin mochi-tsukin tunnusomaisia ääniä kun osanottajat vuorotellen
moukaroivat riisimassaa Tomida-sanin tarkkaavien silmien alla. Ja sitten monien japa
ni laisnai Sten käsien kautta mochi päättyi lautasille vierailijoitten nautittaviksi vihreän
teen kera. Perheitä ja lapsia oli paljon läsnä ja heille oli jäljestetty omaa ohjelmaa.
Myyntipöydillä oli myös tarjolla sushipaloja sekä japanilaista pikkutavaraa. Kuten
aikaisemminkin, suurlähettiläspariskunta Honda kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan.
Juhlan loppupuolella ilmestyi yllätysvierailijoina paikalle suurlähettiläspariskunta Ha
segawa. He tulivat melkein suoraan lentokentältä tähän tilaisuuteen. Nykyisen parla
mentin ylähuoneen jäsenen Hasegawa Kensein johtama pieni ryhmä japanilaisrouvia
suuntasi sitten matkansa Lappiin, missä toiveena tietenkin oli nähdä revontulet. Kai
ken kaikkiaan kyseessä oli taas mukava ja lämminhenkinen tilaisuus.
Kaicho

Kaikki jutun
yhteydessä
olevat kuvat
Arto Teräk
seltä.

Oikealla:
Mochin tekoa
Mochijuhlassa. Kes
kellä puheen
johtaja Ronny
Rönnqvist.
Viereisellä
sivulla: lasta
opastetaan
mochinteossa
kädestä pitä
en.
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Matkamessut
JKY osallistui perinteiseen tapaan 17.-20.1 Helsingin Messukeskuksessa pidetyille
matkamessuille. Tänä vuonna matkamessuilla ei lyöty kävijäennätyksiä, liekö syynä
ollut lauantainen räntämyräkkä, joka ei juuri houkutellut lähtemään ulos lämpimästä
kodista. Innokkaita matkansuunnittelijoita ja tarjoustenmetsästäjiä messuilla kuitenkin
riitti, keskeisimmillä osastoilla tungokseksi asti.
JKY:n piste sijaitsi muiden ystävyysseurojen pisteiden kanssa hieman syrjemmällä
Aasian osaston takana. Japani ja Aasia yleensäkin kiinnostivat messuväkeä, joita par
veili muun muassa Laatumatkojen pisteessä. JKY:n pisteessä seuran julkaisutoiminta
olivat näyttävästi esillä ja varsinkin Hashit tekivät kauppansa.
Kun matkamessuilla kerran oltiin, useampi kiinnostunut kyseli järjestääkö JKY seuran
jäsenille ryhmämatkoja Japaniin. Aiemmin tätä on tehty mutta viimevuosina seuran
aktiivien joukosta ei ole löytynyt henkilöä ottamaan vetovastuuta. Olisiko kenties nyt
tauon jälkeen aika elvyttää perinne?
M.
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Yhdistyksen rotan vuoden juhla
Vuotta 2008 aasialaiseen tapaan juhlittiin yhdistyksemme piirissä sunnuntaina 3.2.
japanilaisessa Koto-ravintolassa. Nyt alkava vuosi kulkee rotan (nezumi) merkeissä,
joten vuosi näyttää japanilaiselta näkökulmalta varsin onnekkaalta. Rotat kun ovat
hyvän onnen ja rikkauksien jumalan Daikokun sanansaattajat. Hyvänä yhteensattuma
na Japanissa samana päivänä vietettiin myös setsubon-juhlaa, jolloin talvi ja vanhat
demonit karkotetaan taloista ulos.
Papuja ei sentään Koto-ravintolassa heitetty, mutta meininki oli iloinen ja rattoisa.
Jäseniä oli 34 paikalla eli kutakuinkin maksimi mitä ravintola voi ottaa. Yhdistyksen
puheenjohtajan puheen jälkeen juotiin kampai sake-maljat ja sitten päästiin vähitellen
asiaan, eli ruokailuun. Koton kokit olivat tehneet parhaansa ja seisova pöytä oli täynnä
japanilaisia herkkuja. Löytyi inari sushia, kappamakia, tori kara agea, hijikiä, yakizakanaa, ebi sunomonoa, gyudon pihviä, misoshirua, kaisou salaattia sekä tietenkin rii
siä. Kaikki läsnäolijat näyttivät suuresti nauttivan pöydän antimista ja keskustelut pöy
dissä oli vilkasta.
Ruokailun jälkeen oli perinteisten arpajaisten vuoro. Voittoja oli runsaasti ja ilo oli
suuri kun ihmeteltiin joskus arvotuksellisia arpajaisvoittoja. Arpajaisonni näytti jälleen
suovan määrättyjä pöytiä. Aika siinä vain vieri nopeasti ja vähitellen oli luovuttava
mukavasta yhdessäolosta ja lähdettävä taas ulos harmaaseen talvisäähän. Mutta kevät
on tulossa ja sen mukaan esimerkiksi yhdistyksemme järjestämä Japanipäivä. Siellä
saa taas nauttia japanilaisesta ruoasta ja japanilaisesta kulttuurista runsain mitoin.

KUVA: Uuden
vuoden juhlan
herkkuja. Ku
van ottanut ni
mimerkki Q.
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Nuoret karatekat
Uudenmaan Shotokan Karate-Do Ry järjesti 5.1.2008 karaten nuorten SM-kilpailut
Järvenpään urheiluhallissa. Yhdistyksen päävalmentaja, JKY:n monivuotinen jäsen
Erkki Takala, tiedusteli jo vuoden 2007 keväällä, olisiko JKY:llä kiinnostusta tulla
kisoihin esittelemään yhdistyksen toimintaa ja Japanin kulttuuria nuorille liikunnan
harrastajille.
Raikkaana tammikuun lauantaiaamuna kannoimme autoon JKY:n julkaisuja ja hiukan
rekvisiittaa ja kurvasimme Kaija Kärpijoen kodin kautta. Hän oli pakannut isoon kas
siin origamipapereita, malleja, ohjekirjoja. Seuraavalla pysäkillä odotteli Mirja Paatero
kalligrafiatarvikkeineen. Koko joukko oli koossa, ja auringon noustessa saavuimme
Järvenpään urheiluhallille, jossa oli täysi vauhti päällä. Punnitukset olivat ohi,126
nuorta kilpailijaa hyppi ja juoksi ja verrytteli, ja kisat alkoivat. Yleisöä kulki esittelypöytiemme ohitse koko päivän tasaisena virtana, ja ilahduttavan moni pysähtyi utele
maan ja katselemaan, mitä meillä oli tarjottavana. Mirjalta sai moni muistoksi tilaisuu
desta pienen kalligrafian, innostuipa yksi nuori kaveri kokeilemaankin. Kaijan ympä
rillä kävi välillä kuhina, ja muutama tyttö taitteli paperista mahtavan määrän koiria,
kuppeja, kurkia. Japanin kielestä oli moni kiinnostunut, siitähän saa hiukan esimakua
karatea harrastaessaan. Ehdimme hiukan seurata kisojakin, jotka olivat meille uusi
kokemus.
Iloinen, elämyksellinen oli tuo lauantaipäivä. Ehkä näemme jonkun näistä karatehar-
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Kaija Kärpijoki opettaa
origamien
taitteina.

Vasemmalta
oikealle: Kai
ja Kärpijoki,
Ulla Arjamaa
ja Milja Paa
tero.
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JKY:n perinteinen kevättapahtuma:

JAPANI-PÄIVÄ
Su 13.4.2008 klo 11-17
ANNANTALO
Annankatu 30
Esityksiä, demoja ja työpajoja:
Houkukai karatea Japanista, budolajeja, teetaidetta, kalligraHaa,
kukkienasettelua, bonsaita, go-pelejä, paperitaidetta, paraparatanssia, shiatsu-ja reikihoitoa, Maxi-mangaa

Luentoja (alustavasti):
Japanilaiset puutarhat
Japanilainen ruoka
Apurahat Japanista
Naisen asema Japanissa

Kauppakuja:
Mangaa, animea, kirjallisuutta, keramiikkaa, antiikkia,
lahjatavaroita, teetä, tuoksuja, matkoja
Japanin suurlähetystön ja ystävyysseurojen esittely
JAPANILAISTA RUOKAA
ja paljon muuta!

Irasshaimase !
Tarkempi ohjelma aikanaan:
www. j apaninkulttuuri .net
www .kulttuuri .hei .fi/annantalo

VAPAA PÄÄSY!
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KALLIGRAFIAA KEVÄTKAUDELLA
Kalligrafian harrastaminen jatkuu tuttuun tapaan kevätkaudella 2008. Ensimmäinen
kokoontuminen oli 15.1.2008 klo 18-20, Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa
(Runeberginkatu 14-16, Hki 10) A-siiven 3.kerroksessa; salissa A-306.
Mukaan voi hyvin tulla niissä vaiheessa lukukautta tahansa. Seuraavat kalligraflatiistait ovat 113.,1.4. ja 22.4. klo 18-2〇• Myöhempien kertojen aikatauluista ja
paikasta saa lisätietoa Mirja Paaterolta.

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti HKKK:n ja muiden oppilaitosten japanin opiske
lijoille sekä Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenille, mutta tilan salliessa myös
muille kiinnostuneille.
Halukkaita pyydetään ilmoittamaan ennakkoon, mikäli heillä ei ole omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Joka tapauksessa mukaan pitää ottaa harjoituspaperiksi
muutama sanomalehti tai vastaavasti vanhaa puhelinluetteloa. Tahravaaran takia suosi
tellaan, ettei paikalle saapuva laittaudu parhaimpiinsa.

Tervetuloa!
Yhteydenotot:
Mirja Paatero
p. 040 342 4253
tel +358 40 342 4253
mirja .paatero @ telentum.fi
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KENDON EM-KISAT HELSINGISSÄ 21.- 23.3.2008
Japanilaisen taistelulajin, kendon, Euroopan-mestaruuskisat pidetään 21.-23.3.2008
Töölön Kisahallissa Helsingissä. Kilpailuihin saapuu osallistujia 33 eri maasta. Yh
den päivän lippu kisoihin maksaa 5 euroa ja viikonloppulippu 15 euroa. Katsomoon
voi myös tulla seuraamaan edeltävän kisaleirin menoa 18.-20.3. Leirillä opettavat Ja
panin Kendoliiton kisoihin lähettämän delegaation jäsenet Shigeaki Inoue (kendo
hanshi 8.dan), Koji Kato (kendo hanshi 8.dan) sekä Toshiaki Takahashi (kendo kyoshi 8.dan).

Kendo eli "miekan tie" on japanilaista miekkailua, jossa painoa pannaan vastustajan
voittamisen ja fyysisen harjoittelun lisäksi myös henkisen ja sosiaalisen puolen kehit
tämiseen. Buddhalainen ajattelu vaikuttaa kendossa syvällisesti ja lajissa tavoitellaan
kehon ja mielen harmoniaa.
Kendossa käytetään aseena bambumiekkaa eli shinaita. Lajissa on kahdenlaisia hyök
käyksiä: lyöntejä ja pistoja. Lyönnit voidaan kohdistaa vain sallittuihin osumakohtiin,
joita ovat pään yläosa, ylävartalon vasen ja oikea kylki sekä ranteet. Pistoja on yksi ja
se voi kohdistua joko kurkkua suojaavaan osaan tai ylävartalosuojan ylimpään osaan.
Iskut viedään perille asti, joten näitä kohtia suojaavat varusteet. Varustesettiä kutsu
taan kendoguksi ja siihen kuuluvat silmikkokypärä men, rintapanssari do, lantiosuoja
tare sekä suojaavat hanskat eli kotet.
Kendossa lyönnit voidaan tehdä joko yksittäisinä, sarjoina tai yhdistelminä. Tekninen
osaaminen näkyy liikkeiden helppoutena sekä voimassa, tarkkuudessa että terävyydes
sä. Kilpailuissa pelkkä osuma oikeaan kohtaan ei riitä vaan painotetaan oikeanlaista
tekniikkaa. Henkinen asenne on myös usein kilvan lopputuloksen kannalta ratkaiseva.

Huomiota herättävimpiä seikkoja kendossa on lyöntien kanssa yhtä aikaa huudettava
erityishuuto kiai, josta käy ilmi mihin kendoka aikoo lyöntinsä kohdistaa. Huudon
tarkoitus on koota yhteen harjoittelijan henkiset ja fyysiset voimat ja auttaa keskittä
mään ne harmoniseen suoritukseen. Japanissa Kendo kuuluu koulujen opetusohjel
maan aina ala-asteelta yliopistoihin ja se on myös suosittua työpaikkaliikuntaa.
Lisätietoja kisoista:
http://www.eke2008 .com

Lisätietoa kendosta harrastuksena:
http://www.kendoliitto.net
http://w w w .kcndohelsinki.org
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JAPANIN KIELEN PUHETILAISUUS 29. 3.2008
Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistys ry. jäljestää vuosittaisen japanin kielen
puhetilaisuuden 293.2008. klo 13-17.0〇. Paikkana toimii Helsinki Business College
(Hattulantie 2,00511 Helsinki). Tilaisuus on suunnattu japanin kielen opiskelijoille
ympäri Suomea ja siihen osallistuukin puhujia koko maasta. Puhujaksi ilmoittautumi
nen tapahtuu noin kuukautta aikaisemmin omalle japanin kielen opettajalle, joka il
moittaa oman laitoksensa osallistujamäärän eteenpäin. Puheiden aihe on vapaa.

Puhetilaisuus ei ole kilpailuluonteinen vaan jokainen puhuja saa puheestaan rakenta
vaa palautetta ja kaikki osallistujat palkitaan. Osallistujat edustavat eri osaamistasoja
aina vasta-alkajista useampia vuosia japania opiskelleisiin henkilöihin.
Lisätietoja tilaisuudesta ositteessa:

http://www.nihongo.fi/puhetilaisuus.htm

21

"SUOMI JAPANILAISEN TAITEILIJAN SILMIN"
KIYOSHI ISHII, 19-315.2008
Taidesalonki Piirtossa on japanilaisen taidemaalari Kiyoshi Ishiin näyttely ajalla 1931.52008. Kiyoshi Ishii on yli 40-vuotisen uransa aikana maalannut lukuisia teoksia
Suomen, sekä muiden Pohjoismaiden luonnosta ja kaupungeista. Erityisesti Lapin
maisemat eri vuodenaikoina ovat kiehtoneet häntä.
Kiyoshi Ishii on valmistunut Musashinon taideyliopistosta vuonna 1967. Vuodesta
1970 hänen taidettaan on ollut esillä useissa näyttelyissä Japanissa. Ihastuminen suo
malaisiin ja Suomen maisemiin sai alkunsa nuorena taideopiskelijana:

"Siitä on yli 42 vuotta kun lähdin Japanista käydäkseni Pariisissa johon olin unelmoi
nut pääseväni vierailemaan. Opiskelin tuolloin Musashinon taideyliopistossa Japanis
sa. Matkasin Siperian halki junalla ja pysähdyin Helsinkiin kahdeksi viikoksi. Olin
nimittäin hukannut passini ja kaikki rahani ja jouduin odottelemaan uutta passia Hel
singissä. Tämä oli minulle kohtalonomainen tapaaminen Pohjoismaiden kanssa! Me
netin rahani, mutta olin lumoutunut suomalaisten ystävällisyydestä ja fantastisen kau
niista metsistä ja järvistä. Joten päätin, että en matkusta Pariisiin vaan jäin Suomeen
kahdeksi vuodeksi maalaamaan tauluja.^(Kiyoshi Ishii).
Helsingissä pidettävässä näyttelyssä on esillä hänen maalauksiaan Suomesta, mm.
Lapista, Kolilta, Aulangolta ja Helsingistä. Kiyoshi Ishiin taiteeseen voi tutustua myös
osoitteessa: vvwwatelier-ishii.com.

Lisätietoja näyttelystä:
Anita Aula, Taidesalonki Piirto

puh. 09-644 001,050-3575777
e-mail: anita.aula@pp.nic.fi
Taidesalonki piirto:

Uudenmaankatu 7,00120 Helsinki
avoinna: ti-pe 11-18, la 11-16, su 12-16
www.piirto.com
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Dokumentaristi Shizu Azuman haastattelu
Vuonna 1931 Japani miehitti Kiinan
Mantsurian ja hallitsi sitä nukkekeisari
Pu Yin kautta. Japanissa Mantsuriaan
houkuteltiin sodan aikana siirtolaisiksi
miljoonia ihmisiä. 18-vuotias Sadako
Kurihara oli yksi heistä. Hän kuvitteli
lähtevänsä määräajaksi palvelemaan
isänmaata, mutta joutui pakkonaitetuksi
joukkohäissä itselleen täysin tuntemat
tomalle sotilaalle. Sodan lopulla Neu
vostoliiton armeija valtasi Mantsurian
ja Sadako jäi linjojen taakse. Hän pää
tyi vankileirille Kiinaanpa joutui jää
mään leiriltä paettuaankin Kiinaan pit
käksi aikaa. Kotimaansa kamaralle Sa
dako palasi vasta 35 vuoden kuluttua.

Sadakon muistelmat lomittuvat otoksiin
nykypäivän Japanista. Pienessä asun
nossaan kissaa sylissään hellivän Sada
kon elämäntarina muistuttaa naisten
karmeista kohtaloista lukuisissa sodis
sa, mutta samalla myös ihmisen usko
mattomasta kyvystä selvität
Helsingissä jäljestettiin tammikuussa
kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali DocPoint. Siellä esitettiin myös
japanilainen dokumenttielokuva Hana
no Yume (engl. The Women the War
Left Behind). Elokuva kertoo japanilai
sen Sadako Kuriharan tarinan. Se esi
tettiin ensi kertaa Japanin rajojen ulko
puolella DocPointissa.
Itse elokuva esitettiin vain kerran festi
vaalien aikana, mutta esitysaikaan näh
den (klo 15.30 perjantaina) katsojia oli
kiitettävästi. Elokuva herätti niin paljon
kiinnostusta ja kysymyksiä, että varsi

naisen yleisötilaisuuden loputtua ohjaaja
jäi vielä pitkäksi toviksi elokuvateatterin
ulkopuolelle vastaamaan kaikkien kiinnostuneitten kysymyksiin.

Haastattelin elokuvan ohjannutta Shizu
Azumaa. Ohjaaja Azuma saapui festi
vaaleille esittelemään elokuvaansa.
Myös haastattelu tehtiin elokuvafestivaa
lien aikana. Haastattelu tehtiin alun perin
japaniksi, ja se käännettiin jälkeenpäin
suomeksi.
Haastattelu:

Kuka olet ja mitä teet?
Olen Shizu Azuma, 32-vuotias (s.1975)
elokuvaohjaaja. Synnyin Osakassa, mut
ta olen kasvanut Tokion Mitakassa ja
asun siellä edelleen. Tällä hetkellä työni
koostuu siitä, että pyrin saamaan ohjaa
maani elokuvaa esille ja yleisön nähtä
väksi.
Miten sinusta tuli elokuvaohjaaja?
En suunnitellut elokuvaohjaajan uraa
alun perin. Opiskelin yliopistossa eng
lantilaista filologiaa. Luimme Shake
spearea ja muuta sellaista.

Valmistuttuani yliopistosta sain töitä
liikkuvaan kuvaan erikoistuneesta me
dia-alan yrityksestä. En ole opiskellut
elokuvan tekemistä, vaan opin sen työs
sä. Japanissa monet ovat tulleet alalle
niin, että työskentelevät ensin joitakin
vuosia alan yrityksessä, jossa oppivat
työssä tarvittavat taidot, ja alkavat sitten
freelanceriksi.
Huomasin, että televisio-ohjelmien, mai
nosten ja fiktioelokuvien sijaan olin kiin
nostuneempi dokumenteista, ja että elo23

kuva kiinnosti televisiota enemmän. Tapasin nykyisen pomoni, joka on doku
menttiohjaaja. Yhdessä työskennellessä
opin tekemään elokuvia ja Hana no Yume syntyi.

En niinkään tehnyt valintoja, vaan tapah
tui sattumanvaraisia kohtaamisia. Elin
jokapäiväistä elämää ja tein töitä. Siinä
samalla asiat osuivat kohdalleni ja eloku
va syntyi luonnostaan.
Miten päädyit tekemään tästä aiheesta
elokuvan?
Japanissa on paljon paikallistelevisioasemia. Työskentelin freelance-ohj aaj ana
Tokion Kotöku-kaupunginosan kaapelitelevisiokanavalla .Kötökussa oli paljon
ihmisiä, jotka puhuivat vain kiinaa, vaik
ka heillä oli japaninkieliset sukunimet.
He ovat niin sanottuja Kiinaan jääneitä
lapsia (jap.中国残留孤児 Termillä tar
koitetaan japanilaisia lapsia, jotka jäivät
linjojen taakse Kiinaan kaaoksessa, joka
syntyi japanilaisten vetäytyessä Mant
shuriasta. Toim. huom.). He ovat eloku
vani päähenkilön, rouva Kuriharan suku
polven synnyttämiä lapsia.

Tällaiset ihmiset voivat palata nykyään
Japaniin vapaasti, ilman reunaehtoja.
Puoliso, lapset ja lapsenlapset saavat
myös tulla. Kiinan alueet, jotka olivat
aikanaan Japanin hallinnassa, ovat edel
leen köyhiä, joten useat näkevät muuton
Japaniin suurena mahdollisuutena. Vaik
ka he eivät osaisikaan japania, he muut
tavat joka tapauksessa. Kötökussa asuu
heitä paljon. Kuten monet sukupolveni
japanilaiset, en minäkään tuntenut Japa
nin Mantshuriaan liittyvää historiaa, jo
ten ihmettelin näitä ihmisiä. Halusin sel
vittää, miten tällainen tilanne oli päässyt
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syntymään, ja luin useita kiijoja aihees
ta.
Se, että on olemassa ns. Kiinaan jäänei
tä lapsia, on Japanissa jo hyvin tunnettu
asia, mutta Kiinaan jääneistä naisista
(jap.中国残留婦人,kts. selitys yllä) on
harva kuullut. Kiinaan jääneet lapset
saivat Japanin valtiota avustusta, mutta
naiset eivät. Valtio katsoi, että naiset
olivat jo aikuisia jäädessään Kiinaan, ja
jäivät sinne siis omasta tahdostaan, jo
ten heille ei myönnetty avustuksia. Mi
nusta se oli ristiriitainen ja omituinen
ajattelutapa. Aloin tehdä ohjelmaa ai
heesta.

Aluksi tein lyhyen 30-minuuttisen oh
jelman, mutta se ei mielestäni riittänyt.
Jatkoin joka tapauksessa kuvaamista,
kolme vuotta. Samaan aikaan tein toki
muitakin töitä. Tapasin sattumalta ny
kyisen pomoni, ja päädyimme tekemään
yhdessä elokuvan.
Miten tapasit päähenkilösi, Sadako
Kuriharan?
Rouva Kurihara suostui tekemään yh
teistyötä sellaisen kanssa, joka haluaa
kuunnella häntä. Koska Kurihara jäi
henkiin, hän kokee velvollisuudekseen
kertoa tarinansa.

Tapasin rouva Kuriharan järjestön kaut
ta, joka auttaa Kuriharan ja hänen las
tensa tilanteessa olevia. Löytääkseni
sopivan päähenkilön otin järjestöön
yhteyttä, ja he kutsuivat minut vuotui
seen juhlaansa. Siellä joka vuosi joku
kertoo omista sotakokemuksistaan, ja
sattumalta sinä vuonna se oli Sadako
Kurihara. Kuriharan kokemukset olivat
minusta todella dramaattisia, ja halusin

kertoa hänestä. Kysyin häneltä josko hän alkaisi yhteistyöhön, ja Kurihara suostui.

Miten elokuvasi on otettu vastaan?
Iäkkäät ihmiset samaistuvat elokuvaan. Se on heille nostalgista, ja jotkut ovat itse ol
leet aikanaan Mantshuriassa. Heistä tuntuu, että elokuva kuvaa heidän muistojaan ja
kokemuksiaan.
Nuoret yllättyvät ja hämmästyvät, jopa shokeerautuvat. Nuorissa on myös niitä, jotka
näkevät paitsi elokuvan sodasta ja rauhasta, myös päähenkilönaisen voimasta elää ja
selviytyä. Tämä on mielestäni hienoa. Ei ole kyse ainoastaan sodan vastustamisesta ja
rauhan vaalimisesta, vaan siitä, että vaikka ihminen kokee sellaisia asioita kuin rouva
Kurihara, hän voi elää, synnyttää lapsia ja toivoa tulevaisuutta. Koska se on mahdollis
ta, niin mehän vasta voimmekin elää. Vaikka on sota, niin ihminen ei menekään niin
helposti pilalle. Tästä saa voimaa ja toiveen elämän jatkumisesta ja yrittämisestä. Olin
todella iloinen, että oli muita ikäisiäni, jotka tunsivat samoin.

**Sivun 23 alussa oleva
tiivistelmä elokuvasta on
muokattu DocPointin
kotisivuilla olevan Eija
Niskasen tekstin pohjalta
antamaan taustatietoa
elokuvasta ja siten helpot
tamaan haastattelun ym
märtämistä.

KUVA: Hana no Yumeelokuvan juliste elokuvan
kotisivuilta.
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Minkälaisia ihmisiä tulee katsomaan
tätä elokuvaa?
Naisia on jonkin verran enemmän kuin
miehiä, mutta myös miehet tulevat katso
maan. Naisista elokuva on hyvin vaikut
tava. Miehissä on enemmän niitä, jotka
ottavat elokuvan vastaan tietona. Naiset
samastuvat elokuvaan. Yleinen reaktio
on, että katsoja ei ole ollut lainkaan tie
toinen asioista, joista elokuva kertoo.
Onko ollut negatiivisia reaktioita? On
ko äärioikeisto häirinnyt sinua?
Elokuva ei ole arvosteleva, joten äärioi
keistosta ei ole ollut vaivaa. En halunnut
alun perinkään tehdä elokuvaa, joka he
rättäisi niiden piirien vastustuksen. Sel
laisiakin elokuvia on, joita vastaan ääri
oikeisto on hyökännyt.

Tämä elokuva kuvaa ihmiselämää. Elo
kuva ei ole minusta arvostelua tai propa
gandaa varten. Enkä ole myöskään jour
nalisti, joten tein tällaisen elokuvan. En
halunnut politiikkaa, vaan kuvata ihmis
tä. Se, miten kokee elokuvan ja mitä
tuntee sitä katsoessaan, kuuluu vain kat
sojalle. Jokainen saa nähdä sen omalla
tavallaan.
Vaikka viime aikoina naisia on tullut
myös ohjaajiksi, on länsimaissa edel
leen vähän naisia elokuvaohjaajina.
Miten on Japanissa?
Viime aikoina naisohjaajien määrä on
lisääntynyt. Asia on noussut puheenai
heeksi. Koska naisia on alunperin vähän,
asiasta puhutaan. Ei ole kuitenkaan var
muutta siitä, pystyvätkö minun ikäiseni
naisohjaajat jatkamaan uraansa. Kun
mennään naimisiin ja tulee lapsia, voi
jatkaminen olla vaikeaa.
26

Tekniikka on kehittynyt ja elektroniikan
koko pienentynyt. Nykyään elokuvan
voi tehdä vaikka yksin, joten naisohjaa
jia on enemmän. Tämä on mielestäni
tärkein syy naisohjaajien määrän nou
sulle. Ennen elokuvan tekeminen oli
paljon vaikeampaa, ja harvalla naisella
oli mahdollisuus päästä käsiksi tarvitta
vaan tuotantokoneistoon. Tämän eloku
van kuvasin yksin. Elokuvan lopputöis
sä musiikin ja äänen tasapainoa mietti
toinenkin ammattilainen, mutta aluksi
tein kaiken itse. Pomoni oli tuottaja.
Markkinoinnin ja siihen liittyvät materi
aalit ovat tehneet muut ihmiset, ja lop
pupeleissä on selvää, ettei elokuva syn
ny ilman monien yhteistä työpanosta.

Olet ensi kertaa Suomessa. Miltä Suo
mi vaikuttaa?
Olen ensi kertaa Euroopassa. Suomi
vaikuttaa mukavalta. Täällä on hiljaista
ja suomalaiset eivät ole turhantarkkoja,
vaan jättävät sopivasti rauhaan. Pidän
rauhallisista paikoista. Vaikuttaa, että
ihmiset ovat täällä rauhallisia.
Elokuvasi näytettiin nyt ensi kertaa
ulkomailla Helsingissä. Miten elokuva
päätyi tänne?
DocPointin taiteellinen johtaja Virpi
Suutari näki elokuvan Yamagatan elo
kuvafestivaaleilla ja piti siitä. Näin elo
kuva päätyi myös DocPointfestivaaleille Helsinkiin. Suomessa se
näytetään ensi kertaa ulkomailla. Eloku
va käy yksiin suomalaisen luonteenlaa
dun ja tyylitajun kanssa. Luulen, että
amerikkalaiset eivät ymmärtäisi eloku
vaa.
Koska suomalaisetkin ovat olleet vie

raan vallan alla, heillä taitaa olla herk
kyyttä ymmärtää kärsimystä ja tuskaa.
Se on osa kulttuuria. Suomalaiset ovat
hyvin tietoisia sodasta. Luulen, että se
johtuu alistamisen historiasta. Kun Virpi
sanoi, että elokuva on hänen mielestään
loistava, ajattelin, että tunne ja taju näis
tä asioista on teillä selkärangassa. Joi
denkin mielestä elokuva on tylsä ja yk
sitoikkoinen, mutta suomalaiset ymmär
tävät sitä. Voi olla, että maissa, joihin ei
ole hyökätty ulkopuolelta, ei ymmärretä
asiaa samalla tavalla.

Ja lopuksi kevyemmistä aiheista. Mitä
olet tehnyt Suomessa ollessasi?
Kävelenpä missä vaan niin se on haus
kaa. Olen vain kävellyt kävelemistäni.
Itse kaupunki (Helsinki) on hauska.
Satama-alue ja merenranta tekivät vai
kutuksen. Tiedän Marimekon ja Iittalan,
joten olen käynyt niiden liikkeissä.
Kaikki täällä on söpöä (kawaii). Keittiötavaroista televisioruudun muotoon
kaikki on kaunista - yksinkertaista.
Tunnen voimallisesti yhteyttä suoma
laisten tyylitajuun. Tuntuu, että suoma
laiset tietävät, mikä heille on tärkeää.
Siihen taitaa vaikuttaa myös luonnon
ankaruus. Hinnat ovat täällä korkeat,
joten olen varonut ostamasta liikaa.

varmasti näe. Revontulia pidetään todel
la mahtavana, arvokkaana kokemuksena.
Ne saavat tuntemaan jotain sellaista,
mitä ei tähän saakka ole voinut kuvitella
kaan. Kun joku alkaa sanomaan sellaista,
niin kaikki ovat kohta mukana. Japanilai
set ovat sellaiseen taipuvaisia. Japanissa
ollessani en oikeastaan tuntenut Mari
mekkoa tai Iittalaa, mutta kun sanoin
meneväni Suomeen, alkoivat kaikki pu
hua minulle niistä. Me japanilaiset tai
damme olla vähän naiiveja...
Kiitos haastattelusta ja kaikkea hyvää
sinulle sekä menestystä elokuvalle!

Tuuli Vihko
Japanin tutkija (HuK / HY)
Japani-alan freelancer (tulkkaus, myös
opetus, käännökset ym.)

DocPoint dokumenttielokuvafestivaalien kotisivut:
http://www.docpoint.info

Hana no Yume (The Women the War
Left Behind) kotisivut (japaniksi):
http：〃www2 .odn .ne .jp/ise-打lm/works/
hananoyume/hana 1.htm

Huomenna menen Rovaniemelle. Toi
von näkeväni revontulia, jos suinkin
mahdollista. Mutta koska revontulet
tulevat esiin vain joskus, käy varmasti
niin, että kun niitä menee varta vasten
katsomaan, ei niitä näykään.

Miksi kaikki japanilaiset haluavat eh
dottomasti nähdä revontulia?
Niinpä... Kaikki haluavat kerran elä
mässä nähdä ne. Japanissa niitä kun ei
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SUOMI-MANGAA SANGATSULTA
Maailmanlaajuisesti suurta suosiota nauttiva japanilainen manga on viimevuosien ai
kana vakiinnuttanut vahvasti paikkansa myös Aku Ankan kultamaassa Suomessa. Ja
panilaiset sarjakuvat ja niihin liittyvät ilmiöt, kuten cosplay, ovat myös saaneet run
saasti huomiota suomalaisessa mediassa ja nostaneet aiheen marginaalista suuren kan
san tietoisuuteen.
Mangat ovat inspiroineet monta nuorta ja vähän vanhempaakin suomalaista piirtäjää
kokeilemaan siipiään tyylin parissa. Suomalaisesta mangasta on viimevuoden puolella
nähty monipuolisia esimerkkejä muun muassa Otavan järjestämän Hokuto-manga kil
pailun tuotoksissa.
Vuodenvaihteessa 21.12.2007-29.2.2008 järjestettiin vuosittain pidettävä ulkomaalai
sille mangapiirtäjille suunnattu International MANGA Award, kansainvälinen
MANGA piirroskilpailu, johon myös suomalaiset innokkaat mangataiteilijat saattoivat
lähettää töitään. Nähtäväksi jää tuleeko menestystä? Tämänkertainen kilpailu oli jär
jestyksessään toinen. Kilpailuun lähetettävien töiden kohdalla ei ollut merkitystä sillä
onko ne julkaistu kotimaassaan vai ei ja milloin manga on valmistunut.

Suomi-mangan ystäviä ilahduttanee se, että Sangatsu Manga julkaisee maaliskuussa
2008 ensimmäisen osan kotimaisesta mangatyylisestä sarjasta Vartijat. Jännitystä ja
huumoria yhdistelevä sarja sijoittuu Suomen metsiin. Vartijoiden päähenkilö on nuori,
puoliksi japanilainen Seiya, joka saapuu isänsä kotimaahan ja tulee välittömästi vede
tyksi outojen tapahtumien pyörteeseen. Keitä ovat salaperäiset "vartijat, joiden su
kua hän kuulee olevansa? Mitä ovat eriskummalliset otukset, joita hiippailee kylmän
ja pohjoisen maan metsissä? Ja mikä on Seiyan itsensä osa kamppailussa, jota käy
dään piilossa tavallisten ihmisten katseilta...?

Vartijoiden taiteesta vastaa Elli Puukangas, joka on saanut tunnustusta mm. Suomen
Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston apurahan muodossa sekä voittamalla
Egmontin ja Stabilon järjestämän Comic Campus 2007 -kisan. Lisäksi Puukangas on
julkaissut omakustannesarjakuvan Shunkashuutou 1.Käsikirjoituksen Vartijoihin on
tehnyt lapsuutensa ja nuoruutensa Japanissa viettänyt Heikki Valkama. Valkama vai
kuttaa matkailulehti Mondon päätoimittajana ja on japanilaista ruokakulttuuria käsitte
levän Umami-kirjan toinen tekijä.
M.
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Lisätietoa mangakilpailuista sekä Vartijat-saijasta ja sen piirtäjästä alla olevista osoit
teista:

International MANGA Award:
http://www.mofa.go .jp/policy/culture/manga/index.html
Sangatsu Mangan kotisivu:
www .sangatsmanga.fi

Comic Campus -kisa:
http://www.egmontkustannus.fi/images/files/Mangapiirustuskilpailu 201207 .pdf
Eli Puukankaan apuraha:
http://demo .nettilehti .fi/arkisto/halsua/page 13.pdf

Shunkanshuutoun arvostelu:
http ：〃 www .kvaak.fi/näy tajuttu .php?articleID=7 5 3

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.
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Haetaan paikallishallinnon avustajaa
Nyt on haussa paikallishallinnon avustajan CIR (Coordinator for International Rela
tions) paikka JET -ohjelmassa (Japan Exchange and Teaching Programme).
http://www J etprogramme .org/

Ensisijaisena hakuvaatimuksena on hyvä japaninkielen taito. Hakijoita
toivotaan erityisesti Oulun läänistä, koska työpaikka sijaitsee Izumossa,
Kalajoen ystävyyskaupungissa. Hakuaika päättyy 143.2008, jolloin hakemusten
on oltava perillä Japanin suurlähetystössä.
Hakuohjeet, hakulomakkeet ja lomakkeiden täyttöohjeet löytyvät alla olevista osoit
teista:
http://www.fi.emb-japan.go,jp/fi/application procedure.DOC
http://www.fi.emb-japan.go.jp/fi/application form.DOC
http;//www.f i.emb-j apan.go.jp/fi/instruction.DOC

Japanin suurlähetystö
Kulttuuri- ja informaatioasiat
Unioninkatu 20-22
00130 HELSINKI
Puh. 09-6860200
Fax. 09-6927923
www .fi .emb-j apan .go.jp
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JKY mukana Akateemisen Japani-päivässä
Akateemisessa kirjakaupassa on 10.-21.3 teemana matkailu. Japanilai
sen kulttuurin ystävät ry. antaa panoksensa pitämällä Akateemisessa
pienimuotoisen Japani-päivän 193. iltapäivällä. Ohjelmassa tulee ole
maan ainakin esitelmiä sekä kendo-esitystä.
Japani-aiheista kirjallisuutta esitellään myymälän katutasossa, Atriumis
sa, jonne on koottu muun muassa suomennettua ja englanninkielistä
kaunokirjallisuutta, suomen- ja englanninkielisiä keittokirjoja, taidekir
joja, matkaoppaita, karttoja, kielikursseja, historiateoksia, mangaa sekä
kamppailulajeihin liittyvää materiaalia.

Runoja
Vasta tultuasi

tähdet syttyvät

iltataivaalle.

Kirsti Suomivuori
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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. Kiijallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, elokuvaa, kiijallisuutta, 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 — Historia
28. Rautaista estetiikkaa
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Tapio J. Tuomi:
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJLSANAKIRJA. 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 + postikulut,
muut 29 e postikulut.

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 € muut 15 €
Kasetti 18,40 €； kasetti II 6,70 €
sanasto 4 €+ postikulut.

in

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, T OMOHIMAS S A,
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.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, A-305 sali. Il

moittautuminen miija.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä
ym. välineitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi. Ajat ovat ennakkotiedon mu
kaisesti .Tiistai-iltoja klo 18-20 4.12. ja 18.12.2007.
JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

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) 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 ulia.aijamaa@japaninkulttuuri .net

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______________________________

Allekiij oitus__________________________
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Shizu Azuman Hana no Yume ks. sivu 23.

