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JÄSENMAKSU on tänä vuonna 70 mk j a liittymismaksu 20 mk 〇 

Maksukaavakkeet lähetettiin maaliskuun alussa. Viimeiseksi maksupäi

väksi oli merkitty 30.4.

Jos olet kadottanut maksukaavakkeen voit maksaa jäsenmaksun Postipan

kin kautta» Tilinumero on 6481 66-5• Kaavakkeeseen on ehdottomasti 

merkittävä nimi ja osoite sekä maininta "Jäsenmaksu 1989"•

OSOITTEENMUUTOKSET ilmoitetaan sihteerille; Japanilaisen kulttuurin 

ystävät ry, P1 305, 00101 Helsinki 10.

Rivi-ilmoitukset tässä lehdessä ovat jäsenillemme iImaisia.

Varsinaiset iImoitushinnot ovat seuraavat:

1/4 sivu 50 mk

1/2 sivu 1 00 mk

1/1 sivu 200 mk

Ilmoitusten ja mainosten laadinnasta voi tarvittaessa kysyä neu

voa päätoimittajalta.
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n johtokunnan jäseniä 5.4.1989. 

Vasemmalta: Anita Isosalo-Ekholm, Ilmi Kouva, Aili Vehviläinen ja 

Naoko Shibayama.

KIRJASTO

Yhdistyksen kirjasto on avoinna sopimuksen mukaan. Kirjastoa hoi

taa Riitta Rouhiainen (p. 90-712014). Riitta on lomalla elokuun.

Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B, 00530 Helsinki.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi〇
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Japonismia Pariisissa
180〇- JA 190O-LUKUJEN VAIHDE MERKITSI NIIN KUVA- KUIN SANA
TAITEIDENKIN OSALTA VIREÄÄ, DYNAAMISTA, MONIPUOLISTA TOIMIN
NALLISUUTTA LÄNSI-EUROOPAN KULTTUURIKESKUKSISSA JA NIIDEN 
VAIKUTUSALUEILLA. UUSIA AJATUKSIA JA TOTEUTUSTAPOJA HAETTIIN 
KAUKOMAILTA,VARSINKIN MONIN TAVOIN MIELIÄ KIEHTONEESTA IDÄS
TÄ. JAPANILAISESTA KULTTUURIPERINNÖSTÄ TULI MONELLE EUROOP
PALAISELLE TAITEILIJALLE LÄHDE, JOSTA AMMENNETTIIN ELEMENTTE
JÄ OMAAN TUOTANTOON.
Pariisin kuuluisan Riemukaaren läheisyydessä, arvostetussa 
Grand Palais -taidemuseossa j ärj estettiin 17.5.- 15.8.1988 
suurta kiinnostusta herättänyt Japonismi-näyttely. Pariisista 
näyttely siirtyi Tokioon, jossa se oli avoinna 23.9. -11.12. 
1 988.
Näyttelyn esineistö oli koottu yhteensä noin sadasta eri koh
teesta viidestätoista maasta: museoista, julkisista tiloista 
ja yksityisistä kokoelmista. Luetteloidun 452 näyttelyesineen 
joukossa oli paitsi veistoksia, maalauksia, piirustuksia, 
litografioita ja kuparinpakotustöitä myös vaatteita, huone
kaluja, pienoismallej a, astioita, koruja, koriste-esineitä, 
paperi- ja tekstiilitöitä, kirjoja sekä maalaus-, piirustus- 
ja kirjoitusvälineitä. Satojen taiteilijoiden joukosta ehkä
pä tunnetuimpia ovat Eduard Manet, Henri Fantin-Latour, Ca
mille Pissarro, Edgar Degas, Claude Monet, Paul Gauguin, 
Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, Carl Larsson, 
Auguste Rodin ja Paul Cezanne.
JAPONISMIÄKÖ ?
1 800-luvulla vakiintuneet j a virallistuneet kauppasuhteet 
Länsi-Euroopan valtioiden j a Japanin välillä saivat aikaan 
kulttuurillista virtausta. Japanista alettiin saada mm. 
maalauksia, kupari- ja pronssitöitä, savi- ja emalitöitä sekä 
tekstiilitaidetta. Japanilaiset menetelmät ja etenkin eu
rooppalaisesta poikkeava kuvauskohteen esteettinen käsittely 
innostivat ja jopa lumosivat niitä aikakauden taiteilijoita, 
joilla oli tarve uudistumiseen ja sen ajan nykyaikaisuuteen. 
1 870-luvulla j apanilaisten taiteiden asiantuntija Philippe 
Burty kehitti termin japonismi määrittelemään tyyliä, jossa 
japanilaisten taiteiden vaikutuksella toteutukseen on selvä 
osuus.
Japonismin vaikutus voidaan nähdä nelivaiheisena kehityksenä, 
jossa kausi seuraa aina edellistä:
- japanilaisten aihepiirien omaksuminen ja dekoratiivisten 

toteutustapoj en käyttö
- eksoottisten ja naturalististen aihepiirien jäljittelyn 

suosiminen
- pikkutarkkojen toteutusmenetelmien j älj itteleminen
- j apanilaisen taiteen periaatteiden analysointi j a sovelta

minen eurooppalaiseen taiteeseen
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Toisaalta rikas ornamenttien käyttö ja koristeellisuus, toi
saalta hienostunut tyylin pidättyvyys ja värien säästeliäs 
käyttö, jopa mustavalkoisuus, olivat uusia kiinnostavia ele- 
menttej ä. Camille Pissarro kirj oitti v.1 8 9 3 poj alleen 
Lucienille j uuri taidenäyttelystä palanneena seuraavasti: 
"Ihastuttava j apanilainen näyttely. Hiroshige on loistava 
impressionisti. Minä, Monet ja Rodin olemme haltioituneita. '*
JOITAKIN VIRSTANPYLVÄITÄ
* 1823 saksalainen tiedemies P. F. Siebold saapui Japaniin 

ja viipyi siellä vuoteen 1 830. Palattuaan Eurooppaan hän 
julkaisi kuvateoksen Nippon, joka levisi moniin Euroopan 
maihin.

* 1852 tehtiin ensimmäiset japanilaisten esineitten hankin
nat South Kensingtonin museoon (nykyisin Victoria ja 
Albert -museo) Lontooseen. Kokoelmia laajennettiin myö
hemmin suurten maailmannäyttelyj en yhteydessä.

* 1 858 Japanin j a Ranskan väliset viralliset kauppasuhteet
solmittiin.

* 1 862 järj estettiin Lontoon maailmannäyttely. Mukana oli
mielenkiintoisena kohteena j apanilainen sisäpiha.
Samana vuonna avattiin Pariisissa japanilaisten erikois
tavaroiden liike (220 rue de Rivoli). Liike oli toiminnas
sa vuoteen 1888 asti.

* 1871 Henri Gernuschi ja Theodore Duret saapuivat Tokioon 
taideostoksiIle. Heidän hankintoihinsa kuului mm. suuri 
Meguron Buddha -veistos, jota nykyisin säilytetään Parii
sin Gernuschi-museossa. Duret julkaisi 1874 matkaa kuvai
levan teoksen "Voyage en Asie" (Matka Aasiassa).

* 1873 Wienin maailmannäyttely, jossa Japanilla oli erittäin 
voimakas osallisuus. Näyttelyyn oli pystytetty japanilai
nen kylä j a j apanilainen puutarha.

* 1876 Philadelphian kansainvälinen näyttely, jossa Japanil
la oli kaksikerroksinen näyttelyhalli, teehuone ja kauppa
halli puutarhoineen.
Ranskalaiset Emile Guimet j a F61ix Regamey matkustivat 
Ranskan valtion stipendin turvin kuudeksi kuukaudeksi Ja
paniin, minkä tuloksena syntyivät teokset "Promenades 
japonaises" (Japanilaisia kävelyretkiä)1878 ja "Promena
des japonaises, Tokio-Nikko"1 880.

* 1882 englantilainen Christopher Dresser julkaisi teoksen
"Japan, its architecture, arts and art manufactures".

* 1 888-1891 ilmestyi ranskankielinen kuukausijulkaisu "Le
Japon artistique, documents d'art et d'industrie" (Tai
teellinen Japani, dokumentteja taiteesta ja teollisuudes
ta) , yhteensä 36 loisteliaasti ja runsaasti kuvitettua nu
meroa .

6



* 1893 Chicagon "Maailman Columbian Näyttely", jossa japa
nilainen osanotto oli vaikuttava: 6923 näyttelyesinettä.

* 1 900 Pariisin maailmannäyttely, j onka yhteydessä retro
spektiivinen vanhan japanilaisen taiteen näyttely.

* 1908 vihittiin käyttöön Enneryn museo Pariisissa. Kokoel
miin kuului 6296 japanilaista ja kiinalaista esinettä.

JAPONISMIA TEKSTEISSÄ, ARKKITEHTUURISSA,
VALOKUVAUKSESSA
Kuvauksia japanilaisista vaikutteista länsimaisessa tai
teessa on monissa viime vuosisadan lopun taidetta käsittele
vissä teoksissa ja taiteilijoiden elämäkerroissa. Yleisteok
sista mainittakoon James Jackson Jarvesin teos "A glimpse at 
the art of Japan" New York,1876. Myös kaunokirjallisuuden 
puolelta löytyy aineistoa. Edgar A. Poen Korppi-runo j a 
toisaalta Vincent van Goghin täydellinen kirjeenvaihto käy
vät hyvin esimerkeiksi kaunokir j allisuudesta.
Japanilainen arkkitehtuuri tuli tunnetuksi suurten maailman
näyttelyj en ansiosta. Suoraa vaikutusta eurooppalaisiin 
arkkitehteihin ei sillä yleisesti ollut. Kuitenkin j apani- 
laisen arkkitehtuurin tietyt periaatteet, tilan valoisuuden 
korostaminen, pylväillä rytmittäminen sekä puun ja paperin 
taidokas yhdistely, ovat muokanneet erityisesti sisätilojen 
suunnittelua ja kiinteää kalustamista koskevaa ajattelutapaa.
Myös valokuvaustaiteessa on havaittavissa japonismia. Japani
laiset vaikutteet ovat lähentäneet valokuvausta maalaustai
teeseen. Kuvauskohteen keskeisiä, olennaisia piirteitä alet
tiin japonismin vaikutuksesta korostaa. Valmiista kuvasta oli 
poistettu kaikki merkityksettömät yksityiskohdat. Taiteelli
sesta kokonaisuudesta tuli siis tarkkaa dokumentaarisuutta 
tärkeämpää.
NÄYTTELY KIINNOSTI
Pariisin viimekesäinen japonismia esittelevä näyttely oli 
varmasti yksi maailman huomattavimmista näyttelytapahtumista 
vuoden 1 988 aikana. Ranskalainen vankka osaaminen näyttely- 
j ärj estelyissä yhdistyneenä kiinnostavaan aiheeseen takasivat 
menestyksen. Päivittäin saattoi näyttelyn pääovella nähdä 
pitkän jonon odottamassa sisäänpääsyä. Ranskalaisten ja japa
nilaisten lisäksi näyttelyvieraina kävi matkailijoita monista 
eri maista, olihan Pariisin paras turistisesonki.
Näyttelyesineet kiinnostivat erikoisuudellaan ja kiehtoivat 
kauneudellaan. Varsinkin kuuluisimpien taiteilijoiden teokset 
pysähdyttivät yleisön ihmettelemään, kuinka tutunkin taulun 
voi nähdä uudesta näkökulmasta. Toiset teokset taas hämmäs
tyttivät "aitoudellaan": "Onko tämä japanilaista vai japonis
mia?"
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Suomalaisen kävijän kannalta oli mukana todellinen yllätys
kin. Maalausten j©ukossa oli suomalaisen Beda Stjernschantzin 
vuonna 1897 maalaama öljyvärityö Pastorale (kooltaan 100 cm x 
87 cm), joka näyttelyyn oli lainattu sen nykyiseltä omista- 
j alta K. H. Renlundin museolta Kokkolasta. Pastorale välittää 
katsojalle sen symbolistisen käsittelytavan, joka oli tyypil
listä vuosisadanvaihteen eurooppalaisille taiteilijoille. 
Vaikutteita taiteilija on saanut ainakin ruotsalaisen runoi
li j a Rydbergin tuotannosta. Teoksen japonistiset piirteet 
tulevat esiin mm. kiemurtelevan joen toteutuksesta ja teosta 
hallitsevasta koristeellisesta yleisilmeestä. Japanilaisen 
Hiroshigen kanssa samankaltaisuutta on havaittavissa erityi
sesti perspektiivin, maiseman taustassa maastoon sulautuvien 
puunrunkojen kuvaamisessa.

Jukka Kuittinen

Lähde: Le Japonisme. Näyttelyluettelo.
Editions de la Reunion des musees nationaux, 
Paris 1988.
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BEDA STJERNSCHANTZ: PASTORALE (Primavera),1897. 
öljy.
100 x 87.
Karl Herman Renlundin museo, Kokkola.
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"Vessa on tuollapäin "
Pikku-LilIonissa esitetään japanilaisen Minoru Betsuyakun kirjoittama 

näytelmä **Vessa on tuollapäin'1 • Vuonna 1937 syntynyt Betsuyaku on Ja

panin nykykirjallisuuden huomattavimpia näytelmäkirjailijoita. Hän on 

kirjoittanut näytelmiä teatteriin ja televisioon sekä kuunnelmia ra

dioon»

Näytelmän "Vessa on tuollapäin" on ohjannut nykyisin Suomessa asuva 

neuvostoliittolainen Viktor Drevitski. Tekstin on japanista kääntänyt 

Kai Nieminen. Rooleissa esiintyvät Liiga Kovanko, Rabbe Smedlund ja 

Viktor Drevitski.

Minoru Betsuyakun näytelmässä "Vessa on tuollapäin" Drevitskiä innos

ti sen kiinnostava muoto. "Minorun tekstin voi ymmärtää absurdina 

teatterina. Katsoja voi pitää esitystä koomisena tai ihan yhtä hyvin 

traagisena. Mutta ennen kaikkea "Vessa on tuollapäin" on teatteria, 

elämää. Näytelmässä on vanha teema, joka on taiteessa ikuinen: rak

kaus. Ihminen haluaa rakastaa, hän haluaa onnea. Aina se ei onnistu 

ja ihminen jää yksin.

Mielenkiintoiseksi tämän rakkaus-yksinäisyys -teeman Drevitskin mu» 

kaan tekee se, että Minoru välittää teeman hieman omituisten henki

löiden kautta. "Näitä ihmisiä voi pitää jopa kurjina, onnettomina. 

Mutta kaikilla ihmisillä voi olla toivoa. Jos edes puoli sekuntia us

koo uskomattomaan, toivo herää. Ja ihmisestä tekee ihmisen juuri rak

kaus, usko ja toivo."

"Vessa on tuollapäin" -näytelmän ensi-ilta oli 5.4.1989. Viimeiset •- 

sitykset tänä keväänä ovat 27., 3〇. ja 31.5. Näytelmä alkaa klo 2〇. 

Pikku-Lillanin osoite on Erottaja 7, Helsinki 1 〇» 

Liput p. 90-643077, klo 15-2〇.

Lehtiarvosteluja: Ilta-Sanomat 6.4. "Hirtehishuumoria japanilaisit

tain" ,Helsingin Sanomat 7.4. "Inhimillisyyttä viimeisellä rannalla"9 

Uusi Suomi 7.4. "Parantava tuttavuus* ja Hufvustadsbladet 7.4. "Fest- 

lig japanska absurdism"•
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Suomentaja tapaa kirjailijan

Näytelmän "Vessa on tuollapäin" suomentaja Kai Nieminen tapasi Mino

ru Betsuyakun Tokiossa marraskuussa 1982 haastateIlokseen kirjaili

jaa Prix Italia -palkinnon voittaneen Fudarakun rannoilla -kuunnel

man johdosta.

Minoru ei ollut kuullutkaan voittaneensa palkintoa. Hän myös ihmet

teli kuunnelmansa uutta nimeä. Minoru ja Nieminen keskustelivat har

taasti Fudaruku -kuunnelmasta ja siitä, miten Minoru on kirjoittanut 

voittaneen kuunnelman. Keskustelua voisi verrata nyt Suomessa esi

tettävään näytelmään "Vessa on tuollapäin", sillä sekä kirjailija 

että suomentaja ihmettelivät toistensa vastauksia.

Haastattelun kuudennella liuskalla suomentaja sanoo:

-Yksi hankala kohta kuunnelmassa oli nunnan nimi "Haru", kevät• Tyt

tö ryhtyi myöhemmin ilotytöksi, alkoi myydä kevättä. Kun Japanissa 

prostituution nimitys on "kevään kauppaaminen", syntyy sanaleikki, 

jota on mahdoton sellaisenaan kääntää. Ilotytölläkin nunnan sydän 

säilyi äärimmäisen puhtaana. Olette sangen perehtynyt sekä buddhalai

suuteen että kristinuskoon. Mitä sanoisitte tällaisesta Harasta?

-Haru?

-Buddhalainen nunna?

-Nunna? Eihän siinä ole nunnao»

- Fudarakun rannoilla ... hän keskustelee padre Almeidan kanssa .・・

-Olettekohan Te erehtynyt• Millainen kertomus se on? Eiköhän se ole 

jonkun muun kirjoittama. Minun kertomuksessani kerrotaan saaresta 

Seton sisämeressä. Siellä on vanhainkoti ja vanhukset päättävät läh

teä Fudarukun purjehdukselle, nousevat lautalle ・・.

- Niin ja yksi vanha ...

- Vanha mummo ... (baasan)

一 Vanha munkki ・・. (boosan) lähtee merelle, mutta palaa taksisin ・・.

-Minun kuunnelmani on "Merelle lähtevät vanhukset"• Se on sen alku

peräinen nimi •

- Mutta Fudarakun rannoilla ・・.

-Ei kai se voi olla Fudarakun rannoilla ・・.

-Tällä nimellä kysyin sitä NHK:n (Japanin yleisradio).・.

-Olisiko NHK antanut sille uuden nimen ・・・ se on kertomus vanhainko
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dista.

-Kertomus munkista, joka lähtee Fudarakun purjehdukselle ・・・

-Purjehdukselle lähtee vanhuksia ・・・

- Ette siis tarkoita vanhoja munkkeja •.•

-Kyllä me taidamme nyt puhua eri kuunnelmista ・・・ Fudarakun rannoil

la ei kyllä ole minun kirjoittamani• Minun kuunnelmassani merelle 

lähtevät vanhukset• Siinä puhutaan Fudarakun purjehduksesta, mutta 

se tapahtuu kokonaan nykyajassa. Fudarakun rannoilla on jonkun toi

sen kirjoittama. Siksi minä en ole Prix Italiastakaan mitään kuullut• 

-Niinkö tässä kävi 〇・・ NHK:sta neuvoivat minulle Teidät. Saanko kui

tenkin käyttää tätä haastattelua ja esitellä Suomessa japanilaisen 

näytelmäkirjailijan•

Tarja Nylander
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Kuopio tanssii ja soi
Kuopio tanssii ja soi -viikkoa vietetään 7.-13.6. Tämä pohjoismaiden 

ainoa taidetanssitapahtuma viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa aa- 

sialaisittain.

Viikon päätapahtumat ovat Kuopion kaupunginteatterissa ja Kuopion mu

siikkikeskuksessa. Torilla on ohjelmaa päivittäin klo 11-12. Tanssi- 

kursseja järjestetään kaksikymmentä.

Suurin tanssiryhmä saapuu Indonesiasta. Tanssiryhmiä tulee myös Kii

nasta, Etelä-Koreasta ja Intiasta. Suomalaiset Aurinkobaletti, Hel

singin kaupungin-teatterin työryhmä, tanssiteatteri Hurjaruuth ja Kuo

pion konservatorion tanssilinjan opiskelijat esittävät aasialaisai- 

heisia teoksia.

Henry Smith (kuva viereisellä sivulla) opettaa tanssikursseilla japa

nilaisia taistelutaitoja. Hän on yhdysvaltalainen tanssija-koreogra- 

fi, joka on pitkään paneutunut aasialaisiin perinteisiin.

Henry Smithin esittämä sooloteos edustaa hänen luomaansa synteesiä, 

jossa länsimaiset ja aasialaiset liiketekniikat yhdistyvät. Sooloesi

tys on tiistaina 13.6. klo 18 kaupungintalolla.

Viikon aikana voi osallistua aasialaisen tanssitaiteen seminaariin 

(Intia, Indonesia, muu Kaakkois-Aasia, Kiina, Japani ja Korea), tans

sin opetussuunnitelmaseminaariin, tanssisäestäjäkursseille sekä tans- 

silääketieteen seminaariin. Päivittäin on mahdollisuus tutustua myös 

aasialaisiin elokuviin. "Näyttämötaidetta Aasiasta" on esillä Kuopion 

taidemuseossa.

Tiedustelut:

Kuopio tanssii ja soi

Tulliportinkatu 27

70100 Kuopio

p. 971-221844 ja 971-118103

Finlands Festivals ry

P1 56

00101 Helsinki

p. 90-669695 ja 90-607386
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Lahden kirjailijakokous
Neljästoista Lahden kirjailijakokous pidetään 19.-23.6. Mukkulassa. 

Tämän vuoden teema on '»KIRJALLISUUS - ARVOJEN KARNEVAALIT»».

Kokouksessa tarkastellaan kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteita se

kä kirjallisuuden sisältöä.Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seu- 

raavat s Onko kirjallisuus rituaali, tietyin kaavoin toistuva insti

tuutio, jossa markkinointi- ja tuotantokoneistot hukuttavat alleen 

kirjojen sisällön? Onko kirjallisuus vuosittainen karnevaali? Onko 

kirjallisuuden tehtävä vahvistaa ja tukea yhteiskunnan arvoja vai ky

seenalaistaa niitä? Tarjoaako kirjallisuus nykypäivänä tilaisuuden 

heittää arvot päälaelleen keskiaikaisen karnevaalin tapaan? Onko kir

jallisuus j umalasta vai saatanasta?

Kokouksen osanottojamäärä on noin sata. Heistä ulkomaalaisia on noin 

puolet. Japanista saapuu kaksi prosaistia Yuko Tsushima (s.1947) ja 

Wahei Tatematsu (s.1947). Tsushiman teoksia on käännetty englannik

si .

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous noudattaa avoimuuden periaa

tetta. Kaikki kirjailijakokouksen keskustelut Mukkulan tammien kat

veessa tai sateen sattuessa teltassa sekä kansainvälinen runoilta o- 

vat tilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy. Kirjailijoilla, kustantajil

la, opiskelijoilla ja kirjallisuuden harrastaj illa on nyt hyvä tilai

suus seurata yhtä maailman merkittävimpää kirjailijatapaamista.

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous 

Kirkkokatu 1 6 

15140 Lahti 

p. 918-892430
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HASHI-LEHTI

Uuden Hashi-lehden toimittaminen on aloi

tettu. Julkaisun teemana on filosofia ja 

maailmankatsomukset.

Artikkelit, kuvat ja ideat pyydetään lä

hettämään Tuija Seppäselle, Porvoonkatu 

4 C 59 04200 Kerava.

Tiedustelut p. 90-249654

Aikaisemmin ilmestyneitä Hashi-lehtiä on vielä jäljellä.

Hashi no

Hashi no

Hashi no

Hashi no

3

4 (Japanilainen teatteritaide)

5 (Historia ja yhteiskunta

6 (Kirjallisuus)

7Hashi no

Hashi no (Ruokakulttuuri)

Hashi no 9

8

Hashi no 10 (1 〇-vuotisjuhlajulkaisu)

Hashi no 4 sisältää suomenkielisen japanilaisen kirjallisuuden bib

liografian.

Hashi no 3 maksaa 10 mk, muut 30 mk.

Tilaukset osoitteella: Helena Gray 

Kauppalantie 10 A 

00320 Helsinki

Tiedustelut: p. 90-570784

17



Kuhmon kamarimusiikki
16.7,-30.7• Kainuussa vietetään Kuhmon kamarimusiikkijuhlia 2〇• ker

ran. Juhlavuoden säveltäjä on Ludvig van Beethoven, jonka kaikki jou

sikvartetot sekä jousi- ja pianotriot sekä muutakin kamarimusiikkia 

kuullaan juhlien aikana.

Varsinaiset tärkeät pääteemat, joille juhlien sanoma rakentuu ovat 

suomalainen ja japanilainen musiikki. Suomalaista musiikkia esitetään 

eri säveltäjämuotokuvien kautta Crusellista Kyllöseen. Juhlien aikana 

esitetään suomalaisten säveltäjien Kuhmoa varten tekemiä tilausteok

sia. Näiden lisäksi juhlien aikana kantaesitetään japanilaisen Toshio 

Hosokawan kvintetto huilulle ja jousikvartetolle sekä Minoru Mikin 

jousikvartetto.

Tämän uuden lisäksi kuullaan runsaasti sekä vanhaa että uutta japani

laista musiikkia japanilaisten ja länsimaisten taiteilijoiden esittä

mänä. Vanhan keisarillisen gagaku-musiikin tuo Kuhmoon Kirik-yhtye 

ja Tendai-ryhmä munkkeja tuo buddhalaiset seremonialaulut.Kaksi vuot

ta sitten ihastusta herättänyt Jiuta-mai -ryhmä tuo jälleen juhlille 

perinteisen japanilaisen tanssin. ゝ

Japanilaiset taiteilijat: Shuku Iwasaki, Emikö Tadenuma ja Izumi Tä

ten© (piano), Kazuki Sawa (viulu)t Toyoko Shida (alttoviulu), Ko Iwa

saki (sello), Keizo Mizoiri (kontrabasso), Masumi Nagasawa (harppu), 

Keiko Abe (marimba) ja kapellimestari Akeo Watanabe.

Tiedustelut: Kuhmon kamarimusiikki, Lutherinkatu 12 A 2, 00100 Hel

sinki (p• 90-493942) ja Kuhmon kamarimusiikki, Kontionkatu 2 A 6, 88 

900 Kuhmo (p. 986-520936).

JIUTA-MAI -tanssiryhmä esiintyy JKY:n kutsumana Helsingissä maa

nantaina heinäkuun 31. päivänä klo 19.30 teatteri Savoyssa, Ka

sarmikatu 48, Helsinki 13. Liput Lippupalvelusta ja ovelta.

Ryhmä esittää seuraavat tanssit: Manzai (Kymmenentuhatta vuotta), 

Kanawa (Rautainen kolmijalka), Shö-chiku-bai (Mänty, bambu, luu

mupuu) , Zangetsu (Aamunkoiton kuutamo) ja Yuki (Lumi)•

Tilaisuudessa esiintyy myös Nils-Aslak Valkeapää yhdessä shaku- 

hachin soittajan kanssa.
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Puikot ja minä
Yhdistyksen jäseniä kutsuttiin vapaamuotoiseen illanviettoon ravinto

la Kabukiin 14.3. Mukana ollut Kirsti Suomivuosi kertoo tunnelmiaan.

Voiko vilpittömästi olla Japanilaisen kulttuurin ystävien jäsen vaik

ka ei Japanissa ole käynytkään, ei osaa japania eikä edes syödä pui

koilla?

Tätä kysymystä mietin itsekseni t kun 14.3. suuntasin kulkuni kohti 

ravintola Kabukia, jossa meidän ystävien oli tarkoitus tavata.

Muistin kymmenvuotisjuhlat, joissa olin turvautunut haarukkaan, aino

ana joukosta muuten. Mietin, miten nyt käy. Päätin, että yritän kum

minkin, kävi miten kävi〇 Pelkkä tekniikka ei saisi olla esteenä sil

le t että saan kuulla ja oppia lisää japanilaisesta kulttuurista.

Odotukseni palkittiin oitis. Sain heti tärkeän tiedon s Kai Nieminen 

luennoi Heian-kauden hovielämästä yliopistolla parin päivän kuluttua. 

Siis sinne• Olen lukenut Sei Shonagonin kirjaa erittäin kiinnostunee

na ja ihaillut hänen hienostunutta tyyliään. Ja miten läheiseltä tämä 

kauan sitten aivan toisenlaisissa oloissa elänyt hovinainen tuntuu- 

kaan2 (Hänen tekstejään on muuten säveltänyt Eero Hämeenniemi. Hänen 

sävellyskonsertissaan olen kirjaan alkujaan tutustunut•)

Luentotilaisuuteen pääsystä rohkaistuneena uskallan vilkaista käsit

tämättömältä näyttävää ruokalistaa. Otan samaa mitä vieressäni istuva 

tyttökin: ruoka kuulemma tulee pöytään kaasuliekille. Ruoan nimi on 

tori no nabemono. Nabemono tarkoittaa pataruokaa, minulle selitetään.

Annokset tuodaan pöytään, suuri kulho täynnä mitä herkullisimpia ai

nesosia. Broilerinpalat tunnistan, mukana on jotakin, mikä näyttää 

spagetilta, bambua, jotakin vihreätä. Spagetti ei kuulemma ole spa

gettia, vaan konjaku-kasvin juurta.

Ruoan nimet kuulostavat juonikkailta. Kaksi tytöistä on syönyt japa

nilaista ruokaa, jota toinen kertoo nimittäneensä inarisushiksi. Mut

ta naisen ei kuulemma ole sopivaa kutsua sitä tällä nimellä. Hänen 

täytyy puhua kunnioittavammin. Oikea nimitys on oinarisan. Kuulen, 

että 〇- ja -san merkitsevät kunnioittamista.

"Itadakimasu", sanotaan pöydässä, kun aletaan syödä. Kuulen sen tar- 
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koittavan: "Minä syön*', ja olevan rituaalinmukainen tervehdys 

lille.

Tartun puikkoihin ja koetan kysyä, miten niitä pidetään, "Niinkuin 

parhaimmalta tuntuu", minua neuvotaan• Kysyn, syövätkö aivan pienet

kin lapset Japanissa puikoillat kyllä kuulenvna. Puikoilla heitä on 

myös helppo syöttää, pöytätoverini kertoo ja selittää, miten siistis

ti niillä voi keitetyn kalan syödä»

Mietin, montako riisinjyvää saan suuhuni sen illan aikana» Mutta ih

me ja kumma, puikot ovat sittenkin hyvä keksintö syömiseen. Se, mikä 

on näyttänyt mahdottomalta, osoittautuukin mahdolliseksi•

Ja keskustelu käy niin mielenkiintoiseksi, että unohdan puikot koko

naan» Kuulen japanilaisten tavasta käyttää hyväksi kaiken esimerkiksi 

soijapapu-kasvista, heidän erinomaisesta taidostaan pakata esineitä 

kauniisti ja käytännöllisesti, siitä, miten geishat ovat pukeutuneet• 

Bambulehto on kuulemma muita paikkoja turvallisempi maanjäristyksen 

sattuessa, kasvin juuret ovat niin tiheässä.

Japanilaisuuden tunnelma vain kasvaa, kun ravintolaan tulee japani

lainen seurue suomalaisen isäntänsä kanssa. Valokuvia otetaan, otta

ja kuuluu sanovan "Cheese"•

Meillä muutamalla s uomalaisella Japanin kulttuurin ystävällä on läm

mintä, viihtyisää, valoisaa» Vihreä tee maistuu. Me emme osaa sanoa 

sen vuosikertaa, kuten japanilaiset osaavat• Tuntuu, että virkisty

neenä jaksao lähteä Helsingin pimeään, sateiseen iltaan» Kirsikat 

kuulemma kukkivat Tokiossa kauneimmillaan, on aikainen kevät*

Kirsti Suomivuori

Piirros Samppa Lahdenperä



Ruokapiiri
Lauantaina maaliskuun 18. päivänä ruokapiiri kokoontui Etelä-Haogas- 

sa Marttayhdistyksen uudessa toimitalossa. Teimme curryä japanilai

sittain (karee raisu)• Opettajana oli Kiiko Uzawa.

Curry-riisi ei ole alkujaan japanilainen ruokalaji• mutta nykyään si

tä syödään Japanissa vähintään kerran viikossa.

Curry-riisiä voi tehdä lihastav kalasta tai kanasta. Tällä kerralla 

teimme kanacurrya.

Neljän hengen ateriaan tarvitaan:

broileri (600-800 g) 

sipuli 

valkosipuli 

porkkana

2 perunaa 

sellerin varsi 

curry-jauhetta 

kasvisliemikuutioita

2 tomaattia 

laakerinlehti

1/2 omenaa 

ruokaöljyä 

puolikorkeita vehnäjauhoja 

suolaa 

valkopippuria

-1-2 kasvisliemikuutiota laitetaan 1,2 litraan vettä. Kiehautetaan.

-Sipuli leikataan veitsellä pieniksi paloiksi•

-Kaksi valkosipulin kynttä silputaan veitsellä mahdollisimman pienik

si paloiksi•

- Paksupohjaiseen kattilaan laitetaan 4 rkl öljyä. Kuumassa öljyssä 

sipuleita sekoitetaan niin kauan että ne tulevat ruskeiksi (noin 15 

minuuttia)・

■ Kattilaan lisätään 1 cm paloiksi leikattu sellerin varsi (+ lehdet)〇

-Kattilaan lisätään kuorittu ja paloiteltu porkkana ja seosta keite

tään välillä sekoittaen 7-8 minuuttia.

- Lisätään 1 rkl curry-jouhetta ja 3 rkl vehnäjauhoja. Tässä vaihees

sa sähkölieden lämpöä vähennetään.

- Kasvisiientä lisätään kattilaan useassa erässä. Välillä seoksen an

netaan kiehahtaa*

-Paloitellut kanan palat pyöritellään seoksessa jossa on 1/2 tl val

kopippuria ja 1 rkl curry-jauhetta.
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■ Paistinpannuun laitetaan 2 rkl öljyä ja kanan paloja ruskistetaan 

hetken aikaa. Sen jälkeen kanan palat ja liemi lisätään kattilaan. 

Keittämistä jatketaan miedolla lämmöllä noin 40 minuuttia,

- Kaksi tomaattia kuoritaan ja siemenet poistetaan. Tomaatit hienon

netaan veitsellä. Kuoret saa helposti pois kastamalla tomaatit het

keksi kuumaan veteen. Tuoreiden tomaattien tilalla voi käyttöä töl

kissä olevia murskattuja tomaatteja.

-Perunat kuutioidaan• Paistinpannuun laitetaan 2 rkl öljyä. Perunoi

ta fraseerataan koko ajan puukauhalla sekoittaen.

- Omena kuoritaan ja raastetaan. Raaste lisätään kattilaan• Kastik

keen annetaan hautua vielä noin 20 minuuttia.

■ Paistinpannulla haudutetut perunat lisätään viimeiseksi kattilaan.

-Tarkistetaan maku. Curryä ja suolaa voi lisätä tarpeen mukaan.

Kastikkeen hautuessa valmistetaan riisi. Sunnuntai-riisi ja Risella- 

riisi sopivat hyvin japanilaiseen ruokaan.

Riisi pestään kylmällä vedellä useaan kertaan. Riisi laitetaan paksu

pohjaiseen kattilaan. Vettä laitetaan aina ! 〇 % enemmän kuin riisiä. 

Neljälle hengelle varataan 6 dl riisiä ja 6,6 dl vettä. Riisi jäte

tään seisomaan veteen puoleksi tunniksi•
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Riisin annetaan kiehahtaa• Sen jaikeen liesi sammutetaan ja riisikat» 

tila jätetään hautumaan levylle 15-20 minuutiksi• Kantta ei saa avata.

Curry-riisiä syödään matalilta lautasilta lusikalla.Riisin ja kastik

keen voi laittaa erikseen tai kastikkeen voi sekoittaa osittain rii

siin»

Curry-kastiketta voi valmistaa kerralla isomman erän.Sitä voi säilyt

tää jääkaapissa; maku vain paranee• Kastikettavoi myös pakastaaf mut

ta silloin jätetään perunat pois• Perunat eivät kestä kylmää ja siksi 

ne lisätään kastikkeeseen vasta ruokaa lämmitettäessä.

Japanissa erilaisia curry-ruokia on paljon. Karee raisu on halpaa ja 

se maistuu kaikille• Jokaisella emännällä on oma reseptinsä.

Curryä voi kanan lisäksi tehdä myös lihasta ja kalasta. Porsaan- ja 

naudanlihaa voi käyttää kuutioina tai hauhettuna. Turska, sei ja ku

ha sopivat hyvin tähän ruokalajiin. Tuoretta tonnikalaa ei Suomesta 

saot mutta tonnikalasäilykkeitä voi käyttää. Tähän ruokaan sopivat 

myös pienet katkaravutf mustekala ja kampasimpukat.

Jos haluaa kastikkeeseen lisää kirpeyttä voi laittaa enemmän tomaat

teja. Voi myös lisätä 5-6 tippaa sitruunan mehua. Maustamatonta jo

gurttia tai hapankermaa voi myös käyttää.

Jos haluaa oikein vahvan makuista kastiketta v oi laittaa tuoreena 

raastetun inkiväärin mehua. Vahvaa makua saa myös chili-kastikkeesta.

Valmiin kastikkeen päälle voi kevyesti sekoittaa keitetyn, hienonne

tun munankeltuaisen. Päälle voi ripotella myös juustoa tai laittaa 

kiivi-hedelman siivuja, ananaspaloja tai mantelilastuja.

Curry-kastikkeen teossa voi käyttää mielikuvistusta!

J.K. Jos kastikkeen valmistaminen tuntuu työläältä voi ostaa valmiita 

curry-kastikekuutioita. Makuja ja vahvuuksia on monia. Kuutioita voi 

Helsingissä ostaa ainakin Tokyokanista, Museokadulta*

Viereisen sivun kuva: Jukka Riihelä

Machiko Yamada-Alho NJapanilainen keittokirja", Weilin^Goos 1986 
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Urheilupäivä
Helsingin jopa nilainen kouluyhdis tys järjestää Eläintarhan kentällä 

yhdessä Nippon Clubin ja Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n kanssa 

urheilupäivän sunnuntaina toukokuun 28. päivänä klo 10.30一15.3〇•

Ohjelmassa on aikaisempien vuosien tapaan hauskaa yhdessäoloa ja lii

kuntaa. Urheilulajeina ovat mm. juoksu, pallon kuljetus, pullansyön- 

ti,lasten ja vanhempien yhteinen viestijuoksu, "kolmijalkajuoksu* ja 

köydenveto.

Puolen päivän aikaan on ruokotauko»Kentältä voi ostaa riisipalloja ja 

kuumaa keittoa.

Urheilukentälle pääsee raitiovaunuilla 3B, 3T, 7A ja 7B. Vauhtitien 

puolella on hyvä parkkipaikka.

Sateen sattuessa urheilutilaisuutta ei pidetä. Pieni sade ei kuiten

kaan haittaa!

Kello 9 voi soittaa japanilaisen koulun rehtorille ja varmistaa pide- 

täänkö tilaisuus vai ei. Puhelinnumero on 312676.
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潼動会のお知らせ

拝啓。皆様方にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃から当学校につきまして、 

ご理解、御協力を賜り誠にありがとうございます。

さて、恒例の、また当校設立1〇周年記念の運動会を次の要項にて開催いたします.ご父兄の 

みなさま、関係者の皆様がたと共に楽しい一日をすごしたく願っています。ご多用のこととは 

存じますが、万障お繰り合わせの上御参加下さいますようお願い申し上げます。

プログラム：10:30全員集合、紅白のグループ分け

日 時:1 9 8 9年5月2 8日（日）午前10時3 0分一午後3時30分まで

場 所：エラインタルハ競技場（Eläintarhan urheilukenttä） 諏）牺25ページ臆51、

釘50融Wリ莉・橘なら3B、3T、7A、7Bを加用下批脚點功求す.

昼 食：当日にはバザーとしてカップ・ヌードル、にぎりずし等を用意しておりま 

す。（離翻?«師額として朝％!威す.）能彌挝M郷興人•就敬カ-スを朧為.

◊校長挨拶 学校長

•◊主賓挨拶 日本国大使

◊選手宣誓 生徒代表

◊競技方法、得点の説明、準備体操 進行係

◊紅白対抗応援合戦

◊徒競争

◊メディシン・ボール

◊借り物兢争

◊パン食し競争

◊生徒と攵Jによる紅白対抗リレー

各応援団長および全員

12:30 -13:45 L 目食、休憩

◊二人三脚

◊紅白対抗綱引き

◊玉入れ競争

08 〇 〇メートル競争

◊成績発表、表彰

◊学校運営委員会より挨拶 運営委員長

◊会場の後片付け 全員

15:30解散
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KOLMELLE TOKIOLAISELLE OPISKELIJALLE 
PERHEMAJOITUS ELOKUUKSI I

Helsingin Kaupppakorkeakoulun ylioppilaskunta saa joka vuosi, kuukauden 
ajaksi, vieraakseen kolme n. 18-22 -vuotiasta opiskelijaa Tokion KEIO- 
yliopistosta. Ylioppilaskunta järjestää opiskelijoille kulttuuripitoista ohjelmaa ja 
matkoja esim. Lappiin ja Leningradiin. Japanilaisista opiskelijoista pitää koko 
ajan huolta ryhmä kauppakorkeakoulun opiskelijoita. Suhteemme KEIO- 
yliopistoon on toiminut hyvin jo 70-luvulta lähtien.

Miksi sitten käännymme teidän puoleenne ?

Japanilaiset opiskelijat on majoitettu aikaisempina vuosina opiskelija- 
asuntoloihin, joko yksin tai jakaen huoneen jonkun opiskelijan kanssa. 
Japanilaiset ovat kuitenkin esittäneet toivomuksen, että heidät majoitettaisiin 
ns. "oikeisiin M perheisiin. He haluavat tutustua suomalaisiin sisältäpäin mutta 
kaipaavat myös kodin turvaa, koska japanilaisen nuoren itsenäistymisenaste 
tai -tarve ei ole läheskään sitä mitä samanikäisen suomalaisnuoren.

Jos olet kiinnostunut majoittamaan elokuun ajaksi yhden japanilaisnuoren tai 
haluat lisätietoja, niin ota yhteys suoraan allekirjoittaneeseen p. 4313560 
virka-aikana.Toivomme, että asut pääkaupunkiseudulla hyvien kulku
yhteyksien päässä.

Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta

Nina Pelkonen 
ulkoasiainsihteeri
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JAPANIN KIELTÄ HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSSA

Tänäkin vuonna kesäyliopistossa on mahdollista opiskella japania* Al

keiskurssi on 29.5.-29.6. Kurssi kestää 60 tuntia ja maksaa 160 mk• 

Opettajana on ekonomi Heikki Mallat.

Monistetun kurssiohjelman saa kesäyliopiston kansliasta.,

Japanin kielen jatkokurssi on 14.8.-5.9. Kurssi kestää 51 tuntia ja 

se maksaa 130 mk. Opettajana on HuK Machiko Yamada-Alho.

Helsingin seudun kesäyliopisto 

Fredrikinkatu 39 B 

00120 Helsinki 

p. 90-648612

Toimisto on auki maanantaista perjantaihin klo 9-15, tiistaisin li 

säksi klo 15-18.
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SHOGI-harrastuspiiri kokoontuu kesällä sopimuksen mukaan. 

Soita Seisuke Okadalle, p• 90-38615〇.

Syksyn kokoontumisajat ilmoitetaan seuraavassa lehdessä. 

Tervetuloa pelaamaan shogia!

ARTIKKELEITA

Postiponkin asiäkäslehdessä OMA MARKKA 2/89 on Ari Hiltusen kirjoit

tama juttu MIdän luotijuna suuntaa länteen"• Teksti perustuu osittain 

Suomen Tokion suurlähettilään Pauli Oppaan haastatteluun.

Japani on sekoitus traditiota ja huippumodernia teknologiaa. Kaksi

suuntaisuus ulottuu myös muotoiluun, jonka perinteissä näkyy sekä as

keettisuuden ihannointia että rehevää koristelua. Yhteistä on tiukka 

kuri •

Tätä aihetta toimittaja Soili Ukkola käsittelee maaliskuun AVOTAKAS

SA otsikolla "Kurinalaisuuden ylistys"•

Japanin sydän kiehtoo yhä useampia matkailijoita. Kiotossa vanhan Ja

panin perinteet ovat yhä eläviä.

Uudessa matkailualan OPAS-lehdessä 1/89 kerrotaan Kiotosta otsikolla 

MJapanin sydän".



Julkaisija 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry 

P1 305, 00101 Helsinki 10 

1 〇• vuosikerta, numero 2 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

Päätoimittaja 

Helena Gray 

Kauppalantie 10 A 6 

00320 Helsinki 

p. 90-570704 

Toimituskunta 

Pirkko Kuisma-Kursula 

Tamotsu Furukawa 

Mayumi Eguchi

Tämän lehden tekemisessä ovat olleet mukana myös Harri Markkula, Yoko 

Kobayashi ja IIpo Korpela.

Seuraava lehti ilmestyy elokuun 15. päivänä. Lehteen tuleva aineisto 

on oltava päätoimittajalla heinäkuun 20:een päivään mennessä.
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