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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT
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Kannen kanji, kirjoitusmerkki ääntyy NATSU ja tarkoittaa kesää.
Se on alkuaan piirretty
ja tarkoitti tanssimista.Kesähän on
tanssimisen ja **hil lumisen** aikaa ja sitä on pidetty mahdo 11 isena
seiityksenä merkin siirtymisestä tarkoittamaan kesää.

Kanjin piirsi Claes Lindqvist.
Kannen kuvituksena on SUZUKI HARUNOBUN puupiirros **Nainen viuhkoineen puutarhassa** EDO-kaude1 ta,1766-1770.Aihe on GENJIN tarinan
JUGAO-luvusta.Harunobu tunnetaan erityisesti japanilaisen puupiir

roksen **virtaavan maailman** nainen ja puutarha aiheisista töistään.
Vasemmalla alhaalla oleva nimi SAKEI kuuluu Harunobulta kuvia

tilanneen ryhmän johtajalle.
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Välähdyksiä Japanin musiikin viikolta.
naareja. Kyseessä oli laajin Japa

nin musiikkikulttuuria esittelevä

tapahtuma, mitä maassamme on

koskaan kuultu.

Heti ensimmäinen konsertti vei
kuulijan syvälle japanilaiseen

perinteeseen.SEIZAN SAKATAN
shakuhazi-huilun vivahteikas ääni

ilmensi moniuloitteista sävelmaailmaa , jonka kaltaiseen länsi

mainen musiikki ei yllä.

Yleisön hiljennyttyä kaukaa
alkoi kuulua huilun ääni.Sävellys
Shika-no-tohne mukaili uros- ja
naarashirven kutsuhuutoja korke

alla vuoristossa.Jo itse esitys

tapa oli viehättävä:Sakata kulki
soittaen yleisön halki kohti

esiintymistilaa.Hänen edetessään
suitsukkeen tuoksu levisi saliin.
Kauniissa kimonossaan NANAE

YOSHIMURA oli kuin maalaus men
neiltä ajoilta.Mutta hänen
laulussaan aikakaudet kohtasivat.
Kertova laulutapa pohjautui

perinteisiin laulutyyleihin.Raja
uuden ja vanhan suunnan välillä
oli häi1yvä.
Yoshimura säesti itseään tai-

Helsingin Yliopistossa vietet

turillisesti kotolla.Kokonaisuus

tiin maa 1is- huht ikuun vaihtees

oli viimeistä piirtoa myöten

sa Japanin musiikin viikkoa.

täydellinen ja nautittava.

Kuuden konsertin lisäksi mukaan

oli liitetty esi telmiä j a semi
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Erikoisin ja sisäänpäin käänty

nein esitys kuultiin TAIKAIN

TAKAHASHIN resitoidessa ja laulaessa buddhalaisia tekstejä.
Yksinkertainen pöytä toimi aittarina, jolle oli tuotu seremoniaastioita .Tapahtumaan luotiin pienin keinoin harras tunnelma.

Takahashin tapa käyt tää ääntään oli moni-ilmeinen. Sihinät ja
suhinat,liukumiset ja sointivärin variaatiot toivat mieleen

kuorolaulun modernit keinot. Mutta tuskin mikään länsimainen kuo
ro pystyy muuttamaan äänensijoitusta Takahashin lailla.
Myös esitysten kieli oli vaikuttavaa.Koska osa teksteistä pe
ri ytyy Japanissa noin 700-luvun alusta, kuultiin japania pitkälti

yli tuhannen vuoden takaa.Muistona intialaisesta alkuperästä osa
teksteistä oli sanskriitinkielisiä.Koska buddhalaisuus tuli

Japaniin Kiinan kautta, osa esityksistä sujui vanhaksi kiinaksi.
Viikon päätteeksi Sänkyoku Ensemble New Wind esiintyi kahtena

iltana peräkkäin.Yhtyeeseen kuului viisi muusikkoa johtajineen.
He soittivat shamisenia, kotoa, kokua ja shakuhazia.Ja lisäksi
he lauloivat.

Esitys oli siro ja kepeä.Edellisten konserttien syvällisyyttä
ei tavoitettu. mutta yleisö oli kuulemaansa hyvin tyytyväinen.
Mutta, missä olivat Japanin kulttuurin ystävät?Heitä ei juuri
tilaisuuksissa näkynyt.

L. J.

Japanilaisesta puutarhasta

lähtiessä,

koskaan en voi katsoa
ky 11ikseni sinua,

kukka kirsikan.
Kirsti Suomi vuori
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Helsingin Vantaan terminaalissa oli 6.5. idän eksotiikkaa ja

valoisia hymyjä NORIO YAMANOKAN astuessa tulohalliin 73 kimonoon
pukeutuneen japanittaren kanssa.Kyseessä oli SODO-yhdistyksen

(SODO-pukeutumisen tie)kimonotapahtuma Suomessa.Ryhmä tuli Amster

damista , jatkoi Helsingistä Tukholmaan ja sieltä Lontooseen.Kova
urakka.Tarkoitus oli muistuttaa ihmisille toisen ihmisen huomioon

ottamisen tärkeyttä tällä yhteisellä Telluksella.Ja sen kautta
edistää maailman rauhaa.
Vasemma11a sivun yläreunassa olevat kanjit tarkoittavat:rakkaus,
kauneus,huomaavaisuus,harmonia.Nämä käsitteet ovat SODON ohjenuora.

\ arsinkin kaksi viimeistä tuppaavat koto Suomessa pahan kerran
unohtumaan.Yliopistolla pidetyssä tilaisuudessa huomasikin joiden

kin tuumivista ilmeistä, että nämä yrittivät palauttaa mieleen,

mitä sanat tarkoittivat ja oliko ne kenties kuultu aikaisemminkin.

Tulopäivän iltana oli Japanin suurlähettilään residenssissä vas

taanotto. Kimono-queenit (Joka vuosi valitaan Japanissa kimono-queen
tai 2-4 kimono-queenia valintaperusteena kimono-kulttuurin tuntemus,

kuinka nopeasti pystyy pukeutumaan kimonoon(!) ja osaa sitä kantaa.)
olivat ihmeissään kuullessaan suomalaisten naisten pyrkivän itse
valmistamaan kansallispukunsa kankaan kutomisesta lähtien.Kimonot tilaisuudessa olivat loistavia väreissään.Värien ja kuosin valinta
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iän mukaan oli havainnollisesti nähtävissä.Joukossa oli kaksi kuvi

oinniltaan modernia, joihin olin hyvin ihastunut;kimonohan on mal
liltaan kuin luotu abstrakti in kuviointiin.Nämä selkeät kuviot
mid 1 yltivät graa f ikon siImääni, mutta ymmärrän hyvin, että nos

ta Igisempi mieli vaatii kirsikan kukkia .
Seuraavana päivänä 7.5. aloitettiin Porthaniassa SODO-luennolla

ja kimonot ietouden annilla.Kimonotapahtu man viestihän on hyvä :
Toisen ihmisen huomioon o11ami nen myös pukeutumisen kautta »mutta
esitys ehkä turhan amerikkalais-maallikkosaarnaajamainen.

Siirryttiin Aleksanterinkadulle kimonoparaatiin.Dixi(hyvä sel
lainen )soi, kansa oli innostunut ja jotkut jopa taputtivat tah

dissa käsiään.Ja se on Suomessa paljon.
Illalla oli hotelli Intercontinentalissa SUURI NÄYTÖS.Ba 11 room
oli lähes täynnä.Esitys oli loistava.Saimme todella tietoa kimo

nosta ja sen 2000-vuotisesta historiasta.
Näimme myös kuinka morsian perinteisesti puetaan.Siihen kului

uskoma 11oma t määrät nauhaa j a kangasta.Epäilen saako sulhanen

vielä seuraavan päivän puoleenpäivään mennessä paketin auki.
Ihmettelen kuinka vanhimmat esiintyjät,jotka ovat opettajia,jak
soivat pitkän ohjelman.Olisikohan kyseessä tahdonvoima ja - sisu?
Olen j〇 kauan epäillyt japanilaisilla olevan tätä meille niin

tuttua ainetta.
Kiitos valistuksesta ja värien

loistosta NORIO YAMANOKA!
Järjestäjinä toimivat:
Japanin Helsingin suurlähetystö

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

Kirjoitus ja kalligrafia:L.L.

Oikealla morsian valmiina

miehelään.Uskomattoman upeaa

kimonosilkkiä ・
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Yläkuvassa kimonolähetystö kukitetaan tervetulleeksi.
Tunnelma oli välitön, kesken kaiken kuului amerikkalainen
aksentti: "Are you sure we are not in Tokio,dear ?"

Alakuvassa esitellään vieraille suomalaisen kansallispuvun
materiaalia ja kuosia.Japanilaisille oli uutta,että
Euroopassa maakunnilla, jopa paikkakunnilla 〇n oma pukunsa.
Tätä käytäntöä ei Japanissa tunneta.

8

3

1. NykyhelsinkiIäiset,
Aleksanteri ja apostolit
ihmettelevät
mekkojen mallia.

2. Kulkue etenee pitkin
Aleksanterinkatua.
3. Kontakteja.Kyllä yhteinen
kieli löytyy, kun
vauva on paikalla.
(Kuvan otti Esa Koistinen)
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TANGO, SIBELIUS KARAOKE
Siinä kolme musiikin lajia,jotka

uppoavat suomalaisiin ja
japani laisiin kuin leka taikinaan.

Viimeisin hykerryttävä musiikkikokemus KARAOKE saa meidät

hetkeksi unohtamaan ujoutemme

ja joka suunnalta ahdistavan
pidättyväisyyden.Tuokion

olemme ihan oikeasti olemas
sa -TÄHTIÄ!
Seuraava tapahtui Tokiossa:
TAKSIMATKA KARAOKELLA.

Suurkaupungissa taksit valitsevat öisin asiakkaansa eikä aina ole
yksinkertaista löytää kyytiä.
Nti ゝ.，27,oli viettänyt hauskan illan ystävien kanssa ja viimei

nen juna oli mennyt : oli siis pakko turvautua taksiin.Hän onnistui
tyvtv\äisyydekseen saamaan auton nopeasti.Kuski,arviolta viisi

kymppinen,kysyi osoitetta ja heti perään pitikö neiti karaokesta.
Häkeltynyt Nti Y. vastasi totuudenmukaisesti pitävänsä.Kuski

vaikutti olevan mielissään ja esittäytyi.Välittömästi auton läh
dettyä liikkeelle, hän ehdot t i,et tä he yhdessä alkaisivat kara
oke sessionin.Kuskilla oli vieressään karaoke-setti ja hän ojensi
mikrofonin sanoen heidän ehtivän laulaa 6 laulua, koska matka kes

tää 30 minuuttia.Kyydittävän epäröidessä kuski ilmoi11i , ettei
hän ota kyytiin muita kuin karaokea laulavia.

Mikäpä auttoi.Neiti aloitti mieli laulullaan "Amagigoe" ja kuski

jatkoi "Futarizakella" pitäen mikrofonia vasemmassa kädessä ja
ohjaten oikealla.Kuusi laulua ja perillä oltiin.

Nti Y. maksoi kyydin, mutta kuski sanoi pitävänsä kovasti hänen
laulustaan ja toivoi hänen laulavan vielä yhden laulun.Ajosta ei

nyt veloitettaisi.Näin tehtiin.Nti Y. katui lupaustaan:Laulu seu

rasi toistaan ja kello oli yli 3 aamulla hänen vihdoi kotiutuessa.
Shukan Asahi/Japan Times
Viereisellä sivu1la pari Tarja Kurjen Japanissa o11amaa kuvaa

karaoke-aiheesta.Siintä vaan vokalisteiksi!
L.L.
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Karaokeboxin lavalla voit tuntea
hetken olevasi suuri tähti karaokea antaumuksella...
Karaokea voi harrastaa kaikkialla
myös kylpylässä. Huomioi Suomen ].i

AITOA JAPANISTA. TERVETULOA !

JAPANESE SHOP

TOKYOKAN
Museokatu 5 00100 Helsinki
Tel. (90)446 420

Arkisin

klo 1 0-1 7

Lauantaisin klo 10-1 4
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SATU RUMPUNEN

UNI
NERIAGE-KERAMIIKKAA
TAITEILIJA
Satu Rumpunen on Vantaan Havukoskella asuva nuori keraamikko,joka
työskentelee Arlan työhuoneilla Helsingin Kal1iossa.Hän on syntynyt

Hyvinkäällä 21.8.1961.Päästyään ylioppilaaksi -80 hän muutti Tur
kuun opiskelemaan kasvatustiedettä.Luokanopettajan paperit taskus

saan hän jatkoi opiskelua Taideteollisen korkeakoulun keramiikkaja lasitaiteen laitoksella syksyllä 1985.

Ensimmäiset kokeilut värillisillä savimassoi1la Satu Rumpunen

teki jo toisena opiskeluvuotenaan.Häntä häiritsi pintaan maalattu
jen kuvioiden irrallisuus itse esineistä.Satu tahtoi muuttaa

koristeen esineen olennaiseksi osaksi,joka ei lähde irti kulumalla
tai lohkeamalla, vaan hajoaa vasta esineen hajotessa.Ensimmäisten

kokeiden tulokset jäivät vaatimattomiksi monien teknisten ongelmien
takia.

Vaikeuksista

huolimatta Satu Rumpunen keskittyi syventävissä

opinnoissaan kokeiluihin värillisillä massoilla.Hän valitsi
vaalean savimassan t josta keraamisia väripigmenttejä lisäämällä
voitiin tuottaa lukemat tornia värisävyjä.Kauko-Idästä peräisin

olevien ikät-kankaiden innoittamana Satu valmisti sarjan "Liinoja"

jotka ovat olleet esillä Taideteol1isen korkeakoulun näyttelyissä
Tampereen nykytaiteen museossa,Länsi-Suomen muotoilukeskuksessa

Vaasassa sekä Galleria Titanikissa Turussa vuonna 1991.

NÄYTTELY
Galleria Artsonin UNI-näyttely on Satu Rumpusen lopputyönäyttely

Taideteolliselle korkeakoululle ja samalla hänen ensimmäinen yksi-

tyisnäyttelynsä.Esillä on muutamia kymmeniä vanhalla alunperin
kiinalaisella, mutta japanilaisten jalostamalla neriage-tekniikalla

valmistettuja keraamisia tyynyjä tai päätukia.Yksinkertainen,
terävien särmien rajaama muoto toimii niissä eleettömänä taustana

pehmeälle kuvioinnille.
Askeettisuus ja ylellisyys,niukkuus ja koristeellisuus kiteyty-
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vät yhteen ja samaan työhön.Tyynyjen materiaalina 〇n hienojakoi nen, valkoinen kivitavara, vaikka esineiden paksut seinämät

helpoimmin muotoutuisivat karkeasta ja huokoisesta massasta.

HISTORIAA
Eri väristen savien avulla kuvioitujen esineiden historia ulot

tuu T'ang-dynastian Kiinaan,länsimaisittain 7OO-luvulle.Kovista

materiaaleista valmistettuja päätukia oli käytetty paljon aiem
minkin .Puusta, metallista ja luusta valmistetut tuet olivat ylei

siä monissa täysin eri 1lään syntyneissä kulttuureissa.T'angdynastian aikana riittävän korkea ammattitaito sekä vakaat mark
kinat antoivat keskisen ja pohjoisen Kiinan keraamikoille

mahdollisuuden tehdä rohkeita kokeiluja.Seuraavien vuosisatojen
aikana valmistettiin melko runsaasti juuri teknisesti hyvin

vaativia,

värjättyjen savien avulla kuvioituja pää tukia.

Momoyama-periodin aikana japanilaiset omaksuivat värjättyjen
savimassojen käytön.He ovat jatkaneet vuosisataista perinnettä

tradition katkettua mantereella.
Japanissa käytettiin Edo-kaudella kahdenlaisia päänalusia:

pehmeitä, sylinterimä isiksi ommeltuja tyynyjä (kukuri-makura)
sekä kovia laatikkomaisia päätukia (hako-makura).Päätuet estivät

hiuslaitteita turmeltumasta.Kesäisiä päiväunia varten tuet val
mistettiin vii 1 eästä keramiikasta tai ilmavasta rottingista.

Keraaminen ontto päänalunen voitiin lämpimällä täyttää jäillä ja

talvella lämmittää kuumalla vedellä.Oli myös parfymoituja tyynyjä

(ko-makura).Se antoi hiuksille ihanan tuoksun.
KÄSITTEISTÄ
Värjätyillä massoilla aikaansaatua, esineen seinämän läpi
ulottuvaa kuviointia kutsutaan useilla päällekkäisillä ja rinnak

kaisilla käsitteillä.Eri kirjoittajat saattavat tarkoittaa samal
la nimikkeelä eri asioi ta.Japanin neru-verbiin,

joka tarkoittaa

vai vaaroista perustuvat nimitykset neriage ja nerikomi.Joidenkin

lähteiden mukaan neriage viittaa usean värisistä savista dreijat
tuun esineeseen,kun taas toisaalla puhutaan neriagesta käsin-

rakentamisen menetelmänä.Muita nimityksiä ovat italialaisesta
lasitaiteesta tuttu millefiori (tuhat kukkaa) sekä amerikkalaisperäiset agaatti, marmoreinti ja laminointi.
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'Sananselitystä" III
MIRIN-makea sake.Voidaan resepteissä korvata sokeroidulla s a k e 11 ci.
MOCHl-makea riisi leivos,joita valmistetaan m.m. uudeksi vuodeksi.

NAMEKO-aromaattisia pikku sieniä.

NIBOSHI-kuivattuja pikku kaloja,joita käytetään liemien pohjana.

RENKON-lootuksen juurta.
SESAM-käyttö makuaksenttina,paahdetaan aromin korostamiseksi.

SHIRATAMAKO-riisijauho,käytetään varsinkin leivoksiin.
CHICHIMI TOGARASHI-7 mausteen jauhe.

SOBA-ohui ta tattarijauhoista valmistettuja nuudelei ta.
SOlJAKASTIKE-kolme lajia:tumma KOIKUCHI,voimakasmakuinenUSUKUCHI
ja vahvasti konsentroitu TAMARI.Meillä saatava KOIKUCHI-tyyppiä.

SOMEN-er i t täi n ohuita ja valkoisia vehnäjauhoista vaimistettuja

nuudeleita, joita syödään kyImänä varsinkin kesä 1lä.

SU-riisiviinietikka.Käytetään liotettaessa kuivia aineksia pehmi ttämään ja estämään makujen 1i ukenemi s ta veteen(Esim.KOMBU-levän

1iot usveteen 20% veden määrästä. ) Nä i n ei tietenkään menetellä,jos

tarkoitus on käyttää 1iotusvesi liemen pöhjaksi.SU voidaan eräis
sä yhteyksissä korvata valko- tai rose-viinietikalla.

TAREKO-1urskan mätiä.
TOFU-soijapapu-patee.

TSUKEMONO-marinoituja vihanneksia, kuuluisa on marinoitu valkea

retikka,TAKUAN.
UDON-vehnäjauhoista valmistettua tagliatelle-tyyppistä pastaa

UMEBOSI-suolattuja punaisia luumuja.
WAKAME-ohui ta levänauhoja.

WASABI-piparjuurijauhetta,josta 1isäämä1lä tilkka vettä tehdään
pieni, kirpakka **myttyn.Sen sijasta

käy tuore raaste.
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vakiopalsta, jolta voi kysyä mieleen tulleita pulmia.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki 1〇

JAPANILAISEN KALENTERIN HYVÄT JA HUONOT PÄIVÄT
Mirjan kysymys japanilaisen kalenterin hyvistä ja huonoista päi

vistä (Tomo/kevät 1992) sai jälleen Ronny-ketun kaivamaan pölyi

siä arkistojaan.Aiheesta voisi kyllä kirjoittaa vaikkapa kirjan,

niin paljon erilaisia uskomuksia aiheesta löytyy entisajan japa
ni laisten keskuudessa. Enpä tiedä vaikka nykypäivänä jokin

vi

rasto määräisikin ennusmerkit jollakin supertietokoneella, mutta
ainakin ennenvanhaan systeemi oli likimain seuraava:

Kiinasta on peräisin uskomus, että jokaisella vuodenpäivällä on

oma substanssinsa, hyvä tai paha. Perustuen vanhaan kuukalenteriin tätä kutsutaan Japanissa Rokuyo-systeemiksi. On olemassa

kuusi hyvä- ja pahaenteistä päivää, jotka toistuvat seuraavassa

järjestyksessä:

Tammikuun 1.

päivä on Sensho, 2. päivä Tomobiki, 3. päivä Sempu,

4. päivä Butsumetsu, 5. päivä Taian, 6. päivä Shakku ja 7.päivä

taas Sensho jne. Näin jatketaan kuukauden loppuun saakka. Helmi

kuun 1.päivä alkaa sensijaan Tomobikilla, maaliskuun 1.päivä
Sempu1la jne ja näin jatketaan läpi kuusi ensimmäistä kuukautta.
Kun tullaan heinäkuun 1. päivään, koko systeemi aloitetaan uu

delleen (siis heinäkuun 1.päivä on Sensho jne) ja jatkossa me
netellään sitten samalla tavalla kuin ensimmäisellä vuosi puolis

kolla vuoden loppuun saakka.
Mitkä ovat sitten hyviä j a mi tkä huonoja päiviä? Näistä kuudesta
päivästä Taian on onnekkain. Tämä päivä tuo onnea ja menestystä

uusille yrityksille, joihin ensisijaisesti luetaan naimisiismenot, uuteen taloon muuttaminen, uuden yrityksen avaaminen jne.

Tomobiki on sekä onnea että epäonnea tuot tava päivä, koska sil
loin tapahtuva asia tulee tois tumaan. On näin ollen ymmärrettä
vää. että esimerkiksi hautajaisia pitäisi välttää näinä päivinä.

16

問
題

Sensho on hyvä päivä kaupan ja sopimusten tekoon tai matkalle
lähtöön. Sempu on sen sijaan huono valinta tämäntapaisille akti
viteeteille.
Epäonnea tuottavista päivistä Butsumetsu on pahin. Silloin ei

pidä ryhtyä minkäänlaisiin tärkeisiin toimenpiteisiin eikä var

sinkaan aloittaa mitään uutta. Seuraus on epäonnistuminen sekä
kaikenlaisia murheita. Samoin Shakku on epäonnen päivä, jolloi n

ihmiset saattavat kuolla tai joutua varkaitten kynsiin.

Missä määrin näitä päiviä edelleen noteerataan Japanissa on ulko

puolisen vaikea arvioida, mutta käsittääkseni kyllä esimerkiksi

häitä edelleen mielellään vietetään Taian-päivinä. Myös yritys
maailmassa vilkaistaan kyllä edelleenkin rokuyo-kalenteriin sil
loin kun on aika ryhtyä uusiin laajempiin projekteihin. Ehkä tämä

onkin eräs syy japanilaisten yritysten menestykseen - tässäpä o1 isi meidän kotimaisiin O-tutkimuksiin erikoistuneille erikois
tutkijoille uusi hedelmällinen tutkimuskohde!
Vanha Ronny-kettu
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MINKÄ VIESTIN RUNO SISÄLTÄÄ?

Olen saanut oheisen runon
japanilaiselta tytöltä,joka kävi
luonani .Se on kirjoitettu pienelle

paperilapulle ja sen mukana tuli

myös origami-paperirasia
Koska itse en osaa japania,olisin
kiitollinen runon sisältöä ja

mahdollisesti myös sen taustaa
koskevista tiedoista.Osoitteeni ja

puhelinnumeroni saa toimituksesta.
Nimim. Runon arvoitus

MIKÄ KUMMAN KARAOKE? Tiedän, mikä se on, mutta mitä sana

KARAOKE tarkoittaa? Ja kuinka se kirjoitetaan japaniksi ?Sana
KARA, kun voi tarkoittaa useampaa asiaa.

Nimim.Sisällys ja pakkaus.

!8

WAN HA
VALOKUVA
Taannoin liikkuessani eräillä

antiikkimessuilla osui "japa-

ninsilmäni** valokuvaan,

joka

törrötti ulos vanhoja valoku
via sisältävästä laatikosta.

Kimonoon puettua länsimaista
raista esittävä kuva osoittau
tui Helsingissä toimineen E.

Sundströmin ottamaksi ja valo
kuva vaihtoi oitis omistajaa

vaatimattomalla rahasummalla.
Koska valokuva aivan ilmei

sesti oli vuosisadan vaihteen
tienoilta, ensimmäinen ajatuk

seni oli: Ahaa, selvä osoitus
japanismista sen ajan Helsin

gissä (otaksuen että kimono ja
parasolli olivat ns. studio-

rekvisiittaa ). Hieman tarkem
min mietittyäni mieleeni juo
lahti kuitenkin toisiakin mah-

dol1isuuksia. Kenties kuvassa
oleva daami on lähetyssaarnaa
jan vaimo, joka Japanista pa

lattuaan oli päättänyt ikuistaa itsensä matkamuistoon sonnustau
tuneena? Ei sittenkään, silloin olisi todennäköisempää, että kuva

olisi otettu autenttisessa miljöössä Japanissa.Tai olisiko asian

laita yksinkertaisesti niin, että (meri)mies tai sulhanen olisi
tuonut tuomisia Jaappanista ja sen kunniaksi olisi käyty valoku

vaajalla? Tässä suhteessa kuva jäänee kyllä arvoitukseksi, mikäli

ei joku lukijoista... Ei, se on kyllä mahdoton ajatus. Tulee mie
leen Kobayashin **Kvaidan**- elokuvan viimeinen episoodi (Chawan no

n a k a) kesken jääneestä tarinasta - ettei vain...
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Ei, nä i n e i onneksi käynyt , sillä t iedämme, että kuvan ottanut
valokuvaaja Eric Sundström kuoli vasta 1933, toimittuaan valoku

vaajana sekä Helsingissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa että vähän

1J ieta rissakin.

Itse asiassa kuvan ottamisajan voi määr i te 11ä vuo

sien 190〇-1907 väliin, jolloin Sundströmin ateljee sijaitsi oso

itteessa Fabiansgatan 27 niin kuin kuvan alareunassa mainoste
taan^. Myöhemmin Sundström on ikuistanut useat tunnetut kansalai
semme ,mm. Mannerheimin,Stählbergin,

Relanderin ja Svinhufvudin.

Tarkastelemamme kuva on ns. "promenaadikokoa" (eräs kabinetti-

kuvan muoto ) ja sinänsä pahville liimattuna varsin tyypillinen

vuosisadan vaihteen valokuvaustyylinäyte. Motiivin lähempi tar
kastelu tuo kuitenkin esiin joitakin mielenkiintoisia yksityis

kohtia .Vaikkakin naisen päällä oleva pukine on epäilemättä ja
panilainen naisten kimono (huom. tsuru-aihe), kuvassa on

silti

jotain ei-japanilaista. Tämä ei yksinomaan johdu naisen länsi

maisista kasvoista, sillä kasvonpiirteet ja frisyyri ovat

itse

asiassa hämmästyttävän **japanilaisia*'. Sen sijaan kimono on sel

västi ilman kunnollista obia, mikä heti pistää silmään

(liekö

lahjoittajan rahat loppuneet?) . Toiseksi"kimono on väärin puettu,
sillä kaikkihan tiedämme, että kimono aina ensin taitetaan sydä

men päälle. Mielestäni "ei-japanilaisuuden" tunne johtuu kuiten
kin ensisijaisesti kuvatun naisen itsevarmasta asennosta. Y1peä

katse ja vasemman käden hieman "komenteleva" asento ei juuri tu

lisi kuuloonkaan, mikäli kyseessä olisi japanilainen nuori nai
nen (ei ainakaan Meiji-kaudella; Heisei-kauden japanittarista en

kuitenkaan meni s i takuuseen! ). Liekö kuva otettu 1906-07 tienoil

la , jolloin suomalainen ensimmäisenä Euroopassa sai yleisen ää
nioikeuden yleisissä parlamenttivaaleissa? Siinähän olisi ollut

ylpeilyn aihetta kerrakseen ja se selittäisi valokuvassa olevan
suomalaisen naisen syystäkin progressiivisen asenteen.

Toisaalta, viittaavatko naisen kasvonpiirteet sittenkin venäIäi
syyteen ;ettei vain olisi "bobrikovi-nainen",

jolla on mielessä

Finis Finlandiae? Kukapa tietää, mutta yhdestä asiasta kai voim
me olla samaa mieltä: vanhat valokuvat ovat kiehtovia.

Wanha Ronny-kettu
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JAPANIN KIELEN ILTA
第1：! 回

11.Japanin

日本語V糖る佥

kielen

puheti laisuus

15.4. oli Helsingin yliopiston Porthanian salissa III Japaninkie1 en puhetilaisuus.Sali oli ääriään myöten täynnä, osa joutui
tyytymään seisomapaikkoihin.
Puhujia oli 25, joista kaksi esiintyi "duettona" ja sen 1isäksi
"kvintetti", joka sai kunniamaininnan esityksestään.Eikä syyttä.
Yhdistyksemme on syytä iloita, koska yksi RENGAN esittäjistä,
SIRPA KONDO kuuluu JKY:n johtokuntaan.
Puhetilaisuuden järjestivät Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan
kielten ja kulttuurin laitos ja Teknillinen korkeakoulu.
Suojelijat: Embassy of Japan,The Japan foundation.
Seuraavassa voittoisa Renga japaniksi ja suomeksi sekä esittäjät:
Maija Karttunen

Antti Papula

Sirpa Kondo

Pirkko-Liisa Toppinen

Ulla Nartiskainen

Aikain alussa
rakkauttakin vailla
väsyneet naiset
saunojen hämärässä
synnyttivät lapsia.

Kynttilän liekki,
silti aivan pimeää.
Laituriakaan
vaikea on löytää
hiljaisuuden keskellä.

Miljoona vuotta
jo naisen rakkautta
ollut - tiedäthän.
Mutta lienetkö itse
vieläkään kokenut

Lumen keskeltä
metsien pimennosta
ilmestyy juosten
höyryävä vartalo
kullanhohtoiset hiukset.

Aivankuin nuput
keväisenä päivänä
puhkeaa kukkaan
tuhansien järvien
pohjoisen maan neitoset

Yhä lisää vain
tietoanne keräätte,
nuoret neitoset,
mutta opitteko te
ymmärtämään elämää?

Kesäpäivänä
käy suomalainen nainen
vähäisin vaattein.
Pitkän talvisen ajan
alastomina vain puut

Tietokoneensa
taitavasti hallitsee
toimiston tyttö.
Mahtaneeko tunnistaa
sydämensä laulun?

Kesäyön valo
unettomana valvon
-yhä odotan.
Kuka mahtaakaan tulla?
Kuulen sydämen lyönnit

Punakoin kasvoin
pitkissä kalsareissa
teeveen lumoissa.
Ei paljoakaan puhu.
Sydän puhdasta kultaa.

サ
そ
生ウ女の
みナ恋の昔
まのも人
す中せは
子でず
ど
も

謎
夏
むが眠の
ね来待れ夜
がるつなは
ドのてい
キかまの
卜すて
キ

で
勉
わもい强
か生女っを
っきのも
てる子し
まこま
すとす
か
ね

あ
百
試な女万
した加の年
まはつ恋
してを
たすま
かです
にか

見
ろ
しつ明う
ずけさかそ
けらんりく
さればもの
のなし暗
中いをい

心
コ
わの上ン
かうオ手ピ
るたフにユ
でをイでI
しスきタ
ナ レる.'

千
春
北のつの
、国湖花ほH
ののみに
処よが
女う開
<
冬
夏
木にスの
がは禅オ日
裸しなミに
なかりの
りし女|

ゆ
雪
金げ踣国
色た走いの
のつり森
か体出か
みるら

か

イ

B
ズ
正菓赤ボ
直少テいン
ななレか下
人いビお
見し
るて
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OLI AIKA VILKAS KEVÄT...

Piirretään kalli
grafioita ihan
tosissaan .
Paikkana
Helsingin
yliopiston
Porthania ja
opettajana
YOKO KOBAYASHI.

ARTsonissa oli
galligrafianäyttely.
Mirja ja
Pauliina
ottavat
tekstistä
selvää ・

Kuulo vammaisille
tehtiin heidän
pyynnöstään
f ilmi Japanin
kulttuurista.
Vasemmalta:
viittomatulkki,
Yoko,Laura ja
kuulo
vammaisten
tiedottaja
Sanna.
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Japani-materiaalin kohdalla on näinä päivinä tiedotusvälineissä

vallalla runsauden pula.Seuraavassa muutamia mielenkiintoisimpia
silmiin osuneita.
一(KAUPPALEHTI toukok.)JAPANIN KIINNOSTUS SUOMEEN KASVAA.Täten
otsikoi K1.ja kertoo syksyllä Suomeen odotettavan Japanin työnanta

jien ja teollisuuden keskusliiton KAIDENRENIN valtuuskuntaa.Sama

artikkeli kertoo myös Suomi-tuntemuksen Japanissa olevan syvempää

kuin me aavistamme.Japanissa on yli sata Suomen historian ja poli
tiikan tutkijaa ja kieltämme voi opiskella kahdessa yJ iopistossa.
—(GRAZIA/Piccole notizie)JAPANILAISET MAAILMAN PITKÄIKÄISIMPIÄ.

1992 tammi k. Washingtönin väestönlaskentatoimisto(Käännös itai:
"Liifficio federale del censiinento di W.")julkaisi tutkimuksen maa

pallon väestöstä.Siinä pitkä ikäisimmiksi osoittautuivat japanilai

set, keski-ikä (miehet+naiset)79,2v. Seuraavina italialaiset.
Samasta aiheesta HELSINGIN SANOMAT:Korkein keski-ikä on japani lai

silla naisilla,82.5v.Se on paljon se.

—(HESARI) TADAO ANDO,50, kuuluisa japanilainen , omaperäinen arkki
tehti on saanut tanskalaisen CarIsbergin arkkitehtuuripalkinnon.
Sen arvo on 200 000 ecua eli yli miljoona markkaa.Tado on suunni

tellut myös Barcelonan maailmannäyttelyn Japanin paviljongin.
—(INTERNATIONAL MANAGEMENT/Ma y-92 Pääkir-

Japania mamrfacturors in Europa 1991

joituksen otsikkona on **Japanilainen teol1 i-

Country

No of
cornpanies

su us Euroopassa?Japanin kasvava rooli E u r o oUK

pan teollisuudessa aihe n 11 a a pelkoa , mutta

France

lehti muistuttaa, että 676 tool1.Laitosta

Germany
Spain

tuo myös työpaikkoja.

All Europe

% of Annual
total increase
%

187

27.7

41.7

122

18.0

28.4

109

16.1

22.5

64

9.5

16.3

676

100

27.8

Mitä lehtikirjoitteluun tulee,olipahan asiaa tuntematon huitai
su Hesarin kirjoitus KIMONO-tapahtumasta .JKY:n p u h e e j o h t a j a R o n n y

Rönnqvist k i r j o i 11 i pätevän oikaisun, jonka varmaan noteerasi tte.

Sinänsä k i i tos 1e h d cI le tapahtuman uutisoinnista.Kuvat olivat h yviä ja toivat hyvin esiin tapahtuman ilmapiiri n.

I,.L.
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TAPAHTUU...
SUURIN TAPAHTUMA TÄÄLLÄ POHJOLASSA ON TIETENKIN - KESÄ!
Sen lisäksi Japanilaisen kulttuurin ystäville tapahtuu tämmöisiä:
Tampereella avattu uusi japanilainen ravintola:
FUJI-SAN Tuomiokirkonkatu 40 Puh.(931)146 145
ELINA SORAISEN NERIKOMI-keramiikkaa.

AntikWestissä

Stockmann 4.krs. 9.6.-30.6.Taiteilija aloitti opin

tonsa -65 Coloradossa,valmistuttuaan siirtyi Iraniin,jossa kutsut
tiin

-74 perustamaan Teheranin yliopiston keramiikkataiteen osastoa

ja -78-80 osallistui tokiolaisen TAMA-taideyliopiston Japanin

perinteisen keramiikan kursseille sekä perehtyi eri puolilla

Japania puupolttoisiin uuneihin ja polttotekniikkaan yleensä.Yksi

tyisnäyttelyjä Yhdysvalloissa,Iranissa,ja Suomessa.
IKEBANAA

28.6. ja 16.8. Vuosannassa avomeren äärellä hirsisaunalla tutustu
taan teoriaan, kerätään luonnosta oksat, tehdään asetelmia ja lo

puksi syödään japanilaista ruokaa.Hinta 70:-.Ilmoittautuminen ja

tiedustelut: Laura Lappalainen Puh. 637 036.

KESÄYLIOPISTO
Suggestiopedinen jatkokurssi 3.-14.8.

(801)1800:-

(Alkeiskurssin)Jatkokurssi 17.8.-9.9.(38t) 390:-

Täydennyskurssi 19.9.-21.11.(24t) 350:Japanin kulttuurihistoria 3.-21.8.(30t) 390:-

Japanin kirjallisuus 1900-luvulla 17.8.-2.9.(26t) 290:Kesäyliopiston kanslia Liisankatu 16 A 8 Puh.1354577.

PERINNEJUHLA 22.8.
Vietetään Suomenlinnassa Kahvila

PIPERISSÄ

eli roman11inen uus

klassinen pikku talo vain meitä varten(Mahtuu 30 henk.)Aloitamme

tutustumal la Pohj oi.smaid en modernin tai teen keskuksen BALTICAnäyttelyyn rantakasarmissa.Jos aikaa riittää käymme tutustumassa
myöhemmin AUGUSTASSA tanskalaisen KIRSTEN ORTWEDIN näyttelyyn.
Siirrymme ikihauskaan NUKKE-e1i LEIKKIKALUMUSEOON,teemme opaste

tun kierroksen saarilla; Laura Lappalainen kertoo VIAPORIN histo

riasta ja EHRENSWÄRDISTÄ,vierailemme POT VIAPORISSA,jossa jäsenem
me SOILE PAASONEN esittelee pajaansa.Mahdollisuus ostaa keramiik

kaa suoraan Soilelta.Yritetään houkutella NIPPON-CLUB mukaan.
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KALLIGRAFIAPIIRI
kokoontuu syksyllä tavanomaiseen tapaan YokoKobayashin johdolla.

KOKKAAMISTA jatketaan syksy 1lä ravintola KOTON keittiössä.

TEESEREMONIA opetuksesta tietoa myöhemmin.
JAPANILAISET MARKKINAT

Syksyllä japanilais-suomalaiset markkinat.Yhdistyksen jäsenillä on
mahdollisuus tulla myymään esim. valmistamiaan japanilaishenkisiä
tuotteita .Tiedustelut mielellään jo nyt Mirja Paatero p.(90)571541

tai Laura Lappalainen p. (90)637 036.

Syksyn T0M0-LEHTEEN kirjoitukset,kuvat ja muu aineisto viimstään
28.8.Suuri KIITOS innokkaasta osallistumisesta lehden tekoon.
Ainoastaan japaniksi kääntäjää ei ole ilmaantunut.Olisivatkohan

japanilaiset ystävämme mykistyneet Suomen ihailusta?
MUUTA

SASAKAWA FOUNDATIONIN apurahoista ei kevät TOMOON saatu tietoa.
Päätoimittajan vaihdoksesta johtuen tietokanavat potivat ummetusta
ja JKY:1le lähetetyltä postilta kului Helsingin sisäliikenteeseen
aikaa 2 viikkoa.

LEHTEEN TARKOITETTU POSTI JOKO PL 305, 00101 Helsinki tai
Laura Lappalainen Wecksellintie 6 00150 Helsinki.Kiitos.
Syksyn tapahtumista tarkemmin välitiedotteessa.
JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ KIRJASTO Unioninkatu 9, 4.krs.,P.(90)633 011

Aukioloajat:Kesäisin ma-pa 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 la,su suljettu

TADAAKI KAWATAN oppikirja JAPANIN KIELI:Kirja ä60jäsenille ä40:kase11i I ä,40:-,kasetti IIä30:-.Lisäksi tulevat postimaksu,posti 

ennakko ja pankkimaksu.Tiedustelut Aili Vehviläinen P.(90)787 011.
HASHI-julkaisut:A30:-， paitsi n:〇 11-12 ä35:.

HASHIT käsittelevät erilaisia Japanin kulttuurin piiriin kuuluvia
osa-asioita, viimeisin vanhenemista Japanissa.
Tiedustelut:Aili Vehviläinen p.(90) 787 011.

冬ミ
z
v
s
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry

Friends of Japanese Culture Society

発行者
日本文化友の会
私書箱(PL) 305, HKI 10
第9年度第4号,年4回発行

Osoite: PL 305, 00101 Helsinki
(jäsenasiat, julkaisujen tilaukset ym.)

Yhdistyksen johtokunta v.1992

Puheenjohtaja

Ronny RÖnnqvist

(90)595 068

Varapuheenjohtaj a Laura Lappalainen (90)637 036
Sihteeri

Mirja Paatero

(90)571 541

Taloudenhoitaja

Aili Vehviläinen

(90)787 011

Yoko Kobayashi

(90)746 746

Sirpa Kondo

(90)876 6035

Gunnel Ravi

(90)555 304

Minna Lehmusto

(90)694 4848

Naoko Shibayama

(90)491 039

Kalligrafia

Yoko Kobayashi

(90)746 746

Ikebana

Gunnel Ravi

(90)555 304

Varajäsenet

Harrastuspiirit:

Kielipallo/japani Marja-Liisa Ahmed (90)573 576

Kielipallo/suomi

Juha-Petri Tyrkkö (90)795 151

Kirj asto

Riitta Rouhiainen (90)712 014

Jäsenlehti TOMO ilmestyy neljästi vuodessa.

Päätoimittaja

Laura Lappalainen.
Wecksellintie 6

00150 Helsinki

(90)637 036
Lehti vastaanottaa
myksiä jne.
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mielellään kirjoituksia,

toivomuksia, kysy

Oletko kiinnostunut liittymään
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäseneksi?
Täytä alla oleva lomake ja lähetä osoitteella:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry
PL 305, 00101 Helsinki.
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan
kokouksessa ・

JÄSENHAKEMUS

Kesäkuu 1992

Nimi

Osoite

Kansalaisuus ellei Suomen

Ämmätti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys

Allekirjoitus
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