Kannen kuva:
MU NAKATA SHIKO : Vedos sarjasta Nyonin Kanzeon, johon kuuluu
12 puupiirrosta aiheena Kannon-jumalatar esitettynä
hekumallisena naisena. Oikealla ote Okamoto Kanokon runosta
"Nyonin bosatsu", joka inspiroi Munakata Shikon tekemään sarjan.
29,5 x 45 cm.
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Kaikkea Japaniin liittyvää tapahtuu
vaikka millä mitalla.

Tämän on tarkoitus olla oikea

kesälukeminen.
MUISTAKAA TULLA (Ja ilmottautua)
LOPPUKESÄN HIPPOIHIN
PIHLAJASAAREEN.

LAURA
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JÄSENMAKSUJA

on vielä jonkin verran suorittamatta.
Seuraavat tiedot siltä varalta, että
maksukorttikin on kadonnut:
jäsenmaksu 70,-, liittymismaksu 20广,
yhdistyksen postisiirtotili 8000216481 665 ja osoite PL 305, 00101 Hki.
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USKOMATTOMIA OLEVAISIA
Japanilaisiin uskomuksiin liittyviä pyhiä ja pahoja

Sennin
Sennin edustavat taolaisuuden uskonnolilsia ihanteita. Heidän uskotaan
saaneen yliluonnollisia kykyjä, varsinkin kuolemattomuuden, elämällä
erakkona vuorilla. Sennin ovat sukua hindujen pyhille miehille (s用,Vedan
erakkotitetäjille, jotka elivät vuoristometsissä, hallitsivat "voimia" ja joiden
sielu pystyi irrottautumaan ruumiista. Kiinassa heidän uskottiin säilyttävän
nuoren ulkomuotonsa juomalla eliksiirejä, joissa vaikuttavin aineina
käytettiin muun muassa kanelia, katinkultaa, hirvensarvisuolaa ja sinooberia. (Tuskin kannattaa kokeilla). Heidän väitetään ratsastaneen pilvillä ja
saaneen tuulet tuulemaan.
Sennin tulivat Japaniin taoismin mukana. Varhaisimmat merkinnät ovat
Nara kauden (710 - 794) tarinoissa Ōtomo no Sennin, Azumi no Sennin
ja Kume no Sennin. N[HON RYŌIKI (n. 822) kokoelmassa japanilaisia
kertomuksia EN NO GYŌJA on buddhismin askeesia harjoittavan lahkon,
SHUGENDŌN perustajana otettu mukaan sennin-käsitteeseen.
Yleisimmin sennin-nimitystä käytetään mielikuvitusolennoista, joiden
ajatellaan viettävän erakkoelämää kaukaisilla vuorilla. Heidän joukossaan
on monia, jotka aikoinaan ovat todella olleet "luuta ja lihaa", kun toiset
taas ovat ihmisten mielikuvituksen tuottetta. Sennin-henkilöitymiä on
kolmea eri tyyppiä:1.taivaaseen on noussut sekä ruumis että sielu, 2.
elävät maan päällä kuolemattomina, 3. pelkästään sielu on kohonnut
taivaaseen.
Kiinan sosiaalinen rakenne ja maan laajuus olivat hyvä kasvualusta
sennin-uskolle. Tuhansien vuosien ajan sukupolvi toisensa jälkeen on
toistanut tarinoita erakoista, jotka asuvat vuorilla ja ilmestyvät eri hah
moissa etäisiin paikkoihin.
Kiinalaisissa perimäkertomuksissa esiintyvien kuolemattomien määrää
on mahdoton laskea, mutta kahdeksan tunnetuinta ovat (suluissa kiinankielinen nimi):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tekkai (U T ' ieh-kuai)
Kan-sho ri (Chung li Ch'uan)
(Lau Ts'aiho)
Cho-kwa-ro (Chang -kuo)
Ran-sai-wa (Lan Tsai-ho)
Ka-sen-ko (Ho Hsien-ku)
Kan-so shi (Han Hsiang Tzu)
So koku-kyu (Ts'ao Kuo chiu)

ヽ

Kolme edellä mainituista: Kan-sho-ri, Cho-kwa-ro ja Ka-sen-ko ovat
historiallisia henkilöitä, muut tulevat satujen ja tarjuen maailmasta. Näiden
kahdeksan historia ei ole sen vanhempaa kuin Sung-dynastian (960 一
1280) tai mahdollisesti vasta Yan-dynastian (1280 - 1368) ajalta.

TEKKAI
Tekkai, joka merkitsee rautasauvaa, on saanut nimensä juuri rautasauvasta, jonka Lao Tzun kerrotaan lahjoittaneen hänelle. Uskotaan,
että Tekkaille oli jo nuoruudessa paljastettu kuolemattomuuden salaisuus.
Hän asui luolassa ja oli ulkomuodoltaan komea ja vaikuttava. Eräänä
päivänä Ri-ro-kun kutsui 'Fekkain luokseen Kazanjiin. Ennen lähtöään
Tekkai kertoi opetuslapselleen, että vain hänen sielunsa lähtisi matkalle ja
että opetuslapsen tulisi pitää huolta hänen ruumiistaan. Ellei Tekkai olisi
palannut seitsemän päivän kuluttua tulisi ruumis polttaa.
Onnettomuudeksi opetuslapsi sai tiedon äitinsä sairastumisesta ja voi
dakseen matkustaa tämän luo opetuslapsi poltti Tekkain ruumiin, vaikka
tämän lähdöstä olikin vasta kuudes päivä. Kun Tekkai palasi, ei hän
löytänyt jälkeäkään ruumiistaan. Mutta hän näki lähistöllä nälkään kuolleen
kerjäläisen ruumiin ja niinpä harhaileva sielu otti sen hallintaansa. Tästä
johtuu, että Tekkai esitetään vanhana, rumana, rampana miehenä.

CHŌKWA-RŌ
Chokwa-Rön uskotaan eläneen korkean iän saavuttaneena seitsemännen
ja kahdeksannen vuosisadan vaihteessa erakkona Shansissa Pingyanin
fun provinssissa Chu-jo-zaiissa (Chung Tiao Shari}. 7ang-dynastian
keisarit Tai So (Tai Tsung) ja Kö-Sö (Kao tsunc/j pyysivät toistuvasti
Chokwaa tulemaan hoviin, mutta hän kieltäytyi. Vihdoin hän suostui
vastentahtoisesti keisarinna Wun (684 - 705) aneluihin ja lähti vuoristossa
sijaitsevasta erakkoasumuksestaan. Chokwa kuitenkin kuoli saavuttuaan
Mustasukkaisen Naisen temppelin portille. Kesän kuumuudessa hänen
ruumiinsa mätäni ja madot vahasivat sen; keisarinna Wun oli pakko
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uskoa erakon kuolemaan. Myöhemmin kuitenkin kerrottiin, että Chokwa oli
nähty liikuskelemassa vuoristossa. Perimätiedon mukaan hän ratsasti
valkoisella muulilla tuhansia kilometrejä päivässä ja kun matka päättyi hän
taitteli muulin kuin paperiarkin ja sijoitti sen lippaaseen. Tahtoessaan
jatkaa matkaa Chokwa kasteli taitellun muulin, joka oli taas valmiina
palvelukseen.

Kaigenin 23. vuotena keisari Genshoa hallitessa hän lähetti hovimiehensä Haigon hakemaan Chokwaa, mutta pyhä mies oli juuri vetänyt viime
henkäyksensä. Hovimies esitti kutsun kunnioittavasti vainajalle ja sytytti
suitsukkeen, jolloin Chokwa heräsi henkiin. Haigo palasi hoviin kertomaan
tapahtuneesta ja tällöin keisari lähetti kaksi palvelijaansa noutamaan
pyhää miestä pääkaupunkiin. Kutsu otettiinvastaan ja Chokwa jäi hoviin
pitemmäksi aikaa saaden osakseen kunnioittavan kohtelun.
Eräänä päivänä keisari kysyi Chokwalta, miksi hänen tukkansa oli har
maa ja hampaansa mädäntyneet, vaikka hänelle oli paljastettu kuolemat
tomuuden salaisuus. "Ehkä se johtuu iästäni,N kuului vastaus "mutta yhtä
hyvinhän näistä voi päästä eroon kokonaan." Ja näin sanottuaan Chokwa
riuhtaisi hiukset päästään ja hampaat suustaan, mikä sai suun täyttymään
verestä. Jonkin ajan kuluttua hän sitten ilmestyi hoviväen joukkoon täysin
nuorentuneena päässään musta tuuhea tukka ja suussa helminä loistavat
hampaat.
Muistiin on merkitty Chokwan olleen aikamoisen juopottelijan. Eräänä
päivänä keisarin tyrkyttäessä hänelle lisää viiniä Chokwa kieltäytyi, mutta
mainitsi samalla erään opetuslapsistaan voivan juoda kokonaisen ton (18
litraa)! Keisari käski kutsua opetuslapsen paikalle ja oitis palatsin katosta
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putosi noin kuusitoista vuotias poika. Koska pojalla oli hyvät tavat ja hän
oli kaunis katsella, keisari viehättyi poikaan ja tarjosi hänelle viiniä. Nuoru
kainen otti tarjouksen vastaan, mutta kun hän oli juonut lähes koko ton,
Chokwa sekaantui asiaan ja sanoi, ettei pojalle pitäisi enää tarjota, koska
tämä saattaisi koitua kohtalokkaaksi. Keisari oli kuitenkin itsepäinen ja
tarjosi pojalle vielä maljallisen, jolloin viini syöksyi suihkulähteenä pojan
päälaesta. Poika kaatui maahan ja muuttui tyhjäksi viinitynnyriksi, jonka
todettiin vetävän tasan yhden ton. Tynnyri huomattiin olevan sen saman
tynnyrin, joka oli lojunut paikalla pitkiä aikoja.
Keisarin ollessa metsällä saatiin saaliiksi valtavan suuri uroshirvi, josta
keisari oli kovin ylpeä. Mutta hänen antaessa ohjeita hirven kypsentämisestä sekaantui Chokwa asiaan ja sanoi hirven olevan, ei enempää eikä
vähempää kuin tuhat vuotta vanhan pyhän hirven. Sen saman hirven,
jonka keisari Butei oli pyydystänyt Kvvan-dynastian aikana viidentenä
hallitusvuotenaan. "Olin hänen mukanaan metsästysretkellä ja olen varma,
että hirven vasemmasta sarvesta löytyy siihen silloin kiinnitetty kuparimitali. Halkaisijaltaan mitali on noin neljä senttimetriä ja siinä olevat kirjoitus
merkit ovat kuluneita ja mahdottomia lukea.".
Keisari Genshö paloi halusta saada tietää, kuinka vanha Chokwa todella
oli ja niinpä hän tiedusteli tätä kuuluisalta taolaiselta Yo Ho zeniltä (Yefa-shan), joka kunnioitti hovia läsnäolollaan. "Minä tiedän hänen tarkan
ikänsä, mutta jos kertoisin sen, kaatuisin kuolleena maahan", sanoi tietäjä.
"Jos kuitenkin lupaatte mennä paljain jaloin ja ilman keisarillista päähinettä
pyytämään suopeutta Chokwalta, kerron sen teille, sillä siinä tapauksessa
virkoaisin heti henkiin.". Keisari lupasi ehdottomasti toimia neuvotulla
tavalla ja Yo Ho-zen kertoi seuraavaa:"Hän on valkoisen lepakon sielu,
joka syntyi alkukaaoksesta". Ennenkuin tietäjä ehti kertoa enempää hän
kaatui kuolleena maahan ja veri virtasi hänen silmistään, nenästään,
korvistaan ja suustaan. Keisari meni paljain jaloin ja ilman päähinettä
Chokwan luo anoen anteeksiantoa Yo Ho-zenille. "Lapsi on liian puhe
lias." sanoi Chokwa eikä suostunut täyttämään pyyntöä. Keisari jatkoi
kuitenkin rukoilemista Yo Ho-zenin hengen puolesta ottaen kaiken syyn
päälleen. Lopulta Chokwa leppyi ja hän pirskotti vettä Yo Ho-zenin
kasvoille. Yo Ho-zen virkosi. Seurauksena oli, että keisari kunnioitti
Chokwaa entistäkin enemmän ja tämän muotokuva ripustettiin palatsin
seinälle. Uudeksi nimeksi annettiin Tsuzen Sensei eli Suuri Zen opettaja.
Chokwa palasi erakkopaikkaansa vuorille vuosien 742 ja 746 välillä.
Netsukeissa Chokwa esitetään kurpitsapullonsa ja muulinsa kera,. Toisi
naan pelkkä pullo ja muuli edustavat häntä. "Hyotan kara komat1 eli "Varsa
tuli kurpitsapullosta" on yleisesti käytetty sanonta, kun tahdotaan ilmaista
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ONI

Osa Oeyama ekotoba - kuvarullasta, joka on kuvitusta tarinaan
Oeyaman vuoreilla Honshun saarella asuvasta ihmissyöjähirviöstä. Tässä kuvan yläosassa kaksi onia tanssii ja soittaa.
Tussi ja värejä paperilla. Rullan korkeus 35,5 cm.14. vs.

9

HIRVENSARVISUOLA Nimi johtuu aikaisemmasta valmis
tustavasta. Sitä tehtiin kuivatislaamalla sarvia, karvoja ja
vastaavaa. Tutuin käyttötapa lienee kohotusaineena leivon
nassa.
KATINKULTA eli kissankulta, biotiiitti, tumma kiille, joka
rapautuessaamn tai kuumetessaan muuttuu metallinhohtoi
seksi.

NIHON RYOIKI 日本霊異記 Vanhin tunnettu japanilainen
tarinoitten kokoelma, jonka kokosi Kyokai (tunnetaan myös
nimellä Keika。, buddhalainen pappi /Varan YAKUSHI-temppelistä. Kokoelmaan kuuluu 116 tarinaa, jotka kuvaavat
yliluonnollisia tapahtumia. Koko nimi on Nihonkokugempo
zen'aku ryoiki.
ONI 鬼 paha henki
Fuku wa uchi Oni wa soto
Onni sisään, piru ulos.

福は内鬼は外

修験道

SHUGENDÖ
nyttemmin omaksi lahkokseen
erotettu buddhalaisuuden haara, jonka jäsenet
kuuluvat joko buddhismin TENDA!
tai SHINGON
!ahkoon. Perustajana pidetään
EN NO GYOSH'A nimistä, puolilegendaarista

真言

天台宗

日本書記

mystikkoa, jonka on 700-luvun Nihon Shoki
aikakirjassa mainittu saaneen voimansa
asketismin kautta. Shugendon tärkein rituaali
tunnetaan nimityksellä nyubu tai minoiri,
nvuorelle meno1*; jokaiselle neljälle
vuodenajalle on oma vuorensa.

(Tämä kappale oli tipahtanut
puhtaaksikirjoituksesta.)

Puhtaaksi kirjoitettaessa jäänyt yksi
rivi pois:
Yamamoton Horyu-temppelin Tamamushitemppelin oven maalauksia pidetään
esimerkkinä tämän kauden oni-käsityksestä.

Laura Lappalainen
Lähteet: Kodansha encyclopedia
of Japan
F.M. Jonas:Netsuke
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jotain mahdotonta tapahtuneeksi. Sanonnalla lienee yhteyttä Chokwaan
liittyviin tarinoihin.
Muita olevaisia
Muista olennoista tai olevaisista on mainittava Oni. Se on yleisnimitys
kaikille pahoille hengille. Nämä kuvattiin ihimisen kaltaisiksi, mutta sarvekkaiksi ja tiikerin taljaan vyöttäytyneiksi. Niiden suu aukeni korviin asti ja
torahampaat sojottivat julmasti. Niihin personoitui kaikki julmuus. Niihin
uskottiin muinaisina aikoina ja uskotaan vieläkin. Ennen niitä ei kuiten
kaan kutsuttu nimellä Oni vaan Shikome. Nara-kautena Intian ja Kiinan
vaikutuksesta oni-hahmo muuttui. Yamamoton Horyu temppelin Tamamushi He/an-kausi oli taikauskolle hedelmällistä aikaa ja onien määrä
moninkertaistui: oli eri onit helvettiä varten ja eri onit jokapäiväiseen
käyttöön, ihmisten maanpäälliseen elämään. Kaikki nämä perustuivat
buddhalaisiin käsityksiin. Oni nimitystä käytettiin myös kaikenlaisista
rosvoista.
Kevään ensimmäinen päivä on nimeltään setsubun ja ilta toshikoshi.
Setsubun sattuu joksikin helmikuun neljästä ensimmäisestä päivästä ja
silloin on tapana karkoittaa pahoja henkiä, oneja. Tummaksi paahdettuja
papuja heitenään ympäri huoneita ja samalla lausutaan "Fuku wa uchi Oni
wa sotd* eli "Onni sisään, paha u/os".
Netsukeisa oni kuvataan usein piileksimässä papinpäähineen takana tai
lippaan taakse koko vartalo papujen peittämänä.

Näitä pahiaisia ja muita mielen tuotteita olisi vielä vaikka millä mitalla,
mutta nämä riittänevät täyttämään mätäkuun tarpeet.
GENSHÖ, keisari ( 680 - 748)

EN NO GYOJA 役行者 puolilegendaarinen noita, joka 600luvun lopulla harjoitti askeesia Katsuragin vuorella Yamatossa. Kateelliset opetuslapset kantelivat hänestä ja En no
Gyoja karkotettiin Oshiman saarelle. Kerrotaan, että hänen
komennuksestaan henget rakensivat kivisillan Katsuragin
vuorelta Kimbusenhn. Häntä kunnioitettiin nimellä Ihmeelli
nen Suuri Bodhisattva, Shimpen Dai Bosatsu.

:KAZAN, keisar! 花山天皇(968 -1008) 65.
keisari traditionaalisen laskutavan mukaan, johon kuuluvista
keisareista useiden ei katsota olevan historiallisia henkilöitä.
Kazan vietti elämänsä viimeiset 19 vuotta buddhalaisena
pappina Kazanji- luostarissa.
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R
Roquefortinvärisenä uit luokseni
punaisesta portista joka on ryijy

ja minä yhtaikaa
ja selitä minulle, mikä on ajatus
ja sen takana ja alitajunta ja
mielen kieli tai kielen mieli

enkä minä ole enää täällä.

Kun minä olen kävellyt

kaikki reitit teidän edestänne
ja kun kadut ovat kumisseet tyhjyyttään,

nuo ontot kivet,
on hiljentymisen aika.

Pilareiden katveessa Pontius Pilatus
viiltää ranteensa auki.
Juudas Iskariot peittää avatut ranteet

hopeakolikoin.
Herodes hautaa pieniä ruumiita

eivätkä tiernapojat enää esiinny.

Joosef, tuo ikuinen uniennäkijä,

kirjoittaa runoja
eikä Pietari kiellä kolmasti

sillä kujalla, missä tapaan hänet
joka ilta hän ei kiellä kolmasti

eikä kukko laula

sillä kujalla Pietari ja minä
eikä kukko laula.
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Ruskea lokki avautuu,

avartuu taivas ja maa,
meri horisonttiin sulautuu.

Olen uneksija:

kirjoitan taivaanrannan joka aamu uudelleen.

Sinun silmissäsi
uivat pienet haaveelliset miekkakalat.
Avannossa on keitetty seitsemän merihevosta,

kullattu ne ja Joosef näkee unta:

Oli seitsemän lihavaa ja seitsemän laihaa vuotta.

Ja seppä raudoitti
seitsemän merihevosta.

Silloin minä näin hänet uudestaan

ja hän tanssi tarantellaa,
tarantellaa hän tanssi vaan

ja juopui rytmin voimasta
ja tanssi, tanssi, tanssi vaan
tarantellaa kuohuksissaan
kiihdytti rytmiä kehossaan

nuoressa tuoreessa ikuisesti.

AWISTUKSENOMAINEN KENTAURI KERÄÄ KULTAISIA NAPPEJA PUISTA.

RUUMIINKULTTUURI ON PITKÄ. TAIDE ON HIKINEN.

RIITTA WELROOS
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On täydenkuun aika ja Pihlajasaari on todella
kaunis. JUHLAT vietetään saaren vanhassa ravintolassa,
jossa Helsingin "kerma” aikoinaan soi kaviaaria ja joi
shampanjaa.Meille on tarjolla suoma lais-japanilainen
seisova pöytä.Ravintolassa on A-oikeudet.Upea näkö
ala horisontti in. Uimassakin voi käväistä.Ja
TANSSITAAN! Hinta 120了 sisältää ruuan (juomat
ヽ
jokainen ostaa itse) ja paluun moottori 1la klo 23.

Pihlajasaaressa on puhdas vesi ja upeat hiekka
rannat. Kannatta ottaa uimapuku mukaan varsinkin
lapsi 1le, joita toivottavasti tulee mukaan.
M ie leiläan japani lainen asu kella on.
Moottori Eiran rannasta lähtee aina puolelta ja
Pihlajasaaren rannasta tasatunnein.
Meitä varten on tilattu saaren rantaan moottori
kello 23:ksi.

1Imoittautumiset: Hi roroi Uroehara-Sorsa puh 536 897
tai Laura Lappalainen puh tai fax 637 036.
Laura yrittää lomai1la, mutta jata iImoittautumisesi
puhelinvastaaja!le tai faxi in.
Osal1istumismaksut yhdistyksen postisi irtoti1i1le
800021-6481 665.
1Imoittautumiset 13.8 mennessä

ハ 、す

Teksti Anna-Maija Tähkävuori
Kuvat Arto Vuohelainen

VALOA
SYVEMPI
KUVA
Setsuko Ishii mieltyi Retretin luo
lastoon ja sen onkaloihin.

Retretin luolastossa
avautuu japanilaisen
hologrammitaiteilijan
Setsuko Ishiin maail
ma. Siinä valo on
väriä, tila pohjaa.
Teokset kehystää jokai
nen katsoja itse.

etsuko Ishiin sätei
vasti rajoja taiteiden välillä.
levää luontoa kuvaa
Koko näyttelyn idea onkin, et
va tilateos on itseoi
tä uudet välineet saavat vaikuttaa
keutettu avaus 14
meihin ja tuottaa rajattomasti elä
kansainvälisen tai
myksiä tilassa, jonka osia tekijät
teilijan Näköaloja-näyttelylle.
Ho
ratkaisevat.
lografia on teknisesti vaativaa vi
Kun Ishii näki luolaston, hän
siointia, ja Ishii rikkoo edustapikemminkin ilahtui kuin häm-

S
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mentyi ja päätti ottaa odottamat
tomat lonkerot hallintaan. Arkki
tehtuurin monimutkaisuus ja pi
meys sopivat taustaksi valolle, jo
ta hän taiteessaan käsittelee.
一 Täällä värit porautuvat irti ja
lähtevät leijumaan, hän sanoo
keskellä teoksen tuiketta.
Ishiin värit * lähestyvät peh
meästi ja puhuttelevasti. Samaa
vuorovaikutusta löytää taustalla
kohisevasta äänestä. Elektroni
sen musiikin osaksi installatiota
on säveltänyt Ten Zan.
- Äärimmäiseen kirkkauteen
ja syvyyteen voi päästä vain kerroksellisesti kuvatulla hologra
fialla. Paitsi tekniikkaa se on alle
viivaus. Näkökulmani luonnosta,
joka on aineetonta maailmaa ja
mielen avaruutta, Ishii sanoo.
Hänestä kuvaa ei tarvitse sul
kea pois installaatiosta, vaikka
niin länsimaisessa taiteessa usein
nähdään. Fyysinen järjestelmä
kuten holografia voi tuottaa ku
vallisia ilmiöitä mielikuvien ta
paan. Nykytaidekin hakeutuu
luontoa käsitellessään edelleen
kohti konkreettisia kosketuksia.

Ishii ei sulje pois menneisyyt
tä. Se näkyy japanilaisena identi
teettinä, klassisuutenaja kauneu
den läsnäolona.
- tyrin jättämään jälkeeni kä
den liikkeen ja kosketuksen, hän
pyyhkäisee sormillaan ilmaan ja
panilaisia vetoja, kuin taustalla
näkyvistä teoksista irti ponnahta
neita.
Tarkemmin ajatellen Ishii on
myös kauneuden palvonnassaan
unelmova visionisti. Hänen teok
sensa vie kuun tyhjyyteen tuijot
tamaan maan väreilyä ja rikkaut
ta.
一 Tämä näyttely kuvaa taiteen
aikaa ja elämää, hän viittaa mui
hin mukana oleviin ja sanoo luo
neensa teoksensa juuri tänne,
osaksi monen installaation koko
naisuutta.
□

Julkaistu aikaisemmin
Kodin Kuvalehdessä
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14. 5.1994
JAPANILAISEN KULTTUURIN ILTA ALEKSANTERIN TEATTERISSA

BIHÖKAI-ryhmä oli tullut Japanista juhlistamaan maittemme välisten
diplomaattisten suhteitten solmimisen 75. vuotta.

Aleksanterin teatteri oli mielenkiintoisen, värikkään ja lämpimän

tapahtuman paikkana. Kutsuvieraita oli tullut kauempaakin; Heinolasta
oli hypätty bussiin monen henkilön voimalla.

Tapahtuman isäntänä toimi Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry ja
paikalla oli japanilaisen kulttuurin ystäviä ja heidän ystäviään

yli 40〇. Se ei ole laisinkaan vähän meidän oloissamme. Eikä muissakaan
oloissa.
Nautimme kotomusiikista, seurasimme teeseremoniaesitystä ja ennen

kaikkea upeaa kimono-showta. Olipa kokoelma kauniita tyttöjä, siinä
kimonot vähän himmenivät. Ei sentään. Ja lapsoset olivat kuin satu

kirjasta. Morsian oli upea; jäin vain miettimään, proosallinen

kun olen,

saakohan sulhanen paketin auki aamuun mennessä?
Näyttämölle oli myös tehty kaksi kaunista ikebanaa.

Kaikki toimi "nappiin", paitsi, että kimonoja oli tullut yksi vähemmän

mukaan kuin oli ilmoitettu. Siitä ei ollut itku kaukana. Apuun tuli
illan ansiokkaasti "speakannut" Annika Ollikainen kimonoineen, jonka

Yrjö Klinge kiikutti teatterille kesken oman pukeutumisensa.(Oli kyllä
vaatteita päällä.) Tästä KIITOS; siis siitä kimonosta.

Ihmeen hyvin japanilaisuus "istui** Aleksanterin teatteriin.

Tähän olin kyllä valmistautunutkin. Se oli hyvin kiva sekoitus ja asioita on
hauska sekoitella tällä pallolla.

Kiitos BIHOKAI-ryhmän perustajalle Masafumi Matsuille ja
hänen ryhmälleen lämpöisestä ja mielenkiintoisesta japanilaisen

kulttuurin illasta.
Laura Lappalainen
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1.
Illan tähdet,
Matilda ja Hiromi
Umehara-Sorsan reipas
poika on juuri puettu
kimonoihin.
Taustalla Kerttu-san,
Matildan onnellinen
isoäiti.
2.
Masafumi Matsui ja JKY:n
puheenjohtaja
Ronny Rönnqvist vaihtavat
lahjoja näytöksen jälkeen
lämpiössä. Taustalla
Ronny-sanista oikealla
Kerttu-Kiipinen ja
Suomalais Japanilaisen
Yhdistyksen puheen
johtaja Matti Enestam ja
Mirjam Ramberg.

2

3.
.
Masafumi Matsui-sanin johtama
koto-ryhmä soitti.
On vaikea sanoa oliko
silmien näkemä vai korvien
kuulema suurempi
esteettinen nautinto.

4.
Sakuran kukkia näytännön
jälkeen lämpiössä.
Eipä arvaisi mikä matka- ja
työurakka tytöillä on takanaan.

3

4
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5.
Morsian kaikessa kauneu
dessaan pukijoittensa
vartioimana.
6.
Suomalaistytöt kimonoissa.
Ihmeen hyvin kaikki sujui,
vaikka varmasti jännitti;
yli neljäsataa
silmäparia katseli
ihan tarkkaan.
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Lokkien kirkuna
kAyntikortti
Kaksipuolinen käyntikortti;

toinen puoli japania,

tuo

sinisen meren
kauas kauas

toinen jotain Euroopan kieltä.
lOOkpl / 110 -140:-

(Hinta riippuu tilaajien

määrästä)

Hinta sisältää ladelmat,
käännöksen.
Ilmoita puh. 637 036

Nuori soturi
kesälläkin laulaa

talven lauluja

Vanhus itselleen
löytää ystävän

leppäkertusta

Kirsti Suomivuori
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Viereisellä sivulla
taval1 is imp ien kesamarjojemme
nimet japaniksi. Ne ovat niitä
meitä niin kovasti naurattavia anglosaksisia kaikuja.
Marjathan eivät ole japani laisille sillä lailla tuttuja
kesän herkkuja kuin meille. (Suluissa tieteel1inen nimi.)
Lisana vadelroaliköörin valmistusohje.

MARJAT
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1. METSÄMANSIKKA
(Fragaria vesca)
ワイルドスロベリー
2.

3.

4.

5.

★ VADELMALIKÖÖRI ★
Rubi ininvärinen 1ikööri
aperiti ivoksi ja jälkiruokajuomaksi.
★ Ainekset: tuoreita vadelmia l/2kuppia,
MUSTIKKA
väritöntä alkoholia 1 kuppi
(Vaccinium myrti1lus)
ブルーベリー
kidesokeria 30 50 g
★Valmistus:Laajasuinen pieni
KARVIAINEN
lasipurkki huuhdellaan kuuma 1la
(Ribes grossularia)
vedellä. Vadelmat, sokeri ja
グズベリー
alkoholi purkki in, joka säilytetään vi ileässä. Likööri on valmista
MUSTA VIINIMARJA
2~3 kk kuluttua,nautittavaksi,
(Ribes nigrum)
jos sailytetään 3-4 kk,marjat
ブラックカラント
otetaan pois, ettei 1 ikööri sameudu.
Vadelmajuoma on syytä nauttia
TARHAMANSIKKA
(Fragaria grandiflora) vuoden sisällä, sen väri ei säily
ストロベリー
kauempaa.

6.KARPALO
(Oxycoccus quadripetalus)
クランベリイー
7.PUOLUKKA
(Vaccinium vitis-idae a)
レッドホルトルベリー
8. PUNAINEN VIINIMARJA
(Ribes rubrum)
I
レッドカラント
(
9. VADELMA
(Rubus idaeus)
ラズベリー

ラズベリーリキュール
澄んだルビー色のリキュール
は、食欲がない時のアペリティ
フに最適です。甘くないほうが
好みの人は、氷砂糖の量を少な
めにして。
•材料（約1カップ分）ラズベ
リー（生）％カップホワイトリ
カー1カップ 氷砂糖3〇〜50g
•作り方❶広口の小ビンを熱
湯消毒して乾かす。ラズベリー
は洗って水気をよくふき取る。
❷（J）のビンに材料全部を入れて
ふたをし、涼しいところに保存。
❸2〜3力月で飲める。3〜4
カ月したら、中のラズベリーを
取り出さないと、濁ってしまう。
★ラズベリーリキュールは年数
がたっと色あせるので、その年
のうちに飲んだほうがよい
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Lisää juttua kirjoitusmerkeistä.'
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問
題

27

問
題

ONOMATOPOETIIKKAA

goro goro ころころ jyristen, muristen
Kaminari ga goro goro narimasu. Ukkonen jyrisee.
雷がごろごろなります。
Neko ga goro goro ilmasti.

Kissa kehrää.

猫がごろごろなります。
gota gotaごたごた
gota gota atsumaru.
ごたごた集

gun-gun ぐん ぐスノ

kyhätä kokoon

vakaasti

gun gun jotatsu suru
ぐんぐん上達する

ed i styä vakaasti

guta guta ぐたぐた veltto, uupunut
guta-guta ni tsukaremashita.
Olin lopen uupunut.
ぐたぐたに疲れました。

guzu guzu ぐずぐず !a i skast i, h i taasti
guzu guzu sh i te wa i raremasen.
Eipäs vetelehditä.
ぐずぐずしてはいられますん 。
Guzu guzu shite i ru baai de wa arimasen.
ぐずぐずしている場合ではありません。
Nyt ei ole aika istua tyhjän panttina.
28

H

ha ha はあはあläähättää, huohottaa
Ani hito wa ha ha itie kakete kimashita.
あの人ははあはあ云って駆けて来ました。
Hän tuli läkähtymäisi1lään juosten.

ha ra ha ra はらはら pelätä, vapista, väristä, tippua
l)o naru ka to hara hara shiniashita.
何うなるかとはらはらしました 。
Vapisin ajatellessani kuinka kaikki päättyisi.
hi ra hi ra ひらひら väristä, lepattaa
liata ga kaze ni hi ra - hi ra sh i te i ru.
旗が風にひらひらしている。
Lippu lepattaa tuulessa.

hiri-hiri ひりひり pistävä, kirvelevä
karakute h i r i - h i r i suru
olla polttavan makuinen
辛くてひりひりする
atsukute h i fu ga h i r i h i r i suru
kuumuus saa ihon Kirvelemään
暑くて皮膚がひりひりする
hoya hoyaほやほやuusi
kaitate no hoya hoya no boshi
買いたてのほやほやの帽子

upouusi hattu

hyuhyu ひゆふひゆ tai hyu-to ひゆっと vihel lys, ujellus
Kaze ga ichi nichi-ju hya hya fuita.
Tuu1i ujelsi ka iken pä i vää.
風が一日中ひゆうひゆう吹いた。
29

Nain kirjoittaa
Tomoko san suurlähetystö! le
osoittamassaan k i rj eessä:
Dear Sirs,
I'm very interested i n people and the culture
〇f
Finland. I hope that we can learn a lot about
each other* s country through letters. Would you
please send me your address,e i ther boys or girls?

1

tell

someth i n g about myself.

Tomoko Ku su maru
12-7 Rokumanj i - cho 3 chome
Higashi Osaka-sh i,
Osaka, 579 JAPAN
Age: 27
Sex: Ferna 1 e
Occupation: a bank clerk
Hobbies: read i n g,
1i s t e n i n g to music
Name:
Adress :

I will

1 ook f or ward to receiving your letter.

[ovno|co

05m&r ん

HENKILÖITÄ KUVAUKS1 IN
Yhdistykseltä ky se 11 ään j atkuvast i japani laisia
henki 1ö i t ä, lapsia j a perheitä, ma i noskuvauk s i in
j a filmeihin. Tarkoituksena on laatia luettelo
halukkaista. Jos 1i saan s i o k i innostaa, soita
15.8. jälkeen J K Y:n sihteerin Heini W i1j a n d e r i n
työnumeroon 90-140 411.
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KIRJASTO on auki jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 12 -13.3〇•
Kirjastossa on yli 1000 nidettä Japanin kulttuuria eri kielillä. Erikoistapa

uksessa voit sopia ajasta puh 637 036.

KLUBI-ILTA

Klubi-illat jatkuvat syksyllä jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiis

taina klo 18 alk.
6.9. keskustelemme elokuvasta; se on samalla pohjustusta tuleville, syksyn leffa-

illoille. Ronny Rönnqvist alustaa ja tuo materiaalia. Ilmoittautumiset arkisin

klo 9-11 puh+fax 637 036.
IKEBANAA Ikebanoja tehdään 28.8. klo 10 alk. Vuosannassa meren rannalla hirsisaunalla. Juodaan vihreää teetä, kerätään luonnosta materiaa 1i,tehdään asetelmat,

puikotaan poskeen japanilaista ruokaa ja pidetään kritiikki.Aikaa kuluu n.14.00
asti. Mukaan mahtuu 10 hlöä. Hinta 40:- maksetaan paikalla. Ilmoittautuminen

arkisin klo 9-11 Laura Lappalainen puh + fax 637 036.

ORIGAMIKURSSI alkaa syksyllä.
SUMI-E

eli itämainen tussimaalaus; jos olet kiinnostunut, soita Gunnel Raville

puh. 555 304.

KIELIKURSSIT

jatkuvat syksyllä, alkeiskurssi, jatkotaso ja enemmän osaaville

käytännön harjoitusta. Tiedustelu puh 637 036 arkisin klo 9-11.
LOPPUKESIN HIPPA 20.8.

Pihlajasaaren kaunis, vanha huvila on varattu meille!

20.8. alk.klo 18. Tarjolla suomalais-japanilainen seisova pöytä. TANSSIA.

ARPAJAISET ja vaikka mitä. Katso tarkemmin erillisestä tiedotteesta. Hinta 120.sisältää ruuan ja paluun moottorilla klo 23 tai aikaisemmin. Ja hyvän seuran.
Ilmoittautumiset arkisin klo 9-11 puh tai fax 637 036.,
KUOROVIERAILU

ta i puh. 536 897.

SUURI KUOROVIERAILU JAPANISTA ; yli 200 esiintyjää. Kuoro esiintyy

Helsingissä 25.8. Temppeliaukion kirkossa ja 26.8. Yliopiston juhlasalissa.

Tai oikeammin kuorot. JKY:n jäsenet saavat tarkemman/ erillisen kutsun tilaisuuk

siin lähempänä ajankohtaa.
KERAMIIKKANAYTTELY

"Traditional Japanese Pottery"-näyttely Suomen lasimuseossa

Riihimäellä 9.9. - 9.10. yhteistyössä Suomen lasimuseon ja Japanin suurlähetystön
kesken. Esineistö, 66 kpl,on tämän päivän japanilaista kerani ikkaa.
JAPAN CULTURE FESTIVAL

uudessa oopperatalossa 24.- 25. 9..Tarkemmin tietoa myöh.

JAPANISMI VUOSISADAN VAIHTEEN TAITEESSA näyttely Turun taidemuseossa jatkuu 4.9. asti.

Moni lienee jo käynyt, jos ei, kannattaa todella mennä.

JAPANILAINEN PUUTARHA ON VALMISTUMASSA ROIHUVUOREEN

Enemmän juttua syysTOMOSSA.
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä
japanilaisen kulttuurin eri alueita tutuiksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille
suomalaisesta kulttuurista. Yhdistys järjestää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, JKY järjestää
myös teatteri- ja orkesteriryhmien vierailuja sekä elokuvailtoja. Julkaisutoimintaa: japanin
kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit, vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri
alueita käsittelevä IIASHI-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO- jäsenlehti.
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kielipallo, origami, ruoka, retket ja perinnejuhlat.
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitten järjestämiseen. Jky:llä on
myös kirjasto. Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki.
日本文化友の会は19 7 8年に設立され、フィンランドの人たちに様々な日本文化を

紹介し、また日本人にフィンランドの文化を知ってもらうことを目的としています 。
当会は年一度の「水の音」コンサートを初め、日本から劇団やオーケストラ、映画な
どを招請しています。出版活動としては、日本語テキストとその付属カセットテープ、

年一回発行の総合日本文化特集誌「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、料理の各部が活動し

ており、その他にも旅行・遠足や伝統的な祭事も行なっています。さらに日本の美術
展覧会のアレンジにも協力しています。当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、「ヘルシンキ中央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。

YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA 1994

Puheenjohtaja

Ronny Rönnqvist

(90)595 068

Varapuheenjohtaja

Aulikki Sauramo

(90)150 2535

Sihteeri

Heini Wiljander

(90)296 3238

Taloudenhoitaja

Antti Lappalainen

(90)637 036

Laura Lappalainen

(90)637 036

Minna Lehmusto

(90)341 3313

Hiromi Umehara-Sorsa

(90)536 897

Gunnel Ravi

(90)555 304

Naoko Shibayama

(90)491 039

Filmit

Ronny Rönnqvist

(90)595 068

Ikebana

Yoko Kobayashi
Laura Lappalainen

(90)746 746
(90)637 036

Japanin kieli

Hiromi Umehara-Sorsa

(90)536 897

Juhlat & myyjäiset

Soili Suominen
Raino Hurme

(90)718 655
(90)529 399

Kalligrafia

Yoko Kobayashi

(90)746 746

Kirjasto

Minna Lehmusto

(90)341 3313

Kobako

Unto Kilpinen

(90)490 256

Origami

Per-Johan Sandell

(90)555 755

Ruokapiiri

Laura Lappalainen

(90)637 036

Sumi-e

Gunnel Ravi

(90)555 304

UYYJ yhteyshenkilö

Aulikki Sauramo

(90)150 2535

Varajäsenet

HARRASTUSPIIRIT YM. TOIMINTA

Japanilaisten jäsenten
yhteyshenkilö

3っ

Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Ilmoitushinnat:1/1 s. 250,- (toisto 200,-),1/2 s.150,-(100,-),1/4 s. 80,- (50,-)
Lehti ottaa mielellään vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia jne osoitteella
PL 305, 00101 Helsinki tai
päätoimittaja Laura Lappalainen, Wecksellintie 6, 00150 Helsinki, puh. 637 036.
HASHI on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema japanilaisen
kulttuurin eri alueita käsittelevä julkaisu. Jäsenhinta

numero 11-12 sekä n:ot 13,14 ja 15

る

る

30,- paitsi kaksois

35,-. Ulkopuolisille vastaavasti 40,- ja

45,-,lisäksi postikulut. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

HASHI tarkoittaa siltaa, tässä tapauksessa kulttuurisiltaa . HASHIEN aiheet:

4

Japanilainen teatteritaide

5

Historia ja yhteiskunta

6

Kirjallisuus

7

Ei teemanumero, vaan käsittelee eri taidelajeja: musiikkia,
elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne

8
9
10

Ruokakulttuuri
Kirjallisuutta, mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa

10-vuotisjuhlanumero . HEIAN-kauden kirjallisuutta, ZEN-maalaustaiteen
kaunis tyhjyys, Japani kansainvälistymisen paineessa ym.

11-12 Japanilainen maailmankuva
13

Vanhuus Japanissa

14

Japanilainen maisemasuunnittelu

15

Japanilainen kuvaamataide

9 kpl jäljellä

LoppUUnmyytV

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan oppikirja JAPANIN KIELI. Kirjan hinta jäsenille 55:muille 70:-,kasetti I 50：-, kasetti II 40:- .Lisäksi tulev postimaksu,

Tilaa alla olevalla kupongilla.

_________________________

TILAUSKUPONKI
Postitusosoite: PL 305, 00101 Helsinki
Tilaan seuraavat Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n julkaisut:
〇
HASHI-julkaisu no________
〇 JAPANIN
KIELI-oppikirja
〇
KASETTI !
〇
KASETTI II

Nimi

Postinumero
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Lähiosoite

Puh.

Allekirjoitus

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305, 00101 Helsinki.
I lakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20: .POSTISIIRTOTILI:800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.
JÄSENHAKEMUS

Nimi

Puh

Postinumero

Lähiosoite

Kansalaisuus ellei Suomen

Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys

Allekirjoitus
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フィンラソド

