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6. 8.1945
ihminen pudotti Hiroshimassa helvetin taivaalta toisten ihmisten tuhoksi. Olen sen 

verran iäkäs mummeli, että muistan kuinka tapahtunutta ei ensin oikein osattu uskoa 
todeksi. Oli täytynyt tapahtua jokin tiedotussekaannus, mutta totta se oli eikä 
painajaista, joita niitäkin oli siihen aikaan liikkeellä.

Hiroshima 1945 on aina oleva raskaana tulisavuvarjona ihmisen tunnossa eikä ole 
kyse keskiaikaisesta kirkkomaalauksesta helvetinkuvineen vaan oikeasta Helvetistä, 
jonka teki ihminen itse, ei paholainen. Eikä uhrien valitus lakkaa, 
se kaikuu sisällämme.

Ajateltiin ihmisen nyt oppineen, vaan ei homo sapiens ole sapiens, jotain on 
siinä rikki. Sama mielipuolen mylly jauhaa.
-Ja minulle uskottiin lapsena, että' ihminen oppii eikä enää käy 

sotia ja tajuaa: ymmärtäminen on tärkeää, ei omistaminenn.

Kiitos jäsenille, jotka taittelivat origamikurkia lähetettäviksi Hiroshimaan. 
Kurkia kertyi yli 40〇. Aika hyvin. Huolta aiheutti origamipaperin hankinta, 
mutta Japanin suurlähetystö tuli apuun ja lahjoitti paperit. Kiitos!

Tämä Tomon numero on kokenut toteuttamisvaikeuksia: yhdistyksen kirjoitin 
ja tulostin varastettiin kirjastosta, Tomohimasta. Tämä nykyinen varastelu 
on tympeää, suttuista. Tarvittaisiin kansanliike asian kohentamiseksi. Olisi 
niin paljon yksinkertaisempaa, kun jokaisella olisi omat kamat. Olipa 
omituinen tunne Japanissa liikkuessa, ei tarvinnut koko ajan olla laukun 
hihna kierrettynä ranteen ympärille ja toinen silmä näkymissä ja toinen 
kassilla. Vaikka kyllähän japanilaiset ystävät sanovat, ettei tilanne enää 
olisi näin kirkas. Oma kokemukseni kyllä oli.

JÄSENMAKSUJA on edelleen jonkin verran avoimina. Se on Z〇.- ja uuden jäsenen 
liittymismaksu 2〇・-, yhdistyksen pankkitili PSP 800021-6481 665. Kirjoitathan 
maksajan/jäsenen nimen niin, että pankin tiliotteen tekijä saa siitä selvän, 
pankit kun eivät enää lähetä muita tositteita.

Tekemisiiin し d
Laura Lappalainen
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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 HASHI-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO- jäsenlehti. 
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kielipallo, origami, ruoka, retket ja perinnejuhlat. 
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitien 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、「ヘルシンキ申央郵便局（HKI1〇）私書箱3 0 5号」です。

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY:N JOHTOKUNTA 1995

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist 90-595 068
Varapuheenjohtaja Raino Hurme 90-529 399
Sihteeri Heini Wiljander 90-296 3238
Taloudenhoitaja Antti Lappalanien 90-698 6496

Laura Lappalainen 90-698 6496
Soili Suominen 90-718 655
Minna Lehmusto 90-341 3313

Varajäsenet Tomoko Saito-Soinisalo 90-286 801
Pauliina Vuorinen 90-635 868

HARRASTUSRPIIRIT

Filmit Ronny Rönnqvist 90-595 068
Ikebana Laura Lappalainen 90-698 6496

Yoko Kobayashi 90-746 746
Japanin kieli Naomi Heino 

Pia Matilainen
Kalligrafia Yoko Kobayashi-Stjerna 90-746 746
Kirjastonhoitaja Minna Lehmusto 90-341 3313
Kirjoitusmerkit jne Unto Kilpinen 90-490 256
Origami Per-Johan Sandell 90-555 755
Ruokapiiri Laura Lappalainen 90-698 6496
Sumi-e Gunnel Ravi 90-698 6405
UYYJ:n yhteys
henkilö Raino Hurme 90-529 399
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Kaunista ja luontevaa 
kimonoesiintymistä, 
kunhan ensin oli 
pukeuduttu.

Japanilaisen kulttuurin 
iltaa vietettiin 14.5.
Aleksanterin teatterissa.

Ihmetellä täytyi 
varsinkin lasten 
kärsivällisyyttä.
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ANZU FURUKAWAN KEPPI OLI NÄHTÄVÄ JA 
KUULTAVA.

Kuultavassa oli monen mielestä liikaa desibelejä. Kyllä alussa, jolloin ääni 
raateli kovimmillaan, ei oikeastaan enää äänenä, vaan jonain konkreettisena, 
väkivaltaisena, joka tunki päähän, omatkin korvani tahtoivat pois. Musiikki 
oli muuten mielimusiikkiani, Carl Orffin Carmina Burana.

Esitys oli vahvaa nähtävää eikä maku heittänyt ja se se varsinainen voima 
oli. Tämän tyyppisissä töissä, joissa ei pysytä totutussa sovinnaisuudessa, 
vaara on karvan päässä. Keppi kesti eikä katkennut.

KIRJEENVAIHTOTOVEREITA
Kaksi Helsingin yliopistossa suomea opiskellutta japanitarta haluaa kirjeen
vaihtotoverin Suomesta. Ohessa loppuosa heidän kirjeestään, joka on päivätty 
23.7.: "We would like to have friends living in Finland. Is there anybody who 
would like to have a friend in Japan? If so, could you introduce ones to us.
I would appreciate it very much if you could help us find a pen pal from your 
country. I'm looking forward your letter. Näkemiin!" 
Kirjeenvaihtoa haluavat siis:

Aya Onuma 
5-14-7 Karihara Niiza-shi 
Saitamaken 7352 
(22 vuotta)

Mayaumi Watanabe 
2-2-4- Nodera Niiza-shi 
Saitamaken 7352 
(22 vuotta)
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Dedohi
Japanin uusi suurlähettiläs Sumiko Takahara, 61,joka on Japanin viides 
naispuolinen suurlähettiläs oli mm. Japanin taloussuunnittelumoimiston 
johtajana. Takahara on Japanin amatööriurheiluliiton puheenjohtaja ja 
hän on valmistunut Tokion yliopistosta. Suurlähettiläs Sumiko Takahara 
ei aikaisemmin ole toiminut diplomaattina ja hänen nimityksensä herätti 
laajalti huomiota Japanin lehdistössä.
JKY toivottaa uuden suurlähettilään lämpimästi tervetulleeksi.

EUROPEAN UNION - JAPAN
The Finnish Institute of International Affairs FIIA oli kutsunut 29.6. 
eri intressipiirien edustajia keskustelemaan aiheesta. Japanilaisina 
alustajina toimivat professori Toshiro Tanaka Tokion Keio-yliopistosta 
ja professori Takako Ueta, International Christian University, Tokio. 
Käsiteltävinä olivat EU:n ja Japanin väliset poliittiset ja taloudelli
set suhteet ja niiden edelleen muovautuminen ja näiden suhteiden mahdol
linen toimiminen mallina Aasian Tyynenmeren valtioille. Kummasti keskus
telu vaan tahtoo lipsua enemmän rahan puolelle. Kulttuuripohjan erilai
suuden merkitys politiikassa ja taloudessa tahtoo usein unohtua.
Kansallinen kulttuuri on kuitenkin aina toiminnan perustana. 
On tietenkin hyvä, että Eurooppa taas otetaan huomioon.

UUTTA TIETOA
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen Japani-tutkimuksessa 
ilmestynyt: Briitta Koskiaho: JAPANI - YHTEISKUNTA MURROKSESSA. 
Marras kuussa 1995 ilmestyy WOMEN, THE ELDERLY AND SOCIAL POLICY 
IN FINLAND AND JAPAN ed by Briitta Koskiaho, Paula Mäkinen ja 
Maija-Liisa Pattini.

JAPANIN KIELTÄ KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOKSESSA/ 
AIKUISKOULUTUSOSASTO
Japanin kielen perusteet - intensiivikurssi.
Pituus 40 tuntia, hinta 600:- Tavoitteena on kielen 
tavallisimpien ilmausten oppiminen.
Opettajana Takako Gosho. Kurssit alkavat pe 6.10.
Ilmoittautuminen 15.9. mennessä puh 986-25 352 tai 
986-25 353, fax 986-131 262.
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TIEDOITUS SUOMESSA ASUVILLE JAPANILAISILLE 
KUVAAMATAITEILIJOILLE,
maalareille, graafikoille, kuvanveistäjille, kalligrafeille, keraami- 
koillejne. Suunnitteilla on japanilaisten, Suomessa asuvien taiteili
joitten yhteisnäyttely Helsingissä keväällä 1996, näyttelytilaksi on 
kaavailtu Kaupungin taidemuseota.
Ottakaa yhteys kuvanveistäjä Ishitomo Shintamiin p.921-4306933. 
Jos tuttavapiirissänne on japanilaisia taiteilijoita, informoikaa.

KORUNÄYTTELY GALLERIA AGORASSA 
1.9.-30.9. ma-pe 10-18, la 10-15
Näytteilleasettaja on todella kansainvälistä elämää elänyt Cristina Keiko 
Tomita-Huuskonen, joka on syntynyt Rio de Janeirossa, suorittanut siellä 
High School Diplomin, Michiganin yliopistossa BA pääaineena taide ja MA 
antropologia pääaineena. Sen jälkeen hän on toiminut kielenkääntäjänä ja 
tulkkina Tokiossa. 1990-91 hän oli vierailevana antropologian luennoitsi
jana Helsingin yliopistossa ja vuodesta 1993 itsenäsenä korusuunnittelijana. 
Raaka-aineena hän suosii poronsarvea, hopeaa, messinkiä ja lasihelmiä. 
Taiteilija kertoo:" Työni kuvaavat monimuotoista sielunelämääni: Ne ovat 
vastauksia kysymyksiin, joita olen kysynyt etsiessäni itseäni, taiteilija 
Cristina Keiko Tomita-Huuskosta." Hänen pari vuotta sitten perustamansa 
toiminimi on Keiko Design.

JAPANIN KIELEN TUNNIT ALKAVAT 18.9. Opetuspaikkana toimii yhdistyksen 
kirjasto TOMOHIMA Huvila Eirassa, Wecksellintie 6, puh.luettelon karttalehti 16, 
ruutu 52 x 71.Ryhmän max.koko 9, minimi, jolla aloitetaan 6. Kesto/kerta 1% t, 
syyslukukaudella ryhmät kokoontuvat 14 kertaa. Kurssin hinta 350:-/kurssi.

Alkeiskurssi ma 17.00 -18.30 opettaja Pia Matilainen 
(Kawata: Japanin kieli)

Jatkotaso 1 ke 17,30 -19.00 opettaja Naomi Heino 
(Kawata: Japanin kieli)

Jatkotaso 2 ma 18.45 - 20.15 opettaja Pia Matilainen 
(harjoitellaan keskustelua, lauseenrakennusta jne, 
opettajan materiaali)

Ilmoittautumiset: Laura Lappalainen puh + fax 698 64 96 tai kyseisen kurssin 
opettajalle Naomi Heino (jatko 1)puh 490 986 tai
Pia Matilainen (alkeis ja jatko 2) puh 557 054. Kurssit maksetaan yhdistyksen 
tilille PSP 800021-6481665.Kuitti esitetään opettajalle.



KOKKAUSKURSSI
Kokoonnumme kolme kertaa keittiömestari Kenichi Kakutan johdolla ravintola 
Kotoon kokkaamaan.Su 24.9. opettelemme valmistamaan sushia,su 1.10. opitaan 
sukiyakin salat ja su 15.10. on vuorossa katsu-don. Kaikkina kertoina saavumme 
ravintola Kotoon, Kalevankatu 21 klo 17.00. Ota mukaan muistiinpanovälineet ja 
essu. Kun herkku on valmistettu siirrymme kabinetin puolelle syömään. Mukaan 
mahtuu 8. Kolme kertaa kokoontuvan kurssin hinta on 180:-, joka maksetaan paikan 
päällä Kakuta-sanille. Ilmoittautumiset viim. 20.9. puh tai fax 698 64 96.

IKEBANA-KURSSI TOMOHIMASSA su 8.10. ja 19.11. klo 13.00
Opettajana toimii Yoko Kobayashi. Jokainen tuo mukanaan muutamia kukkia, 
sakset, pienen terävän veitsen, kenzanin eli siilin kukkien kiinnittämiseksi 
(Jos sinulla ei ennestään ole, hanki tukeva ja tarpeeksi suuri (halk, 6-8-cm) esim 
Stockmannilta.), maljakko, jonka tulee olla matala laakea, mielellään keramiikkaa. 
Mukaan mahtuu 8. Kurssin hinta 25:-/hlö yhdistyksen tilille: PSP 800021-6481 665. 
Il moittautumiset puh 698 64 96 viimeistään viikkoa ennen.

KOBAKO-KURSSI ti 14.1〇. klo 18.00 ja työ viimeistellään ti 24.1〇, klo 18.00 
Kurssi pidetään TOMOHIMASSA, Wecksellintie 6. Ohjaajana toimii Unto Kilpinen. 
Kurssin hinta sisältää valmiiksi leikatut tukipahvit, "vuori"-paperin ja liiman. Jos 
itselläsi on mieleistäsi japanilaista paperia kopakon päällystykseksi, ota mukaan. 
Ota mukaan myös viivotin, sakset, lyijykynä ja muistiinpanopaperia. Mukaan 
mahtuu 8. Voit samalla ratkaista jonkin joululahjapulmistasi. Ilmoittautumiset: 
Laura Lappalainen puh + fax 698 64 96 viimeistään viikkoa ennen.

ORIGAMEJA 20.1〇. klo 18.00 TOMOHIMASSA origamitohtori Pär-Johan Sandellin 
opastuksella. Voi tehdä helpompaa tai vaikeampaa, ohjeet antaa opettaja. Kurssin 
hinta 25:- sisältää paperin. Ilmoittautumiset puh tai fax 698 64 96 10.10. mennessä.

KALLIGRAFIAKURSSIT PORTHANIASSA JATKUVAT. Ne ovat maksuttomia.
Kurssien pitoajasta ja -paikasta tietää opettaja Yoko Kobayashi puh746 746.

KIRJASTO on avoinna jokaisen kuukauden ensimmäinen lauantai klo 14-15. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan joko kirjastonhoitaja Annukka Ollikainen 
puh 633 011 tai Laura Lappalainen puh 698 64 96.
10
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LEFFAT TOMOHIMASSA (Ilmoittautumiset puh tai fax 698 64 96)

Tiistai 31.10. klo 18
MIYAMOTO MUSASHI

Ohjaus: Mizoguchi Kenji (1944)
Näyttelijät: Kawarazaki Chojuro, Tanaka Kinuyo, Nakamura Kanemon 
Mustavalkoinen, n. 60 min.
Englanninkieliset tekstit.

Tämä harvinainen, kuuluisan ohjaajan Kenji Mizoguchin sodanaikainen 
työ kertoo Muasista, legendaarisesta miekkamiehestä ja hänen taiste
lustaan Yoshiokan klaania sekä erityisesti Sasaki Kojiroa vastaan. 
Taistelu päättyy kuuluisaan Ganryun saaren kaksintaisteluun. Mielen
kiintoinen mahdollisuus vertailla tätä elokuvaa keväällä nähtyyn 
Musashi triologiaan.

sekä

MEITO BIJOMARU (KUULUISA MIEKKA BIJOMARU)

Ohjaus: Mizoguchi Kenji (1945)
Näyttelijät: Hanayagi Shitaro, Yamada Isuzu, Oya Ichijiro 
Mustavalkoinen, n. 60 min.
Englanninkieliset tekstit

Tämä Mizoguchin niinikään sodan aikana valmistunut työ kertoo erään 
miekkasepan tarinan ja on kertomus kostosta ja miekanteon vaikeudesta. 
Elokuva on tehty aivan sodan loppuvaiheessa. Tämä antaa sille oman 
niukkuuden leimansa. Mielenkiintoinen elokuva varsinkin japanilaisen 
miekan harrastajalle.
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JAPANILAINEN PUUTARHA ROIHUVUORESSA

Kaupungin puutarhuri Jukka Toivanen on luonut Roihuvuoreen japanilaisen 
puutarhan. Puisto sijaitsee Roihuvuorentie 18 B-talon puistoalueella. Ydin 
Helsingistä sinne pääsee mm bussilla 93, poistutaan Tuhkimontien koulun- 
jälkeisellä pysäkillä. Autolla mennen 1 valoristeys kirkosta, paikalliset tietävät 
neuvoa. Puistoa käydään katsomassa pitkienkin matkojen päästä. Puutarhaan 
on saatu myös japanilaisia kuunliljoja, kieloja ja vaahteroita. Puistoon kannattaa 
käydä tutustumassa aamupäivisin, silloin paikalla on hortonomi Sirpa Kaukonen. 
Ohessa kuva yksityiskohdasta puistossa, jossa on paljon huomioitavaa. Hyvä 
olisi kyllä hankkia ensin tietoa japanilaisista puistoista, mutta ei se suinkaan 
välttämätöntä ole. Jukka Toivanen on tutustunut perusteellisesti tähän japanilai
seen tapaan käydä keskustelua luonnon kanssa.Eikä se suomalaiselle ole vieras.

KEMIJÄRVELLE on perustettu Kemijärvi-Japani-kulttuuriyhteyksiä ylläpitämään 
ystävyysseura, ja mikäpä paremmin sopisi nimeksi kuin TOMODACHI-SEURA RY 
Puheenjohtajana toimii Anne-Marie Lehto ja aktiivisesti on toiminnassa mukana 
myös Mika Pohjantähti, joka myös ensimmäisenä otti yhteyttä JKY:hyn, ehdottaen 
yhteistyötä. Mikäli jotain japania tulee eteen pohjoisessa: Anne-Marie Lehto 
(työaikana) puh 9692-875 694, fax 9692- 875 664 ja (kotiin) puh 9692-887 403.

SIBELIUS-KAPELLIMESTARIKILPAILU pidettiin ensimmäisen kerran. 
Ensimmäistä palkintoa ei jaettu. Kärkeen nousi japanilainen HIROFUMI KURITA. 
Kolmannen sijan jakoivat Jurjen Hempel ja Dorian Wilson.

SUOMEN AIKODOLIITTO PITI 9. 9. 25-VUOTIS JUHLANÄYTÖKSEN
Tomo on painossa juhlanäytöksen aikoihin, joten siitä yksityiskohtaisemmin ensi 
numerossa. JKY onnittelee neljännesvuosisataista liittoa. Perästä tullaan!
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Teatterit: MAXIM 1+2, Kluuvikatu 1,AMANDA 1+2, Sofiankatu 4 
SAVOY Kasarmikatu 46-48, KINO ENGEL Aleksanterinkatu 26 
sekä Elokuva-arkiston ORION Eerikinkatu 15 (Arkiston norm.:-)

Näytöskohtaiset liput 30:-,10 elok. sarjakortti 270:- 
Ennakkomyynti Maxim ja Amanda, Savoyn liput Maximista, 
Engel, Tiketti.

MAXIM 1
22.9. 01.00 Shuji Terayama: Fruits of Passion 
〇〇^25.9・14.30 Shuji Terayama: Fruits of Passion

MAXIM 2
23.9.14.45 Kaizo Hayashi: The Most Terrible Time of My Life
, 01.15 Kaizo Hayashi: The Stairway to the Distant Past
24.9.12.45 Yoshimitsu Morita: Kitchen

16.45 Kaizo Hayashi: The Most Terrible Time of Life
Q^26.9.16.451Yoshimitsu Morita: Kitchen
HT27.9.14.45 Kaizo Hayashi: The Stairway to the Distant Past

AMANDA 1 
り 3.9. 18.30 Yoichi Sai: All Under the Moon

21.00 Gebju Nakamura: Beautiful Mystery
23.00 Sato Hisayasu: Muscle
01.00 Sato Hisayasu: Aria on Gaze
21.00 Yoichi Sai: All Under the Moon
23.00 Gebju Nakamura: Beautiful Mystery
14.30 Kazama Shiori: How Old is the River
23.00 Sato Hisayasu: Muscle
23.00 Sato Hisayasu: Aria on Gaze
14.30 Yasunori Terada: My Wife is Filipina
16.30 Lyhärisarja 3
21.00 Kazama Shiori: How Old is the River 13



la 14.1 〇. klo 12-1

Laajasalossa Ylistalolla
Talo sinänsä on jo näkemisen arvoinen, 

1700-luvun hirsitalo, vanha tilan päärakennus 
kuin sadusta, ainakin stadilaisen silmään.

Siellä voit syödä japanilaisittain, ei tosin tatameilla istuen, 
sushia jne. japanilaista musiikkia kuunnellen 

tai ottaa mukaan kotiin puikoteltavaa. 
Vihreää teetä on tietenkin myös saatavana.

Voit ostaa oman japanilaisen kalligrafian nimestäsi. 
Myytävänä kaikenlaista japanilaista, myös antiikin keräilijälle.

Perille pääset kätevästi:
Herttoniemen metroasemalta bussit 84,85,86,87ja 88 

n.5min ostarin pysäkille, muutama metri oikealle 
keltainen hirsitalo.

Ilmoita myyntipöytähalukkuutesi ajoissa!
Pöytä on ilmainen, mutta 

myynnistä yhdistys perii 10%
. TERVETULOA / IRASSAIMASE!

Pöytätiedustelut Laura Lappalainen puh+fax 698 64 96
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KARUN JA VAPAAN KAUNEUS

Ovatko kirsikat näkemisen arvoisia vain täydessä kukassaan? Pitäi
sikö kuuta katsella vain kun se on kirkas ja täysi? Syvimmin sydäntä 
liikuttaa kuun kaipuu kun sateet ovat tulleet, tai ajatus keväästä jota 
ei suljetuilta ikkunaluukuilta näe. Kukkaan puhkeamaisillaan olevat 
puunlatvat tai puutarhat täynnä varisseita, kuihtuneita terälehtiä - 
näissä jos missä on katselemista...
Kirkas täysikuu näkyy tuhannenkin virstan taa, mutta vielä kau
niimpi, aivan verrattoman kaunis, on kuu joka pitkän odotuksen jäl
keen vihdoin nousee päivänkoiton tienoilla: lumoavan vihervä hohde 
syvällä vuoristossa kasvavien setrien latvojen lomassa, tai tuon 
tuostakin syksyn sateisten pilvenkumpareiden kätköön peittyvä kuu...

Näin kiijoittaa budhalaismunkki ja kirjailija Yoshida Kenko (1283- 
1350) teoksessaan Tsurezuregusa, jonka Kai Nieminen on suomen
tanut nimellä Joutilaan mietteitä. Kenko oli ensimmäisiä, jotka pyrki
vät määrittelemään, mitä wabi-kauneus on.
Ennen kuin wabi määriteltiin tietynlaiseksi kauneuden muodoksi, sitä 
käytettiin vanhan ajan kiijallisuudessa kuvaamaan mm. surumielisyyt
tä, yksinäisyyttä ja vaatimattomuutta. Myöhemmin käsite liitettiin 
muihinkin taidemuotoihin, erityisesti teetaiteeseen. Runoudessa wabin 
avulla kuvattiin vuodenaikojen erityispiirteitä. Kuukausista tämän 
karun kauneuden tunnelma kuvasi parhaiten lokakuun ankeus ja 
synkkyys. Japanilaiset ovatkin kutsuneet lokakuuta kuukaudeksi, 
jolloin jumalat eivät ole läsnä.
Vaikka wabi-tutkimus on ollut vilkasta Japanissa, siitä on niukasti 
kaijallisuutta länsimaisilla kielillä. Wabi-tutkimus on kuitenkin ensiar
voisen tärkeää, koska se auttaa ymmärtämää Japanin kulttuuria ko
konaisuutena. Wabi-kauneuden vaikutus ei näy ainoastaan japanilai
sessa kulttuurissa, kuten no-teatterissa, ikebanassa, arkkitehtuurissa 
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tai keramiikassa, vann myös tavassa ajatella, elää tai arvottaa asioita 
Itse sana wabi ei tavalliselle nykyjapanilaisella sano mitään.

Taiteetkin sotilaan hyveitä

Wabi-kauneuden ihanne syntyjä kehittyi 1500-luvulla zen buddhalai
sen ideologian pohjalta. Karu kauneus miellytti etenkin askeettiseen 
elämäntapaan tottunutta sotilasluokkaa, joka omaksui pian wabi- 
ideologian omien taiteellisten harrastuksiensa peruskiveksi. 
Keskiajalla japanilaisen soturin piti osoittaa taitonsa taistelulajien 
ohella myös kukkienasettelussa, runoudella, kalligrafiassa tai chados- 
sa ('teen tie' eli teetaide). Wabi-kauneuden ihanne yhdistetäänkin 
yleensä teetaiteeseen.
Chadon henkisen isän Sen no Rikyun (1522-1591) voimakkaan per
soonallisuuden luovuuden ansiosta ennen niin ylellinen teetaide 
muuttui vaatimattomaksi ja yksinkertaiseksi. Rikyuta edeltänyt teetai
de oli yläluokan etuoikeus. Siinä käytetyt esineet olivat harvinaisia ja 
loisteliaita. Aluksi myös teehuoneet olivat suuria ja koristeellisia. Tee 
valmistettiin erillisessä huoneessa ja tuotiin valmiina vieraille, jotka 
odottivat varsinaisessa teehuoneessa. Parinkin sotilasjohtajan talou
dellisena ja taiteellisena neuvonantajana toiminut Rikyu vastusti eli
tististä teetaidetta, hän halusi tehdä teetä tavallisille ihmisille, käyttää 
luonnon materiaaleja, kuten bambua, ja yksinkertaistaa ja pelkistää ei 
ainoastaan teehuonetta vaan kaiken teetaiteeseen liittyvän teekulhosta 
ideologiaan. Rikyulle teehuoneessa kaikki ihmiset olivat samanarvoi
sia. Siksi hän pienensi teehouneen oviaukon 65 x 60 cm:n kokoiseksi 
neliöksi, jotta jokainen joutuisi kumartumaan astuessaan teehuonee
seen.

Rikyun perinne elää

Rikyun wabille oli tyypillistä herkkä vastakkainasettelu. Hän alkoi 
käyttää vanhojen ja harvinaisten kiinalaisten tee-esineiden rinnalle 
siihen asti vähemmän arvostettua japanilaista keramiikkaa. Rikyu ei 
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arvostanut esineitä niiden alkuperän mukaan, vaan hänelle kauniit 
esineet olivat aina kauniita. Teehuoneista hänelle 4,5 tatamimaton 
(yksi tatami on 90 x 180 cm) teehuone oli jo suuri, Ideaalinen tee
huone oli 1,5 tatamia: puoli tatamia isännälle ja yksi tatami neljälle 
vieraalle.
Rikyun elämäntyön myötä kehittyi ja muotoutui chado, jossa vieraille 
taijotaan tarkkojen etikettisääntöjen mukaan perinteinen japanilainen 
ateria ja jauhettua vihreää teetä. Teetilaisuus on ennen kaikkea sosi
aalinen tapahtuma, jossa vieraiden viihtyvyydestä huolehditaan par
haimman mukaan. Teetilaisuuteen osallistuvilta edellytetään perehty
neisyyttä eri taiteenlajeihin: keramiikkaan, kalligrafiaan, arkkitehtuu
riin ja kukkienasetteluun. Chadön taitaminen ei loppujen lopuksi ole 
niin monimukaista kuin miltä se saattaa kuulostaa. Tärkeintä on val
mistaa vilpittömin mielin kulhollinen hyvää teetä.
Niin kuin kaikilla taidemuodoilla myös teetaiteella on ollut oma al- 
lonpohjansa. Viime vuosikymmenien aikana, kun länsimainen kult
tuuri on tunkeutunut Japaniin, japanilaiset ovat taas alkaneet etsiä 
omia kulttuurisia juuriaan. Vanhat taidot ja arvot ovat nousseet kun
niaan, ja myös teetaiteen harrastajien määrä on kasvanut. Edelleenkin 
Japanissa etsitään tyyneyttä ja harmoniaa suhteesta elämään ja ympä
röivään maailmaan, koska ihmisellä on kaipuu luonnonläheiseen elä
mäntapaan.

Yabure bukoro -kylmävesiastia hajosi 
vuosisatoja sitten sattumalta 
polttovaiheessa. Kaikkein arvostetuimmat 
wabi-esineet ovatkin jollakin tavalla 
rikkinäisiä.
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Keskeneräinen kiehtoo

Teetaiteen myötä wabi-kauneus määriteltiin esteettisenä terminä seit
semän käsitteen avulla, tyyneys, epäsymmetrisyys, yksinkertaisuus, 
lakastuneisuus, luonnollisuus, mysteerisyys ja absoluuttinen vapaus. 
Tyynen karun kauneus tulee esille teehuoneen hämärässä ja tyynessä 
ilmapiirissä, jossa hiljaisuuden rikkoo ainoastaan veden porina katti
lassa, bambuisen teekauhan napsahdus alustaansa vasten tai isännän 
sukkien suhina tatami-matoilla. Varhaisen aamun utuinen valo siivilöi- 
tyy valkoisella paperilla peitetyn ikkunan läpi, ja huoneessa leijuu 
kevyt santelipuun tuoksu.
Teehuoneen seinälle on ripustettu kiijoituskäärö, johon on kirjoitettu 
jokin tilaisuuteen ja vuodenaikaan sopiva buddhlainen sanonta, vaik
kapa "vain kerran elämässä" tai 'jokainen päivä on paras päivä". 
Teehuoneessa pystyy aistimaan harmonian, joka vallitsee esineiden, 
ihmisten ja ympäristön välittä. •
Wabi-kauneuden toinen piirre epätäydellisyys, epäsymmetrisyys tai 
jopa karu rumuus tulee parhaiten esille japanilaisessa teekulhoissa. 
Japanilaisten mielestä riisikulho saa olla muodoltaan symmetrinen, 
mutta teekulho on parhaimmillaan, kun se on muodoltaan epäsym
metrinen. Yoshida Kenkö kirjoittaa Joutilaan mietteissä:
Pyrkiminen kaikessa täydellisyyteen on ylipäätänsä pahasta. Kes
keneräiseksi jätetty teos kiihottaa mielikuvitusta, se vaikuttaa eläväl
tä, kasvavalta...
Teetaiteessa jokainen esine on huolella valittu tilaisuuden ja vuoden
ajan mukaan. Vaikka kaikki esineet ovat yksilöllisiä, jonkin teeman, 
esimerkiksi täydenkuun tai muuttolintujen paluun, tulee kuitenkin 
yhdistää niitä. Mukana on ainakin yksi esine, joka selvästi poikkeaa 
muista. Esimerkiksi arvostetun kiinalaisen keraamisen teeastian rinnal
la käytetään karua, epäsymmetristä, väriltään mustaa raku-teekulhoa. 
Näin nämä kaksi tyyliltään erilaistä esinettä korostavat toisten kau
neutta ja herättävät katsojan mielenkiinnon.
Myös Kenkö kirjoittaa Juotilaan mietteissä:
^Tylsimykset haluavat kaiken ehdottomasti yhtenäisinä sarjoina.
Epätäydellisyys on toki paljon kauniimpaa..^ 1C



Syrjässä maailman menosta

Wabi-kauneuden kolmas piirre on lakastunut kauneus, jonka voi ais
tia vaikkapa uutuudenkoreutensa menettäneessä teekulhossa tai kir- 
joituskäärössä. Vasta ajan patina saattaa tuoda esille esineen todelli
sen kauneuden. Silti mikä tahansa vanha ja rikkinäinen ei ole wabia. 
Teehuoneiden arkkitehtuurissa tulee esille wabi-kauneuden neljäs 
piirre: yksinkertaisuus tai vaatimattomuus. Teehuoneet ovat pieniä 
kalastajamökin tai erakkomökin tapaisia rakennuksia syvällä puutar
han perällä, piilossa muulta maailmalta. Niissä on paksu olkikatto ja 
maarappausseinät sekä sisä- että ulkopuolella. Ikkuna on pieni, joka 
pehmentää sisälle siivilöityvän valon. Oviaukko on niin ikään pieni, 
huone on sisältä karun pelkistetty. Huonekaluja ei ole, ja lattioita 
peittävät tatami-matot. Kaunis yksityiskohta on huolella valittu puupi- 
lari huoneessa olevan syvennyksen eli tokonoman laidassa. Tokono- 
ma on huoneen sielu, tärkein paikka, johon laitetaan esille koruton 
kukka-asetelma tai kiijoituskäärä. Teehuoneiden pelkistyneisyydessä 
on samaa kuin zen-luostareiden karussa arkkitehtuurissa. Molemmis
sa ulkoisen köyhyyden alta löytyy rikkaus.

Luonnollista kuin hengitys

Wabi-kauneuden viidennellä piirteellä luonnollisuudella tarkoitetaan 
luonnollista tiedostamattoman tai vilpittömän merkityksessä. 
Teetaiteessa kaikkein tärkeintä on valmistaa kulhollinen hyvää teetä. 
Siihen pystyy vain tyhjin mielin. Kun ihminen on pystynyt irrottautu
maan maallisen elämän asettamista rajoista, unohtamaan minänsä, hän 
saavuttaa tyhjyyden, tyyneyden, jossa kaikesta toiminnasta tulee 
luonnollista ja vapautunutta. Jokaisen liikkeenkin tulisi olla yhtä luon
nollista kuin hengittäminen. Yhtä liikettä seuraa toinen tasaisesti ja 
pehmeästi.

Luminen polku teehuoneeseen. Tämän 
lyhyen matkan aikana vieras tyhjentää 
mielensä voidakseen nauttia teehuoneen 
rauhasta.20
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Wabi-kauneuden luonnollisuus tulee esiin myös vaikkapa teekulhojen 
valmistuksessa. Näitä kulhoja ei tehdä tietoisesti ja harkitusti epä
symmetrisiksi -ne vain tehdään. Ne valmistetaan tyhjin mielin, ilman 
tarkoitushakuisuutta, ja niin kutsutun hallitun sattuman annetaan rat
kaista lopputulos
Wabi-kauneuden kuudetta piirrettä, tummaa ja mysteeristä kauneutta, 
kuvaa ennen kaikkea hienostunut, äärimmilleen pelkistetty liike. Jo
kainen liike teehuoneessa on tarkoin määrätty; se on tyyni mutta te
hokas, ei missään nimessä kiireinen ja levoton. Chadon ei ole ainoas
taan teetaidetta, vaan se on myös ihmisvartalon liikkeen taidetta.

Koko teetilaisuutta rytmittävät siirtymät vastakohdasta toiseen - var
josta valoon, karuudesta eleganssiin, nopeastatemposta rauhallisuu
teen ja päinvastoin.
Teetilausuuden ensimmäisen puoliskon aikana ikkunoiden edessä on 
bambuverhot ja huoneen tokonomassa on buddhalainen mietelause. 
Tunnelma on hyvin latautunut, mietteliäs ja seesteinen. Kun tilaisuu
den kohokohta on ohitettu ja jälkimmäinen puolisko alkaa, verhot 
nostetaan ylös ja tokonomassa on mietelauseen sijasta kukka- 
asetelma. Tunnelma on kevyt, aktiivinen ja vapautunut.

Ääretön vapaus

Viimeinen eli seitsemäs wabi-kauneuden piirre on hyvin filosofinen ja 
abstrakti: ääretön vapaus. Sillä tarkoitetaan kauneutta, joka on vapau
tunut dualistisuuden asettamista rajoista. Siinä kauneus ja rumuus 
ovat läsnä erottamattomana parina.
Wabi-kauneus on tyhjyyden (mu) kauneutta. Yksi nykyajan suurim
mista japanilaisista filosofeista Hisamatsu Shinichi on kiijoittanut, 
että teetaiteen syvimmän olemuksen on ymmärtänyt vain se, joka on 
tullut tietoiseksi tyhjyyden ideologiasta ja omaksunut sen osaksi elä
määnsä. Hänen elämästään on tullut taidetta ja taiteesta elämää. 
Teetaiteessa tyhjyyden ja äärettömän vapauden periaatetta kuvaa 
hetki, jolloin vieras kulkee pientä polkua pitkin kohti puutarhan peräl
lä olevaa teehuonetta. Ympäröivä puutarha mukailee luonnonmaise
maa. Mitään kukkivia tai tuoksuvia puita ei käytetä. Myöskään kuk- 
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kaistutuksia ei ole. Puutarhaa hoidetaan huolellisesti, ja ennen teetilai
suutta se kastellaan kevyesti raikkaalla vedellä. Teehuoneeseen johtaa 
kiviaskelmainen polku, jota pitkin vieras astelee verkkaisesti nauttien 
puutarhan kauneudesta, raikkaudesta ja hiljaisuudesta. Tämän lyhyen 
matkan aikana vieras puhdistaa mielensä ja irrottautuu iloistaan ja 
suruistaan. Tämä on tietynlaista meditaatiota, keskittymistä oikean 
mielentilan saavuttamiseksi.
Sisäänkäynnin vieressä on kivinen vesiastia, jonka äärellä vieras puh
distaa itsensä konkreettisesti pesemällä kätensä ja huuhtelemalla 

kurkkunsa. Näin hän astuu sisään teehuoneeseen täysin puhtaana ja 
55tyhjänä,5. Isäntä puolestaan puhdistaa vieraiden edessä kuvaannolli
sesti punaisella silkkiliinalle teeastian ja teelusikan. Liinaa taitellessaan 
hän puhdistaa mielensä ja keskittyy valmistamaan teetä koko sydämel
lään.

Nöyrä elämäntapa

Wabi-ideologia ei rajoitu ainoastaan kauneuteen. Sen avulla kuvataan 
myös karun askeettista elämäntapaa. Vaatimattomuutta ja nöyryyttä 
suhteessa itseen ja omaan elämään. Wabi-tyylinen elämä tarkoittaa 
ennen kaikkea sitä, että ihminen ei voi täyttää kaikkia mieliteko)aan. 
Se tarkoittaa myös materiaalisesti puutteellista elämää, jota hallitsee 
tietynlainen raskasmielisyys. Ihminen luopuu maallisen hyvän ja kun
nian tavoittelusta, samoin kuin maallisesta kiintymyksestä ihmisiin tai 
asioihin. Ihanteet ovat samantapaisia kuin zen-munkeilla.
Wabi-elämä ei tarkoita erakoksi ryhtymistä, eikä se ole keino tyhjyy
den tai tyyneyden saavuttamiseksi. Sen ja zen-haijoittelun korkein 
päämäärä on saavutettu, kun ne ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elä
mää.
Tarina kertoo teemestarista, joka viettää hiljaista elämäänsä erittäin 
vaatimattomassa mökissä. Yllättäen hänen ystävänsä tulee vierailulle. 
Tämänkin päivän aamuna teemestari on tehnyt kaikki tarpeelliset 
valmistelut, jotta tee voidaan taljoilla. Näin hän on tehnyt päivittäin, 
odottipa vierasta tai ei. Mestari tarjoaa teen, ja vieras viettää rauhalli
sen ja miellyttävän iltapäivän hänen luonaan nauttien hänen vieraanva
raisuudestaan. □ c
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Yhdistyksemme jäsen RIITTA WELROOS kriitikko, kirjoittajaohjaaja, runoilija 
on muistanut meitä parilla runolla. Riitalta on tulossa myös uusi kokelma.

ACT

Sinä olet mato, 

minä olen omena.

Sinä olet laava, 

hautaat minut allesi, 

tunget suusta ja korvista 

ja minun on niin hyvä.

ELÄMÄN RAKASTAJA

Silmissäsi haavoittunut enkeli 

kuljet rytmikkäästi;

mozartin sävelten tahdissa 

rakastut elämään.



Joka kukalla 

niinkuin ihmiselläkin

oma aikansa

Valkovuokkolehdossa 

kaipaan sittenkin 

kotiseudun kukkia

Joka vuodenajalla 

omintakeinen kauneutensa

j

Koskaan metsässä /
/ 

yksinäiseksi
f 

ei tunne itseään

Kirsti Suomivuori 

KALLIGRAFIA JA 
SUMI-E-TARVIKKEET: 
SIVELTIMET, 
KYNÄT,
PAPERIT,
TUSSIT, 
TUSSIKAUKALOT, 
PAPERIT
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matkalla
Tämän matkakertomuksen kuvat, samoin kuin perusteellisemmat kuvaukset 
ovat harvemmin Japanin matkoilla nähdyistä paikoista.

Laura Lappalainen,

Sankarimatkailijat: Meeri Aalto, Antti Lappalainen, Laura Lappalainen, Eeva 
Malmelin, Leena Mäenrinta, Mirja Nuotio, Mirjam Ramberg, Liisa Riukula, Eero 
Sipiläinen, Julia Tallgren, Eeva Tenhunen ja viimeeksi parhaaksi vaan ei lopuksi 
häämatkalla olevat Matti Ahonen ja Kristiina Huhdanmäki.

Matkaan oli ilmoittautunut 20, mutta maa järisi ja kansa pelkäsi tai ei niinkään 
lähtöä suunnitelleet, vaan heidän aviomiehensä, siskot ja yleensä omaiset. Ja 
kyllähän sen ymmärtää.

Suunnitelmassa olivat Tokio, Kioto, Nara, Otsu, Ishiyama ja Narita. Suun
nitelma toteutettiin. Menolennolla tutustuttiin, onhan siinä aikaa. Oli kyllä 
tavattu jo aikaisemmin Tomohimassa, vaihdettu nimiä ja katseltu dioja. Lennon 
aikana ainakin Leena ja Laura huomasivat olevansa jotensakin sukulaisia 
sielultaan; kaikki laitettiin omaan arvoonsa.

Perillä ryhmää odotti iloinen yllätys, josta kylläkin oli jotain tietoa jo koto
maassa: Japani-Suomi-yhdistys järjesti kunniaksemme juhlat! Hauskat, iloiset, 
lämpimät, maukkaat juhlat! Tästä kontaktista kuuluu kiitos Mirjam Rambergille, 
Suomalais-japanilaisen yhdistyksen kaikkikaikelle. Yleensäkin, missä Japanin 
merkeissä suomalaispiireissä kohdataan, siellä näkyy myös Mirjamin hymy.

Meitä tultiin hakemaan ja perillä alkoi varsinainen trahteeraus: suki yakia (mm 
herkullista marmoroitua lihaa, shiitake-sieniä jne), herkullista jäätelöä, sakea, 
olutta, viiniä, iloista, välitöntä yhdessä oloa.

Isäntinämme toimivat muiden muassa Japani-Suomi-yhdistyksen puheen
johtaja herra Yutaka Katayama, sharmikas ja suomea erittäin hyvin puhuva 
herra Kensuke Ugashi, viehättävä vaimonsa Kimoko-san, herra Masayoshi 
Shimomura ja rouva Hisae Shimomura. Tuntui kummalta, että nämä jollain 
tapaa niin kovin tutut henkilöt ja me heidän kanssaan olemme eri puolilta 
maapalloa. Yutaka Katayama-sanin ja Kensuke Ugashi-sanin tapaisimme tosin 
myös heidän Suomen matkallaan, jollion he olivat tulossa Suomeen 
Suomalais-japanilaisen yhdistyksen 60-vuotisjuhlan kunniaksi.
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Juhla jatkui , mutta lopulta väsymys sai otteen matkalaisista ja vaihdettiin 
kiitokset hyvästä seurasta ja hauskasta illasta ja palattiin Akasakan kaupung
inosassa sijaitsevaan hotelliimme, Asia Centeriin. Sinne tutumaan.
Aamulla liikkeelle runsaan aamiaisen jälkeen. Edelliseniltaiset isäntämme 

olivat ehdottomasti tahtoneet toimia oppainamme ja hotellille olivat tulleet 
meitä noutamaan viehättävä, Suomessakin konsertoinut pianisti Keiko Ishii-san 
ja nuori herra Hisashi Hayakawa, joka oli ollut vaihto-oppilaana Ranskassa ja 
hänen kanssaan puhuimme ranskaa, jota hän puhui huomattavan hyvin. 
Ensimmäisen kerran puhuin japanilaisen kanssa muuta läsimaista kieltä kuin 
englantia.

Suuntasimme Nipporin kaupunginosaan, joka on aika harvinainen Tokion 
alue; se säilyi sodan aikaiselta tuhoamiselta. Näimme siellä viehättävän, 
pienen /nar/-temppelin. Inari on shintolainen ketun hahmoinen jumaluus, jonka 
temppeliin kuuluvat lakanpunaisten torii-porttien muodostamat käytävät. 
Alueen asuinrakennukset ovat perinteisiä, puisia, matalia japanilaisia. 
Oppaamme, nuoret japanilaiset olisivat kyllä mieluummin näyttäneet meille 
pilvenpiirtäjiä. He eivät olleet koskaan käyneet Nipporissa. Jatkoimme 
Asakusaan, jossa söimme herkullisen lounaan oppaittemme kanssa tatameilla 
istuen. Hisashi Hayakawa-san ei ollut aikaisemmin ollutkaan Asakusassa. 
Minäpä luulen, että Helsingissäkin, joka on sentään piskuinen Tokioon 
verrattuna, löytyy aika monta nuorta, jotka eivät ole käyneet esimerkiksi 
Seurasaaressa.

Vuorossa oli venematka pitkin Tokion läpi viilaavaa Sumida-jokea ja 
Hamarikyu-puisio. Venematka antaa aika hyvää kuvaa Tokion pilvenpiirtäjistä 
ja kaupunkisuunnittelusta varsinkin siinä mielessä, että rakennusten väliin on 
jätetty tilaa, tuntuma ei ole yhtä ahdistava kuin esimerkiksi Manhattanilla. 
Rantauduttiin Hama rikyu-puistoon, jonka keisari aikoinaan lahjoitti tokion kau
pungille. Se oli aikaisemmin hovin ankanmetsästyspuistona. Japanin puistoja 
käsitellään klubi-illassa syyskuussa, joten tässä yhteydessä en syvenny 
yksityiskohtaisemmin tähän Tokion keskustan keitaaseen. - Hotelliin 
lepäämään ja maistelemaan sakea, Asia Centerin hyviä puolia ovat avarat, 
vapaasti käytettävissä olevat seurustelutilat. Siellä kokoonnuimme iltaisin 
infolle.
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Seuraava päivä oli varattu ostoksille eli AKIHABARAAN! Ne, jotka eivät 
lähteneet ostoksille, suuntasivat Uenoon ja siellä tutustuttiin ensin paikalliseen 
Inari-temppeliin. Käveltiin tihusateessa lakanpunaisina kiiltelevien torii-porttien 
kujassa, ihailtiin ajan tummentamaa seetripuuta temppelien rakenteissa ja 
hankittiin leimat niitä varten hankittuihin vihkosiin. Nämä leimat ovatkin 
hauskoja matkamuistoja Japanista, sitä oppii kummasti vainuamaan leimojen 
saalistuspaikat. Jatkettiin Tokion kansallismuseoon. Mikä mahtava museo! 
Siellä on lähes kaikki se Japanin taiteesta, minkä kirjoissa näkee ja on aina 
toivonut näkevänsä "elävänä". Siinä ne ovat kauniisti, vapaasti esille pantuina. 
Aika hengästyytävä kokemus. Museon alakerrassa on taidekirjakauppa. Sinne!

Uenon Inari-temppelillä Laura, Meeri, Leena, Antti ja Eeva

Akihabaroineet pursusivat riemua, oli ollut uskomaton paikka. Tässä alkoikin 
yksi koko matkan perusjuonne; Liisan uusi kamera ei toiminut.
Aikaisn aamulla lähdettiin junalla Kamakuraan. Oppaanamme toimivat 

Kensuke Ugashi-san, hänen viehättävä ja elegantti vaimonsa Kimoko-san, joka 
on huomattava ikebanan tuntija sekä nuori herra Hisashi Hayakawa.

Kamakuran Suuri Buddha ei räpäyttänyt silmäänsäkään, kunhan vain oli yhtä 
suurta Buddhaa ja hymyili, jos sitäkään. Tiesiköhän olevansa Japanin toiseksi 
suurin. Naran Dai Butsu on vielä suurempi. Näinhän se on joku saarna 
ihmiselle vaatimattomuutta sisäistä suuruutta ja ihminen veistää ison patsaan 
tai rakentaa Pietarin kirkon. Tsurugaokan-Hachiman-temppelillä meitä odotti 
juhlava näytös: temppelistä tuli ulos hääpari. Morsian oli vähän säikähtäneen 
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Lakkarasia Kansallismuseossa.
Siinä se oli ihan ilmielävänä, 
rasia jonka jokainen on nähnyt taidekirjoissa.

näköinen ja yllättävän tukeva japanittareksi, sulhanen hoikka ja tyylikäs 
shaketissaan eikä oman arvon tunnossa vaikuttanut olevan puutteita. Sitä siinä 
kuvailtiin ja sitten rikshat lähtivät kipittämään morsiusparia ja juhlaväkeä 
juhlapaikkaan. Jotenkin jäi sellainen vaikutelma, että morsiamen isän 
lompakolla oli ollut töitä... Kuljimme toisen ja kolmennen torii-portin välistä 
kirsikkakujannetta, ja rikshat vierivät vieressämme. Joku sakura oli aloittanut 
kukintansa, kevät oli pari viikkoa edellä ajasta, voitoksemme. Pari viikkoa 
kotomaahan palaamisemme jälkeen Japanissa alkoivat kylmät sateet ja 
paikoitellen satoi jopa lunta kirsikankukille. Ei ole säät niin kuin ennen!
Kamakurassa söimme jälleen hyvin ja tatameilla istuen kuin vanhat tekijät tai

KAMAKURAN SUURI BUDDHA 
pienempiensä
seurassa. Takaa vasemmalta: Antti 
Lappalainen, Mirja Nuotio, Kristiina 
Huhdanmäki, Matti Ahonen, Mirjam 
Ramberg, Meeri Aalto, Eeva Tenhunen, 
Leena Mäenrinta, Julia Tallgren ja 
Liisa Riukula.
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ainakin melkein. Ravintola oli pieni, perinteinen japanilainen omassa puisessa 
rakennuksessaan. Söimme toisessa kerroksessa ja pari meistä otti alakerrasta 
puukengät jalkaansa ja henkilökunta oli tukahtua nauruunsa hakiessaan niitä 
alas - ne olivat tarkoitetut toalettikäyttöön. Ovat ne Europa-jinit niin hassuja! 
Rautatieasemalla meitä odotti suomalaisittain aika erikoinen yllätys. Joku 
meistä oli ostaessaan lipun automaatista maksanut muistaakseni noin 1 Smk 
liikaa ja virkailijoiden mielestä erotus täytyi ehdottomasti korvata 
asianomaiselle. Meni joku aika etsittäessä oikeaa virkailijaa tms., vaan eipä 
ollut kiire ja juna tuli pienen jätskinsyöntiodotuksen jälkeen.

Kamakura sijaitsee 40 km lounaaseen Tokiosta, Sagamin lahden rannalla ja 
asukkaita siellä on 175.00〇, temppeleitä 65 ja shintolaispyhäkköjä 19.

HISTORIAA: Danouran verinen taistelu Minamoton ja Tairan välillä oli 
päättynyt (1185) ja Minamoto Yoritomo (1147-99) perusti itäisen Japanin 
sotilasaateliin nojaavan valtansa ( Kamakura bakufu) keskuksen Kamakuraan, 
kauas Kioton hovista. Kamakura säilyikin sotilasaatelin vallan keskuksena 
vuoteen 1333. Yoritomon kuoleman jälkeen shogun-vallan perivät hänen poi
kansa Yoriie ja Sanemoto, joiden murhaan Minamoto-suku sammui ja valtaan 
astui Hojo-klaani, joka puolestaan tuhoutui hurjissa taisteluissa, jotka hävittivät 
laajalti kaupunkia. Seurasi Muromachi-kausi (1338-1573), jolloin Kamakura eli 
loiston ja mahdin aikaa Ashikaga-shogunien vallan alla, mutta hallintokeskuk
sen siirtäminen Odawaraan alensi kaupungin kalastajakylän asemaan. Vielä 30 
vuotta sitten Kamakura oli pieni lomanviettopaikka; nykyään sitä asuttavat 
Tokion ja Yokohaman älymystöt. Kesäisin se on suosittu rantalomapaikka ja 
erittäin suosittu turistikohde temppeleineen ja - se Suuri Buddha.
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DAIBUTSU eli Suuri Buddha, jonka 1252 valoi pronssiin Ono Goromeon tai 
Tanji Hisamoto, istuu helpottavan luontevan näköisenä Kotokuin temppelillä. 
Temppeliä itseään ei enää ole, se tuhoutui myskyssä 1369. Käsien asento 
(mudra) ilmentää järkkymätöntä uskoa. Patsasta hallitsee voimakas keskit
tyminen. Jotenkin siinä vierellä seistessä ei tunne itseään erityisen tärkeäksi.

Kamakurassa matkalaisia suosi kaunis ilma, muutenhan aina välillä satoi 
enemmän ja välillä vähemmän ja välillä paistoi aurinko. Niinhän se näissä vuo
risissa maisemissa on. Henkilökohtaisesti en oikein ymmärrä suunnatonta vesi
kauhua. Eihän siitä kummemmin turpoa jos ei kutistukaan.
JR-railpassit oli hankittu ja edessä pakkaaminen ja luotijunalla kohti Kiotoa. 
Matkan vetäjänä vähän jännitin parin matkalaisen suurten matkalaukkujen 
takia, luotijunaanhan saisi ottaa vain pieniä hyllylle mahtuvia kantamuksia. 
Mutta ei mitään hankaluuksia, ei mennessä eikä palatessa, vaikka kamat eivät 
kyllä vähentyneet. Luotijuna, shinkansen on kiva, vauhtia noin 250 km 
tunnissa. Valoisat vaunut ja mukavuudet ovat erittäin siistejä ja junan 
liikkuminen pehmeää. Siinä on mukava kellua eteenpäin ja noukkia 
herkkupaloja joko junasta tai asemalta ostetusta bentosta eli eväsrasiasta, jota 
jää muuten kotomaassa kaipaamaan. Meilläkin matkat ovat pitkiä, voisi olla 
ihan kiva ajatus.Bentoissa on muuten aina päiväys, myydä ja ostaa saa vain 
samana päivänä valmistettuja.

Kiotossa asuttiin aivan lähellä asemaa Dai-ni-Tower-hotellisa, joka on kätevä 
sijainniltaan, bussiasema on myös aivan vieressä, samoin turisti-info. 
Aamiainen on runsas tai oikeammin niin paljon kuin maha vetää joko japaniksi 
tai amerikaksi.

Liisa Riukula on toiminut useamman japanilaisnuoren keinoemona heidän 
Suomessa oleskelunsa aikana, Liisa kyllä itse puhuu lapsistaan ja tituloi itseään 
heidän äidikseen. Nyt odotettiin heidän yhteydenottoaan Kiotossa. Tämä 
monen mamma on muuten etevä korukivenhioja, hän saa kiven hengen esiin 
varsinkin spektroliitistä. Lämmin kiitos kauniista riipuksesta, jonka Liisalta sain. 
"Lapsia" ilmestyikin ja Riukulan Liisaa kestittiin upeasti ja vietiin mm 
kyläilemään Biwa-järven pohjoisrannalle asti.

Kristiina Huhdanmäki ja Matti Ahonen , tämä vastavihitty nuoripari, jonka aito 
kiintymys lämmitti sydäntä, sai myös vierailukutsun Kristiinan tai japanilaisittain 
sanottuna Kurisutiinan japanilaisen työtoverin kotiin, joka ei selvästi ollutkaan 
mikä tahansa japanilaiskoti. Perheessä ymmärrettiin ja harrastettiin perinne- 
taiteta. Perheen poika, Kristiinan työtoveri oli esitellyt vierailleen kalli
grafioitaan ja kestitys oli ollut ylen edustava.

Kioton rautatieasemalla riittää kävelemistä, tasaista ja portaita. Luulenkin, että 
osasyynä japanilaisten pitkäikäisyyten ja ikääntyneittenkin henkilöitten reippaa
seen liikkumiseen on jatkuva patikoiminen, mäkin nousu ja portaitten kipu- 
aminen. Ensisijassa kuitenkin tietysti maailman terveellisimmäksi sanottu 
ravinto. Japanilaisethan ovat maailman pitkäikäisin kansa, jos huomioidaan 
vain naisten keskimääräinen elinikä, 83,7 vuotta miesten keski-iän ollessa 76.
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Jos arvioidaan molempien sukupuolien keskimääräisen eliniän mukaan, 
voittavat italialaiset. Tilastoidahan aina voidaan ja niillä todistella.

Lähdettiin kukin tahollemme tutkistelemaan Kioton keskustaa. Tätä kaupun
kiahan liittoutuneet eivät hävittäneet, yksi selitys olisi amerikkalainen esikunta- 
kenraali, joka olisi ollut ihastunut japanilaiseen vanhaan kulttuuriin ja saanut 
aikaan tämän kulttuurin säästymisen. Mene ja tiedä.

Mirjamin kanssa löydettiin läheinen, mahtava Sanjusangendo-temppeIi. 
Kiotossahan on yli 2000 temppeliä ja pyhäkköä jotenka katsottavaa ja 
tutkittavaa löytyy.

Seuraavana päivänä tutustuimme Ryoan-ji kivipuistoon, joka lienee Japanin 
puistoista kuuluisin puisto. Se on aidoin esimerkki karesansui- eli kuivapuis- 
totyylistä liittyen zen-temppeliin. Vain 15 kiveä ryhmiksi sommiteltuina, niiden 
juurella vähän sammalta, vain haravoitua hiekkaa kiviä ympäröimässä sym
boloimassa merta. Puiston sanotaan olevan muistuma Japanin sisämerestä, 
jonka esi-isät ylittivät saapuessaan Honshun saarelle. Helppo nämä kiviryhmät 
onkin kuvitella merestä kohoaviksi tulivuoriksi ainakin sen, joka on ylittänyt 
mainitun meren. Ryoan-ji on tyyppiesimerkki 1300-1500 lukujen puutarhasuun- 
nittelusta. Kuljeksimme ympäröivää puistoaluetta teehuoneineen ja jatkoimme 
bussilla Kinkaku-ji eli kultaiselle temppelille.

Näkymä kaunis, uskomaton: öinen sade oli puhdistanut luonnon, aurinko 
paistoi ja 18 karaatin kullalla päällystetty temppeli heijastui tyyneen lammen 
pintaan varsinkin ylhäältä polulta alas katsottaessa temppelin katolla siipiään 
levittelevän fenix-linnun kimallellessa taustanaan peilimäiseen vedenpintaan 
kertautuvat männyt ja lammen pikku saaret. Alkujaan rakennus oli Ashikaga- 
shogunin vetäytymispaikka, mutta hänen kuolemansa jälkeen siitä tuli 
temppeli. Tuhopolttaja hävitti rakennuksen 1950 sen heijastuttua lammen 
pintaan 550 vuotta. Temppeli rakennettiin uudelleen uskollisesti entisen 
kaltaiseksi, kuvia temppelistä oli runsaati. Kinkakuji-temppeliltä palattiin Kioton 
keskustaan, nälkäkin jo oli. Joku osti huoneeseensa benton ja juotavaa, joku 
lähti kokeilemaan kaupungin ruokapaikkoja. Kiotossahan on varsinkin
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helsinkiläisen helppo liikkua, se on suunniteltu saman, alkujaan kiinalaisen 
ruutukaavan mukaan, jotenka liikkuminen ei ole kiinalaista. Sitä paitsi 
Japanissahan on yleensäkin turvallista liikkua, ei varkaita tai muuta häiriötä.

Seuraavana päivänä oli vuorossa keisarillinen villa ( huvila tuntuu hassulta 
tässä yhteydessä) KATSURA. Sinne oli hyvissä ajoin jo Suomesta anottava 
vierailulupa, jolloin oli ilmoitettava käyntiä anovan henkilön tarkat henkilötiedot 
ikää myöten. Selostus paikalla tapahtuu vain japaniksi ja vain neljä saman 
ryhmän jäsentä saa kulkea yhdessä.Lupa käyntiin tulee anoa keisarilliselta 
housholdilta ・ keisarillinen perhe viettää vieläkin kesäisin aikaa Katsurassa. 
Tutustumiskierros oli ilmainen. Meille luvan anomisen hoiti Kiotossa monia 
vuosia asunut graafikko Tuula Moilanen, joka oli valmistautumassa kovalla

KINKAKU-JI, kultainen paviljonki

kiireellä yhteisnäyttelyyn. Hän sai kyllä uusia hommia: Liisan uusi kamera ei 
vieläkään toiminut, vaikka luulenpa jokaisen hartaan toiveen olleen iltaisin:" 
Kunpa Liisan kamera toimisi!" Katsura-kierroksella meillä oli hankaluutena se, 
että ainoastaan yksi ryhmästämme osasi japania. Tulkki olisi tullut maksamaan 
500 Smk/hlö. Kysymyshän on kuitenkin visuaalisesta elämyksestä. Tämän 
tapaisissa nähtävyyksissä olen ollut huomaavinani ihmisten helposti jäävän 
"katselemaan" kuultuja sanoja ja sanojaa; seisotaan tuijottaen puhujaa eikä 
nähtävää. ”



Katsura-puisto monine teehuoneineen, maisemanihailupaviljonkeineen, 
lampineen sijaitsee Katsura-joen läheisyydessä rauhaisan luonnon keskellä. 
Lammissa ei nyt kylläkään ollut vettä. Kysyin syytä oppaalta ja hän mainitsi 
syyksi maanjäristyksen. Sitä olin jo ehtinyt epäilläkin, Kiinassahan on jo 
muinaisista ajoista asti tiedetty pelätä maanjäristystä lampien veden hävitessä 
maan uumeniin. Kuulimme Tuula-sanilta suurta maanjäristystä ennustetun 
ensi syksyksi. Hän sanoi ei niinkään pelkäävänsä omasta puolestaan vaan 
kaikkien Kioton temppelien ja taideaarteittenpuolesta. Nytkin oli järistyksessä 
joitain patsaita pudonnut ja särkynyt. Iltaisin tuli näkymiä Kobesta ja kyllähän 
näkymä oli kuin mahtavan tehosekoittajan jäljiltä. Kobessa käytiin keskustelua 
ja kinaakin uudelleenrakentamisesta ja etenkin uudesta asemakaavasta. 
Kyllähän oleskelumme aikanakin välillä tutisi, varsinkin Tokiossa ja koska olin 
ryhmän kanssa liikkeellä, katselin joka paikassa turvaohjeet jne.tarkasti. 
Niinkuin varmaan muutkin. Mutta nyt takaisin Katsuraan.

Keisarillinen KATSURA-villa sijaitsee rauhaisan luonnon keskellä Katsura-joen 
rannalla. Sekä käyskentelypuisto että lukuisat rakennukset edustavat 
japanilaista perinteistä arkkitehtuuria ja puistosuunnittelua puhtaimmillaan. 
Prinssi Toshihito rakennutti tänne ensimmäisen teehuoneen kolmisensataa 
vuotta sitten ja johti siellä itse teeseremoniatilaisuuksia. Suomalaisillehan

34 KATSURA -palatsin SHOKINTEI - teehuone 
on rakennettu 1600-luvulla.



KATSURA-puiston 
muurin sisäänkäynti. 
Taitavasti 
asetellut astuinkivet 
johtavat 
Geppa-ro- 
teehuoneeseen.

Katsura puurakenteisine rakennuksineen ja veteen heijastuvine (Nyt ne eivät 
kylläkään heijastuneet mihinkään, kun maa oli tutissut ja vesi kaikonnut.) 
käkkärämäntyineen ei ole vieras. Rakennukset on sijoitettu ottaen huomioon 
näkymät eri vuoden- ja vuorokauden aikoina. Varmasti meheviä värinäkymiä 
ruskan aikaan!
Ensimmäiset neljä meistä menivät paikalle jo kello yhdeksäksi, jokaiselle 

ryhmälle oli varattu aikaa kaksi tuntia ja keskellä päivää oli Katsura n 
henkilökunnalla kaksi tuntia lounasaikaa eli sinä päivänä ei mitään yhteistä 
päiväretkeä voitu ajatella.

Illalla kuitenkin matkustettiin junalla kuuluisalle Arashiyama-\/uore\\e, siellä 
vietettiin Buddhan kuoleman muistojuhlaa, nehan-e. Kolme kuusi metriä korke
aa, männyn oksista ja visterian rönsyistä punottua ylöspäin levenevää soihtua 
sytytetään palamaan. Niistä jokainen edustaa eri riisisatoa, varhaista, keskim-

Kivi, jolle jalkineet 
lasketaan. Huomattavaa 
lievä kaarevuus, joka 
estää sadesäällä veden 
krääntymiseh paadelle.
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mäistä ja myöhäistä. Temppelialueella esitetään myös keskiaikainen buddha
lainen moraalipantomiimi nembutsu kyogen. Tuona päivänä temppelialueelle 
on myös vapaa pääsy ja ilmaiseksi pääsee myös katsomaan kansalliseksi 
aarteeksi luokiteltua Shaka Nyorai-patsasta. Paikalla oli paljon myyntikojuja: 
syömistä, juomista, eläviä kultakaloja lemmikeiksi, ennustuksia mm. Korkeat 
soihdut roihuamassa aivan puisten temppelien tuntumassa, myyntikojujen ja 
ihmisjoukon keskellä rätisten ja lähetellen kipinöitä syvänsiniselle taivaalle, 
jossa temppelin katon kaarevan harjan yläpuolella täsmällisenä kultaisena 
nappina täyskuu oli omia ratojaan...Oli aika viileää ylhäällä vuorella, kävi 
yötuuli ja suurinosa meistä oli jo lähtenyt hotellin lämpöön, mutta kyllä 
näytelmä oli mahtava ja paikalta sai kylmäänsä lämmintä sakea.
ARASHIYAMA oli Heian-kautena hovin suosima oleskelupaikka puistoineen ja 

temppeleineen, joista tärkeimmät ovat Tenryuji ja Gioji. Korkeutta vuorella on 
375 m.

Yhden päivän vietimme Närässä, joka oliJapanin ensimmäinen pysyväksi 
pää-kaupungiksi tarkoitettu hallintokeskus.

Sitä ennen oli aina hallitsijan kuoltua vaihdettu pääkaupungin paikkaa ensim
mäisen legendaarisen keisari Jimmun perustettua keisarikuntansa Yamaton, 
nykyisen Närän. Kuulin muuten viimevuotisten okinawalaisten vieraittemme 
käyttävän keskinäisessä puheessaan Japanista aina nimitystä Yamato! 
Keisarinna Gemmyon hallitessa (661-721) pysyväksi hallinnon keskukseksi 
määrättiin 710 Heijokyo, nykyinen Nara. Sieltä Japania hallittiin 74 vuotta.

Närään pääsee Kiotosta kätevästi junalla. Närän Suuri Puisto (Tätä Suurta 
tulee vastaan Japanissa vähän väliä.)onvaellettavaTäytyy vain muistaa varoa 
shikoja (shika = jap. kauris)! Edellisellä Japaninmatkallamme kuulin yhtäkkiä

ARASHIYAMA vuorella 
soihtu palaa.
Tämä kuva ei tee 
täyttä oikeutta hurjille, 
aivan ihmisten keskellä 
rätiseville, kipunoita 
sinkoileville soihduille. 
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naisen kimakan naurun, japanitar heilutteli hätistävästi kädessään paperikassia. 
Jäljellä siitä tosin olivat vain "hantaakit" ja pari senttiä yläreunaa. Minusta 
tapahtuma oli ylen huvittava kunnes tunsin kädessäni pienen nykäisyn: Närän 
karttani oli siirtynyt toisen ahmatti-shian vatsaan!

Nähtävä oli ehdottomasti Todaiji (Suuri Itäinen Temppeli), joka buddhismin 
Kegon・ lahkon päätemppeli. Kegon-lahko on yksi Japanin vanhimmista. Sen 
perusti kiinalainen pappi Dozen 736. Lahkon pääsanoma on, että jokainen ihmi
nen voi kokea kirkastumisen. Temppelin rakentaminen alettiin 745 buddhismin 
vakaan suosijan keisari Shomun toimesta. Temppeloalueelle käydään Nandai- 
monista eli Suuresta Eteläisestä Portista, jota kahden puolen vartioivat n/o-pat- 
saat peloittelemassa pahoja henkiä ja toisella on suu auki ja toisella suu kiinni, 
kuten tapaan kuuluu. Patsaat ovat atribuoidut kuuluisille ja monella tavalla 
Japanin kuvanveistotaiteessa merkittäville veistäjille: Unkei ja Kankei sekä 
Tankei. Patsailla on korkeutta 8 m eikä minun ainakaan ole vaikea uskoa 
niiden pelottelukykyyn.

Keskikäytävää saavumme valtavalle puurakennukselle, Daibutsuden eli 
Suuren Buddhan "hallille". Sen oviaukon oikealla puolella istuu Binzuru, 
hirveän näköinen puinen jumal(?)hahmo, jolla on kyky parantaa kaikki 
sairaudet. Tulee vain toisella kädellä hivellä patsasta ja toisella sairasta kohtaa 
omassa kehossaan ja Binzuru ottaa itseensä sairauden. Sikäli uskottavaa, että 
patsas on tosi tautisen näköinen.

Rakennus on mahtava: 57 m leveä, syvyyttä 50,5 ja 48,7 korkeutta. Katon 
ääri päissä- olevat koristeet ovat nimeltään shibi ja suojaavat rakennusta tulelta 
eikä temppeliä tuli olekaan tuhonnut, vaan hirmumyrsky 1199. 
Uudelleenrakenta-misen jäljiltä koko on 1/3 alkuperäisestä, mutta kuten 
mainittu se on edelleen maailman suurin puurakennus ja mutkattoman tyylikäs.

Shika odottaa hotkaistavaa 
silmä tarkkana. Näissä 
kauriissa ei todellakaan 
ole mitään bambimaista 
hellyttävyyttä.
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Astuttaessa sisään temppelisaliin kohtaa tulijaa mahtava näky: Daibutsu eli 
Suuri Buddha. Tämä istuva hahmo on Japanin suurin Buddhan kuva, korkeus 
16,2 m, siihen on käytetty 437 tonnia pronssia ja 130 kg kultaa. Oikea käsi on 
nostettu semui-no-in (mudra)asentoon "rauhan lupaus" ja vasen käsi on yogan- 
no-in "toiveitten täyttymys" asennossa. 1600-luvulla lisättiin vielä kaksi 
hahmoa, oikealla puolella Nyoirin-Kannon (toiveitten toteuttaja) ja vasemmalla 
Kokuzo-bosatsu (viisauden ja hyvän onnen jumaluus). Samaan aikaan 
Daibutsu sai sädekehän, joka symboloi Buddhan 16 uudelleensyntymistä. Ja 
mahtava hän on hahmoltaan.

Illalla pakattiin taas ja aamiaisen jälkeen lähdettiin liikkeelle määränpäänä 
ötsu B/vva-järven etelärannalla: Ensin oli vain käytävä ottamassa selville, 
miltä laiturilta juna lähtee. Junien lähtö- ja tulolaiturit vaihtuivat kolmekinkertaa 
päivässä, menossa oli suuri asema-alueen laajennus ja turisti-infosta samoin 
kuin rautatieaseman omasta infosta sai käsinkirjoitettuja lappusia sen hetken 
tilanteesta. Virkailijat olivat vähemmän onnellisia, mutta kylläkin kohteliaita. 
Yksi virkailijoista intoutui vuolaasti selittämään minulle tilanteen sekavuutta. 
Kyllä mekin, jouduimme pyörimään laiturilta toiselle.
Saavuimme junalla Ishiyaman rautatieasemalle, josta jatkoimme taksilla 

ryökaniimme.
Liisa oli edellisenä iltana tullut "lastensa" luota Biwa-järven pohjoisrannalta. 

Viehättävä nuori japanitar kimonossaan saattoi hänet Dai- Ni-Tower hotelliin. 
Eikä Liisan uusi kamera toiminut. Tuula Moilanen oli hoitanut potilaan ammatti
miehelle, joka osasi vain sanoa, ettei kamerassa ollut mitään vikaa. Mutta - se 
kieltäytyi kuvanotosta.

Jännitin aika lailla millainen ryökan eli japanilaistyyppinen majapaikka meitä 
odotti, olin löytänyt sen yhdestä esitteestä. Ryökan oli Seta-joen rannalla aivan 
lähellä Ishiyamaderaa eli Ishiyaman (Kivivuoren) temppeliä ja kapusi ylös 
vuoren kylkeä, portaat nousivat aina seuraavaan huoneeseen. Kerroksista ei 
oikeastaan voi puhua.Huoneet olivat siistit ja kylpyhuoneella varustetut, lähinnä 
sweetejä. Ja tatameilla tietenkin nukuttiin. Teenkeittovälineet ja teepussit kuten 
japanilaisissa hotel回ssa yleensäkin. Tämä onkin kätevää varsinkin kahvia 
litkimään tottuneelle suomalaiselle. Pulverikahvia vain mukaan. Muutentulee 
vierotusoireita: Japanissa pieni kuppi kahvia maksaa keskimäärin 30 Smk, 
Tokion Ginzalla tosin maksoimme pikku kupista kahvia 40 Smk!
ISHIYAMADERA /ISHIYAMAN TEMPPELI Buddhismin shingon lahkon töji・ 

haaran- kuuluisa temppeli Seta-joen rannalla Garan-vuoren juurella, etelään 
Otsun kaupungista Shiga-prefektuurissa. Aikaisempi nimi oli Sekikohzan. 
Temppeli on yksi Saigoku 33 temppelin pyhiinvaellusreitistä. Ishiyamaderan 
perusti 749 korkea-arvoinen munkki Roben (689-773), jonka keisari Shömu 
(724-749) oli määrännyt rukoilemaan kullan löytämiseksi, kultaa tarvittiin Na-ran 
Suuren Buddhan Vairocanan kultaamiseen. Roben vetäytyi Kimbusenin py
hälle vuorelle nykyisen Nara-prefektuurin eteläiseen osaan ja kutsui avukseen 
salaisen tradition hurjaa jumaluutta nimeltään Kongo Zao. Tämä ilmestyi lopulta 
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Näkymä TSUKIMITEISTÄ (kuunkatselupaviljonki) Seta-joelle.
Sama vastaranta oli maisemana ryokanistamme.

unessa ja neuvoi Robenia rukoilemaan Kannon-jumalattarelle pyhitetyllä 
Ishiyama-vuorella. Munkki noudatti neuvoa ja kohta sen jälkeen löytyi kultaa 
Mutsun prefektuurista Pohjois - Honshulta. Roben muutti erakkomajansa Ishi- 
yama-temppelille ja sinne tuli palvelemisen kohteeksi uusi, suuri Kannon- 
jumalattaren patsas. Vanhempi pieni patsas sijoitettiin uuden sisään. Keisari 
Shömu nimesi temppelin paikaksi, jossa rukoiltiin keisariperheen hyvinvoinnin ja 
kansakunnan rauhan puolesta. Temppelistä tuli suunnattoman suosittu kaik
kien yhteiskuntaluokkien keskuudessa, erityisesti kuitenkin hoviväen. Siellä 
sanottiin tapahtuvan ihmeitä ja rukouksien tulevan kuulluiksi. Kannon- 
jumalattaren patsasta pidetään lukkojen takana ja vain joka 33. vuosi sitä 
pääsee katsomaan. Vuosisatoja keisarit ja hoviväki vierailivat temppelissä ja 
Murasaki Shikibun sanotaan tuhat luvun paikkeilla kirjoittaneen siellä useita 
lukuja kuuluisaan romaaniinsa Genji monogatari eli Genjin tarina. Temppelin
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SANMON (Vuoriportti) rakennettiin ensimmäisen kerran Kamakura-kautena 
1190 Yoritomo Minamoton toimesta. Puuveistokset portin kahden puolen 
ovat kuuluisien isän ja pojan Unkei ja Tankei. Ne esittävät Deva-kuninkaita.

valtiaisiin kuului myös Minamoto no Yoritomo (1147-99), joka rakennutti TahötB- 
Buddhalle pyhitetyn kasikerroksisen pagodin, joka on vanhin tämän tyyppinren 
rakennus Japanissa. Toyotomi Hideyoshin jalkavaimo Yodogimi (1567-1615) 
rakennutti sinne useita uusia rakennuksia.

Ishiyamaderassa on harvinaisen paljon arvokkaita aarteita: mm 5000 käsi- 
kirjoitusrullaa ajalta 700-140〇. Temppelin päärakennuksen, joka on Shiga-pre- 
fektuurin vanhin rakennus, (sisäosat rakennettiin 850 vuotta sitten) lasketaan 
kuuluvan kansallisiin aarteisiin. Siellä on myös huone, jossa Murasaki kirjoitti 
Genjin tarinaa. Pääportti, Todaimon tai Sanmon rakennettiin ensimmäisen 
kerran 750 vuotta sitten ja sen kahden puolen ovat Japanin taidetta esitte
levistä kirjoista tutut Deva-kuninkaat, veistäjinä Unkei ja Tankei. Temppelialu
eella on kokoa 118,800 m2 . Ylhäältä avautuvat loistavat näkymät Seta-joelle ja 
kaukana siintävät Hiei- ja Hira-vuoret. Puiston joenpuoleisella rinteellä on 
Tsukimitei eli Kuunkatselutasanne.
Esimmäisenä Ishiyaman päivänämme satoi kaatamaalla. Aikaa vietettiin 

tatamilla istuen ja telkkarista si/mo-painia katsellen. Lähdimme Antin kanssa 
ottamaan selvää aikatauluista Otsun rautatieasemalle ja samalla tietenkin 
katselemaan kaupunkia. Liisalle tuli vieraita (uusi kamera ei toiminut). Kristiina 
ja Matti lähtivät myös sadesuihkuun. Bussissa viereeni istahti nuori mies ja 
kysyi, tietenkin, olenko "amerika-jin", jonka kielsin jyrkästi ja sanoin olevani 
finrando-j\r\. Mies ihastui ja sanoi "muumi "ja "Tove Jansson(り” ja tiesi kertoa 
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TAHOTO Tämä torni on rakennettu 750 vuotta sitten. Se on Japanin 
aarretomeista vanhin ja kaunein. Iän tummentaman puun ja katon 
kuvun valkea piirtyivät terävinä heräävässä keväässä vuoren rinteellä.



suomalaisten olevan eteviä esperantisteja! Bussi oli tupaten täynnä ja koko 
bussi hymyili, varmaankin japanilleni. Asemalta palasimme jalan ja vettä tuli 
valumalla, minulla oli pikku takissa ja puserossa, molemmissa, olkatoppaukset, 
puristin niitä ja vettä tuli litra ja hartia. Olin kysynyt tietä eräältä 
japanilaisrouvalta, joka poikkesi ennen meitä kadulta, mutta sitä ennen hän otti 
kassistaan uuden sateenvarjon ja ojensi sen minulle. Eikä minulla tietenkään 
ollut vastalahjaa siihen sateeseen mukaanotettuna.
Olimme ostaneet bentot huoneeseen ja ensin kävimme vuorilta tulevassa 

höyryävän kuumassa vedessä likoamassa ja sitten vaan yukata päälle, 
tatamille istumaan, bentota maistelemaan ja sumo-painia katselemaan. Vielä 
viimeinen vilkaisu Seta-joelle ja tatamille tyytyväisyydestä ähisten. Seuraavana 
päivänä olisi vuorossa Hiei-vuori!
-Eero Sipiläinen ei ollut mukanamme Otsussa, hän ei ollut saanut järjestymään 
viikkoa pidempää lomaa. Eeroa oli ruvettu kutsumaan nimellä Asema, tyyliin

"Genjin huone" Sanotaan Murasakin 
kirjoittaneen tässä huoneessa 
vuonna 1004 täyskuun aikaan.
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SHOHROHDO (kellotorni)

”onks' asemaa näkyny?" Rautatieasema, kun on japaniksi Eki. Eero kävi 
Kiotosta luotijunalla ohi tuhoutuneen Koben Hiroshimassa.

Lähdimme aamulla bussilla asemalle ja jatkoimme junalla, kerran vaihtaen. 
Yaseyuenissa nousimme köysiradan.vaunuun. Se oli kauniin vihreä, leikkikalun 
näköinen ja rata tosi jyrkkä. Joillain oli nenänpää vaihtanut väriä ja sitten tuli 
vielä vastaan toinen vaunu. Niinhän se radoilla on, menee ja toinen tulee 
toistensa vastapainona. Ylhäällä oli ihmeen kevyt hengittää, Hiei-zan eli Hiei・ 
vuori on 848 metrin korkuinen ja kohoaa Kioton kaupungin ja Shiga- 
prefektuurin välissä, vuoresta käytetään joskus myös nimeä Enryakuji, vuoren 
itärinteellä sijaitsevan buddhistisen tendai-lahkon temppelin mukaan. Vuori on 
kuulu luonnonkauneudestaan, eikä syyttä. Finrando-jinit olivat ihmeellinen ilmiö 
ja jouduin selittelemään mikä ja missä Suomi on. Yleensähän siitä selviää par
haiten mainitsemalla Pohjbis-Euroopan. Sen ymmärtää hyvin, etteivät kaikki 
paikat, joissa kävimme, ole sopivia kaupallisen ryhmämatkailun kohteita, eikä 
joka paikkaan edes turistilaumoja toivota. Meidän pienelle ryhmällemme 
hymyiltiin kaikin kasvoin.

HEIZAN on menneistä ajoista, jolloin Kioto oli Japanin pääkaupunki, ollut 
"vuori". Tästä esimerkkinä seuraava Ji-enin runo:

Vaikka on monia vuoria 
sanoessamme vuori 
tarkoitamme pyhää Hieizania.
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"Genjin tarinan" kirjoittajan, 
hovirouva Murasakin patsas 
ylhäällä Ishiyama-vuorella on 
saanut seuraa Liisa Riukulasta.

Enryaku-jin alkuna pidetään Saichon 18-vuotiaana vuorelle rakentamaa 
majaa, jossa hän harjoitti uskontoaan. Pian vuorelle saapumisensa jälkeen hän 
löysi kaatuneen puun, josta kaiversi kuvan, joka esitti parantamisen Buddhaa, 
nimeltään Yakushi Nyörai (Bhaisajya-guru Tathagata) ja pystytti tälle raken
nuksen, jolle antoi nimen Hiei-vuoren temppeli. Siitä oli myöhemmin tuleva 
Konponchu-d6, jossa "väsymätön Dharma-valo" on loistanut viimeiset kaksi
toista vuosisataa. Vuonna 804 Saichö matkusti Tang Kiinaan hakemaan lisää 
Buddhan oppia. Palattuaan 805 hän perusti Japaniin buddhismin tendai-lahkon. 
Toisen tietolähteen mukaan tämä tapahtui 788, tiedäpä häntä ja liekö tuo niin 
tärkeää.

Perimätiedon mukaan ensimmäinen temppeli paikalle olisi rakennettu 91 eaa 
ja edelleen perimätiedon mukaan keisari Tenji (661-672) siirsi pääkaupunkinsa

KONPONCHU-DO, tälle paikalle perimätieto uskoo Tendai- lahkon perustajan 
Dengyo Daishin rakentaneen ensimmäisen majansa kiivettyään Hiei-vuorelle.



HOKKE SOJI-IN-pagodaf 
buddhalaisen
Tendai-lahkon keskus. Siellä 
säilytetään tuhatta kopiota Lotus 
Sutrasta. Pagoda poltettiin 1571 ja 
uudelleen rakennettiin 1987.

Otsuun 668. Hän rakennutti Läntisen temppelin Onamuchi no Mikotolle, Omivva 
temppelin jumaluudelle ja keisariperheen sekä Yamaton hovin suojelijalle. Ajan 
kuluessa kahden päätemppelin lisäksi rakennettiin 21 sivutemppeliä, kokonai
suutta kutsuttiin nimellä Sanno Nijuissha (21 Sannö-temppeliä).

12.-16. vuosisatoina Hie-temppeli oli erittäin mahtava myös sotilaallisesti ja 
sen sotilasmunkit pelättyjä. Sieltä tehtiin valloitusretkiä ympäristöön. Lopulta 
Oda Nobunaga sai tästä tarpeekseen ja hävitti temppelit maan tasalle. Oda 
Nobunaga oli yksi tärkeistä Japanin yhdistäjistä repivän sisällissodan kauden 
(1467-1568) jälkeen. Momoyama-kausi on saanut nimensä hänen Shiga- 
prefektuuriin rakennuttamansa linnan mukaan. Shogun Toyotomi Hideyoshi 
(1527-98) rakennutti temppelit uudelleen tarkasti vanhan mallin mukaan, ne 
ovat Tendai-lahkon tärkeimmät temppelit Japanissa vaikka eivät olekaan nous
seet samanlaiseen mahtavuuteen kuin muinoin ja aseista on pysytty erossa. 
Mainitun mahtavuuden kyllä aistii paikalla.
Takaisin Ryökaniin oli lähteminen ja illalla päätettiin pitää kekkerit. Olin jo 

tilannutkin puikoteltavaa ja tietenkin sakea ja olutta ja vihreää teetä.
Kaksi japanilaispoikaa ja talon oikein hyvää englantia puhuva tytär tarjoilivat 

emännän johdolla. Tyttären englanti oli poikkeus Ötsussa, muuten ei kyllä 
osattu muuta kuin japania edes turisti-infossa. Mutta palvelualttius on 
Japanissa aina kiitettävää kokemukseni mukaan ja Ötsussa erkoisesti 
kuultaessa matkalaisten olevan Suomesta, toimiihan siellä suomalainen koulu.

Siirryimme vielä sake-kupposille hääparin, Kristiinan ja Matin 
sweetiin.Sydäntä lämmitti, paitsi sake, nähdä nuori pari, josta näkyi kiintymys ja 
kunnioitus. Eipä ole aivan jokapäiväinen näky.

Sittenpä vaihteeksi pakattiin, eivätkä tavarat olleet vähentyneet. Jo Tokiossa 
Japani-Suomi-yhdistyksen juhlissa oli lahjoja tulvinut. Japaniin ei ilmeisesti 
koskaan ota tarpeeksi annettavia lahjoja mukaan. Henkilökohtaisesti tunnen 
kyllä kummalliseksi kylään menemisen, kuten italialaiset sen ilmaisevat "la 
mano in mano " eli "käsi käsissä", tyhjin käsin. Ryökanin emäntä lahjoi meidät 
myös ja ruvetessamme tilaamaan takseja ilmoitti, että ei tule kuuloonkaan, 
vaan aviomies ajaa meidät asemalle pikkubussillaan. 45



Nyt junalla Kiotoon ja sieltä luotijunalla Tokioon. Ensin täytyi Kiotossa taas 
ottaa selvää lähtölaiturista, aseman laajennus oli edistynyt ja lähtölaiturit men
neet taas uusiksi. Kelluimme jo rutiinilla valoisassa ja siistissä luotijunassa, 
päässä pyöri aukeavia kirsikankukkia, luumupuun ja persikan kukkia, temp
peleitä, seetrejä bambuja. Fuji-sankin näyttäytyi kuten oli tervehtinyt Kama- 
kuran retkelläkin, mutta siitähän oli jo kauan...
Tokion asemalla vaihdettiin Narita-expressiin, joka on todella korkeatasoinen. 

Varsinkin koska osuimme Vihreään Vaunuun, jossa rail-passilaisten ei edes ole 
lupa matkustaa. Eräs ystävällinen japanilainen herrasmies puhui puolestamme 
ja kertoi meidän olevan Nihon bunka tomo no käin jäseniä ja meidän sallittiin 
hymyillen jatkaa matkaa erikoisvaunussa. Naritan asemalla odottelimme 
viileässä illassa Fujita-hotellin bussia, joidenkin kärsivällisyyttä koettelevan 
kauan, mutta tulihan se. Hotelli oli ylellinen ja yllätys, yllätys, meille kuuluikin 
aamiainen, vaikka semmoisesta ei oltu sovittu. Hotelliin liittyi kaunis puutarha. 
Onneksi Liisalla oli vanha kamera mukanaan, uusi ei toiminut. Fujita-hotellin 
huoneet olivat sen verran upeat, että tuntui hyvältä vain olla jonkin aikaa, val
mistaa vihreää teetä, nautiskella.
Aamulla lentoon, päästä osa jäi kyllä vielä jonnekin vuorille.
Lämmin kiitos matkalaisille, jotka jaksoivat välillä kovassakin vauhdissa. Se 

kylläkin väsyttää vähemmän kuin maleksiminen, ottaen tietenkin huomioon 
terveydentilan.

Liisan uusi kamerakin lähti toimimaan, kun poikansa laittoi filmin kunnolla 
paikoilleen. BANZAI!

Nuoren parin luona kylässä. 
Vasemmalta Mirja Nuotio, 
Kristiina Huhdanmäki (tuore rouva), 
Leena (kiilasi varmuuden vuoksi 
väliin) ja Matti Ahonen (tuore aviomies).
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Japani-Suomi-yhdistyksen edustajat, puheenjohtaja 
Yutaka Katayama ja Kensuke Ugashi olivat 
saapuneet juhlistamaan Suomalais-japanilaisen 
yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa. Tässä ollaan 
kuitenkin matkalla tutustumaan Suomenlinnaan. 
Vasemmalta Toshiko Huttunen, Yutaka Katayama, 
Kensuke Ugashi, Kuniko Shimomura, Laura ja 
Antti Lappalaien, Mirjam Rambergia ei näy, tämä 
on hänen ottamansa kuva. Antti ja Laura olivat ha
lunneet opastaa retken edes jonkinlaiseksi kiitok
seksi Japanissa kokemastaan vieraanvaraisuudesta

•フィンランドから 「日本文化友の会」メンバーが来日

3月8日（水）、フィンランドから13名のお客様が 

来日しました。r日本文化友の会」のメンバーを中心 

とする旅行団で、男性3名女性10名の一行です。ー 

昨年、日芬協会のフィンランド旅行で大変お世話に 

なった「芬日協会」のミリアム・ラムベリーさんも 

参加されました。

同日の夜、当協会有志20名が参加して港区乃木坂 

にあるしやぶしゃぶレストラン「オリガ」で歓迎会 

を催しました。ほとんどの方が初来日とのことで物 

静かなご婦人が多く最初は多少緊張気味でしたが、 

そこは親日家ぞろい、鍋を囲むうちにすぐに打ち解 

けて、テーブル毎に日芬英3カ国語による話の花が 

咲きまじた。旅行団から頂いたお土産は「日本文化 

友の会」で作成した1995年のカレンダーで、日本の 

'・干支」がフィンランド語で詳しく解説されており 

II本研究の熱意がうかがわれました。当協会からは、 

先日行われた「フィンランド美術展」のカタログを 

進呈しました。

翌9日は当協会員の案内で「浜離宮」、浅草など都 

内観光、io日はショッピング（秋葉原でカメラを求 

めた人が多かったようです）、11日には鎌倉を観光し 

ました。鎌倉ではお昼に「お茶付け会席」の店に寄 

リ日本情緒を味わって頂きました。古い日本家屋、 

入り口で手洗いサービス、畳の部屋、正座、御膳、 

箸、20種類の漬物、わらび餅など'、とまどいながら 

も皆さん満足したようです。ただ漬物と御茶漬では 

のどが渴いたらしく、道端の自動販売機で缶ビール 

を求める人もいたようです。

鶴が岡八幡宮では折から氏子の結婚式に遭遇。徒 

歩で石段を下りていく白無垢の花嫁姿に盛んにカメ 

ラのシャツターを切っておりました。下の鳥居の前 

では、新郎新婦が乗る「人力車」も登場するなど、 

今どき珍しい光景のおまけまて-ありました。

12日（日）から関西に移動、京都及び周辺を観光 

して18日夕刻成用に戻り、19日（日）帰国の予定と 

伺いました。桜を見て頂けないのは残念ですが、日 

本の旅を楽しんで頂き、ご無事で帰国されることを 

析っております。

なお、案内役をつとめて下さった会員の皆様、大 

変ありがとうございました。



Lisää juttua kirjoitusmerkeistä,
BUTSU, MOTSU, mono = asia, tavara jne

牛=lehmä, 勿/B merkitsi alkujaan useita viirejä, ei, -epä.

(Tässä jälkiosasassahan on neljä jalkaa ja itse muistan kanjin siitä, 
että lehmä on nelijalkainen tavara.)

On olemassa toinenkin "mono",者 SHA, mono = henkilö,

mutta tähän monoon astutaan seuraavassa 'Pomossa.____ _______

物J BUTSU.MOTSU, mono = tavara, asia / esimerkkejä käytöstä:

1何か食べる物はありませんか。
(Nani ka taberumono wa a rimasen ka) Olisiko jotain syötävää?

これは私の忘のだ。
(Kore wa watashi no mono da) Tämä on minun (tavarani).

2. Jotain, mitään

あの芝居は大した物じゃない。
(Ano shibai wa dai sh ita mono ja nai) Esitys ei ollut juuri mistään kotoisin.

(Sananmuk. Se näytelmä ei ollu suuri asia.)

物がいい。
(Mono ga ii) = hyvä, ansiokas, laadukas

この品は値段は高いが
物がいい 〇 Kono shina wa nedan wa takai ga mono ga ii
Tämä tuote on kallis, mutta hintansa arvoinen.
(Sananmuk. Tämä tavara on kallis, mutta hyvä.)
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物が分る
(Mono ga wakaru) = "välkky", älykäs

彼は物の分かった人です。
(Kare wa mono no wakatta hito desu) Hän on viisas ihminen.

を物とI)しない
(...〇 mono to moshinai) (jostain seikasta) huolimatta...

を物にする
(o mono ni suru) = perehtyä johonkin

物になる
(mono ni naru) = onnistua, selvitä

物の本に ’
(mono no hon ni) = kirjoissa, (asiaa koskevassa) kirjallisuudessa

物巻食べない
(mono mo tabenai)=ei mitään syötävää

物を思う
(mono 〇 omou) = ajatella (jotain)...

に物申す
(..ni mono moosu)二 sanoa suoraan, "päin naama"

物を知らない
(mono 〇 shiranai) = tietämätön...

する物だ
(...suru mono da) = täytyy (tehdä jotain)...

する物でない
(...suru mono de nai) =' ei saa tehdä (jotain), kielletty
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人の誤りを笑う物でない
(hito no ayamari 〇 warau mono de nai)二 

Ei tule nauraa toisen epäonnistumiselle

Tekstissä esiintyviä kanjeja, joita ei aikaisemmin ole käsitelty Tomossa： 
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ETSIMME KOTIA 
JAPANILAISNAISELLE (32. liikunnanohjaaja) 

pääkaupunkiseudulta 
ajalle 23.9.-30.9.1995

ETSIMME VAPAAEHTOISTYÖKOHDETTA 
AUSTRAALIALAISNUORELLE 

SUOMESSA 10.9. - 30.9.1995

Tarjoamme suomalaisnuorille kansainvälistä 
kielikoulutusta, vaihto-oppilas-, työharjoittelu, 
Au Pair- ja vapaaehtoistyöohjelmia ulkomailla.

Lisätiedot ヽ

STUDY TOURS 崎品
p. 90-8044 828 fax 90-8044 282

Japanilaisen 
TEESEREMONIAN 

--CHADO— 
esittelytilaisuus

ANNANTALOLLA 
Annankatu 30, Helsinki

24.9. 1995 
klo 13.30 alkaen

TERVETULOA!

Järjestää: Urasenke-koulukunnar 
Helsingin Chado-opintoryhmä

KÄYNTIKORTIT

Kaksipuoliset käyntikortit, 
toinen puoli japania.
Hinta 110-200 .-/100kpl 
sisältää käännökset ja tekstit. 
Hinta riippuu samalla kertaa 
painettavien korttien 
määrästä.
puh + fax 90-698 64 96.



JAPANILAISTA MUSIIKKIA
RYUICHI SAKAMOTO • HARUOMIHOSONO - KODO ■ ONDEKOZA -YAS-KAZ 

JUN TOGAWA - OPTICAL 8 - TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA 
MIHARU KOSHI • TADAHIKO YOKOGAWA • KIYOHIKO SEMBA & HANIWA 

SHANG SHANG TYPHOON - MISHIO OGAWA - TIPOGRAPHICA
SHONENKNIFE -PIZZICATOFIVE - AKIRA SAKATA - YASUAKI SHIMIZU -TOMITA 

CHU ISHIKAWA - TENKO - IKUE MORI - SEIGEN ONO - GUERNICA 
KOJI UENO -SAEKO SUZUKI • AKIKO YANO - YMO - BASE OF HCTION 

OKINAWA: SHOUKICHI KINA - NENES - RINKENBAND

Shakuhachi-koto-shamisen -biwa-Noh - Gagaku -Nogaku -Kabuki-Shomyo

EUROOPAN LAAJIN VALIKOIMA PERINTEISTÄ JA MODERNIA 
JAPANILAISTA MUSIIKKIA. SOITA TAI KIRJOITA JA PYYDÄ 

MUSIC PARADISE-LUETTELOMME

DIGELIUS MUSIC
Laivurinrinne 2,00120 HelsinkL Puh. 90-666375, fax: 90-628950 

arldsin 12-18, lauantaisin 10-15



Jäsenlehti TOMO Ilmestyy 4 kertaa vuodessa, koko A5.
limoitushinnat: 1/1s. 250.- (toisto 200.-),1/2S.150.-(100.-),1/4s. 80.- (50.-)
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia jne osoitteella PL 305 00101 Helsinki 
päätoimittaja Laura Lappalainen, Jussaarenkuja 5 D 40, 00840 Helsinki, puh + fax 698 6496

HASHI on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry;n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri"äiueita 
käsittelevä julkaisu. Jäsenhinta a 3〇.- paitsi kaksoisnumero 11-12 sekä n:ot13,14,15 ja 16 ä 35.-. 
Ulkopuolisille vastaavasti 4〇.- ja 45.-, lisäksi postikulut. Uusi HASHI lähetetään Jäsenille veloituksetta.

Hashien aiheet：

4. Japanilainen teatteritaide.

5. Historia ja yhteiskunta.

6. Kirjallisuus.

7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, 

elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri.

9. Kirjallisuutta mm. Chlmako Tadan runoja, 

keskiajan sotaepiikkaa.

10.1 〇-vuotis juhlanumero, Heian-kauden 

kirjallisuutta, Zen-maalaustaiteen 

tyhjyys, Japani kansainvälistymisen 

paineessa ym.

11.-12. Japanilainen maailmankuva.

13. Vanhuus Japanissa.

14. Tila ja maisema. (3 jäljellä)

15. Japanilainen kuvaamataide.(loppu)

16. Musiikki.

Tadaaki Kavatan: JAPANIN KIELI, jäsenhinta 60:-, muille 75:-, kasetti I 50:-, kasetti II 40:- 
Lisäksi postimaksu.

HUOMI SANASTO Kawatan JAPANIN KIELI-kirjaan ilmestynyt.
Suomi^apani-suomi n.1000 hakusanaa yht.
Hinta 2〇.- + postikulut.

Tilaa tällä kupongilla. Postitusosoite PL 305, 00101 Helsinki

Tilaa tällä kupongilla. Postiosoite PL 305, 00101 Helsinki. Pankki: PSP 800021-6481 665

HASHI KALENTEREITA

JAPANIN KIELI- 
ODDikiria kasetit_____

SANASTO____________________________________

Nimi Lähiosoite

Postinumero ja -paikka Puh 

Päivämäärä Ailekirioitu



Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella: 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry 
PL 305, 00101 Helsinki.
Hakemuksesi 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

Lähiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys Allekirjoitus



フィンラソド


