


Kirsikankukkien aika ?
Edellisen Tomo-lehden pääkirjoituksen lopussa totesin että kuljemme 
kohti valoisempia aikoja ja että tulevan kesän odotukset vaikuttaa 
virkistävästi mieliimme. Voisi kysyä niin että mikä kesä ? Tätä kirjoittaessa 
toukokuun 20 päivänä oli tasan kaksi plussa-astetta aamulla eikä päivän 
aikana lämpötila noussut kovinkaan korkealle huolimatta siitä attä aurinko 
paistoi mukavasti - sisältäpäin nähtynä nimittäin ! Niin, niin, tällainenhan 
se suomalainen vihreä talvi olikin.

Ulkona tosi seisoo yksi uljas sotilas - nimittäin kirsikkapuu, joka tähän 
vuoden aikaan aina uskollisesti kukkii ! Käy tosiaan puuta sääliksi kun on 
joutunut tänne Suomeen ! Mikä olisi olla lämpöisessä Japanissa jossa 
ihmiset ihastelisivat kirsikan kukkia ja pitäisivät hauskaa puiden alla. 
Täällä joku ohikulkija korkeintaan vilkaisee kirsikanpuuta ja jatkaa sitten 
hytisten matkaansa. Ei tietoakaan juhlista ja ilonpidosta - ei muuten riittäisi 
tokkuri tai pari sakea, kyllä pitäisi olla tuhdimpaa tavaraa jos mieli tekisi 
tällä säällä juhlia !

No niin, tätä lukiessanne kesä on kyllä 99 % varmuudella saapunut myös 
Suomeen, joten mitä nyt noista vanhoista. Aleksanterin teatterin vierailu 
on alkukesän viimeinen suurempi tapahtumaon, mutta kesän aikana 
yhdistyksemme toiminta on perinteellisesti vähäistä. Jäsenet ovat 
lomillaan siellä sun täällä eikä suurempia kannata järjestää. Loppukesällä 
on sitten tulossa jokavuotinen perinnejuhla, joka taas pidetään hyväksi 
todetulla Aino Ackten huvilalla - muistakaa tulla mukaan rientoihin !

Syksyllä on sitten taas aika aloittaa varsinainen toiminta, josta nyt 
ensimmäisenä tulee mieleen nk. harrastuspiirit. Tämä toiminta on JKYJIä 
varsin vilkas, onhan meillä lähes kymmenen eri ryhmää jotka puuhaavat 
Japanin kulttuurin eri osa-alueilla. Tämä on japanilaisen kulttuurin 
tutustumista niin sanoakseni kädestä pitäen. Olisi toivottavaa että 
mahdollisimman moni jäsen osallistuisi jonkun harrastuspiirin toimintaan 
oman mielenkiintonsa mukaisesti. Yhdistyksellämme on tällaiseen 
toimintaan hyvät puitteet - oma Tomohimamme, joten emme ole 
riippuvaisia tilojen tilapäisestä vuokraamisesta ja sen semmoisista. On 
itsestään selvä että Tomohiman pitäisi olla mahdollisimman hyvässä 
käytössä kun se kerran on 100% yhdistyksemme hallinnassa ! Mikäli 
jäsenillä on ehdotuksia uusista harrastuspiiriaiheista niin ottakaa rohkeasti 
yhteyttä johtokuntaan. Syksylle on suunnitteilla mm. bijutsu-harrastuspiiri, 
kauniitten japanilaisten esineiden ja taiteen ystäville.
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1997 alussa 612. Yhdistyksen tavoitteena on 
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosittain VEDEN AÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHI-julkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomijapani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kiijasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana, ruoka, 
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 6496.
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。

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY:N JOHTOKUNTA 1997

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist 09-595 068
Varapuheenjohtaja Raino Hurme 09-529 399
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen
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Minna Lehmusto 
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Tomoko Saito-Soinisalo

09-698 6496
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09-341 3313
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09-757 1662

Varajäsenet: sihteeri Heli Laitinen
Soili Suominen

09-241 2342
09-718 655

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tomon päätoimittaja 
Tomon toimitussihteeri 
Kirjastonhoitaja 
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Hashi nro 18 
UYYJ-yhteyshenkilö

Laura Lappalainen 
Minna Lehmusto 
Minna Lehmusto 
Antti Lappalainen 
Anu Mannonen 
Raino Hurme

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat Ronny Rönnqvist 09-595 068
Ikebana Laura Lappalainen 09-698 6496
Japanin kieli Pia Matilainen 09-753 3171

Keiko Takahashi 09-147 687
Kalligrafia Yoko Kobayashi 09-746 746
Kirjallisuuspiiri Pirjo-Riitta Kuusikko 09-745 756
Miekkapiiri Ronny Rönnqvist 09-595 068
Origami Pär-Johan Sandell 09-555 755
Ruoka Kenichi Kakuta 09-395 2225 5



Näillä sanoilla toivotan kaikille jäsenillemme oikein hyvää ja virkistävää 
kesää - tapaamme taas syksyllä !

Ronny Rönnqvist 
puheenjohtaja

JKY:n miekkapiiri
Jo kahden vuoden ajan on JKY:n piirissä toiminut japanilaisiin miekkoihin 
ja aseisiin yleensäkin erikoistunut harrastuspiiri. Kokouksia on ollut 
epäsäännöllisen säännöllisesti n. 7-8 kertaa vuodessa. Toiminta lähti 
alkuun japanilaisten miekkojen harrastajien piiristä ja kokouksiin on tähän 
saakka osallistunut varsin kiitettävästi noin 10-15 hengen porukka.

Kokouksissa keskustellaan miekoista, kirjallisuudesta ja on nähty jokunen 
miekka-aiheinen elokuvakin. Kuumat aiheet ovat tietenkin tiedot kaupan 
olevista miekoista, kenellä, missä, mihin hintaan ja niin edelleen - kaikki 
niitä keräilijöiden mielipuheenaiheita. Kokouksissa vilisee 
miekkaterminologiaan kuuluvia erikois-sanoja ja ilmaisuja, jotka saattavat 
olla vasta-alkajalle vaikeasti ymmärrettävissä.

Vaikka miekkoja on ollut melkein joka kokouksessa kiitettävästi 
nähtävissä, probleemana on tietenkin Suomessa japanilaisten miekkojen 
suhteellinen harvinaisuus. Ja kun miekkoja löytyy niin kunto on yleensä 
sellainen että varsinkin terästä on vaikeata saada oppimielessä hyötyä. 
Eipä Suomesta löydy hyviä miekkoja museoistakaan. Harvemmin siis 
näkee sellaista herkkua kun virheettömässä poleerauksessa oleva terä - 
puhumattakaan kansallisaarteen luokkaa lähentelevästä laadusta.

Mutta yritämme siitä huolimatta oppia - ainakin on kirjallisuutta saatavissa, 
vaikka se onkin heikko korvike ” compared to the real stuff ”. Harras 
toivomus olisikin että Suomeen saapuisi oikea japanilainen ” nihon-to no 
sensei ” joka vielä saisi olla vaikkapa puoliammattilaispoleeraaja. Siitä 
vasta syntyisi miekkapiirissä juhlaa !

Wanha Ronny-kettu

4



Japani-Suomi kaupunkiseminaari
Kaupunkisuunnittelu lahjaksi tulevalle sukupolvelle.

Jäsenemme Keiko Yoshizaki-Tyrkkö, joka toimii Helsingin kaupungin kaupunki- 
suunnitteluarkkitehtina, on toimittanut Tomolle seminaaria koskevan 
materiaalin, jonka on lyhennellen toimittanut Laura Lappalainen. Keiko-san on 
Suomessa seminaarin toimeenpaneva jäsen. Hänellä onkin ymmärrystä 
asiaan; onhan Keiko-san suunnitellut mm. Merirastilan pohjat ja sehän on 
todella luontoystävllinen ihmisten asua.

JOHDANTO

Tällä vuosituhannella kaupunkien kehittämistavoitteet ovat lyhyin 
aikavälein muuttuneet ja kehittämismenetelmät ovat myös vaihdelleet 
nopeasti. Viime aikainen kuplatalouskin oli niiden yksi ilmentymä. Nyt 1900- 
luvun päättyessä on hyvin tärkeää luoda uusi kaupunkien kehittämisen perus
idea seuraavaa vuosituhatta varten. Varsinkin on syytä arvioida 1900-lukua 
kokonaisvaltaisesti ja muodostaa sen perusteella pitkän tähtäyksen näkökul
masta oikea tulevaisuuden visio. Pohjoismaisten kaupunkien kehittämiskokei
lut ovat erittäin arvokkaita referenssejä. Ne eivät ole avantgardistisia, mutta 
tutkivat jatkuvasti ympäristön olemusta ja osoittavat, minkälaisia ovat ihmisten 
varsinaiset arvot. Nyt näyttää, että on olemassa tarve tarkastella syvällisesti 
uutta kaupunkimallia puutarha- tai metsäkaupunkityypin pohjalta. Tavoitteena 
kaupunki, joka on ihmiselämälle läheinen ja tasokkaasti muotoiltu.

Nyt on tarkoitus järjestää tilaisuus pohtia ympäristön ja uuden elämänta
van olemusta laajalti maapallon ympäristön kannalta ja tarkastella Japanin 
kaupunkien tulevaisuutta pojoismaiden kokeilujen pohjalta. Tarkoituksena on 
myös hahmotelle tulevaa sukupolvea varten kaupunkisuunnittelua, joka on 
kiinteässä kosketuksessa paikkaan. Edellä mainituista syistä otetaan malli- 
kohteeksi Suomen pääkaupunki Helsinki ja pidetään Japanin ja Suomen 
yhteinen kaupunkiseminaari, jossa selvitetään minkälainen on ihmisiä varten 
tehty kaupunki.

VAIHTOTAPAHTUMA HELSINGIN KANSSA

Helsinki on edistänyt tämän vuosisadan alusta lähtien pitkän tähtäyksen 
vision pohjalta uutta kaupunkisuunnittelua, joka on sopusoinnussa ympäristön 
kanssa. Helsingissä on runsaasti vihreää. Kaupunki on toteuttanut sopivan 
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kokoisen kaupunkiympäristön. Viime aikoina on pidetty lukuisia kansainvälisiä 
suunnittelukilpailuja ja erilaisia tapahtumia.Tällainen nykypäivän kaupungin 
kehitystyö on rakennettu jatkuvan kansainvälisen tietojen ja kokemusten vaih
don kautta.

Helsingin ja Japanin useiden kaupunkien välillä pidetään poikkileikkauk- 
sellinen vaihtotapahtuma; kaupunkiseminaari, jossa tarkastellaan molempien 
maiden kokemuksia ja kootaan uusia toimintamalleja. Kutsutaan koolle mo
lempien maiden asiantuntijoita, virkamiehiä ja muita eksperttejä ja järjestetään 
tila, jossa keskustellaan syvemmin nykypäivän ongelmista ja tähän mennessä 
kertyneestä tietotaidosta ja etsitään uusia ajatuksia. Samanaiksiesti seminaa
rin kanssa pidetään useita näyttelyitä ja ryhmätöitä ja tiedotetaan voimakkaasti 
yleisölle asiasta.

SEMINAARIN MUOTO

Seminaari pidetään v.1997 kesäkuun lopusta lähtien noin puolen vuoden 
ajan useissa Japanin kaupungeissa.

SEMINAARIN TEEMA

Seminaarin teemaksi, jonka alla käsitellään useita eri alateemoja, on aja
teltu jotain seraavista:

-2000-luvun puutarhakaupunki
-Rikas elämä ja maaseudun kaupunki
-Environment for the Quality of life

NÄYTTELYT

Seminaarien yhteyteen järjestetään näyttelyitä, jotka myöhemmin kier
tävät koko Japanissa.

1. Ympäristökaupugin kokeilut - Helsinki
(kuraattorit: Noriake Okabe / Paavo Perkkiö)

2. Metsäkulttuuri ja metsäkaupunki
(kuraattorit: Masato Nakatani / Jan Söderlund)

3. Suomalainen nykydesign
(kuraattorit: Hiroko Sakomura / Marja-Leena Rautalin)
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4. Suomalainen nykyarkkitehtuuri
(kuraattorit: Daisuke Ito / Marja-Riitta Norri)

5. Suomi lastenkuvakirjoissa
(kuraattorit: Hiroko Sakomura / Marja-Leena Rautalin)

WORKSHOPIT

1. Puu ja elämä; Aomorin prefektuuri, Higashitourin kylä.

2. Lapset metsässä; Hokkaidon Tannon kaupunki

3. Ympäristöoppi ja lapset; Sendain kaupunki

4. Tiili ja kaupunkinäkymä; Maizurun kaupunki

ORGANISAATIO

Japani-Suomi-kaupunkiseminaarin puheenjohtajana toimii:
Ashihara Yoshinobu, Tokion yliopiston professori 
Jäsenenä mm. Pekka Lintu, Suomen suurlähettiläs

Toimeenpaneva toimikunta:
Jäsenenä mm. Kauko Laitinen,
Suomen suurlähetystön tiedotus- ja kulttuuriattasea

Toimisto:
Transform Corporation
Odakyu Minamioyama Bldg. 9F
7-8-1 Minamiaoyama,
Tokyo 107, Japan

Suomessa johtoryhmään kuuluu 12 asiantuntijaa ja toimeenpanevaan 
ryhmään 8 asiantuntijaa, heistä yhtenä Keiko Yoshizaki-Tyrkkö.

クリスマスをラップランドのサッラトウントウリ山で!

クロスカントリー、スラロームスキー、トナカイ、犬ぞりなど 

位々楽しみながら、本場のクリスマスを過ごしてみませんか？ 

サッラトウントウリ山の4名宿泊用高級丸太小屋は、 

1997年12月20-2703.000FMKです。詳しいお問い合わせは、 
PIRKKO （ビルツコ）Tel.09-241 05 96 £ で

（フィンランド語または英讀）



日本フィンランド

都市セミナー

次世代に脂るまちづくり

JAPANI - SUOMI kaupunkiseminaarit kesäkuun alusta
joulukuuhun seuraavissa kaupungeissa: Sendai, Kochi, 
Tokyo, Nagaoka, Kitakyushu, Oita, Obihiro, Kushiro 
Seuraavassa tapahtumat aikajärjestyksessä, englanniksi ja japaniksi 
Suomen Japanin suurlähetystön lähettämästä tiedotteesta.

日本フィンランド都市セミナー 6月末一12月

開催地:仙台、高知、東京、長岡、青森、福島、旭川、横浜、名古屋、 

北九州、大分、帯広、釧路

Jul 97- Jun 98

97年7月ー98年6月

Moomin &Children from the Countries of the Midnight Sun 
-3 Nordic Authors of Picture Book Exhibition
places: Jul 17 - Aug 24 The Fukuyama Art Museum(Hiroshima)

Aug 28 - Oct 12 Shimonoseki City Art Museum(Yamaguchi) 
Dec 6 - Jan 18/98 Fukushima Prefectural Art Museum
Apr 2-8/98 Daimaru Department Store Sinsaibashi 

(Osaka)
Shinjuku Odakyu Department Store(Tokyo) 
Kobe Daimaru Museum(Hyogo)

Apr 22-May 10
Jun 11-23

for further info: Cultural Projects Division, Asahi Shimbun 
tel: 03-5540-7450

ムーミンと白夜の国の子どもたち・•北欧の絵本3人展 

開催地:7/17 - 8/24 
8/28-10/12 
12/6-98/1/18 
98/4/2-8 
4/22 - 5/10 
6/11-23

ふくやま美術館（広島県） 

下関市立美術館（山口県） 

福島県立美術館

心斎橋•大丸（大阪府） 

新宿・小田急百貨店 

神戸大丸ミュージーア厶

お問い合わせ:朝日新聞社文化企画局、tel: 03-5540-7450 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Oct 15(Wed) 19:0〇- The Nordic Ensemble of Japan Concert

place: Suntory Hall, Recital Hall
1-13-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, tel: 03-3584-9999

programme: Sibelius, Viren, Greig etc.

for further info: Japan Scandinavian Music Center
tel: 0462-62-5610、http://jsmcnet.com/NEJ/nejticket.html
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10月15日（水）19 ： 00•北欧アンサンブル演奏会

場所:サントリーホール、小ホール

東京都港区赤坂1—13—1、tel: 03-3584-9999

プログラム: シベリウス、ヴィレーン、グリーク ほか

お問い合わせ：日本スカンジナヴィア音楽センター、tel: 0462-62-5610、 
http://jsmcnet.com/NEJ/nejticket.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nov 1（Sat）-9（Sun） *97 Kitekyushu Infl Music Festival
Seppo Kimanen as Art Director

, Altogether 25 concerts planned in various places ir> Kitakyushu-city、 
Fukuoka

for further info: Kitakyushu Int'l Music Festival Executive Committee 
c/o Kitakyushu Board of Education 
tel: 093-582-2391

11月1日（土）-9日（日）'97北九州国際音楽祭

芸術監督：セッポ•キマネン

♦ 2 5のコンサートを北九州市内十数箇所で開催

お問い合わせ:北九州国際音楽祭実行委員会

北九州市教育委員会、tel: 093-582-2391

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nov 11（Tue） 18:3〇- Kuhmo Chamber Music Tokyo Session '97
place: Kioi Hall

add: 6-5 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 
tel: 03-5276-4500

artists: Jean Sibelius Quartet, Yoshiko Arai（violin）, Seppo Kimanen 
（cello）, etc.

for further info: Nihon Kokyogaku Kyokai, tel: 03-5721-4621

11月11日（火）18:3〇-クフモ室内楽 東京セッション・97
場所：紀尾井ホール

東京都千代田区紀尾井町6—5 
tel: 03-5276-4500

アーティスト:ジャン・シベリウス弦楽四重奏団、新井淑子（ヴァイオ 

リン）、セッポ•キマネン（チェロ）ほか

お問い合わせ:日本交響楽協会、tel: 03-5721-4621

+++++++++++++++++++++++++++++++十十十十よ+++++++

http://jsmcnet.com/NEJ/nejticket.html


Professori Yoshinobu Ashihara 
vieraili Helsingissä.

Professori Yoshinobu Ashiharaa pidetään yhtenä japanilaisen arkkitehtuurin 
suurimmista nimistä eikä kysymyksessä ollut suinkaan ensimmäinen kerta kun 
tämä suurena Alvar Aallon ihailijana tunnettu arkkitehti oli käymässä Suo
messa. Hän kuuluu myös yhtenä jäsenenä Friends of the Viipuri Library-yhdis- 
tyksen kansainväliseen komiteaan, muina japanilaisina jäseninä komiteassa 
toimivat Tadao Ando, Kisho Kurokawa ja Fumihiko Mäki.

Professori Ashiharan huomattavimmista töistä mainittakoon Sony Building, 
Komazawa Olympic Gymnasium ja Tokion Metropolitan Art Space.

Professori Ashihara luennoi 29.4. Helsingissä rakennustaiteen museossa. 
Tilaisuuden isäntänä toimi Japanin suurlähetystö. Tärkein sanoma oli japanilai
sen ja eurooppalaisen arkkitehtuuriajattelun erilainen lähtökohta; japanilainen 
suhtautuu perinteisesti näkymään sisältä ulos, kun me taas pidämme raken
nuksen ulkoista näyttävyyttä arvossa. Mielestäni nykypäivänä tämä ero ei kyl
läkään ole niinkään selvä, mutta lähtökohta se kyllä on. Samoinkuin japani
laisten suhde lattiaan - heitähän on nimitetty myöskin lattialla asuvaksi kansak
si. Mielellään seinät pois tieltä, sileää vapaata lattiaa ja harmoonista näkymää. 
Yhdessä asiassa professori Ashihara kyllä hieman erehtyi, mekin otamme 
yleensä ulkokengät pois sisään astuessamme. Taas yksi yhtäläisyys lisää.

Mielenkiintoinen oli myöskin tämän kuulun arkkitehdin viittaus, kuvin ja 
sanoin esimekriksi Peter Eisemanin "maanjäristysarkkitehtuuriin", se tuo ilman 
muuta vinouksineen mieleen Koben kuvat.

Laura Lappalainen

Paperinäyttely "KUITU” Fiskarsin kuparipajassa
18.5. - 28.9. 1997 klo 11-18 sisäänpääsy 15.-

Fiskars on järjestänyt suuren "KUITU"-paperinäyttelyn Kuparipajan n. 850 m2 
tilohin. Näyttelyyn on kutsuttu paperitaiteen 2. biennale. Näyttely kartoittaa 
paperin monimuotoisia ilmaisu-ja käyttömahdollisuuksia.

Uudenmaan läänintaiteilija ja JKY:n jäsen Kirsi Tiittanen ja mikrobiologi 
Kimmo Mikkonen, keraamikko Anneli Sainio ja 
teollinen muotoilija Olli Taaminen ovat vastanneet järjestelyistä.

Tiedustelut: Näyttelytoimisto, Kuparipaja 10470 Fiskars
Puh 019 277500 Fax 019 277501
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^Lapsellista puhetta nousevan tyttären maassa."
Baby talk in the land of the rising daughter.

Financial Times 1.6.-97 by (/wen Robinson /Lyhennelmä Laura Lappalainen

Kuununprinssi Naruhiton ja prinsessa Masakon lapsettomana pysynyt 
avioliitto on Japanissa yleisenä puheen ja lehtijuoruilun aiheena. Kyllähän 
semmoinen ihmistä kiinnostaa; tiedämmehän tämän omasta maastamme 
Koiviston ajoilta - ja jälkeenkin.

Tilanne on mutkallinen; prinssi Naruhito seuraa isäänsä valtaistuimelle, ja 
häntä seuraa nuorempi veli, prinssi Aki sh ino, jolla on ainoastaan kaksi tytärtä 
eikä yhtään poikaa...

Keisarihuoneen taholta on kaavailtu mahdolliseksi naisen nousemista Japanin 
keisarilliseksi hallitsijaksi.

Japanissa ei olekaan ollut 200 vuoteen, keisarinna Go-Sakuramachin jälkeen 
naispuolista hallitsijaa. 1800-luvun lopulla, Meiji-restauraation jälkeen, 
annettiin julistus, jonka mukaan vain mies voi hallita Japania.
Erikoista sikäli, että keisarin sanotaan polveutuvan shintolaisuuden 
pääjumlasta Amaterasu Omikamista, joka oli nainen...

AKENO
buto-tanssia Aasian viikolla, 
toukokuussa Aleksanterin teatterissa

Kuinka ihminen voi luoda liikkeillään, ilmeillään 
sellaisen ilmapiirin! Ei hän oikeastaan liikkunut 
vaan liisi, liukui, hajosi ja koosti itsensä. Ja ilmeet! 
Meissä jokaisessa on kaikkea sitä, mitä koimme - 
suuri osa siitä oli kaikkea muuta kuin kilttiä. 
Oikeastaan aika julmaa. Elämys, jonka jälkeen 
tunsi jotenkin olevansa toisenlainen.
Näki minässään Akenon tulkinnan kautta jotain 
sellaista, jota ei ollut tohtinut huomata.
Ja mistä kummasta ihminen löytää itsestään 
sellaisen määrän energiaa ja ehdottomuutta!



TOMO-lehdelle runoilija RIITTA WELROOS

Minä soin ja rummutan,

Tie rakkaani luo jaloillani minä rytmitän.

on korea ja hiekkainen. Ihmisten läsnäolo profiileissa,

Pukeudun liskovaatteeseeni yksittäisissä sanoissa.

ja lähden matkaan. Runous virtaa minussa.

Aamu on suloinen. Mikä minä olen

puhumaan nämä sanat:

Rakkani luona puut 

neonvalokäärmeitä täynnä.

Juoksu oli juostu

ja havina hapatettu.

Tämä elämä on kaunis Minä tähyilen runoa.

kun sen oivaltaa. se on haapapuussa.

Auringonpaisteessa oksat

kuuraa täynnä säteilevät.

Aamu on nuori.

Kun heräsin luonasi,

aamu joi pikarillisen mahlaa,

meidän onnemme täysi.
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L ESPRIT DE PARIS

Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen Naoko Shibayama-Aarnio suoritti jo 
kymmenen vuotta sitten diplomitutkinnon Sibelius-Akatemiassa ja antoi 
ensikonserttinsa Helsingissä, Tokiossa ja kotikaupungissaan Osakassa. Siitä 
alkaen hän on konsertoinut kamarimuusikkona ja orkesterin solistina sekä 
Suomessa että ulkomailla ja tehnyt lukuisia TV- ja radionauhoituksia. 
Pianonsoiton opettajana hän on toiminut Sibelius-Akatemiassa jo vuodesta 
1982. Korkeakoulun jatkotutkinto-ohjelmaan hyväksytyn suunnitelman mukaan 
Naoko Shibayama on kuluvan kevään aikana päättänyt konserttisarjan, joka 
sisälsi kaikki Debussyn pianoteokset. Aikakauden kuvaa ovat täydentäneet 
Debussyn edeltäjät, aikalaiset ja seuraajat, lähinnä Les Six-ryhmä, ja heistä 
erityisesti Satie, Milhaud ja Poulenc. Avustajina konserteissa ovat olleet 
Petri Aarnio, Ilari Angervo, Marko Ylönen, Tommi Taurula ja Lilli Paasikivi.
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Perusteelliset opinnot täydennyksineen mm. Pariisin konservatoriossa ja 
lukuisilla mestarikursseilla ovat antaneet pianistille vakuuttavat valmiudet. 
Keskittyminen ransakalaiseen impressionismiin on tietysti omiaan 
rakentamaan myös tiettyä "auktoritiivista" leimaa joillekin pianistin tulkinnoille. 
Miten hyvin sellainen soveltuu Naoko Shibayaman taiteilijanlaatuun, onkin jo 
toinen asia. Esimerkiksi Debussyn terassi-, kvartetti-, seksti- ja oktaavietydien 
toccatamaisen ponteva suoritus sarjan toisessa konsertissa toi mieleen, että 
olisi kiinnostavaa kuulla Prokofjevia Naokon esittämänä.

Muitakin mielleyhtymiä tämä konsertti herätti runsaasti. Jälleen kummittelee 
Prokofjev, suunnilleen Poulencin ikätoveri, joka asuikin pitkään Ranskassa 
ennen paluutaan kotimaahan. Konsertissa esitetty Bara-norsun tarina pianolle 
ja kertojalle (Tommi Taurula) on Poulencin hauska ja erikoinen teos, josta en 
ole aikaisemmin kuullut mainintaakaan. Mutta kun ympäri käydään , niin 
yhteen tullaan: Prokofjevin kuuluisa Pekka ja susi syntyi vain muutamaa 
vuotta aikaisemmin. Epäilemättä Poulenc tunsi sen kuten Prokofjevinkin, 
vaikka mainitseekin Stravinskin "henkiseksi isäkseen".

Ja lisää venäläisiä: Mussorgskia ei ensi kertaa mainita puhuttaessa 
ranskalaisten impressionistien taustavaikuttajista. Tällä kertaa vaikutettuna oli 
Satie, jonka Le porteur des grosses pierres kajahtelee ilmeisiä Näyttelykuvien 
kaikuja. Ei yhtään huono esikuva kuten ei suorituskaan. Ja Naoko Shibayaman 
taiteilijanuralle voi ennustaa merkittävää asemaa nykypianistien 
kovatasoisessa kansainvälisessä kilvassa. Nimi tullaan varmasti muistamaan 
myös Izumi Tatenon oppilaista puhuttaessa, eikä pelkästään 
kansallisuussyistä.

Antti Lappalainen

HUOM!
Ensi vuoden huhtikuussa Japaniin!
Tarkempaa matkatietoa TOMON ensi numerossa 
tai Laura Lappalainen puh 09-698 64 96
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^HALUATKO SOITTAA EDULLISESTI 
ULKOMAILLE?

Nyt se on mahdollista!

Kyseessä on etukäteen ostettu puhelinaika, puhelinkortti.

Myynnissä ovat 100-300 dollarin kortit (100 USS=516 FIM)

Esimerkiksi Suomi-Japani puhelusta maksat puhelinkortilla vain 2f99.-/min.)
Halvimman suomalaisen yhtiön kautta puhelu maksaa 8,99.-/ min. 一

100 dollarin kortilla voit puhua 172 minuuttia,
)mikä on 115 minuuttia enemmän kuin, jos soittaisit samalla rahalla 
halvimman suomalaisen linjan kautta.

Jos olet kiinnostunut puhelinkortista, soita ( 09) 739 510 tai 050~5286888/Nagy 
Olet tervetullut myös käymään!

Cafe Piritta Tokoinranta 00530 Helsinki 
(HPY:n kartan sivu 15, 52/70)

Runot:

'SOKEA LÄHDE"
RUNO-TANSSI-MUSIIKKINÄYTÖS 
Japanilaisvierailu SAVOY-teatterissa 
TO 7.8. 1997 klo 19.30 Liput 60:- 
Esityksen kesto It, ei välaikaa
HUOM! Japanilaisen Kulttuurin Ystävät liput 40:- 
esittämällä kassalla tosite jäsenyydestä (jäsenmaksukuitti). 
Liput Lippupalvelusta tai teatterin kassalta.

EURYTHMI-duo, YKI MATSUYAMA ja YOICHI 
USAMI tanssivat, puhuvat ja soittavat. Musiikki ja runo 
kohtaavat. Ykseys, moninaisuus ja mystiikka...

VUKI MIYASAWA (1896-1933), EIKO (HAIKUJA), KANAKO YOSHIDA
Musiikki: YOICHI USAMI: "Aoku kuyuru" piano, HTsu yuM huilu
Puvut: MUTSUMI KUDO
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KONTTORITARVIKKEITA
PUH 09-728 7677 
FAX 09-728 7576



JAPANIN MATKA keväällä 97

Matkan reitti :Osaka, Kioto, Kochi, Matsuyama, Beppu, Aso, Kumamoto, Hiroshima, Kioto, N a ra

Kaikki nähtiin, kaikki tehtiin ja vähän yli! Saatiin sitäpaitsi aika hyvä käsitys siitä 
kuinka paljon jäi vielä näkemättä. Ryhmä oli oikein vetäjän unelma, tässä unelman 
osatekijät sattumanvaraisessa järjestyksessä:

Rauni ja Urmas Syrjäsuo, Vesa Koivunen, Kimmo Karhu, Riitta Karhu,
Eila Rimpeläinen, Maisa Moijanen, Eila Tujulainen, Irma Timonen,
Kirsi Tiittanen, Pirkko K. Koskinen, Fred Kapri, Antti ja Laura Lappalainen
Reissuun lähtijöitä oli 14 eikä heille tosiaankaan tarvinnut tehdä origamia 

asioista. Jokainen oli valmistautunut matkaan myös tietopuolisesti.

Menomatkalla odotin KOMEETAN näkyvän öisellä taivaalla - ja se näkyi! Rauni- 
san. Urmas-san ja Fred-san, jotka istuivat ikkunapaikalla, viittoilivat katsomaan. Näky 
oli aika epätodellisen tuntuinen: komeetta valtavan kokoisena, valkeana hohtavana 
soihtuna, ympärillään pieniä, kirkkaana ja vielä kirkkaampana kimmeltäviä tähtiä 
tiuhanaan. Vahvasti oli sellainen tuntu, että Hänen Ylhäisyytensä Hale-Bopp Komeet
ta ei välittänyt meistä tuon taivaallista. Muistui mieleen "Muumipeikko ja pyrstötähti" 
ja toivoin seikkailustamme tulevan "muminsinnad". Kaikki yrittivät nukkua tai aina
kin olla sen näköisissä liitti hupuissa kuin nukkuisivat.
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Aamulla 3.4. laskeuduttiin Osakan 
Kansain kentälle ja jatkettiin 
samantien //arwAra-erikoispikajunalla 
Kiotoa kohti. Matkalla näimme 
sakuroiden kukkivan pilvin 
vaaleanpunaisin;
ELÄKÖÖN! ajoitus oli onnistunut. 
Hotelliin huilaamaan lennon päälle. 
Hotellissa meille oli viesti
Soili Suomiselta ja Raino Hurmeelta, 
jotka olivat jo oman reissunsa 
loppusuoralla. Kipitin tarkistelemaan 
junien, bussien ja laivojen aika-tauliya; 
Japanissa ne muuttuvat 1.4., 
jos muuttuvat eikä Suomeen ollut vielä 
mahdollista saada tarkistettuja aikoja. 
Niin ja hankkimaan lippiya geisha- 
oppilaitten. niaikojen tanssiesitykseen illaksi. Ja vettä satoi että loiskista vaan...
Lätisteltiin märkiä katuja Gionin kaupunginosaan parin paikallisen nuoren 
opiskelijatytön opastuksella. Nämä eivät oikein tahtoneet saada silmiään irti pitkän ja 
vaalean Vesan olemuksesta.

Tällä kertaa aion jättää Kioton vähälle huomiolle, tästä 
Japanin pitkäaikaisesta pääkaupungista on ollut aikalailla 
juttua aiemminkin.

5.4. lähdettiin luotijunalla kohti Okayamaa, josta 
jatkettiin vähän hitaammalla junalla kohti Shikokun 
saarta ja Kochin kaupunkia. Shikoku on Japanin 
sisämeren suurin saari ja yksi neljästä pääsaaresta. 
Nimensä se on saanut siitä, että se on jaettu neljään (shi) 
hallintoalueeseen (koku). Ajoimme junalla halki 
upeitten metsien ja yli korkeitten vuorien ja kirkkaina < 
viilaavien jokien. Kochissa on asukkaita 317.00Oja 
sillä oli tärkeä rooli ALeiji-kauteen siirryttäessä, 
Sakamoto Ryoma on kaikille japanilaisille tuttu nimi. 
Ankaran Tokugawa-hMinnon aikana hän oli

Ryoma Sakamoto 
(1835 -1867)

"maanpaossa" Nagasakissa, josta käsin hän rakensi mahtavan liiton Shogunaatin 
vallan murtamiseksi. Hänet surmattiin Kiotossa 1867. Aika traagista, sillä hänet oli 
armahdettu, mutta tieto ei ehtinyt ajoissa perille.
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Kochi on kuuluisa linnastaan, joka on 
vanhin säilynyt; muut ovat tuhoutuneet 
joko Meiji-kauden alun mellastuksissa 
tai tuhottiin II maailmansodassa. Linna 
rakennettiin alkujaan 1601, 
poltettiin 1727 ja jälleenrakennettiin 1753. 
Se on pienikokoinen, mutta aikoinaan 
riittävä osoittamaan feodaaliherran 
valtaa. Linnasta on upea näköala 
kaupunkiin, varsinkin meidän siellä 
kipuillessamme; kirsikat kukkivat laajoina 
vaalean-punaisina pilvinä. Samana päivänä 
oli myös Kochin jokaviikkoiset markkinat. 
Ne ovat aina kiva tapa nähdä paikallisia 
tapoja ja myös tehdä edullisia ostoksia. 
Pidin huolen, että ihmiset tiesivät meidän 

Kochi- jo eli Kochin linna 
keskellä kaupunkia.

olevan finrando-jinejä\ ihmisten kasvoille levisi aina iloinen hymy, kun he kuulivat 
tämän. En tiedä johtuiko se siitä, että emme olleet jenkkejä vai siitä, että olimme 
suomalaisia. Amerika-jineistä ei selvästikään pidetä, varsinkin mitä etelämmäksi 
mennään. Johtunee siitä Okinawan raiskausjutusta. Rupesin epäilemään, että 
olisikohan Japanin telkkarissa ollut jotain juttua Suomesta, kun ilahtuminen oli niin 
ilmeistä. Vielä pari vuotta sitten sai aika tarkkaan selittää, missä Finrando on.

Suurin osa meistä lähti Ino-paperikylään Kirsi Tiittasen opastamana ja retki oli 
kuulemma hyvin mielenkiintoinen varsinkin koska siellä oli suomalaisia stipendiaat
teja ja Tuula Moilanen heidän tulkkinaan. Inossa on Japanin tärkein paperimuseo ja 
sen johtaja oli pari vuotta sitten Ateneumissa esittämässä japaninpaperin valmistusta.

Neljä meistä lähti Chikurin-jin-temppelille, joka on korkealla vuoren kukkulalla 
useita kilometrejä Kochin kaupungin keskustasta. Tämä temppeli on 31.pyhiinvael
luskohde Shikokun saaren kuuluisasta, kaikkiaan 88 temppeliä käsittävästä kierrok
sesta. Py hiinvaeltajilla on sauvoissaan heleästi kilahtelevat kellot; niiden ääni kaikuu 
vieläkin korvissa. Temppeli on kuuluisa myös kauniista puistostaan, jota ihailimme 
temppelin tatameilta. Paikka oli kokonaisuudessaan oikea kauneuden ja rauhan tyys
sija; meidän lisäksemme siellä oli vain yksi japanilainen pariskunta, munkki oppaa
naan. Temppelistä kaikuivat uskonnollisten menojen äänet ja siellä täällä kilahtelivat 
pyhiinvaeltajien kellot. Pyhiinvaeltajat eivät, kuten helposti voisi erehtyä luulemaan, 
olleet vain vanhoja ukkoja, vaan kaiken ikäisiä naisia ja miehiä.

K6chin hotellimme oli sellainen kokemus, että sinne tahdon uudestaan. O-furo eli 
kuumavesikylpylässä oli vaikka minkämoisia pulputtavia ja eri kuumuusasteisia altai- 
ta ja kaiken huippuna nojatuoli, jossa oli joitain "kapuloita" toppauksen alla, kun
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painoi nappia alkoi tosi napakka hieronta. Ja sitten: sellaista niokapöytää en ole ennen 
nähnyt! Ei tullut laskettua kuinka monta lajia siinä oli, mutta paljon niitä oli ja usko
mattoman kauniisti tarjottuna. Siinä me istuimme tatamilla putipuhtaina ja selät hie
rottuina yukatoissamme! Kolme nuorta japanitarta istui tatamilla valmiina palvele
maan. Varoitinkin toisia, että älkää ihmeessä odottako seuraavana iltana vastaavaa, 
mutta vielä mitä, scuraavana iltana oli. jos mahdollista, pistetty vielä paremmaksi. 
Vieressä oli muuten fuku-ravintola. mutta minun tietääkseni kukaan ei käynyl kokeile
massa.

Viehättävät japanittaret tarjottavaa 
noukkimassa.
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Kochista lähdimme koko 
Shikokun saaren yli jo kello 7 
bussilla. Nousimme korkeille 
vuorille ja lukemattomina 
vihasivat kirkkaat joet. 
Matkasimme kohti Matsuyantaa. 
Vuorilla oli valtavia seetri- ja 
mäntymetsiä, joissa siellä täällä 
hennon vaaleanpunaisia sakura- 
hattaroita. Maalaistalot olivat 
aika kodikkaan suomalaisen 
näköisesti, meillä vaan teeviljehnät 
tuppaavat olemaan harvemmassa.

Matsuyamasta jatkoimme junalla Yawatahaniaan ja sieltä laivalla Beppuun 
Kyushun saarelle, joka on eteläisin ja kolmanneksi suurin Japanin kolmesta pää
saaresta. (Asukkaita 14.500 000). Beppu on yksi Japanin tärkeimmistä kylpypai
koista. Hotellimme oli pieni perhehotelli ryökan, isäntä ja emäntä tekivät myös ruuan, 
joka oli tosi hyvää. Vesa parka ei vain voi syödä kalaa ja kaipasi pihviä ja 
makkaraa...Osa kävi seksiinuseossakin, en ehtinyt mukaan, täytyi tarkistella junien 
aikatauluja. Olin päättänyt käydä 2450-tulivuorella vaikka yksin, mutta ilokseni kaikki 
tulivatkin mukaan!
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ASO-vuoren isossa kraatehssa: 
taustalla sammunut pienempi 
kraateri, nykyinen järvi ja sen 
edessä harppoo Koivusen Vesa.

Aso-tulivuoren kraateri on maailman suurin 3() x 80km. Se paukahti ilmaan joskus 
100 000 vuotta sitten ja nyt kraaterin sisällä on kaupunkeja, laitumia - ruskeita leh
miä. muuten - juna kulkee siellä jne. Kysyin Ason asemalla, mihin voimme jättää 
laukut ja siihenhän ne taas jätettiin asemahallin nurkkaan, jossa ne kiltisti odottivat 
meitä, kun saavuimme seikkailulta. Siunattu rehellisyys!

Sain kuulla, että bussi lähtee toisesta päästä asema-aukiota 2 minuutin päästä. Otin 
jalat alleni ja kiisin bussille ja pyysin odottamaan.Ja odotti se.

Oli se Aso aikamoinen. Meillä oli onnea; tuuli 
kävi poispäin. Joka puolella oli \ aroituksia 
rikkisavusta ja kuulin myöhemmin eräältä tuttavalta 
siellä todella olevan vaikea hengittää silloin, 
kun savu tulee päin. Tämän tulivuoren kraateri on 
kuulemma ainoa, johon pääsee katsomaan suoraan 
syvyyksiin. Ja siellähän sitä laavaa lillui. 
Aso on toimiva tulivuori ja kraaterin ympärillä 
on betonibunkkereita. joihin voi mennä suojaan, 
jos pamahtaa. Minulle tuli kyllä väkisinkin 
jonkinlainen paistinuunimielikuva; kyllä siellä 
sisällä varmaan tarkenisi, kun olisi laavaa katolla.

Komezuka, sammunut kraateri Asolla; 
bussin ikkunasta näytti sametilta.

Ympärillä olikin selvästi melko hiljattain purkautunutta laavaa. Mutta voi niitä 
kiviseinämien värivivahteita! Kaunista, kaunista! Palattiin bussipysäkille patikoiden, 
ylös oli hilluttu köysiradalla, korotettiin Ason asemalle ihaillen kuusimetsiköitten 
meille aika tuttua tummaa vihreää. Täällä vain taustana sammuneita (?) kraatereita ja 
niihin syntyneitä järviä. Tämän Ason suuren kraaterin sisällä asuu 100 000 ihmistä. 
Aika sananmukaisesti jännä paikka elää! Perimätiedon mukaan tulivat ihmisten 
maailmaan Yamaton klaanin eli nykyisten keisarien esi-isät juuri tästä kraaterista.

Ylhäällä vuorella oli jokunen englantilainen turisti, yksi nuori pari innostuneena 
selitti matkustaneensa ympäri maailmaa, mutta Aso oli kuulemma yliveto. Muut 
\ uorellc kivunneet olivat japanilaisia. - Ja perillä Ason asemalla laukkumme odottivat 
kiltisti asemahallin nurkassa. Matka kohti Kumamotoa alkoi.
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Kumamoto on myös sellainen paikka, johon tahdon uudestaan. Kaupunki on 
Shikokun saaren kolmanneksi suurin, asukkaita 565.00〇. Kumamoton linna on yksi 
Japanin kolmesta suurimmasta ja Suizenji-köen-puisto on saanut valtion virallisen 
"parhaan puiston " arvon.

Hotellissamme pärjäsi vain japanilla; Kiotossa oli lähes sama tilanne, mutta ei 
aivan niin täydellisesti. Lähdimme Antin kanssa kaupungille ottamaan selvää 
raitiovaunun pysäkeistä ja istuessani kartta levällään vaunussa parin pysäkin päästä 
kuski tuli kysymään voiko hän auttaa! Tapahtuisipa tuo Hesassa; kyllä kai siitä taju 
menisi. Kaupunki on hyvin selkeä ja japanilaiseksikin erittäin siisti. Meitä katseltiin 
ylen uteliaasti eikä me toisia tämän mallisia gaijinia nähtykään. Pari kertaa kysyttiin, 
ollaanko me amerika-jinejä ja sanoin taas jyrkästi, että olemme finrando-jinejä ja 
torjuva ilme muuttui iloiseksi ystävällisyydeksi.

Kumamoton asukkaat ovat kuuluja ehdottomuudestaan ja rehellisyydestään. Juttuja 
ei peruta! Meiji-kauden alku viipyi täällä vuoteen 1877. kun se muualla oli 
enimmäkseen toteutunut jo -67. Kapinoiva samurai tappeli kannattajineen vastaan lin
nassaan 55 vuorokautta. Hanttiinpanon seurauksena linna poltettiin perusteellisesti. 
Väitetään, että Kumamoton kaupungin hallinnossa ja muissa vastaavissa elimissä on 
vaikea saada asioita sujumaan, koska kompromissejä ei tunneta...

Suizen-ji-puisto on perustettu 1632 temppelin yhteyteen. Puisto on niin sanottu 
Momoyama eli vaeltelupuisto, siis puisto, jossa on tarkoitus liikkua välillä pysähdellen 
huomioimaan valittuja näkymiä. Se on tehty muistuttamaan Tokaidota eli Itäisen 
meren tietä Edo-ajalta 53 pysähdyspaikkoineen.. Fuzi-saman ainakin tunnisti. Puisto 
on todella kaunis ja hyvin hoidettu, karppeja pulikoi tietenkin vedessä ja valkoinen 
haikara seisoi kivellä kalastamassa pulleita karppeja. Kaarisiltoja ylös ja alas, 
nurmikoita, kivien karheutta veden kirkasta pintaa vasten... Oli vielä kaunis sää eikä 
liian kuumaa.

Kumamoton Suizen-ji-puiston kaarisiltojen alla pulahtelevat kirjavat karpit 
ja itse puiston Fuzi-san näkyy kaukaisuudessa.
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Kumamoto-jo-linnan rakentami
nen aloitettiin 1601 ja valmis se 
oli 1607. Arkkitehtina toimi 
kuuluisa Kato Kiyomasa, 
parhaana linnojen 
suunnittelijana pidetty.
Linna muureineen hallitsee 
kaupungin keskustaa. 
Linnan tornissa on myös 
mielenkiintoinen historiallinen 
museo. Ylhäältä päärakennuk
sesta on näkymät!

Kuuluisa linna on erikoiseti tnusha-gaeshi tai nezuini-gaeshi 
muureistaan. Tällä tarkoitetaan, ettei muureja pääse ylös 
hiiri tai kärpänenkään. Minä väitän, että kärpänen pääsee.



Kumamoton linnan takana on prefektuurin taidemuseo, joka ikävä kyllä oli nyt 
remontissa. Käväisimme kuitenkin Kumamoton perinnetaitojen museossa ja sen 
alakerrassa, koska kyltti ilmoitti siellä olevan mielenkiintoisen käsientaito-näyttelyn. 
Sitä kuitenkin vasta rakennettiin, ja seurasi se sama finrandojin-iuttu ja meille satoi 
lahjoja. Onneksi kaikki olimme ottaneet jotain kivaa mukaan jaettavaksi.

Paluumatkalle lähdettiin aamujunalla - asemilla oli vähän jännä katsella aikatau
luja. asemien nimet olivat vain kanjeilla, ei edes hiraganoilla. meikäläisiä kirjaimia ei 
ollenkaan Kochissa , Asossa tai Kumamotossa - Fukuokaan, jonka Hataka-asemalla 
vaihdoimme luotijunaan. Suurin osa jäi pois Hiroshimassa ja tuli myöhemmin 
perässä.

Saavuimme hyvissä ajoin Kiotoon ja ehdimme vielä yhtä sun toista ja seuraavana 
päivänä osa lähti Naraan ja osa jäi ostoksille ja pakkaamaan Kiotoon. Naraan mene
vässä junassa oli ilonen suma koululaisia, lukiolaisia menossa luokkaretkelle. Voi sitä 
siisteyttä ja hyvää käytöstä! Japanissahan yleensäkin kiinnittää huomiota lasten 
hyvään käytökseen ja siisteyteen. Eikä lapsilla näe, kuten meillä aika usein, sitä "Äiti 
älä lyö "-ilmettä.

Viimeisenä aamuna Haruka junalla Osakan Kansain lentokentälle ja pää jäi vuoril
le kirsikankukkia ihailemaan. Ensi keväänä uusi matka.

Matkamme kesti 10 vuorokautta, 2.-12. 4., hinta 13.170:-+Japan Rail Pass 1400:-
ja sisälsi suorat lennot Helsinki-Osaka-Helsinki, aamiaiset, kolmet illalliset jne.

Laura Lappalainen

Pääsylippu 350 vuotta vanhaan Suizenji-puistoon.
Yleisöllä sinne on ollut pääsy vuodesta 1878 eli sen Jälkeen, 
kun Kumamoton oli hyväksyttävä Meiji-rastauraatio.
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

PINAATTIA SEESAMIKASTIKKEESSA
4：lle

340g pinaattia
5 rkl vaaleita seesaminsiemeniä
2 rkl dashi-lientä
1 rkl soijaa

Paahda seesaminsiemenet kuivalla pannulla hiljaisella tulella jotta ne eivät 
pala. Kun siemenet rupeavat hyppimään, siirrä 4 rkl mortteliin (säästä 1 rkl 
koristelua varten) ja hienonna siemenet puolittain rikki. Lisää soija ja 
sekoita hyvin.

Irrota keitetyt, kypsät ja jäähtyneet pinaatit irti toisistaan ja leikkaa n 4cm 
pituisiksi. Sekoita hyvin kastikkeen kanssa. Jaa annoslautasiin ja koristele 
lopuilla paahdetuilla seesaminsiemenillä. (Dashi-lientä voit tehdä vaikkapa 
valmiista jauheesta -kysy Tokyokanista)

OHITASHI
4:lle

340g kypsää pinaattia
3 rkl dashi-lientä
1 rkl soijaa
kuivattuja bonito-kalahiutaleita

Purista vesi pois pinaatista ja leikkaa se 4 cm osiin . Sekoita dashi ja soija 
keskenään. Jaa pinaatti 4 annoskulhoon ja valele kastikkeella. Koristele 
bonito-hiutaleilla. (Kysy Tokyokanista.)

Olemme suunnittelemassa omaa japanilaista ruokakirjasta! Haluatko 
osallistua sen tekemiseen? Kaiken alan taitajia kaivataan suunnittelu- ja 
kuvitustyössä. Mutta etenkin reseptejä.... Lähetä oma paras reseptisi ja 
voimme kaikki kokeilla sitä! Postita vaikkapa e-maililla Minnalle eli 
minna.lehmusto@pp.kolumbus.fi
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Liha-ruohosipuli 
rullat (määrätyhdelle) 

350g naudanlihaa
(ohueksi leikattuina) 

100-150g ruohosipuli
perunajauhoja 
öljyä

Maustekastike

2 rkl sokeria
6 vettä
2 sake
2 mirin (tai valkoviini)
6 soijaa

Leikkaa liha paperinohuiksi siivuiksi ja asettele ne vierekkäin esim bambu- 
rullalle jonka olet verhonnut puhtaalla muovilla. Tämä siksi jotta liha ei 
tartu bambu kiinni. Kun olet peittänyt n 25 cm x 25 cm alueen, laita keskel
le nippu ruohosipulia. Sipulin pitää olla saman levyinen kuin lihankin. 
Kääri rullalle ja leikkaa kahdeksi rullaksi. Lämmitä pieni määrä öljyä Wo- 
kissa ja kieritä rullat kevyesti perunajauhoissa. Paista rullia ja lisää kasti
ke. Jatka kypsentämistä haluamallesi asteelle saakka. Kun ovat valmiit, 
nosta pois ja leikkaa rullat vielä kerran kahtia. Nyt sinulla on siis 4 rullaa. 
Aseta ne kulhoon niin, että kaunis ruohosipulin vihreä väri tulee näkyviin 
ylöspäin.

ITADAKIMASU いただきます

Lisää Kenichi Kakutan reseptejä seuraavassa Tomossal



Oikein keitetty riisi on japanilaisen ruuan perusta.

RIISINKEITIN
on kehitetty Aasiassa, jossa riisiä on keitetty tuhansia vuosia. Vanha tieto
taito yhdistettynä nykyajan tekniikkaan. Mittaat vain veden ja riisin ja 
automatiikka hoitaa loput. KAPOK pitää myös valmiin riisin tarjoilu- 
lämpöisenä haluamasi ajan.
KAPOK on myös höyrykeitin. Höyrystyskorissa kypsyvät vihannekset ja 
juurekset tai siinä voit lämmittää piirakat, makkarat yms. Muita vakio
varusteita ovat mittamuki, muovinen otin ja suomen- ja ruotsinkielinen 
ohjekirja resepteineen.
Metallinen rakenne, helppo puhdistaa, pieni virrankulutus, 
täyttömäärä 2-10 dl raakaa riisiä. Väri: valkoinen.
Hinta suoraan maahantuojalta 295广 + postituskulut.
Tilaukset: FILMARK OY Kuskintie 6, 06400 Porvoo Puh/Fax 019-575 2350 
Soita tilauksesi tai postita / faxaa oheinen kuponki.
Tilaan KAPOK -riisinkeittimen postiennakolla:

Nimi Puh

Osoite

Allekirjoitus

TOMO
30
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Lisää juttua kirjoitusmerkeistä.
Muutamia kanjeja, jotka ovat tulleet 
vastaan TOMOA tehtäessä.
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NIIN HIPPIÄ että!
Nimittäin tokiolaisnuorten muoti: mieluiten kursitaan itse 

kasaan ja ruttuun vanhoja vaatteita. Yhdistellään lenkkarit, 
pitsihelmat.miesten kimonot (myös tytöillä). 

Hiukset värjätään ja väreissä löytyy: 
vaalean sinistä, kirkkaan keltaista, aniliinin punaista... 
Sääli vain upeita japanilaisia hiuksia, ne kyllä kärsivät.

Meillähän on jo väijäyksen seurauksena harvinaisen 
nuoria paitsi jaettuja myös väijäämällä luotuja klaneja.

Pojalla voi olla minihame ja söpö pusakka. 
Tyttö on jostain kaapannut 50-lukuisen madame-ulsan. 

\ lyhennellyt hihat ja ommellut takin koneella täyteen 
\ muurahaisenpolkiya suikertelemaan.
\ Hihojen alta työntyvät vanhan adidaksen raidalliset 
3 hihat. Jalassa nilkkasukat ja viimeistä huutoa olevat 

lenkkarit.
Toinen tyttö on keksinyt isänsä vanhan haorin, 
pistänyt vähän pienemmäksi, kinnittänyt edestä 

hakaneuloilla. Haorin alta roikkuu tosikiijava mekon 
helma - pitsiä reunassa - jalassa sporttiset nilkkasukat ja

maastolenkkarit tai - getat!
Hiuksissa tietenkin väri tyttärineen.

Pojilla saattaa nähdä, paitsi tyttöjen hameita, todella 
korkeatasoisia, räätälin tekemiä ja 

tarkalleen 40-50-luvun mallisia kokopukuja.

Avant garde on joutunut antamaan paikkansa 
uusille nuorten design-taloille, joista kaksi tärkeintä ovat 

20471120 
(tunnetaan myös italiankielisellä nimellä Tra I Venti) ja 

Bathing Ape.

Ja kaikki tämän tyylisuunnan nuoret edustajat ovat niin 
persoonallisen näköisiä, ettei heitä toisistaan erota... 

Tämä muotivillitys koskee lähes ainoastaan tokiolaisnuoria. 
Siellähän sitä eniten joutuu minäänsä etsimään.

Laura Lappalainen teksti ja piirros
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BONSAI

Useat ihmiset ovat ehkä kuulleet sanan bonsai, mutta ovat epävarmoja 
mitä se oikeastaan tarkoittaa. Aivan varmaa tietoa bonsain alkuperästä 
on mahdotonta löytää, mutta bonsai-harrastus ja -taide lienee saanut 
alkunsa kiinalaisten alkaessa istuttaa kasveja mataliin ruukkuihin. 
Kiinasta bonsai on levinnyt Japanin miehitysvallan aikana Japaniin ja 
myöhemmin muualle Aasiaan. Nykyisen bonsai-harrastuksen ja - 
taiteen kotimaana pidetään Japania, missä bonsai-taide on edelleen 
hyvin arvostettua. Sana bonsai tuleekin japanin kielestä, itseasiassa se 
on kahden sanan yhdistelmä. Sana bon tarkoittaa matalaa ruukkua ja 
sai kasvia tai istutusta. Japanissa bonsai-taide oli alkuun vain 
ylhäisten, erityisesti samuraiden suosima taidemuoto. Aikojen kuluessa 
bonsai- taide on muuttunut kaikkien harrastukseksi ja japanilaiseen 
bonsai-traditioon kuuluu, että vanha ja arvokas bonsai-puu siirtyy 
perintönä seuraaville sukupolville. On jopa saatettu pitää kirjaa puun 
eri vaiheista kuvineen ja kertomuksineen.

Länsimaihin bonsai-harrastus on tullut Japanista toisen maailmansodan 
jälkeen, ensin Yhdysvaltoihin ja myöhemmin Eurooppaan. Euroop
palaisen huonekasviperinteen ja bonsain yhdistymisessä on syntynyt 
huonebonsai-harrastus, eli bonsain kasvattaminen ympärivuoden 
sisällä. Alunperin bonsai on ulkona kasvatettava kasvi, joka tuodaan 
sisälle mahdollisesti voi muutamiksi päiviksi tai tilapäisesti näytteille.

BONSAIN IDEA

Bonsain ideana on jäljitellä luontoa mahdollisimman tarkasti. Luontoa 
ja puita tarkkailemalla voi löytää mallin tai esimerkin omalle bonsaille. 
Aivan tarkan kopion tai jäljitelmän tekeminen pienoiskoossa on mahdo
tonta ja tarkoituksetonta, koska pyrkimyksenä on muodon ja yleis
vaikutelman saaminen luonnonmukaiseksi. Tässä mielessä bonsai- 
taide eroaa monista muista taidemuodoista ( kuten maalaustaide, 
kuvanveisto), koska teoksena on elävä osa luontoa, joka myös muuttuu 
jatkuvasti. Puita ja muita kasveja voi myös yhdistellä ja pyrkiä maise
man luomiseen.

Usein bonsaista keskusteltaessa korostuvat kasvitieteelliset seikat, 
mutta bonsain kasvattaminen on tasapainoinen kokonaisuus kasvin
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Ulmus parvifolia, ikä noin 30 vuotta, korkeus 70 cm.
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hoitoa ja taidetta. Mielestäni taiteellinen puoli on merkittävämpi kauniin 
bonsain luomisessa. Taiteellisessa mielessä bonsaissa on monta 
huomioon otettavaa seikkaa; yleisvaikutelma, ruukun koon ja värin 
suhde puuhun, rungon ja oksien muotoilu, lehtien tai neulasten koko, 
juurien rakenne ja rungon paksuus. Näistä ominaisuuksista ei voi antaa 
tarkkaa ja yksityiskohtaista neuvoa, sillä tapauskohtaisesti täytyy löytää 
tasapaino eri ominaisuuksien välille.

BONSAIN KASVATTAMINEN

Bonsain kasvattaminen on hyvin pitkäaikainen projekti. Siemenestä tai 
pistokkaasta kasvattaminen vie vuosia tai vuosikymmeniä. Mutta 
onneksi voi ostaa tai etsiä luonnosta valmiin tai lähes valmiin bonsain. 
Bonsain kasvattaminen eroaa muiden viherkasvien kasvattamisesta 
selvimmin siinä, että bonsain muotoa muokataan aktiivisin toiminja 
siinä että bonsai ei ole koskaan "täysin valmis". Bonsain kasvat
tamisessa ja hoidossa on useita osa-alueita, jotka on hyvä hallita. 
Tärkeimpänä osa-alueena on oikea hoito. Siihen kuuluvat oikea kastelu 
ja lämpötila sekä riittävä valo ja lannoittaminen. Muita osa-alueita ovat 
muotoilu, eli leikkaaminen ja langoittaminen sekä ruukun valinta ja 
uudelleen istuttaminen. Lisääminen ja tuholaisten torjunta muodostavat 
myös oleellisen osa-alueen bonsain kasvattamisesta.

LOPUKSI

Bonsain kasvattaminen on erittäin mielenkiintoinen harrastus, joka 
vaatii pitkäjänteisyyttä ja pientä vaivannäköä. Harrastus ei välttämättä 
vaadi rahallista panosta, mutta toisaalta hienot yksilöt ja kokoelmat 
maksavat huomattavan paljon, myöskin erikoistyökalut ovat melko 
kalliita. Alottelijan kannttaa kysyä neuvoja kokeneemmalta harras
tajalta tai liittyä bonsai-seuran jäseneksi. Toivotan menestystä bonsai- 
harrastuksen parissa sekä vanhoille että uusille harrastajille ja toivotan 
uudet jäsenet tervetulleiksi Helsingin Bonsai-seuran jäseniksi.

Bonsai-seurasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Mika 
Myllynevaan puh. 09-6150 0152 tai 040-5460186. Bonsai-seura järjestää jäsenilleen 
harrastukseen liittyviä opetus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia. Seura myös auttaa alan 
tarvikkeiden hankinnassa mm. edullisisna yhteishankinoina niin kotimaasta kuin ulkomailta.



KIRJASTO (Kirjaston materiaali aiheittain lueteltuna Tonio Tomolta)

Keramiikka
♦ Fujioka Ryoichi: Shimo and Oribe Ceramics.apanese Arts LibraryKodansha 

International Ltd. Tokyo, 1984.
♦ Furukawa Shosaku: Kiseto and Setoguro. Famous Ceramics of Japan 10. 

Kodansha International. Tokyo, 1983.
♦ Munsterberg Hugo:The Ceramic Art of Japan. A handbook for Collectors. 

Charles E. Tuttle Company. Tokyo, 1983.
♦ Rhodes Daniel: Tamba Pottery. The Timeless Art of a Japanese Village. 

Kodansha Internationa Ltd. Tokyo,197〇.

♦ Sawada Yoshiharu: Tokoname. Famous Ceramics of Japan 7. Kodansha 
International. Tokyo, 1982.

Ruoka
♦ Hashi No 8 Ruokakulttuuri. Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. Helsinki, 

1986.
♦ Konishi Kiyoko: Japanese Cooking för Health and Fitness.Gakken Co., Ltd. 

Tokyo, 1983.
♦ Kärkkäinen Hannu: Tikut ristissä. Matkoja japanilaisiin Keittiöihinn. WSOY. 

Porvoo, 1996.
♦ Yamada-Alho Machiko: Japanilainen keittokirja. Weilin+Göös. Espoo, 1986.

Kirjastoon tilataan Nihongo Journal-lehteä kieltenopiskelijoille 
sekä Daruma-lehteä taiteenharrastajille. Olemme hankkineet 
myös uusimman Lonely Planetin matkaajille. Tervetuloa tutus
tumaan!

Kirjasto on auki aina tapahtumien yhteydessä sekä sovit
taessa Minna Lehmuston kanssa. Soita 09-3413313 /koti!
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KAIKENLAISTA TIETOA JA TOIVEITA

APURAHATIETOA

JAPANIN OPETUSMINISTERIÖ - Research Student Scholarship 
eli Mombusho ・ Kenkyu. Apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin tai 
tutkimustyöhön. Vaatimukset:
1. hakukaavake liitteineen suurlähetystöstä (täytettävä englanniksi tai 
japaniksi); kutsukirje japanilaisen korkeakoulun professorilta suotava (valmis 
kaavake)
2. Suomen kansalaisuus
3. akateeminen loppututkinto
4. hyvä englannin tai japanin kielen taito
5. alle 35 vuoden ikä

Apurahan pituus on 1,5 - 2 vuotta, ja sen alkamisajankohta on joko 
huhtikuussa 1998 tai lokakuussa 1998. Apurahaan liittyy pakollinen 
japaninkielen kurssi opintojen alussa, vaikka kielen taitoja ei hakijalta 
alkuvaiheessa vaaditakaan. Hakuaika päättyy 29.08.1997, jolloin täytettyjen 
kaavakkeiden tulisi olla perillä suurlähetystössä. Englanninkieliset haastattelut 
pidetään syyskuun aikana.

Tiedustelu:
JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ / Sami Hilvo
Eteläranta 8 / Unioninkatu 9 (käyntiosoite), 00130 Helsinki 
PUH: 09- 633 011 / FAX 09 - 633 012

KIELIKURSSIT alkavat syyskuussa opetuspaikkana
TOMOHIMA Wecksellintie 6. Vanhassa Eirassa. Kurssin hinta 14 kertaa 350:-

* Alkeiskurssi to 16930 -18 opettajana Pia Matilainen.
Oppikiija Tadaaki Kawata: Japanin kieli, lisäksi opettajan materiaalia.

*Jatkokurssi 1/2 vuotta lukeneille tai muuten kielen alkeisiin tutustuneille, 
ma 17 -18,30 Opettajana Pia Matilainen Opetusmateriaali kuten edellä.

*Jatkokurssi vuoden lukeneille tai muuten jonkin verran enemmän kieleen 
tutustuneille, ma 18,45-19,15
Opettajana Pia Matilainen Opetusmateriaali kuten edellä.

Uudet ja vanhat oppilaat ottakaa yhteys Piaan puh 09- 753 3171

*Kesklustelukurssista kiinnostuneet ottakaa yhteys p・ 09-698 64 96

Kurssitietoa myös sivuilla 40 ja 42 39



HUOM!
Oulussa toimii yhdistyksen 
yhteyshenkilönä Vesa Koivunen varsinkin 
kielikurssi- ja bonsai-asioissa.
Ota yhteys: Vesaan
puh 08-530 4961 tai 0400 686 319

IKEBANOJA sommitellaan, kuten viime 
vuonnakin kerran kuussa sunnuntaisin 
TOMOHIMASSA : su 21.9.,19.10., 
ja 23.11.klo 11.
Hinta 20.-+ kukat, jotka Laura tuo. 
Lisäksi 31.8. klo 11 alkaen tehdään 
hirsisaunalla meren rannalla asetelmia, 
kasvit haetaan itse metsästä, ja syödään 
japanilaista ja juodaan vihreää teetä. 
Ilmoittautuminen
Laura Lappalainen puh+fax 698 64 96
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi 

YSTÄVÄ) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia ja kannanottoja, lähettäkää ne suoraan 

TOMON päätoimittajalle Laura Lappalaiselle, Jussaarenkuja 5 D 40, 00840 Hki 
tai kertokaa puh + fax 698 64 96. Myös kuvamateriaali on tervetullutta.

Ilmoitushinnat: 1/1s 250:- (toisto 200:-),1/2s 150:-(100:-),1/4s 80:- (50:-)

HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroitten jäsenhinta ä 30:-, paitsi kaksoisnumero 11-12 sekä n:rot 13, 
14,15,16 ä 35:-. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, HASHISTA on tul- 
lut myös keräilykohde ja painos on pieni. Ulkopuolisille 40.-ja 45.-+ postikulut.

HASHIEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

10.10-vuotisjuhlanumero, 
Heian-kauden kirjallisuutta, 
Zen-maalaustaiteen tyhjyys, 
Japani kansainvälistymisen 
paineessa ym.

11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (rajoitetusti jäljellä)
17. Japanin luonto
18. Japanilainen tanssi
19. Sauna - O-furo

搞

HUOM!
Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 15.^postikulut 
seuraavia HASHIEN numeroita, joita on runsaasti:
5, 6, 7,10t 11-12,17 ja 18.
JAPANI 4-väri kuvakirja Original edition Time-Life Books BV.
Suomenkielinen versio Roko Kansan Kirjapaino Oy Kovat kannet, 
koko 23x28 cm, runsas nelivärikuvitus, sivuja 16〇.
Hinta 40:-+ postituskulut 23.-
JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI,196s
jäsenhinta 60:-, muille 75:-, kasetti I 50:-, kasetti II 40:- lisäksi postituskulut.
SANASTO edelliseen, japani-suomi-japani n. 2000 sanaa, 20:-+postikulut

TILAUSKUPONKI
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KALLIGRAFIA
Tomohimassa, tarkemmin Yoko Kobayashi puh 746 746

KERAMIIKKAKURSSI alkaa STOASSA Itäkeskuksessa, Suomenkielisessä 
työväenopistossa. Tarkoituksena on erityisesti tehdä ikebanamaljakoita.
Opettajana toimii Soile Paasonen, joka on mm. ollut Japanissa stipendiaattina ja 
toimii nykyään Pot Viaporissa.
Kurssit ovat la 18. ja su 19.10. sekä la 15. ja su 16.11.
Tarkemmat tiedot saat puh. 310 88 572 tai 310 88 672. Ilomoitt. alkaa 18.8.

MIEKKAPIIRI i\eöusie\ul Ronny Rönnqvist puh k. 595 068, t. 818 4071

Molemmat yhteishintaan 100:- + postituskulut

EDUSTA VA LEVYLAH.IA ヽ 
hdistyksellä on muutamia kappaleita lahjapakkauksia, 

joiden sisältönä kaksi CD-levyä.
SIBELIUS: Viulukonsertto + Kareliasarja ^-Finlandia

SALLINEN: Washington Mosaics. /

TILAUSKUPONKI 

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

HASHI __________________________________ ___ JAPANI-KIRJA 

JAPANIN KIELI- 
opolklria kaset_______________________________________________________

SANASTO ___________________________________ CD________________ _______

Nimi ______________ Lähiosoite______________________ ____________

Postinumero ja >paikka_____________ _____________________Puh

Päivämäärä Allekirjoitus______________________________________________ ______
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Yhdistyksen kautta: 
japanin käännökset, 
puhtaaksikirjoitukset, 
käyntikortit,
kalligrafiat.
Japnin kulttuuriin liittyvät kurssit ja luennot 
kouluille, opistoille, liikelaitoksille: 
kieli, origami, ikebana, kalligrafia, 
historia, kirjallisuus, puutarhat, 
taide, musiikki jne.
Yhdistys välittää myös japaninkielistä opastusta, 
ph+fax 09-698 6496

se osoitteella:
Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä 
japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 80:-,liittymismaksu 20:-.POSTISIIRTOTILI:800021-6481 665 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TO M O 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

Kato Kiyomasa (1562-1611) oli aikoinaan 
Kumamoton linnan ankara isäntä. 
Tässä sakuran kukkien keskellä.

Kannen kuvassa geishaoppilaat, 
maikot tanssimassa perinteistä 
huhtikuista tanssiaan
Kioton Gionissa.
Kuvan otti Vesa Koivunen.


