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TOMO (suomeksi ystävä) ön~Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Päätoimittaja: Laura Lappalainen
Vakinaiset avustajat: kulttuuri Liisa Kemppi, ruoka Minna Lehmusto
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 4〇. 00840 Hki. Puh+FAX 09-698 6496
llmoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 300.-)1/2s. 200.-(150.-) 1/4s. 120.-(100.-)
.jäsenten ostetaan, myydään yms. 50.-

JÄSENMAKSUJEN yhteydessä on joskus tapahtunut,

että tiliote kertoo
vain rahasumman, mutta ei jäsenen nimeä. Pankithan eivät enää lähetä
kuitteja, vaan pelkän tiliotteen. Myös omalla päätteellä maksettaessa - tai
maksajan ollessa toinen henkilö - pitäisi saada esille jäsenen nimi.
Vuosikokouksen päätöksen mukaan vuoden 1998jäsenmaksut maksetaan
huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu on edelleen 8〇.- ja liittymismaksu
2〇,-, yhdistyksen postisiirtotili 800021-6481 665. Jos kahden peräkkäisen
vuoden jäsenmaksu puuttuu, nimi poistuu osoiterekisteristä.

Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.

Kannen nukke: Kokin-bina, keisarinna 1820
Takakannen nukke: Kokin-bina, keisarinna takaa nähtynä 1800
Kokin-bina - nukeista enemmän tietoa sisäsivuilla.

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry,日本文化友の会
J叩anilaisen 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 orkesteri ryhmien 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 suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kigasto. 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（HK11〇）私書箱3 0 5号」です。
JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY:N JOHTOKUNTA 1997

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Varajäsenet
Oulun jaos, yhteyshenkilö

Ronny Rönnqvist
Raino Hurme
Heli Laitinen
Antti Lappalainen
Ulla Arjamaa
Laura Lappalainen
Tomoko Saito-Soinisalo
Minna Lehmusto
Pia Strandman
Vesa Koivunen

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

09-595 068
09-454 6712
09-241 2342
09-698 6496
09-7245031
09-698 6496
09-757 1662
09-341 3313
09-455 3248
p. 08-8153600
f. 08-8153622

Tomon päätoimittaja
kulttuuri ja uutiset
Kirjastonhoitaja
Julkaisujen myynti

Laura Lappalainen
Liisa Kemppi
Ulla Arjamaa
Antti Lappalainen

09-698 6496
09-698 7235
09-724 5031
09-698 6496

UYYJ-yhteyshenkilö

Minna Lehmusto

09-341 3313

Ronny Rönnqvist
Laura Lappalainen
Pia Matilainen
Yoko Kobayashi
Pirjo-Riitta Kuusikko
Ronny Rönnqvist
Pär-Johan Sandell
Kenichi Ka kuta

09-595 068
09-698 6496
09-753 3171
09-746 746
09-745 756
09-595 068
09-555 755
09-395 2225

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat
Ikebana
Japanin kieli
Kalligrafia
Kirjallisuuspiiri
Miekkapiiri
Origami
Ruoka
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Arvoisat jäsenet!
Tätä kirjoitettaessa näyttää jo hyvältä. Aurinko paistaa niin mukavasti vaikka
aamulla tavanomaisella Ville-koiran kanssa tehdyllä lenkillä oli vielä kirpeä sää.
Eivätköhän kevään merkit ole suhteellisen selvästi havaittavissa siihen
mennessä, kun lukijalla on tämä Tomo-numero käsissään. (Hmm!, toimittajan
huomautus.)
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin normaalissa järjestyksessä eikä siinä tullut
esille mitään vallan ihmeellistä. Vaan oli osaanotto hyvin laimeaa, vaikka Laura
oli erityisesti valmistanut japanilaisia herkkuja tilaisuutta varten. Pitäisikö
seuraava vuosikokous järjestää tanssin merkeissä? Houkuttelisiko Enka-yhtye
Japanista? Vakavasti puheenollen on tietenkin ikvävä, etteivät vuosikokoukset
vedä enemmän jäseniä mielipiteitään ilmaisemaan, mutta onhan tämä ilmiö
yhteinen kaikille yhdistyksille. Shikata ga nai!

Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 20 vuotta. On suunniteltu kaikenlaista
ohjelmaa täksi vuodeksi - näyttelyitä, tapahtumia ja yhteisoloa. Katsokaa
tarkasti lehden sisältöä! Ja tietenkin tulette juhlaan joka vietetään Aino Acktön
huvilalla 16.8. On kevään aikana muutakin Kauko-ldän tarjontaa: Aasia
Helsingissä, Aasian aika, Japania-viikot, Tibet-näyttely, leffoja ym. Sen sijaan
täytyy pettyneenä todeta, että jo melkein perinteeksi muodostunutta JKY:n
Aleksanterin teatterin Japanilaista kulttuuri-iltaa ei tänä vuonna voida toteuttaa.
Syy on yksinrtaisesti se, että halukkaita ryhmiä Japanista ei tällä kertaa ole
saatu kokoon. Kuoroja kyllä olisi tarjolla, mutta...niitä on jo kuultu! Yritetäänpäs
taas seuraavana vuonna.

Toinen kevään merkki on, että yhdistys lähti Japaniin matkalle Laura ja Antin
kyytiin. Tarkemmin sanoen ne onnekkaat, jotka ottivat tilaisuudesta vaarin.
Tultiin sopivasti maahan sakuran kukinta-aikaan. Tiesittekö muurten, että
sakuraa on Japanissa n.15 eri lajia! Hanami onnistui retkeläisille kuulemma ns.
nappiin! Hakekaamme täällä kotimassakin harvinaiset kirsikkapuut, joita
pääkaupunkiseudullamme löytyy ja tarkailkaamme niiden kukintaa. Se on upea
näky, kun muita kukkia ei vielä juuri löydy.
Näissä tunnelmissa toivotan kaikille JKY:n jäsenille hyvää kevättä!

Ronny Rönnqvist
puheenjohtaja
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ALKAEN KLO 16
TAPAHTUMA ON SAMALLA

VEDENÄÄNI-KONSERTTI
KOTO-MUSIIKKIA
SYÖDÄÄN HYVIN HYVÄÄ JAPANILAISTA
JA TIETENKIN NE ARPAJAISET!
Juhlallisuuden hinta150.maksetaan JKY:n tilille: PSP 800021-6481 665

Ilmoittautumiset heinäkuun loppuun mennessä
puh/vastaaja/fax 09-698 6496 tai 09-341 3313

Tervetuoloa japanilaisen kulttuurin ystävät ja ystävien ystävät!
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JAPANILAISEN KLLTTULRIN YSTÄVÄT, OULLN JAOS
OULUN YLIOPISTON KALLIGRAFIAKURSSI 3.5. - 26.5.
3 tuntia päivässä 5 päivää n.15 henkilöa/kurssi.
Tiedustelu: Vesa Koivunen p. 0400-686319, 08-8153 600

Tervehdys ja hyvää alkavaa kevättä kaikille.
Yhdistyksemme Uudenvuodenjuhla juhlittiin ja osaanottajia oli noin parikym
mentä henkeä. Hauskaa oli, uskaliaimmat kävivät jopa hangessa uimassa
vaikka pakkasta oli -25c.

Yhdistystämme on pyydetty esille Aasian aika tapahtumaan, jonka
päätapahtuma on Oulussa. Yhdistyksemme laittanee esittelypöydän yhdessä
Oulun Japanilais-Suomalais yhdistyksen kanssa.
13.5. Aasialaisten pukujen näytös Kaupunginteatterin pienellä näyttämöl
lä klo 13.00,16.30 ja 18.0〇. Vapaa pääsy, lippuja teatterilta ennakkoon.

Tuleva toimintamme tulee kesän aikana perustumaan mukavaan yhdessä- ja
ulkona oloon. Siitä huolimatta tulemme joka kerta käsittelemään jotain kulttuu
rin osa-aluetta ja samalla viettämään aikaa mukavasti toistemme kanssa.
13.6. klo 14 Pääkirjaston edessä kokoontuminen, jonka jälkeen polkupyöräeväsretki Oulun Nallinkariin, jossa syömme eväitä ja keskustelemme
Japanilaisista linnoituksista sekä koetamme rakentaa hiekasta kilpaa
oman linnoituksemme.
Varusteina omat eväät ja työkalut hiekkalinnan pystytystä varten.
11.7. klo 14 Pääkirjaston edessä, säätilan mukaan valittu ohjelma, (uintikilpailu
Nallikarissa, patioretki jollekin aurinkopatiolle, minigolfia ta jotain muuta
mukavaa.)

Tulkaa rohkeasti ja joukolla mukaan toimintaamme. Toimintamme perustuu
jäsenistömme toivomuksiin ja mielenkiintoihin.
Parhainta Kevättä kaikille toivottaen
Vesa Koivunen ps: saa soittaa p: 0400-686319, 08-8153 600
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry Oulun Jaos
Oulun Mainoskeskus Oy Kihokkitie 9, 90160 Oulu
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MONBUSHO
Japanese Government Scholarships
Japanin suurlähetystö julistaa välittömään hakuun Japanin valtion opetusministeriön
(Monbusho) apurahat, joita on kahdenlaisia: jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

tarkoitettu Research Student 1999 -apuraha ja Japanin kielen ja kulttuurin opiskeluun
tarkoitettu Japanese Studies 1998 -apuraha.

RESEARCH STUDENT 1999
Vaatimukset:

1.Suomen kansalainen

2. alle 35 vuotias (1.huhtikuuta 1999)

3. korkeakoulututkinnon suorittanut
4. hyvä japanin tai englannin kielen taito
5. kutsukirje japanilaisen yliopiston professorilta

Apuraha sisältää:
1.185.500 JPY/kk (1997)

2. matkat Japaniin ja takaisin

3. kirjoittautumis-ja lukukausimaksut
4. usein mahdollisuuden asua edullisessa asuntolassa

Apurahan kesto:
kaksi vuotta huhtikuusta 1999 tai
puolitoista vuotta lokakuusta 1999

Lähtijät valitaan tutkimussuunnitelman ja haastattelujen perusteella alustavasti
Japanin suurlähetystössä Helsingissä. Lopullisen päätöksen tekee kuitenkin Japanin
opetusministeriö (Monbusho).

Hakuaika päättyy 31.elokuuta 1998, jolloin

täytettyjen kaavakkeiden liitteineen tulee olla perillä Japanin suurlähetystössä.
Yhteystiedot seuraavalla sivulla.

Lisätietoja yleensäkin opiskelusta Japanissa osoitteessa www.aiej.or.jp.

Yksityiskohtaisempia tietoja itse apurahasta ja hakukaavakkeita voi tiedustella:

JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ Yhteyshenkilönä toimii Sami Hilvo.
Unioninkatu 9 (käyntiosoite) / Eteläranta 8 (postitusosoite)
00130 Helsinki
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puh. 09-633011 fax. 09-633012

UUTISIA ニュース uutisia

ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA 二

Japanin Suonien suurlähettiläs vaihtui.
Vuodesta 1995 Japanin Suomen suurlähettilää
nä toiminut Sumiko Takahara siirtyi johtamaan
baseballin Central-liigaa. Uuden suurlähettiläs on
nimeltään Yasuji Ishigaki.

Suomen Japanin Instituutin johtajaksi
valittiin kauppatieteiden lisensiaatti
Jukka Viitanen.
Suomi-instituutti on ensimmäinen lajissaan ItäAasiassa ja 15. koko maailmassa, toiminta alkaa
syksyllä 98. Instituutin tavoitteena on tehdä japa
nilaisille tutuksi Suomen kulttuuria, koulutusta,
tutkimusta ja taidetta ja kulttuurivaihtoa näillä
aloilla sekä tukea opiskelijoita, tutkijoita ja taitei
lijoita näiden työssä Japanissa. Jukka Viitasella
on monen vuoden kokemus opiskelijana Japanis
sa. Instituutti toimii Suomen suurlähetystön
tiloissa Tokiossa.

13. SUZUKI METHOD WORLD
CONVENTION Tokio 27. 3.,
Matsumoto 28.3. - 3.4. 1999
Juhlavan konserttitapahtuman aiheena on
Tohtori Suzukin 100-vuotisjuhla.

TOHOKU FINLAND SOCIETY
starttasi 16 helmikuuta pääpaikkanaan Sendai
seuraten Kagawa Finland Societyä, joka
perustettiin tammikuussa. Viime vuoden JapanFinland City Seminars on ollut aloitteen antajana.
Suomi-yhdistyksiä on nyt kaikkiaan 11.
Suraavassa yhdistystietoa:
HOKKAIDO FINLAND SOCIETY
7th floor, Sapporo Daiichi Bldg., 3-chome,
Kita 2 I jo-nishi, Chou-koku, Sapporo 060-00002
Tel. 011-271 -0864 Fax. 011-231-1415
KITA-HOKKAIDO FINLAND SOCIETY
c/o Space Design Tapio, Ueyama Kensetsu,
10-chome, Kagura 1 jo, Asahikawa 070-8001
Tel+Fax 0166-61-3889
AKITA FINLAND SOCIETY
c/o Koiko-shichosonken-kumiai, TakanosuaniKoicki-Koryu Center, 2-2, Takanosu-machi,
Zaimoku-cho, Kita-Akita-gun, Akita 018-3311
Tel 0186-63-2321 Fax 0186-63-2322

TAPAHTUMIA

JAPAN-FINLAND SOCIETY
c/o Hayakawa Law Office, 30-4-306,
Sakuragaoka, Shibuya, Tokyo 150-0031
Tel 03-3463-6093 Fax 03-3476-2824
TAKAOKA FINLAND SOCIETY
Takaoka International Exhange Center,
101,Otayamachi, Takaoka, Toyama 9330029 Tel 0766-27-1856 Fax 0766-27-1858
KANSAI JAPAN-FINLAND SOCIETY
(Osoite on voimassa elokuuhun asti.)

c/o Northen Express, Finlandia Ltd., Daiken
Bldg. 9F, 214-3, Naka-Kanabutsu-cho, Gojo-dori
Horikawa-Higashi-hairu, Shimogu-gu, Kyoto 6008332 Tel 075-352-3936 Fax 075-344-3633
FUKUYAMA FINLAND SOCIETY
International Dept., Fukuyama Chamber of
Commerce and Industry, 2-10-1, Nishi-machi,
Fukuyama, Hiroshima 720-0067
Tel 0849-21-2345 Fax 0849-22-0100
KYUSHU FINLAND SOC IETY
c/o TOTO Ltd., 2-1-1, Nakajima, Ogura-kita-ku,
Kitakyushu, Fukuoka 802-0076
Tel 093-951 -2291 Fax 093-951 -2718
FUKUI FINLAND SOCIETY
c/o Kinya Nakahashi, 8-8, Sugitani, Shimizu-cho,
Niyu-gun, Fukui 910-3607 Tel 0776-98-2125
KAGAWA FINLAND SOCIETY
c/o Hiroshi Kono, 982-4, Fuishi-cho, Takamatsu
761-8071 Tel & Fax 087-865-1741
TOHOKU FINLAND SOCIETY
c/o Nobuyoshi lijima, Dept, of General Affairs,
Sendai Terminal Bldg., Ltd.; 1-1-1, Chuo, Aobaku, Sendai, Miiagi 980-0021
Tel 022-268-2525 Fax 022-267-2317

MUUMI JA LAPSET YÖTTÖMÄN
YÖN MAASTA vierailulla
21.-26.5. Kyoto Daimaru-museo
ll. -23. 6. Kobe Daimaru-museo
25.7.-31-7. Doritsu Asahikawa Art Mu.Hokkaido

HOKKAIDO 'FINNISH MONTH”
15.5.-24.6. Taidenäyttely "Suomalainen
mielikuvitus - suomalaisen sielun maisema/
Vaarallista elämää Muumilaaksossa.M

25.5. JAPAN FINLAND SOCIETY
17.45- 18.45 23. yleiskokous
18.45- 20.45 Luento： MReturning from living in
Finland" Japanin Suomen suurlähettiläänä vuo
teen 1998 toiminut Sumiko Takahara.

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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UUTISIA ニュース uutisia

ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニラース UUTISIA 二

"SUOMALAINEN AALTO-DESIGN
FORUM" näyttely
Seitsemän suomalaisen ja neljän japanilaisen
muotoilijan, arkkitehdin, valokuvaajan ja
keraamikon yhteisnäyttely.
25.5.-31.5. Nara Town Monogatari-kan

KANSANMUS1IKKIFESTIVAALI
«VÄRTTINÄ 98 JAPAN TOUR”
21.8. Osaka Kawachinagano Lovely Hall
22.8. Toyama/ Helios
24.8. Tokyo/ Shibuya Club Quatro

香川フィンランド協会に続き
東北Nインをンド協会設立
今年UIに設立されました谷川フィンランド協会に続き 、束北フィ
ンランド協会が仙台を基点として4丿J 1611に設、7.されることが決
まりました。仙台を皮切りにH1：＜1-6JJから全国各地で開催されま
したII本フィンランド都市セミナーをきつカ、けに、フィンランドに
対する関心が高まり、設立の連びとなりました。これでフィンラン
ド協会の数は全国で 】1になります。各フィンランド協会の連絡先
はI、記のリストをご覧ください〈＞11本とフィンランドの交流の発展
がますます期待されます。
北海道フィンランド協会
t060-0002札幌市中央区北2条西3「II札幌第
ビル7F
Tel: 〇 11-271 -0864 Fax:011-231-1415
北北海道フィンランド協会
t（）70-8001旭川市神楽1条10「II
上山建設内スペースデザインタビオ気付
Tel.& Fax:0166-61-3889

秋田フィンランド協会
〒018-3311秋田県北秋田郡鷹果町材木町2—2
鷹巣阿仁広域交流センター内広域市町村團組合気付
Tel: 0186-63-2321 Fax: 0186-63-2322

（社）日本フィンランド協会
〒150 0031東京都渋谷区桜丘30-4渋谷アジャマンション306
早川法律事務所気付
Tel: 03-3464-6093 Fax: 03-3476-2824

高岡フィンランド協会
〒933-0029 M山県高岡市御旅屋町101高岡市国際交流センター内
Tel: 0766-27-1856 Fax: 0766-27-1858

関西•日本フィンランド協会 （下記住所は8月まで）
〒600-8332京都市下京区五条通堀川東入ル中金仏町 2143大建ビル9F
株式会社:フィンランディアノーザン•エキスプレス気付
Tel: 075-352-3936 Fax: 075-344-3633

福山フィンランド協会
〒720-0067広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所国際課内

KOKKOLA QUARTET AND
MIKANA YANAI KOTO MUSIC
JOINT CONCERT
9.9. Tokyo/ Kioi HaU
11.9. Kyoto/ Hyakumaben Chionji
13.9. Okayama/ Kamisaibara Cultural HaU

n ALVAR AALTO WORLD
TRAVELING EXHIBITION"
19.12.-lS.2./'99 ToIqW Sezon Art Museum

FUNA BENKEI JA MATSUKAZE
No-teatteri-ilta Kansainvälisessä
Kulttuurikeskus Caisassa.
Ensi-Uta 15.9. klo 20, muut esitykset 16.,17.,18.,
19., 2〇., 22., 23.9.1998 klo 2〇.
Lippuvaraukset Caisa p.169 3985
Kysymyksessä on ensimmäinen suomalaisin
voimin tehty no-teatteriesitys Suomessa.
Ohjaus: Mia Pälsi

HAKANIEMEN HALLIN
JAPANEPÄIVÄ 18.4.
Hallin yläkerrassa pidettiin aika monipuolinen
Japanin kulttuurin esittely, jonka Toshiko
Huttunen, Antti ja Laura Lappalainen pistivät
päivässä kokoon. Ei ollut aikaa muita hätyytellä.

JAPANIA-VIIKOT kulttuurikeskus
Stoassa herättivät suuresti kansalai
sten mielenkiintoa ja Japanin kulttuu
ria tehtiin monipuolisesti tutuksi.
Viikot olivat Japanikillan ansiota.
TOKIO KUTSUU!
Kansainvälinen tilkkutöiden näyttely
World Quilt Exposition 17-20.6.

Tel: 0849-21-2345 Fax: 0849-22-0100

九州フィンランド協会
〒802 0076福岡県北九州巾小詞北区中鳥2!1（株）TOTO気付
Tel： 093-951-2291 Fax： 093-951-2718

福井フィンランド協会
〒910-3607福井県丹生郡清水町杉谷8—8仲橋欣哉様方
Tel： 0776-98-2125

香川フィンランド協会
〒761-807I否川県高松市伏石町982［河野裕様方
Tcl.& Fax： 087-865-1741

東北フィンランド協会
〒980 0021宮城県仙台市靑葉区中央1-1-1
仙台ターミナルビル（株）総務部飯島信義様気付

Suunnitteilla on 10 päivän, ainakin, matka
Japaniin. Tässä näyttelyssä on esillä useita
kymmeniä kilpailutöitä, jotka kansainvälinen raati
on valinnut. Lisäksi on useita muita näyttelyitä: 98
antiikkitilkkutyötä Robert ja Ardis Jamesin kokoel
masta; englantilaisia, ranskalaisia, saksalaisia,
israelilaisia ja amerikkalaisia töitä; näyttely, jossa
on mukana 100 tilkkumaaiman merkkihenkilöäeli yhteensä noin 500 työtä. Päiviin kuuluu myös
työpajoja ja muita oheistapahtumia.

Tel: 022-26X-2525 Fax: 022-267-2317

TAPAHTUMIA

10

出来事 tapahtumia 出来事TAPAHTUMIA出来事TAPAHTUMIA出来事

UUTISIA ニュース uutisia

ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュース

Tapahtumapaikkana on uusi kongressikeskus
Tokyo International Forum. Sunnitteilla on, vaan
ei vielä varmuudella sovittuna, erityisesti suomalaisryhmälle suunnattu kurssi.

UUTISIA 二

Lietolainen Allan Nurmi tutkii ja
konservoi japanilaisia miekkoja.

Tokion lähistöllä on myös maailmankuulun
Ichiku Kubotan kotimuseo. Kubota on vanha
mies, jonka edelleen jatkuvana elämäntyönä on
ollut sanoinkuvaamattomien taidekimonojen teko.
Hän värjää silkin kymmeniä kertoja ja ompelee
kankaasta uskomattomia maisema-aiheisia kimo
noja. Yhden kimonon tekeminen saattaa kestää
jopa kolme vuotta! Vierailu tässä museossa
kuuluisi ohjelmaan.
Matkan organisoijana toimii Mirja Muurinen,
jonka yhteystiedot saatte:
Irma Pynnönen, Pennolantie 8, 37800 Toijala

Viides TILKKU NIHON-nättely.
Maailman tilkut 98 Japanissa.
Japanin Käsityönopettajien liitto kutsuu kaikkia
tilkkuajia ympäri maailman osallistumaan
tilkkunäyttelyyn ja kilpailuun kesäkuussa 1998.

Postitusosoite:
Japan Handicraft Instructors Assosiation
c/o Nihon Vogue Co. Ltd
3-23, Ichigaya Honmura-cho, Shinjuku-ku
Tokyo 162-91 Japan
Tel 03-5261-5088, Fax 03-3269-8725

Sattuman kautta pikkupoikana japanilaisen
miekan omistajaksi tullut Allan Nurmi ei osannut
arvata, että isoisän perintönä saatu ase muovaisi
myöhemmin saajansa elämää. Lahja veti Allanin
perehtymään miekkojen historiaan, japanilaiseen
kulttuuriin (Allan kuuluu mm. yhdistyksemme
antiikkimiekkakerhoon.) ja ryhtymään lopulta
japanilaisten miekkojen konservaattoriksi.

-Miekka on samurain sielu. Se ei ole vain ase,
se on kaunis esine. Jokainen miekka on uniikki
todiste japanilaisesta matallurgisesta osaami
sesta sekä korkeataisoisesta sepän ja kultase
pän taidosta. Allan Nurmi sanoo asuntonsa
japanilaisessa huoneessa Liedon keskustassa.
-Lyhennelmä Turun tienoo-lehden artikkelista 6.1.-98)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kun tietoosi tulee jänniä / hauskoja /
mielenkiintoisia /tärkeitä uutisia /
tapahtumia lähetä ne TOMO-ystävällef
joka odottaa kiitollisena osoitteessa:
Liisa Kemppi Kumianpää 6 A 11
00840 Helsinki
〃〃〃"〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃"〃い! ！！！！！
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Seuraavassa 23 vuotiaan valokuvauksen
opiskelijan, Elina Moriyan omia ajatuksia.

Kirsi Tiittanen: "Jotain tapahtuu jossain"
mehiläisvahaa ja lehtikultaa.

GATHERING
paperworks by Eija Isojärvi and
Kirsi Tiittanen

Minä elän. Elämä on kuin labyrintti. Elän sen
sokkeloissa. Eteeni avautuu uusia, erilaisia ja
mielenkiintoisia asioita kokemuksineen ja
elämyksineen Opin jokaisesta hetkestä välillä ne
muistaen ja välillä unohtaen. Elämän labyrintti on
täynnä valoa, aurinkoa, toivoa, lämpöä ja
rakkautta. Välillä taas täynnä tuskaa, epätoivoa,
epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä ja surua.
Välillä ymmärrän, välillä en. Kuljen labyrintissa
välillä ilman päämäärää, välillä sen hyvin tarkasti
tietäen ja tavoittani kohden tähdäten, Välillä
pysähdyn pitkäksikin aikaa, välillä jatkuvasti
kiirehtien. Labyrintti on todella mielenkiintoinen.
Tutkin sen eri osa-alueita, hahmotan sen hetkiä,
pysäytän eri tilanteita ja tutkin erilaisia ihmisiä.

Näyttely kiersi useassa Yhdysvaltalaisessa
taidemuseossa Ulkoministeriön ja Suomen
konsulaatin tuella. Näyttelyn organisoi Juulia
Kauste, Finnish Foundation for the visual Arts.

Elina Moriya: ''Tutkielma Elämästä"
Valokuvanäyttely mietelmin ja
ajatuksin Savoy Teatterin aulassa.

Minna Moisio ja Miako Imai

Keramiikkaa Taidesalongin kellarissa
ITÄ oli teemana Minna Moision ja
Mikako Imain keramiikkanäyttelyssä.

Elämä on kuin pikajuna. Vauhti on liian kova ehtiäkseen
tarttua kaikkeen matkan varrella olevaan.

TAPAHTUMIA
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Minna Moisio ja Mikako Imai ovat keraamikkoja,
joita yhdistää kiintymys keramiikkaperinteeseen.
Japanilainen Miako on kotoisin maasavestaan
tunnetun Shigarakin keramiikkakaupungin liepeil
tä ja valmistui taideteollisesta korkeakoulusta
Helsingissä. Suomalainen Minna valmisti esi
neensä Japanissa Shigarakin savesta, polttaen
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ne paikallisissa puu-uuneissa. ITA-näyttelyn
esineet kertoivat japanilaisen veistoksellisen
muotokielen ja suomalaisen funktionaalisuuden
kohtaamisesta.

Pienten saviastioiden lämpöä kukkien katveessa

Japanilaista keramiikkaperinnettä noudattaen
esineet olivat rohkeasti savea, materiaali, rehevä
maasavi näkyi uhkeana. Pääosa esineistä oli
lasittamattomia, pinnalla oli käytetty tuhkaa eri
muodossaan; joko puupolttoisessa uunissa
käytettyä männyn tuhkaa tai esineen pintaan
ruiskutettua ja maalattua tuhkaa. Esineiden
nimissä oli hauskaa leikkimielisyyttä: Lysti, Ujo,
Jörö, Sukkela, Hupi jne.

Mikako Imain 3-vuotias poika Ryotaro
osana äidin taidetta.

TAPAHTUMIA

JAPANIN IHME SUOMESSA
Modernin lasitaidemaailman huippua
KOGE-Japanin valon väike- näyttely Suomen
lasimuseossa tarjosi harvinaisen mahdollisuu
den tutustua ainutlaatuiseen, teknisesti ja
taiteellisesti erittäin korkeatasoiseen ja maailmal
la suuresti arvostettuun japanilaiseen lasitaitee
seen. Japanilaisen näyttelyarkkitehtuurin ansios
ta vieraat pääsivät aitoon tunnelmaan.
Esillä oli 19 studiolasitaiteilijan uusimpia teoksia
n. 6〇. Näyttelyarkkitehtina Tokigo Ishiguro.
1994 vuoden Japanilaisen keramiikan perintönäyttely antoi hyvän kuvan tämän taiteen tyylilli
sestä ajattomuudesta. Keramiikallahan on Japa
nissa kymmenien sukupolvien perinne.
Koge-näyttely kertoi Japanin toisen maailman
sodan jälkeisestä talousihmeestä ja sen mukana
tapahtuneesta noususta johtavien maiden jouk
koon muotoilun ja arkkitehtuurin alueilla.

Japanilainen taidelasi on vitaalista, hienostu
nutta ja omaleimaista. Siinä kohtaavat nykytek
niikka ja visuaalinen perinne. Mahdollisesti se
seikka, että maan oma lasinvalmistusperinne on
niin nuori, on antanut avoimen mielen ja ennak
koluulottomat mahdollisuudet uuden luomiselle.
Vaikka mielenkiinto länsimaista taidelasia
kohtaan on ollut suuri, japanalaiset taiteilijat ovat
luoneet oman tyylinsä lasitaiteeseen.

出来事tapahtumia出来事TAPAHTUMIA出来事TAPAHTUMIA出来事
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Yhdistyksen kautta,
japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset,
käyntikortit,
kalligrafiat.
Japnin kulttuuriin 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

I5
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ANZU

KELLARISTA KIILTOKUVAKSI
Japanilaisen butotanssin seikkailu maailman estradeilla
Innovatiivinen teatteri etsi Japanissa 195〇• ja 60-luvuilla inhimillisten
ilmiöiden uudenlaisia olomuotoja. Sirkusmainen freak-elämys "voiko noin
tehdä, voiko noin olla" kiehtoi ja kiehtoo aina kaikkialla katsojaa. Japanilainen
performance koette li esittämisen ja kertomisen konventioita, esim, ankerias
suusta nenän kautta ulos vedettynä kiihdyttää ja saa aikaan katsojassa
väristyksiä, mielihyvän tunnetta.

Samalla tavoin kehon vääntäminen, rujouden estetiikka, kauhistuttaa ja
kiehtoo katsojaa, joka on tottunut kooditettuun teatteri-ilmaisuun.

Hijakata astuu lavalle
Buton ensiesitykset olivat sensaatioita, happeningejä. Eturiveillä ei istunut
pieni kulttuurieliitti, vaan viisikymmentä valokuvaajaa todistamassa uutta ja
erikoista.
16

Tatsumi Hijikata teki butoteoksiaan hyvin kokeellisessa ja haasteellisessa
ilmapiirissä: kokeiltiin kehon kestokykyä hitaudessa, sen reaktiokykyä jatkuvi
en impulssien tulvassa, hermostollisten ärsykkeiden esilletuomista -lihaksen,
kehon värinä, yksi buton kliseitä, oli aikanaan uusi tanssillinen merkitys. Maa
lattiin iho milloin valkoiseksi, milloin kullalla, mudalla, lakalla, jopa niin että
tanssijoita vietiin sairaalaan, kun iho ei hengittänyt - useimmiten ihoa peitti
kuitenkin kellaristudioiden pöly, joka pestiin pois vasta ,kun harjoitusten
jälkeen oli maalattu kulisseja, rakennettu rekvisiittaa ja ommeltu pukuja ja
asusteita.

Paljon muuttui kuusikymmenluvulla - keskusteltiin, väiteltiin, syntyi uutta
elokuvaa (Hijikata-Hosoe: Napa ja Pommi), uudenlaista graafista mainontaa
(Yokoo) valokuvausta ym.

Kuohunta oli tietenkin käymässä myös eurooppalaisessa tanssissa ja teatte
rissa ja japanilaiset taiteilijat olivatkin hyvin tietoisia eurooppalaisista uutuuk
sista -japaniksi oli käännetty uusia tekstejä esimerkiksi Artaud Itä hyvin pian
alkuteosten ilmestymisen jälkeen. Tanssiteoksien nimissä oli viittauksia
de Sade en tai aikalaisiin mm. Mishi-maan. Vastaavia käännöksiä saatiin suo
meksi parinkymmenen vuoden viiveellä!

Kotiseutu ja japanilaisuus vastaan Tokio
Näitä eräänlaisia kehollisia rottakokeita suoritettuaan Hijikata kiinnostui
kotiseutunsa myyteistä ja tarinoista ja palasi haravoimaan Pohjois-Japanin
olemusta. Hän huomasi ruumillisen työn ja asumiskulttuurin vaikutuksen poh
joisen asukkaisiin, riisiviljelyn taivuttaman selän ja proteiinittoman ruokavalion
tuottaman pienikasvuiuuden. Syntyi halu löytää tällainen perinteisen kehon
tuottama liike ja tanssi. Tällaisista lähtökohdista hän koreografoi useita tanssiteoksia myöhemmin Tokiossa, ympäristössä, joka yökerhoineen ja liikekeskuksineen oli ja on Japanin länsimaalaisin osa. Hijikata myös itse ja yhdessä
vaimonsa kanssa omisti useita yökerhoja Shinjukussa, missä hänen ryhmän
sä jäsenet saatoivat esiintyä ja tienata rahaa kannattamattoman taiteen sivus
sa. Monet butotaiteilijat ovatkin saaneet näyttämökokemusta enemmän show17

estradeilta kuin taidetanssin näyttämöiltä ja tämä heijastui myös heidän
mieltymyksiinsä.

Koulukuntia ja tyylejä
Syntyi erottelu kaupunki- ja maalaisbutoon, joista edellinen oli värikästä, leik
kisää, innovoivaa ja shokeeraavaa ja jälkimmäinen meditatiivistä, autenttishakuista, elämäntavaltaan sitoutunutta. Tyyli ja trendit kuitenkin sekoittuivat ja
muodostivat uusia. Alkuaikojen muutaman kellariteatterin sijaan syntyi
hajaannutettuja yksiköitä ja niille omia teattereita ja yleisöjä. Tämän päivän
Tokiossa joutuu matkustamaan tunteja eri teattereiden ja kaupunginosien
välillä, välillä pienissä huone-esityksissä, välillä suurissa auditorioissa tai kokoomafestivaaleilla löytääkseen buton nykyisen värikkään kirjon.

Mistä yleisö ja rahat
Kuten ennenkin pienet hyvintaitetut lentolehtiset teatteriohjelmien välissä
mainostavat ehkä kymmentäkin ensi viikolla tulevaa ensi-iltaa karttojen ja
lippupalvelunuomeroiden avulla; yleisölle on tuotava informaatio etukäteen,
sillä Tokiossa ilmestyvät puhelinluettelon paksuiset "mitä tapahtuu tässä
kuussa"-julkaisut vaativat tuntien selailun.
Yleisöä on pakko saada, sillä julkinen tuki taiteelle pon usein nolla eikä ole
harvinaista, että tekijät saavat lipputuloista teatterilta komissionsa vasta kun
esitysperiodi on täysin loppuunmyyty. Ennakkomyyntiin on siis satsattava, jos
haluaa vähänkään tuloja taiteelleen. Tilannetta ei helpota japanilainen kon
ventio, jossa kriitikot, mikäli he edes tulevat, kirjoittavat yleensä viimeisestä
esityksestä.

Pois Japanista
Useat butotaiteilijat ovat 80-luvulta alkaen hakeneet teoksilleen mahdolli
suuksia Euroopasta tai Amerikasta, missä erilaiset festivaalit ja vierailuteatterit ovat luoneet suurenkin yleisön butotaiteelle. Kazuo Ohnon jälkeen maail
malla on matkustanut Ariadone-ryhmä, Sankai Juku, Anzu Furukawan Dance
Love Machine ja monia muita ryhmiä ja yksittäisiä opettajia ja esiintyjiä. Eu
roopassa ja Amerikassa on butotanssin keskuksia, joissa opiskelee satoja jo
itsekin esiintyviä taiteilijoita. Samalla buto muuttuu, mutta myös kanonisoituu
-butoteoksen "autenttiset" merkit ovat tulleet kliseiksi ja niitä kopioimalla hae
taan oikeutusta tähän traditioon. Länsimainen teatteri on kopioinut paljon näitä
merkkejä ja usein valkoiseen alastomaan viettimaailman rujouteen törmää
esimerkiksi saksalaisella oopperanäyttämöllä!

Ari Tenhula Kuvat ⑥ Sakari Viika
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Kokin-bina, keisari 1880

KOKIN-BINA
Kokin-bin
a-nuket kehitti Meiwa-kautena (1764-72) Edossa, nykyisessä
Tokiossa Hara Shugetsu. Nuket saivat nimensä Heian-kauden runoantologian,
Kokinshun mukaan. Kokin-binat ovat kompromissi Kyöho-binan ylirönsyilevien
vaatetuksien ja Yusoku-binan asujen niukkuuden välillä. Asut ovat kuitenkin
hoviasuja.
Takakannen keisarinna on puettu pursuilevan komeaan hoviasuun ja sekä
kannen että takakannen keisarinnalla on päässään mahtava kruunu, jossa
keskushahmona on feenix-lintu ja molemmille sivuille kurottautuu ulokkeita,
joista roikkuu erilaisia koristeita. Miehillä, kuten kuvan keisarilla on tavallisesti
yksinkertainen musta ho, yusoku-binan sokutai-tyyliin.

Kokin-binat olivat sekä kauppiaitten että aristokratian suosimia ja ohittivatkin toiset nukketyypit. Ne olivat myös harvoja Edosta peräisin olevia nukkeja.
Suosion kasvaminen vaati työn rationalisoimista: päät tehtiin Edossa ja
toimitettiin Kyotoon, jossa päät maalattiin. Aikaisemmin päät tehtiin puusta,
sittemmin puumassasta, varsinkin Meiji-kautena ja nyttemmin sekkomassasta, joka antaa kasvoille aivan eri ilmeen.
Daruma-lehden artikkelista lyhennellen kääntänyt

Laura Lappalainen
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京の昔話
ワシと大仏
今からおよそ125〇年ほど前、都は奈良
におかれていました。
東北地方にすむエゾ（原住民）との戦い
が数年も続き、その上、飢饉が重なって、
都には餓死する者が大勢出ました。
そこで聖武天皇は、奈良に東大寺（大仏
で有名）を造り、天災や人災を鎮めよう
としたのでした。
この東大寺の初代別当（最高責任者）に任
命されたのが、良弁（ろうべん）です。
彼には、 不思議な逸話が残されています。
彼がまだ赤ん坊だったころ、突風のように
ワシが舞い下りたかと思うと、母親の抱い
ていた赤ん坊をそれこそワシづかみにし
て、空高く飛んでいってしまったのです。
そして、京都と奈良の国境でその赤子を
手放し、どこかへ行ってしまったのでした。
驚いたのは、村人たち。
天から人間が降ってきたからです 。
村人は、運よく大樹にひっかかった赤ん
坊を助けて、「神さまがくれた子」とし
て大切に育て、大きくなってからは東大
寺に入れました。
こんな経歴をもつ良弁を、ある日、とあ
る老夫婦が訪ねてきました。
「東大寺の別当は、実はワシにさらわれ
てきたんだってさ・•…」という人の噂話
を聞いたからです。
「あなたがワシにさらわれたというのは、
本当ですか」。
「はい。そうですが••…Jo
「もしかして、あなたの右脇腹にホクロ
はありませんか」。
「エッ……。あー、あなたたちが私の父
と母だったのですね」。
三人は、喜びのあまり、手を取り合っで
泣き、その後は、一緒に住むことになつ
たということです。

SALAPERÄINEN TAIVAAN LAPSI
Vanhan Kioton tarinoita
Noin 1250 vuotta sitten Naran ollessa Japanin pääkaupunkina kaupunki oli
tuhon partaalla johtuen pitkäaikaisesta sodankäynnistä Ezo-kansan kanssa.
Vallitsi suuri nälänhätä ja monia ihmisiä menehtyi. Lepyttääkseen pahoja voi
mia keisari Shomu käski aloittaa Todai-ji-temppelin rakentamisen. Temppeli
on kuuluisa suuresta buddhastaan, Daibutsu.
Temppelin johtaja, jonka nimi oli Ronin, oli kokenut ihmeellisen kohtalon.
Hänen olessa vastasyntynyt lapsi valtava kotka syöksyi alas taivaalta ja sieppasi pikku Roninin tämän äidiltä ja lensi näkymättömiin. Tovin lennettyään
kotka kuitenkin pudotti lapsen Kyoton ja Närän rajoille ja lensi kaukaisuuteen.
Läheisen kylän ihmiset tuijottivat ihmeissään lapseen, joka keinui valtavan
puun latvassa. He päättelivät lapsen olevan lahja taivaista ja lopulta tervehti
vät tätä jumalien lahjana. Ronin haettiin alas puusta ja kannettiin kylään.
Sittemmin hänestä tuli Todai-ji temppelin johtaja.

Eräänä päivänä muuan iäkäs pariskunta tuli vierailulle Todai-ji-temppelille
ja he näkivät Roninin siellä työskentelemässä. Kun aviopari kuuli Roninin tari
nan, he kiinnostuivat suuresti. "Onko totta, että suuri kotka sieppasi teidät
vanhemmiltanne?"- he kysyivät. "Kyllä se on totta"- Ronin vastasi"" Onkohan
teillä musta syntymämerkki vatsanne oikealla puolella?"- aviopari uteli edel
leen. "Miten te tiedätte tämän?"-Ronin huudahti ihmeissään ja jatkoi: "Teidän
täytyy olla minun vanhempani!"
He kaikki puhkesivat ilosta itkuun ja elivät sen jälkeen yhdessä onnellisina.

YKSINKERTAINEN, MUTTA HERKULLINEN
TAPA VALMISTAA KANAA.
ohje.Liisa Kemppi
Riisi, jonka päällä on hienonnettua kanaa, munia ja vihreitä herneitä,

マ

kaloreita 762 kcal, proteiinia 30,6 g, lipidejä 19,4 g, hiilihydraatteja 105,4 g
Keittoaika 40 min plus liotusaika riisille 30 minuuttia

◎

AINEKSET:
3 kupillista lyhytjyväistä riisiä, riisin keittämiseen 3 1/2 kupillista vettä
300 g hienonnettua kanaa
Lihan maustamiseen:
1rkl soijaakastiketta
1rkl sakea tai kuivaa valkoviiniä
1tl inkiväärin mehua
〇
・ kuori ja raasta tuore inkivääri ja sitten purista
4 munaa - munien maustamiseen: 1rkl sokeria,1 tl soijakastiketta, suolaa,
1rkl sakea tai kuivaa valkoviiniä
2 kupillista vihreitä herneitä tuoreena tai pakasteena
1 rkl säilöttyä inkivääriä, joka on leikattu ohuiksi suikaleiksi mausteeksi
(Keitettyä pinaattia tai vihreitä papuja voi käyttää herneiden asemesta.)

"村

VALMISTUS JA TARJOILU:
1.Huuhtele riisi 3-4 kertaa tai kunnes vesi tulee melkein kirkkaaksi
hämmentäen kevyesti kädellä. Liota 3 1/2 kupillisessa vettä 30 minuuttia tai
pidempään keittokattilassa. Käytä ruostumatonta terästä tai rautakattilaa.

2. Kansi päälle ja keitä korkealla lämmöllä. Kun kiehuminen alkaa, pienennä
lämpöä ja anna kiehua 15 minuuttia. Lämpö pois ja anna seistä 15 minuuttia.
Käytä kostutettua puista lastaa ja sekoita leikkaavalla liikkeellä pohjasta
ylöspäin, että saat riisin ilmavaksi. Aseta pyyhe kannen alle imemään
ylimääräistä kosteutta.
3. Sillä aikaa, kun keität riisiä valmistat muut ainekset:
a) Laita lihan mausteet kiehumaan, lisää liha ja keitä 3-4 minuuttia erotellen
puikoilla kunnes liha on kypsää, mutta ei aivan kuivaa.
b) Sekoita munat puikoilla paistinpannussa, mutta älä vatkaa. Kypsennä hyvin
miedolla lämmöllä kokoajan sekoittaen puikoilla mahdolliset kokkareet.
Kypsennä kunnes seos on lähes kypsää, mutta ei kuivaa ja siirrä pois
lämmöltä. Kaavi kulho lastalla.
c) Laita vihreät herneet kiehuvaan veteen, jossa on 1/2 tl suolaa ja keitä
kunnes ne ovat kypsiä. Valuta vesi pois ja jäähdytä nopeasti.
4. Täytä suuri riisikulho puolilleen kuumaa riisiä. Jaa pinta kolmeen kolmioon ja
peitä kolmiot kanalla, munalla ja vihreillä herneillä, peittäen pinnan kokonaan.
Laita inkiväärin suikaleita keskelle.
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Ystävät yhdessä - ja esillä.

Helmikuussa vietettiin Uuden Tiikerin Vuoden juhlaa ravintola Kotossa. Oishikatta! Herkullista!
Toshiko Huttusen kirkas laulu kirvoitti aploodit. Vasemmalta: Toshiko-san laulaa, puheenjohtaja Ronny
Rönnqvistin vasen poski, Leena Joen taputukset ja Marica Castren eläväisenä itsenään.

Alla: Matkailumessuilla edustivat ja valistivat mm. Ronny Rönnqvist, Jaana Pukkila, Toshiko
Huttunen, Raino Hurme. Osaston olivat rakentaneet Minnat Lehmusto ja Raassina, jotka myös olivat
tehokkaasti tiedottamassa.
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1

1

KALLIGRAFIA-näyttely Laajasalon kirjastossa herätti huomattavaa ihastusta, eikä syyttä. Näyttely oli
aikaisemmin esillä Kansainvälisessä Kulttuurikeskus Caisassa, joka näyttelypaikkana on kuitenkin
aika rauhaton. Esillä oli yhdistyksemme kalligrafiakurssin opettajan Yoko Kobayashi-Stjernan,
Mirja Paateron ja Claes Lingvistin töitä. Nämä työt pitäisi ehdottomasti saada paremmin julkisuuteen.

2 ANNANTALOLLA VIETETTIIN JAPANIPÄIVÄÄ. Tilaisuuden järjestäjinä Annantalo ja JKY. Ajatuksena
oli tehdä budo-lajeja paremmin tunnetuksi eli ettei kysymys ole "päähän potkimisesta". Kuvassa
vasemmalta: pikku Henri sanoo (sormellaan) selvästi:"Setä, tuttu setä!". Vierellä äiti Soili SuominenHurme ja isä Raino Hurme, JKY:n varapuheenjohtaja. Jousiampujia ja budolajien harrastajia, joista
toivomme saavamme toiminnallisempia kuvia seuraavaan Tomoon - Annantalo-päivänämme ei juhla
saliin yksinkertaisesti mahtunut kuvaamaan. Väkeä oli viljalti!

3

SHIBORI-kankaanvärjäystä tehtiin tosissaan Lori Gaddyn johdolla. Yhdistyksen sihteeri Heli Laitinen
origami-pöydän ääressä ja keraamikko Soile Paasonen ja yhdistyksen kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa
"kirjallisissa töissä".

4

Raili Syrjäsuo senkun hymyilee ja Helvi Järvinen ja Raili Vähäaho ovat keskittyneitä keramiikkaan.
Toshiko Huttunen säteilee ja Liisa Kemppi funtsaa...Mirja Paatero teki kalligrafioita koko päivän. Kai
siinä viikko meni ennenkuin sormet toipuivat. Yleisöä riitti- joka nurkkaan yli odotusten.
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3

DIOJA LAINAKSI. Yhdistyksellä on Japanin kulttuuriin liittyvä pieni diakokoelma, jota vähitellen kartutetaan.Dioja voi vuokrata hintaan 3〇.- / 1Okpl /
viikko+mahdolliset toimituskulut, tilaukset vähintään viikkoa aikaisemmin.
Korvaus kadonneesta tai vaurioituneesta 5〇.-/kpl.
Tiedustelut ja varaukset puh/fax 09-698 6496.
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FURO & SAUNA
Japanilais-suomalainen yhteisnäyttely kesäksi Suomeen

"Nyt 21.vuosisadan aattona asunnon, arkielämän keskeisimmän ympäristön, suunnitte
lun teemaksi on muodostunut sensitiivisyyden tyydyttäminen ja aistien miellyttäminen.
Viihtyisä ilmapiiri ja mumiin ja aistin nautintojen laadukkuus käyvät toimivuuden ja
tehokkuuden täydellisen toteutumisen edellä. ...vaateitten polttopiste on siirtymässä
keittiöstä kylpyhuoneeseen."

Näin ennustaa Masatomo Yamaguchi, tunnettu japanilainen furoasiantuntija. Hän olettaa
uuden vuosituhannen olevan Japanissa uudenlaisen kylpemiskulttuurin aikaa. Furolla on
myös suuri merkitys yhteiskunnassa, jossa väestö on maailman vanhinta.
Aloite suomalaista ja japanilaista kylpemiskulttuuria esitteleväksi näyttelyksi tuli Japa
nista. Japanilaiset olivat huolissaan oman furokulttuurinsa saamista arveluttavistakin
piirteistä. Suomalaista saunaa pidettiin esimerkillisenä; sen katsottiin edustavan vanhaa
kylpemiskulttuuria muuttumattomana.
Furo & sauna -näyttelyn ensiesitys oli viime syys-lokakuussa Tokiossa Shinjukussa.
Näyttelyn avasi Presidentti Martti Ahtisaari, Saunaseuran kunniajäsen ja näyttelyn suoje
lija. Tulevana kesänä näyttely nähdään myös Suomessa, Keski-Suomen museossa
Jyväskylässä.
Näyttely koostuu kahdesta osasta: saunanäyttely tehtiin Suomessa, furo Japanissa.
Ne kohtasivat vasta Tokion ensiesityksessä. Saunanäyttelystä vastasi Suomen Saunaseura / Severi Blomstedt (näyttelyn arkkitehtuuri), Erkki Helamaa (käsikirjoitus) ja Jari
Jetsonen (valokuvat). Japanissa näyttelyn käytännön järjestelyistä vastasi kaupallinen
näyttelyjärjestäjä, Delphi Inc. Näyttelyyn liittyy myös julkaisu, jokaisen JKYJaisen viime
vuoden lopulla saama Hashi.

Puhdistautumista, rentoutumista, mielihyvää ja elämyksiä
Monessa yhteydessä on tuotu esiin furon ja saunan samankaltaiset alkuvaiheet ja merki
tys niin ruumiin kuin sielun puhdistajana ja rentouttajana. Furo oli alunperin osa alkukan
taista uskonnollista riittiä, jossa ihminen omistautui jumalalle ja sulautui jumaluuteen. Fu
ron alku oli saunamaisessa kylpemisessä. Vedellä uskottiin olevan yliluonnollisia voimia,
jotka kasvavat vettä kuumennettaessa. Veden ja tulen voima puhdistaa sekä liasta että
sielun epäpuhtauksista, antaa elinvoimaa, rentouttaa ja parantaa.

Viereinen sivu:
Vedellä vilvoitteleva porvaristyttö. Taiteilija: Kiyomitsu Toni. Varjostimen päälle vaatteensa ripustanut
nainen vilvoittelemassa valamalla vettä ylleen.
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Buddhalaisuuden maahantulon myötä Japaniin kehittyi temppelien ja luostarien kylpykulttuuri. Kansaa käännytettiin buddhalaisuuteen selittämällä, että kuumavesihoidon
mieltä ja ruumista elvyttävä vaikutus johtui uskosta Buddhaan. Vähitellen kansanpaikat
siirtyivät temppelien kylpysaleista maksullisiin kaupunkikylpylöihin. Edo-kaudella (16031867) alkanut yksilöllisyyden korostaminen johti kohti yksityiskylpemistä ja kotifuroja.
Nykyisin kuumat lähteet ovat kiinteä osa japanilaista elämäntapaa: niissä kiehtovat mat
kustamisen ja kuumien kylpyjen tarjoama pako arjesta, kuumien lähteiden lääkinnälliset
vaikutukset, kylpylämajatalojen kulinarismi ja huvittelumahdollisuudet.
Kuumalähdehoidon vaikutukset on Japanissa tunnettu jo kauan: ensimmäinen lääke
tieteellinen tutkimus julkaistiin 1700-luvulla. Hoidot perustuvat lähdeveden kemiallisiin
ominaisuuksiin sekä lämpötilan (40-43C), vedenpaineen ja nostovoiman suotuisiin fysi
kaalisiin ominaisuuksiin. Ne vaikuttavat vähentämällä lihasjännitystä ja aktivoimalla
verenkiertoa.

Furo & sauna- näyttelystä.
"Spa Resort Hawaiians".
Huvitteluksi muuttuvaa
furo-kylpemistä.

Saunan peruselementit ovat puu, kivi, vesi, tuli

Erilaiset kuumat kylvyt ja saunomismuodot ovat olleet tunnettuja kaikkialla maailmassa.
Japanilainen furo edustaa eteläisiä vesikylpyjä, suomalainen sauna on esimerkki poh
joisen havumetsäalueen höyrykylvyistä. Saunan elinvoimasta ovat todisteena maamme
1,6 miljoonaa saunaa. Harva asia on myös yhtä voimakkaasti kansallista identiteettiä
rakentava, demokraattisesti koko kansan omaisuutta.
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Näyttelyn saunaosuus rakentuu neljän teeman pohjalta, Helamaan saunan perusele
menteiksi määrittelemien puun, kiven, veden ja tulen. Mahdollisesti jo kivikaudella on
käytössä ollut hirsistä lamasalvostekniikalla rakennettu savusauna. Saunan perustyyppi
säilyi sellaisenaan yli vuosituhannen ajan. Kaupunkioloihin sauna tuli vasta 1800-luvun
puolivälissä uloslämpiävän kiukaan myötä. Seuraava suuri muutos tapahtui 1940-luvulla,
jolloin sauna voitiin sijoittaa sisätiloihin markkinoille tulleen sähköllä lämpiävän kiukaan
ansiosta. Näyttelyssä on esillä myös suomalainen erikoisuus, rantasauna.
Furo & sauna -näyttely on kesällä Jyväskylässä. Jari Jetsosen sauna-aiheisia kuvia on
nähtävillä tämän vuoden aikana myös Japanissa, Närässä ja Kiotossa, suomalais-japanilaisessa taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden yhteisnäyttelyssä.
Pia Strandman
Lähteet: FURO & SAUNA Näyttelyluettelo. Hasht 19/1997, Helsingin Sanomat 28.9.1997, The Japan
Times 24.9.1997

Sauna-näyttely esittelee monipuolisesti saunan historiaa,
saunomistapoja ja -arkkitehtuuria. Monet piirteet esineistöä myöten ovat
hämmästyttävästi samankaltaisia furokulttuurin kanssa.
Kuva Tokion esityksestä, Jari Jetsonen.

FURO & SAUNA
Japanilaisen kylvyn ja suomalaisen saunan yhteisnäyttely
Keski-Suomen museo, Alvar Aallonkatu 7, Jyväskylä
6.6.-13.9.1998, ti-su 11-18
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AKASHI JÄTTILÄISSILTA
vuosituhannen suurin siltahanke
Teksti: Juhani Virola, Teemuaho-yhtiöt
Kuvat: Honshu-Shikoku Bridge Authority

SILTATYYPEISTÄ JA PITUUKSISTA
Ammattipiireissäkin toisinaan sihan jänneväli ja kokonaispituus sekoitetaan keskenään. Sillan
Jänneväli (jännemitta) on kahden peräkkäisen tukipilarin keskiöetäisyys. Jänneväliltään suuret sillat
luokitellaan yleensä siltatyypeittäin pisimmän jännevälin eli pääjänteen mukaiseen järjestykseen, ja
tällöin ao. ykkössillan oikea termi on pitkäjänteisin pro pisin silta. Toisinaan siltoja luokitellaan myös
koknaispituuden mukaan. Sillan kokonaispituus (pituus) taas on jännevälin summa, eikä penke
reitä tms. lasketa mukaan Kansanomaisesti sanottuna: varsinaista siltaraken n että on osuus, josta tuuli
pääsee punaitamaan "vatsan" alta. Teknisesti katsottuna sillan jänneväli on merkittävämpi ominaisuus
kuin kokonaispituus.

RIIPPUSILTAA on sanottu siltojen kuningatareksi. Päärakenneosat ovat: pylonit (kaapelitornit),
kannatinkaapelit (riippuköydet), kansirakenne, jota riippuköysistä alaspäin laskeutuvat riipputangot
kannattavat sekä kaapeliankkurit (ankkurointilaitteet), joihin ankkurista toiseen ulottuvat kannatin
kaapelit kiinnitetään eli ankkuroidaan.
VINOKÖ YSISILTA

on riippusillan muunnos.Siinä ei ole ankkurista toiseen ulottuvien riippuköysien ja kansirakenteitten välisiä riipputankoja. Niiden sijasta vinoköysisillassa on pyloneista alaspäin
haarautuvia vinoköysiä, jotka kannattavat siltakantta.
Riippusilloilla päästään jo lähes 2000 m jänneväleihin, kun taas vinoköysisilloilla jäädään vielä
toistaiseksi alle tuhannen metrin jänneväleihin. Näiden kummankin pitkäjänteisimmän siltatyypin
ennätys on Japanissa.
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JAPANIN PÄÄSAARTEN YHDYSSILLAT
Kyushun ja Shikokun välille valmistui 1973 jänneväliltään 712 m mittainen
Kanmonin salmen riippusilta autoliikenteelle. Honshun ja Hokkaidon välisen
Tsugarun salmen ylitse kaavaillaan autoliikenteelle suurta riippusiltaa, jonka
rakentaminen aloitettaneen vuoden 2010 paikkeilla. Honshun ja Shikokun
välille rakennetaan kolme kiinteää tieyhteyttä, joihin sisältyy useita suursiltoja.
Läntisin eli Onomichi - Imabari-reitti valmistuu 1999 ja sen huomattavin raken
ne on Tatara Bridge, maailman pitkäjänteisin (890 m) vinoköysisilta. Keskim
mäinen eli Kojima-Sakaide-reittiin kuuluu suuria siltoja ja se valmistui 1988.
Tämä reitti tunnetaan nimellä Seto-Ohashi ja se on kokonaispituudeltaan
12.306 m, maailman pisin juna/autoliikenteen silta. Itäisin Honshu-Shikokureitti on välillä Kobe-Naruto ja se valmistui 1998. Sen merkittävin rakenne on
Akashi-Kaikyo silta, maailman pitkäjänteisin (1991 m) riippusilta. Näiden kol
men reitin yhteispituus teineen ja siltoineen on n.180 km ja rakennuskustan
nukset kaikkiaan Suomen valtion yhden vuosibudjetin luokkaa.

AKASHIN SILLAN HISTORIA
Honshun ja Shikokun välissä Kobe-Naruto-reitillä sijaitsee Awajin saari. Sen
ja Honshun välissä on 4 km leveä salmi Akashi Kaikyo, josta silta on saanut
nimensä. Vilkas laivaliikenne ja pohjaolosuhteet edellyttävät sillalta pitkää
jänneväliä.

Akashin salmen siltaa on kaavailtu jo vuosikymmeniä ja jänneväli on
suunnitelmissa koko ajan pidentynyt. Optimaaliseksi jänneväliksi osoittautui
1950 - 2050 m. ja lopulliseksi valittiin 1990 m. Tämä silta on, näin voidaan
sanoa, päättyvän vuosituhannen mahtavin silta.

AKASHIN SILTA ANKARAN MAANJÄRISTYKSEN KESKELLÄ
Silta on mitoitettu paitsi koville tuulikuormille 80 m/s myös ankarille maan
järistyksille, magnitudi 8,5 Richterin asteikolla. Todelliseen kokeeseen silta
joutui 17. tammikuuta 1995 sattuneessa ns. Koben maanjäristyksessä. Magni
tudi Koben kohdalla oli 7,2 richteriä. Maanjäristyksessä kuoli noin 5500 ihmis
tä. Itseasiassa maanjäristyksen episentri ei ollut Koben keskustassa vaan pari
kymmentä kilometriä länteen Akashin sillan lähistöllä. Koben kaupungissa ja
vielä 50 km päässä Akashin jättiläissilalta kaupungin itälaidoilla sortui taloja ja
siltoja, mutta Akashin jättiläissilta selvisi olemattomin vaurioin, vaikka maanjä
ristyksen magnitudi oli arviolta 8 richteriä, eli suurempi kuin Kobessa. Sillan vauri
oiden vähäisyys johtui yhtäältä varovaisesta suunnittelusta, toisaalta onnek
kaasta rakennusvaiheesta.
Maanjäristyksen sattuessa sillan pylonit olivat valmiina ja kannatinkaapelit
paikoilleen asennettuina, mikä lujitti sillan stabiliteettia verrattuna tilanteeseen,
jossa kaapelit eivät olisi olleet pylonien tukena.Maansiirtymien seurauksena
sillan pääjänne piteni 80 cm ja eteläinen sivujänne 30 cm. Eteläpyloni siirtyi
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pystysuunnassa säilyttäen etelään sillan pituussuunassa 80 cm ja noin 45 as
teen kulmassa länteen sillan poikkisuunnassa 130 cm, ja eteläankkuri vastaa
vasti 30 cm ja 140 cm. Kumpikin pyloni kallistui huipulta etelään sillan pituus
suunnassa 10 cm. Kannatinkaapelin riippuma väheni 130 cm. Muutaman vii
kon tarkastusvaiheen jälkeen vauriot todettiin merkityksettömiksi.
Rakennustyöt aloitettiin uudelleen ja silta valmistui aikataulun mukaisesti
huhtikuussa 1998.
Aiheesta on saatu Juhani Virolalta paljon mielenkiintoista materiaalia; Tomon tilankäytöllisistä syistä

Plan

960.3m

Akashi-Kaikyo-sillan kannatinkaapelien riippumien siirtymä.
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RSLCOM

PUHELUT ULKOMAILLE
RSL COM:N KAUTTA
EDULLISESTI !

Japanilaisen kulttuurin
ystäville erikoishinta japaniin:

4,30 MK/minuutti + PPM
(sisältää ALI/ 22%)
Ei muita kuluja.
Soita ja tee ulkomaanpuhelusopimus:
09-2415545 tai 09-47761120

RSL COM PALVELUT OY
HUOVITIE 3 E, 00400 HELSINKI
FAX 09-4587852
RSL COMMUNICATIONS
996-ULKOMAANPUHELUT
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LAHJAKIRJOJA Tekstit myös japaniksi.
LAPPI Tekstit neljällä kielellä.
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FINLAND

Sinivuokot silmät ummessa

odottavat hiljaa kevättä

Tulisoihtuina liehakoi lumi puissa,

kynä hangella kuin timantti.

Sorsat kotona sulassa avannossa

Aurinko ja joutsenet.

minä kuljen Kirjailijataloon
neonvalot edessäni.

säteilevää valoa

meren rannalla

Autot, autot loistavat,

pensaat pälyilevät minua,
joka olen telluksen lapsi.

Talvella sulan veden aikana
Meren sini meitä muistuttaa
aina kesätaivaasta

13.1.1998 RIITTA WELROOS

Olin nähnyt hänet yöllä unessa

ja päivällä hän tarjosi minulle
Magritte-paitaa.

Hän oli vuorikauris,

Uudenvuodenjuhlan jälkeen
kirkas puolikuu iltataivaalla

silmät kuin nuoren bambipojän.

Minä ostin häneltä Magritten

lintupilvipaidan ja

iloisesti meitä tervehtii

puin sen päälleni.

Bambipoika jäi uneeni,

minä kilvoittelin todellisuudessa.

Kirsti Suomivuori

5.10.1997 RIITTA WELROOS
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KOKOONTAIETTAVA VIUHKA
Liisa Kemppi

Tätä ylellistä "hi-ogia" käytettiin hovissa Heian-kauden keskivaiheilla.
Tokion Kansallismuseon kokelmat.

Kuten kaikki tietävät kokoontaitettava viuhka saa aikaan heiluteltaessa vilvoit
tavan ilmavirran, mutta japanilaiselle viuhka, ogi on tärkeä osa juhlapukua; se
keksittiin kauan sitten ja sitä on käytetty siitä lähtien. Se on japanilaiselle niin
tuttu, ettei hän yhdistä sitä mihinkään erityisesti. Kuitenkin kysyttäessä japanilai
nen todennäköisesti yhdistäisi sen traditionaaliseen tanssiin.

Traditionaalisessa tanssissa esiintyjä käyttää erityistä ogia, joka on kauniisti
mutoiltu ja jossa on loisteliaat värit. Jokaisella liikkeellä ogia käytettäessä on
tunnusmerkityksensä.
Tutumpi ogin käyttötapa on rakugossa, "humoristisessa kerronnassa". Kysy
myksessä on traditionaalinen huvittamisen muoto, jota japanilaiset rakastavat:
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rakugo-taiteilija, ammattilainen, istuu neliönmuotoisella tyynyllä keskellä näyttä
möä. Kumarrettuaan yleisölle hän aloittaa humoristisen kertomuksensa. Alusta
loppuun hän houkuttelee esiin raikuvan naurun yleisöltä. Henkilöt hänen kerto
muksissaan ovat pääasiallisesti Edo-kauden aatelittomia, jotka asuvat alaluokan
asunnoissa ja hänen täytyy olla taitava sillä henkilöt edustavat eri ammatteja
saman esityksen aikana. Ogi on näyttelijälle tärkeä näyttämövaruste. Taitavat
liikkeet saavat yleisön tajuamaan mitä ogi kulloinkin esittää. Kokoontaitettuna ja
toinen pää lähellä suuta se on piippu, kun se on toisella hartialla se on riuku, jolla
kannetaan taakkaa. Ajoittain se on kostonhimoisen samurain miekka, syömäpuikot nuudelien syömiseen, sulkakynä kun allekirjoitetaan asiakirjaa lainaa myön
nettäessä ja lyhyt miekka, kun on seppukun aika. Yleisö ei voi pidättää nauru
aan. Rakugon huumori kietoutuu yhteen japanilaisten tapojen ja japaninkielen
kanssa ja saattaa siksi olla vaikea muista maista tulleille tajuta. Ogi on myös
tärkeä A/o-näytelmässä. Mutta ensin tietoa ogin alkuperästä ja sen merkityksestä,
sitten tutustutaan sen käyttöön.

Japanissa tapahtuneen keksimisensä jälkeen ogi esiteltiin Kiinaan ja sieltä
Eurooppaan. Vanhin ogi kaivettiin esiin Nara-kauden (710-793) muinaisen
pääkaupungin Heijo-kyon raunioista. Esine koostui yhdestätoista ohuesta
sypressin lehdestä, jotka olivat pituudeltaan kahdestakymmenestä kolmeen
kymmeneen senttimetriin ja paksuudeltaan kaksi millimetriä ja ne oli sidottu kim
puksi toisesta päästään ja toisesta sen saattoi avata ja sulkea. Tämän tyyppisenä
esineenä h/-og/-sypressiviuhka kehittyi Heian-kaudella (794-1191). Mielipiteet
eriävät Heijo-kyon raunioista esiin kaivetun esineen rakenteesta ja tarkoituksesta.
Yksi teoria on, että esine oli kimppu mokkania, kapeita puusuikaleita, joille
viralliset asiakirjat kirjoitettiin, koska paperi oli äärettömän arvokasta. Niitä hovimiehillä oli aina mukanaan ja niille he kirjoittivat anomuksia ylemmille virkamie
hille ja tiedotuksia alempiarvoisille. Mokkaneita tarvittiin paljon ja ne sidottiin
toisesta päästään kimpuksi ja niitä lukiessa sitomaton pää levitettiin auki. Niinpä
yhden teorian mukaan sana ogi oli alkuaan hi-ogi, joka on alkujaan hi-afugi. Hi on
sypressi ja afugi oli alkuperäiseltä muodoltaan aogun-muoto, joka tarkoittaa "kun
nioittaa syvästi". Teoria väittää hovin virkailijoiden kunnioittaneen syvästi ylempiä virkamiehiä ja mokkanille kirjoitettuja määräyksiä ja mokkanista itsestään
alettiin käyttää nimitystä hi-afugi. Tätä nimeä käytettiin vielä senkin jälkeen, kun
mokkan-kimppua alettiin käyttää ogina.

Eräs toinen teoria väittää, että esine, joka kaivettiin esiin Heijo-kyon raunioista
oli uskonnollinen väline. Tämän teorian mukaan ogin prototyyppi olivat palmunlehdet, jotka olivat kotoisin Okinawalta. Muinaiset okinawalaiset uskoivat palmun
olevan pyhän puun, josta jumalat laskeutuivat maahan. Rituaaliruokousten aika
na puun lehtiä käytettiin pyhinä symboleina. Ollaan sitä mieltä, että Japanissa
käytössä ollut muinainen uskonto ja muinaiset tavat olisivat useissa tapauksissa
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kotoisin Etelä-Okinawalta. Puun oksia ja lehtiä tuotiin Naran ja Asukan alueille;
nykyäänkin temppeleissä on puun lehtien ja oksien tapaan muotoiltuja välineitä.
・ Yksinkertaisempi selitys on tietysti myös mahdollinen: alusta lähtien kokoon
taitettava keksintö, joka nykyään tunnetaan ogina oli viuhka.
Emme voi olla varmoja, mistä kokoontaitettava viuhka kehittyi, kuitenkin tiede
tään, että siitä lähtien, kun sitä alettiin käyttää hi-ogina Heian-kaudella, sitä on
käytetty uskonnollisena esineenä, muodollisen vaatetuksen lisänä ja moniin joka
päiväisiin tarkoituksiin. Aikakauden alussa hi-ogi oli arvoesine, jonka saattoivat
omistaa vain ansioituneet vanhemmat miehet. Hi-ogin liuskojen määrä (yleensä
kahden-, kolmenkymmenen välillä) alkoi kertoa henkilön aseman hovissa. Tuol
loinen miehen ogi oli yksinkertainen, tehty vaatimattomasta sypressistä eikä siinä
ollut kuvia. Loistava esine siitä kehittyi vasta, kun hovin naiset ottivat sen käyt
töön Heian-kauden loppupuolella. Heidän kiinalaisiin ja japanilaisiin kaihtimiinsa
ja muihinkin esineisiinsä maalattiin loistavia värejä, kultaa ja hopeaa. Sypressiliuskat muuttuivat kapeammiksi ja ohuemmiksi ja niiden lukumäärä lisääntyi jopa
neljäänkymmeneen - hi-ogista tuli hieno ylellisyysesine. Tämän tyyppistä hi-ogia
kutsutaan sai-e-hi-ogiksi eli värikuva-hiogiksi. Heian-kauden kuvissa nähdään
usein junihitoeen, kaksitoistakerroksisiin kimonoihin pukeutuneilla naisilla viuh
koja joita koristivat upeat maisemakuvat, kukkivat kasvit ja avoimen hi-ogin nur
kista roikkuivat silkkinauhat - naisten kasvot kätkeytyivät kainosti viuhkan taakse.
Samuraiden myötä ogista tuli vallan symboli. Mutta kun ogia alettiin käyttää
esittävässä taiteessa palattiin hi-ogin hienouteen. Kamakura-kauden (1192-1333)
alusta, jolloin soturiklaanit nousivat huomattavaan asemaan, useimmat ogit teh
tiin paperista, joka levitettiin ohuen puisen raamin päälle. Paperiogit olivat käy
tännöllisempiä, parempia taittaa kokoon. Samurait, jotka arvostivat paitsi rohke
utta myös käytännöllisyytää, suosivat paperiogeja. He maalasivat kehyksen mus
taksi ja kuvittivat paperin pinnan auringon, kuun, tähtien kuvin tai maalasivat
voittoisia hahmoja kuvitukseksi.

Rauhan aikana ogi oli arvokkuuden symboli ja sodan aikana voiman symboli
auki levitettynä sotilaita kommennettaessa, jolloin sitä kutsuttiin gunsen-nimellä
eli sota viuhkaksi. Komentaja ei hylännyt viuhkaansa hetkeksikään. Oli myös
olemassa vähemmän hieno viuhka, jonka kehys oli tehty raudasta jotenka sitä
voitiin käyttää aseena. Nimeltään se oli tessen eli rautaviuhka. Gunsenin omista
jien arvoasema selvisi kehyksen saumakohdissa olevista värillisistä tupsuista.
Palvelija lahjoitti isännälleen gunsenin alamaisuuden osoituksena, isäntä palveli
jalle palkkioksi ja soturi toiselle kunnioituksen osoituksena. Monet tavat ja
käytännöt, jotka koskivat ogia otettiin käyttöön samurailta Muromachi-kautena
(1338-1573). Vallanpitäjät omaksuivat nämä tavat Edo-aikakaudella (1603-1867).
Niitä saatiin lahjoina ikääntymisseremonioissa ja uutena vuotena. He myös
omaksuivat tavan pitää mukana ogia kimonon yhteydessä muodollisissa
tilaisuuksissa.
Lähde: The East
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Saga: Bushidon analektit

Niji-no-matsubara, Saga-prefektuurin kuuluisin luonnonkaunis paikka.

Saga, pieni prefektuuri Kyushun saarella kyyhöttää idässä Fukuokan prefektuurin ja lännessä Nagasakin välissä. Pohjoisessa on Genkai-meri, etelässä
Ariake-meri. Sagan talous perustuu maatalouteen ja sen riisi- ja vehnäpellot
tuottavat enemmän neliömetriä kohden kuin mikään muu prefektuuri. Karatsun
kaupunki pohjoisessa ja Imarin kaupunki sekä Arita lännessä ovat kuuluisia
keramiikkakeskuksia Japanissa. Luonteensa puolesta Sagan ihmiset voidaan
jakaa kahteen ryhmään, pohjoisen asukkailla on taipumus olla avosydämisiä ja
heiltä puuttuu maakunnallinen identiteetti ehkä siksi, että heillä on ollut pitkäai
kaista kanssakäymistä kiinalaisten ja korealaisten kanssa. Etelän ihmiset taas
leimautuvat prefektuuriin ja ovat taipuvaisia olemaan vanhoillisempia.
On vähintään kaksi asiaa, joita ei voi olla huomaamatta Sagasta puhuttaes
sa. Ensimmäinen on Hagakure, tunnettu kirja, joka on julkaistu Sagassa MiaEdo aikakaudella, jota kirjaa pidetään moraalisena ohjeena samuraihengelle
tai samuraikäyttäytymisen filosofialle. Toinen asia on, että yhdessä Satsuman
(nykyään Kagoshiman prefektuuri) Choshun (nykyään Yamaguchi-prefektuuri)
ja Tosan (nykyään Kochi-prefektuuri) kanssa Saga on tuottanut monia suuria
Meiji-restauraatiojohtajia, jotka toteuttivat Japanin nykyaikaistamisen.
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Hagakure
Vuonna 1603, kun leyasu sai aikaan Tokugawa-shogunaatin, Saga jaettiin
kahteen lääniin, Koratsuun pohjoisessa ja Sagaan etelässä. Nabeshima
Katsushige, josta tuli Saga-läänin valtias vuonna 1607, pani toimeen uusia
lakeja lujittaakseen omaa valtaansa ja tukeakseen läänien yhteenkuuluvuutta.
Erityisen merkillepantavaa on hänen eristyspolitiikkansa, joka esti ihmisiä
menemästä naimisiin Sagan ulkopuolelle, matkustamasta tai työskentelemästä muissa lääneissä ja ottamasta luokseen ulkopuolisia. Jos jostain syystä
jonkun oli mentävä Sagan ulkopuolelle, tämän perheenjäsen otettiin vangiksi
kunnes henkilö palasi.
Vuonna 1657 Mitsushige, yksi Katsushigen lapsenlapsista, nousi valtaan
Sagassa. Japanissa oli nyt rauha ja sodan syttyminen oli hyvin epätodennä
köistä. Sotilaat kautta maan opiskelivat sellaisia aineita kuin Chutzun oppeja,
joka oli kungfutselaisuuden koulukunta sekä keskushallinnon hyväksymää
buddhismia ja taiteita.

Yamato Jocho (1659-1721) oli yksi Mitsushigen luotetuimpia seuralaisia.
Hän oli palvellut Mitsushigeä poikavuosistaan lähtien ja oli hyvin läheinen
isännälleen.Jocho oli antanut elämänsä pantiksi niin että hän lopettaisi itsen
sä, jos hänen herransa kuolisi. Kuitenkin Mitsushigen kuoleman aikoihin oli
laki, joka kielsi seuralaista seuraamasta isäntäänsä tämän hautaan. Tämä
Tokugawa-shogunaatin toimeenpanema laki lopetettiin. Se oli peräisin kolmesataaluvun keskivaiheilta, kun yli sata alamaista seurasi kuolemaan keisarinna
Himikoa.Varhaisella Edo-kaudella siitä tuli yleinen käytäntö uskottujen palveli
joiden keskuudessa. Tämä oli vakava sosiaalinen ongelma koska kykenievien
samuraiden elämä heitettiin hukkaan. Vuonna 1663 hallitus julisti tavan laitto
maksi koska se tuottaa tuskaa perheille. Isäntänsä kuoleman jälkeen Jocho
muutti Kurotsuchibaruun Kanedaten vuoristokylään, joka oli kaukana paikalli
sesta hallituksesta.
Tashiro Turamoto (1678-1748), paikallinen uskottu palvelija ja Jochon ihaili
ja kävi usein erakkoa tapaamassa keskustellakseen moraalia ja elämää kos
kevista asioista. Turamoto oli ihastunut Jochon kertomuksiin lapsuudestaan ja
tämän mielipiteisiin koskien samuraimääräyksiä ja tekoja. Turamoto alkoi kir
joittaa muistiin kaikkea,mitä Jocho hänelle kertoi ja näihin muistiinpanoihin
pohjautuu Hagakure. Turamoto vieraili Jochon majalla säännöllisesti seitse
män vuoden ajan kunnes sai työnsä päätökseen. Kirjan todellisesta nimestä
on ollut paljon keskustelua, kirjaimellisesti käännettynä se on " Puiden kat
veessa*'. Joku on väittänyt, että kirjailija viittasi siihen seikkaan, että kirja
kirjoitettiin majassa joidenkin puiden siimeksessä. Muut kuitenkin puolustavat
käsitystä, että uskollinen palvelus isännälle tarkoittaa olla uskollinen ikuisesti
kulissien takana.
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Yhdessätoista osassa analekteja Hagakure sisältää kaikkiaan 1.299 Jochon
opetusta. Tässä lyhyesti eräitä tunnetuimpia niistä.
"Olen havainnut, että samurain tie on kuolla" on eräs kirjan lainatuimpia
sanontoja kirjan ensimmäisen osan alusta. Jocho uskoi, että Bushido opettaa
samuraielämää. Jochon mukaan, jos samurai joutuu tilanteeseen, jossa on
valittava elämä tai kuolema, hänen on epäröimättä valittava kuolema. Antaa
myöten, etsiä kompromissia pelastaakseeen itsensä on sama kuin epäonnis
tua tehtävässään samuraina ja se todistaisi hänessä asuvan kuolemanpelkoa.
Jochon opetukset olivat suosittuja tällä vuosituhannella japanilaisten sotilaiden
keskuudessa ja perusta lähetettäessä heitä taistelemaan urheasti kuolemaan
saakka. Mutta Jochon Hagakuren sisin ydin löytyy kohdista, jotka käsittelevät
palvelijan ja hänen isäntänsä välistä suhdetta. Hyvä palvelija (vasalli) elää
palvellakseen isäntäänsä ja kuolee ylpeänä tarpeen tullen. Vielä isännän kuo
leman jälkeenkin palvelijan tulee ajatella isäntäänsä 24 tuntia vuorokaudessa
ja jatkuvasti tehdä tälle tiettäväksi kuinka on hoitanut maa-alueita. Jocholle
isäntä ja maa merkitsi Mitsushigeä ja Sagaa, Togukawan shogunaatti oli
hänen mielestään kaukainen asia. Opetuksessaan Jocho painottaa historial
listen tapojen ja Sagan traditioiden tärkeyttä; mikä tahansa muista prefektuureista tuleva oli asiaankuulumatonta. Hän jopa sanoi, että palvelijan tunteteiden isäntäänsä kohtaan tuli olla samanlaiset kuin tunteet rakastettua kohtaan.
Syvin rakkauden muoto, salainen rakkaus ei saa vastarakkautta, ihminen ei
koskaan paljasta tunteitaan rakastetulleen. Uskottujen palvelijoiden tulisi välit
tää isännistään salaisen rakkautensa (joka ei saa vastarakkautta) kohteena ja
palvella häntä uskollisesti.

Pääasiallinen aihe Jochon opetuksissa on isännän ja palvelijan suhde.
Hänen opetuksensa ovat tarkka tilitys bushidon-käsitteestä.

Saga Togukawan hallinnon viimeisinä vuosina.
Myöhäisen Edo-kauden ja varhaisen Meiji-kauden aikana Saga tuotti run
saasti lahjakkaita henkilöitä. Erityisen merkittäviä ovat Sagan "seitsemän suur
ta hahmoa", jotka näyttelivät tärkeää osaa ei vain Sagan vaan koko Japanin
nykyaikaistamisessa. Tässä lyhyt katsaus heistä kahden, Nabeshima Naomasan ja Okuma Shigenobun elämästä.
Nabeshima Naomasu (1814-1871) tuli Sagan prefektuurin valtiaaksi 17-vuotiaana. 32:n hallitusvuotensa aikana hän toteutti monia hallinnon uudistuksia.
Matsidaira Yoshinaga Fukui-läänin herra sanoi ihaillen: "Useimmat daimiyot
tulevat mahtaviksi koska heitä ympäröivät rohkeat, vahvat ja lahjakkaat palve
lijat, Shimago Nariakira(Kagoshiman valtias) ja Naomasa ovat kuitenkin poik
keuksia. He keräsivät ympärilleen monia kyvykkäitä palveliojoita koska he itse
olivat viisaita ja oikeamielisiä, heitä eivät heidän palvelijansa kohdelleet huo
nosti."
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Naomasan lempinimi "taloudenhoidon daimyo" viittaa hänen maineeseensa
suurena hallitsijana. Naomasan noustessa valtaan vuonna 1830, Saga oli suu
rissa taloudellisissa vaikeuksissa ja oli pahasti velkaantunut. Kun hän valmis
tautui palaamaan Sagaan pakollisen Edossa asumisvuotensa jälkeen, häntä
alkoivat piirittää velkojensa takaisinmaksua vaativat velkojat. Koska ei ollut
muita vaihtoehtoja Naomasan oli lykättävä Sagaan lähtöään. Nuori valtias oli
oppinut tärkeän läksyn, jota ei koskaan unohtaisi. Palattuaan Sagaan Naomasa ei hukannut aikaa; talous oli saatava kuntoon. Yli seitsemästä sadasta
hallintovirkamiehestä erotettiin kaksisataakolmekymmentä ja virkamiesten
palkkoja alennettiin. Edosta ja Osakasta otetut lainat maksettiin takaisin ja
rahamäärää, joka oli myönnetty Edon palatsin ylläpitämiseksi, vähennettiin.

Naomasa tuki myös teollisuuden kasvua läänissään. Vuodesta 1641 Saga oli
virallisesti vastuussa Nagasakin satamasta vuorovuosittain Kurodan läänin
(nykyinen Fukuoka) kanssa. Naomasa otti käyttöön uuden ase- ja ampumatarviketeknologian, tämä lisäsi suuresti ihmisten työllistömistä. Lääni tuotti länsi
maistyylisiä tykkejä ja vuoteen 1867 mennessä, kun Tokugawa-hallinto määrä
si tuotannon lopetettavaksi, oli valmistunut 271 tykkiä. Tämä oli herättänyt
huomiota myös ulkomailla.
Naomasa saattoi nähdä, että Japani joutuisi kohtaamaan monia muutoksia
tulevina vuosina ja käsitti, että niihin oli valmistauduttava. Lopulta hän tuotti
maahan länsimaisen tyyppisiä laivoja, rakennutti telakan ja kehitti hiilikaivosteollisuutta, otti käyttöön ranngakun (länsimainen tiede, jota opiskeltiin hollan
nissa) ja lähetti edustajan Pariisin kansainväliseen näyttelyyn esittelemään
Sagan keramiikkaa maailmalle.
Tokugawa-shogunaatin luhistumisen lähestyessä Sagassa esiintyi ryhmä,
jonka nimi oli Gisai Domai. Kunnioittaen kahta 1400-luvun alkupuolen keisa
rille uskollista valtiasta, Kusunoki Masahige ja tämän poika, ryhmä paneutui
kannattamaan keisarimielisyyttä.On merkittävää, että tämä liike saattoi kehit
tyä juuri Sagassa, missä bushidon periaatteet Hagakuressa olivat lujasti
tiivistyneet ja missä erakkopolitiikka oli niin tehokkaasti ehkäissyt kontaktit
ulkopuolisiin. Sen on täytynyt olla Sagan ihmisille karkea herätys; liikkeen
alullepanijathan eivät edes olleet Sagan tai Nabeshima-klaanin kanssa mis
sään tekemisissä. Okuma Shigenobu oli Gisai Domein jäsen. Vain 17 vuoden
ikäisenä hän arvosteli avoimesti Chu-tzun ja Hagakuren opetuksia epäkohta
na, joka synnytti rajoja Sagan asukkaiden välille. Myöhemmin hän otti yhteen
vanhempien Nabeshima-perheelle uskollisten vasallien kanssa.

Asuessaan Sagassa Okuma oli vain 120 kilometrin päässä Nagasakista,
jossa länsimainen kulttuuri ja oikeusjärjestys oli jo saatu aikaan. Luultavasti
Nagasakin tuoreen ilmapiirin inspiroimana Okuma alkoi opiskela rangkakua.
Myöhemmin hän katkaisi kaikki siteensä Sagaan. Tässä vaiheessa hän yritti,
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siinä epäonnistuen, saada viidennettätoista shogunia Togukawa Yoshinobua
vakuuttuneeksi keisarillisen hallinnon palauttamisesta.
Vuonna 1868 Kyushun kenraalikuvernöörin määräyksestä kaikki kristityt
Nagasakissa ja sen ympäristössä pidätettiin (tänä aikana kristinusko oli vielä
julistettu pannaan). Kuullessaan tästä länsivallat protestoivat Japanin lähetystöjensä ja edustajiensa välityksellä Meiji-hallitukselle kritisoiden silmiinpistävää
kristyttyjen syrjintää ja vaatien kaikkien pidätettyjen vapauttamista.

Julkaistu aikaisemmin East-lehdessä
Käännös ja litterointi

Liisa Kemppi

Edossa, nykyisessä Tokiossa opetellaan "naga-uta" lauluja.
Opettajana oli yleensä nainen.
Voipa olla hyvä, ettei kuva välitä ääntä..
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