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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.日本文化友の会
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1999 alussa 750. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY järjes
tää vuosittain VEDEN ÄÄNI-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 oppikitja ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kirjasto. 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。

TLE TOIMINTAA,
OSTA YHDISTYKSEN
TYYLIKÄS PINSSI !
Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo - maru muu tässä mustana näkyvä on kullankiiltävää. Koko kuten pienempi kuvassa.
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai = Japanilaisen kulttuurin ystävät
Osoita kiinnostuksesi Japanin kulttuuriin - osta pinssi ä 15.- /
(sisältää postikulut)
Soita tai faxaa tilauksesi :09-698 6496 ja maksa yhdistyksen tilille PSP 800021-6481 665.
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IKAKEJI GUNCHOMON HYOGOGUSARI-TACHImiekan TSUBA eli väistinlevy.
Tsuba eroittaa miekan teräosan kahvasta. Käytössä tsuba suojaa kättä.
Sen paino tuo myös miekan painopisteen lähemmäs kättä tasapainottaen
otetta ja miekan kaarta Tämä tsuba on Kamakura-kauden puolivälistä
1200-luvulta. Tätä miekkaa ei ole tehty taisteluaseeksi, vaan lahjaksi
pyhäkölle tai temppelille. Yleensä tsuba oli pyöreä tai ovaali, kuvan
väistinlevyn harvinaisempi muoto miellyttää silmää. (Toikion kansallismuseo；
JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY/ JOHTOKUNTA 1999
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09-782 083

050-5636143

Hyvät JKY Jäiset
Tätä kirjoitettaessa on hellettä kotimaassamme riittänytjo kolmatta
viikkoa. Ei tosiaankaan tarvitse tänä kesänä matkustaa Japaniin saakka
hikoilemaan! Helsinki on turisteja täynnä ja japanilaisia kameroineen
näkyy viljalti katukuvassa.

Siitä tuleekin mieleeni, että Sendain kaupungista on loppukesällä tulossa
n.150 hengen ryhmä Helsingin kaupungin vieraiksi. Merkitkääpä keskiviik
ko 18 päivä elokuuta almakkoihinne koska silloin on Annantalossa koko
päivän ajan mahdollisuus tutustua kimonoihin, origamiin, teeseremoniaan,
kalligrafiaan sekä Sendain erikoisuuteen, tanabata-koristeiden tekoon.
Tilaisuus on "workshop" eli näihin eri kulttuurialueisiin on mahdollisuus
tutustua perinpohjin japanilaisten vieraitten opastuksella. JKY on tietenkin
mukana tapahtumassa, josta on enemmän tietoa tämän lehden sivuilla.
Kevät ja alkukesä on yhdistyksen näkökulmasta mennyt ihan mukavasti.
Annantalossa pidettiin Japani-päivä 25.4. ja väkeä oli taas talo melkein
pullollaan. Kesäkuun 2〇. päivänä oli vuoden tauon jälkeen vuorossa jo
perinteeksi muodostunut japanilaisen kulttuurin ilta Aleksanterin teatteris
sa. Kauniista sunnuntaisäästä huolimatta oli katselijoita saapunut paikalle
ihan mukava määrä ja kannatti tullakin. Saimme nauttia soinnukkaasta
koto-musiikista, kimonojen loistosta sekä sokerina pohjalla jälleen mielen
kiintoisesta kenbu-esityksestä ja - last but not least - mukavista
japanilaisista vierailijoista.

Lejfafriikeille on alkukesästä ollut tarjolla mielenkiintoinen Kurosawasarja TV-l:ssä. Toivottavasti bongasitte ainakin Shichinin no Samurain
täyspitkän version! Tästä tulee muuten puheenjohtajallanne huono oma
tunto koska yhdistyksen lejfa-iltoja ei ole pidetty pitkään aikaan. Todella
"gomen nasai", mutta työ ja työmatkat ovat vieneet niin paljon aikaa, että
vähänkin pitkäaikaisempi suunnittelu on ollut vaikeaa. Mutta lupaan, että
tilanne paranee syksyllä - varastossa on paljon hyviä japanilaisia leffoja.
Nyt pakkaa kuitenkin kesälomat päälle. Niin kuin Suomessa yleensäkin
niin myös JKY:ssä pannaan heinäkuuksi lähes lappu luukulle. Vaikka kyllä
hän Laura pitää ainakin faxia silmällä ja hyvällä onnella saattaa puhelukin
onnistua.

Toivotan siis kaikille JKY:n jäsenille, ahkeralle johtoknnalle sekä
kaikille yhdistyksen puuhanaisille ja -miehille oikein hyvää ja virkistävää
Kesää!
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TOMO (suomeksi ystävä) on~Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry n jäsenlehti, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Päätoimittaja: Laura Lappalainen
Vakinaiset avustajat: kulttuuri Liisa Kemppi.
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 40. 00840 Hki. Puh+FAX 09 698 6496
llmoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 30〇.-)1/2s. 200.-(150.-) 1/4s. 120.-(10〇・-)
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 1999 jäsenmaksut maksetaan
huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu on edelleen 8〇.- ja liittymismaksu
2〇.-, yhdistyksen Leonia 800021-6481 665. Jos kahden peräkkäisen vuoden
jäsenmaksu puuttuu, nimi poistuu rekisteristä.
Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.

KIRJASTO on auki syyskuusta alkaen torstaisin klo 12-14 tai sopimuksen mukaan TOMOHIMASSA
Vanhassa Eirassa Wecksellintie 6. Tietoa: Ulla Arjamaa 09-724 5031
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PERINNEJUHLA
VEDENÄÄNIKONSERTTI
'AINO ACKTEN HUVILALLA
Kuuluisa kulttuurihuvila sijaitsee Laajasalon Tullisaaressa, kauniin puistoalueen keskellä
meren rannassa ja koko huvila on käytössämme,saapumisohje alareunassa *)

sunnuntaina 15.8. klo 16 alkaen
Ilmoittautumiset viimeistään 9.8.
Laura 09-698 64 96 tai Liisa 09-698 7235 tai Ulla 09-724 5031

Syömme japaniherkkua, bentoot,
nautimme musiikista, shakuhachi, puhumme viisaita ja
tutustumme ja sitten ne ARPAJAISET!
Hinta 130tilille Leonia 800021-6481 665
TERVETULOA jäsenet ja jäsenien ystävät!
HUOM! Talkoolaisia tarvitaan pöytien kantoon^ liinojen
levitykseen, salin koristeluun ja jälkiemme siistimiseen.
Tulethan auttamaan!?
^)Saapumisohje:puhelinluettelon kartta 14, ruutu 57 x 74. Numeron 57 alla keltaisella
merkitty oikeanpuoleinen rakennus rannalla on Aino Akten huvila.
Metro + bussi: Metro Herttoniemeen, Josta bussi 88 n.10 min. välein,jää pois Henrik
Borgströmint. toisella pysäkillä Ja siitä on viitoistus huvilalle.
Autolla: Itäväylä - Herttoniemen liikenneympyrä - Linnanrakentajantie - Laajasalontie Koirasaarentie - Henrik Borgströmintie, jolta musta viitta oikealle Tullisaaren
ulkoilupuistoon ja huvilan pysäköintipaikalle.
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仙台国際交流協会
SENDAI HELSINGISSÄ
16.-22.8.1999
Helsingin kaupunki järjestää yhteistyössä Japanin
Sendain kaupungin ja Tohokun läänin kanssa tapahtuman,
johon Japanista Sendain kaupungista tulee Helsinkiin noin 150 henkilöä!
Kaupungit eri puolilta maapalloa kohtaavat Helsingissä!

KAUPUNKILAISTEN KANSSAKÄYMINEN
keskiviikkona 18.8. klo 9 -16 Annantalolla
Tapahtumat:1.Teesremonia 2. Kimonoon pukeutuminen 3. Kalligrafiaworkshop 4. Tanabatakoristeiden workshop
5. NGO-kanssakäyminen; Tiedonvaihtoseminaari
(1.Rakennettu ympäristö ja lapset-seminaari 2. MELON-seminaari)
HELSINKI - SENDAI YMPÄRISTÖSEMINAARI
torstaina 19.8. ja perjantaina 20.8. Lasipalatsi Bio Rex
(noin 700 paikkaa)
Tapahtumiin on vapaa pääsy.
Sendai Helsingissä-tapahtuman pääkoordinaattori on virastopäällikkö Paavo Perkkiö.
Lastentapahtumasta vastaa opettaja Juha Hirvonen.
Lisätietoja antaa tiedotuspäällikkö Pertti Mustonen puh 09-169 2321.
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TIETOA SUOMALAISESTA
MUSIIKISTA

OOTSUN SUOMALAINEN KOULU
Raija Raunio, rehtori
JASUKO, Japanin Suomalainen Koulu on yksityinen
koulu, luokat 1-6 + 2 lukioluokkaa. Suomen valtion
tukema koulu on tarkoitettu kaikille Japanissa asuville
suomalasilapsille. Se perustettiin 1965 ja siitä vastaa
vat suomalaiset lähetysseurat. Koulu sijaitsee Shigaprefektuurin pääkaupungissa Ootsussa, lähellä
Kyotoa luonnonkauniissa ympäristössä pienessä
Shinmen-kylässä vuorien tuntumassa. Opetuskielenä
on suomi ja muutenkin noudatetaan suomalaista
elämänmenoa kiinnittäen kuitenkin samalla huomiota
japanilaiseen kulttuuriin. Japaninkieltä on mahdollista
opiskella. Suurin osa oppilaista asuu viikot koulus
sa ja viikonvaihteen kotonaan. Nykyinen asuntola,
samoin kuin koulurakennus ovat vuodelta 1987.
Koulu tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia suomalai
sia lapsia ja kouluvierailujen yhteydessä kertoa
maamme kulttuurista. Tervetuloa JASUKOON!
566 Kami-Shinmencho, Ueda, Otsu, Shiga
Tel: 0775-49-1555 Fax:0775-49-3004

SUOMEN KULTTUURIA JAPANISSA
Suomi-aiheinen luento 28.6. (mon) klo 19.40
Raija Okada, Asahi Culture Language Cent.
(Estec Bldg. 15F, 1-24-1 Nishi-Shinjuku, Tokyo
Tel. 03-5322-3410) Fee:14,000 Y

Lahden sinfoniaorkesterin Sibeliuskonsertit
Kapellimestari Osmi Vänskä, viulu Pekka Kuusisto
8.1〇• pe Ishikawa Koseinenkin Hall (Ishikawa)
9.10. la Tokuyama City Bunka Kaikan (Yamaguchi)
10.10. su The Symphony Hall (Osaka)
11.10. ma Sumida Triphony Hall (Tokyo)
12.1〇. ti Numazu City Bunka Center (Shizuoka)
13.10. ke Sumida Triphony Hall (Tokio)
15.10. pe Sumida Triphony Hall (Tokio)
16.10. la Sumida Triphony Hall (Tokio)
lnfo:Japan Orchestral Society Ltd. tel:03-5721-4621

TAPAHTUMIA
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Sibelius Society of Japan
c/o Mr. Ban Kishida, 2-23-5-303, Minato-ku,
Tokyo 105-0072. Tel. 03-3453-4009
Nordic Choral Society of Japan
c/o Mr. Shozo Otsuka, 2-46-5 Eifuku, Suginami-ku,
Tokyo 168-0064. Tel. 03-3321-9933
Japan Scandinavia Music Center
c/o Mr. Akiyoshi Nakamura, 6-30-16-505 Nishioku,
Arakawa-ku, Tokyo 116-0011 Tel. 03-5855-7963
URL: http://www.jsmcnet.com
Finn Harmony
c/o Mr. Ken-ichi Hataana, 2-16-22 Kiyomi, Moji-ku,
Kitakyushu-shi, Fukuoka 801-0882
Tel. 03-5855-7962 Fax. 093-321-0162
Stratovarius Fan Club
c/o Ms. Michiko Nakamura, 1-17-1-402
Toyotamanaka,Nerima-ku,T okyo 176-0013
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus web
Lauttasaarentie 1,00200 Helsinki Finland
Tel. 358-9-68101 316 Fax. 358-9-682 0770
U R L:http//www.fimic.fi
CD Library of the Finnish Institute
Collection of 600 CDs from classics to popular music
Open to the public at 14:00-17:00, Monday to Friday
Appointment is necessary. No lending-out service
Finnish Institute, 3-5-39 Minami- Abazu, Minato-ku,
Tokyo 106-8561, Tel. 03-5447-6040
Fax. 03-5447- 6041 URL:http://www.finstitute.gr.jp
Record company Warner Music Japan Co., Ltd.
Warner Music Japan Co., Ltd has released until now
approximately 150 CDs of mainly Finlandia Records
Tel 03-5412-3230 Fax. 03-5412-3375
CD Shop Nordic Sound Hiroshima
Nordis Sound Hiroshima mainly handles imported CDs
of classic music and jazz from five Nordic countries
and three Baltic coumtries. A monthly newsletter
with music information from Nordic countries and
Baltic countries is available.
Uesen Noborimachi 401, 14-2 Noborimachi,
Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken 730-0016
Tel. 082-501-9600 Fax. 082-502-9601
Business Hrs:11:00-20:30, closed on Wednesdays
Music Inform. Magazine Scandinavian Express
Scandinavian Express covers information on popular
music of five Scandinavian countries.
Cont.:Sorveig,1-2-23-302 Mita, Minato-ku,
Tokyo 108-0077
Fax. 03-3452-1730 E-mail:a008067@ibm.net
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日本フィンランド学校:JASUKO

校長レイヤ•ラウニオ

JASUKO (Japanin Suomalainen Koulu)は、日本の学年で小学校1年
生から中学校3年生(及び高校の2年間)までのフィンランド人子弟を対
象とした民間の学校です。フィンランド政府より財政補助を受け、日本在
住のフィンランド人子弟を受け入れています 01965年に創立され、学校
の運営はフィンランド自由外国布教会、フィンランド・ルーテル派布教会、
フィンランド•ルーテル派海外布教会、及びフィンランド・ルーテル派福音
教会の4団体によって行われています。
JASUKOは、京都に近い滋賀県大津市にあります。山々に近い新免
町という小さな町は、勉強や休養に適した静かで美しい環境下にありま
す。授業はフィンランド語で行われ 、フィンランドの教育課程に沿ってい
ます。また同時に、他の科目と平行して日本語学習の機会を設けるな
ど、日本の文化を大切にしています。遠距離通学のため生徒の大半は、

平日は寮で暮らし、週末に帰宅します。現在の校舎及び寮は1987年に
立てられました。
毎年多くのフィンランド人や日本人が当校を訪れます 。また、地元の学
校などの様々な行事に我々が招待される事もあります。こうした機会を利
用して、フィンランドの紹介に務めています。当校の年間行事は近くに住
むフィンランド人同士の交流の場ともなっています。
昨年秋に行われた最大行事の一つは、200名のお客様を迎えて行わ
れたクリスマス・キャロル・ナイトです。「フィンランドのクリスマス」という

テーマのもとに、学校に飾り付けをしました。教室の1つは「雪の国」、別の
教室は「ラップランド」になり、3つめの教室はフィンランドの情報や写真
で一杯になりました。参加者はフィンランドのコーヒーやケーキを楽しん
だり、フィンランドのパン「プツラ」やチョコレート、工芸品などを購入して
いました。その後、リーダーの周りに集まってクリスマス・キャロルを歌い

ました。,

-

JASUK 〇は今年の春、校舎の改築を始めます。来年には一新されて
美しくなった学舎がお目見えします。
では、JASUK 〇でお会いしましょう。住所：
,

TAPAHTUMIA

,

滋賀県大津市
上田上新免町566

Tel: 0775-49-1555
Fax: 0775-49-3004

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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KANSAINVÄLINEN KRISTILLINEN
NUORISOVAIHTO RY.
ICYE FINLAND tiedoittaa:
Maailmanvaihto ry on kansainvälinen nuorisovaihtojärjestö, joka lähettää Ja vastaanottaa
18-30-vuotiaita vapaaehtoistyöntekijöitä tänä
vuonna 28 maasta.
Etsimme joukkoomme perheitä, jotka ovat kiin
nostuneita toimimaan vapaaehtoisillemme
isäntäperheinä. Isäntäperheen odotetaan
olevan halukas jakamaan arkensa toisesta
kulttuurista tulevan kanssa ja tarjoamaan
hänelle aitiopaikan tutustua suomalaiseen
perhe-elämään. "Vaihtari" ei ole kunniavieras
vaan tasavertainen perheenjäsen oikeuksi
neen ja velvollisuuksineen. Isäntäperhe tarjoaa
nuorelle majoituksen ja ruuan. Perhetoiminta on
vapaaehtoista; siitä ei makseta eikä perheen
odoteta maksavan nuorelle.
Mikäli isäntäperheeksi ryhtyminen kiinnostaa
ottakaa yhteys. Kiitoksin Sanna Rummakko
MAAILMANVAIHTO ry ICYE
Pitkäsillanranta 11,00530 Helsinki
Puh. 09-7741101, Fax 09-73104146
icyefin@kaapeli.fi

MAJOITUSTA JAPANISSA
ETSITÄÄN
26 vuotias, kasvatustieteen cumlauden
suorittanut, opettajaksi opiskeleva ja päivä
kodissa toiminut sekä kotiasioita hoitamaan
tottunut opiskelijatyttö hakee elokuun lopusta
lähtien 1 vuoden asunto/ työpaikkaa. Hän on
valmis tekemään kotitöitä perheessä pientä
käyttörahakorvausta vastaan.
Anna Vartiainen
Jussaarenkuja 5 A5, 00840 Helsinki
Anna Vartiaisen ystävä, omaishoitaja,
merkonomi 26 vuotias
Tuomas J. Rajamaa hakee myös työtä ja
majoitusta Japanista mielellään samasta
paikasta, mutta eri seudulla asuminen ei
kuitenkaan ole este.

TAPAHTUMIA

Taideteollisen korkeakoulun lopputyötä
Japaniin tekemään lähtevä opiskelijatyttö
etsii edullista asuntoa / majoitusta
ajalle 1.9.-20.12. 1999
Jutta Kivistö
Liisankatu 27 G 17 A, 00170 Helsinki
Puh. 050-5408161

JAPANIA VIIKOT
STOASSA 11.5.-23.5.
Näyttelyssä oli esillä mm. myyntipöytä jossa oli
Japani-aiheisia T-paitoja ja kortteja, näyttelyssä
oli japanilaisia nukkeja (Toimitusjohtaja
Patricia Seppälän kokoelmasta), kalligrafiaa,
origamia, tauluja, maalauksia, keramiikkaa,
tilkkutöitä, valokuvia Japanin Suomen suurlähet
tiläistä etc., japanilaisia kivilyhtyjä, SibeliusAkatemian kotoja ja Japani-aiheisia kirjoja.
Yleisötilaisuuksia oli runsaasti;tanssi- ja
teatteriesityksiä, elokuvia, luentoja, kursseja,
näytöksiä ja teemailtoja. Kirjastossa oli teemailta.
Liisa Kemppi
Kaikenkaikkiaan mahtava kulttuuhurakka.
Sääli, ettei Japanilaisen Kulttuurin Ystävät
ehtinyt mukaan. Yhdistyksellä on niin paljon
tapahtumia, ettei jäsenistö, joka yleensä on
vielä kiinni hyvinkin tiiviisti työelämässä,
ole aikaa. Kaikki kiitos heille, jotka ehtivät!
Laura Lappalainen

VALOKUVANÄTTELV
valokuva 99 tampere
5. kansainvälinen
valokuvatriennale BACKLIGHT
Valokuvakesku NYKYAIKA
Kehräsaari 33200 Tampere
7.8.-12.9.MICHI SUZUKI
japanilainen valokuvaaja,
syntynyt Tokiossa 71,
muuttanut Firenzeen 94.
Vuodesta 98 hän on toiminut
itsenäisenä kuvaajana,
jonka aiheena ovat Italiassa asuvat
kulttuurit, perheet. Michi Suzukin
töitä on ilmestynyt tärkeimmissä
Italialaisissa lehdissä.
Infoa: Ulrich Haas-Pursiainen
040-752 9332
Näyttely on avoinna 7.8.-12.9.
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UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA 二
UUSIA KIRJOJA
Haru wa hachigatsu ni kita
(Kevät tuli elokuussa)
Sesse Koivisto,
käännös Yumiko Kanebako, Sairyu-sha,
Karewara shinwa to Nihon shinwa
Tamotsu Koizumi, NHK Books, March/1999

CD UUTUUDET
Kantele: Mazako Hazata P25C51512, San Paolo
Seuraavat Warner Music Japan
The Sounds Emma WPCR-10204
Rautalankaklassikot Kolme Kitaraa WPCR-10205
Rautalankaklassikot 2 Muurari WPCR-10206
Ruossa eanan-joik by Ulla Pirttijärvi WPCS-10057
Heino Kaski - Night by the Sea
Izumi Tateno (piano),Mikael Helasvuo (huilu)
WPCS-6307, Finland records

PERHEUUTISIA
Petri Niemelä Tampereelta on ollut opiskelemassa
Japanissa Chiban yliopistossa kahdeksan ja puoli
vuotta. Hän valmistui kielitieteen tohtoriksi tänä vuon
na. Petri Niemelän kielitieteen väitöskirja Nihongo
to fuinrandogo no dooshi no imihan'i no taishoo
kenkyuu (Vertaileva tutkimus japanin ja suomen
verbien merkityskentistä) on tarkastettu Chiban
yliopistossa Japanissa. Vastaväittäjänä oli
professori Toru Kaneko Chiban yliopistosta.

新版カレワラ出版15 〇周年

Kalevala
UUSI KALEVALA 150 VUOTTA
Lönnrot sai Kalevalan valmiiksi 28.2.-35,
mutta laajensi sitä ja ns uusi Kalevala valmistui
-49. Täydellisenä se on käännetty 45 kielelle, mikäli
lasketaan mukaan lyhennelmät ja suorasannalliset
versiot, kieliä kertyy 12〇. Juhlavuotta vietetään eri
puolilla maailmaa, myös Japanissa Nordic Cultural
Socityssä ja suurlähetystössä jo 24.2. ja touko
kuussa Tokiossa, Osakassa ja Sapporossa.
Juhlavuoden tunnuksen on suunnitellut Mika Launis.
Kertomus maailman luomisesta: pääskynen on
pudottanut munan mereen, näin syntyivät taivas,
maa, kUU, aurinko ja tähdet.
(Kauko Laitinen)

TAPAHTUMIA
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Kuluvan vuoden maaliskuussa vietettiin Japanissa
myös Petrin ja Midori Fujiin häitä. Vihkimisen
suoritti pastori Veli-Matti Sallinen Tokion Suomikirkossa, vieraina olivat morsiusparin ystävät ja
morsiamen sukulaiset sekä sulhasen äiti Suomesta,
yhteensä nelisenkymmentä. Lopuksi juhlittiin ravintola
Rabelais*issa. Morsian opiskelee vielä Chiban yli
opistossa, mutta sulhanen palasi Suomeen töitä
etsiskelemään. Tulevaisuus vietetään jommassa
kummassa maassa.
Irene Nimelä

PETRI NIEMELÄ HAKEE TÖITÄ.
Tarvitsetteko japaninkielen
opettajaa tai kielenkääntäjää?
Yhteys:
Petri Niemelä c/o Irene Niemelä
Pulkkasaarenkatu 1
33250 Tampere p. 03-222 9209
e-mail: irene.niemela@tt.tampere.fi
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KIRSTIN RUNOMAAILMA
Mangolian tuoksun
Japanista asti
tunnen runosta

Tähtitaivas näyttää meille joka ilta
uudet kasvonsa

TUNNISSA JAPANIIN
Yado Oikawa, japanilainen majatalo
sijaitsee Pukkilassa itäisellä Uudellamaalla.
Matkaa Helsingistä on 80 km. Majatalo on
Porvoonjoen rannalla ja tarjoaa monenlaisia
kulttuurielämyksiä. Tiedustelut:
Maire Lähtinen 019-625 463 tai 0400-713 604

Tutun kukan silmät
katsovat kuin äidin
lapsuudessani
Pyhällä saarella
Varo, ettet tallaa linnunpesiä

Kansansadun tapaan
Liian kauan tyttö
kulki metsässä:
muuttui linnuksi

Japanista kuultua:
Kivelläkin on elämä,
vaikka hiljainen

Kirsti Suomivuori
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JUTISIA ニュース uutisia

ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA 二
KARATEN VIHREÄ VYÖ
kaikkien aikojen nuorimmalle suomalaispojalle,
8-vuotiaalle Mika Ylitalolle Haapajärvelle.
Tästä ilahtui myös isoäitinsä, Tomon
päätoimittaja Laura Lappalainen.

TAKEWONDON SM
Nurmijärvellä Kokemäkeläinen Mika Pihlava
taisteli itsensä MM-kisoihin. Tavoitteekseen
hän sanoi pistesijan. "Lajia harjoittelen
5-6 kertaa viikossa ja siihen lisäksi puntit
pari kertaa viikossa." Pihlava kertoi.

HANKO-LEIMASIMET

far is near
INTO Galleriassa oli esillä japanilaisen
Mari Kubon töitä. Näyttelyitä hänellä
on ollut eri puolilla maailmaa. Teosten
materiaalina mm. terästä, metallia,
silkkiä, puuvillaa, raionia ja polyesteriä.
Tekniikkana perinteisistä tekstiilitekniikoista
johdetut omat menetelmät, joilla hän
muodostaa kevyitä kolmiulotteisia, usein
varsin suurikokoisia teoksia. Teoksissa on
heijastumia luonnonelementeistä, jotka
valon avulla luovat jännittäviä tilavaiku
telmia. Yllä oleva kuva on osa ruurikokoisesta työstä INTO Gallerian näyttelystä.

Kaiverruksia suorittaa kiveen
ARTSIA-pajassaan
ARTO AROLA toimitetun originaalin mukaan.
Hinta keskimäärin 15O.-(riippuen työn mää
rästä) +postikulut.Tarkemmin puh 09-7018567
Leimasimia voi tiedustella myös:
Pentti Nieminen
Tiiratori 1 A 20,23500 Uusikaupunki
puh. 02-8418423 & 0400-014433

Keijo Raitanen
Ketokiventie 3 as.1,00710 Helsinki
GSM 040-556 7785 tai töihin
Esko Raitanen Oy
pl 10, 00781 Helsinki Fax 3852 445

Huom! Näytettä työn laadusta ei hankoleimasimien laadusta yllämainittujen
kohdalla ole.

JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ
informaatio-, kulttuuri- ja konsuliasiat
Unioninkatu 9, 00130 Helsinki
Puh 09-686 0200 Fax 09-633 012
sähköposti mail@jpnembassy.fi
webmaster@jpnembassy. fi
kotisivut www.jpnembassy.fi
aukioloajat maanantai - peijantai
09.30 -12.00 ja 13.3〇 •15.00 (Huom. kesäaika)

TAPAHTUMIA
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POISJUOSSEET KIRJASTOSTA!!!!!!!!
Tanizaki Yunichiron
MAKIOKAN SISARUKSET
Sisarukset lainannutta kehoitetaan säädylli
syyden nimessä ottamaan yhteyttä JKY:n
kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa p.09-724 5031
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Kuvassa vasemmalta: puheenjohtaja Ronny Rönnqvist, joka esitelmöi aiheenaan
samurait ja geishat, Sami Hilvo, joka piti baaria, Eila Nyqvist, Toshiko Huttunen,
Liisa Kemppi ja jousiampujia.

ANNANTALOLLA VIETETTIIN JAPANIN PÄIVÄÄ
Olipahan vilinää! Budo-lajit esittäytyivät, yleisöä oli enemmän kuin tilaa.

Vihreää teetä juotiin ja luentoja pidettiin. Liisa Kemppi yhdistyksen
pöydän takana esitteli painotuotteita: sanakirjoja, Hasheja, japaninkielen
oppikirjoja,

Tomeja jne. Ja Toshiko-san tutustutti yleisöä Japanin

ruokakulttuuriin Tokyokanin tavaroitten kautta tehden siinä sivussa
origameja. Sami Hilvo piti baaria ja Antti Lappalainen oli valmistanut
susheja myyntiin, vaimonsa Laura teki yläkerrassa kalligrafioita ja

origameja. Eila Nyqvist ja Riitta Tamminen kertoivat yläkerrassa
ikebanasta ja myynnissä oli Eilan tekemiä ikebana-vaaseja. Eila ja Riitta
ovat aika uusia jäseniä ja oli ikävää, etteivät he ehtineet edes käydä
vilkaisemassa, mitä alakerrassa tapahtui. Oli henkilöpula, kun samana
päivänä oli myös Septarian näyttelyn purku. Yleisöä kävi sadoittain ja
kyseltiin: "Milloin tämmönen on uudestaan?"
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JUHLAKONSERTTI
Japanin Suurlähetystön järjestämä kevättalven konsertti oli tällä
kertaa tavallista juhlavampi 80-vuotisten diplomaattisuhteiden
merkeissä. Finlandia-talon täyttävää kutsuvierasyleisöä tervehti
jo saliin tullessa koto-musiikki, jota esittivät yhdistyksenkin
tilaisuuksista tutut Minna Ilmonen ja Riitta Huttunen.
Toru Takemitsun sävellys Yosei no kyori edustaa eräänlaista
maltillista modernismia, jossa on osansa myös improvisaation
kaltaisilla elementeillä. Niiden hallittu toteutus oli Naoko Shibayama-Aarnion ja Petri Aarnion tehtävänä. Jälkimmäinen oli myös
solistisena konserttimestarina Vivaldin La Tempesta di Mareesityksessä, orkesterinaan Chamber Orchestra La Tempesta.
Michio Mamiyan Neljä japanilaista kansanlaulua on mielenkiin
toinen sävellys, jonka yhteydessä on turha puhuakaan sovituk
sista. Vaativa mezzosopraanon osuus oli Yukari Komagaminen
vastuulla. Varsinkin hyvä keskialue on hänen vahvuuksiaan, sa
moin ilmeikkäät puhelaulumaiset jaksot. Ainakin yhtä suuri työ
pianistilla oli vaativien kuvioiden parissa, joiden tarkasta suorituk
sesta vastasi Kumi Komori.

Sama pianisti edusti lähes orkesteria, jonka lavea osuus oli pia
nosovituksena Puccinin lemmenduetossa oopperasta Madame
Butterfly. Erinomainen Pinkerton oli Jorma Silvasti ja yhtä vaikut
tava Cio-cio-san Chieko Okabe-Silvasti.

Jokavuotisten konserttien vakiotaiteilija Izumi Tateno esitti tällä
kertaa juuri hänelle omistetun sävellyksen Kaksi balladia japani
laisista kummituksista. Japanissakin opiskellut Pehr-Henrik
Nordgren on sävellyksessään hyödyntänyt flyygelin keinovaroja
sekä vapaan modernismin että japanilaisuuden hengessä. Ne
olivat Tatenon varmassa hallinnassa, varsinkin jälkimmäisen
balladin hymnimäinen loppujakso oli vaikuttava.
Robert Schumannin tuttu pianokvintetto op. 44 päätti erinomaisen
konsertin sen arvon mukaisesti. Oiva esitys oli melkein perheasia:
Seppo Kimanen, Yoshiko Arai, Elina-Sofia Kimanen, Sachie Umemura ja Naoko Ichihashi. Ja kun näyttää jo tulleen tavaksi kehua
pianisteja, tehdään se tässäkin - muita taiteilijoita lainkaan vähek
symättä. Naoko Ichihashin suvereeni osuus korosti kuitenkin sitä,
millaisen urakan pianistiksi aikonut Schumann oli tässä suositussa
kvintetossaan lastannut nimenomaan pianolle.
Antti Lappalainen
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SAVI JA SIVELLIN
KERAMIIKKAA JAPANILAISEEN KATTAUKSEEN
KALLIGRAFIOITA
SEPTARIASSA ollut näyttely oli onnistunut mahdollisuus kertoa näkemisestä ja
osaamisesta. Kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea yhdistyksemme jäsenelle Pia
Strandmanille ja Keramiikkakeskus Septarian johtajalle Irma Weckmannille ja
Maarit Lehikoiselle ja Maaritin ja Pian pitkälle yhteistoiminnalle erityisesti kera
miikan parissa.Kiitokset myös Valtion taideteollisuustoimikunnalle rahallisesta
avusta. Mutta kunnia kuuluu taiteilijoille, joiden töitä kävi tutkimassa n.1000
henkilöä, huomattavimpana mainittakoon Japanin suurlähettiläs Yasuji Ishigaki.

Kalligraafikot: Kaisa Broner-Bauer, Yoko Kobayashi-Stjerna, joka toimii
yhdistyksemme kalligrafian opettajana, Claes Lindqvist, Mirja Paatero
Keraamikot:Ulla Fogelholm, Jatta Lavi, Soile Paasonen, Anneli Sainio, Seenat
Terhi Juurinen ja Riitta Siira, Elina Sorainen

IKEBANA-KURSSIEN OPPILASTÖITÄ OLI KEVÄÄLLÄ NÄYTTEILLÄ HERTTONIEMEN
TYÖVÄENOPISTOLLA. YLEISÖÄKIN KÄVI TÖITÄ TUTKIMASSA JA IHAILEMASSA.
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävien

JAPANIN MATKA
1999 lokakuun lopulla
Silloin ovat vuoret ruskanpunaisia!
Matkan juontaa erittäin hyvin maan ja kielen tunteva Sami Hilvo,
joka antaa tarkempia tietoja puh 050-5636143

JAPANIN MATKA
2000 huhtikuun alussa
Silloin

sakura kirsikat kukkivat!Matkan vetäjänä toimii, vielä tämän kerran
Laura Lappalainen. Tarkoitus on käydä myös Okinawalla.
Lisää tietoa seuraavassa Tomossa ja puh.09- 698 6496
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YMPYRÄN KOLMIOINTI
Yorozu Kyogen-teatterin johtaja Mannoja Nomura on perehtynyt moni
puolisesti sekä kotimaansa että länsimaiden teatterikulttuuriin.Hiukan
arvoituksellisesti hän vertaa jäkimmäistä ympyrään, kun taas itämaisen
lähtökohtana on neliö. Tavoitteekseen hän ilmoittaa niiden yhdistämi
sen siten, että "syntyy kolmion dynaaminen maailma".

Geometristen symbolien käyttö kuulostaa turhan vaikeatajuiselta ver
rattuna siihen, mitä näyttämöllä todella tapahtuu. 1300-luvulta lähtien
kehittynyt kyogen on suuressa määrin mimiikkaan ja yksinkertaisiin
tyyppeihin perustuvaa komediaa, jonka tärkein tehtävä on yleisön huvit
taminen, alkuaan no-näytelmien väliajalla. Yhtymäkohdat vähän myö
hemmin Italiassa kehittyneeseen commedia deHirteen ovat ilmeiset.
Pelkistetyt perustyypit ja tapahtumien havainnollinen korostaminen
ovat leimallisia kansan huvitilaisuuksille molemmissa kulttuureissa,
samoin tietty näyttämöakrobatia, jonka varsinkin commedia delKarte
kehitti huippuunsa. Olen nähnyt mm. kohtauksen, jossa yksi koomi
sista hahmoista, palvelija, oli viemässä isännälleen tutisevaa hyytelöannosta, joka jatkuvasti pyrki putoamaan. Ratkaisevassa kohdassa
näyttelijä kompastui ja teki täyden kuperkeikan, mutta ihme ja kumma,
tutiseva hyytelö pysyi tarjottimella ja tarjotin palvelijan kädessä. Sirkuk
sen klovnit ja harlekiinit ovat commedia dell'arten suoraa jatkumoa.
Aivan niin pitkälle kyogen ei etene, mutta periaate on hyvin pitkälle
sama. Myöskään taituruudesta ei ollut epäilystä, kun Savoy-teatterissa
vieraili Japanin suosituimpiin lukeutuva Yoruzu Kyogen-ryhmä, kymme
nen näyttelijää ja neljä muusikkoa. Vierailun tukijoina olivat Japanin
Suurlähetystö sekä Japan Foundation.

Ryhmän esittämät viisi pienoisnäytelmää edustavat alansa suosituinta
perinnettä, jossa karrikoitu farssi ja satiiri hallitsevat. Pilanteon kohteina
ovat milloin sosiaaliset tai yhteiskunnalliset suhteet (isännät/palvelijat),
milloin kansanuskomukset patsaiden kunnioituksineen jne. Erillisiä
kohtauksia tai yksilösuorituksia on tarpeetonta mainita, kun hyvin val
mennetun ryhmän yhteistyö oli pääosassa. Kokonaisuus pukuineen,
lavasteineen ja musiikkeineen oli hyvin japanilainen, mutta samalla
yleismaailmallinen ja -inhimillinen. Ehkäpä se osoittaa teatterin johta
jan päässeen lähelle alussa mainittua tavoitettaan.
Antti Lappalainen
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Kimonosilkin hymyävä kahina:
Puheenjohtaja
Ronny Rönnqvist napsautti
viuhkan auki, Koto-musiikki
aaltoili ja kenbu piti ryhtiä.
Japanin suurlähetystö
kunnioitti tilaisuutta
läsnäolollaan. Toshiko-san,
Kerttu Kilpinen,
Seija Savolainen,
Ulla Arjamaa ja
Heli Laitinen
kimono-kehyksissä.
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ALEKSANTERIN TEATTERI JA
JAPANIN KULTTUURI
kuuluvat yhdistyksemme kesäiseen
toimintaan.
Näin oli asia tänäkin kesänä. Teatterissa soivat kotot, välkehtivät miekat ja
viuhkat aukenivat ja sulkeutuivat rytmikkäästi iloksemme kertoen tapahtumia
Japanin menneisyydestä. Tapahtumaa katsomaan oli tullut kiitettävästi yleisöä
ottaen huomioon sunnuntai-iltapäivän helteisen sään, joka viime kesän kylmyyden
jälkeen meille kaikille, mutta varsinkin ^^mökkiläisille',, on arvokasta ulkoilun aikaa.
Okamoto Meiho perusti ''Mine no Kai" ryhmän 20 vuotta sitten. Okamoto-san on
opiskellut perusteellisesti sekä klassista että nykymusiikkia ja konsertoinut sekä
Japanissa että ulkomailla. Hän on lisäksi toiminut ansiokkaasti opettajana ja
perusti tämän ryhmän luodakseen paremmat opetusmahdollisuudet. Ryhmän
soiton jäpäkkyys ja esille tuleva perusteellinen yhteensoiton harjoittelu olivat ilo
korvalle ja kimonojen silkki silmälle.

Miekkatanssi kenbu lienee lähes tuntematon useimmalle yhdistyksemme
jäsenellekin. Shinbury - Ginbudö koulun perusti 1959 miekkatanssin suurmes
tari Kubota Yoji. Koululla on noin 400 oppilasta eri puolella Fukuin prefektuuria ja
opettajia 2〇• Esitykset olivat visuaalisessa rytmikkyydessään vaikuttavia. Sitä,
kuinka esitykset pystyivät kertomaan tarinansa sellaiselle katsojalle, jolle niihin
sisältyvät Japanin historian tapahtumat ovat tuntemattomia, on vaikea arvioida.
Toivottavasti yleisö säilytti ohjelmalehtisen, josta saa lisävalaistusta. Oli erittäin
hyvä, että pystyimme tarjoamaan katsojille näkymän tähän harvinaiseen japanilai
sen kulttuurin muotoon. Olihan tämä toinen kerta, kun Suomessa nähtiin kenbua.
Edellinenkin oli kyllä Japanilaisen Kulttuurin Ystävien kulttuurin illassa Aleksan
terin teatterissa toissa vuonna. Nyt vain odotellaan, mitä ensi kesä tarjoaa.
Esiintyjät ja kunniavieraat kokoontuivat esityksen jälkeen yläkerran kahvilaaulaan. Seurasi lahjojen vyöry! Kyllähän japanilaiset ovat kuuluisia lahjoistaan,
mutta tämä oli kyllä huippu. Isoja laatikoita täynnä huiveja, liinoja, leluja, kukka
roita... Yhdessäolo huipentui lauluun. Toshiko Huttunen-san innosti vieraat lau
lamaan. Sakuralla aloitettiin ja sitten vieraitten joukko tuli laulamaan meille Aka
tonbon eli punaisen sudenkorennon. Ja suomalaiset isännät vastasivat laulamal
la suomalaisia kansanlauluja. Olihan meillä joukossamme ammattilaulajatar Kerttu
Kilpinen ja kuoronjohtajana osakunnassaan toiminut Antti Lappalainen.
Kaikilla oli iloinen hyvä mieli, raskaan matkustamisen ja vaativan esiintymisen
jälkeenkin myös vieraillamme.
Tapahtuma päättyi hymyssä suin, myös suomalaisin suin.
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HUHTIKUU JA KEVÄÄN TUNTU
Bonnie Bishel käännös Liisa Kemppi

Ennen kuin saatoin nähdä huhtikuun kalenteristani tunsin lumoa tuota kuuta
kohtaan. Oli jotain mystistä tuossa ihanassa ilmassa, joka puhalsi hyvin pestyjen
ikkunan puitteiden raoista.
Isoisä laahusti puutarhaan joka päivä puristellen kosteaa multaa suurissa hy
väntahtoisissa käpälämäisissä käsissään, jotka syyhysivät halusta sysätä yksipyöräinen käsikäyttöinen aura peltoon. Kävin mielessäni läpi satoja keväisiä
muistoja Pohjois-Amerikasta 44 vuoden ajalta, sitten mietin Japania. Kaksitoista
kirsikankukkaista päivää muuttivat aistieni (kaikkien kuuden ) havaintokyvyn
ikuisiksi ajoiksi.
Japani alhaiset rikostilastot ja ystävälliset ihmiset rauhoittivat minut niin, että
matkustin pelkäämättä yksin enkä ohjatussa ryhmässä."Yksinäinen kaukaasialainen nainen Tokion maanalaisessa"-tyyliin, tai amerikkalainen sandaaleissa
nilkuttaen jalat rakoilla kantaen kahta sanakirjaa kameralaukussaan-tyylisesti.
Keski-ikäisen naisen ei tarvitse olla kopio miehestään liikematkalla. Eikä hänen
tarvitse istua hotellin aulassa kunnes itäinen aurinko laskee.

Tutkimusmatkailu yksin maassa, jossa naisia nähdään harvoin ravintoloissa
yöllä keskellä viikkoa on haaste.
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Kun olin oppinut avainsanat kuten benjo, wc ja arigatöo kiitos ja pakattuani esit
teen, jossa oli hotellin numero ja nimi kirjoitettuna japanilaisin kirjaimin (se osoitti
taksikuljettajalle, olinko enemmän eksyksissä kuin olin suunnitellut) lähdin liik
keelle ja hyppäsin metron kyytiin. Ensimmäinen asia, jonka huomasin oli, että
japanilaisilla on lyhyemmät jalat kuin useimmilla meistä, mutta kalan syönnin
täytyy vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja parantaa refleksejä. He eivät kävele, he
juoksevat! Heidän täytyy. Kun ylittää katua ja kun odottaa Tokion taksien tulevan
Keystonin poliisit alkavat tuntua lähinnä puu-ukoilta.
Toinen asia, jonka havaitsin oli, että maanalaisessa oli hyvin vähän englannin
kielisiä kylttejä ja vielä vähemmän ihmisiä, jotka osasivat sitä puhua. Opin arvos
tamaan värillisiä merkkejä ja avuliaisuutta.Riippumatta siitä, mitä sanoin, kysyin,
osoitin, metron konduktöörit hymyilivät aina. Tulinpa ahtautuneeseen vaunuun tai
yritinpä ulos vaunusta, jossa oli satapäin harmaapukuisia liikemiehiä, joilla oli
musta solmio, kun juna lähti nytkähtäen.Hymyilin takaisin.Mutta hetken kuluttua
en ollut aivan varma enää oliko tuo kasvojen kieli kaikkea sitä, mitä se näytti ker
tovan. Päivän loputtua kasvoihin sattui enemmän kuin jalkoihini.

Todellinen nautinto yksintehdyllä matkalla muodostuu odottamattomista tapah
tumista: kun lukee kiinankielistä karttaa kahdelle ei-englantia puhuvalle kiinalai
selle opiskelijalle ja kun opastaa heidät sellaiseen temppeliin, jossa ei ole kos
kaan ollut, kun saa viisi suojakypäräistä työntekijää pysäyttämään kymmeniä
liikemiehiä jalkakäytävällä niin,että heistä voi ottaa kuvan,kun ohjaa koululaisia,
jotka tulevat luoksesi harjoittelemaan englantia. "Terve, miten voit tänään?" Ja
kun jakaa nimikirjoituksia. Aloin tuntea itseni Farah Fawcettiksi.

Voimme sanoa, että sain armoniskun. Juutuin japanilaiseen benjoon! Sano
kaamme niin sievästi kuin mahdollista: 26 tuumainen koppi, jossa on reikä lat
tiassa, ei ollut tarkoitettu länsimaiselle naiselle, jolla on 22-tuumainen kameralaukku olkapäällään? Ja niveltulehdus toisessa lonkassaan. Jopa ovi oli kapea!
Pääsin vihoviimein vapaaksi ja ryntäsin takaisin ravintolaan, jossa kolme miestä
virnisteli ravintolan loosissa. Älä anna kenenkään sanoa sinulle, että vain italialai
set miehet luovat merkitseviä katseita!
Mutta ajalla taipumus tehdä suurenmoisiksi suurenmoiset hetket ja saattaa lisää
tasapainosta pois epätasapainoisia asioita. Ja huhtikuu? Hyvä tällä mag
neettisella kuukaudella on tapansa lehahduttaa sinut toiseen maailmaan. Nyt kun
sen ihanat tuulahdukset pyyhkäisevät taikaansa ylleni, kehoni on Keskilän- nessä,
mutta henkeni on Japanissa. Leikkaan pajunkissan oksan ja vien silmieni eteen ja
haistelen kuitenkin kirsikan kukkia Kiotossa. Tyylikkäistä tytöistä,joiden korkeat
korot kopisevat Wisconsin Avenuella tulee ryppyisiä kimonoihin pukeutu- neita
naisia, kuljeksivat ympäriinsä kopisevat puiset sandaalit, getat, jaloissaan
Shinjukun keisarillisessa puutarhassa Tokiossa.
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Laskostan peitteen kesäsäilytystä varten ja kosketan kerrostettua puuvillapeitettä Oisossa Kamakurran prefektuurissa. Eräs lapsi kadulla lennättää leijaa ja
näkymä kautta Japanin pienten talojen ylle kohoilevasta karpista nousee mieleen
Kohta on poikien päivä.

Mene haukaamaan kolmen minuutin hampurilaisen lounasravintolaan ja istun
tuolilla Mr. Suichis' Ten-ichibo ravintolassa Hiratshukassa, missä me söimme
feznpura-herkkupaloja, jotka tekivät Mr.Sichista seitsemäksitoista vuodeksi
mestarin.
Joinakin päivinä talomme on kukkulalla erään ystävän kesänviettopaikalla
Hakonen rinteillä Fuji-vuorella.

Näin henkeni matkustaa huhtikuussa, kaikki aistit tuon itäisen maan terävöittäminä. Erikoisesti kuudes aisti.Lao-tse,muinainen taolainen viisas sanoi kerran:
"Suurin ilmestys on hiljaisuus."Niinpä, kun polvistun kirkossa pääsiäisenä,tiedän
että kaikkeuden jumala ymmärtää, että muutamia hetkiä olen seesteisessä Zentemppelin Ryoanji-kuivapuutarhassa Kiotossa. Ryoanji-temppelin pappi Genryu
Kinoshita kirjoitti, että Soami niminen taiteilija loi muurien sisällä olevan puutar
han hiekasta, kivistä ja sammalesta.Täällä on viisitoista kiveä siten järjesteltyinä,
etteivät ne näy samanaikaisesti. Ne kaikki näkee samanaikaisesti vain hän, joka
asuu avaruudessa. Kukaan ei puhu tässä hiljaisuudessa, jossa sielu kylpee.

Isoisäni oli hiljainen mies.Luulen, että hän olisi ymmärtänyt Ryoan-ji puutarhan
hiljaisen salaisuuden, vaikkei siellä ollutkaan kosteata multaa kämmenissä
puristeltavaksi.
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TATARA- SILTA
maailman pitkäjänteisin vinoköysisilta
Juhani Virola Eur Ing-FEANI

Japanin suurimman saaren
Honshun ja sen eteläpuoleisen Shikokun saaren välillä on kolme kiinteää
tieyhteyttä. Itäreitti eli Kobe-Naruto (89 km) valmistui 98 ja keskimmäinen eli
Kojima-Sakaide (37,3 km) jo 88. Kolmas ja toistaiseksi viimeinen sijaitsee
200 km Osakasta länteen välillä Onomichi-lmabari (59,4 km) ja valmistui
keväällä 99. Ulommaiset reitit välittävät autoliikennettä, keskimmäinen sekä
auto- että junaliikennettä.Reittien yhteinen pituus teineen ja siltoineen on n.
186 km, rakennusaika kolmannesvuosisata ja kokonaiskustannukset
Suomen rahassa n.150 miljardia markkaa, eli n. 800 milj. mk/km.
Juhani Virola kävi lokakuussa 1998 vaimonsa kanssa Akashi-sillalla ja
OnomichHmabari-silloilla. Huomio kiintyi kaikilla siltatyömailla tavattomaan
siisteyteen. Onomachi-lmabari-silloilla annettiin työmaavaatteet ja valkoiset
hansikkaat. Tataran sillalla laitettiin työmaasaappaiden päälle valkoiset
kangassuojat mentäessä sisäkautta hissillä pohjoispylonin huipulle 200 m
korkeuteen.

Lyhennelmä Tierakennuslehden artikkelista Laura Lappalainen

Näkymä pohjoispylonin huipulta Imabarin suuntaan.Kuva Juhani Virola
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Honshu-Shikoku-reitti (ylempi kartta) ja detaljikartta Onomichi-lmabari-reitistä.
Kuva (HSBA Honshu-Shikoku Bridge Authority)
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Tataran pohjoispylonin huipulla 200 m korkeudessa:
oikealla projektipäällikkö Koji Kawaguchi, vasemmalla Juhani Virola. Kuva j.Virola

Tatara on valmistuessaan 1999 maailman pitkäjänteisin (890 m) vinoköysisilta. Se säilyttää asemansa useita vuosia, sillä pitkäjänteisempää vinoköysisiltaa ei tällä haavaa ole rakenteilla. Alun perin Tataran tyypiksi kaavailtiin riippu
siltaa, mutta pohjaolosuhteiden vuoksi lopulta valittiin vinoköysisilta.Täten vältet
tiin riippusillan vaatimien massiiviankkurien rakentaminen. Pitkän jännevälin
(lähes 900 m) ansiosta pylonien perustukset saatiin sijoitetuksi suhteellisen mata
laan vesisyvyyteen. Veden virtaamanopeus siltapaikalla on 2,5 m/s ja laivalii
kenne 200 alusta/vrk.

Tataran sillan pituusprofiili. Kuva hsba

Onomichin kaupunki sijaitsee Honshun saaren etelärannalla, Imabarin kaupunki
Shikokun saaren pohjoisrannalla. Saarten välisistä silloista pisin auto- ja junalii
kenteen silta on 12 306 m pitkä Seto-Ohashi. (Tätä siltaa ovat yhdistyksen jäsenet
Japanin matkoillaan käyttäneet saarelta toiselle siirtyessään.Onhan sen ymmärtä
nyt, että liikenteen toteuttaminen on Japanissa monimuotoinen juttu, mutta tuolloin
sen tajusi selvemmin. Huomioonhan on lisäksi otettava maanjäristykset, pyörre
myrskyt maaston lisäksi, ll )
Perusteellisempaa tietoa saa TIERAKENNUSMESTARI-lehdestä 2/1999.
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Kauan kaivattu analyysi Japanin lamasta
ja tulevaisuuden näkymistä.
Mediatiedot: "pokkarikoko", sivumäärä 178
Myynti: Kirjavälitys Oy puh 09- 343 2178 Fax 09-343 2678
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Montako jalkaa viidellä mustekalalla on
yhteensä?
Näin opetetaan japanilaislapsia ynnäämään ja kertomaan. Ja koska jokaisella
fako-mustekalalla on 8 jalkaa saadaan tulokseksi 40 jalkaa. On vähän eri
materiaalit kuin meillä. Muistan itse tulleeni nolatuksi perinteisesti kysymyk
sellä: "Toisella puolella jokea on kolme koivua ja toisella puolella kuusi.
Montako puuta on yhteensä?" Vastasin tietenkin :" Yhdeksän." Olisi tietenkin
pitänyt ymmärtää, että 3 koivua + 1 kuusi = 4.

•たこが5ひきで足何本？
かけ算の意味------------------かけ算をお子さんに教えるとき、九九の計算だけで終わっていませ

んか。九九を暗記することも大切ですが、その前に、「かけ算って何
だろう」と考えてほしいのです。かけ算の意味を知っているお母さん
は意外に少ないのではないでしょうか。ここでは、知っておくと高学
年になっても役に立つ、かけ算の意味についてお話しましょう。
〈問題〉たこの足は8本です。•たこが5ひきいると、足は全部で何本
ですか。

たこは1びきあたり8本の足がありますから、5ひきでは、8 +

8 + 8+ 8 + 8=40で、40本になります。これをもっと簡単な式で表
すと、「8X5」と書き、「8かIナる5」と読みます。このことをかけ
算といいます。つまりかけ算は一つあたりの量が同じであること 、
そして、それがいくつ分あるかがわかっていることが条件となって
います。この二つがわかっていれば、かけ算の式が成り立つのです。

「Iっあたりの量」X「いくつ分」=「全体の量」

♦

♦
8本

X

5ひき分

♦
=

40本

O-HASHI DE TABEMASHOO!

OYAKO-DON
Perheen (vanhempien ja lasten) kippo, joka annostellaan jokaiselle valmiiksi.

Japanilaisttain keitettyä riisiä
niin paljon kuin neljään
kippoon tarvitaan.
100-150 g kananlihaa
tai possun tai naudan
1 tai 2 purjoa
1/2 sipulia
3 munaa

Keitinliemi:
1/3 lasillista soijaa
2 1/2 rkl sokeria
2 rkl sakea tai valkoviiniä
11/2 dl(knafti) Dashi-jiru lientä
(Valmista dashi-jirujauhetta saat
Helsingistä Tokyokanista. Osoitteen
löydät tämän Tomon ilmoituksesta.
Tai keitä vedessä kombu levää (kombua
ei syödä, vaan se otetaan pois liemestä
ja käytetään uudestaan) ja kuivattua
tonnikalaa. Tai vedessä keitetään
shiitake-sieniä tai esim, haperoita.

Laikkaa kana viipalepaloiksi. Viipaloi purjo 5 mm soikioiksi ja leikkaa sipulin
puolikas kahtia ja sen jälkeen leveyssuunnassa aivan ohuiksi viipaleiksi. Vatkaa
munat erillisessä kulhossa. Sekoita liemen ainekset pienessä kattilassa ja anna
vähän kiehahtaa.
Kaada 1/4 liemestä pienen pannun pohjalla ja kumoa siihen 1/4 kananlihasta ja
vihanneksista. Kansi päälle kunnes kana on kypsää.Kaada päälle 1/4 vatkatusta
munasta tasaiseksi kerrokseksi ja anna kypsyä kannen alla vielä muutama mi
nuutti, mutta varo liikaa kuivumista.Munan tulee olla mehukasta ja pohjalla lientä
Laita 1/4 ennalta keitetystä riisistä kulhoon ja päälle paistos ja viimeksi pohjalta
liemi. (Voit valmistaa koko annoksen tietenkin samalla kertaa, mutta näin se oikeesti on.
Nimitys "vanhemmatja lapset" Johtuu siitä, että ruuassa on kanaa ja munaa!)
Laura Lappalainen
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http: //ww. physics.ucla.edu/-grosenth/jwpce.html

UUSI JAPANIN KIRJOITUSOHJELMA
Muutaman vuoden ajan on ollut saatavilla japanin kirjoitusohjelma JWP
(Japanese Word Processor), joka on ilmainen ja tässä mielessä enemmän
kuin hintansa väärtti. Se on Windows-pohjainen ja ainakin versio 1.3 on toi
minut käytössäni vakaasti. Kanjien syöttö on helppoa ja apuna on kattava
hakutaulukko sekä japanilais-englantilainen sanakirja. Selvin puute on kurssiivin ja lihavoinnin puuttuminen (jota kaipaisi ainakin länsimaisille aakkosille).
Hienoinen puute on myös sarkaimen epävarmuus, esim. Kanji-sanakirjani
alussa tunnusluettelossa sarkain mutkittelee hieman, vaikka kuvaruudulla se
näyttää suoralta.

Nyt ilmestynyt uusi ohjelma, nimeltään JWPce, jonka nimi viittaa siihen,
että sillä voi käsitellä JWP:llä tehtyjä tiedostoja; nimi on myös tunnustus
alkuperäisen JWP:n ansioille. Ohjelma on hyvin samanoloinen kuin JWP, ja
käyttääkin paljon samoja tiedostoja, mutta se on kuitenkin rakennettu alusta
pitäen uudelleen. Seuraava arvio tästä ohjelmasta perustuu erittäin pikaiseen
kokeiluun, joten arvosteluuni pitää suhtautua varauksella.
Ohjelman voi ladata koneelleen Internetin kautta helposti osoitteesta
http://www.physics.ucla.edu/~grosenth/jwpce.html
jossa on myös laaja selostus siitä. Tämäkin ohjelma on ilmainen. Täysasennus
Windowsille käsittää 4 zip-tiedostoa, jotka siirytvät ISDN-yhteyden kautta 15
minuutissa. Purettuna ohjelma vie tilaa n. 20 MB ja on heti käyttövalmis ilman
eri asennusta.

JWP:hen verrattuna yksi ero on, että Kanji Look-up toiminto puuttuu, mutta
kätevä Radical Lookup korvaa sen. Länsimaisten aakkosten kirjasinvalikoima
(fontit) on valittavissa kokonaisuudessaan, mutta vain yksi kerrallaan voi olla
yhdessä dokumentissa. Kursivointi ja lihavointi puuttuvat edelleen. JWP:n
mutkittelevat sarkaimet mutkittelevat JWPce:llä tulostettuina edelleen, mutta
jos sarkaimia sisältävä dokumentti kirjoitetaan alunperin JWPce:llä, tilanne
näyttää korjaantuvan.
Pahempi puute on, että ääkköset eivät näytä ainakaan toistaiseksi sisälty
vän JWPce:n ASCII-merkistöön: kun painaa esim, ä-näppäintä, ei tapahdu
mitään. JWP:ssä tämä toimii, joten jos JWP-dokumentista ottaa Edit/Copy äkirjaimen, sen voi Edit/Paste-sijoittaa JWPce-dokumenttiin. Jos saman tem
pun tekee Notepadilia, ääkköset tulevat JWPce-dokumenttiin kanji-merkkeinä!
Toistaiseksi kannattaa siis ainakin säilyttää pieni JWP-tiedosto, joka sisältää
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kirjaimet äÄöÖäÄ, josta ne voi kopioida JVVPce-tiedostoon (tiedoston voi silti
avata JWPce:llä, siis JWPce "ymmärtää" ääkkösiä vaikka ei pysty niitä
tuottamaan).
Kaiken kaikkiaan tilanne näyttää seuraavalta: jos sinulla ei ole JWP:tä, hae
itsellesi JWPce, koska se on kuitenkin nykyaikaisempi ja siihen tullaan toden
näköisesti saamaan päivityksiä. Joku JWP:n käyttäjä voi antaa ääkköstiedoston. Jos taas sinulla on JWP ja tulet sillä toimeen, älä siirry suinpäin JWPce:
hen, tai älä ainakaan hävitä JWP:tä (vaan pidä se eri hakemistossa kuin
JWPce). Koska JWP-tiedostot käyttävät päätettä .jwp, on syytä nimetä
JWPce:llä luodut tiedostot esim, .jce-päätteisiksi, koska edellä mainitut erot
aiheuttavat sekaannuksia.

Aion lähettää JWPce:n tekijälle sähköpostipalautetta edellä mainituista
ongelmista.
Tapio J. Tuomi

Tässä alla Maria Savolaisen Internet-löytö. Sieltä saat nimesi japaniksi ja
voit jopa tilata leimasimenkin.
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TAVALLISUUDESTA POIKKEAVA
NÄKYMÄ KAUNEUDEN SISIMPÄÄN

Kultakuparibuddha, teatterissa keramiikkafiguuri, lakkapatsas, puuveistos,
patsasmateriaaleja on monia. Ohessa kuvin ja sanoin kerrottuna patsaan
valmistus, joka ei olekaan yksinkertainen juttu.

他に類を見ない試み。
美 の 心 を 、現 代 に 呼 び 起 こ

•

•

装 な ど 、建 築 木 材 工 具 ・ 組 み 物 様 式

(

な ど の 各 分 野 で の 、当 時 の 技 法 や 製 作 エ

っくり方にいたっては、 現在の私たちに

り ま す 。 また、 そ の 見 分 け 方 、 ましてや

塑 像 、 乾 漆 像 、木 彫 像 と 素材に違いがあ

により、 文 化 財 や 美 術 品 が よ り 身 近 な も

先人の豊かな知恵と高い技術を知ること

程を再現する篁ページをつけました。

左 の 薑 は 、乾 漆 ・ 作 工 程 の 一 部 で

のになるでしょう。

2. Savesta muotoillaan buddhan hahmo
塑土で像の原形をつくる

は想像の及ばないところがあります。 そ

ひ と く ち に 仏 像 と い っ て も 、金 銅 仏 、

1.Tiukasti lastuista kuitunarulla punottu sisus
心木を組み、わら縄を横につなぐ

)

載されます。
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)

t

こで全巻にわたり「
日本美術の技法」 と

•

•

用具 表
•

す。 第 一 回 配 本 に 、 詳 細 な 解 説 付 き で 収
絵具
•

題し、彫刻、 工 芸 螺 鈿 ・ 蒔 絵 蕾 の

H
復元など 、
)

(

3. Lakalla kyllästetty hamppukangas pingoitetaan päälle
漆を使って麻布を着せる

5. Sisään sijoitetaan napakka puukehikko
新なに心木を組み、しっかりと固定

4. Sisältä poistetaan täysin puuaines ja punokset
•像の中から土と心木を完全に除去

6. Aukot suljetaan hamppukankaan paloilla
pingoittaen tiukoin pistoin
布の縁に小穴を開け、麻紐を通して縫い合わせる

7. Aukot suljettuina
切開部をすべて閉じた状態

8. Muotoilu tehdään pintaan levitettyyn savikerrokseen
木屎漆で細部を成形

9. Mustalla lakalla sivelty valmis buddhan kuva
黒漆で仕上げ、彩色して完成
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Yhdistyksen kautta:
japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset,
käyntikortit,
kalligrafiat.
Japa
nin 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
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TUNNEKIELTA

つかつか
ためらわずに進み出るさ
ま。もっぱら、歩み寄るな
ど、目的に向かっていく形
容に用いる。

ぴかぴか
光り輝くさま。また、ま新
しい様子を比喩的にいうこ

ともある。

tsuru tsuru

tsuya tsuya
Kuvaa kiiltoa. Loistoa. Kimmellystä.

つやつや
表面に光沢があって美しい
さま。☆つや

Kuvaa siloa pintaa. Kiiltävää.
Myös sileällä pinnalla lipsumista.
Ääntä, joka syntyy
nuudeleita suuhun ”slurpatessa”.

つるつる
①表面がなめらかなさま。
また、なめらかなものに触
れてすべるさま。②麺類を
すするさま。
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Nyt hypätään kanji kainalossa uimaan!
Eri tyyleillä.
横泳ぎ（よこおよぎ）yokooyogi = kylkiuinti, krooli
犬搔き（いぬかき）inukaki = koiranuinti
背泳ぎ（せおよぎ）seoyogi = selkäuinti
平泳ぎ（ひらおよぎ）hiraoyogi = rintauinti
一 か八か（いちかばちか）ichikahachika = vajoa tai ui
ク乗るか反るか（のるかそるか）norukasoruka =
kohottaudu tai vajoa, nouse tai vajoa
W 伸るか反るか（のるかそるか）norukasoruka =

vajoa tai ui, voita tai häviä

スイ マー河童（かっぱ）kappa = vesipiru, loistava uija
遠"氷（えんえい）enei = pitkän matkan uinti
水泳（すいえい）suiei = uinti
游魚（ゆう ぎょ）yuugyo = vedessä uiskenteleva kala

ス］ こンクク フブ suiminguraabu = uimakerho
水中眼鏡 （すいちゅうめがね）suichumegane =
uidessa veteen syntyvät kuplat

プール競泳 （きょうえい）kyoei = uintikilpailu
ス イ こンクスクール suimingusukuru = uimakoulu
泳法 （えし、ほう）eihö = uimatyyli
ス イ ミンク トフンクス suimingutolankusu = miesten uimahousut
（swimming trunks）

滝登り
（たきのぼり）takinobori = （kala） nousta vastavirtaan
足取り
（あしどり）ashidori = keinuva （uiva） kävelytapa
スウィミンクsuimingu = uinti
力泳 （りきえい）rikiei = rivakka uinti
40

泳 ぐ oyo(gu) = uida

泳
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HARRASTUSPIIRIT
TOMOHIMA Wecksellintie 6, ellei toisin mainita

BONSAIkasvatuksesta saa tietoa: Mika Myllyneva 040-546 0186
IKEBANOJA sommitellaan SU 5.9. ja 19.9. klo 11.30 lähtien.
Kurssin hinta 40.-/kerta, ohjaaja tuo kukat. Kurssit ovat aika täysiä,
ilmoittaudu ajoissa Laura Lappalainen p+f 698 6496.
IKEBANA KERAMIIKKAKESKUS SEPTARIA Tallbergink. 1/65 Kaapelitehdas
A-rappu 1.krs järjestää japanilaisaiheisen iltakurssin, jolla rakennetaan keraamisia
maljakoita ja alustoja sekä opiskellaan kukkien asettelun perusteita valmistettuja esineitä
käyttäen.Kokoontuminen TO 19.8. klo 17- 20. PE 20.8. klo 17-19. PE 27.8. klo17 -18
ja MA 30.8. klo 17 - 20. Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Opettajana Eila Nyqvist.
Kurssin hinta 61〇.- sis alv 110.-, materiaalit ja polttamiset sekä kahvin ja teen.
Ilmoittautuminen ma-pe 10-17 puh. 09-693 3128.

IKEBANA kansainvälisellä tasolla:
HELSINKI CHAPTER OF IKEBANA INTERNATIONAL ry Liisa Nurminen puh. 519244
IKEBANA Herttoniemen työväenopistossa, metroaseman tuntumassa, alkeis- ja
jatkotaso. Ilmoittautumiset elokuun alussa, tiedustelut puh. 310 88 562 tai 310 88 568
KALLIGRAFIA alkeet SU12.9. klo 11.30.-12.30 4〇.- /kerta,
sisältää japaninpaperin.Mikäli tuot omat paperisi 2O.-/kerta.
Klo 12.45 -14.15 opettelemme tunnistamaan kanjien perusosat ja
niiden avulla käyttämään sanakirjoja. 2〇.- /kerta + mahdolliset
kopiot.Ilmoittautumiset Laura Lappalainen p+f 09-698 6496
KALLIGRAFIA edistyneille.
Tietoa saat kurssin vetäjältä: YokoKobayashi-Stjerna 09-724 6746.
KIELIKURSSIT (Kurssin hinta 400.-/lukuvuosi. Opettaja antaa
maksulaput ensimmäisellä kerralla)

JATKOKURSSI EDISTYNEILLE alkaen MA 27.9. klo17-18.30
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset:Pia Matilainen p. 7533171.
ALKEISKURSSI alkaen MA 27.9. klo 18.30-20.
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset Pia Matilainen p. 7533171.
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ALKEISKURSSI alkaen MA 27.9. klo 18.30-2〇,
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset Pia Matilainen p. 7533171.
JATKOKURSSI alkeita hallitseville nuorille (alle 20v).TO 9.9. klo 18.30-2〇.
Ilmoittautumiset opettajalle Virpi Serita p. 0400-891157

KESKUSTELU opettajana japanilainen Ryo lizuka ja tarkoitus on yrittää pärjätä
japanilla Tl 14.9. klo 17,30 -19.Kurssi kokoontuu joka toinen viikko.
Ilmottautumiset: Laura Lappalainen puh+fax 09-698 6496
KIRJALLISUUSPIIRI kokoontuu Tl 31.8. klo 18. Piiri on pyörähtänyt vähän
laajemmalle Japanin kulttuuriin ja tällä kertaa on aiheena KABUKl-teatteri.
Piiriä pyörittää Juho Rissanen p. 09-782 083.

KIRJASTO on auki syyskuun alusta torstaisin klo 12 -14.
Tarkemmin Ulla Arjamaa p. 09-724 5031. Sopimuksen mukaan joko
Ulla Arjamaa tai Laura Lappalainen p.+ f. 09-698 6496
KOKKAUSKURSSIT alkavat ravintola KOTOSSA Kakuta-sanin johdolla.
Kurssit pidetään sunnuntaisin ja ensin valmistetaan ja sitten syödään. Siellä on
todella mukavaa. Kurssin hinta 75.- maksetaan opettajalle paikan päällä. Maksimi
8 osanottajaa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sami Hilvo 050-563 6143

MIEKKAPIIRI Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 595 068 (koti).

GAMBATTE KUDASAI - Johdatus Japanin liike-elämään
Kirjan on laatinut yhdistyksemme jäsen Jaana Pukkila
Kuinka aloittaa Japanin vienti? Miten japanilainen suuryritys kilpailee? Mikä
ihmeen endaka? Gambatte kudasai - Johdatus Japanin liike-elämään opastaa
japanilaisen liikemaailman saloihin, kertoo yhteiskunta- ja talouskehityksen
uudet suunnat ja neuvoo liiketoiminnan alkuun.
132 s. Hinta 120 mk (sis. alv:n). Toimituskulut 28 mk / lähetys
Tilaukset: Opetushallitus PL 380/Hakaniemenkatu 2, puh: (09)-7747 7450 (myyntipalvelu)
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BU samurain ammatti

Ensimmäinen aiheesta Suomeksi tehty.
96 musta-valkosivua + kannet.
Toimituskunta:
päätoimittajana Timo Reenpää, muina ansiokkaina ja
asiansa tuntevina toimittajina:Leif Bagge, Pasi Hellsten,
Jukka Helminen, Arto Lauerma, Ronny Rönnqvist.
Asepiirrokset Urmas Syrjäsuo
Jäsenmaksunsa 1998 maksaneet saavat HASHIN ilmaiseksi, muut jäsenet
maksavat jäsenhinnan 60.-ja ulkopuoliset 70.-lisäksi tulevat postituskulut.
HASHI 20 on myös kiva lahja.
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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.
HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
Irtonumeroitten jäsenhinta 3〇.-, ulkopuolisille 4〇.-, paitsi n:o 19 ä 6〇.- ja ?〇.- ja
n：〇 20 40 - ja 5〇.-.Lisää postikulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa,
Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

HUOM! Arkistot/lojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 15.- +
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 5, 6, 7,10,11-12,13,17 ja 18.
HASHIEN AIHEET

Japanilainen teatteritaide
Historia ja yhteiskunta
Kirjallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa

4.
5.
6.
7.

10.1 〇-vuotis juhlanumero,
Heian-kauden kirjallisuutta,
Zen-maalaustaiteen tyhjyys,
Japani kansainvälistymisen
paineessa ym.
11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (rajoitetusti jäljellä)
17. Japanin luonto
18. Japanilainen tanssi
19. Furo-sauna
(Huom! teksti suomeksi ja japaniksi)

2〇• BU-Samurain ammatti

Tapio J・ Tuomi: JAPANILAIS~SUOMALAINEN KANJI~SANAKIRJA
Kirja sisältää 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin eli
tunnusosan mukaan, sekä 4659 kiinanmerkeistä muodostettua itsenäistä
sanaa. Näille sanoille on suomen- ja japaninkieliset hekemistot, samoin on
hakemisto kanji-merkkien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 15〇.-, muille 17〇.- + postimaksu.
Huom! toimii myös sanakirjana suomi - japani - suomi.
TILAUSKUPONKI
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JAPANINKIELEN OPPIKIRJA Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
196 sivua, jäsenhinta 6〇.-, muille 75.-, kasetti I/5〇.-, kasetti II/4〇.- +
postikulut
SANASTO EDELLISEEN japani・suomi-japani n. 2000 sanaa, 2〇.- +
postikulut

Tero Salomaa: JAPANZUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 15〇.-, muille 175.- +
postikulut.
JAPANI 2001 toimittanut Tero Salomaa
Kauan kaivattu analyysi Japanin lamasta ja tulevaisuuden
näkymistä.9〇.-+postik

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

HASHI

PINSSI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI

SANASTO

KASETTI I____ II—

TAPIO J. TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA
TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA
NIMI

LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA
PÄIVÄMÄÄRÄ
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ALLEKIRJOITUS

P U H/FAX

Oletko kiinnosunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäseneksi?
Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 8〇.-, liittymismaksu 2〇.- LEONIA 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
NIMI_______________________________________________________ ______________________

PUH_______________________________________________________________ _____ _________

E-MAIL

FAX

LÄHIOSOITE_______ :__________________________________________ _____________________

POSTINUMERO___________________ ____________________________________ ___ _________

POSTITOIMIPAIKKA________________________________________

一一___________________

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN______________________________________ ______________

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN)

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS____

____ _________________________________________________

―

ALLEKIRJOITUS
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IZUMIJUNKO, ensimmäinen naispuolinen kyogen-näyttelijä.
Kuvassa lisäksi hänen veljensä IZUMI MOTOYA.

