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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 jäljes
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 HASHIJulkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kiijasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana. ruoka, 
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
.Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 6496.
日本文化友の会は19 7 8年に設立され、フィンランドの人たちに様々な 

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 

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 

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 

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」

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。
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TOMO 友 4 • 99
TOM O (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, uuteiset/tapahtumat Tove Ukkonen
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 4〇. 00840 Hki. PuhFAX 09-698 6496 
llmoitushinnat:1/1 s. 350.-(toisto 30〇.-)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.

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

Etukannen kuva: Kazuo Makioka Karesansui Töölönlahti 2000
Kivat edustavat merestä nousevia saaria ja vuoria; sora Japanin sisämerta.
Kuva Laura Lappalainen

Takakansi: Spiraali johdattaa kulkijan pitkin romanttisesti tervalta haisevia pölkkyjä 
Karesansui-kuivapuutarhaan. Kuva Antti Lappalainen

个
KIRJASTO TOMOHIMA, Vanha Eira Wecksellintie 6
Avoinna 5.9. alkaen tiistaisin klo 12 -14 (juhlapyhinä kiinni) tai sopimuksen mukaan.
Kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa puh 09-724 5031.



JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY/ JOHTOKUNTA 2000

PUHEENJOHTAJA RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
VARAPUHEENJOHTAJA RAINO HURME 09-454 6712
SIHTEERI ULLA ARJAMAA 09-724 5031
TALOUDENHOITAJA ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496

FRED KAPRI 09-692 7522
LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

TOMOKO SAITO-SOINISALO 09-757 1662
VARAJÄSEN HELI LAITINEN 09-241 2342

SAMI HILVO 050-5636143

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09-724 5031
MATKAT- SAMI HILVO 050-5636143
JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496
TOMON PÄÄTOIMITTAJA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496
-M- KULTTUURI / UUTISET LIISA KEMPPI 09-698 7235

TOVE UKKONEN 09-859 6034
YSTÄVYYSSEUROJEN LIITON HELI LAITINEN 09-241 2342
YHTEYSHENKILÖ

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496
JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09-753 3171
KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09-7246 746
KIRJALLISUUS JUHO RISSANEN 09-782 083
MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09-555 755
RUOKA KENICHI KAKUTA 09-395 2225

FRED KAPRI 09-692 7522

Yhdistykselle haikeita, mutta asianomaisille varmasti ilosia uutisia: Heli Laitinen lähtee stipendiaattina 
opiskelemaan Japaniin Sendain kaupunkiin ja Sami Hilvo siirtyy Suomen Japnin suurlähetystöön 
kolmeksi vuodeksi lehdistövirkamieheksi. Molemmat ovat luvanneet tiedoitella tapahtumista.
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Seitsemän iltaa Annantalolla 28

O-hashi de tabemashoo!
Kiinankaali on kananruokaa / Tove Ukkonen 30
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Kesäisiä mielikuvia kanjeina / Laura Lappalainen 36
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Yhdistyksen julkaisut ______________________________ 41

Jäsenhakemus____________   43



Keisarillinen vierailu oli suuri tapahtuma.
Olihan edellisestä keisarillisesta vierailusta 
kulunut 85 vuotta.
Silloin kylässä kävi Venäjän keisari.
Alla olevat kuvat on ottanut Esa Koistinen. Hänelle kiitos ystävällisestä avusta.
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Muistumia keisariparin vierailusta.
Japanilaisen Kulttuurin Ystävien puheenjohtajan ominaisuudessa allekirjoittaneella oli 
kunnia osallistua sekä tasavallan presidentin Japanin keisarin kunniaksi järjestämille 
illallisille 26.5. presidentin linnassa että Japanin suurlähetystön seuraavan päivän 
päivälliskutsuille hotelli Kämpin peilisalissa. Jälkimmäinen tilaisuus oli lähinnä tar
koitettu suomalaisille Japanin ystäville, Japani-seurojen puheenjohtajille sekä 
Suomessa asuville japanilaisille.

Viralliselle illalliselle presidentin linnan suuressa salissa osallistui n.130 kutsuvie
rasta. Ennen varsinaista esittelyä vieraat tietenkin tutustuivat istumajäijestykseen jotta 
suurinpiirtein tietäisi missä ja kenen seurassa tulee istumaan.Istumapaikka oli myös 
merkitty pieneen korttiin, jonka sai esittelykortin yhteydessä. Tasan klo 19.00 suuret 
ovet avautuivat ja vieraat puolisoineen esiteltiin keisariparille sekä tietenkin myös illan 
isännille. Suuressa salissa oli kauniisti katettuna suuri yhtenäinen U-muotoinen pöytä, 
jonka tuolien taakse vieraat vähitellen asettuivat. Pienen odotuk sen, jälkeen keisaripari 
ja isäntäväki saapuivat kunniapaikoilleen poikittaispöydän päätyyn. Seuraavaksi oli 
sitten valokuvaajien vuoro ja pieni armeija sekä suomalaisia että japanilaisia kuvaajia 
päästettiin pöytien väliin kuvaamaan kunniapöydän arvoväkeä. Valokuvaajien 
poistuttua siirryttiin sitten vähitellen asiaan ja nyt ilmestyi valkohansikkaisten 
taijoilijoittcn pieni armeija. Laseihin kaadettiin aluksi Pouilly-Fume de Ladoucette 
1997 valkoviiniä. Illan menu oli muuten seuraava:

Yellow Crayfish Bisque 
Guinea Fowl Galantine and Pheasant Liver Bavarois 

Citrus Souce
Juniper-Smoked A retie Charr 

Morel Sauce
Birch Sap and Green Tea Parfait with Strawberries 

Rhubarb Compote
Fruits 
Mocha 

*
Pouilly-Fum^ de Ladoucette 1997 
Chdteau Larrivet Haut-Brion 1995 
Bollinger Grand Ann^e Brut 1990
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Pian olikin ensimmäisen fanfaarin vuoro (alkutahdit Marsalkan hopeatorvimarssista) 
joka ilmoitti tasavallan presidentin tervetuliaispuheen alkavaksi. Englanninkielisessä 
puheessaan presidentti Halonen käsitteli laajasti Suomen ja Japanin suhteita, mainiten 
mm. Finnairin osuuden Suomen ja Japanin välisten suhteitten edistäjänä vuodesta 
1983 alkaen, jolloin suora lentoreitti maittemme välillä avattiin.Puheen jälkeen seurasi 
Japanin malja ja Suomen kansallishymni.Musiikista illan aikana huolehti tuttuun 
tapaan Kaartin soittokunta,jonka ohjelmana oli erikseen tätä iltaa varten koottu 
suomalais-japanilainen musiikkikimara:

Music Programme 
at the Presidental Palace 

on May 26th, 2000

The Guards Band 
conducted by Major Elias Seppälä

Jean Sibelius Alla Marcia Bernhard Crus ell Polonaise
Jean Sibelius Karelia Overture Harold Walters (arr.)Japanese Folk Songs
Sidney Jones Music from Jean Sibelius Oriental March

Operetta "Geisha" Yoshitomo Lantern Dance
Amas Järnefelt Prelude Leevi Madetoja Dance Song
Jef Pender s Blossom in Trad. March of

a Japanese Garden the Finnish Cavalry
Einar Englund Film Music from in the Thirty Years' War

"The White Deer"
Soichi Konagawa Japanese Tune

Tämän jälkeen olikin sitten keisari Akihiton japaninkielisen kiitospuheen vuoro.

Jokaisella vieraalla oli kohdallaan pöydällä menun ja illan musiikkiohjelman lisäksi 
puheesta suomenkielinen käännös kauniissa pienissä kansissa.

Hänen Majesteettinsa Keisarin puhe Presidentinlinnan päivällisillä 
26. toukokuuta 2000

Arvoisa Tasavallan Presidentti

Minulle on suuri ilo vierailla Suomessa jälleen viidentoista vuoden jälkeen. Haluaisin 
ilmaista Teille kiitollisuuteni lausumistanne lämpimistä tervetuliaisisanoista.

Kun viimeksi vierailimme Suomessa, kävimme Helsingin lisäksi sen lähellä sijait
sevassa Sibeliuksen kotitalossa ja saimme nauttia Savonlinnasta alkaneesta 
järviristeilystä. Juuri silloin pihlajat ja kielot olivat kukassa ja muistelemme vierailua 
lämmöllä, sillä suomalaiset toivottivat meidät tervetulleiksi kielokimpuin ja 
Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyivät meille Finlandia-talossa.
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Maidemme välillesolmittiin viralliset diplomaattisuhteet yli 80 vuotta sitten. 
Ensimmäinen Suomen valtion edustaja Japanissa oli väliaikainen asiainhoitaja, 
professori G.J. Ramstedt. Ramstedt oli kielitieteilijä ja sanotaan, että hän oppi 
lyhyessä ajassa puhumaan japania ja osasi sitä paremmin kuin muut diplomaatit 
tuohon aikaan Yhdeksänvuotisen diplomaatin uransa aikana Japanissa Ramstedtilla 
oli myös yhteyksiä japanilaisiin tiede-elämän edustajiin, 
mikä osaltaan on herättänyt japanilaisten kiinnostuksen Suomea kohtaan.

Pastori Tadao Watanabe oli yksi niistä japanilaisista, jotka tuolloin tukivat asi
ainhoitaja Ramstedtia hänen tehtävissään. Aki o Watanabesta, joka oli Tadao 
Watanaben ja hänen suomalaisen vaimonsa Siirin poika, tuli myöhemmin Tokion 
taiteellisen korkeakoulun professori. Yhtenä Japanin johtavista kapellimestareista 
Aki o Watanabe koulutti useita muusikkoja ja pyrki tekemään tunnetuksi Sibeliuksen 
sävellyksiä Japanissa. Minuun on tehnyt vaikutuksen, että kansojemme väliset 
lämpimät suhteet ovat kehittyneet muun muassa tällaisten henkilöiden hyvän tahdon ja 
ystävällisyyden tuella.

Maallanne on yhteinen raja ison valtion kanssa, jonka vaikutuksesta huolimatta Suomi 
säilytti itsenäisyytensä ja vakiinnutti suhteensa, jotka perustuivat erilaisiin poliittisiin 
järjestelmiin kuuluvien ison ja pienen valtion välillä vallitsevaan tasa-arvoon ja 
keskinäiseen kunnioitukseen, kuten presidentti Koivisto luonnehti. Arvostan suuresti, 
että maanne siltä pohjalta useita vuosia myötävaikutti Euroopan liennytykseen, liittyi 
kylmän sodan jälkeen Euroopan Unioniin ja on ponnistellut rauhan edistämiseksi 
paitsi Euroopassa myös muualla maailmassa.

On hyvin ilahduttavaa, että maidemme välinen yhteistyö on ollut viime vuosina yhä 
vilkkaampaa monilla aloilla, kuten huipputeknologiassa, ympäristöasioissa, 
hyvinvointikysymyksissä ja kulttuurissa. Toivon hartaasti, että kansalaistemme välinen 
ymmärrys yhä edelleen kasvaa ja lämpimät suhteet etenevät yli 80-vuotisen 
ystävyyden jatkuessa.

Arvoisa Tasavallan Presidentti, haluaisin nyt kohottaa maljan Teidän hyvinvoin- 
nillenne ja Suomen kansan menestykselle.

Tämäkin puhe päättyi luonnollisesti Suomen maljaan sekä Japanin kansallishymniin.

Tämän jälkeen kaikki illallisvieraat pääsivät herkullisen man ja viinin pariin, ja pian 
kuului iloinen puheensorina ympäri pitkiä pöytiä. Myös korkeilla vierailla näytti 
olevan paljon keskusteltavaa isäntiensä kanssa. Kaartin orkesteri soitti sopivan 
pehmeästi salin parvekkeella.
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Hedelmätaijoilu aiheutti muuten pientä hämminkiä pöydissä. Ennen tarjoilua tuotiin 
nimittäin vieraille pieni vesikulho, jossa uiskenteli sitruunan suikaleita. Tämä 
asetettiin vieraitten eteen kattauslautaselle. Kun sitten valmiiksi leikellyt hedelmät 
tarjottiin taijottimelta, moni vieras pani ihmeissään hedelmät tähän kulhoon. Usko
matonta kyllä kuulin erään tarjoilijan väittävän naapurille, että juuri näin tulikin 
tehdä! Vesikulho oli tietenkin sormien pesua varten hedelmien syönnin jälkeen. Tästä 
aika huvittavasta väärinkäsityksestä olisi vältytty, jos vesikulho olisi asetettu lautasen 
viereen eikä sen päälle.

Aika siinä kuitenkin vieri nopeasti pöytänaapurien kanssa jutusteltaessa ja yllättäen 
seremoniamestari näytti illan päättyneeksi. Ensin poistuivat tietenkin korkeat vieraat ja 
isännät ja sitten hiljalleen muut vieraat, jonka jälkeen siirryttiin viereiseen saliin, 
missä tarjottiin kahvia ja siihen sopivia juomia. Vapaasti seisten vieraat juttelivat 
toistensa kanssa. Myös keisaripari kierteili arvovieraitten parissa ja näytti viihtyvän. 
Mutta kohta oli taas aika lopettaa ja isäntiä kiittäen korkeat vieraat siirtyivät ansait
tuun lepoon Munkkiniemen VIP-vierastaloon. Vähitellen sitten muutkin vieraat 
poistuivat portaita linnan ala-aulaan, jossa ulkona linnanpihalla vieraita jo odotti pitkä 
rivi mustia takseja. Kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen ilta.

Seuraavana päivänä olimme sitten kaikki kutsutut vieraat klo 15.45 tarkasti numeroi
duilla paikoilla rivissä Kämpin peilisalissa, jossa allekirjoittaneella oli jo vuonna 1985 
ollut kunnia tavata silloinen kruununprinssipari. Toisella puolella salia seisoivat 
suomalaiset, vaimot takarivissä, ja toisella puolella japanilaiset samoin järjestäyty
neinä. Keisarinna Michiko oli tähän tilaisuuteen valinnut puvukseen kauniin, 
pelkistetyn pellavanvärisen kimonon. Tässäkin tlaisuudessa vieraat luonnollisesti 
esiteltiin keisarille ja keisarinnalle, jotka vaihtoivat jokaisen kanssa muutaman sanan. 
Muodollisen esittelyn jälkeen annettiin merkki vapaan seurustelun alkamisesta. 
Tällöin keisari ja keisarinna liikkuivat erikseen ryhmästä toiseen keskustellen milloin 
pitempään, milloin lyhempään. Esittelijänä toimi Japanin suurlähettiläs Ishigaki 
Yasiyi.Myös allekirjoittaneella oli kunnia keskustella keisarin kanssa 4-5 minuutin 
verran.Keskustelu käytiin periaatteessa englanniksi,mutta valpas tulkki käänsi kaiken 
myös japaniksi. Sekä keisari että keisarinna puhuvat hyvää englantia. Samassa 
tilaisuudessa allekirjoittaneella oli myös tilaisuus keskustella pitempään Japanin 
entisen pääministerin Hashimoto Ryutaron kanssa. Hän on edelleen erittäin 
vaikutusvaltainen LDP-poliitikko ja parlamentin jäsen. Koska tiesin, että hänellä on 
korkea Kendo-arvo keskustelumme kääntyi kuin kääntyikin aiheeseen japanilaiset 
miekat!

Tilaisuuteen varattu 60 minuuttia kului nopeasti ja pian annettiin jälleen merkki ja 
kevyesti vielä kumartaen keisaripari seurueineen poistui seuraavaan tapaamiseen.

Muistorikas viikonloppu oli päättynyt!
Ronny Rönnqvist 

Kaicho10



Tule pitämään hauskaa yhteisoloa kulttuuriympäristössä ja syömään 
Kabukin tekemää hyvää japanilaista ruokaa, jälkiruoaksi Brita-kakkua ja 
musiikkia. Huilu, kitara, sello ja flyygeli. ARPAJAISET!!

PERINNEJUHLA & VEDENÄÄNI-konsertti
AINO ACKTEN HUVILALLA su 20.8. klo 16
Kauniin puistoalueen keskellä sijaitseva kuuluisa kulttuurihuvila Laajasalon Tullisaaressa on korkealla 
meren rannassa ja kokonaan käytössämme. Tutustumme myös talon historiaan ja ympäristöön 
Saapumisohje alareunassa.*)
Ilmoittautuminen Laura 698 6496 (11.8. asti), Ulla 724 5031 viimeistään 14.8.
Hinta 12〇.- JKY:n tilille Leonia 800021-6481 665

TERVETULOA jäsenet ja jäsenten ystävät!

HUOM! Talkoolaisia tarvitaan pöytien kantoonf 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 Ackten huvila.
Metro + bussi: Metro Herttoniemeen, josta bussi 88 n.10 min. vale in,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. 11



Japanin taidetta on ollut tänä kesänä ja on edelleenkin tilaisuus ihailla, 
katsella, oivaltaa joka puolella Suomea ja varsinkin Helsingissä juhlavuoden 
kunniaksi järjestetyissä näyttelevissä ja tapahtumissa sekä, muun muassa hyvin 
korkeatasoisessa näyttelytapahtumassa Lahden kaupungin museossa. Japanin 
nykyinen Suomen suurlähettiläs Ishigaki Yasuji on ollut huomattavan aktiivinen 
kulttuurilähettiläs ja ollut ahkerasti läsnä avajaisissa kuten myös rouva 
suurlähettiläs, joka on osoittautunut varsinaiseksi kulttuurin tuntijaksi.

TÖÖLÖNLAHTI 2000
Nyt on Töölönlahti herännyt tuhnuisesta unestaan. Kasvit kukoistavat ja sekä 
vanha että uudempi arkkitehtuuri erottuu kauniisti (Voi, kunpa ei vanhoja maka
siineja purettaisi). Tärkeimpänä erottuvat ehdottomasti japanilaisten taiteilijoitten 
työt, joista vaatimaton TOMO-lehti pystyy välittämään vain väheisen aavistuksen. 
Mutta menkää itse katsomaan! Kannattaa tulla kauempaakin. Tämän lehden 
kannessa on henkilökohtaisesti eniten vaikuttanut teos, Kazuo Makiokan kare-
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sansui eli kuivapuutarha.'l ai saattoi se eniten ihastuttanut olla Kimio'Tsuchiyan 
Shifting Boundary, kiemurteleva, 700 herkullisesti tervalta haisevasta ratapölkys-tä 
muodostuva teos. Sama tuoksu hivelee Makiokan kuivapuutarhassa; siellä 
kuljetaan pitkin samanlaisia VR-ratapölkkyjä. Harvemmin tapaa yhtä romanttista 
tuoksua. Ja sitten tietenkin ihmetystä herättänyt Takamasa Kuniyasun kahdek-san 
metriä korkea ja halkaisijaltaan 15 metrinen Töölönlahden spiraali. Lisäksi 
Töölönlahti 2000-tapahtumaan osallistuvat japanilaiset taiteilijat Shigeo Tooya, 
Masaaki Nishi, Masafumi Maita ja Keiji Uematsu. Masafumi Maitan bamburaken- 
nelma Hiljaisuus bambusta ja vedestä aivan lahden rannalla on kaunis takana 
soljuvine suihkulähteineen ja bambujen välistä kurottuvine paikallisinen puineen. 
TOMOssa on niukasti tilaa ja muutenkin tämäntyyppiset työt on paras kokea 
paikan päällä.
Töölönlahti 2000 taidetapahtuma on koettavana 30.9. asti. Siellä on kiva vaellella!

Laura Lappalainen 
Kuvat: Antti Lappalainen
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Koho Tatsumuran silkkityö; Valkoista hiekkaa ja vihreitä mäntyjä

Koho Tatsumura silkkitaiteilija

Japanilainen teehuone Suomen Urasenke-teetaidekoulu

Ikebana kukkienasettelua Helsinki Chapter of Ikebana International 
Lahden taidemuseon loistava, silkistä loistava näyttely 3.9. asti.

Näyttelyssä on esillä Koho Tatsumuran gobeliineja, brokadeja ja meibutsu-gire- 
juhlakankaita, jotka on valmistettu jopa satoja vuosia vanhojen mallien mukaan. 
Taiteilijan tuotantoon kuuluu myös moderneja silkkitekstiilejä, joiden suunnitte
lussa hän käyttää tietokonetta apunaan. Traditiota noudattaen Kohon tekstiilit ovat 
pyrkimystä kohti kauneutta, aitoutta ja täydellisyyttä.Silkkitekstiilien lisäksi 
näyttelyssä esitellään japanilaista teetaidetta sekä ikebana-asetelmia. Yhdistyk- 
sestämme olivat avajaisissa näyttelyyn tutustumassa Fred ja Mervi Kapri sekä 
Urmas ja Rauni Syrjäsuo, jotka palasivat lumoutuneina näyttelyn loistavaan kau
neuteen. "Kannattaa ehdottomasti käydä!" oli heidän kommenttinsa. Avajaisissa 
oli läsnä myös Japanin suurlähettiläs Ishigaki Yasuji vaimoineen. Ohessa kuvia 
töistä ja tilaisuudesta.

Kuvat Fred Kapri, Urmas ja Rauni Syrjäsuo

Tarkempaa tietoa: amanuenssi Maija-Riitta Kallio, Lahden taidemuseo, p. 03-814 4543 
maija-riitta.kallio@lahti. fi 
tutkija Marja Lipponen, Lahden taidemuseo, p. 03-814 4544 
marja.lipponen@lahti.fi
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Näyttelyn teehuone
Ikebana-asetelma

Mervi Kapri, Urmas ja Rauni Syrjäsuo avajaisissa

Fred Kapri ojentaa Koho Tatsumuralle 
Furo/sauna Julkaisun näyttelyn avajaisissa



NAGARERU - Virtaa
Galleria Bau Kalevankatu 18 ti - pe 12 -17 la - su 12 -16
Näyttelyn nimi viittaa yhteen zen-estetiikan tärkeään ominaisuuteen, 
pysymättömyyden tärkeyteen. Vaillinaisen hyväksymiseen, karheuden 
kauneuteen, epäsymmetrian elävyyteen. Näyttely esittelee neljän taiteilijan töiden 
kautta japanilaisen arjen estetiikan peruskäsitteitä: keskeltä kahtia halkaistu 
oviverho (noren), japanilainen käsipyyhe (tenugui), kukkamaljakko, sivellinteline ja 
yksinkertainen puupenkki. Näyttely on rakennettu kiotolaisen talon tapaan: eteinen 
(genkan), keskihuone (nakanoma), puutarha (niwa) ja takahuone (oku).

Näyttelyssä esillä seuraavien taiteilijoitten töitä: Yoshiko Goto, tekstiilitaiteilija, 
joka on perinteisten, vaha- ja solmutekniikan (rouketsu ja shibori) pohjalta oman 
värimaailmansa. Hiroshi Ishida, keraamikko, kuvataiteilija; hän yhdistää töissään 
japanilaisen tussimaalaustekniikan keramiikkaan. Riitta Rl Salastie, arkkitehti, 
tekn.tri. tehnyt väitöskirjan Kioton arjen rakennuskannasta ja sen suojelusta. 
Yuko Seki, arkkitehti, huonekalupuuseppä.

Hiroshi Ishida 
lautanen,
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Hiroshi Ishida 
maljakko
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JAPANIT ALO
The Japan House

Pohjoisin kulttuurirasti 
Rannan Simojärvellä 
ラヌアのシモヤルビで 

ちよつと一休みしませんか 

美しいラップランドの自然の中で 

静けさを語る小さな日本 

Ranuan kunta Japanitalo/The Japan House 
Puh. 016-359 035, Faksi: 016-355 9200 
email japanitalo@ranua.fi 
www.ranua.fi/iaDanitalo 

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön. 
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden. 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

30.9. asti origaminäyttely 
23.-24.9. Japanin kirjallisuuspäivät 
runoilija-kääntäjä Kai Nieminen 
Avoinna/Opening Hours: 15.6.-15.8.2000 klo 11-17 
Muulloin sopimuksen mukaan.
Ma suljettu. Closed on mondays.

□u 
0
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Näyte Sesshon haboku eli "elävä muste"-tekniikasta, 
jossa lähes abstraktit tussiläikät etualalla luovat 
mielikuvan kalliosta, puista ja asumuksista 
taustanaan usvaiset vuoret.
Mustemaalaus paperille.147,9 x 32,7 cm 
Tokion Kansallismuseo. Kansallinen aarre.

SESSHU TOYO (1420 -1506)
1400-luvun loppupuolen huomattavin tussimaalari

Sesshu syntyi nykyisen Okayaman prefektuurin Bitchun provinssin Oda- 
sukuun ja meni jo varhain Kiotoon Shökujin temppeliin munkiksi. Siellä Sesshu 
toimi pappi Shunrin Shutön avustajana ja opiskeli maalausta maalarimunkki Shu- 
bun johdolla. Jotkut pitävät nimeä Sessö Toyo Sesshun aikaisempana nimenä, 
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mutta tätä ei vielä ole näytetty toteen. Hän muutti 1464 tuohon aikaan Oouchin 
suvun hallitsemaan Yamaguchiin Unkokun ateljeehen. Tämä sijoittuminen eroon 
1400-luvulla Kiotossa ja zen-luostareissa vallitsevasta rauhattomuudesta oli osoi
tus huomattavista taiteilijan lahjoista.

1467 Sesshu matkusti kauppamatkalle Kiinaan Oouchin suvun lähettämänä. 
Tämä matka kesti kaksi vuotta ja antoi samalla taiteilijalle mahdollisuuden nähdä 
kuuluisia kiinalaisia maisemia sekä tutustua taiteeseen kuten Ming-dynastian 
(1368 -1644) mestarien töihin, joita ei vielä tuolloin Japanissa tunnettu. Sesshu 
oleskeli myös kuuluisassa Tiantongshan (Tien - tung - shan) luostarissa Siming- 
issä (Ssu - ming), jossa hän sai arvon shuso (priimas). Kiinassa oleskelunsa ai
kana Sesshu teki seinämaalauksen Pekingin riittien hallinnon taloon ja monia 
luonnostelmia, joista eräät ovat säilyneet myöhempinä vedostuksina.

Sesshu palasi Japaniin 1469 ja avasi 1476 ateljeen Bungon provinssissa (osa 
nykyistä Ooitan prefektuuria) antaen sille nimen Tenkai Togarö. Suurimman osan 
Sesshulle attribuoiduista, nykypäiviin säilyneistä töistä uskotaan olevan Kiinasta 
paluun jälkeiseltä ajalta.Sesshun tyylille on ominaista Shubunilta, opettajalta 
omaksuttu lyyrisyys; töitä hallitseva dynaaminen siveltimen jälki ja sommittelun 
rakenteellisuus.

Sesshun opetuslapsiin kuuluivat Josui Soen, Shungetsu Togan ja Toshun ja 
myöhempiin seuraajiin Sesson Shuukei, Unkoku Tögan ja Hasegawa Tohaku. 
Edo-kauden (1600-1868) Unkoku-koulun taiteilijat pitivät itseään Sesshun tyylin 
perillisinä.

Kodansha Encyclopedia of Japan / Yoshiaki Shimizu /Käännös L.Lappalainen

Helsingin kaupungin taidemuseossa Meilahdessa  järjestetään syksyllä 
ZEN-MESTARISESSHUUN JA HÄNEN SEURAAJIENSA
1400 -1800 - luvun sumie-tussimaalausten ja sermien näyttely»

Ohjelma ilmestyy elokuussa, siitä löytyy tarkempaa tietoa. Työt ovat Sesshuun, 
joka on yksi Japanin kansallistaiteilijoista, ja hänen seuraajiensa muodostaman 
Unkoku-koulukunnan. Työt kuuluvat Yamaguchi Prefectural Art Museumin koko
elmiin ja ovat ensimmäistä kertaa näytteillä Japanin ulkopuolella.

Meilahden museossa on samaan aikaan myös teeaiheinen näyttely, jossa esi
tellään tee-esineistöä Tanabe-Art Museumista Matsuen kaupungista 1930 - 6〇, 

luvuilta. Näyttelyyn liittyen taidemuseon puistoon rakennetaan teeseremoniaa 
varten väliaikainen teehuone.
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Unkoku Toeki
Bodhidharma 
1600-luku 
Tussimaalaus paperille 
Tojiri Motokon kokoelmat

Unkoku Toyo
Kurkia 
1600 - luku
Värit maalattu 
kullatulle paperilea
Osa kuusitaitteisesta 
sermistä.
Yamaguchin prefectuurin 
taidemuseo



Nämä Japanin kulttuuriin liittyvät näyttelyt ovat osa Helsingin kuttuurikaupunki- 
vuoden 2000 ohjelmistoa. Näyttelyihin liittyy runsas oheisohjelma luentoineen, 
teatteriesityksineen, budoonäytöksineen ja origami-työpajoineen. Sesshuu-näyt- 
telyn yhteydessä julkaistaan laaja kuvitettu näyttelyluettelo, jonka päätekstistä 
vastaa Yamaguchi Prefectural Museumin tutkija ja japanilaisen Zen-maalauksen 
asiantuntija Tsunenori Fukushima.

Lisätietoa :amanuenssi Sointu Frize puh. 31 〇 87022 / museolehtori Arja Hentinen puh 3I 〇 87007 
Helsingin kaupungin taidemuseo. Meilahti, Tamminiementie 6.



机 

"

Zen-munkki Ryokanin runot ylistävät joutilaisuutta ja tulvivat 
elämäniloa. Kai Niemisen sumennos. Sivuja 269, hinta 130.- 
Kustantaja BASAM BOOKS OY
SUURI HUPSU on myös yhdistyksen kirjastossa.

RYOKAN
runoilija, kalligraH, 
elämän nautintojen tulkki
Ryökan (1758 -1831)oli zen-munkki,kylänvanhimman ja shintö-papin Yamamoto 
Yasuon vanhinpoika Echigon provinssista, nykyisestä Niigatan prefektuurista. Hän 
valmistautui seuraamaan isänsä kutsumusta, mutta huomasi sen itselleen 
sopimattomaksi, vääräksi ja 17 vuotiaana Ryökanista tuli Köshöjin Sötö-lahkon 
zen-temppelin noviisi- 21 vuotiaana hän teki luostarivalan Kokusen nimiselle zen- 
papille.joka oli tuolloin pyhiinvaelluksella halki Echigon provinssin ja palasi tämän 
kanssa kotitemppeliinsä Entsujiin Bitchun provinssiin (nykyään osa Okayaman 
prefektuuria). Siellä Ryökan kävi läpi yli 10 vuoden uskonnollisen kasvatus- ja 
itsekurikauden ja Kokusenin kuoleman jälkeen 1791 hän aloitti pitkien vaellusten 
sarjan läntisessä Japanissa ja palasi ilmeisesti 1795 kotiseudulleen ja eläen siellä 
useammilla seuduilla asettuen 1816 paikallisen shinto-temppelin luostariin.
Vuonna 1826 potiessaan enenevässä määrin iän mukanaan tuomia vaivoja 
Ryökan muutti jälleen. Tällä kertaa hän asettui viettämään yksinäistä elämää 
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kauaksi ystävistään erään varakkaan herran maille. Noina aikoina ilmestyi hänen 
elämäänsä neuvoa hakemaan 29 vuotias leski, nunna, joka oli saanut tietää 
Ryökanin läsnäolosta seudulla. Näiden kahden välinen ystävyys ja kiintymys 
kirkasti Ryökanin viimeiset vuodet. Muisto heidän suhteestaan on säilynyt 
Teishinin teoksessa "Hachi no tsuyu"(1835 Lootuksen kaste)

Ryökanilla sanotaan olleen harvinaisen lämmin ja hellä luonne, joka tuli esiin 
kaikessa jokapäiväisessä elämässä. Hän kirjoitti runoja sekä kiinaksi että japa
niksi ja hänen kalligrafiansa ovat erittäin arvostettuja.Kiinankielisiä runoja on yli 
400 ja niitä on verrattu legendaarisen kiinalaisen T'ang・dynastian (618-907) 
munkki-runoilijan Hansuanin lyriikkaan. Jotkut hänen 1400 japaninkielisistä 
runoistaan ovat säilyneet useina versioina.Näistä useimmat ovat 31-tavuisia 
tanka-runoja, mutta mukana on myös 90 choka - runoa (pitkiä runoja) ja 20 
vapaamuotoista runoa. Ryökanin runot nousevat jokapäiväisen elämän huomaa
mattomista havainnoista ja ilmituovat ilon, surun tai yksinäisyyden tuntemuksia 
suhteessa ihmisen olemisen tilaan. Hänen puhdas, mutkaton tyylinsä sisältää 
välittömän läsnä olevan elämän realismin, jota nykypäivä suuresti arvostaa.

Kodansha/Robert H. Brower/ käännös L. Lappalainen
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ENSI KERTAA JAPANISSA
osa 2/3 Veikko Laakso

Kioto on olemukseltaan selvästi erilainen kuin useimmat muut Japanin 
kaupungeista. Keskustassa henkii samanlainen tunnelma kuin Kaakkois- 
Aasian tai Kiinan vanhimmissa kaupungeissa. Tämä selittyy sillä, että Kioto 
säästyi toisen maailmansodan pommituksilta, ja vanha infrastruktuuri 
kanavineen ja kapeine sivukujineen on edelleen suurimmaksi osaksi tallella. 
Kaupungissa noin 1800 shintolaispyhäkön ja buddhalaistemppelin lumovoima 
houkuttee matkailijoita tutustumaan niihin paremmin. Ainakin tunnetuimpiin, 
Kultapaviljonkiin (Kinkaku-ji), Kiyomizu^temppeliin, Heian-pyhäkköön, Imperial 
Palaceen ja Katsura Villaan kannattaa tehdä "pyhiinvaellusmatka". Myös 
Närässä on lukuisia tutustumisen arvoisia mahtavia temppeleitä, joiden 
perinpohjaiseen tutkimiseen saisi kulumaan päiväkausia. Kuuluisassa 
Poropuistossa noin 1200 vapaana oleskelevaa poroa symbolisoivat ihmisen ja 
luonnon välistä harmoniaa. Kuuluisimmat temppelit ovat Todaiji, jonka 
sisätiloissa on valtavan kokoinen Buddhan patsas (Daibutsu), Kofukuji sekä 
Houryuji, jonka väitetään olevan maailman vanhin puurakennus.

Osaka Japanin toiseksi suurimpana kaupunkina muistuttaa Tokiota monessa 
suhteessa. Metropoli on erittäin nykyaikainen ja urbaani kompleksi 
yhdistettynä vanhoihin rakennuksiin. Tunnetuin näistä on 8-kerroksinen Osaka 
linna, joka rakennettiin Toyotomi-kaudella vuonna 1496. Se tuhoutui 
kesäsodassa 1615, ja rakennettiin uudelleen Tokugawan shogunaatin 
toimesta vuosina 1620-29. Linnan päätorni tuhoutui salamaniskun vuoksi 
vuonna 1665 ja se rakennettiin uudelleen vasta vuonna 1931. Viimeisimmät 
restaurointitoimenpiteet ovat vuodelta 1997, joten linna on tänä päivänä uljas 
ja viimeistelty kokonaisuus. Rakennuksessa on runsas kokoelma historiallista 
näyttelyesineistöä.

Vaikka oleskelu Japanissa onkin ikään kuin unta satumaassa, vierailu 
Hiroshimassa palauttaa maanpinnalle ja tuo mieleen ihmisen toiminnan nurjan 
puolen. Kaupungin keskellä sijaitsevan Rauhanpuiston yhteydessä on A-bomb 
Dome ja muita muistomerkkejä. Puiston toisella sivulla on Rauhanmuseo, 
jossa kuvien, ääninäytteiden, esineiden ja dioraamojen avulla kuvataan i 
atomipommin aiheuttamia tuhoja. Erityisen vaikuttavia ovat valokuvat ja 
vahamallit pommin uhreista sekä pienoismalli kaupungista ennen räjähdystä ja 
toinen malli sen jälkeen. Hieman etäämmällä on Hiroshiman 6-kerroksinen 
linnan torni. Linna rakennettiin vuonna 1589, mutta se tuhoutui atomipommin 
vuoksi. Torni ja joitakin ympäröiviä rakennuksia rekonstruoitiin vuosina 1957- 
58.
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Kyushun saarella sijaitseva Nagasaki on meren rannalla vuorien ja 
kukkuloiden välissä. Kaupungissa on poikkeuksellisessa määrin esillä 
siirtomaakauden vaikutus. Nähtävyyksinä ovat mm. Ouran katolinen kirkko, 
hollantilaistyylinen Huis Ten Bosch -vapaa-ajanalue, ranskalais-italialainen 
Dozakin kirkko ja englantilais-skottilainen Glover Garden-huvila. Etäämmällä 
keskustasta ovat Urakamin katedraali sekä Rauhanpuisto, Rauhanpatsas, 
Atomic Bomb Hypocenter ja Nagasakin atomipommimuseo. Kaupungissa on 
lisäksi kiinalaisperäisiä temppeleitä sekä 26 pyhimyksen marttyyriuden museo. 
Tämä on rakennettu niiden kuuden ulkomaisen lähetyssaarnaajan ja 20 
japanilaisen kristityn muistoksi, jotka teloitettiin vuonna 1597 kristinuskon 
kieltämisen vastustamisesta.

Matsuyama on Shikokun saaren suurin kaupunki. 
Verrattuna Honsuun ja Kyushuun Shikoku on hyvin 
japanilainen. Englantia puhutaan vähän ja opasteet sekä 
tienviitat ovat pääasiassa vain japaniksi. Kaupungin keskellä 
oleva Matsuyaman linna on tutustumisen arvoinen. Erään 
raitiolinjan (Street Car) päätepysäkin lähellä kaupungin 
toisella laidalla on Japanin vanhin kylpylä - Dogo Onsen. 
Ikää laitoksella sanotaan olevan noin 3000 vuotta. Lähteen 
alkaalipitoinen vesi piristää sekä lievittää reumatismia ja 
hermosärkyä. Vuonna 1894 lähteen yhteyteen rakennettu 
kylpylärakennus on kolmikerroksinen. Ensimmäisessä 
kerroksessa on yleinen kylpylä suurine graniittisine 
furoaltaineen. Toisessa kerroksessa voi levätä nauttimalla 
teetä. Kolmannessa kerroksessa perheenjäsenet voivat 
rentoutua keskenään pienissä huoneissa.

Nagoya on eräs Japanin suurimmista kaupungeista. Tarjolla 
on sielläkin puistoja, temppeleitä ja museoita sekä 
kaupungin vanha linna. Jos kuitenkin haluaa vaihtelua 
matkalle, voi vierailla vaikkapa Toyotan teollisuus- ja 
teknologiamuseossa. Se sijaitsee runsaan kilometrin päässä 
keskusrautatieasemalta pohjoiseen. Museossa esitellään 
kaksi eri teollisuudenalaa - Toyotan tekstiilikoneteollisuus ja 
tietenkin autoteollisuus. Kankaan valmistaminen esitellään 

yksinkertaisesta kehruusta tämän päivän täysautomaattisiin tuotantolinjoihin. 
Auto-osastolla on esillä Toyotan malleja ensimmäisestä AA-mallista tämän 
päivän huipputuotteeseen eli Prius-hybridiautoon. Esillä on myös 
autonvalmistuksen eri vaiheiden etenemistä massiivisten tuotantokoneiden 
sekä toimivien liukuhihnojen ja robottien avulla.
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NO-tanssia esittää Japanin pääsaaren Honshuun pohjoisosasta
) poikia ja iäkkäitä miehiä.Higashidorin kylästä tuleva ryhmä, johon kuuluu nuoria 

Nö-ryhmä koostuu tanssijoista, kuorosta ja orkesterista. 
ESITYKSET ANNANTALOSSA:
SU 27.8. klo 20 NÖ-tanssi Annantalon juhlasali
MA 28.8. klo 10 NÖ-tanssi koululaisnäytös

klo 12 NÖ-tanssi "
klo 19 NÖ-tanssi Annantalon juhlasali

Tl 29.8 klo 10 NÖ-tanssi loululaisnäytös
Tiedustelut: Erja Mehto, Annantalon taidekeskus 1693919 
Vapaalippuien varaus:1.8. lähtien Annantalon taidekeskus 1693735 (JKY:lle) on varattu 10. Soita Lauralle
698 6496, jos haluat mukaan.

ESITYKSET LOHJALLA：
PE 25.8. klo 10 NÖ-tanssi koululaisnäytös Laurentius-sali Kirkkokatu 6, 08100 Lohja

klo 19 NÖ-tanssi yleisöesitys
Tiedustelut: Lohjanseudun kuvataidekoulu 019-312366
Liput: 20 - 50 mk, myynnissä 1.8. lähtien Lohjan kirjakauppa Info Laurinkatu 48, 08100 Lohja 019-324176

T AN AB AT A SENDAIN kaupunki tuo kymmenen suurta T AN AB AT A- 
koristetta Foorumin kauppakeskukseen 6.-17.9. 200〇• Avajaiset 5.9. klo 18 
Tanabata-työpaja Annanatalolla:
MA 4.9. klo 12-14, 16-18 Näyttelytila
KE 6.9. klo 12-14, 16-18 ”
TO 7.9. klo 12-14, 16-18 ”

Opettajina tanabatan taitajia Sendain kaupungista.
Tiedustelut: Annantalon taidekeskus Erja Mehto 1693919
Vapaa pääsy.
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IKEBANA - japanilainen kukkienasettelutaide
Työpajat ja esitykset:
PE 8.9. klo 17.30-20-30 Työpaja 1.)PERUSASETELMAT maximi 12 oppilasta

Työpaja 2.) VAPAA ASETELMA maximi 12 oppilasta
Työpajojen opettajina toimivat mestariopettaja Yoriko Ikezawa ja hänen 
japanilainen asistenttinsa Tokiosta.
Työpajan osallistumismaksu 15〇.- sisältää opetuksen ja materiaalit.
Kurssilla käytetään Ikebana-yhdistyksen maljakoita ja tarvikkeita.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä: Marketta Forsell 040 - 7565255 

e-mail: m.forsell@pp.inet.fi

LA 9.9. klo 13-14.30 IKEBANA-näytös
Mestariopettaja Yoriko Ikezawa pitää ikebana-näytöksen: 
ohjelmassa perusasetelma ja vapaita asetelmia 
Käsiohjelma 20.-

klo 16-18 IKEBANA-yhteistyöpaja lapsille (8-12 v.)
ja aikuisille Työpaja on tarkoitettu aloittelijoille.
Opettajana mestariopettaja Yoriko Ikezawa assistentteineen. 
Maximi 20 oppilasta.
Osallistumismaksu 5〇.- (aikuinen ja lapsi yhdessä)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.8. mennessä:
Erja Mehto 1693919

SU 10.9. klo 10-13 Annantalolla
SOGETSU-ryhmän jäsenet tekevät isoja asetelmia

Ikebana-tapahtuman järjestävät Helsinki Chapter of Ikebana International ja Annanatalon taidekeskus.
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

KIINANKAALI ON KANANRUOKAA

Tekstiili- ja keramiikkataiteilija Fujiwo Ishimoto on kotiutunut 
Suomeen. Hän tuli 1970-luvun alussa Etelä-Japanin Ehimestä, joka 
sijaitsee noin 70 km päässä Hiroshimasta. Suomeen hän jäikin sitten 
samalla matkalla töitä tekemään ja asumaan. Japanissa Fujiwo opiskeli 
graafikoksi ja Suomessa hänen käsialaansa ovat osa Marimekon 
kankaista sekä Arabian astiastojen suunnittelusta. Marimekon 
kankaathan ovat tunnettuja myös maailmalla loistavista väreistään ja 
puhtaista linjoistaan. Marimekon Armi Ratia jo aikanaan palkkasi 
japanilaisia tekstiilitaiteilijoita Maija Isolan kera suunnittelemaan kankaita 
tuotantoon. Illusia -astiaston koristelun suunnitelussa Fujiwo on pyrkinyt 
yhdistämään japanilaisen ja suomalaisen luonnonläheisyyden. Syvän 
punaiset ja hehkuvat violetit kukat koristavat lautasia, joissa reunoja 
kiertää vihreä ohut kukanvarsi. Astiasto ilmentää erikoista ja 
omintakeista värien käyttöä. Muodon tämä astiasto on saanut Heikki 
Orvolalta. Marimekon syksyn kangaskokoelma on työn alla keväällä ja 
kevätkokoelma on jo myytävänä liikkeissä.

Fujiwo Ishimotolle ruoka-aineiden värit ja muodot ovat yhtä tärkeitä 
kuin niiden maku. Hänen ruokavalionsa on edelleen erittäin japanilainen 
eli riisiä, kalaa ja kasviksia, mutta suomalainen silakkalaatikko, graavi 
siika ja hiillostettu lohi ja silakka ovat lempiruokia vaikkapa Helsingin 
kauppatorilta ostettuna.
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On asioita, joita Fujiwo hämmästelee vieläkin suomalaisten 
makutottumuksissa. Hassua, en pysty ymmärtämään, että -suomalainen 
syö kiinankaalia raakana! - Fujiwon mielestä raaka kiinankaali on 
kananruokaa. Minulla oli lapsena kana, ja sille annettiin raakoja 
kiinankaalin ulkolehtiä syötäväksi, hän muistaa. Vähän kypsennettynä 
kuitenkin kaikki kaalit ja muut vihannekset hieman maustettuina ovat 
maukkaimmillaan.

Fujiwo tarjoaa ystävilleen kolmen ruokalajin aterian, jossa on varmasti 
vaikutteita sekä Japanista että Suomesta eli hyvin punaista borssikeittoa, 
pääruokana hiillostettua lohta riisin, merilevän ja monien kasvisten kera 
ja lopuksi vaniljajäätelöä ja lakkoja.

Pääruoka valmistuu seuraavasti:
Raaka-aineet
4 palaa tuoretta tai hiillostettua lohta
(öljyä paistamiseen, suolaa, pippuria ja tilliä)
1 paketti kuivattua merilevää
1 kurkku, johon hieman suolaa
1 sitruuna

Valmistus
Liota merilevää runsaassa kylmässä vedessä 15 min. ja valuta.
Pese ja halkaise kurkku pitkittäin sekä viipaloi ohuiksi suikaleiksi ja 
suolaa kevyesti. Anna suikaleiden vetäytyä hetki.
Lohko sitruuna.
Paista lohipalat molemmin puolin kypsiksi öljyssä, mausta suolalla, 
pippurilla ja tillillä. Vaihtoehtona voi tarjota hiillostettua lohta.
Asettele kauniisti tarjoiluvadille kala, kurkkuviipaleet, merilevä ja 
sitruunalohkot.
Tarjoa pääruoan kanssa keitettyä riisiä ja soijalla sekä inkiväärillä 
maustettuja paistettuja munakoisoviipaleita, kevätsipuli- tai purjopaloja 
sekä lisänä ryöpättyä (vuonan)kaalia.

Ei ollenkaan monimutkainen resepti tuumii allekirjoittanut.

Lähde: Elantolehti 2/2000 Tove Ukkonen
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KUROGI IKUTOMON puupiirroksia oli näytteillä Espoon 
kulttuurikeskuksessa Galleria Otsossa 21.6. - 20.7. Työt olivat herkkiä, 
lähes akvarellinomaisia pehmeydessään. Tämän tekee mahdolliseksi paitsi 
tietenkin taiteilijan osaaminen, japanilainen vedostuspaperi ja kaiverrettavien 
laattojen puuaines, jotka tekee mahdolliseksi ohuittenkin viivojen käyttämisen.

Tässä "Veden ääni (syntymä)" 780 x 485 ja taiteilijan runo japaniksi ja 
suomeksi (käännös L. L.)

Olen usein hämmästynyt lastukasoja
kaiverrettuani puulaatan valmiiksi.
Pohdin, olenkohan tehnyt oikein silputessani näin
puuta, jolta oli mennyt useita vuosia kasvamiseen.

Veden ääni, jonka kerran kuulin 
virtaa van suuren puun sisältä. 
Se seesteinen tunne on säilynyt muistissani.

Sydämeni täyttyy harmonialla 
nähdessäni suuren puun seisovan 
vihreällä niityllä kukkulan laella.

Toivon puupiirrokseni sisältävän 
tuon suuren puun rauhan maailman.

版木を彫り上げたあとで、削りくずの多さにおどろくことが 

ある。長い年月をかけて大きくなった樹木を、こんなことに 

してしまってよいのだろうかと考える。

大きな樹木の中を昇って行く水の音を聞いたことがある。何 

故だかほ一つとした気分になったのを覚えている。

山の頂上に青い野原があり、一本の大きな木が立っていたり 

すると、それだけで安らかな気持ちになる。

僕の木版画が大きな木のように安らかなほ一つとする世界を 

宿していてくれれば良いと想っている。

黒木郁朝

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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Kenji Mizoguchi-retrospektiivi Suomen elokuva-arkistossa kesä- ja 
syyskaudella 200〇, ORION (Eerikinkatu 15) esittää:

18.8.
17.00 GIONIN SISARUKSET
(Gion no shimai) 1936 
K12/69 min / uusinta 22.8.

19.8.
21.00 0SAKAN ELEGIS
(Naniwa hika) 1936 
K12/71 min / uusinta 23.8.

20.8.
16.00 TARU VIIMEISESTÄ 
KRYSANTEEMISTA
(Zangiku monogatari)1939 
142 min / uusinta 24.8.

25.8.
17.00 KOTIKAUPUNKI
(Furusato) 1930
S / 78 min / ainoa esitys

26.8.
17.00 O-SENIN PILVILINNAT
(Orizuru 〇•sen)1935 
S / 78 min / ainoa esitys

27.8. Kaneto Shinda: KENJI 
MIZOGUCHI: THE LIFE OF 
A FILM DIRECTOR
(Aru eiga kantoku no shogai: 
Mizoguchi Kenji no kiroku)-75 
S /135 min / ainoa esitys

YOSHIOKA KIROKO ja 
KOTO ensemble group "IBUKI” 
antoivat konsertin 13.6.
Johtokuntamme jäsen Fred Kapri 
oli löytänyt tiedon konsertista 
internetistä ja oltuaan kuulemassa 
ja näkemässä välitti tiedon korkea
tasoisesta konsertista. Fred-sanin 
toimittaman konserttiohjelman perusteella 
se sitä varmasti oli. Sääli, ettei siitä 
tullut aikaisemmin tietoa Antti Lappalaiselle, 
jonka erikoisala musiikki on.

29.8.
19.00 47 RONINIA I
(Genroku chushingura I)1942 
K12/111 min / uusinta 1.9.
21.00 47 RONINIA II
K12 / 73 min / uusinta 2.9.

3] 8
19.00 YÖN NAISET
(Yoru no onnatachi) 1948 
K12 / 73 min / uusinta 3.9.

Kenii Mizoauchin 
esittelv jatkuu syyskaudella:

Viikko 36 (4.-10.9.)
Miss Oyu (Oyu sama) 1951 
0'Haru
(Saikaku ichidai onna) 1952
Gion Festival Music
(Gion bayashi)1953

Viikko 37 (11.・17.9.) 
Kalpean kuun tarinoita 
(Ugetsu monogatari) 1953 
Crucified Lovers 1954

Viikko 38 (18. - 24.9.) 
The Woman of Rumour 
(Uwasa no onna) 1954 
Princess Yang Kwei Fei 
(Yokihi) 1955
The Street of Shame
(Akasen chitai) 1956

Tarkat esitysajat Orionin 
syksyn ohjelmavihkosta 
tai internetistä www.sea.fi

(Chikamatsu monogatari) 
Sansho the Bailiff 
(Sansho dayu) 1954 

妹、出»4

Hello! Km Heidi, a 23-year-old Finnish girl. 
I'm a student of the University of Helsinki - 
my major ia_ environmental protection, but 
I also study Japanese. Besides Japanese, 
I'm also interested in traditional and modern 
culture of Japan. My other interests are 
dancing, books, music, movies and nature.
I would very much like to correspond 
with Japanese girls and boys around 
ages between 20 and 30 years.
Please write to: Heidi Hwa顽 
KaskHaaksontie 5 A 8, 02360 Espoo 
Finland

出来事tapahtumia出来事TAPAHTUMIA出来事TAPAHTUMIA出来事TAPAHTUMIA
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23.-26.8. International Conference 
EAJS (European Association 
for Japanese Studies) at University of 
Helsinki, Lahti Research and Training Center. 
Konferenssiin tulee osallistujia 5-600 henkilöä 
28 maasta, myös Japanista ja USAsta.

EAJS konferenssia edeltää 19.-22.8.
Japanin taide workshopit: 
Ikebana
Aikuiskoulutuskeskus Kirkkok.16 luokka 205
Kalligrafia " 207
Chadö teetaide
Lahden taidemuseo, Vesijärvenkatu 11 
Workshopit ovat ovat avoinna kaikille kiinnos
tuneille, osallistujia otetaan 12/workshop. 
Osallistuminen 350.-/shop (lisäksi materiaali- 
kuluja kalligrafiaan ja teetaiteeseen).
Päivittäinen ohjelma la 19.8. - ti 22.8.
9-12 ikebana, 13-16.00 kalligrafia 
17-20.00 chadoo teetaide
Ilmottautuminen:
ikebana Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 
Kirkkokatu 16,15140 Lahti 
p 03-892 20400, fax 03-7831 200 
rlmikkonen@helsinki.fi
kalligrafia Ms Junko Sopo, Pl 1000 
90014 Oulun Yliopisto p 08-553 3317 
fax 08-553 3315, junko.sopo@oulu.fi 
chadoo teetaide Jouni Elomaa/ Urasenken 
Suomen osasto p 040-725 4386 
jelomaa@fkf.fi

23.-25.8. International Conference
"Next 30 years" LUME- Center 
Taideteollinen korkeakoulu Helsinki UI AH 
Aiheena ikääntyvät ikäluokat Pohjoismaissa 
ja Japanissa. Näissä maissahan niitä löytyy. 
(Miksi muuten mukana ei ole Italia, jossa 
eletään pitkäikäisimmiksi kuin missään 
muussa Euroopan maassa? Toim. Huom.)

25.-27.8. The 5th Symposium of 
Association of Japanese Language 
Teachers in Europe.
Teknillinen korkeakoulu. (JPN) Association 
of Japanese Language Teachers in Europe.

Tapahtumia 出来事 tapahtumia 出来事
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Kotiin jääneen lohdutus

Ystäväni kuvaamana kukka 

vielä kauniimpi kuin luonnossa

*

En tiedä, mikä lintu, mutta

oi, mikä laulu

Kirsti Suomivuori

mailto:rlmikkonen@helsinki.fi
mailto:junko.sopo@oulu.fi
mailto:jelomaa@fkf.fi
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TUNNEKIELTÄ

bosa bosa
Kuvaa kampaamatonta, 
pörröistä tukkaa.
Käytetään myös kuvaamaan 
takkuista, huonokuntoista 
harjaa tai sivellintä.

ぼさぼさ
①髪が乱れているさま。箒や筆 

などの毛先が不揃いな様子にも 

用いる。

mushi mushi
Kuvaa kuumaa, kosteaa säätä, 
painostavaa oloa.

*musu=hiostaa höyryttää

むしむし
湿度が高く、暑いさま。☆蒸す

munya munya
Kuvaa käsittämätöntä mutinaa.
Käytetään usein kuvamaan 
unissa puhumista.

1. Kuvaa jotain pahasti 
vahingoittunutta. Kuvaa myös 
psyykkistä loppuunpalamista.
2. Kuvaa varisevia jyviä;
myös jotain, joka on menettänyt 
kiinteytensä ja hajonnut.
3. Kuvaa myös toinen toisensa 
jälkeen paljastuvia vääryyksiä 
tai valheita.

むにゃむにゃ

わけのわからないことを口の中で 

つぶやく様子。また、寝言をいう 

さま。もっぱら、言う形容に用いる。

ぼろぼろ
① 物がひどく傷んだ様子。ま 

た、心身が疲れ切ったさま。

② 粒状のものが次々にこぼれ落 

ちるさま。また、水や粘りが 

なくなって、粒々が離れ離れに 

なった様子。③悪事やうそな 

どが次々に露見するさま。

Nämä "TUNNEKIELTÄ" sivut ovat, kuinkas muuten, puheenjohtajamme Ronny-sanin ansiota. Käännös Lauran.
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POKEMONIT

INTERNET: Surffailun voi aloitta mainiosta linkkikokoelmasta www.anime.jyu.fi
Pokemon World www.pokemon.hasbro.com
Leluvalmistaja Hasbro
www.pokemon.hasbro.com
Jaksojen juoniselosteet
www geocities.com/TimeSquare/Chamber/4798/ Episodes1-10.html 
Lisää linkkejä wvzw.anipike.com/pokemon.html

Salaperäisillä kyvyillä varustetut taskuhirviöt valloittavat maailman. Tämä on juuri se 
sarja, joka johtuen kuvaruudun ylettömästä välkkymisestä, aiheutti 1997 noin 700 
japanilaisen lapsen sairaalahoitoon joutumisen. Nyttemmin pahiaiset ovat noituneet 
kaikenikäiset katsojat ympäri maailmaa. Alkuaan sarjan henkilöitymiin kuului "vain "150 
hieviöitä, mutta koko ajan hihnalle juoksee lisää!

ASH KETCHUM
Tavoite: tulla maailman parhaaksi 
Pokemon-mestariksi. Hän on saanut 
ensimmäisen Hirviönsä 1.synttärinä.

PÄÄHENKILÖT
BROCK
Lapsikolmikon vanhin ja älykkäin. 
Perso mimmeille.

Professori OAK
Kaikkitietävä Pokemon-auktoriteetti, 
joka johtaa koulutusta.

耳乙 
みーレ

PIKACHU k 帝
Pullea, keltainen sähkörotta, joka 
kykenee antamaan 10.000 voltin 
sähköiskuja. Arvaamaton.

GARY
Omahyväinen professori.
Professori Oakin pojanpoika ja 
aina askeleen edellä.

RAKETTIRYHMÄ
Paha kopla: Jessie, James ja 
kissa Moloth. Yrittävät varsinkin 
kaapata Pikachun.

MISTY
Ärhäkkä söpöläinen, joka kehittyy 
oikein hyväksi hirviöiden kesyttäjäksi. 
Erikoistunut vesi-pokemonoihin.
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Pullea, keltainen sähkörotta, joka 
kykenee antamaan 10.000 voltin 
sähköiskuja. Arvaamaton.
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HARRASTUSPIIRIT
TOMOHIMA Wecksellintie 6, ellei toisin mainita

IKEBANA asetelmia sommitellaan TOMOHIMASSA su 3.9. klo 11.30
Kurssin hinta 4O.-/kerta maksetaan paikalla opettajalle,joka tuo kasvimateriaalin. 
Seuraavasta kerrasta sovitaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset viimeistään 26.8. Laura Lappalainen puh+fax 698 6496.

KALLIGRAFIA Tietoa antaa Yoko Kobayashi p. 724 6746

KIELIKURSSIT Kurssin hinta 50〇.- lukuvuosi, paitsi keskustelukurssi, joka on 
joka toinen viikko, 30〇.-. Opettaja antaa ensimmäisellä kerralla maksukuitin. 
Kurssit pidetään TOMOHIMASSA Wecksellintie 6 Vanhassa Eirassa.

ALKEISKURSSI MA 11.9. klo 18.30 - 2〇. Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset 
Pia Matilainen p. 753 3171.

JATKOKURSSI EDISTYNEILLE MA 11.9. klo 17 -18.30
Osallistujalta edellytetään ainakin hiragana-ja katakana-kirjainten osaamista. 
Tarkempaa tietoa ja olmoittautuminen Pia Matilainen p. 753 3171.

KESKUSTELUKURSSI KE 30.8. klo 17 -18.30 Tarkempaa tietoa ja 
ilmoittautumiset Minna Karensalo puh k. 693 93609, t.4114 0092.

KIRJALLISUUSPIIRI Tietoa antaa kurssin vetäjä Juho Rissanen p. 782 083 
tai yhdistyksen sihteeri Ulla Arjamaa p. 724 5031.

KOKKAUSKURSSIT Tietoa antaa Fred Kapri p. k. 692 2106, t. 692 7522

MIEKKAPIIRI Tietoa antaa Ronny Rönnqvist p. 595 068 (koti)

HUOM! Ikebana- ja kalligrafiakursseja myös Helsingin työväenopistossa.
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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.- + postituskulut. Joitain 
numeroita ei enää ole saatavissa, Hashista on tullut keräilykohde ja painos on 
pieni. Huom! numeroa20 (BU) jouduttiin kysynnän vuoksi painamaan lisää. 
Pieni painos nosti hintaa: jäsenille y〇.- ja muille 8〇.-.

HASHIEN AIHEET

HUOM! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä f 5.- + 
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 5, 6, 7,10f 11-12,13,

I 10.10-vuotis juhlanumero,
Heian-kauden kirjallisuutta,

V IqnI Zen-maalaustaiteen tyhjyys,
(P 4 Japani kansainvälistymisen

paineessäym.
11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (p.l.)
17. Japanin luonto (p.l.)
18. Japanilainen tanssi (p.l.)
19. Furo-sauna (p.l.)

(Huom! teksti suomeksi ja japaniksi) 

2〇. BU-Samurain ammatti

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

musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

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.
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JAPANESE LITERATURE IN FINNISH LANGUAGE, BIBLIOGRAPHY 
JAPANIN KIRJALLISUUS SUOMEN KIELELLÄ, BIBLIOGRAFIA 
Ilmestyy toukokuussa. 80 s. Hinta 50 mk + postikulut.
Sisältää suomennosten luettelon lisäksi yleiskatsauksia ja hakemistoja. 
Tiedustelut: Pirjo-Riitta Kuusikko, puh. 09-724 5756, fax 09-724 3717, 
e-mail: prkuusik@cc.helsinki.fi

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
196 sivua, jäsenhinta 6〇.-, muille 85.-, kasetti I/5〇.-, kasetti II/4〇,- + 

postikulut
SANASTO EDELLISEEN iapani-suomi-iapani n. 2000 sanaa, 2〇.- + 

postikulut

Tero Salomaa: JAPANI~SUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 15〇.-, muille 175.- + 
postikulut.

JAPANI 2001 toimittanut Tero Salomaa

Huom! Nyt hintaan 2〇.- + postikulut.

TILAUSKUPONKI

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

HASHI PINSSI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI SANASTO KASETTI I____ Il

TAPIO J. TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA 

NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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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 100.-ILEONIA 800021・ 6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI 
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
NIMI

PUH_______________________________________ _______________________

FAX E-MAIL_________________________________

LÄHIOSOITE______________ ______

POSTINUMERO___________________________________________________________________

POSTITOIMIPAIKKA________________________________________________________________

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN_____________________________________________ _______

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN)

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS________________________________________________________________________
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