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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.-(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.
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KIRJASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Päivystykset Tomohimassa loppuvat toistaiseksi aikatauluongelmien takia.
Jos haluat käydä kirjastossa, sovi ajankohdasta puhelimitse. Numeroni on 097245031; voit soittaa myös Laura Lappalaiselle, puh. 09-6986496.
KIRJOJA KAIVATAAN: niitä joilla on ollut yhdistyksen kirjoja pitkään lainassa,
pyydän ottamaan yhteyttä, jotta voidaan sopia lainan jatkoajasta tai kirjojen
palautuksesta.
Hyvää lukukesää!
Ulla Arjamaa
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Kannen kuva näyttelyluettelosta

KUUSI VUOSISATAA JAPANIN TAIDETTA
Pietarin Eremitaasin näyttely 114-21 5. 1989
MIY AMOTO MUSASI (1584 - 1645)
"'HOTEI katselee kukkojen tappelua ”1600-luku
kakemono, tussimaalaus paperille 71,2 x 32,8
Suuri säkki selässä, molemmat kämmenet hambukeppeihin tuettuina,
Hotei^ tarkastelee kahden kukon taistelua.

Miyamoto Musasi oli aikanaan tunnettu taitavana miekkailijana,
mutta jälkimaailma tuntee hänet taiteilijana, joka on erikoisen kuuluisa
muista erottuvasta, terävästä, energisestä maalaustavastaan.
Meidän päiviimme hänen töitään on säilynyt yli 10; aiheina: 'Kukkia
ja lintuja'' sekä 'Ihmiskuvia *'** jotka on maalattu Kiinan Sun- ja
Juan-kausien tyyliin. Miycimch) Musasin taiteella on suora suhde
kiinalaisen taiteilijan Lian Tsenin*1*^ taiteeseen, josta "Kukon luuranko''
on nyfkyfääfi l ukuokan kaupungin kuvalaitteitten museossa.

* HOTEI 500) htvun alussa elänyt kiinalainen buddhalainen munkki.
Perimätiedon mukaan hän oli paljasmahainen, muhkea kuin
iso rumpu, kuljeksi ympäriinsä selässään iso säkki, josta taiteilijalle
ja japanilainen nimitys 'palttinasäkki '. Säkkiin hän oli ahtanut kaikki
tavaransa. Hotei oli lastenja eläintenystävä.
* JINBUTSU
-KA maalauksia, joissa on kuvattuna daolaituuleen
ja buddhalaisuuteen liittymiä henkilöhahmoja.
*** Liang Tse - merkittävä kiinalainen 1300-luvun taiteilija,
joka rakasti juopotteluaja oli ystä\rällisissä väleissä /.en-lahkon
munkkien kanssa. Häntä kutsuttiin "Lianghupsuksi".
/ Puheenjohtajamme Ronny Rönnqvist lahjoitti yhdistyksen kirjaille
yllämainitun näyttelyluettelon ja sen lisäksi K. A. Serdjuk: Japonskaja
teatralnaja ^rafyra 17-19 vekov eli (Grafiikkaa 17.-19. vuosisatojen
Japanin teatteritaiteesta. Erittäin korkeatasoisia, venäjänkielisiä julkaisuja,
painoasu huomattavan hyvä. Ylläoleva käännös venäjänkielestä Lau ra Lappalainen.

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 日本文化友の会
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosinain VEDEN AÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy

jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri
aloja käsittelevä HASHljulkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomijapani-suomi sanasto, suunnitteilla 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 Ui 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 「橘」、年4回発行の当会環関誌「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。
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RONNY RÖNNQVIST
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ANTTI LAPPALAINEN
FRED KAPRI

09-698 6496
09-692 7522

LAURA LAPPALAINEN

VARAJÄSEN

09-698 6496
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09-757 1662
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MATLEENA JÄRVIÖ

09-341 4270
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09-724 5031
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MATLEENA JÄRVIÖ
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09-595 068

IKEBANA

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

JAPANIN KIELI

PIA MATILAINEN

09-753 3171

KALLIGRAFIA

YOKO KOBAYASHI-STJERNA

09-7246 746

MIEKKAPIIRI

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

ORIGAMI

PÄR-JOHAN SANDELL
KENICHI KAKUTA

09-395 2225

FRED KAPRI

09-692 7522

RUOKA
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VAIHTELU VIRKISTÄÄ

Syksyn TOMOSTA alkavat uudet tuulet puhaltaa.
Uusi päätoimittaja, kieltä osaava ja kulttuuria tunteva
Matleena Järviö astuu remmiin, vai pitäisikö sanoa
hiireen. Sekoilen kyllä mukana rajoitetusti, on saatava
rästissä olevat työt tehtyä-ja seuraava HASH1.
TOMOSSA tulee todennäköisesti myös olemaan
Pekka Mustosen mielenkiintoinen artikkeli:
"Paroni Maejima ja Japanin postimerkkien historiaa".

Nöyrästi niiaten ja lukijoitten kärsivällisyyttä
kunnioittaen kiitän menneestä ja uskon
uuteen parempaan.
Molskista vaan ja uimaan9

Laura Lappalainen
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Perinne piristää: Tule pitämään hauskaa yhteisoloa Kultturi-ympäristössä ja
syömään Kabukin tunnetusti hyvää japanilaista ruokaa, jäikiruoaksi herkkua

ja musiikkia: JUNKO SAKAI-PITKANENsoittaa shamisenieL
Tunnelmaa ja ne... ARPAJAISET Ja puheenjohtajan puheja
meidän omat puheemme...

PERINNEJUHLA & VEDENÄÄNI-konsertti
AINO ACKTEN HUVILALLA Su 268. klo 16
Kauniin puistoalueen keskellä sijaitseva kuuluisa kulttuurihuvila Laajasalon Tullisaaressa on korkealla
meren rannassa ja kokonaan kiytössimme Tutustumme myös talon historiaan ja ympäristöön

Saapumisohje alareunassa *)

Ilmoittautuminen Laura 09-698 6496, Ulla 09-724 5031 Viimeistään 20 8
Hinta 12〇 •JKY n tilille Sampo 800021-6481 665

TERVETULOA jäsenet ja jäsenten ystävät!
Mukaan mahtuu 40
HUOM! Talkoolaisla tarvitaan pöytien kantoon, liinojen
levitykseen salin koristeluun ja jälkiemme siistimiseen.
Tulethan auttamaan!?

ど

*)Sa：pumisohje:puhelinluettelon kartta 14, ruutu 57 x 74. Numeron 57 alla keltaisella
merkitty oikeanpuoleinen rakennus rannalla on Aino Ackt^n huvila.
em> + 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.

KOTISEUDUN KUKKA
Kotiseudut ja kukat järjestyksessä vasemmalta oikealle. Kaikista kukista en ole saanut
selvää; kyllä tuli tieteellisiä nimiä ikävä. Tietoa otetaan ylen mielellään vastaan, kuten
yleensäkin virheitten koijauksiQ! (Siinähän tulee molemmille osapuolille hyvä olo.)
Materiaali on saatu Kyootosta ja julkaisija on Kyooton rakennusvirsstö. julkisten
puistojen viherosasto.
SHIMANE, pioni; TOTTORI, päärynänkukka;; UKAWA, mustahlja; NAGASAKI, saijalilja;
FUKUOKA, luumu; YAMAGUCHI, kesämandariini; HIROSHIMA, punavaahtera:
SHIGA, tädyke; OITA, luumu; OKAYAMA, persikka； EHiME, mandariini; KYOOTO,
riippuva kirsikka; KUMAMOTO, belladonna； MIYAZAKI, ?; KAGAWA, ohM; HYOOGO,
krysanteemi; OOSAKA, hirssi; OKINAWA, trumpettikukka; KAGOSHIMA, lilja； KOOCHI,
vuoripersikka; TOKUSHIMA, ?; WAKAYAMA, luumu
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県の花

FURUSATO NO HANA

FUKUI, narsissi; UKAWA, musta lilja; NIIGATA, tulppaani: HOKKAIDOO/antaruusu;
TOYAMA, tulppaani; AWATA, ohdake, TAKAJOO, mailanen, AOMORI, omenankukka；
AICHh iiris; NAGANO, be«adonna;TOCHIGI, satjaiOja; IWATE, jalokifsikka;YAMANASHIf
Fujikirsikka; GUNMA, lilja; SAITAMA, kirsikan?; IBARAKi, ruusu; MIE, iiris; SHIZUOKAlilja;
KANAGAWA, vuorililja TOKIO, koristekirsikka, CHIBA, rapsin kukka
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ふるさとの樹

KOTISEUDUN PUU
SHIMANE, musta mänty; TOTTORI, pinja; NAGASAKI, mangolta; FUKUOKA, lilja；
YAMAGUCHI, punamänty; HIROSHIMA, vaahtera; SHIGA, vaahtera; SAGA, pistaasi;
OITA, luumu; OKAYAMA, punamänty; HYOOGO, pistaasi; KYOOTO, Kisayaman seetn;
KUMAMOTO, pistaasi; MIYAZAKI, palmu; EHIME, mänty; KAGAWA, oliivi; OOSAKA,
gingko; NARA, seetri; KAGOSHIMA, trumpettipuu; KOOCHI, seetri; TOKUSHIMA,
vuoripersikka; WAKAYAMA, tammi

12

FURUSATO NOKI

FUKULirränty; UKAWA, sypressi; NIIGATA, mangoiia； YAMAGATA, kirsikka; HOKKAIDOO,
kuusi; GIFUf marjakuusi; TOYAMA, Japanin seetri; AWATA, seetri; TAKAJOO; harmaapaju; AOMORI; sypressi: AICHh saamivaahtera; NAGANO, koivu; TOCH1GI, ?;
FUKUSHIMA, piilipuu; IWATE; punamänty;NARA, seetri; YAMANASHI, vaahtera; GUNMA,
mustamänty; SAITAMA, piilipuu; IBARAK1; luumu; MiE, seetri; SHIZUOKA, suikeroaipi;
KANAGAWA, gingko; TOKIO, gingko; CHIBA, hevoskastanja
Käännös japaninldelestä Laura Lappalaben.
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Tila ja turva Japanin arkkitehtuurissa.
Euroopasta ja Yhdysvalloista saapuvat matkaajat tuntevat ensimmäisinä öinä
ryokanissa eli japanilaisessa majatalossa itsensä hämmentyneiksi, turvattomik
si Syynä on huoneitten rakenne, joka ei vaikuta tarjoavan suojaa tunkeilijoita
vastaan. Länsimaiseen hotelliin asetuttaessa saadaan välittömästi huoneen
avain ja sitten ollaan turvassa ”Omassa linnassa”; paksut kiviseinät erottavat
huoneen naapurihuoneesta. Mutta 一 ryokanissa ei ovissa useinkaan ole lukkoja
ja seininä ovat liukuovet, joko paperia shöji tai fusuma Kuka tahansa voisi tun
keutua sisään.
Perinteiselle japanilaiselle arkkitehtuurille on ominaista rakenne, joka muo
dostuu pilareista ja vaakaparruista (post and beam); stabiili seinä on vain sil
loin, kun se on välttämätöntä Liukuovet eivät ainoastaan toimi huonetilojen ja
kajina, vaan esimerkiksi omado erottaa myös uiko- ja sisätilat toisistaan. Jos
kaikki omado-, fusuma- ja shoji-rakenteet poistettaisiin perinteinen japanilainen
rakennus olisi vain yhtä suurta tilaa, jossa jäljellä olisivat vain pilarit, parrut ja
katto. Ennenkuin ilmastointi tuli yleiseksi ihmiset taistelivat kesän kuumuutta
vastaan kastellen puutarhansa ja avaten kaikki shojitja muut ovet mahdollisim
man auki antaen viileyden virrata sisään. Yoshida Kenkon 1300-luvulla kirjoit
tama klassikko Tsurezuregusa (Kirjoitelmia joutilaisuudessa) luo näkymän
tähän tilavalintaan:"Talo tulee rakentaa kesä mielessä. Talvella voi asua missä
tahansa,mutta väärin rakennettu asumus on sietämätön kesän helteessä."
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Japanilainen perinteinen talo koostuu niukasti kalustetuista
huoneista, jotka voidaan hetkessä yhdistää yhteiseksi tilaksi.

Euroopassa asumukset suunnitellaan 一 enimmäkseen 一 torjumaan talven
kylmyyttä, erottamaan luontoelementit asuinmiljööstä. Siksi lujat kviseinät ovat
tarpeen,ne kannattavat raskaita kattoja,mutta samalla erottavat ulkoisen maa
ilman ja sisätilan. Lyhyesti: japanilainen asuintila on avoin, eurooppalainen
suljettu.

Ilmasto ei ole ainoa eroavuuden syy; myös rakennusmateriaalit poikkeavat
Varsinkin Etelä-Euroopassa on hallitsevana ollut louhittu kivi tai poltettu kivi
aines, tiili, Japanissa puu Rakennusmateriaali ei voi kuitenkaan olla yksi
nään syynä asumussuunnrttelun eroihin Onhan Euroopassakin runsaasti met
siä ja puuainesta saatavana; Skandinaaviassa puutalot ovat yleisiä. Ja jo mui
naisissa Egyptin ja Kreikan temppeleissä, joita ympäröivät pilaririvistöt, sisällä
oleva pyhin paikka oli tiukasti muurien sisällä eli suljettuna ulkopuolisilta.
Rakennussuunnittelun erilaisuuteen on syy löydettävissä yhteiskunnallisista
seikoista; Euroopassa monet eri yhteisöihin kuuluvat ihmiset asuvat tiiviissä
tuntumassa toisiinsa. On ja oli suurempi mahdollisuus joutua vihamielisyyden,
ryöstön tms kohteeksi. Lännen sanonta: >4Kotini on linnani * On realistisempi
kuin tullaan ajatelleeksi.
Kaupungit, jopa suuret kuten Pariisi ja Wien olivat muureilla ympäröidyt
keskiajan alusta aina 1800-luvun keskivaiheille. Muurien portit suljettiin illal
la ja hävrtyn taistelun symbolina voittajalle annettiin kaupungin avain. Kau
pungin avain kunnian osoiteuksena on vieläkin käytäntö. Diego Velazquezin
taulussa "Bredan antautuminen,, lyödyn armeijan kenraali virallistaa häviön
luovuttamalla kaupungin avaimen. Keskushenkilö Auguste Rodinin veistok
sessa "Calais'n porvarit” pitää kädessään kaupungin avainta symbolina
hävitystä Sadan vuode sodasta.

Länsimaihin verrattuna japanilaiset ovat aika huolettomia suhtautumises
saan kodin puolustamiseen Tietysti on muistettava repivien sisällissotien
aika, mutta taistelevat kaupungit eivät olleet suojamuurien ympäröimiä; lin
nat, joissa oli varsinainen sotavarustus sen sijaan kyllä. Sisäänkäynnit
kaupunkeihin tai hallintoalueille olivat vain aidakeportilla varustettuja
Heijokyo (Nara) ja Heiankyo (Kyoto) oli suunnrtettu vanhan kiinalaisen ruu
tukaavan mukaan; kiinalaisista kaupungeista ne poikkesivat:niitä ei ympä
röinyt muuri. Kiinassa oli sama käytäntö kuin Euroopassa; rakennukset ja
kaupungit olivat ympäröivältä maailmalta suljetut. Ja Kiinassa rakennettiin
Suuri Muuri suojaamaan hunnien invaasiolta, ja mitä Eurooppaan tulee:
Berliinin Muuri...
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Japanilainen asuinympäristö
Perustavan eron japanilaisen ja eurooppalaisen arkkitehtuurin välillä muodostaa
elämäntapa Kun rakenteen perusmuoto on kuutio, keskeistä on kulkuväylien toi
mivuus Tarpeen ovat tietenkin ovet ja myös ikkunat, jotka tuovat sisätiloihin va
loa ja ulkonäkymät Mutta nehän antavat tunkeilijalle mahdollisuuden päästä si
sätiloihin

Perinteiseen japanilaiseen arkkitehtuuriin ikkunat eivät kuulu, rakennushan
on valmiiksi avoin. Muodollinen sisääntulo on yleensä vakio, mutta perinteises
sä talossa perheenjäsenet ja naapurit saattavat hyvin sivuuttaa pääsiäänkäynnin ja kiertää puutarhan ja tulla sisään engawan, avoimen, rakennusta kiertä
vän kuistin kautta.
Ja koska ikkunat ja muurit puuttuvat, puuttuvat myös taiteelliset yksityiskoh
dat, jotka liittyvät niihin Sisätilojen ornamentoinnin hoitavat byobu (kuvarullat)
ja fusuma (liukuovet). Euroopan mahtavan porvariston tapa ripustaa seinille
freskojen sijaan kehystettyjä tauluja tuli Japaniin vasta Meiji-kautena (1868 一
1912). Poikkeuksena tokonoma, johon sijoitetaan vaihtuva taideteos Japani
laisen perinteisen elintilan tyypillisin piirre on pelkistys.

Tämä minimalismi on ominaista yhtä hyvin kalustukselle kuin somistukselle.
Länsimainen asumus on jaettu liikkumattomilla seinillä huoneisiin, joilla jokai
sella on oma funktionsa Japanissa taas sama tila toimii olo-, ruokailu- ja ma
kuuhuoneena ja jos vieraita on paljon, työnnetään fusuma sivuun Asumus on
muuntuva, flexiibeli.
Monikäyttöisissä japanilaisissa, vähähuoneisissa taloissa on myös mini
maalinen kalustus. Tämä koskee perinteistä asumusta; nykyäänhän kodeis
sa on televisioita, elektroniikkaa yms. Perinteisessä kodissa, tatamihuoneessa ei huonekaluja ole lainkaanKaikki tavarat pidetään katseelta piilossa ja
otetaan esiin tarvittaessa

Japanilaiseen perinneasumiseen kuuluva toine tyypillinen, hyvin merkittävä
elementti on puutarha, joka on lähes samaa tilaa sisätilan kanssa Aina saat
taa aukaista amadon tai shojin ja nauttia näkymästä puutarhaan. Nykyään japanilaistyylisissä ravintoloissa on usein pieni puutarha Japanilaisen aistielämä kaipaa yhteyttä luontoon. Oiva esimerkki tästä on Katsura-palatsi, jonka
pohjakaava on suunniteltu srten, että joka huoneesta on pääsy puistoon Edokauden (1600-1868) kauppiaitten ja liikemiesten kodit olivat myös yleensä
yksikerroksisia; jos toinen kerros oli, se oli hyvin matala, jolloin rakennuksen
matala profiili säilyy
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Euroopassahan toinen kerros on se tärkeä - ja kallein 一 kerros,hyvänä esi
merkkinä Versailles' n toisen kerroksen peilisali.

Suhde luontoon
Nämä erot rakenteissa ja tilasuunnittelussa kertovat selvästi eurooppalaisen
ja japanilaisen luonnon kokemisen eron. Euroopassa kauniit kukat keventävät
sisätilaa ja kukkakimppuja tuodaan tuliaisiksi jne Kysymyksessä ovat leikkoku
kat, katkaistut kukat, jotka on irroitettu omasta elinympäristöstään, kuten asuin
tilakin ulkoisesta maailmasta. Ei ole kirsikankukkien tai syksyn puidenlehtien
värileikin ihailua, jolloin Japanissa luontoa ihaillaan luonnossa.

Tämä ero tulee hyvin esiin kuvaamataiteessa jo 1600-luvulla Hollannissa,
kukka-asetelmia esittävät maalaukset kehystettiin kullalla ja vaurastuneet por
varit ripustivat niitä seinilleen Samoihin aikoihin Japanissa Rimpa-koulu maa
lasi herkkiä ruohoja ja luonnonkukkia, jotka maalaukset olivat myös kauppiasluokan suosiossa Molemmissa tapauksissa oli kysymys elintilan elävöittämi
sestä. Ero on siinä, että esimerkiksi hollantilaiset maalarit sijoittivat kukat
vaaseihin, kun taas Rimpa-koulu kuvasi luontoa luonnossa: liljoja sateessa,
iiriksiä kohoamassa vedestä jne. Tässä voidaan havaita selvä ero suhteessa
ympäröivään luontoon.
Voidaan verrata Jan Vermeer n kuuluisaa sarjaa "Näkymiä
katu
näkymiä, sisäkuvia katedraaleista jne. Näitä tuotiin kotiin matkamuistoina.
Japanissa taas 一 tuotiin myöskin matkamuistoina 一 esimerkiksi Ando Hiroshigen 'Sata näkymää Edosta" puupiirrosvedoksia,joissa kukkivat Kameidolla wisteriat, Sendagin kirssikkapuut jne

Sisä- ja ulkotilojen häilyvä raja.
Palataan arkkitehtuuriin: asuinrakentamisen avoin yhteys luonnon kaune
uteen on hälventänyt uiko- ja sisätilojen välisiä seiniä. Hyvä esimerkki tästä
on räystäitten alla oleva tila, nokishita. Verratkaamme kahta kuulua raken
nusta Japanin ja Euroopan perinnearkkitehtuurissa: /se-temppeli ja Ateenan
Parthenon. Ulkopuolelta nämä rakenteeltaan ovat hämmästyttävän saman
kaltaisia. Ne ovat, tietenkin, eri materiaalia, puuta ja kiveä - ja mittasuhteil
taan Parthenon on jättiläinen verrattuna /se-temppeliin, mutta molemmat
ovat pylväs-palkki-rakenteita. Parthenonin katto on lähes tasan pylväikön
levyinen, kun taas /se-temppelin harjakatto ulottautuu leveinä räystäinä
alaspäin muodostaen tilan - nokishita jota kreikkalaisissa temppeleissä
ei ole. Nämä ulottautuvat räystäät ovat Japanin perinnearkkitehtuurille omi
naisia. (Myös Kiinan arkkitehtuurissa esiintyvät räystäät, mutta ne eivät ole
yhtä pitkälle ulottuvia.)
-

Ise-temppelin katto muodostaa laajat räystäät.

Parthenon-temppeHn katto ei ulotu pyivästön ulkopuolelle.

Epäilemättä tämä nokishita-rakentaminen on yhteydessä Japanin rankkoihin
sateisiin, mutta mielenkiintoista on, että räystäftten alla oleva ti!a kuuiuu yhtä
hyvin sisä- kuin ulkotilaan. Ja, todeliakin, japanilaiset puutarhurit eivät yleises
ti käytä nimitystä nokishita (räystäitten alla), vaan nikuchi (räystästen sisällä,
aivan kuin seinien sisällä). Puutarhurille, joka työskentelee ulkotilassa, räystärtten alla oleva alue on sisätilaa. Toinen esimerkki välitilasta ovat avoimet
kuistit, nureen ja watariroka, käytävä, joka kulkee läpi ulkotilan yhdistäen kaksi
sisätilaa.Tämä on erittäin oleellista japanilaiselle perinnearkkitehtuuriite.
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Katsura-palatsi 1600-luvulta Kyotossa on suunniteltu
siten, että jokaisesta huonetilasta on näkymä puistoon
ja sinne siirtyminen mahdollista.

Eurooppalainen edustusrakentaminen, kuten Versailles,
ei tunne pohjakerrosta osaksi varsinaista rakennusta.
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Psykologisia näkemyksiä.
Jokaiseen yhteisöön kuuluvat pyhät paikat. Siksi meillä on katedraaleja,
temppeleitä, pyhäkköjä. Euroopassa kirkot ja katedraalit on selkeästi muu
reilla eroitetut ympäristöstään. Japanissa pyhän paikan symbolina on torin
portti. Buddhistisiin temppelialueisiin tai japanilaistyylisiin ravintoloihin liit
tyvissä puistoissa voi nähdä polulla kiven, jota ympäröi köysi. Sekimori-ishi
("vartiokivi”)ilmoittaa, ettei ole toivottavaa kävellä siitä pitemmälle; sen yli
on helppo astua. Annetaan mieluummin psyykinen vihje tilan käytöstä kuin
pystytetään aita tai muuri. Japanilainen pyrkii erottamaan yhteisöön kuuluvat,
miuchi ja ulkopuoliset, yosomono.Tämän ymmärtäminen on ulkomaalaiselle
usein hankalaa. Asuinarkkitehtuurissaan japanilainen pyrkii ottamaan huomi
oon, ei pelkästään yhteisöä, vaan myös ajan ja aseman ennemminkin suhtautettuna kuin ehdottomana seikkana.
Tähän liittyy termi ma, joka voi olla tilaan liityvä käsite kuten hiroma, halli tai
kyakuma, olohuone tai ajankohtaan liittyvä kuten hiruma, päiväsaika tai harema
kirkkaan sään hetki. Se voi liittyä myös sosiaaliseen käsitteeseen kuten nakama, työ- tai muu yhteisö. Vaikka äänneasu on erinäinen, sama kanji toimii myös
sanoissa kukan, tila,ningen, ihminen ja seken, maailma tai yhteisö.
Vaikka japanilainen elintapa on muuttunut radikaalisti, ja muuttuu edelleen,
käsite ma elää ja on voimissaan japanilaisissa mielissä ja jatkuvasti osana
kotisuunnrttelua ja ihmisten elämäntapaa. Ma-käsite on syytä tuntea, halutta
essa oppia ymmärtämmään Japanin kulttuuria ja kokemistapaa.

JAPANECHO 10/2000
Takashina Shuji: Relativity in Japanese Architectural Space
"Kyoju kukan ni okeru Nihonteki na mono ' in Sumat to Bunka
Lyhennellen kääntänyt englanninkielestä Laura Lappalainen
(Teksissä on joitain "besserwisseroitavia kohtia”, mutta en
katsonut aiheelliseksi repostella hyvää tekstiä, jossa on todella
hyvää asiaa. Kääntäjän huom.)
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Kapellimestari Kanezo Koori johtaa kuoroa
Temppeliaukion kirkossa Kuva Mirjam Ramberg

MIYAGI DAISAN TYTTÖLUKION KUORON
VIERAILU

Sendain ja Helsingin ystävyyssuhteet lujittuivat taas entisestään 8. 一
12.5.2001, kun Miyagi Daisan tyttölukion 52 kuorolaista teki
vastavierailun Sibelius-lukioon, jonka oppilaita kävi pari vuotta sitten
Sendaissa.
Koska aikaa oli vähän, tytöt olivat kiireisiä. Ei kuulunut kuitenkaan
valituksia aikaeroväsymyksestä, vaikka lepo jäi lyhyeksi.
Ohjelmassa oli kuorojen yhteishaijoituksia, kaupunkiin tutustumista,
käynti pormestarin luona ja konsertit Sibelius-lukiossaja
Temppeliaukion kirkossa. (Viimeksi mainitusta konsertista on Antti
Lappalaisen arvio Tomossa 1/2001.) Jäljellejäävä aika kuluikin
sitten suomalaisen isäntäväen kanssa.
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Meidän perheen elämään toivat mukavaa vaihtelua Hisae, Yukie ja
Asami. Jouduimme taas, kuten niin monesti aikaisemmin,
hämillemme japanilaisen tuliaisrunsauden äärellä: vihreää teetä,
pienenpieniä vohvelipäällysteisiä punapapu-namuja (monaka), sinivalkokuvioisia pikku pussukoita, puisia, kiiltäväksi lakattuja
jälkiruoka-astioita, yhden tytön isoäidin valmistamia hyrriä ja
kokeshi -puunukke (木形 puu ja muoto -kiijoitusmerkit), jonka
päätä li汰otettaessa kuuluu kimakka hankaavan puun ääni tyypillinen Sendain tuliainen. Ja tietysti origami-paperia (折り紙
taittaa ja paperi -kirjoitusmerkit). Sendai on kuuluisa
paperi koristeistaan, joita olemme saaneet ihailla Helsingissäkin.
Forumissa ja Annantalolla on ollut esillä valtavan suuria
taidonnäytteitä, ja japanilaisen kulttuurin päivillä sendailaiset ovat
opettaneet suomalaisille paperintaittotaidetta.
Hisae, Yukie ja Asami tuntuivat pitävän rauhallisesta olosta.
Temppeliaukion kirkon yhteiskonsertin jälkeen oli tervetulojuhla,
jossa tunnelma yltyi suorastaan riehakkaaksi. Melu oli melkoinen ja
suomalaiset vaaleat pitkät pojat joutuivat melkoiseen piiritykseen ja
lukemattomiin kuviin poseeraamaan vieraiden kanssa. Mutta meidän
homestay-vieraamme tulivat metelin ollessa kovimmillaan
pyytämään (!) että lähtisimme kotiin. Olimme miellyttävästi
yllättyneitä.

Etualalla Yukie, Asami, Hisae; takana Perttu, Ulla, Henri
Kuva Markku Arjamaa

Vaikka tytöillä oli paljon tuomisia, heitä ei kiinnostanut ostoksille
lähtö. Monelle japanilaiselle ostoksilla käynti on himoharrastus,
etenkin naisille, tiedän kokemuksesta. Mutta näille tytöille riitti lyhyt
kiertely Tapiolan keskustan kaupoissa. Melko pitkään tutustuimme
yhdessä lähi ruokakaupan valikoimiin. Vastaremontoidun liikkeen
maitotuote-osasto on vaikuttava! Toisaalta taas kala- ja
äyriäisvalikoima näytti japanilaiseen verrattuna tytöistä melkoisen
laihalta.
Teimme pitkän kävelyretken kotimme lähellä ensimmäisenä päivänä
illansuussa. Oli epätavallisen lämmin ja aurinkoinen sää.
Esittelimme Paloheinän tärkeimmät nähtävyydet: kotimme vieressä
olevat I maailmansodan aikaiset juoksuhaudat, kirkon, ala- ja
yläasteen koulut, kirjaston, suomalaisen kevään heräämässä olevan
luonnon. Kuulostaako oudolta, vieraamme olivat 18-vuotiaita? He
ainakin näyttivät tyytyväisiltä ja kyselivät paljon. Ei kai aina ole
pakko lähteä etsimään monimutkaista ja vaivalloista ohjelmaa
kaukaisille vieraille, kiinnostavin voi olla omassa ympäristössä.
Hisae, Yukie ja Asami olivat kaikki nyt ensimmäistä kertaa Japanin
ulkopuolella. Kun iltapalan jälkeen kyselimme, eikö heitä jo
väsyttäisi, he sanoivat haluavansa jutella kanssamme ja katsella mitä
teemme. Molemmat poikamme, 21-vuotias kesätyössä vartijana
oleva Perttuja lukion viimeistä vuotta aloitteleva 18-vuotias Henri
olivat kotona. Harvasanaisille pojille sateli kysymyksiä. Taas,
kuten ennen, ihmetytti, mikä kiikastaa japanilaisessa vieraiden
kielten opetuksessa: englannin puhumisen ja ymmärtämisen yritystä
ei tytöiltä todellakaan puuttunut, mutta ei se oikein sulavasti sujunut.
Suomalaisiakin moititaan kömpelöiksi tässä suhteessa, mutta...

Lähtöpäivän aamuna tytöt saivat tuntumaa Suomen oikukkaaseen
kevätsäähän. Parin päivän takaisesta hellesäästä ei ollut tietoakaan.
Silti tytöt halusivat lähteä taas kanssamme kävelylle, vaikka muitakin
vaihtoehtoja mietittiin, kuten ostoskierrosta tai museokäyntiä, mikäli
löytyisi joku aamulla ovensa avaava. Päätimme käydä Seurasaaressa.
Museorakennukset olivat aamulla vielä kiinni mutta lintuja oravaasukkaat tavattavissa. Talitintit pörräsivät aivan päittemme päällä,
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istahtipa yksi mieheni Markun olkapäälle; sorsat torkkuivat
auringonpaisteisella nurmikolla. Oli hyytävän kylmä, mutta
vieraamme olivat kameroineen todella innoissaan.
Mieliinpainuva hetki ja osoitus kuoron kurinalaisuudesta ja korkeasta
tasosta oli lähdön hetkellä. Saatoimme vieraat Helsingin keskustasta
lentokentälle lähteviin busseihin. Kun kaikki kuorolaiset olivat jo
busseissa, kuoronjohtaja pyysi heidät ulos, ja he esittivät
suomalaiselle isäntäväelle jäähyväisiksi Finlandia-hymnin. Hyvin
vaikuttavaa: koleana Helsingin aamupäivänä puhtaasti laulava
tyttökuoro, haikein ilmein, kyynel silmänurkassa. Ei voi kuin toivoa
että yhteistyö jatkuu ja saamme taas pian vieraita Sendaista.

Ulla Aijamaa

^^JAPANITALO
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

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta Majoitusta rajoitetusti.
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ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRV!
016-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua.fi/japanitalo
AVOINNA: 15.6.-15.8 TI-SU 11-17
MUULLOIN SOPIMUKSEN MUKAAN

Reiko Nirekin taide kysyy vastausta olemassaoiomme ikuiseen kysymykseen.
Hänen taseensa kysymykset ovat elämän peruskysymyksiä. Tuomiokirkon
kryptassa meitä ovat vastassa selät, monet takaa kuvatut hahmot kysymyksin.
Jostain syystä hahmot ovat elävämpiä, mielenkiintoisempia kuin kasvot,
niillä on selvästi persoona. Ne eivät poistu, ne ovat.
Paperin kahina sen saadessa tuntuman hiileen, rasvaliituun ja 一 Reikon-sanin
voimakastahtoiseen käteen. Valkoiset paperiarkit korostavat holvien kaaria.
Näyttely jäi vahvasti mieleen.

Reiko Nireki tutussa seurassa. Kuvat Mauri Tahvonen

Japanikierros Helsingissä
Futoneita Helsingistä?

Allekirjoittaneelle oli jo pitkän aikaa kertynyt listalle paikkoja joissa hän oli
halunnut käydä. Nyt hän sitten päätti lähteä, suunnistaen ensin KoTo ravin
tolaan, Kalevankatu 21:teen. Yllättävän pian sankarimme löysikin Kalevan
kadun, eikä ravintolaan ollut pitkä matka kävellenkään rautatieasemalta.
Matkalla sinne, hän kuitenkin päätti pistäytyä Kalevankadulla olevassa
futon liikkeessä "Futon Bed Shop" {HYPERLINK
Hhttp://www.futon.fi"}.{PRIVATE MTYPE=PICT;ALT=Kultainen Paviljonki
Kiotossa'*}
Liikkeessä myydään kaikenlaisia Japanilaisia Futoneita, on pelkkiä patjoja,
Yogamattoja, on puisilla kehyksillä varustettuja hieman länsimaisia sänkyjä
muistuttavia futoneita. Ja kaiken kukkuraksi jopa kissalle ja koiralle löytyy
omat pikku futonit! Futoneita löytyy kaupasta kaikenlaisia alkaen 305 mar
kasta aina puoleentoista tonniin asti. Yllättävän edullisia liikkeen tuotteet
kuitenkin ovat. Ja liikkeessä on muutakin, kuten mielenkiintoisia Japanilaishenkisiä kanjeilla koristeltuja valaisimia.

Hieman valaistaakseni tätä Japanilaista sängyn vaihtoehtoa, sana futon
tarkoittaa alunperin nukkumamattoa, tai patjaa jota käytettiin kaukoidässä
jo yli 2500 vuotta sitten. Futonit valmistettiin ennen ja valmistetaan nykyi
sinkin puuvillasta. Ja ne ovat kuulemma erityisen suositeltavia allergikoille
ja selkäpotilaille.Futon kun ei anna liiaksi periksi nukkujan alla,mutta on silti
mukava ja pehmeä.Nykyään futoneita käytetään enimmäkseen Japanissa.

KoTo ruokaa
Mutta niin sankarimme kiittää mustaa futonliikkeen myyjää hyvästä palve
lusta ja jatkaa matkaa kohti Japanilainen ravintola KoToa. Pian hän
ihmetteleekin ravintolan ovessa mainostettavia monia ruokalajeja. Yukataan pukeutunut nuori kaunis japanilainen tarjoilija tervehtiikin heti englan
niksi, avaa liukuoven ja viittaa jättämään takin naulakkoon.

Kuten japanilaiseen ravintolaan kuuluu, ensin vieraalle kaadetaan lasillinen
vettä. Hieman hämmentyneenä kiinalaisiin ravintoloihin tottunut aterioitsijamme yllättyy kun menua ei kuulukaan; on lounasaika, ja seisovasta pöy
dästä saa ihan itse käydä hakemassa niin paljon kun haluaa. Koska allekir
joittanut ei valitettavasti kuulu kaikkein suurimpiin kulinaristeihin, hän päät
tää tyytyä seisovan pöydän antimiin, johon kuuluu japanilaista riisiä, (japa
nilainen riisi on huomattavasti erilaista kuin esim kiinalainen riisi. Se on
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pääsääntöisesti hieman tahmeampaa ja sitä on helpompi syödä puikoilla)
eräänlaisia lohkoperunoita, sekä katkaravun häntiä. Lisäksi oli vielä tieten
kin hyvä valikoima vihanneksia.

Taustalla soi Japanilainen musiikki, joka luo upean tunnelman. Vaikka tata
mia ei tässä paikassa olekaan, on kaikki kuitenkin niin lähellä Japania kuin
Suomessa vain voi olla. Niin koristeet pikku yksityiskohtia myöten, kuin hyl
lyllä oleva teeseremonia välineistö.
Ja kohteliaita ollaan, anteeksi pyydellen tarjoilija tuo eräälle raskaana ole
valle naiselle lisää vettä, hänen lasinsa{PRIVATE
"TYPE=PICT;ALT=Kiotoa kauneimmillaan"} kun oli juuri ehtinyt tyhjentyä.
Täl-laista ei noissa kymmenissä kiinalaisissa ravintoloissa näekään,
kylläinen aterioitsijamme tuumii. Japanilaisille tyypillinen ylenpalttinen
kohteliaisuus ulottuu näköjään tänne karuun pohjolaan saakka.

Syötyään, pyytää hän vielä kupillisen vihreää "O-cha"teetä. Kuten tapaan
kuuluu, siihen ei tietenkään lisätä sokeria vaan tee juodaan raakana. Yleen
sä vielä asiaan kuuluu, että pohjalla on hieman teelehtiä, mikä varmasti tuo
oman vivahteensa makuun. Ja vihreä tee kuuluu lounaan hintaan.
Pian sankarimme onkin jo tyhjentänyt teekuppinsa, ja kiitellen maksaa las
kun. Yhteensä ateria tuli maksamaan 40,-, mikä ei tunnu huikeisiin kiinalaisravintoloiden laskuihin tottuneelle pahalta hinnalta. Ottaen huomioon
että sai syödä niin paljon kuin halusi.

"Arigato " hän hokee kilpaa tarjoilijattaren kanssa kunnes lopulta saa tak
kinsa niskaan. Hänellä on aluksi huomattavia vaikeuksia oven kanssa
kunnes tajuaa, että liukuovi aukeaa sivullepäin. Ovessa onneksi ystävälli
sesti lukeekin englanniksi että "Attention, sliding door".
Tokyokan ・ Japanifanin paratiisi

Sankarimme huokaisee ja jatkaa matkaa kohti kuuluisaa "Tokyokan,
Japanese kitchenware" liikettä josta oli kuullut paljon puhuttavan. Kun
hän vihdoin pääsee Eerikinkadulle jossa kyseisen paikan piti olla, hän
huomaa liikkeen ikkunassa kyltin, jossa asianmukaisesti ilmoitetaan, että
liike on muuttanut, ja että uusi liike on avattu Annankadulla. Onneksi sinne
ei ole pitkä, ja allekirjoittanut päättääkin oikaista korttelien välistä.
{PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Kioton puistoa"}
Pian hän löytääkin itsensä ihastelemasta upeita yukata- oloasuja joita kau
passa on todella merkittävä valikoima. Ja vielä kohtuuhintaan. Alkaen pa
rista sadasta viiteen sataan. Ja löytyy seinältä upea antiikki yukatakin. Juuri
sellainen mikä Seitsemän samuraita elokuvassa oli samuraiden yllä. (Mai-
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nittakoon, että yukata on se japanilainen oloasu, jota suomalaiset Japanin
matkaajat tuovat tuliaisiksi ja kutsuvat kimonoksi.)

Sankarimme ihastelee upeita Japanilaisia astiastoja sekä erityisesti aitoja
Japanista peräisin olevia tokkureita. Hämmennystä herättää myös 20 kilon
säkeissä myytävä riisi. Siinä allekirjoittaneellekin riittäisi popsittavaa het
keksi. Mutta opiskelijabudjetin omaavana sankarimme tyytyy Japani-killan
lehteen sekä origami papereihin. Erittäin ystävällinen ja asiantunteva palve
lu varmisti sen, että täällä tulee sankarimme vielä monesti käväisemään
tunnetusti suurena asahi-maan ihailijana.

Kuultuaan huhuja Japanilaisesta Kabuki ravintolasta (Lapinlahdenk. 21)
harkitsee hetken allekirjoittanut seikkailua Lapinlahden kadulle, mutta run
saasta kävelystä kipeytyneet jalat ovat eri mieltä. Jääköön tämä vanhan
japanilaistaneen nimen omaava ravintola toiseen kertaan. Ja niin sankarim
me katoaa Helsingin pimenevään yöhön., siinä toivossa että vielä löytää
takaisin rautatieasemalle..
Jaakko Saari (C) 2000
Lukemasi artikkeli on luettavissa myös Internetissä osoitteessa:
http://www.saunalahti.fi/jason2/

Sananen HANAMI WEBISTÄ
Hanami -sana tarkoittaa Japanin kielessä kirsikankukkien 'sakara'
juhlanoloista katselua. Keväisin kun kirsikankukat alkavat kukoistaa,
Japanilaisilla on tapana mennä eräänlaiselle piknikille kirsikkapuiden
juurelle{PRIVATE *'TYPE=PICT;ALT=Hong Kong a 'clock'*} perheen tai
ystävien kanssa siemailemaan sakea.
Tämä mielestäni kuvaa hyvin tuota suurta kauneuden ja estetiikan tajua
joka on japanilaisille luontaista. Siksi päätin ottaa sen sivujeni teemaksi.
Ovathan nuo kauniin vaaleanpunaiset sirot kukat hyvin kauniita.

Tervetuloa siis virtuaaliselle piknikille Hanami Webbiin!! Olen sivuillani
keskittynyt melko traditionaliseen käsiteeseen Japanilaisesta kulttuurista;
mm. syömäpuikoilla syömiseen, elokuviin ja kirjallisuuteen.
http://www.saunalahti.fi/jason2/

Jaakko Saari (C) 2000
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Johdatus Japanin maantieteeseen
Japani koostuu saarista

{PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Japanin "JKuten ehkä jo tiedätkin, Japani
koostuu 4:stä pääsaaresta joita ovat (pohjoisesta etelään lueteltuna):
Hokkaido, Honshu, Shikoku, ja Kiushu. Tämän lisäksi Japaniin kuuluu noin
6850 pienempää saarta. Kuten esi-merkiksi Okinawa.
Japanin pinta-ala on noin 1/2 kertaa niin suuri kuin Iso-Britannia ja vähän
pienempi kuin Kalifornia. Mainittakoon, että Suomi ja Japani ovat jokseen
kin samankokoisia.

Korkein vuori Japanissa on Mt. Fuji, passiivinen tulivuori jota Japanilaisilla
on tapana kutsua 'Fudzi-saniksi'. (san- loppuliite ei tässä tarkoita herraa
eikä rouvaa, vaan vuorta). Tuo eräs Japanin upeimmista nähtävyyksistä
(kuulemma, katkerana toteaa kirjoittaja..) merkitsee ehkäpä japanilaisille
samaa kuin vapaudenpatsas amerikkalaisille. Sen lumisen huipun kun
sarariiman (bisnes mies, salary-man) näkee lentokoneesta palatessaan työ
matkalta kotiin, tuntee hän varmasti tulleensa kotiin.
Japanissa on tällä hetkellä noin 60 toimivaa tulivuorta. Japanilaiset ovat
tottuneet niihin eikä niihin kiinnitetä juuri huomiota. Japanilaisilla on tapana
keksiä aina kaikelle jokin tuottava ja toimiva sovellus, ja niin on myös tuli
vuorien ympärille kehittynyt monia hyvjn ansaitsevia pikku yrityksiä; luon
non kuumat lähteethän tuottavat oivan mahdollisuuden kylpylätoiminnalle.
Siispä Japanissa on erityisesti vuoristoisilla alueilla paljon kylpylöitä. (Mm.
Shikokulla kylpyläkylä Beppu) Kyllähän me länsimaalaiset tosin vähän kau
histelemme parhaimmillaan lähes 50 asteista rikkivettä, jossa Japanilaiset
rentoutuvat. Kuulemma oikein terveellistä, kunhan ei ole liian kauaa vedes
sä, ja muistaa olla tekemättä nopeita liikkeitä; ne kun lisäävät kuumuuden
tunnetta.

Kuuma kesä Japanissa
Lämpötila on Japanissa kesäisin parhaimmillaan 36 celsius astetta. Kesä
on ehkä Japanissa vierailua ajatellen huonoin ajankohta, sillä korkea ilman
kosteus ja -lämpötila luovat erittäin tukalan yhdistelmän.
Parhaimmillaan ilmankosteus saattaa nousta jopa 84%(!), joka on käytän
nöllisesti katsoen kuin sadetta, joka ei vain sada alas. Erityisesti öiden sa
notaan olevan melko epämukavia kesäaikaan, lämpötila kun on usein
lähellä 30 astetta. Ja sitten vielä ihmetellään Japanilaista arkkitehtuuria!
Mikä olisikaan parempi tapa viilentää ilmaa öisin, kuin työntää paperiset
liukuovet sivuun ja antaa kesäisen tuulen puhaltaa talon läpi. Nerokasta!
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Lähteet
Bodor's Japan
Culture Shock: Japan

Jaakko Saari (C) 2000

Lukemasi artikkeli on luettavissa myös Internetissä osoitteessa:
http://www.saunalahti.fi/jason2/

Banzai, sakura!
Siispä voidaan ajatella että syksy ja kevät ovat yleensä parasta aikaa mat
kailijoille. Erityisesti keväisin kukoistavat kirsikkapuut ovat kuulemani mu
kaan upeita. Japanilaiset kutsuvatkin tuota omaa kirsikankukka piknikkiään
nimellä "Hanami", jossa juodaan sakea ja ihastellaan kevään kauneutta.

Palatakseni vielä hetkiseksi meteorologiaan, keväisin lämpötila on yleensä
+15 celsius asteen paikkeilla. Sadekaudet ovat kesäkuussa ja heinäkuun
alussa. Taifuunit puhaltavat eteläiseltä Kiinan mereltä elokuussa ja
syyskuun alussa.
Älkää toki saako väärää kuvaa näistä yleistyksistä; sää on Japanissa hyvin
nopeasti vaihtelevaa suurien korkeuserojen sekä saarien sijainnin takia.
Tämän takia sään ennustaminen on hyvin haastavaa Japanissa.

Meille jo tutut ihailtavat, Sendain kaupungin
legendaariset tanabatat kaikessa koreudessaan
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Kuvaa puhumista niin,
Ettei kukaan vaan kuule.
Kuiskaamista. * hisokada

ひそひそ

さめざめ
涙を流し、しのび泣くさま。
もっぱら、泣く形容に用い
る。

他人に聞かれないように、

小声で話す様子。☆ひそか

だ

chibi chibi
Jotain tehdään hissukseen,
pitkittäen nautintoa min kauan
kuin suinkin. Esimerkiksi
juoman nauttimista pikku
siemauksin, hiteasti maistellen.
•chibiru
ちびちび
もったいなさそうに、ちょ
っとずつ。
☆ちびる

niko niko
Kuvaa henkilöä,
joka hymyilee onnellisena.
On yhtä hymyä.

にこにこ
うれしそうにほほえむさま。
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UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ~ iース UUTISIA 3.
篇藤•ソイ二サロ朋子

ヘルシンキで飲茶、

これで幸せなひと
時を過ごしますC

Väitöskirjaa valmisteleva
EIJA NISKANEN tekee Nihon-yliopistossa
tutkimusta japanilaisista filmeistä ja kirjoittaa
kuukausittain ilmestyvään Tokyo Journaliin.
Hän on todella ihastunut japanilaiseen elo
kuvaan, olipa se uutta tai vanhaa ja suosikkifestivaali on ヽamagata International Film
Festival". Eija Niskanen toivoo myös japa
nilaisten kiinnostuvan entistä syvemmin
maansa elokuvataiteeseen. (Jap. SuomHehti)

JKY:n johtokunnan jäsen ja
Japanilaiset Naiset Suomessayhdistyksen perustaja ja
nykyinen puheejohtaja
TOMOKO SA1TO-SO1NISAKO
on saanut huomiota osakseen - ja sen myös
ehdottomasti ansainnut - Japanissa ilmesty
vässä SUOMHehdessä: (Käännös englannista)
Tomoko Saito-Soinisalo on asunut Suomessa
yli 14 vuotta. Hän on innostuva ihminen ja
toimii tekstiiiisuunnittehjana, opettajana,
tulkkina, ruokailutapa-tutkijana. Hän pitää
urheilusta, jota harrastaa naapurustonsa
urheilukeskuksessa ja rentoutuu kylvyssä ja
saunassa." (Tomoko-san on JKY:n tarmokas,
toimintaan valmis, suomenkielen taitava,
Ho silmälle ja mielelle johtokunnan toimivana
jäsenenä.)

工イヤ・ニスカネンさん

FIBER AS ART
Japanilaista tekstiilitaidetta

フィンランド出身,ウィスコンシン・マ
ディソン大学博士課程在学。現在は日本

oli näytteillä Haapajärven kaupungintalon
valtuustosalissa 8.-29 6 Näyttelyn oli koon
nut Tokion Tama-yliopiston professori Hiroko
Watanabe, joka on suuri Suomen ystävä.
Näyttelyä varten professori Watanabe on
koonnut 100 tekstiilityötä, joista 30 oli esillä
Haapajärveltä, kokoelma kokonaisuudessaan
marraskuun alussa Helsingin Taideteollisen
korkeakoulun galleriassa.

大学で日本映画研
究専攻。最近は
ヘルシンキ国
際映画祭の運
営も手がける，

CLIFTON KARHU
Puupiirroksia ja tussimaalauksia

TAPAHTUMIA
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出来事tapahtumia出来事

olt näytteiHd Haapajärven kaupungintalolla
7. - 20.7 2001
Avaussanat lähetystöneuvos Kodaira
Näyttelyn esitteli Eeva Pinomaa
Musiikki Tamas Dobai, piano

UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA r:ユース UUTISIA ニュース UUTISIA 二

Naisen muodot ovat aina kiinnostaneet.
Seuraavassa erimielisiä keinoja muistaa
nainen japaniksi.

Yuko, Yosikazu ja Suomi Anzai
kotonaan, Miyagissa lähellä
JKY:n jäsenille jo aika 加ttua
Sendaita. Suomi-chan on setvästi

Riistkippoa ojentava
nainen.

hyvässä hoidossa. Anzai-perhe on raken
tanut uuden talon, jonka osoite on:
Yuko. Yoshikazu. Suomi Anzai
T 981-1247 Naton-shi,
Mdoridai 2-7-11, MIYAGI, JAPAN

japaninkieltA
ENNAKKOTIETOA Helsingin
yliopiston avoin yliopisto
lukuvuosi 2001-2002
Japaninkielen peruskurssi 2ov
Vantaan toimisto p 09-839 24129
Ilmoittautuminen alkaa viikolla 33.

JKY: kirjastossa
Katso TEKEMISIÄ palstoilta.

TAPAHTUMIA

Hyvin ranskalainen
tapa muistaa nainen
kanjina.
(Chambre de Commerce
et d'Industrie Francaise
du Japan Des campagnes
qui ont du caractere
Käännös L L.)

出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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Shizue Fujino ja Dai-nukke
kuva: Rauni Syijäsuo

VATSASTAPUHUJA JAPANISTA
Shizue Fujinon elämä kuulostaa ihanteelliselta. Hän todella toteuttaa
hyviä asioita, sellaisia joista moni puhuu ja joita moni kuvittelee joskus
tekevänsä. Sitten kun on tarpeeksi aikaa ja rahaa ja tietoa ja ... esteenä
olevien asioiden lista on yleensä liian pitkä.

Vatsastapuhuja ja kokki Shizue Fujino on vuodesta 1994 parin vuoden
välein matkustanut Japanista johonkin kaukaiseen maahan esiintymään
lapsille. Hän matkustaa omalla kustannuksellaan eikä peri maksuja
esityksistään. Hän valmistautuu huolellisesti: opettelee kertomaan ja
panilaisia satuja ja esittelemään maansa lasten kulttuuria vierailumaan
kielellä. - suomen kieltä hän opetteli parin vuoden ajan ennen mat
kaansa. Dai-nuken avulla tilaisuudesta tulee hauska ja elävä. Sen to
distavat lapset, joiden eläytymisestä, hymystä, naurusta Shizue iloitsee.
Hän on nähnyt, että lasten temperamentti voi olla erilainen - toiset tu
levat riehakkaasti mukaan, toiset seuraavat hiljaisemmin - mutta lasten
iloja onni on tärkein asia. Kaikilla lapsilla pitää olla oikeus siihen.
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Shizue sai yhteyden Japanilaisen kulttuurin ystäviin Suomen Tokion
suurlähetystön kautta. Johtokuntamme jäsen Tomoko Saito-Soinisalo
toimi tarmokkaana yhteyshcnkilönä ja jäsenemme Rauni Syrjäsuo jär
jesti esiintymispaikat päiväkotiin, erityiskouluun ja muutamalle alaasteelle 13.5. - 22.5.2001.
Tervetulotilaisuudessa kodissamme vallitsi iloinen tunnelma. JKY:n
johtokunta ja Syijäsuot saivat nauttia Shizuen lyhyestä esityksestä.
Vatsastapuhumisen taitoa ei totisesti opita lyhyessä ajassa ja vieraan
kielen ääntämiserot japaniin verrattuna lisäävät ongelmia, joiden ratkai
su sitten löytyy ajan ja kokemuksen myötä. On hallittava tarina, kerto
minen, vuorosanat, äänen tuottaminen oikealla hetkellä oikeasta pai
kasta. Ja luonnollisesti esitys on vuoropuhelua yleisön kanssa. Lapsiyleisö on varmasti erityisen herkkä reagoimaan.

Kun Shizue astui huoneeseen, hän vaivatta otti tilanteen haltuunsa: ter
vehti kaikkia iloisesti, puhe pulppusi, eloisat silmät loistivat kirkkaina.
Sinä iltapäivänä naurettiin paljon. Keskusteltiin vilkkaasti japanilaisista
ja suomalaisista kulttuuripiirteistä Shizuen ja hänen kahden japanilaisen
ystävänsä kanssa. Jos olisin tiennyt etukäteen, että Shizuella on kiina
lainen ravintola ja että hän on itse erinomainen kokki, olisin varmasti
jännittänyt hänen vierailuaan tavattomasti. Se olisi ollut turhaa. Hän
oli kaikesta uudesta kiinnostunut ystävällinen vieras ja kyseli pöydän
antimista, joita olimme yhdessä keränneet nyyttikestiperiaatteella. Siitä
syntyi hauska sekalainen japanilais-suomalainen katsaus riisinyytteineen ja sulhaspiirakoineen.

Shizue Fujino tekee arvokasta pyyteetöntä työtä: ilahduttaa lapsia eri
puolilla maailmaa ja välittää heille oman maansa kulttuuria. Hänen
vaikutuksensa ulottuu myös muihin jäijestelyissä mukana oleviin. Hä
nen tapansa toimia saa miettimään, mikä todella on tärkeää. Toivotta
vasti se synnyttää vastaavanlaista toimintaa. Ainakin hän säteilee ym
pärilleen hyvää tahtoa ja hyvää tuulta.
Ulla Aijamaa
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JAPANI on koettava.

HELSINGIN LAATUMATKAT OY
HIETALAHDENKATU 3,00180 HELSINKI
PUH 09-686 6980 FAX 09-694 3834
WWW. LAATUMATKAT.FI
WITHIN n Ml

<

O-HASHI DE TABEMASHOO!
SHINJAGA To TORINIKU NO ITAME-NI
Katsuiion 1 amaki: La cuismc Japonaisc / käännös Laura L.

UUSIA PERUNOITA JA KANAA
SOIJAKASTIKKEEN KERA
600 g pieniä uusia perunoita
3 kanan siipeä
50 g porkkanaa
20 g vihreitä papuja
3 skl sokeria
I rkl
4 rkl soijakasriketta
* Mirin; makea fermentiotu sake, jota käytetään lihaan, kalaan ja vihanneksiin
Mirin kuumennetaan jotta alkoholi haihtuisi ja maku nousisi esiin
Sen korvaa sake, johon on lisätty sokeria suhteessa
I rkl miriniä 1 tl sokeria + Vi tl sakea.

Valmistelut 20 min., valmistus 30 min

Perunat pestään runsaassa vedessä karkealla harjalla Pavuista poistetaan rihmat
ja kiehauta niitä suolavedessä jokunen minuutti Paloittele Kuori porkkanat ja
leikkele paloiksi alareunan piirrosohjeen mukaisesti i.eikkaa kanansiivet neljäksi
palaksi poistamatta luita
'Hyppäytä '' kanan palat kattilassa 2 ruokalusikaiIisessa öljyä Poista kananpalat
ja lisää I rkl öljyä, kuumenna ja lisää perunat ja porkkanat, kun niiden pintaan on
tullut väriä, lisää kananpalat Peitä vedellä, kuumenna kiehuvaksi ja kuori vaahto
pinnalta Lisää 3 rkl sokeria ja 1 rkl Mirinä, kansi päälle ja anna vielä muhia 5 min
keskilämmöllä lisää 4 rkl soijakastiketta ja anna nesteen haihtua kolmannekseen
hämmentäen välillä Asettele pavut päälle kauniisti Itadakimasu-
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Yhdistyksen kautta:
japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset,
käyntikortit,
kalligrafiat,
Japanin kulttuurin kurssit
ja luennot kouluille,
opistoille, liikelaitoksille:
kieli, origami, ikebana,
kalligrafia, historia,
kirjallisuus, puutarhat,
taide, musiikki jne.
yhdistys valittaa myös
japaninkielistä opastusta
Puh+Fax 09-698 6496
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趣境
HARRASTUSPIIRIT
Yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA Wecksellintie 6,
ellei toisin mainita.
IKEBANA- asetelmia sommitellaan TOMOHIMSSA su 16.9 ja 1111.
klo 11.3〇. Kurssin hinta 4〇.-/ kerta maksetaan paikalla opettajalle, joka tuo
materiaalin. Tarkemmin Laura Lappalainen 09-698 6496.

KALLIGRAFIA 80.-/lukukausi. Ilmoittautuminen Yoko Kobayashi p. 724 6746

JAPANIN KIELEN KURSSIT Kurssin hinta 60〇.- / lukuvuosi. Opettaja antaa
ensimmäisellä kerralla maksukuitin.
Tarkempaa tieto ja ilmoittautumiset: Pia Matilainen p. 753 3171
ALKEISKURSSI MA klo 18.30 - 20

JATKOKURSSI EDISTYNEILLE MA klo 17 -18 30
Osallistujalta edellytetään ainakin hiragana- ja katakana-kirjainmerkkien
osaamista

KOKKAUKURSSIT Ravintola KOTO, Kalevankatu 21
Opettajana KAKUTA-san
Tietoa antaa Fred Kapri p k. 692 2106, t. 692 7522

MIEKKAPIIRI Tietoa antaa Ronny Rönnqvist p 595 068 (koti)
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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 40.-+ postituskulut, paitsi 2〇. BU,
josta suuren kysynnän vuoksi jouduttiin ottamaan pieni lisäpainos; tämä nosti
hintaa, jäsenille 70.- ja muille 8〇・-. Sama hinta myös 22. KEN. Joitain numeroita
ei ole enää saatavissa, Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

HUOMI Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 10.- +
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 3,5,6,9,10, ”・12,13,
HASHIEN AIHEET

4
5.
6.
7.

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

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 (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
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN 一 Japanin linnat,
haarniskat, mon
23. EN 一 Japanilaiset puutarhat

TaoiQ J・ Tuomi: JAPANILAIS^SUOMALAINEN KANJZANAKIRJA

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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Pirjo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN FINNISH LANGUAGE.

bibliography

JAPANIN KIRJALLISUUS SUOMEN KIELELLÄ,

BIBLIOGRAFIA
Sisältää suomennosten luettelon lisäksi
Yleiskatsauksia ja hakemistoja.
80s Hinta 50 mk + postikulut.

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA Tadaaki Kawata: JAPANIN KI£U
196 sivua, jäsenhinta 7〇・-. muille 85.-, kasetti I/5〇・-, kasetti II/4〇,- +
postikulut
SANASTO EDELLISEEN iapani-suomi-iapani n. 2000 sanaa, 2〇.- +
postikulut
JAPANI 2001 toimittanut Tero Salomaa

Huom! Nyt hintaan 10.- + postikulut.

TILAUSKUPONKI
Tilaa tällä kupongilla Postiosoite PL 305, 00101 Helsinki. Pankki: SAMPO 800021 一 6481 665

PINSSI

HASHI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI

SANASTO

KASETTI I____ II

TAPIO J. yuOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA

NIMI

LÄHIOSOITE

PU H/FAX

POSTITOIMIPAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ
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ALLEKIRJOITUS

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.- SAMPO 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
…ーー

NIMI

PUH______________________________________________________________________________

FAX

E-MAIL

LÄHIOSOITE___________________________________________________________

…

POSTINUMERO______ _____ ____________________________________________ __ _________

POSTITOIMIPAIKKA

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN).

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS__________ __________________________________________________________ •

ALLEKIRJOITUS.
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SHINODA TOKO - Chikara, Voima
Maalattu hopeakankaalle, 140x90 cm
DARUMA Japanese & Antiques magazine 131

