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Kansikuva

No teatterin naamio (ko-omote), 1500-luvun alkupuolisko 
Muromachi-kausi
värjättyä puuta: korkeus 21,5 cnt leveys 16,5 cm

Toisin kuin gigaku tanssinaamiot, jotka usein peittivät koko pään, tämä 
tyyppi on varsinainen naamio, koska se kätki näkyvistä vain kasvot. Nö 
naamiot eivät olleet groteskeja eivätkä karrikoituja. Abstraktisen 
luonteensa mukaisesti niitä käytettiin kuten sana no (taide-esitys) 
osoittaa - sankaridraamoissa, perinteellisissä tansseissa alkukantaisen 
shinto uskonnon menoissa. Draamoissa oli runomittaisia tai 
suorasanaisia vuoropuheluja, joita säestivät tanssit, lausuntakuorot, 
soitto ja laulu. Naamioitu päähenkilö oli tavallisesti nainen, joka edusti 
jumalolentoa, pahaa henkeä tai hirviötä. Naamion otaksuttiin synnyttävän 
mielteitä yliluonnollisista voimista, jaloja ajatuksia ja tulisia intohimoja. 
Nämä ilmaukset täytyi yleisön voida perinteellisesti todeta maagisten 
ajatusten, tuonpuoleisten voimien, rakkauden, surun, vihan, köyhyyden tai 
hulluuden henkilöitymiksi. Draamojen väliajoilla esitettiin kyogen nimisiä 
lyhyitä ^leikillisiä sanoja ‘‘ eli farsseja (professori Rein Raudin mukaan 
kyogenin kohdalla ei voida puhua farsseista vaan absurdista huumorista, 
toim. huom.) , joissa myös tarvittiin naamioita. Kauneimpiin no 
naamioihin kuuluu ko-omote. Nimi merkitsee pieniä kasvoja ", mutta ei 
johdu naamion koosta vaan ilmeestä, joka johtaa ajatukset lapsuuteen, 
viattomuuteen Ja raikkauteeruSilmät ja nenä ovat hennon lapselliset, 
mutta korkea otsa osoittaa älyn varhais kypsyyttä. Henkilö voisi hyvin olla 
nuori nainen, joka uneksii lapsuutensa viattomuudesta.

Maailman taideaarteita 6: Kansallismuseo, Tokio (1969)



TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl
Päätoimittaja: Matleena Järviö, Puijetie 7b 379,00 960 Helsinki, puh. 050-592 8369
Aineisto on tervetullutta lehteen (WORD- liitteinä, matleena.jarvio@japaninkulttuuri. net) 
Avustajat: Liisa Kemppi, Minna Karensalo, Mervi Kapri
Mahdolliset faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €),ヽh s. 34 € (25 €), % s. 20€ (18€)

JÄSENMAKSUJA maksettaessa pyydämme aina ilmoittamaan VIESTI-osiossa 
jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., PL 305, 00 101 Helsinki

kuva: Antti Lappalainen

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tilataan myös 
englanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma 
(japanilaista taidetta ja antiikkia). Satavilla myös Japan Echo (japaninkielisistä 
lehdistä käännettyjä ajankohtaisaiheita). Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä 
puhelimitse: Ulla Arjamaa p. 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen p. 09- 698 
6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotilassa TOMOHIMASSA os. 
Wecksellintie 6.
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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 vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHI-julkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokirja. Yhdistyksellä on oma kirjasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana. ruoka, 
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteys: PL 305. 00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 6496.
日本文化友の会は19 7 8年に設立され、 フィンランドの人たちに様々な日本文化を

紹介し、 また日本人にフィンランドの文化を知っても らうことを目的としています。

当会は年一度の「水の音」コンサートを初め、日本から劇団やオーケストラ、映画な 

どを招請しています。出版活動としては、日本語テキストとその付属カセットテープ、 

年一回発行の総合日本文化特集誌「権」、年4回発行の当会機関誌「友」などがあり 

ます。 またサークルとして生花、書道、言葉のボール、折紙、料理の各部が活動し 

ており、その他にも旅行・遠足や伝統的な祭事も行なっています。さらに日本の美術 

展覧会のアレンジにも協力しています。当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、「ヘルシンキ中央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。

Visions of Japan
日本よもやま話

JAPANILAINEN TYÖSSÄ
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2002

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

MATLEENA JÄRVIÖ 050-592 8369

TOMOKO SAITO-SOINISALO 09- 757 1662

VARAJÄSENET HELI LAITINEN 09- 241 2342

LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09- 724 5031

MATKAT MINNA KARENSALO 09- 693 9309

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA MATLEENA JÄRVIÖ 050-592 8369

TOMO/ VAKITUINEN AVUSTAJA LIISA KEMPPI 09- 388 3439

YSTÄVYYSSEUROJEN
LIITON YHTEYSHENKILÖ HELI LAITINEN 09- 241 2342

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- 724 6746

MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09- 555 755

RUOKA KENICHIKAKUTA (klo 12.00 jälk) 09- 395 2992

FREDKAPRI 09- 692 7522
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Hyvät JKY-jäsenet,

Tätä kirjoittaessani on vihdoin taas kaunis kesäsunnuntaipäivä. Kas kun ne hienot 
päivät muuten aina tuuppaavat keskittymään arkipäiviin. Mutta nyt aurinko 
lämmittää mukavasti, kun istun saunanseinää vasten, linnut laulavat ja on niin vihreätä 
että oikein häikäisee. Lina-koira makaa vierelläni tyytyväisenä uinnin jälkeen. On 
pakko uskoa että kesä on vihdoinkin saapunut.

Jonkun verran aikaa on vierähtänyt sitten viime esiintymiseni tällä palstalla. Sinä aikana 
on paljon tapahtunut, mutta tässä yhteydessä relevantti asia on että Tomo-iehden 
päätoimittaja on vaihtunut. Laura on siirtynyt hyvin ansaittuun reserviin ja Matleena 
on raikkain ottein siirtynyt päätoimittajan pallille. Jäsenlehden toimittaminen on raskas, 
mutta tärkeä tehtävä jokaisessa yhdistyksessä 一 niin myös JKY:ssä. Tehtävän 
mielekkyys on tietty paljon siitä riippuvainen, pitääkö toimitustyöstä ja lehdykän 
(olen ymmärtänyt) joskus kaaosmaisesta tekemisestä. Näin oli ainakin Lauran kohdalla 
asianlaita, siitä on todistuksena paksu pinkka erinomaisesti toimitettuja ja luettavia 
Tomo-lehtiä vuosien varrelta. Uskon että tämä on myös Matleenan tie 一 sen todistaa 
ensimmäiset hänen toimittamansa Tomo-lehden numerot. Mutta, yksin hommasta tulee 
liian raskas taakka vetää, joten mikäli tekee mieli mukaan avustajaksi niin ottakaa toki 
Matleenaan yhteyttä, ja "please keep those contributions coming in folks !"

Itse toivon myös saavani enemmän itsestäni irti yhdistyksemme suhteen. On ollut 
huono omatunto mm. miekka- ja leflapiirien suhteen. Olen toki ollut aktiivinen 
työssäni yrityksissämine saada enemmän lentovuoroja Suomen ja Japanin välillä, 
ja nimenomaan Tokioon. Valitettavasti vaan japanilaiset viranomaiset eivät ole tähän 
saakka olleet myöntyviä toivomuksiemme suhteen, mutta - gambatte ! Joka tapauksessa, 
toivottavasti ensi syksynä riittää enemmän aikaa myös muihin Japani-harrastuksiin.

Kesäaika tulee, niin kun tavallista, olemaan varsin hiljainen yhdistyksemme toiminnan 
suhteen. Ovathan jäsenet lomilla ja ties missäkin 一 kenties jopa futista Japanissa 
katsomassa! Mutta loppukesästä taas tapahtuu. Ensin on luvassa eksoottista katseltavaa 
ja kuunneltavaa Okinawastaja sitten tietenkin perinteelliset JKY:n Aino Ackte'en 
huvilassa pidettävät kesäbileet. Syksyllä on luvassa harvinaisia japanilaisia lefibja 
Suomen Elokuva-arkiston esittäminä. Näistä asioista löytyy tarkempaa tietoa 
lehden sisäsivuilla.

Näillä sanoilla toivotan kaikille JKY-jäsenille omani, toimituksen ja koko 
johtokunnan puolesta mitä parhainta ja virkistävää kesää.
Tavataan taas loppukesästä!

Ronny Rönnqvist

puheenjohtaja
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WWW.JAPANINKULTTUURI.NET
Klikkaa itsesi yhdistyksemme verkkosivuille!

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

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

ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA 
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRV1
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanrtalo

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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Okinawa Musiikki- ja Tanssiteatteri CHURA

CHURA on ensimmäinen kokonaan naistanssijoista koottu ryhmä, joka 
edustaa Okinawan saaren rikasta tanssi- ja musiikkiperinnettä.

Okinawa Musiikki- ja Tanssiteatteri Churan perustivat ryhmä Okinawan 
kuuluisimman ja arvostetuimman tanssikoulun, Tamagusuku koulun, 
naistanssijoita. Chura- ryhmää johtaa Hideko Tamagusuku, joka on toinen 
Tamagusuku koulun johtajista.

Okinawa Musiikki ja -Tanssiteatteri Churan esityksissä on voimakas 
lataus uutta, mutta kuitenkin kunnioittaen vanhaa perinteistä japanilaista 
tanssi-ja musiikkikulttuuria. Chura- ryhmä on esiintynyt laajalti 
perustamisestaan lähtien kotimaansa lisäksi mm. Koreassa, Kreikassa ja 
eri Aasian maissa.

MA 5.8.02 klo 19.30

Savoy-teatteri, Kasarminkatu 46-48 p. 09-169 3703 Liput: 12/10 €

Huom! Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenille jäsenalennus (2€) 
ostettaessa lippu Savoy-teatterin lipunmyynnistä.

Tuotanto Sanvoy-teatteri, Japanilaisen kulttuurin ystävät ry. ja Japanin 
suurlähetystö. Esitystä tukee Agency for Cultural Affairs of Japan
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Taas on tullut kesä ja Aino Ackten huvilalla vietetään 
yhdistyksemme

PERINNE JUHLAA JA VEDEN ÄÄNI -konserttia

SU 25.8. klo 16.00

Nautimme kauniista luonnosta, ihailemme huvilamiljöötä, 
herkutelemme Kabukin maukkailla o-bentoilla, 
kuuntelemme japanilaista musiikkia, ja on ne 
maanmainiot arpajaiset...

Tervetuloa jäsenet ja jäsenten ystävät!

Ilmoittautuminen: sähköpostitse ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net 
tai puhelimitse Ulla 09- 724 5031 ja Laura 09- 698 6496 
viimeistään ma 19.8. Hinta 20 €, maksetaan yhdistyksen tilille 
Sampo 800021-6481 665. Mukaan mahtuu 40 hlöä

HUOM! Talkoolaisia tarvitaan pöytien kantoon, liinojen 
levitykseen, salin koristeluun ja j älkiemme siistimiseen. 
Tulethan auttamaan?!

Saapumisohje: puhelinluettelon kartta 14, ruutu 57 x 74. Numeron 57 alla 
keltaisella merkitty oikeanpuoleinen rakennus rannalla on Aino Acten huvila. 
Metro + bussi: Metro Herttoniemeen, josta bussi 88 n.10 min välein, jää pois 
Henrik Borgströmintien toisella pysäkillä, ja siitä on viitoitus huvilalle. 
Autolla: Itäväylä 一 Herttoniemen liikenneympyrä - Linnanrakentajantie 一 
Laajasalontie 一 Koirasaarentie 一 Henrik Borgströmin tie, jolta musta viitta 
oikealle Tullisaaren ulkoilupuistoon ja huvilan pysäköintipaikalle.
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JKY:n sääntömääräinen vuosikokous

Annantalon auditoriossa 28.2.2002 pidettyyn vuosikokoukseen 
saapui parikymmentä yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtaja 
Ronny Rönnqvistin kokeneella otteella kokous eteni 
sujuvasti. Vuoden 2001 vuosikertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin 
ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja 
taloudenhoitajalle. Jäsenmaksuksi päätettiin € 17. 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2002 hyväksyttiin. 
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ronny Rönnqvist, 
johtokunnassa jatkavat entiset jäsenet. Tilintarkastajiksi 
valittiin Peter Schild ja Tapio Tuomi, varalle Jaana Pukkila 
ja Liisa Savolainen. Lopuksi keskusteltiin jäsen
Pauliina Vuorisen esittämästä kysymyksestä, joka koskee 
perhejäsenyyttä. Todettiin, että asia on hallinnollisesti 
hankala hoitaa käytettävissä olevilla vähillä resursseilla. 
Sama koskee muussa yhteydessä esille tullutta 
yritysjäsenyyttä.

Varsinaisten käsiteltävien asioiden lisäksi keskusteltiin 
jäsenmaksuihin liittyvistä ongelmista. Todettiin, että 
viitenumeron käyttöönotto voisi helpottaa maksamista 
ja maksujen seurantaa. Johtokunta pyrkii etsimään 
keinoja, joilla jäsenet saataisiin paremmin hoitamaan 
maksunsa, mm ilmoittelemalla asiasta entistä tehokkaammin 
Tomossa - ei lehteä, jos ei maksua! Ronny Rönnqvist 
kertoi vielä Annantalon Japani-päivästä 28.4.2002, 
JKY:n yhteistyöprojektista Annantalon, budo-seurojen 
ja monien muiden tahojen kanssa. Tapahtumasta 
kerrotaan toisaalla tässä lehdessä.

Ulla Arjamaa
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Japanilaiset temppelit 一 Japanin buddhalaisuuden historiaa

Japaninkielen sana terä (jin) tarkoittaa buddhalaistemppeliä (vrt. shinja 〜 
shintopyhäkkö). Buddhalaisuus saapui Kiinan ja Korean kautta Japaniin 
550-luvulla, ensimmäisen temppelin sanotaan olevmi Mukuharadera, 
joka perustettiin vuonna 552. Uusi uskonto toi pintaan poliittiset kiistat ja 
sytytti valtataistelun buddhalaisuutta vastustavan Manobe-suvun ja uutta 
tulokasta puoltavan Soga-suvun välille, mikä päättyi jälkimmäisen 
voittoon. Soga no Uniako rakennutti Asukaan vuonna 596 Hokojin- 
temppelin, jota pidetään ensimmäisenä oikeana J 叩aniin rakennettuna 
temppelinä. Se muodostui pääaulasta, missä sijaitsi pronssinen buddhan 
kuva, ja itäisestä ja läntisestä pääaulasta sekä kolmesta pagodista.

600-ja 700-luvuilla buddhalaisuus kukoisti valtion suojelemana. Prinssi 
Shotokun sanotaan rakennuttaneen ns. Närän seitsemän suurta temppeliä, 
joihin kuuluvat Shitennoji, Horyuji ja Daianji. Suurten sukujen johtajat 
rakennuttivat temppeleitä, ujidera (uji 〜sukiyen johtajat), jotka 
keskittyivät vaalimaan suvun hyvinvointia, ympäri Japania. Keisari 
Temmun (672 - 686) hallitusaikana merkittiin muistiin, että temppeleitä 
rakennettiin kaikkien maakuntien pääkaupunkeihin, ja niissä toimi 
munkkqa opettajina. Vuonna 742 keisari Shomu (724- 749) määräsi 
rakennettaviksi jokaiseen maakuntaan maakunnallisen temppelin, 
kokubunji, ja vuoteen 780 mennessä useimmat näistä oli saatu valmiiksi. 
Pääkaupunkiin (Heiankyo, nyk. Nara) rakennettiin keskustemppeli 
Todaiji. Nara-kauden (710-84) loppuun mennessä Japanissa oli noin 360 
temppeliä. Nara-kautta leimasi valtion ohjaaman buddhistisen 
järjestelmän luominen, ja temppeleiden hyvinvointia pidettiin suorana 
heijastumana valtion kyvykkyydestä.

Heian-kaudella (794-1185) perustettiin kaksi merkittävää 
buddhalaiskoulukuntaa: Tendai- ja Shingon- koulukunnat. Tendai- 
temppelit Enryakujija Miidera, ja Shingon- temppelit Koyasan ja Toji 
saavuttivat kannattajia keisarillisen perheen ja aateliston keskuudessa. 
Syrjäisten maakuntien temppelit alkoivat lahjoittaa maitaan 
pääkaupungissa Kiotossa oleville temppeleille, ja näistä maista (shoen) 
tuli myöhemmin päätemppelien talouden tukipylväs. Enryakuji ja 
Kofiikuji -temppelit saivat suuret maa-alueet hallintaansa ja ylläpitivät 
soturimunkkijoukkoja. Niistä tuli myös kaupan ja käsityön keskuksia. 
Heian-kaudella syntyi myös Puhtaan maan koulukunta, joka palvoi
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Amida-buddhaa kaiken pelastajana. Koulukunnan suosiota tuki vallalla 
ollut mappo- käsitys, mikä tarkoitti uskomusta buddhalaisuuden 
kukoistuskaudesta, jota seuraa laskukausi ja lopulta kaiken tuhoutuminen. 
Aatelisto rakensi lukuisia Amidan palvontaan omistautuneita temppeleitä, 
joiden joukossa Hodo Byodoin.

Myöhään 1100-luvulla valtaan astui Kamakuran shogunaatti eli 
sotilashallinto (Kamakura-kausi 1185-1333). Tuona aikana 
zenbuddhalaisuus saapui Japaniin Zen Rinzai nimisenä koulukuntana ja 
zen-temppeleitä rakennettiin shogunaatin avustuksella Kamakuraan, 
Kiotoon ja muihin osiin Japania. 1200-luvulla syntyi myös Nicihiren- 
koulukunta munkki Nichirenin johdolla.

Muromachi-kauden (1333-1568) alussa, vuonna 1338, shogun Ashikaga 
Takaajin määräyksestä rakennettiin Rinzai koulukunnan temppeleitä, 
ankokuji tai ankokokuzenji, jokaiseen maakuntaan. Muromachi-kaudella 
Puhtaan maan ja Nichiren koulukuntien edustama buddhalaisuus levisi 
myös kansan keskuuteen, tähän astihan buddhalaisuuden opit olivat 
jääneet hyvin kaukaisiksi ja vieraiksi rahvaalle. Toisaalta kulloisetkin 
valtaapitävät olivat aina pyrkineet synkretisoimaan buddhalaisuutta ja 
shintolaisuutta. Nyt lahkot muodostivat da〃如-verkoston, ja pyrkivät 
luomaan kannattajiin läheiset yhteydet mm. jäljestämällä hautajaisriittejä 
ja muistopalveluita. Japanin buddhalaisuuden suuntia leimasivat edelleen 
myös politikointi ja aseelliset selkkaukset, jo vuonna 794 oli pääkaupunki 
jouduttu siirtämään Närästä Heiankyohon (nyk. Kioto) valtapoliittisista 
syistä.

1500-luvun jälkipuoliskolla (Azuchi-Momoyama - kausi 1573-1600) 
monet soturit kilpailivat keskenään yhdistääkseen maan. Eräs heistä, Oda 
Nobunaga, tuhosi Enryakujin, Kongobujin, Negorojin ja Honganjin 
temppelit taistelussaan maan yhdistämiseksi ja soturimunkkien ja 
temppelien vallan kukistamiseksi. Nobunagan seuraaja Toyotomi 
Hideyoshi asetti temppelit valvontaansa ja Hideyoshin kuoltua 1598 
Tokugawa ley asun onnistui vakiinnuttaa maa ja kukistaa temppelien 
sotilaallinen mahti.

Tokugawa shogunaatin virkaanastujaiset olivat vuonna 1603 (Edo/ 
Tokugawa-kausi 160〇•1868).Shogunaatti asetti temppelit tarkkaan 
valvontaan eri määräyksin ja kielsi yksityisten temppelien rakentamisen.
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Kansallinen eristyspolitiikka (sakoku) hyväksyttiin 1639, kristinusko 
kiellettiin ja kaikki japanilaiset määrättiin kuuluviksi paikallisiin 
temppeleihin. Näin temppeli-danka 一 suhde vakiinnutettiin ja temppeleistä 
tuli loppujen lopuksi shogunaatin edustajia väestöniaskun hallinnossa. 
Temppelit vakiinnuttivat näin asemansa, mutta samalla ne etääntyivät 
uskonnollisista päämääristä (ja tavallisesta kansasta). Kun shogunaatin ja 
daimyon hallintoalueet ajatuivat taloudellisiin vaikeuksiin Edo-kauden 
jälkimmäisellä puoliskolla, joutui temppelin saama rahallinen tuki 
kritiikin kohteeksi, ja yhdistyi rahvaan ärtymykseen siitä, että temppelien 
katsottiin edustavan feodaalijohtoa. Liikehdintä buddhismin 
tukahduttamiseksi saavutti laajenevaa kannatusta, ja lukuisat 
hallintoalueet toteuttivat politiikkaa, jonka tarkoituksena oli 
buddhalaistemppelien yhdistäminen tai budhismin tukahduttaminen.

Meijirestauraation jälkeen 1868 uusi hallitus alkoi muodostaa shintosta 
kansallista uskontoa ja määräsi buddhalaisuuden erotettavaksi 
shintolaisuudesta. Kaikki buddhalaiset kuvat ja välineet siirrettiin pois 
shinto- ja paikallisten jumalien (jinushi no kami) pyhäköistä ja 
suojelijajumalien (aaranjin) perustat purettiin. Buddhalaisvastainen liike 
ryöpsähteli eri osissa maata ja temppeleitä hajotettiin tai suljettiin, ja 
buddhan patsaita ja esineitä tuhottiin. Myös temppelien väestörekisteri- 
jäijestelmä lakkautettiin. Vuonna 1871 monet temppelien omistamat maa- 
alueet takavarikoitiin hallituksen toimesta, mikä aiheutti taloudellisen 
kriisin temppeleissä. Buddhalaisuus, jota tuolloin pidettiin vähemmän 
tärkeänä verrattuna valtio-shintolaisuuteen, asetettiin tarkkaan valtion 
valvontaan ja uusien temppelien rakentamista ohjailtiin hallituksen 
taholta. Temppeli-danka 一 yhteys, samoin kuin pää- ja 
paikallistemppeleitä yhdistävä hierarkkinen jäijestelmä jatkui. 
Uskonnollinen toiminta pysähtyi ja joutui rappiolle monin paikoin, kun 
hautajaistoimituksista ja muistoriiteistä tuli ainoa ihmisiä ja temppeliä 
yhdistävä tekijä.

Vuoden 1947 perustuslaissa taattiin uskonnonvapaus. Vaikka temppelit 
kärsivät sodan tuhoista ja sodanjälkeisestä maareformista, ne vähitellen 
toipuivat. Jotkut temppelit saivat lisätuloja avaamalla alueensa yleisölle, 
valtava pienten temppelien enemmistö kärsii kuitenkin talousvaikeuksista.

lähde: Kodansha Encyclopedia of Japan (lyhennelmä) 
käännös: Liisa Kemppi
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TAITO JA TAISTO

Annantalon Japani-päivä

Sunnuntaina 28.4. aamulla varhain satoi rankasti. Meillä piti olla budonäytös myös 
ulkona! Mutta ei ilmojen pidä antaa häiritä tärkeitä asioita. Kun saavuin 
Annantalolle, siellä hyöri ahkeraa väkeä. Sitä paitsi kevätsade tuntui raikastavan 
ilmaa, kirkastavan luonnon vihreyttä.

Kello kymmeneltä avajaisten budoesiintyjät olivat pukeutuneet, näyttely ja 
työpajat rakennettu, japanilainen ruoka tarjolla, esittely- ja myyntipöydät valmiina. 
Annantalon johtaja Johanna Lindstedt ja JKY:n puheenjohtaja Ronny Rönnqvist 
esittivät tervehdyksensä. Ja niin saattoi suurlähettiläs Norimasa Hasegawa, joka 
oli saapunut tilaisuuteen puolisoineen, avata juhlallisesti tämänvuotisen Annatalon 
Japanin kulttuuri -päivän.

Japanin kulttuuri valtasi Annantalon melkein kokonaan, kellarista toiseen 
kerrokseen. Työpajoissa saattoi tutustua ikebanaan, kalligrafiaan ja origamiin. 
Näytöksin esiteltiin teetaidetta ja bonsaita. Yleisöä perehdytettiin go-pelin 
salaisuuksiin ja mangaan, japanilaiseen sarjakuvaan. Annantalon käytävillä 
esittäytyivät Japanin ystävyysseurat ja eri budolajien yhdistykset. Siellä myytiin 
japanilaisia kirjoja, ruokatavaroita, teetä, antiikkia, keramiikkaa. Kahvilassa voi 
maistella japanilaisia ruokia ja nauttia vihreää teetä. Auditoriossa kuunneltiin 
luentoja, aiheina olivat Pehmeä taistelutaito, Geisha kulttuurihistoriallisesta 
näkökulmasta ja Geisha mediassa sekä Manga - japanilainen saijakuva. 
Yamaguchin yliopiston vaatesuunnittelun professori Yumiko Mizutani kertoi 
erikoisalastaan ja esitti muotinäytösvideon, joka oli kuvattu zeniläisen mestarin 
Sesshun puutarhassa. Tämänvuotinen näyttely esitteli Taito ja taisto -teeman 
pehmeämpää puolta: esillä oli geishan ammattiin kuuluvaa taidokasta esineistöä, 
sekä naisen ja kodin piirin esineitä menneiltä ajoilta ja nykypäiviltä.

Yleisöä tulija meni koko päivän tasaisena virtana. Ei ollut ruuhkaa eikä 
toisaalta hiljaista hetkeä. Iloinen puheensorina kuului joka puolelta. Ystävät 
tapasivat toisiaan, uteliaat kyselivät, katselivat, kuuntelivat. Tällainen projekti 
vaatii vapaaehtoisvoimin toteutettuna melkoisesti ponnisteluja, ja aiheuttaa 
toisinaan väsymystä ja turhautuneisuuden tunnetta, mutta paikalle saapunut 
yleisö palkitsee vaivan moninkertaisesti.

Aurinkokin tuli näkyviin ja valaisi upeasti hienon kulttuuripäivän.

Ulla Arjamaa
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Hieno no-tekstien lukuilta Teatteri Avoimissa Ovissa

Osana Teatteri Avoimien Ovien kevään Japani-saijaa jäljestettiin 
Helsingissä 7.3. no-näytelmätekstien tukuilta, jossa kuultiin kisailija ja 
suomentaja Kai Niemisen kääntämiä tekstejä. Tunnelma olikin hieno: 
kääntäjä kertoi suomennosten ja no-näytelmän taustoja, ja lukijoina 
toimineet Maija-liisa Ström ja Jarmo Heikkinen tulkitsivat upeasti 
tekstinäytteitä. Illan juonsi Kaija Valkonen.

Japaninkielinen sana no tarkoittaa taitoa, kykyä ja no-esitys onkin monen 
alan taidonnäyte: näyttelijöiden lisäksi näytelmätekstien kirjoittaminen, 
kuorolaulu, tanssi, pukiijen ja naamioiden valmistaminen ovat eriytyneet 
omiksi taidealoikseen. Sinänsä ilta seurasi japanilaista esikuvaa: no-tekstit 
ovat oma taidelajinsa ja Japanissa jäijestetäänkin "pelkkien" tekstien 
lukutapahtumia.

Japaniin saapui Kiinasta 600-luvulla gigaku-tanssi, jossa käytettiin suuria 
naamioita, ja sarugaku eli kansanomainen teatteri, joka piti sisällään 
klovneja, ilveily öitä ja akrobaatteja. Kansanomaisista juurista no-teatteri 
kehittyi Muromachi-kaudella (1333-1568) hyvin hienostuneeksi 
ylimystön taidelajiksi. No-näyttämö on hyvin pelkistetty, taustana on 
mänty, muita lavasteita ei käytetä. Kieli on vanhaa, ja puhetapa nolle 
ominainen, liikkeet hyvin niukkoja ja symbolisia. Buddhalainen filosofia 
on vahvasti läsnä teksteissä.

No-esitys koostuu viidestä erillisestä näytelmästä, joiden välillä esitetään 
kyogen- näytelmiä, absurdia huumoria. No-näytelmän kaava on aina sama: 
sivuhenkilö on matkalla johonkin paikkaan, jää yöksi ja muistaa, että 
paikkaan liittyy jokin legenda. Hän tutustuu paikalliseen henkilöön 
(päähenkilö, jonkin hengen ilmentymä), joka kertoo tarinan ja poistuu, ja 
yöllä henget kertovat tarinan vielä uudestaan. Juoni kerrotaan takautumien 
kautta ja tarinaa leimaa terapeuttisuus.

No-näytelmät jaetaan viiteen lajiin aiheittensa perusteella:1)yvakino eli 
jatkonäytelmät, joiden päähenkilö on yleensä jumala tai henkiolento, 2) 
shuramono eli soturinäytelmät, 3) kazuramono eli peruukkinäytelmät 
kertovat rakkaudesta, ja niiden päähenkilö on nainen, 4) yobanmemono eli 
neljännet näytelmät, joissa usein esiintyy järkensä menettänyt ja 5) kirino 
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eli lopetusnäytelmät, joiden päähenkilö on hyvän- tai pahansuopa 
paholainen. Esitystä ja näytelmää tahdittaa jo-ha-kyu rytmi, joka 
muistuttaa paikallaan pomppivaa palloa eli näytelmän alku on hidas, 
samoin keskiosa, mutta psyykkinen lataus kiihtyy loppua kohden.

Illan kuluessa kuulimme näytteitä eri tekstilajeista, ja no-tekstien 
monimuotoisuus oli käsinkosketeltavaa: lyyristä runoutta, vahvoja 
tunteita, henkeäsalpaavaa kauneutta. Kai Nieminen on todella onnistunut 
tulkitsemaan kääntämiensä tekstien sielun suonien kielelle kuten oheisesta 
katkelmasta käy ilmi:

AOI NO UE 一 ROUVA AOI

ROKUJO Kolmet vaunut ajavat pyhän opin tiellä, 
niillä pelastutaan palavasta talosta.
Minun majani seinustalla kukkivat vain kurpitsat, 
vaununi ovat rikki, ei mikään voi hälventää suruani. 
Tämän maailman murhe vyöryy 
vastaan härkävaunuina
murhe vyöryy vastaan härkävaunuina: 
palkka menneistä teoistamme.
Niin kuin vaunun pyörä pyörähtää, 
niin vaeltavat sielumme: 
emme pääse kuudesta maailmasta, 
neljästä syntymästä.
Ihmisen elämä on häilyvä ja hetkellinen 
kuin pisangin lehti tai vaahto vedessä.
Sellainen on tämä maailma 一 

eilinen kukka
on tänään enää unta:
typerys se, joka ei ota tästä vaarin.
Tuskaani liittyy vielä viha
en osaa unohtaa, en löydä mielelleni rauhaa, 
mutta jos saisin edes hetken lohdun
olen valmis näinkin pitkälle:
manaajan jousen kutsumana 
ilmestyn kaunaisena henkenä.
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Isä, poika ja itämainen runous

Teatteri Avoimet Ovet hemmotteli kiijallisuuden ystäviä no- 
lukutapahtuman lisäksi viikkoa myöhemmin 14.3. ainutlaatuisella tavalla: 
isä Pertti ja poika Kai Nieminen lukivat runosuomennoksiaan ja omaa 
tuotantoaan Kaija Valkosen juontamassa illassa. Runoilija-kääntäjät 
lukivat täpötäydelle salille kiinalaista ja japanilaista runoutta sekä omia 
tekstejään, kertoivat kokemuksistaan pitkän uransa varrelta ja pohtivat 
tietysti runouden olemusta ja merkitystä. Olikin hienoa kuunnella isän ja 
pojan vuoropuhelua, jota käytiin niin suullisesti kuin tekstien 
välitykselläkin. Pertti Nieminen huomautti mm., että kiinalainen runous 
oli usein myös poliittista. Japanilaisen zen-munkki ja runoilija Ryokanin 
(1758-1831) sanoin taas:

Kuka sanoo minun runojani runoiksi? 
Minun runoni eivät ole runoja. 
Vasta kun ymmärrät etteivät runoni ole runoja, 
voimme ryhtyä keskustelemaan runoudesta.

Poliittisuuden lisäksi runoilla tietysti ilmaistiin henkilökohtaisia tunteita, 
monissa oli vaikutteita buddhalaisuudesta eikä huumoriakaan unohdettu, 
kuten japanilaisen zen-munkki Ikkyun (1394-1481) runosta käy ilmi:

Kaikki muu unohtui, runous ei vielä; 
makaan puolikuolleena nirvanahallissa. 
Näin minä rallattelen matkalla tuonelaan, 
mahtaa Manan herran pihalla katumus 

kouraista suolia.

Illan aikana todettiin kiinalaisen runouden antaneen varhaisimmat 
vaikutteet ja esikuvat japanilaiselle runoudelle, japanilaisethan kirjoittivat 
runoja kiinaksi, syoittivat tapahtumapaikkoja Kiinaan ja siteerasivat 
kiinalaisia mestareita, sillä Kiina oli pitkään sivistyksen esikuva ja 
kiinankielen taito oppineisuuden mittari. Toisaalta Japanissa kehittyi myös 
japaninkielinen waka-runous ja näin oma rikas perinteensä kiinalaisen 
ilmaisun rinnalle. Monet japanilaiset kiijoittivatkin runoja sekä kiinaksi 
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että japaniksi, ja runouden tunteminen ja runonkiijoitustaito olivatkin 
tärkeitä sivistyksen mittoja.

Japanilaisten runojen tulkinnasta puhuttaessa Kai Nieminen toi myös 
esille, kuinka japanilaisen klassisen runouden ymmärtämisessä on 
ensiarvoisen tärkeää laajat taustatiedot, sillä runoissa on paljon viittauksia 
varhaisempaan kiijallisuuteen, eri henkilöihin, paikkoihin ja tapahtumiin. 
Samoin runot ovat usein monitulkintaisiä, -kerroksisia ja - 
merkityksellisiä. Tämän mahdollistaa japaninkieli, jossa usein eri sanoilla 
on sama äänneasu, mikä mahdollistaa leikittelyn ja tulkintatavan 
monimuotoisuuden.

Pertti ja Kai Niemisen panos kiinalaisen ja japanilaisen runouden 
kääntäjinä on todella merkittävä. Voi vain ihailla molempien sitkeyttä ja 
sielun paloa vieraan kielen edessä, ja lahjakkuutta, jolla tekstit ovat 
kääntyneet soimaan kauniiksi suomennoksiksi.

Matleena Järviö

No tekstit, lähteet: No Hashi /1982 (painos loppunut toim. huom ); Japanin 
kulttuuri (Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen) Kai Nieminen: Japanin kieli ja 
kiijallisuus; Rein Raud: Helsingin yliopisto/ luennot 1998-99

Itämainen runous, kirjallisuutta: Ryokan: Suuri hupsu, suom. Kai Nieminen, 
Basam Books (1998);Ikkyu: Riehaantunut pilvi, suom. Kai Nieminen, Basam 
Books (2000)
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Kegoro Kijin taiteen maailma "Itämainen viiva" 一 
näyttely Malmitalossa 19.3.-13.4.02

Kegoro Kiji:"KalEgrafiasiveltimen avulla olen löytänyt suurenmoisen 
maailman. Pehmeäkärkisenä, mutta kuitenkin terävänä sivellin noudattaa 
käteni käskyjä vetäen haluamani viivan. Jos viivan tarkoitus on muodon 
ilmentäminen, niin vaikka se yhtäkkiä päättyy tai katkeaa, on sitä helppo 
jatkaa. Kuitenkaan minun viivqjeni tarkoitus ei ole ilmentää muotoa.

Viiva itsessään ilmaisee ainutlaatuista liikkeen kauneutta. Näin on ollut jo
ammoisista ajoista ja tavallaan siihen perustaiteemme pohjautuu.
Siveltimellä saa aikaan erilaisia visuaalisia vaikutelmia. Painamalla 
sivellintä eri voimakkuuksilla saadaan aikaan muodon erilaista ilmaisua, 
esimerkiksi aaltoviivaa. Kun viivaa piirtää vauhdikkaasti, siihen saadaan 
alueita, joissa se ohenee näkymättömäksi. Itämainen estetiikka löytää 
kauneutensa näistä viivan näkymättömistä alueista.

Jotkut sanovat teoksi eni ilmentävän erotiikkaa. Totta - yritän viivan 
avulla ilmentää elämän rytmiä.''

Näyttelyn töissä oli todella taidokasta viivan käyttöä, työt jättivät tilaa 
ajatukselle, niissä oli tiettyä mystisyyttä ja arvoituksellisuutta. Näyttely oli 
hyvin hallittu kokonaisuus viivaa, väriä ja muotoa. Taiteilija on 
varsinainen muodon taituri. Kegoro Kijin teosten lisäksi näyttelyssä oli 
myös pari tekstiilitaideteosta, joiden värimaailma oli hyvin sykähdyttävä 
ja hallittu, vierailevana taiteilijana oli Emikö Tosaka.

Mielenkiintoinen modernin ihmisen ajatuksia herättävä näyttely, jonka 
muotokieli valloitti.

Teksti ja kuva Liisa Kemppi
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KIINNOSTAVA KONSERTTIKOKEMUS
Duo-konsertit ovat nykyaikana jokseenkin harvinaisia. Niinpä Temppeliaukion 
kirkko oli melko täynnä 23.3., jolloin tällainen tilaisuus oli tarjolla, järjestäjinä 
Japanin Suurlähetystö, Japan Foundation sekä Suomalais-Japanilainen yhdistys.

Etsuko Teradan ja Kikuo Watanaben takana on saija perusteellisia opintoja Ja
panissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa, runsaasti konserttikokemusta eri puolilla 
maailmaa ja Etsuko Teradalla myös useita kansainvälisten kilpailujen palkintoja. 
Kikuo Watanabe on puoliksi suomalaisen Akeo Watanaben poika, joka aloitti 
piano-opintonsa jo 6-vuotiaana. Etsuko on esiintynyt Helsingin Kaupunginor
kesterinkin solistina appensa johtaessa. Viime vuosina aviopari on erikoistunut 
lisäksi duo-konsertteihin useissa maanosissa.

Kahdelle pianolle lienee sävelletty vähemmän kuin nelikätisesti yhdellä pianolla 
soitettavaa. Niinpä ohjelmaan sisältyi kumpaakin, joukossa myös jokin sovitus. 
Yhden tekijä oli Ferruccio Busoni, Suomessakin 1800-luvun lopulla vaikuttanut 
kuuluisa pianisti, joka käytti teoksessaan suomalaisia kansanlauluteemoja.

Musiikillisesti painokkaampaa antia edustivat Franz Schubertin teokset, erityi
sesti f-mollifantasia op. 103. Konsertin taiteellinen painopiste oli kuitenkin 
Sergei Rachmaninovin saija kahdelle pianolle op. 5, jonka eri osien hienostu
neessa tulkinnassa taiteilijoiden yhteistyö oli elävimmillään. - Toshinao Salon 
Hibernation antoi ohjelmaan oman modernin värinsä.

Finaalinumerona oli Maurice Ravelin La Valse. Tämä tunnettu orkesteriteos 
kahdelle pianolle sovitettuna todisti, etteivät kahden konserttiflyygelin dynaa
miset ja väritykselliset mahdollisuudet juuri jää jälkeen orkesteritehoista.rTai
teilijoiden suoritukset niin teknisessä kuin tulkinnallisessa mielessä olivat kautta 
koko ohjelman ikäänkuin itsestään selvää huipputasoa.

Antti Lappalainen

ARVOKAS KIRJALAHJOITUS

Yhdistyksen tilintarkastaja Peter Schild on lahjoittanut kiijastollemme seuraavat 
saksankieliset, runsaasti kuvitetut teokset:
JAPAN, tekijät Waltraud Lajta-Paolo Koch, 1980
JAPANISCHE KUNST, useita japanilaisia kirjoittajia ja kuvaajia, 1981-2 
JAPAN ZUR HEIAN-ZEIT, Rose Hempel, 1983
DIE SAMURAI, Richard Storry-Wemer Forman, 1986
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IKEBANA

SU 18.8. ALK. KLO 11.00

OPISTON KESÄKODILLA VUOSANNASSA

saunalla meren äärellä.

Perille pääsee: M Vuosaareen, bussi 90A klo 10.30 Uutelan pysäkille, 
josta n. 2 km kävely kesäkodille viittojen ja alla olevan kartan mukaan.

Nautimme vihreästä teestä ja ympäristöstä. Laura kertoo paikan historiasta 
ja sitten lähdetään keräämään materiaalia ympäröivästä luonnosta.
Palataan saunalle, sommitellaan, puhutaan viisaita ja sen jälkeen n.1/2 t 
tauko, jona aikana japanilainen ateria ilmestyy pöytään. Puikkoinaan ja 
pidetään kritiikki asetelmista.

Mukaan mahtuu 10 hlöä, ilmoittautuminen viimeistään pe 9.8. Laura 
Lappalainen puh / vastaaja / fax 698 6496. IKEBANA LUONNOSSA 
päivän hinta 14 € maksetaan 18.8. mennessä tilille Laura Lappalainen 
Sampo 800018- 746 746

Ota mukaan malja, siili, (oksa)sakset jne.
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Ystäväni kanssa

katsottuna kuu r 

vielä kirkkaampi

Muuttolinnut tuovat

palatessaan 

meille kesän lämpöä

Kirsti S uomivuori
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Sari Mäntysolan ikebana-asetelma
Valkoisen Salin näyttely 28.-30.9.01, kuva M J.
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UUTISIA & 
TAPAHTUMIA
Lauri Erikssonin kuvia 
lähiösukupolvesta

Valokuvaaja Lauri Eriksonin kuvia 
lähiösukupolvesta on ollut esillä 
Tokion tunnetuimpiin 
taidegallerioihin kuuluvassa Rocket 
Galleryssa kevättalvella. Suomi 
Pictures- näyttelyn ohella Japanissa 
julkaistaan Nemon kustantama 
näyttelyn nimeä kantava 
valokuvakirja. Lähiösukupolven 
Suomea kuvaava teos ilmestui 
Suomessa viime marraskuussa, 
jolloin Erikssonin näyttely oli esillä 
T aideteollisuusmuseossa 
Helsingissä. (HS 4.4.02)

Alvar Aalto- näyttely kiertää 
Japania

Vuoden 2002 aikana kiertää Japania 
Aalto-museon kokoama näyttely 
Aalto ja punatiili. Kyseinen näyttely 
on kiertänyt eri puolilla maailmaa: 
kolmen vuoden kuluessa se on 
nähty 14 maassa ja 24 kaupungissa. 
(HS 5.1.02)

Sen to Chihiro no 一 elokuva 
palkittiin Berliinin elokuvajuhlilla

Berliinin elokuvajuhlien 
pääpalkinto, Kultainen karhu jaettiin 
kahden elokuvan kesken: Paul 
Greengrassin ohjaaman Bloody 
Syndayn ja Hayao Miyazakin Sen to 
Chihiro no olivat pääpalkitut. 
Miyazaki tunnetaan hyvin 

animaatiosta Prinsessa Mononoke. 
(HS 18.2.02)

Musiikki- ja Tanssiteatteri Chura

Okinawalainen Musiikki- ja 
Tanssiteatteri CHURA esiintyy 
Savoy-teatterissa ma 5.8. klo 19.30 
Liput p. 09-169 3703. Tarkemmat 
tiedot toisaalla tässä lehdessä!

Ikebana luonnossa- päivä

Lauran johdolla sommitellaan 
ikebanaa Vuosannan kesäkodilla su 
18.8. klo 11.00. Ilmoittautumiset 
Laura Lappalainen p. 09-698 6496. 
Hinta 14 €.

Valokuvataidetta: Yoji Ogura, 
Eggs- Pulse of Life

Japanilaisen Yoji Oguran 
taidokkaita valokuvia esillä 
Valokuvakeskus Nykyajassa, 
(Kehräsaari) Tampereella 8.6.- 
18.8.02. Kananmunateeman 
taustalta paljastuu zeniläinen 
filosofia, minimalistinen muna avaa 
ikkunat paljon syvempään, katsojan 
kokemuksiin, "totuuden'' etsintään.

JKY:n kirjahankintoja

Japanin taide (Retretin 
näyttelyluettelo 1990) 
Zen-mestari Sesshu ja hänen 
seuraajansa (2000)
Matkalla, Fujiwo Ishimoto 25- 
vuotta tekstiili- ja 
keramiikkataitelijana (Marimekko 
Oyj:n lahjoitus)
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JANNE KANKAANSYRJÄ, JKY:n jäsen huhtikuussa 2002 Japanissa 
ottamassa osaa SAKURA-MICHI -juoksuun (NAGOYA-KANASA WA 250 km). 
JANNE- san sijoittui neljänneksi ajalla 26.27. Aikamoinen saavutus, BANZAI!
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HYY:n elokuvaryhmän ja Suomen elokuva-arkiston 
Japanilainen elokuva -luentosarja 20.9.-29.11.2002

20.9. Eija Niskanen: Japanilainen elokuva tänään.
Takeshi Kitano: Sonatine (1993)

27.9. Hiroshi Komatsu: Early Japanese cinema.
Teinosuke Kinugasa: Kurutta ippeiji / A Page of Madness (1926)

4.1〇. Henry Bacon: Yasujiro Ozu.
Yasujiro Ozu: Tokyo monogatari / Tokyo Story (1953)

11.I〇. Antti Alanen: Japanin imperiumin tuho ja uuden Japanin synty.
Yutaka Abe: Mojuru ozora / Nipponin uljaat kotkat (1940)

18.1〇. Sakari Toiviainen: Kenji Mizoguchi.
Kenji Mizoguchi: Ugetsu monogatari / Kalpean kuun tarinoita (1953)

25.1〇. Martti Lahti: Akira Kurosawa.
Akira Kurosawa: Shichinin no samurai / Seitsemän samuraita (1954)

1.11. Veijo Hietala: Japanilaisen elokuvan 1950-luku ja suuri läpimurto.
Kon Ichikawa: Nobi / Tulia tasangolla (1959)

15.11. Jarmo Valkola: Nagisa Oshima.ja Japanin uusi aalto.
Nagisa Oshima: Gishiki / Seremonia (1971)

22.11. Lauri Lehtinen: Japanilaisen elokuvan populaarit lajit.
Seijun Suzuki: Tokyo nagaremono / Tokyo Drifter (1966)

29.11. Ari-Matti Saren: Anime.
Hayao Miyazaki: Tenku no shiro Rapyuta / Castle in the Sky (1986, vahvistamatta)

Luennot pidetään perjantai-iltapäivisin elokuvateatteri Orionissa 
(Eerikinkatu 15) klo 14.30-16.30, minkä jälkeenesitetään normaalin 
esityssarjan puitteissa kunkin luennon aiheeseen liittyvä elokuva klo 17.0〇. 

Luennot ovat avoimia kaikille ja sarjan voi suorittaa osana Helsingin 
yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen sivuainekokonaisuutta. Luennot 
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ovat suomenkielisiä, lukuun ottamatta Hiroshi Komatsun luentoa, joka on 
englanninkielinen. Elokuvista peritään SEA:n normaali pääsymaksu (3,5 
euroa/lippu + 6 kk:n kausikortti [4 euroa]).

MIKIO NARUSE

Suomen elokuva-arkisto järjestää yhteistyössä Japanin suurlähetystön 
ja Japan Foundationin kanssa syys-lokakuussa 2002 viisitoista 
harvinaista elokuvaa käsittävän kunnianosoituksen elokuvaohjaaja 
Mikio Naruselle (1905 -1969). Naruse luetaan yhdeksi japanilaisen 
elokuvan neljästä suurimmasta mestarista, ja hän on jättänyt 
jälkensä niin maansa uuteen ohjaajapolveen kuin Akira Kurosawan 
kaltaisiin veteraaneihin. Narusen 89 elokuvaa käsittäneestä 
tuotannosta iso osa on kateissa, ja länsimaissa hän oli tuiki 
tuntematon 1970-luvun lopulle asti. Nyttemmin hänen elokuviaan 
on alkanut näkyä suurten elokuva-arkistojen ja festivaalien 
erikoissarjoissa, ja hänen teostensa moderni ote, hienovarainen 
realismi ja syvällinen naiskuvaus ovat sytyttäneet yleisöjä kaikkialla. 
Suomen elokuva-arkiston Mikio Naruse -sarja kuuluu Orionin syksyssä 
suurempaan japanilaisen elokuvan historiaa käsittelevään kokonaisuuteen. 
Ohjaajan saapuu esittelemään kansainvälisesti tunnettu japanilainen 
elokuvatutkija Hiroshi Komatsu, joka toimii elokuvahistorian professorina 
Wasedan yliopistossa ja joka pitää luennon Mikio Narusen tuotannosta ja 
merkityksestä Orionissa lauantaina 28.9.2002 klo 14.30 -16.0〇.

ESITYKSET

Ti 24.9. 19.30 Three Sisters with Maiden Hearts (Otomegokoro Sannin shimai), Japani
Pe 27.9.19.00 1935. Chikako Hosokawa, 74', englantilainen tekstitys.
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Ke 25.9. 21.00
La 28.9.17.00

To 26.9.19.00
Su 29.9.18.00

Ti 1.10.18.45
Pe 4.10.19.00

Ke 2.10. 21.00
La 5.10.17.00

To 3.10.19.00
Su 6.1〇.18.00

Ti 8.10.17.00
Pe 11.10. 21.00

Ke 9.10.19.00
La 12.1〇.19.00

To 10.1〇•17.00
Su 13.1〇. 20.00

Ti 15.1〇•18.45
Pe 18.1〇.18.45

Ke 16.1〇•19.00
La 19.10 19.00

To 17.1〇.17.00
Japani

Su 20.1〇.18.00

A Married Life (Meshi), Japani 1951.
Setsuko Hara, Ken Uehara. 96\ englantilainen tekstitys.

Lightning (Inazuma), Japani 1952.
Hideko Takamine, Mitsuko Miura. 87\ englantilainen tekstitys.

Mother (Oka-san), Japani 1952.
Kinuyo Tanaka, Kyoko Kagawa, Eiji Okada. 98', englantilainen tekstitys.

Ino and Mon (Ani imoto), Japani 1953.
Machiko Ky o, Masayuki Mori. 93', englantilainen tekstitys.

Husband and Wife (Fufu), Japani 1953.
Ken Uehara, Yoko Sugi, Rentaro Mikuni. 87', englantilainen tekstitys.

Sound of the Mountain (Yama no oto), Japani 1954.
Setsuko Hara, So Yamamura, Ken Uehara. 96', englantilainen tekstitys.

Late Chrysanthemum (Bangiku), Japani 1954.
Haruko Sugimura, Ken Uehara. 101', englantilainen tekstitys.

Floating Clouds (Ukigumo), Japani 1955.
Hideko Takamine, Masayuki Mori.124*, englantilainen tekstitys.

Flowing (Nagareru), Japani 1956.
Kinuyo Tanaka. Isuzu Yamada, Hideko Takamine, Mariko Okada, Haruko 
Sugimura. 117', englantilainen tekstitys.

Summer Clouds (Iwashigumo), Japani 1958.
Chikage Awashima, Isao Kimura. 130', englantilainen tekstitys.

When a Woman Ascends the Stairs (Onna ga kaidan wa agaru toki),

196〇.
Hideko Takamine, Tatsuya Nakadai, Masayuki Mori. 86', englantilainen 
tekstitys.
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Ti 22.10.18.00 (Her) Lonely Lane (Horoki), Japani 1962.
Pe 25.10.19.45 Hideko Takamine, Kinuyo Tanaka. 123\ englantilainen tekstitys.

Ke 23.10. 21.00
La 26.10.17.00

Yearning (Midareru), Japani 1964.
Hideko Takamine, Yuzo Kayama, Mitsuko Kusabue, Yumi Shirakawa, Mie 
Hama. 100\ englantilainen tekstitys.

Su 27.1〇.18.00 Scattered Clouds (Midaregumo), Japani 1967.
Yuzo Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsuko Mori. 108', englantilainen 
tekstitys.

Esitykset
Elokuvateatteri Orion, Eerikinkatu 15.
Puh. (09)6154 0201. (Uusi numero elokuun alusta lähtien (09) 0108 8133).
http://www. sea.fi/esitykset/
Oikeus ohjelmanmuutoksiin pidätetään.

Kantakortti
4 € voimassa 6 kuukautta ostopäivästä lukien.
Myynti: Orion ja Tiketti.
Oikeuttaa yhden pääsylipun lunastamiseen kaikkiin näytöksiin ja on esitettävä 
elokuvateatterin ovella. Alle 16-vuotiaat eivät tarvitse kantakorttia.
Elokuva-arkisto ei vastaa kadonneista kantakorteista.

Pääsyliput
3,5 € / näytös. Lapset alle 12 vuotta € / näytös.
Ennakkomyynti: Kaikkiin sarjan esityksiin Orionista lippukassan aukioloaikoina.
Puhelinvaraukset Orionista (puh. 6154 0201)kahdeksi päiväksi eteenpäin.
Kassa avataan puoli tuntia ennen ensimmäisen esityksen alkua.
Lisätietoja: Satu Laaksonen, sähköposti: satu.laaksonen@sea.fi
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TUE TOIMINTAA,

OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI!

Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo (maru\ 
muu kuvassa mustana näkyvä kullankiiltävää. Merkin halkaisija 1 cm. 
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai 一 Japanilaisen kulttuurin ystävät 
Hinta 2,5 € (sis. postikulut), tilauskuponki lehden lopussa

HASHI 一 syömäpuikot

Sanan alkuperä, muunnokset ja merkitykset:

Sana HASHI mainitaan jo Kojikissa (''Vanhojen tapahtumien kirja", 
valmistunut vuonna *712)

* KUCHIBASHI (eri kanjimerkki kuin syömäpuikoilla) 
=lintu, jolla on ruokaa nokassaan, muistuttaa 
syömäpuikkojen käyttötapaa

* HASHI: syömäpuikoilla kuljetetaan ruokaa suuhun, 
joka taas muistuttaa sillan HASHI' (jälleen eri kanjimerkki) 
roolia yhdistää esim, joen rannat toisiinsa (syömäpuikot 
yhdistävät näin ruoan ja suun)

Huom!11.11.on syömäpuikkojen päivä

käännös: Minna Karensalo
lähde: Nandemo jiten
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HALUSIN VAIN KOKEILLA, MILTÄ 
TUNTUU OLLA RUOKAA NOKKIVA LINTU!
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ÄLÄPÄS PISTELE PUIKOILLASI SINNE TÄNNE, 
EI OLE HYVIEN TAPOJEN MUKAISTA
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

Negima (purjolla ja juustolla täytetty liharulla)

400g marmoroitua naudan filettä
200g puqoa
150g juustoa (esim, parmesaani)

kastike:
4rkl soijakastiketta
4rkl miriniä
Irkl sakea
Irkl sokeria

Leikkaa jäinen liha hyvin ohuiksi viipaleiksi, purjoja juusto 
pitkiksi tangoiksi. Aseta lihaviipaleet limittäin kelmulle tai 
voipaperille, laita purjo ja juusto keskelle ja kääri tiukalle rullalle 
(onnistuu parhaiten bambumaton avulla). Leikkaa rulla puoliksi ja paista 
kuumalla pannulla kypsäksi. Lisää kastike pannulle ja pyöritä 
rullia niin, että kastike kuorruttaa ne. Leikkaa rullat neljään osaan 
ja aseta tarjolle.

Itadakimasu! ノ ー—f
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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 välittää myös 
japaninkielistä opastusta. 
Puh+Fax 09-698 6496
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趣味
HARRASTUSPIIRIT

Yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA, Wecksellintie 6, ellei toisin 
mainita.

IKEBANA: Laura Lappalainen p.09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.

JAPANINKIELI: tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171

KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana 
Kakuta-san. Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 09- 
6927522 (t). Kerralla keittiöön mahtuu 7-8 hlöä, kokatut herkut syödään 
paikan päällä!

MIEKKAPIIRI: Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 09- 595 068 (k)
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi 
ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton. Aineisto 
on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimittaja 
Matleena Järviölle, sähköposti: matleenajaervioe@hotmail.corn

HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 €, + postituskulut, paitsi nro. 20 eli BU, 
ja nro. 22 eli KEN 12 € , muut 13,50 €, + postituskulut.. Joitain numeroita ei 
enää ole saatavissa, sillä Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan 1,70 € + 
postikulut seuraavat Hashit: numerot 3, 6,9,10,11-12,13

HASHIEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide (p.l.)>
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kiijallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (p.l.)
9 Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa 

10.10-vuotisjuhlanro, Heian- 
kauden kiijallisuutta, Zen- maa
laustaiteen tyhjyys, Japani kan
sainvälistymisen paineessa ym. 

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

2〇. BU 一 Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN 一 Japanilaiset puutarhat

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS- 
SUOMALAINEN KANJI- 
SANAKIRJA (1998)

Kirja sis. 2228 kattia eli 
kiinanmerkkiä lueteltuina 214 
radikaalin eli tunnusosan mukaan, 
sekä 4 659 kanjeista muodostettua 
itsenäistä sanaa. Sanoille on 
suomen- ja japaninkieliset 
hakemistot, samoin on hakemisto 
kanjien kiinalaisperäisille 
äänneasuille. Jäsenhinta 25 €, muut 
29 €, + postituskulut.
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JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN
KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa 
suomenkielinen oppikirja,196 s. 
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €. 
Kasetti I 8,40 €, kasetti H 6,70 €, 
sanasto 3,40 €,lisäksi postituskulut.

Pirjo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN 
FINNISH LANGUAGE, 
BIBLIOGRPHY (2 000)

JAPANIN KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELELLÄ, 
BIBUOGRAF1A (2 000)

Erinomainen hakemisto 
suomennetusta japanilaisesta 
kirjallisuudesta kiinnostuneille, 
luettelot mm. teoksen, tekijän, 
genren ja kääntäjän mukaan. 
80s. Hinta 8,40 € + postituskulut.

JAPANI 2001, toim. Tero 
Salomaa (1999)
Sisältää 14 kirjoittajan näkemyksiä 
muuttuvasta Japanista talouden, 
politiikan, kulttuurin ja 
yritysmaailman näkökulmista, 178s.
Nyt hintaan 1,70 € + postikulut!

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305,00 lOlHelsinki. Pankki:SAMPO 800021- 6481 665

HASHI PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____SANASTO____KASETTI I_ U

T. J. TUOMI: JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI- SANAKIRJA

P. R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAHA

JAPANI 2001, toim. TERO SALOMAA______________________________________________

TILAAJAN NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry: n 
jäseneksi ? Täytä alla oleva lomake ja lähetä se osoitteella:

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305
00101 Helsinki

Jäsenmaksu on € 17
Pankkiyhteys: Sampo 800021-6481 665

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI 
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS

Nimi_______________________________________________________________

Lähiosoite ____________________________________________

Postinumero Postitoimipaikka

Puh.F ax 

e-mail______________________________________________________________

Kansalaisuus ellei Suomen____________________________________________

Ammatti tai oppiarvo (ei välttämätön )__________________________________

Minua kiinnostaa erityisesti Japanin kulttuurissa:

Päiväys_______________________________

AI lekiij oitus__________________________
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FUJIWO ISHIMOTO: Kuiskaus (1982), tekstiili 
julkaistu Marimekko Oyj：n luvalla


