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TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl 
Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta lehteen: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net
Avustaja: Liisa Kemppi
Faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €),ヽ％ s. 34 € (25 €), 14 s. 20 € (18 €)

Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tavoit
teena on tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi 
suomalaisille ja kertoa japanilaiselle suomalai
sesta kulttuurista. JKY jäljestää vuosittain 
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konsert- 
tiryhmien vierailiya, näyttelyitä, elokuvailtoja 
ja myyjäisiä.

Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu, ja
panin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suomi- 
japani-suomi sanasto. Suunitteilla on japanilai
nen keittokiija.

Yhdistyksellä on oma kiijasto.

Harrastuspiirit:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalligra
fia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri, 
perinnejuhlat ja matkat.
Yhteystiedot: PL 35, 00101 Helsinki, puh & 
fax 09-698 6496

日本文化友の会

日本文化友の会は1978年に設立され、 

フィンランドの人たちに様さまな日本文 

化を紹介し、又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、日本語テキストその 

付属カセットテープ、年一回発行の総合 

日本文化特集誌「橋］、年4回発行の当会機関 

誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して 

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行っていま克さらに日本の美術 

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、rp.O.Box 34,00101 
Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで 

す。
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Kansien kuvat: Molemmat kuvat 
ovat esimerkkejä Utagawa-seuran 
lahjoituksesta Opetushallitukselle. 
Ne ovat Kunisadan töitä. Etukannes
sa kabukihahmo Kajiwara Heiza 
Kagetoki. Takakannessa kabukihah
mo Onna Sengen.

JÄSENMAKSUJA maksettaessa 
pyydämme aina ilmoittamaan pank
kisiirron VIESTI-osiossa jäsenen 
nimen jäsenrekisterin ylläpidon hel
pottamiseksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305, 00101 Helsinki

kuva: Antti Lappalainen

YHDISTYKSEN KIRJASTO
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Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno- 
kiijallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös eng
lanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma 
(japanilaista taidetta ja antiikkia).

Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse: Pirjo Kytö 050-4127582, 
Ulla Arjamaa 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen 09- 698 6496.
Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2003

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

RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694

TOMOKO SAITO-SOINISALO 09- 757 1662

VARAJÄSENET SEUA SAVOLAINEN 050-5367 039

LAURA LAPPALAINEN 09- 698 649

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA PIRJO KYTÖ 050-412 7582

MATKAT MINNA KARENSALO 040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694

TOMO/ VAKITUINEN AVUSTAJA LIISA KEMPPI 09- 388 3439

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09- 698 64

JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09- 753 3171

JAPANIN KESKUSTELU MIDORI TSUNOI

KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09- 724 6746

MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09- 555 755

RUOKA KENICHI KAKUTA(klo 12.00 jälk) 
FRED KAPRI

09- 395 2992
09- 692 7522
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Elämän ja kuoleman kevät

Tänä keväänä on korviini kantautunut niin iloisia kuin surullisia uutisia. Monet 
ystäväni ovat saaneet lapsia tai kertoneet raskaudestaan. Olemme saaneet ihmetel
lä myös oman vatsani pyöristymistä. Samaan aikaan useampia omia sukulaisia ja 
ystävien läheisiä on nukkunut pois. Eräs japanilainen ystäväni taannoin kertoi, 
että hänen koiransa sielu oli siirtynyt viikkoa myöhemmin syntyneeseen siskon 
poikaan. Oman raskauteni edetessä olen miettinyt, koska lapseni saa sielun. Mi
nusta tuntuu, että tuo minua sisältä päin mukiloiva pienokainen on jo varsin tem
peramenttinen. Luonnetta löytyy, eikö hänellä jo olisi sielun alkukin.

Raskaus muuttaa omaa kehoa ja saa mielen liikkeelle. Naiseuteen tulee uusi näkö
kulma. Monet itsestään selvät asiat, kuten äitiysloma, saavat uutta perspektiiviä. 
Naisen asemaa työelämässä käsiteltiin myös Japanin suurlähetystön jäljestämässä 
japanilais-suomalaisessa tasa-arvo seminaarissa helmikuun alussa. Oli mielenkiin
toista kuulla, mitä Japanissa on viime aikoina tasa-arvonsaralla tapahtunut.

Tämänkertainen Tomo keskittyy vanhojen muisteluun, eli kertoo mitä kevään ai
kana on tapahtunut. On ollut gagaku-esityksiä, lasten näytelmä ja tietysti Japani 
Päivä. Tulevasta tiedetään, että ihana kesä on taas edessä. Kesän aikana jäsenistöl
lä on toivottavasti aikaa käydä valokuvia läpi. Syyskuussa on sitten aika lähettää 
parhaimmat otokset valokuvakilpailuun "Japanin kosketus", jossa pääpalkintona 
on matka Osakaan. Kilpailun säännöt löytyvät lehdestä. Loppuun vielä muistutus 
yhdistyksen perinteisestä kesäpäivästä, jota vietetään Aino Ackten huvilalla 24.8.

Muun muassa kesää odotellessa!

Ritva
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ANNANTALON ALBUMI

Perinteeksi muodostunutta Japani Päi
vää vietettiin Annantalolla 6.4. Muka
na oli järjestöjä sekä Japanin kulttuu
rin että urheilun tiimoilta. Myös Japa
nin suurlähetystö oli ensimmäistä ker
taa mukana.

Edellisvuosien tapaan tapahtuman 
suosio oli suuri. Päivä alkoi avajaisil- 
la, jossa mm. Opetushallitus luovutti 
eteenpäin japanilaiselta Utagawa- 
seuralta saamansa 150-vuotta vanhat 
puupiirrokset. Kokoelmasta puolet eli 
n.150 kpl luovutettiin Taideteollisen 

Korkeakoulun opettajakoulutuslinjalle 
sekä toiset 150 kpl Helsingin Kuvatai- 
delukiolle. Utagawa-seuran toiveena 
on, että "kuvat eivät päädy koulujen 
kassakaappeihin vaan oppilaiden ja 
opiskelijoiden katseltaviksi ja koske
teltaviksi."

Seremoniallisen alun jälkeen Yomo- 
no-kai koto- ja shamisen ryhmä soitti 
ja lauloi. Välillä saimme nähdä perin
teisiä japanilaisia tansseja. Avajaiset 
päätti nuorista suomessa asuvista japa- 
nilaisneidoista koottu ryhmä, joka

Esimerkki lahjoitetuista puupiirroksista. Utamaron nimetön teos. Kuva: Opetushallitus
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esitteli värikkäitä kimonoita ja 
upeita obeja. Osa obien sidon
noista oli minulle aivan uutta ja 
hienoa nähtävää.

Yleisöä oli enemmän kuin sa
liin mahtui; oli sitten kyseessä 
avajaiset tai budo-näytös, tun
gos oli taattu. Järjestäjien ikä
vänä velvollisuutena oli pitää 
ohjat tiukasti käsissään, eikä 
kaikki halukkaat aina päässeet 
näkemään upeita esityksiä. 
Kunpa Annantalon juhlasali 
olisi suurempi!

Yläkerran käytäville oli levit
täytynyt niin jäijestöjä kuin 
yrityksiäkin. Suurlähetystön 
pöytä veti yleisöä puoleensa, 
kun lähetystösihteeri Junko 
Ochi ja erityisavustaja Kaori 
Nagai kirjoittivat pensselein 
katakanoilla yleisölle nimiä 
muistoksi. Luokkahuoneissa 
olleet bonsait ja ikebanat herät
tivät paljon ihastusta. Vanhojen 
aseiden kunnostus kiinnosti 
monia ja sai ansaittua kunnioi
tusta osakseen. Japanilaisten

Perinteisiin tansseihin kuului myös binzasaraa soittava 
miehen osaa . Binzasarassa on 108 palikkaa ja sitä soitetaan 
vääntämällä ja oikaisemalla soitinta. Kuva: RL-S

naisten kerhon valmistamat sushit kävivät nope
asti kaupaksi, eikä niitä enää loppupäivästä ol
lut tarjolla.

Alakerrassa budo-seurat esittelivät toimintaan
sa. Kendö-asu veti uteliaista kansaa puoleensa. 
Viereisessä huoneessa tarjoutui yleisölle myös 
mahdollisuus Anma-hierontaan, jota kokeilleet
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Aseittenentisöijä 
Allan Nurmi 
esittelee työvai
heita suurlähet
tiläs ja rouva 
Hasegavvalle 
（oik.）,Romani
an suurlähettiläs 
Udroiulle sekä 
Ronny- 
puheenjohtajal- 
le. Taustalla 
Urmas Syijäsuo. 
Kuva: rouva 
Syijäsuo

Yomonokai soitti avajaisten lisäksi myös käytävällä. Näin mahdollisimman monella oli tilaisuus kuul
la heidän hienoa soittoaan. Kuva: Urmas Syijäsuo
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Fred Kapri opastaa kiinnostuneita japani laisista 
ruoka-aineista. Kuva: Urmas Syijäsuo

Suurlähettiläät Hasegawa ja Udroui ihastelevat 
ikebanaa. Kuva: Urmas Syijäsuo

kovasti kehuivat.

Kaiken kaikkiaan päivä oli hieno osoi
tus, kuinka monipuolista Japani- 
harrastus Suomessa on. On upeaa, 
että vuodesta toiseen yleisö on kiin
nostunut Japanista ja Japani Päivästä. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Teksti: RL-S

Kimonoshowssa oli nähtävänä toinen toistaan 
upeampia kimonoita ja obeja.
Kuva: Urmas Syijäsuo
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SOIVAA HISTORIAA

Yusei Ensemble Temppeliaukion kirkossa. Kuva: Musica Novan kuvapalvelu

Gagaku edustanee maailman vanhinta 
lähes muuttumattomana säilynyttä 
yhtyemusiikkia. Sen taustoja ovat Ja
panin vanhat keisarilliset ja shintolai
set seremoniat, kiinalaisperäinen soi
tinmusiikki tansseineen, hovin säestet
ty vokaalimusiikki sekä buddhalaisten 
temppelien seremoniat. Ja tietysti pe
rinteen kunnioitus, joka on siirtänyt 
tradition vanhinta osaa jo yli tuhannen 
vuoden takaa meidän päiviimme.

Nykyisin syntyy myös uutta tai uudis
tettua gagakua, jonka kehittymistä 
tukee Tokion kansallinen teatteri. En
semble Yusei on vuodesta 1988 toimi
nut yhtye, jonka perustivat hovimuu
sikko Sukeyasi Shiba ja shomyo- 
laulaja Koshin Ebihara. Heitä ja jouk
koa muita gagaku-muusikkoja kuultin 

ja nähtiin 1.3. Temppeliaukion kirkos
sa. Mukana oli myös säveltäjä Toshio 
Hosokawa, joka sanoo kuullusta teok
sestaan New Seeds of Conteplation: 
”〇n luultavaa, että kaikki Japanissa 
säilyneet vanhaa gagaAw-traditiota 
edustavat teokset ovat syntyneet sa
maan tapaan, esittäjien ja säveltäjän 
pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena. 
Tämä sävellystäpä eroaa selvästi län-

Ryuteki-huilu
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Sho-bambupuhallin

simaisesta tavasta, jossa tekijä on yksi- 
lö.?,
Konsertti vahvisti tämän näkemyksen - 
ja kuitenkin kaikki esittäjät ovat huippu
tason taitajia niin yhtyeenä kuin soolo- 
suorituksissaan. Heistä palautuu mieleen 
esimerkiksi sho-taituri Mayumi Miyata, 
jonka uskomaton hengitystekniikka sai 
sinänsä hentoäänisen säestyssoittimen 
kuulumaan katkeamatta voimakkaampi
en efektien taustana, kuten vaikkapa 
säkkipillin jatkuvasti soivat borduna- 
äänet. Säkkipillissä on kuitenkin palje, 
shossa ei. Sillä on kiinalaisperäinen,17 
ohuesta bambupillistä koostuva puhal
lin.

Yhtyeen perustajan Sukeyasu Shiban 
soitin on ryuteki, 7-reikänen poikkihui
lu. Sen käyttäjänä Shiba edustaa kunni
alla hovimuusikoiden sukuaan, jonka 
jälkiä voidaan seurata aina 900 luvulle.

Kokonaisuudessaan ritualistinen kon
sertti jäi voimakkaasti mieleen. Ei ihme, 
että muutama tuttava kuunteli ja katseli 
molemmat esitykset.
Teksti: Antti Lappalainen
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Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous-ja juhlakayttöön. 
Leirikouluja. Kurssitoimintaa ympäri vuoden. 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

ラヌアのシモンヤルビで 

ちょっと休みませんか 

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 RAUNUA 
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI 

061-359 035, FAKSI 355 2510 
www.ranua.fi/japanitalo

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

12

http://www.ranua.fi/japanitalo


IHMEELLINEN 
HUILUNSOITTAJA

Lasten musikaali "Lasten Lauantaina" 
12.4. klo 14 Itäkeskuksen Stoassa. 
Japanilaisen sadun pohjalta dramati
soitu näytelmä.

Esityksessä oli kaksi näyttelijää, Sami 
Baldauf ja Raili Ruutu. Baldauf esitti 
huilunsoittaja Mitsua, joka ensin etsi 
vanhempiaan ja myöhemmin koitti 
pelastaa perheensä rosvokuninkaan 
käsistä. Ruutu vaihtoi roolia tuon 
tuostakin hauskojen itsetehtyjen naa- 
mareiden avulla. 5-vuotiaalle seuralai- 
selleni tämä sekä se, että juoni eteni 
välillä puhuen, välillä laulaen, tuotti 
hankaluuksia juonen seuraamiseen. 
Kieltämättä myös minun piti mielessä
ni kerrata, ettei Mitsun vaimo Masako 
joutunutkaan rosvokuninkaan vanki- 
vangiksi vaan valtiatar-vangiksi.

Tahatonta koomisuutta syntyi japani
laisen kulttuurin soveltamisesta. Ruu
dulla oli päällään välillä kiinalainen 
silkkiasu, jonka hän toki peitti pian 
yukatalla. Musiikkiin tuotu 
"eksoottiinen sävelkulku" oli pikem
minkin kiinalaista kuin japanilaista. 
Näytelmän lopussa Mitsulla ja Masa- 
ko-vaimolla oli leppoisa teehetki, jo
ka matki teeseremonian joitakin piir
teitä. Valitettavasti video, jolta näyt
telijät olivat eleet oppineet, ei kerto
nut, miksi ja miten kuppia käänne
tään kolme kertaa, eikä myöskään 
ettei teeseremoniaa vietetä yleensä 
kotona. Baldaufin kabukityyliset

Kuva.: Mikko Ehnqvist

eleet sen sijaan sopivat näytelmään mu
kavasti.

Näytelmän parasta antia oli lasten mah
dollisuus osallistua näytelmään. Innok
kaat pienet kädet nousivat ylös, kun 
Ruutu pyysi avustajaa. Takarivistä kuu
lui myös "minä"-huutoja. Avustaja sai 
naamarin kasvoilleen muuttuen näin 
rosvokuninkaan apuriksi tai vaikka uk
koseksi.

Näytelmä yhdisti kaksi kiitettävää seik
kaa, ensinnäkin lasten kulttuurin teke
misen ja toiseksi japanilaisen (vieraan) 
kulttuurin esille tuomisen.

Ihmeellisen huilunsoittajan kävi katsas
tamassa Sonja Ohra-aho 5v. ja Ritva 
Larva-Salonen.
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JAPANILAISEN NAISEN ASEMA TYÖMARKKINOILLA

Helmikuussa Japanin suurlähetystö järjesti pienimuotoisen japanilais-suomalaisen 
tasa-arvo seminaarin, mitä varten suurin osa artikkelista on alunperin kirjoitettu.

Taustaa tiivisti
Japanilainen yhteiskuntarakenne on 
pitkään pohjautunut kungfutsealaiseen 
perinteeseen, joka määrittää viisi pe
russuhdetta. Näistä vain yksi käsitte
lee naista, miehen ja naisen välinen 
suhde. Se ei liity naisen yhteiskunnal
liseen asemaan vaan siis perheeseen.

1900-luvun alussa naisasialiike otti 
isoja askelia eteenpäin. Naiset saivat 
osallistua poliittisiin kokouksiin vuo
desta 1922 eteenpäin. Vuonna 1930 he 
saivat liittyä puolueisiin ja äänestää 
paikallisvaaleissa. Nationalismin 
noustessa 30-luvulla naisasialiike jou
tui perääntymään vaatimuksissaan.

Toisen maailmansodan jälkeen, kun 
amerikkalaiset pitivät miehityshallin- 
toa yllä, naisten asemaan tuli muutok- 

siä. He saivat yleisin äänioikeuden 
1945, mikä johti seuraavana vuonna 
Alahuoneen vaaleissa 39 naisen valin
taan.

YK:n naisten vuosi 1975 antoi uutta 
potkua naisasiaan. Se ei enää ollut 
vain feministijärjestöjen lobbaama 
asia, vaan hallitus otti naisasian ohjel
maansa. Parannuksia on tullut vähitel
len, mutta 1990-luvun lopussa astui 
voimaan mm. Laki tasa-arvoisesta 
yhteiskunnasta, johon perustuvat 
suunnitelmat saatettiin julki 2001. 
Tällöin myös perustettiin hallituksen 
alaisuuteen Tasa-arvo Neuvosto ja 
Tasa-arvo toimisto.

0

Työmarkkinat ja naiset
Samapalkkaisuuden laki säädettiin 
1947. Siitä huolimatta japanilaiset nai-

(Year)Notes: The first age-bracket for America is 16-19
Sources: America, Japan and Germany: Yearbook of Labour Statistics 2000, ILO.

Sweden, UK and France: Labour Force Survey Result81997, EU: Eurostat
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Kuva 2. Viikoittaiset työtunnit sukupuolen ja ikäryhmien mukaan Japanissa

60

50

40

30

20

10

〇

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 (Age)

Source: Labour Force Survey (2001),Ministry of Public Mana只ement. Home Affairs.
Posts aid Tdecornmunicatioiis

set ovat olleet paikallisesti samassa 
asemassa eurooppalaisten siskojensa 
kanssa tienaten vain 65,5% miesten 
palkasta (vuonna 2000).

On tietysti monia syitä, miksi palkka
ero on päässyt syntymään. Naiset ei
vät löydä koulutustaan vastaavaa työ
tä, vaikka puolella heistä on yliopisto
tasoinen koulutus. Työnantajilla on 
taipumus ajatella, ettei naisilla ole riit
tävää kokemusta päällikkötason tehtä
viin. On vielä yleistä, että lapsen syn
tymän jälkeen nainen jää kotiin. Kui
tenkin lasten kasvattamisen jälkeen 
naiset palaavat työmarkkinoille - 
tavallisesti osa-aikaiseksi työntekijäk
si, jonka palkka on vain 2/3 kokoai
kaisen palkasta. Tämä aiheuttaa tilas
toihin M-muotoisen käyrän (kuva 1), 
kun mitataan naisten osallistumista 
työelämään. M:n alamutka osuu n. 30 
vuotiaisiin naisiin.

Japanilaiset naiset, niin kuin naiset 
monissa muissakin maissa, työskente
levät pitkälti julkisella sektorilla. Tyy
pillisimpiä ammatteja ovat opettaja 
sekä farmaseutti. Sen sijaan asianaja
jia on vielä suhteellisen vähän. Naiset
han ovat usein joutuneet valitsemaan 
uran ja perheen väliltä, esim, naispo
liitikot ja yritysten naisjohtajat ovat 
usein lapsettomia. Siten japanilais- 
naisten asema ei juurikaan eroa keski- 
tai etelä-eurooppalaisten naisten ase
masta.

Työolot vaikeuttavat miesten osallis
tumista perhe-elämään. Tilastot kes
kimääräisistä työtunneista ikäryhmää 
kohtaan (kuva 2) kertovat, että kolme
kymppiset miehet työskentelevät pi- 
simpiä työpäiviä, huolimatta siitä, että 
heillä on kotona pieniä lapsia.

Laskeva syntyvyyskäyrä ja ikääntyvä
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yhteiskunta vaativat naisten yhä suu
rempaa osallistumista työmarkkinoil
le. Tämä aiheuttaa paineita niin julki
sella kuin yksityiselläkin sektorilla 
naisten kuorman keventämiseen. Hal
litus on uudistanut Lakia lasten ja per
heen hoitamisesta. Sen tarkoituksena 
on "lisätä työntekijöiden tietoisuutta 
työ- ja perhe-elämän tasa
painottamiseen". Laki mm. sallii van
hemmalle lyhennetyt työpäivät, siihen 
asti kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 
Mitään yleissitovaa järjestelmää ei 
kuitenkaan ole luotu, vaan jokainen 
yritys luo oman mallinsa. Niinpä 
esim. IBM Japanilla työpäivän lyhen
nys merkitsee 21 minuuttia!

Esimerkki yrityksenä IBM Japan
Helmikuun alun tasa-arvoseminaarissa 
oli japanilaisena vierailijana IBM Ja
panin varapresidentti Yukako Uc- 
hinaga. Japanissa IBM:llä on naisia 
vain 14% työvoimasta, mikä on IBM: 
n keskiarvoa huomattavasti matalampi 
luku. Naiset myös jättävät työt kaksi
kertaa useammin kuin miehet, siksi he 

eivät myöskään etene urallaan.

Yritykseen perustettiin tämän vuoksi 
oma Naisten Neuvosto, jonka tarkoi
tuksena on tukea naisten etenemistä 
firmassa. Ensi töikseen se tutki, missä 
on korjattavaa. Kolme asiaa nousi 
esille:1)ei ole roolimalleja, siten ei 
tulevaisuuden visioita. 2) Vaikeus ta
sapainottaa työ- ja kotielämä. 3) Hy- 
vä-veli-kerho. Miesten määräävä rooli 
koettiin myös hankalaksi. Usein koko
uksissa nainen joutui ulkopuoliseksi, 
koska asiat oltiin sovittu jo "veljesten” 
kesken. Näytti myös siltä, että miehet 
eivät oikein tiedä kuinka suhtautua 
pätevään naiskolleegaansa.

Vastatakseen näihin ongelmiin IBM 
Japan kehitti sähköisen työohjelma- 
verkoston sekä mentorointi ohjelman. 
Niiden tarkoituksena on kannustaa ja 
kouluttaa naistyötekijöitä. Sähköinen 
työohjelmaverkosto pitää sisällään 
etätyötä ja -opiskelua sekä intemet- 
kokouksia ja -seminaareja. Mentoroin- 
nissa ohjaaja pyrkii siirtämään tieto
aan ja osaamistaan seuraavalle suku
polvelle. Naiset usein kokevat, ettei 
heidän kykynsä vielä riitä uusiin haas
taviin tehtäviin. Mentorin tulisinkin 
kannustaa haasteiden kohtaamiseen ja 
sitä kautta oppimiseen. Uchinaga pai
notti vahvasti itsensä haastamista 
avaimena naisten uranousulle.

Teksti: RL-S



Japanilaisen naisen asema työmarkki
noilla.
Lähteet:
“FY2001 Annual Report on the State 
of Formation of a Gender Equal Soci- 
ety" and " Policies to be Implemented 
in FY2002 to Promote the Formation 
of a Gender-equal Society". Cabinet 
Office 2002
uFY2000 Annual Report on the State 
of Formation of a Gender Equal Soci
ety" and u Policies to be Implemented 
in FY2001 to Promote the Formation 
of a Gender-equal Society". Cabinet 
Office 2001
Internet, Gender Equal Bureau 
(January 2003): http://www.gender. 
go.jp/english_contents/index.html 

NWEC Newsletter. Vol19 No.1,Sep
tember 2002. National Women's Edu
cation Center of Japan
''Japanilainen nainen" luentomuistiin
panot. Kevät 1995. Piijo-Riitta 
Kuusikkon luennot, Helsingin 
Yliopisto.
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KAI NIEMISELLE MIKAEL AGRICOLA -PALKINTO

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto myönsi Kai Niemiselle Mikael Agricola 一 
palkinnon huhtikuun 9. Palkinto myönnetään vuosittan merkittävästä kaunokirjal
lisen teoksen erinomaisesta käännöksestä. Nieminen palkittiin Anselm Hollon 
runokokoelman Corvus ja japanilaisen munkki Santokan Vastapäätä kapakka 一 
runokokoelman suomennoksesta. Santoka (1882-1940) oli japanilaisen runouden 
uudistaja kirjoittaen puhekielistä vapaamittaista runoa.

Japanin Kulttuurin Ystävät onnittelee lämpimästi Niemistä, perustaj aj äsentämme 
ja seuran ensimmäistä puheenjohtajaa!

SASHIKO-TEKSTIILIT ESILLÄ RANUAN JAPANITALOSSA

Japanitalo jatkaa Pohjois-Japanin perinteiden esittelyä. Tänä kesänä esillä on 
sashiko-tekstiilejä. Sashiko-kirjonnassa tummalle kankaalle kirjaillaan vaalein 
pienin etupistoin harmonisia kuva-aiheita. Sen juuret ylettyvät Edo-kaudelle 
maanvi^elijöiden Aizome-kimonoon. Kirjonta on erityisen suosittua Aomorin 
läänissä. Näyttelyssä on esillä aomorilaisen sashiko-taiteilija Rei Saiton 30 työtä. 
Sashiko näyttely on avoinna 15.6.-31.8. ti-su 11-17, tai sopimuksen mukaan.
Japanitalossa on myös kirjailija Dazai Osamusta kertova näyttely 1.7.-30.9. 
sekä teeviikko 13.-20.7. Teeseremonia näytöksiä joka päivä. Shogin harrastajat 
kokoontuvat Japanitaloon 16.8. III Pohjoisen shogi-tumaukseen.
Lisätiedot: Tuya Seppänen 040-557 0008, japanitalo@ranua.fi

MUUTA MUKAVAA
Yhdistyksen jäsenet Jaakko Saari ja Mihoki Sato ovat koonneet mielenkiintoisen 
kuvasarjan Japanista kotisivuilleen: Familier Nuage (aka Familiar Cloud) 
http://www. hanami-web. com/eng/nuage. htm

CLIFTON KARHUN TYÖT JAT
KAVAT SUOMEN KIERROSTA

Clifton Karhun näyttely tulee olemaan 
kesäkuun alusta elokuun loppuun Val
keassa Galleriassa Yado Oikawan vie
ressä.

Yado Oikawahan sijaitsee Pukkilassa 
Itä-Uudellamaalla.
Yadoon voi tutustua myös internetis
sä: pukkila.fi/yadooikawa

JAPANINKIELEN OPETUSTA
Japaninkielen opettaja Hiroko Ya- 
manaka tarjoaa yksityis- sekä ryhmä- 
tunteja kaikilla tasoilla japaninkielestä 
kiinnostuneille. Yamanaka tuntee 
myös hyvin japanilaista yrityskulttuu
ria. Hän on saanut virallisen japanin
kielen opettajan pätevyyden 2002 
Sendagayan Japaninkielen Instituutis
ta, Tokiosta.
Yhteydenotot: Hiroko Yamanaka puh. 
050-351 3047 tai hiro2@hotmail.com
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KUTSU VALOKUVAUSKILPAILUUN "JAPANIN KOSKETUS"
Suomessa toimivat Suomi-Japani ystävyysyhdistykset järjestävät Japanin suurlähetys
tön myötävaikutuksella Japani-aiheisen valokuvauskilpailun.
Kilpailusäännöt
1. Osallistumisoikeus: Kilpailu on avoin kaikille.

Kuvan tulee kertoa miten Japani - japanilaisuus on koskettanut kuvaajaa, 
esim: sakura, Sony, Fuji, sumo, ikebana, kendo, keisari, kimono, samurai, 
haiku, ukiyoe, buddhalaisuus, kumarrus...

2. Kuvat
Kilpailuun osallistuvien kuvien tulee olla:
-mustavalkoisia, värivedoksia tai tulosteita
-kuvan koko: pienin 13x17 cm ja suurin 30x40 cm
-kuvat tulee olla pohjustettuja
-kuvaaja voi jättää 1-3 teosta
Kuvien tulee olla ennen julkaisemattomia eivätkä saa olla ennen palkittuja.

3. Kuvien toimitus: Kuvat toimitetaan 1.9.2003 -30.9.2003 välisenä aikana osoit
teeseen: Suomalais-Japanilainen Yhdistys, PL 818, 00101 Helsinki
Kuvat jäävät SJY:n arkistoon. Kuvan taakse on merkittävä selvästi: kuvan nimi 
kuvaajan nimi, osoite, puhelinnumeroja sähköpostiosoite.

4. Palkinnot
1. Finnairin lento: Helsinki-Osaka-Helsinki

Laatumatkat Oy/NET Travel Service: 2 yön hotellipaketti + 4 päivän Japan 
West Railpass ja retki Kiotoon.

2. Enestam-Brother Oy, ompelukone
3. Nokian 3650 kamerapuhelin
4. Toyotan auto kahdeksi viikoksi käyttöön.
- Fuji Finland kierrätyskameroita ym.
Palkinnot: sijat 1-4 palkitaan kunniakiijoin ja palkinnoin.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan useita eri palkintoja.

5. Kuvien käyttö Kilpailunjäijestäjillä ja sponsoreilla on oikeus esittää, kopioda, 
julkaisa ja arkistoida kilpailukuvia veloituksetta. Kilpailukuvista valitaan ylei
sölle avoinna oleva näyttely. Näyttelysuunnittelusta lisätietoja löytyy järjestävien 
ystävyys-yhdistysten nettisivuilta.

6. Vastuu kuvista Jäljestävät yhdistykset sitoutuvat käsittelemään kuvia huolelli
sesti, mutta ei vastaa niille esim, kusetuksen tai näyttelyaikana aiheutuneista 
vahingoista.

7. Kuvien arvostelu Kilpailukuvien arvostelun suorittaa työryhmän valitsema arvo
valtainen raati, joka koostuu asiantuntijoista ja sponsoreiden edustajista.

8. Kilpailutuloksen julkaisu Tulos ja tuomaristo julkaistaaan 22.10.2003 yhdistys
ten ja Japanin suurlähetystön nettisivuilla. Kilpailussa sijoittuneille ilmoitetaan 
myös henkilökohtaisesti.
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO 
(suomeksi ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksu
ton. Aineisto on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan pää
toimittaja Ritva Larva-Saloselle
sähköposti: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net

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 nume
rot: 20 eli BU, 22 eli KEN ja 23 eli EN jäsenhinta 12 €, muut 13,50 € 
^postituskulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, sillä painos on 
pieni ja Hashista on tullut keräilykohde.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi Hashit numero 9,10911-12 ja 
13 myydään erikoishintaan 1,70 € +postituskulut.

HASHIEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide (1) 11.-12. Japanilainen maailmankuva
5. Historia ja yhteiskunta 13. Vanhuus Japanissa
6. Kiijallisuutta 14. Tila ja maisema (1)
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.

15. Japanilainen kuvaamataide (1)
16. Musiikki (1)
17. Japanin luonto (1)

8. Ruokakulttuuri (1) 18. Japanilainen tanssi (1)
9. Kiijallisuutta mm. 

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

19. Furo-sauna (1)
2〇• BU - Samurain ammatti 
21.Silkki, savi ja sivellin

10.10-vuotisjuhlanro, Heian- 
kauden kirjallisuutta, Zen- 
maalaustaiteen tyhjyys, Japani 
kansai  väl i sty m isen paineessa ym.

22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen

puutarhaan
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Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS- 
SUOMALAINEN KANJI- 
SANAKIRJA (1998)
Kirja sis. 2228 kanjia eli kiinanmerk- 
kiä lueteltuina 214 radikaalin 
(tunnusosan) mukaan, sekä 4 659 kan- 
jeista muodostettua itsenäistä sanaa. 
Sanoille on suomen- ja japaninkieliset 
hakemistot, samoin on hakemisto kan- 
jien kiinalaisperäisille äänneasuille. 
Jäsenhinta 25 € + postikulut 
muut 29 € + postikulut

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI 
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 € 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 € 
sanasto 3,40 €,lisäksi postikulut

Pirjo-Riitta Kuusikko: 
JAPANESE LITERA
TURE IN FINNISH 
LANGUAGE, 
BIBLIOGRAPHY

JAPANIN KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELELLÄ, 
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetus
ta japanilaisesta kirjallisuudesta kiin
nostuneille, luettelot mm. teoksen, 
tekijän, genren ja kääntäjän mukaan. 
80s.
Hinta 8,40 € + postikulut

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305, 00101 Helsinki.
Pankki: SAMPO 800021-6481665

HASHI PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____SANASTO____ KASETTI I____ II____

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

P-R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAFIA

TILAAJAN NIMI

LÄHIOSOITE____________________________________________________

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT 趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kiijastossa, 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

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Ulla Arjamaa p. 09-7245031 tai ulia. 
aijamaa@japaninkulttuuri.net

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

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

Yhdistyksen kautta:

• j apanikäännökset
• puhtaaksikiijoitukset
• käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja 

luennot kouluille, opistoille ja 
liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös 
japaninkielistä opastusta.

Tiedustelut:
09-698 6496 (Puh/Fax)
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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 € 20
Pankkiyhteys: Sampo 800021-6481 665

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

JÄSENHAKEMUS

Nimi___________________________________________________ ________

Lähiosoite________________________________________________________

Postinumero Postitoimipaikka 

Puh.Fax

e-mail ________________________________

Kansalaisuus ellei Suomen ____________________________

Ammatti tai oppiarvo ( ei välttämätön ) ______

Minua kiinnostaa erityisesti Japanin kulttuurissa:

Päiväys______________________________

Allekiij oitus__________________________
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