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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT

TOMO

友

TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti,
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 650 kpl
Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta lehteen: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri .net
Faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €),见 s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)
Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa. Lehteen tarkoitettu
materiaali tulisi toimittaa päätoimittajalle 23.8.2004 mennessä.

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 konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elokuvailtoja
ja myyjäisiä.
Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomojäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu,
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto.

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

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「橄年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

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
kotisivut: www.japaninkulttuuri.net
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祭り事も行っています,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、「P.O.Box 34.00101

Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで
す。

Kansien kuvat: Molemmat kuvat
ovat peräisin Cinema Mondon levit
tämistä elokuvista. Etukannessa
siivoaa Nöyrin palvelijanne. Taka
kansi jatkaa Henkien kätkemän ku
valla.

Jäsenmaksuja (tilinro 80001878964437) maksettaessa pyydämme
aina ilmoittamaan pankkisiirron
VIESTI-osiossa jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottami
seksi. Kiitos!
Muuttuneet osoitetiedot toivomme
lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.,
PL 305, 00101 Helsinki, tai spostiin:
ulla.arj amaa@j apaninkulttuuri. net

SISÄLLYS
Yhdistystietoja
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kuva: Antti Lappalainen

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksetlämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta 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 2004
PUHEENJOHTAJA

RONNY RÖNNQVIST
ronny.ronnqvist@finnair.com

VARAPUHEENJOHTAJA

FRED KAPRI
fred.kapri@japaninkulttuuri.net

09- 692 7522

SIHTEERI

ULLA ARJAMAA
ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net

09-724 5031

TALOUDENHOITAJA

ANTTI LAPPALAINEN

09- 698 6496

KARI KOSKIKALLIO
kari.koskikallio@satama.com

0400-940 171

09- 595 068

RITVA LARVA-SALONEN
040-7298 694
ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net

VARAJÄSENET

TOMOKO SAITO-SOINISALO
tomokosaso@kolumbus.fi

040-548 1180

SEUA SAVOLAINEN
seija.savolainen@hel.fi

050-5367 039

LAURA LAPPALAINEN

09- 698 6496

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

ELOKUVAT

RONNY RÖNNQVIST

09- 595 068

IKEBANA

LAURA LAPPALAINEN

09- 698 6496

JAPANIN KIELI

PIA MATILAINEN

09- 753 3171

JAPANIN KESKUSTELU

MIDORI TSUNOI

0400-462 079

KALLIGRAFIA

YOKO KOBAYASHI-STJERNA

09- 724 6746

RUOKA

KENICHI KAKUTA (klo 12.00 jälk) 09- 395 2992
FRED KAPRI
09- 692 7522

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
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Kesän odotusta

Loppukevät ja alkukesä ovat minusta
vuoden parasta aikaa. Pitkät valoisat
illat ja lupaava kesä lomineen on edes
sä. Mielikuva lapsuuden huolettomista
hellepäivistä on juurtunut syvään, sillä
kesän odotusta ei himmennä edes tieto
äitiysloman päättymisestä ja työhön
paluusta. Kesä.
Yhdistyksen toiminta hiljenee kesän
ajaksi, mutta ihan heti ei lomakaudelle
siirrytä: Tampereella Samurai-näyttely
jatkuu. Yhdistys tekee juuri ennen ju
hannusta vielä bussimatkan näyttelyyn.
Tarkempaa tietoa sisäsivuilla. Ja lomien
jälkeen loppukesästä on jälleen aika
kokoontua Aino Ackten huvilalle viettä
mään japanihenkistä kesäpäivää.

Yhdistys on kevään aikana saanut pik
kusiskon eli alajaoston Turkuun. Sen
yhteyshenkilönä toimii Allan Nurmi.
Toivottavasti saamme kuulla turkulais
ten kuulumisia myös Tomon sivuilla!

Joka lehteen tuntuu jäävän jokunen pai
novirhepaholaisen purema. Viime leh
den kansi oli joutunut pikku paholaisen
hampaisiin. Niinpä nimi oli vääntynyt
monikkoon, mutta yhdistyksen nimi on
siis yhä Japanilaisen Kulttuurin Ystävät
ry. Pahoittelen joskus niin kovasti harit
tavia silmiäni. Tekemällä oppii - sano
taan.
Toivotan yhdistyksen jäsenille leppeitä
ja huolettomia kesäpäiviä!

Ritva
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KAIKUJA JAPANISTA (osa 2.)

Kaikuja Japanista on kirjoitussarja,
jossa Suomessa asuvat japanilaiset
kertovat kukin kaksi tarinaa. Ensim
mäisenä on persoonallinen kertomus
Japanin kulttuurista, mikä on jäänyt
erityisesti kunkin haastateltavan mie
leen. Toisena on omakohtainen tarina
suomalaisesta kulttuurista, joka on
hämmästyttänyt tai ihmetyttänyt
haastateltavaa japanilaisesta kulttuu
rista tulleena. Artikkelisarjan toinen
osa jatkuu Kurihara Kaorun haastat
telulla. Hän kertoo työstään ja japa
nilaisen työelämän muutoksesta sekä
sen tarpeesta. Suomesta hän kertoo
muutamia omakohtaisia kokemuksia
palvelun puutteesta ja sen tärkeydes
tä.

Lyhyt esittely
Kurihara Kaoru on syntynyt Yamagatassa, mutta muutti jo varhain perheensä
kanssa Funabashiin (Chibaken), jossa
hänen lähiomaisensa asuvat edelleen.
Kurihara-san saapui Suomeen ensim
mäisen kerran turistina vuonna 1982 ja
muutti pysyvästi vuonna 200〇• Hän on
ammatiltaan valokuvaaja ja nykyään
myös kirjailija, joka kirjoittaa Japanin
työnlainsäädännöstä ja vakuutuksista
japaniksi: Mi wo mamoru tame no roudouhou (suojaa itsesi työlainsäädännöl
lä). Hän on kirjoittanut myös suomen
kielen oppikirjan japaniksi: finlandogo
ga omoshiroihodo minitsuku hon (kirja,
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jolla voi hauskalla tavalla oppia suo
mea). Hänen perheeseensä kuuluu vai
mo ja pieni poika, sekä tulossa oleva
perheenlisäys.

I) Japanin työelämä muutoksessa
Kurihara kertoo, että hänellä oli tapana
työskennellä Japanissa kahdeksan tuntia
päivässä ja pitää kaksi päivää vapaata
viikossa. "Mutta monet tekevät jopa 150
tuntia ylitöitä kuukaudessa. Hyvin yleis
tä on, että työmatkat ovat pitkiä, jopa
1,5 tuntia yhteensuutaan, joten joka
päivä menee turhaa aikaa ja energiaa
hukkaan yhteensä kolme tuntia päiväs
sä. Odotteluunkin tottuu, sillä työ on
japanilaiselle tärkeää. Työ ja työyhteisö
muistuttavat jollakin tavalla kotia.
Työnantaja huolehtii työntekijöistään ja
työntekijät lähtevät yhdessä retkille
vahvistaakseen yhteenkuuluvaisuuttaan.
Perinteinen työkulttuuri on kuitenkin
muuttumassa, sillä nuorten mielipiteet
ovat erilaisia."
"Talous kasvoi kovaa vauhtia 1960luvulla ja kaikilla oli kova kiire. Vapaa
ta oli vain yksi päivä viikossa." Kuriharan äiti oli kotiäiti ja isäänsä hän kertoo
nähneensä ainoastaan iltamyöhällä tai
sitten sunnuntaivapaalla. "Siihen aikaan
tämä oli hyvin tavallista ja se myös toi
mi. Mutta 1990-luvun jälkeen talousra
kenne ja yhteiskunta ovat muuttuneet
dramaattisesti ja entiset käytännöt eivät

su, joka sopisi Japanin kulttuuriin, sillä
Japani on murroksessa eikä kukaan tie
dä lopputulosta."

enää päde. Vanha perinteinen työkult
tuuri ei ole enää ratkaisu ja uutta tilalle
on ollut hankala kehittää.M Hän jatkaa,
että Japanilla on iso ongelma edessään,
johon ei ole olemassa yhtä selkeätä rat
kaisumallia. "Eräs keino voisi olla palkanvähennys. Ennen palkka nousi iän
mukaan, mutta sekään ei toimi enää.
Tämän päivän 20-vuotias ei voi odottaa
saavansa sitä, mitä 40-vuotiaana ennen
saatiin. Nykyään palkka maksetaan yhä
enemmän työn mukaan eikä iän. Se ei
siis välttämättä kohoa iän mukaan, joll
eivat tehtävät kehity ja muutu."
Kurihara kertoo monien tuotteiden tule
van nykyisin Kiinasta ja Koreasta. Nii
den laatu on noussut ja hintakin on
edullinen, joten hänen mielestään Japa
nin pitäisi keksiä jotain uutta teknologi
aa. "Palkka on vain yksi osa ratkaisua,
innovaatioita tarvitaan myös." Hänen
mielestään tasapäinen ajattelutapa ei
enää riitä ja koulutustakin pitäisi ehkä
muuttaa. "Pitäisi löytää sellainen ratkai

Kurihara oli salaryman eli liikemies
Japanissa, mutta vaihtoi tehtävät seitse
män vuoden jälkeen freelanceriksi. Hän
halusi valinnanvapauden päättää tehtä
vistään. Ryhtyessään freelanceriksi Ja
panissa oli menossa talouden ylikuu
mentuminen ja nousukupla. Hän pohtii,
että tällä hetkellä freelanceriksi ryhty
minen olisi erittäin vaikeaa. Kurihara
myöntää, että hänellä on hyvät ja kiinte
ät yhteydet japanilaiseen yritykseen
johtuen yli 20-vuoden työkokemukses
ta, mikä on myös mahdollistanut työs
kentelemisen Suomesta käsin.
Kurihara kertoo pienen yrityksen joh
don huolehtivan työntekijöistään kuin
isä perheestään. He pyrkivät huolehti
maan ja turvaamaan työntekijöidensä
työt myös huonoina aikoina, minkä ta
kia hänkin voi tehdä työtään Suomessa.
"Jos saa hyvän ja vahvan suhteen japa
nilaiseen yritykseen, niin se voi olla
elämänpituinen. Mutta nykyään irtisa
nomisia on paljon ja niitä on myös suu
rissa yrityksissä." Kuriharan mielestä
pienet yritykset voivat olla joskus luo
tettavampia kuin suuret. Hän painottaa,
että Japani on suurten muutosten edessä
ja entistä talousrakennetta olisi jotenkin
kehitettävä eteenpäin.

II) Palvelusta puutetta Suomessa

Kurihara on kiinnittänyt huomiota Suo
messa palvelun puutteeseen ja kertoo
esimerkin rikkinäisestä lasista, jota pa7

lauletaan kauppaan. Myyjä ei ole kiin
nostunut vaihtamaan sitä uuteen eikä
pyydä mitenkään anteeksi. ?,Myyjä saat
taa jopa kertoa, ettei ole hänen syynsä,
että asiakkaalla on rikkinäinen lasi."
Kurihara kertoo, että Japanissa myyjä
pyytäisi heti anteeksi ja vaihtaisi nope
asti lasin uuteen. Hän myös ihmettelee,
miksi asiakkaan pitäisi kaupassa itse
punnita vihannekset ja hedelmät. Hänen
mielestään palvelu on usein hidasta tai
sitä ei juuri saa. Hänelle on joskus sattu
nut, että myyjä keskustelee toisen myy
jän kanssa ja asiakkaat odottavat kes
kustelun loppumista kysyäkseen apua
tai tietoa myyjältä. Hän korostaa, että
myynti kasvaisi palvelun myötä. "Se
lisäisi kaupankäyntiä ja ostojen mää
rää." Hänestä on myös mielenkiintoista
suomalaisten kiinnostus japanilaisia ja

Japanin kulttuuria kohtaan ja häneltä
kysytäänkin usein Japanista. Tämä kiin
nostus suodattuu myös kirjoihin, joita
hän kirjoittaa.
Kuriharaa haastattelusta lämpimästi
kiittäen,

Paula Ronkainen
Kirjoittaja on valmistunut Helsingin
yliopistosta pääaineenaan Japanintutkimus.
Hän on myös perehtynyt KaakkoisAasian kulttuuriin työskennellessään yli
kaksi vuotta YK:n kehitysyhteistyötehtävissä Laosissa.

Jäsenmaksuista:
Jos jäsenmaksusi on maksanut yritys tai
toinen henkilö, ilmoittanet siitä
Lappalaisille puh./fax 09-698 6496
tai Arjamaan Ullalle puh. 09-724 5031
(ulla.arj amaa@j apaninkulttuuri. net).

Pankin tiliotteista ei aina ilmene kenen
jäsenmaksusta on kyse.
Yhdistyksen tilinumero
Sampo 800018-78964437

Jäsenmaksu 20 €
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KÄYNTIKORTIT
Suomi/Japani

Toinen puoli suomeksi,
toinen japaniksi.
Mitä useampi tilaa, sitä edul
lisemmaksi tulee.

Ilmoita tietosi ja halusi
21.6. mennessä:
Laura Lappalainen
Puh / Fax 09-698 6496

JAPANI
•
•
•
•
•

erikoishinnat jäsenille
kampanjahinnat
ryhmämatkat
junapassit
hotelli, minshuku ja ryokan -varaukset
日本への会員向け特別運賃のご提供
期間限定の特別航空運賃のご案内
団体旅行のお手配
ジャパンレイルパスの発券
日本のホテル•民宿•旅館のお手配

Lisätiedot
詳細は下・記弊社までお願い致します 。

Japanin Spesialisti
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ANNANTALOLLA TAVATTIIN
Japani-päivä 4.4.04

Yhdistyksen vuotuista suursatsausta,
Japani-päivää, vietettiin huhtikuun en
simmäisenä sunnuntaina Helsingin Annantalolla. Sää oli mitä parhain ja meitä
järjestäjiä arvelutti, mahtaakohan yleisö
löytää sisätiloihin niin kauniina päivänä.
Mutta huoli oli turhaa. Annantalon vi
rallisen laskijan mukaan 3000 Japanista
kiinnostunutta vierasta kävi tutustumas
sa päivän antiin. Perinteiseen tapaan
suurlähettiläs Shigeo Kondo avasi ta
pahtuman.
Tänä vuonna tarjolla oli Kendo-paja,
jossa yleisö sai kokeilla kendo-liikkeitä
10

huutojen ja puukeppien huiskeen kans
sa. Aiempien vuosien tapaan muita bu
dolajeja nähtiin näytöksissä juhlasalissa.
Alakerran kahviopäädystä löytyi myös
japanilaisten naisten - tai pikemminkin
perheiden - sushit ja yakitorit. Vierei
sessä huoneessa oli aikamoinen tohina,
kun naiset pyörittelivät ja käärivät me
rellisiä herkkunyyttejä. Myynnistä huo
lehtivat yhtälailla miehet kuin jälkikas
vukin.

Yläkerrassa oli eri yhdistysten ja yritys
ten pöytiä. Yhtäältä saattoi ostaa japani
laista kirjallisuutta ja pikku tavaraa,
toisaalta hankkia vaikka matkalipun

Osakaan. Muistoksi oli mahdollisuus
ostaa nimi tai jokin muu sana kanjeilla
kirjoitettuna. Halukkaat pukeutuivat
yukataan. Ikebana-harrastajat ja ensiker
talaiset saattoivat tehdä omia asetelmi
aan. Ehkäpä hieman yllättäen myös
joukko teini-ikäisiä poikia oli uskaltau
tunut kukkien maailmaan ja asettele
maan omat asetelmansa.

Ovien sulkeuduttua ja loppu siivoukses
ta selviydyttyä oli jälleen hienoa todeta,
että yleisöä oli käynyt runsaasti ja päivä
oli onnistunut hyvin.

Kuvat: Leena Mäkinen
Teksti: Ritva Larva-Salonen
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JAPANILAISTA NAISTA ETSIMÄSSÄ
Japanilainen
nainen 一 Kuvis
sa ja kuvien
takana. Toimit
taneet Annama
ri Konttinen ja
Seija Jalagin.
Kustantaja Vas
tapaino, 2004.
Ovh. 29,50 €
Kirja on ensimmäinen laajempi katsaus
japanilaiseen naiseen suomeksi. Sikäli
se on erittäin tervetullut. Se on kokoel
ma kuuden tutkijan artikkeleista. Kirjan
on toimittanut Annamari Konttinen ja
Seija Jalagin. Heidän yhdessä laatima
historiakatsaus japanilaisen naisen ase
masta antaa tärkeän pohjan naisen ase
man ymmärtämiseksi. Se on näppärä ja
tiivis peruspaketti.

Samaa hyvää linjaa Konttinen jatkaa
kahdessa muussa artikkelissaan, joista
toinen käsittelee aihetta politiikan näkö
kulmasta ja toinen modernia naisnäkemystä. Merja Karppinen valottaa naisen
"vallatonta" tilaa. Japanilaisen naisen
todellinen yhteiskunnallinen valta on
kuluttajanvaltaa, mitä ei kotimarkkinoihin vahvasti perustuvassa yhteiskunnas
sa voi väheksyä. Katja Valaskivi luotaa
horisontaalisen näkemyksen japanilai
seen perheeseen vertaamalla saman
perhekeskeisen tv-formaatin toteutusta
Suomessa ja Japanissa. Vertailu tuottaa
12

tulosta ja lukija saattaa hämmästyä en
nakko-oletusten vastaisista huomioista.

Jalaginin oma artikkeli kertoo, miten
länsimaissa Japani on nähty kirjallisten
lähteiden perusteella ennen 1900-lukua.
Mielenkiintoista oli lukea ennakkoluu
lottomista länsimaisista naisista, jotka
pyrkivät murtamaan jo olemassa olevia
stereotypioita japanilaisesta naisesta.
Anna Kortelainen kirjoittaa kuvataiteen
näkökulmasta japanilaisuuteen. Valitet
tavasti artikkeli ei tunnu kaikin puolin
asettuvan kirjan teeman ja tarkoituksen
taakse. Se käsittelee shungaa, 1800luvun japanismia ja japanilaisten nyky
taiteilijoiden parodiaa länsimaista yh
distävänä tekijänä sensuuri 一 nainen
hukkuu rivien väliin.
Kortelainen käsittelee myös geishoja,
jotka olivat Jalaginin luvun pääteema.
Artikkelikokoelmissa ei voi välttyä
päällekkäisyyksiltä, ehkä rajauksia olisi
voinut miettiä tarkemmin. Myös tietty
jen termien (esim, ryosai kenbon) tois
tuva selittäminen tuntui rasittavalta.

Soile Keskisen idea tutkia tyttöjen suku
puoli-identiteetin muodostumista kasva
tuksen myötä on kiinnostava, mutta
toteutustapa hieman arveluttava. Japanologi ystävieni keskuudessa herätti
suurta tuohtumusta se, miten artikkelis
sa on laajennettu vajaan sadan hengen
aineiston tulokset koko kansakuntaa
käsittäväksi. Kummastusta tuotti myös

tää, mikä on japanilainen nainen ku
vissa ja kuvien takana, mutta kuka
kumma no-naamion takaa löytyykään.
Mies. Tahdotaanko tällä kenties il
maista, että naiskuvan takana on aina
mies 一 naiset eivät siis itse ole vaikut
taneet heistä syntyneeseen kuvaan?

Kirja on antoisa, mutta paikoitellen
epätasapainoinen. Suomenkielisenä
kirja tavoittaa varmasti sellaisia luki
joita, joilla on kynnys tarttua tämän
aihepiirin ulkomaiseen kirjallisuuteen.
se, että aineisto oli kerätty maaseudulta
ja sovellettu koskemaan kaupunkiväestöä. Myös lapsille näytettävien kuva
korttien kulttuurisidonnaisuus ihmetytti:
japanilaiskodeissa ei juurikaan leivota.
Miksi korttien joukossa oli leivonta
välineet? Entä kuka on määrittänyt kort
tien esineet feminiinisiksi, maskuliini
siksi tai neutraaleiksi?

Kirjan luki
Ritva Larva-Salonen

Kirjassa on haluttu esittää ulkomaalais
ten käsityksiä japanilaisesta naisesta.
Siksi on ymmärrettävää, että lähdekir
jallisuus koostui lähes tyystin ulkomai
sesta kirjallisuudesta (Valaskiven artik
kelia ja Konttisen Nikkei-lainausta lu
kuun ottamatta). Kuitenkin alkukielinen
lähdeaineisto tekisi kirjoituksista uskot
tavampia.
Mielestäni kirjan kantta ei ole mietitty
loppuun saakka. Se tuo ensimmäiseksi
mieleen teatterialan kirjan. Lähempi
tarkastelu osoittaa, että otsikko ja kuva
ovat ristiriidassa. Ensin luvataan selvit-
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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
ROVANIEMENTIE 29, 97700 RAUNUA
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI
061-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua.fi/japanitalo
Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous-ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja. Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.
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AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

TERVETULOAいらっしやいませ

乾
''

PERINNEJUHLAAN 22.8. klol6
AINO ACKTEN HUVILALLE
KESÄISEN LUONNON KESKELLE
Alkajaisiksi sake KANPAI! Puheita ja puhetta.
Musiikkia. Syödään japaniksi susheja ja herkkua.
Ja ne ARPAJAISET! Tarkempi ohjelma perillä.
Ilmoittautuminen viimeistään 13.8
Ulla Arjamaa 09-724 5031 tai Laura Lappalainen 09 698 6496
Fluom! Talkoolaisia tarvitaan alkaen klo 14.
Hinta 21 e yhdistyksen tilille Sampo 800018-78964437

METROLLA & BUSSILLA: Metro Herttoniemeen, josta bussi 88 Kaitalahteen
10-20 min välein, tässä tapauksessa sopivin klo 15.32 (voi muuttua, elokuun aikataulu
ei ole vielä ilmestynyt). Henrik Borgströmintien toinen pysäkki. Siitä eteenpäin
selkeät viitat olyaavat kauniin puistoalueen halki ruskea-keltaraidalliselle huvilalle.
AUTOLLA: Itäväylä > Herttoniemi, liikenneympyrä > Linnanrakentajantie >
Laajasalontie > Koirasaarentie > Borgströmintie, jolta viitta oikealle Tullisaaren
ulkoilupuiston ja huvilan pysäköintipaikalle. (Puh. luettelon karttalehti 39, ruutu 75 xDO )
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SAMURAItuhat vuotta kulttia ja kulttuuria
odottaa meitä
Tampereen museokeskus Vapriikissa
20.6. omalla bussilla klo 8.30
Rautatientorin tilausajopysäkiltä (Fennian edestä). Paluu n. klo 17.
Bussissa jaetaan näyttelytietoa paperilla ja asiantuntevat
-(puheenjohtajamme) Ronny Rönnqvist]&
Timo Reenpää kertovat aiheesta.Vapriikissa japanilainen lounas: susheja,
inkivääriporsasta, vihreää teetä ja makeaa.
Hinta 55 e tilille 800018-78964437
(sisältää kaiken mainitun + hyvän seuran)
Ryhmän koko 25 henkilöä,
ilmoittautuminen 11.6. mennessä:
Ulla Arjamaa:
ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net
Fred Kapri:
puht. 09-692 7522 k. 09-6922106
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Sopivasti sälää

perinteisten taistelutaitojen ja samuraihyveitten hajoittamiseen.
Samurai -näyttelyn esineistö tulee Pie
tari Suuren etnografisen ja antropologi
sen museon, Kunstkameran kokoelmis
ta. Esillä on yli kolmesataa toinen tois
taan kauniimpaa ja taidokkaammin val
mistettua japanilaista esinettä.

Tietoja ohjelmasta ja näyttelystä saat
Vapriikin kotisivuilta:
www.tampere.fi/vapriikki.

Samurai
-tuhat vuotta kulttia ja kulttuuria
Tampereen Vapriikkissa
14.2. - 5.9.2004
Samurai- näyttely esittelee samuraikulttuurin rikkauden, sen koko kaaren 900luvulta 1800-luvun puoliväliin. Tuohon
kulttuuriin ja samuraiden elämään kytkeytyy monia eri puolia, joita ei juuri
kaan tunneta Japanin ulkopuolella.
Näyttely kertoo, miten samurai kasvoi
tehtäväänsä ja millainen oli tuon isän
täänsä tinkimättömästi palvelleen ammattisoturin työ ja siihen liittyvät vel
voitteet. Esillä on upeita asepukuja,
miekkoja, keihäitä ja muita aseita. Ko
konaisia asepukuja on esillä yhdeksän.
Esineistöstä suurin osa on peräisin rau
halliselta Edo-kaudelta, jolloin samuraikulttuuri kohosi suurimpaan kukois
tukseensa ja samurait pystyivät jatkuvan
sodan käynnin sijasta keskittymään

Study Programme in Japan 2004.
Hakuaika päättyy 18.6.2004.
Japanin opetusministeriön apurahat
perustutkinnon ja jatko-opintojen
suorittamiseen
J apanissa:
Monbukagakusho
scholarship for 2005 Undergraduate
Student / Research Student. Hakuaika
päättyy 16.8.2004.

International Research Center for
Japanese Studies (Nichibunken)
hakee tutkijoita seuraaviin ohjelmiin:
-Visiting Research Scholar
-Visiting Research Scholar (Team
Research Organizer) 2006-2007
Goi Peace Foundation ja The World
Peace Prayer Society julistavat essee
kilpailun alle 25-vuotiaille nuorille
(hakuaika päättyy 30.6.2004).
Mainituista apurahoista tarkempaa tie
toa suurlähetystön sivuilta:
www.fi.emb-japan.go.jp

tai Johanna Uski 09-6860 200
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Suomen Japanin Instituutin uudeksi
johtajaksi on valittu FT Heikki Mä
kipää, 55. Mäkipää työskentelee tällä
hetkellä Helsingin yliopiston tutkimusasioiden päällikkönä ja hänellä on tut
kijatausta. Hänen tutkimusalansa on
vulkanologia, joka on vienyt häntä tut
kimustyöhön eri puolille maailmaa,
Japani mukaan luettuna. Mäkipää on
aiemmin toiminut mm. Helsingin yli
opiston Mikkelin yksikössä tutkimus
johtajana sekä elinkeinoasiamiehenä
Sotkamossa ja Lehtimäellä. Mäkipää on
naimisissa ja hänellä on kolme aikuista
lasta. Mäkipää aloittaa Tokiossa
1.12.2004. Hän seuraa tehtävässä YTT
Katja Valaskiveä, joka palaa Suomeen
vuoden 2004 lopussa.

Japanin kulttuurin tutkijoiden seura
(Finrando Nihon Bunka Kenkyukai) on
perustettu viime vuoden lopussa. Yhdis
tyksen tarkoituksena on tukea jäsenten
tieteellistä toimintaa jäljestämällä mm.
seminaareja. Seura on tarkoitettu japanintutkimuksen alalta akateemisen lop
pututkinnon suorittaneille, jäseniltä vaa
ditaan alkukielisten lähteiden käyttöä eli
japaninkielen taitoa. Jäseniksi pääsään
töisesti kutsutaan, mutta halukkaat voi
vat ottaa yhteyttä jäseniin ja ehdottaa
itseään. Yhdistyksen puheenjohtaja on
Prof. Rein Raud, varapj. Miika Poikki ja
sihteeri Tea Kostet.
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Harukaze on Oulun yliopiston Japaniopintojen verkkojulkaisu, jossa jul
kaistaan Japani-aiheisiin opinnäyte
töihin pohjautuvia populaaritieteellisiä
artikkeleita. Tähän mennessä on valmis
tunut kaksi Harukazen numeroa, jotka
löytyvät osoitteesta:
http://cc.oulu.fi/%7Ehistwww/japani/
main_harukaze. html

Ainut ja jumalten maailma
8.5.—3.10. 2004
Inarin Siida Saamelaismuseossa
yhteistyössä Shiraoin (Hokkaido)
Ainumuseon kanssa.
Ainujen perinteisessä maailmankuvassa
haltijat ja jumalat (kamuy) ja ihmiset
(ainu) auttoivat toinen toisiaan. Ainut
pitivät jumalinaan kaikkea, mitä ihmiset
tarvitsivat elääkseen ja mihin ihmiset
itse eivät ole voineet vaikuttaa. Ainuille
jumalat asuivat kaikkialla luonnossa ja
jopa ihmisen valmistamissa työkaluissa.
Ainut uhrasivat jumalille mm. viljasta
valmistettua alkoholia ja puusta vuoltuja
lastuja (inaw). Vuosittaisista rituaaleista
tärkein oli karhunpeijaiset (iyomante).
Näyttelyssä esitellään ainujen uskontoa
ja maailmankuvaa ja ihmisten ja jumal
ten välisiä suhteita mm. rituaalivälinein.
puh. 016-665 212
www.siida.fi
Karaoke.

28.-31.7 Karaoken MM-kisa Heinolassa

Muuta teeaiheista

"The Spirit of Tean teemestari Sen
Genshitsu luento Finlandia-talon Helsinki-salissa 6.6.2004 klo 18:0〇. Teetarjoilua 17:00 ja 19:3〇. Vapaa pääsy.

Urasenken Suomen osasto ry:n
suurhanke teehuoneen rakentaminen
Suomenlinnaan on avajaisia vailla
valmis. Avajaisia vietetään kesäkuun
15.-17. jolloin Urasenke-teekoulukunnan edellinen mestari, tohtori Sen
Genshitsu XV vierailee Suomessa.
Teehuone mahdollistaa Urasenken
Suomen osasto ry:n jäsenten Japanissa
hankkiman tietotaidon ylläpidon sekä
taidemuodon jatko-opiskelun Suomessa.
Sen kautta päästään myös hyö
dyntämään olemassa olevia resursseja
laajemminkin, sillä tila soveltuu hyvin
mm. eri oppilaitosten, kulttuuriyhtei
söjen ja yritysten koulutus-, edustus- ja
virkistystarkoituksiin.

Teehuone sijaitsee Suomenlinnan
bastioni Hyveessä. Hanketta ovat
tukeneet monet suomalaiset yritykset;
Suomen Elintarviketuonti Oy Nordqvist
tuo markkinoille mm. Hyve-teetä
(sencha) teehuoneen kunniaksi. Teehuo
neesta lisää: www.urasenke-finland.org

Molemmat kuvat Urasenken Suomen osasto ry:n esitteestä

Congratulations to the Tea Room

Keraamikoilla Emi Fujii ja Soile Paa
sonen on pieni keramiikkanäyttely
Suomenlinnan Rantakasarmin (Cl)
Vitriini-galleriassa 15.-29.6.2004.
Nimensä mukaisesti näyttely toivottaa
onnea kesäkuussa avattavalle teehuo
neelle.

Tukholmassa asuvalla Emi Fujiilla oli
hiljattain näyttely Arabian museon
galleriassa. Soile Paasonen on Suomen
linnassa asuva ja työskentelevä keraa
mikko, joka on myös yhdistyksemme
jäsen.
Vitriini löytyy Rantakasarmin gallerian
ja Panimo-ravintolan välisestä aulasta.
Se on nähtävillä näiden paikkojen
aukioloaikoina. Esimerkiksi Panimoravintola on kesäisin auki ma-la klo 1123.30 ja su klo 12-2〇.
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen

kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO

(suomeksi ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton.
Aineisto on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimit
taja 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 € 4- postituskulut, paitsi nume
rot: 22 KEN, 23 EN ja 24 EIGA jäsenhinta 12 €, muut 13,50 €
4-postituskulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, sillä painos on
pieni ja Hashista on tullut keräilykohde.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi Hashit numero 9,10,11-12 ja 13
myydään erikoishintaan 1,70 € +postituskulut.
HASHIEN AIHEET

橋

Japanilainen teatteritaide (1)
Historia ja yhteiskunta
Kiijallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, Heiankauden kirjallisuutta, Zenmaalaustaiteen tyhjyys, Japani
kansaivälistymisen paineessa ym.

4.
5.
6.
7.
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11.-12. Japanilainen maailmankuva (1)
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (1)
15. Japanilainen kuvaamataide (1)
16. Musiikki (1)
17. Japanin luonto (1)
18. Japanilainen tanssi (1)
19. Furo-sauna (1)
2〇. BU - Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen
puutarhaan
24. EIGA - Katsaus japanilaiseen
elokuvaan

Tapio J. Tuomi: JAPANILAISSUOMALAINEN KANJISANAKIRJA (1998)
Kirja sis. 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 rad汰aalin
(tunnusosan) mukaan, sekä 4 659 kanjeista muodostettua itsenäistä sanaa.
Sanoille on suomen- ja japaninkieliset
hakemistot, samoin on hakemisto kanjien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 25 € 4- postikulut
muut 29 € 4- 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 € 4- postikulut

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305, 00101 Helsinki.
Pankki: SAMPO 800018-78964437
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
PÄIVÄMÄÄRÄ

PUH/FAX
ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT
Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA,
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.
IKEBANA: SU 8.8. ja 12.9. klo 11:30 Hinta 7 € sisältää materiaalin.
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen p+f 09- 698 6496

KALLIGRAFIAA: TOMOHIMASSA 29.8. ja 19.8. KLO 11:30
Hinta 4 € sisältää materiaalin. Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappa
lainen p+f 09- 698 6496
KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.
Kauppakorkeakoululla (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros sali A-309 tai A-31〇,
Ilmoittautuminen suotavaa joko puhelimitse tai miija.paatero@iki.fi

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171
JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079
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!

YHDISTYKSEN KAUTTA:
• japanikäännökset
• 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 800018-78964437

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______________________________

Allekiijoitus__________________________
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