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Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen ta
voitteena on tehdä japanilaista kulttuuria tu
tuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle 
suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää vuo
sittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja 
konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elo
kuvailtoja ja myyjäisiä.

Julkaisut:

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu, 
japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suo- 
mi-japani-suomi sanasto.

Yhdistyksellä on oma kiijasto.

HarrastusDiirit:

kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalligra
fia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri, 
perinnejuhlat ja matkat.

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

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ひます。

出版活動としては、日本語テキストその 

付屬カセットテープ、年一回発行の総合 

日本文化特集誌陶年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、料理の各部が活勤して 

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電さらに日本の美術 

展覧会のアしンジにも協力しています 

当会には専属の図書館も血ります 

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。

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kirjallisuutta ja 
tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä The 
East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).

Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse: Pirjo Kytö 050-4127582, Ulla Arja- 
maa 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen 09- 698 6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen 
kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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こんにちわ SISÄLLYS

Kesä on vihdoin saapunut ja ympärillä on 
runsaan vehreätä. Silmä lepää kukkivissa 
omenapuissa ja vihreissä lehdissä. Illat 
ovat kirkkaita ja valoisia ja ulkoilma on 
raikasta hengittää.. Ja lomaan on enää 
joitakin viikkoja 一 minkäs sen parem
paa..

Ronny kertoo japanilaisista elokuvista 
Suomessa. Sarja jatkuu ensi kerralla. Yu- 
kako kiijoittaa japaniksi aiheesta フィン 

ランド人の質問ja hänestä tulee myös 
vakituinen kirjoittaja lehteen. Olen siitä 
erittäin iloinen.

Lisäksi Anu Tampereelta laajentaa maan
tieteellisesti lehteä ja tällä kertaa vuorossa 
on Marjo Sekin mielenkiintoinen haastat
telu.

Annan Vaikutteiden virta -sarja jatkuu 
eteen päin. Nyt on myös juttua Annanta- 
lon Japani-päiviltä. Leenamarjan Luutun 
kulku一sarja jatkuu myös.

Ruokaohjeessa saamme uuden reseptin. Ja 
sitten tiedotamme Japanin suurlähetystön 
stipendeistä, kielikokeesta yms. sekä Ra- 
nua-talon tulevista asioista.

Pia kertoo mielenkiintoisia esimerkkejä 
japanilaisista sananlaskuista ja sarja jat
kuu seuraavissa lehdissä.

Hyvää kesää kaikille :)
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Japanilaiset elokuvat 
Suomessa
Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, 
tiedettiin hyvin vähän japanilaisista elo
kuvista ennen toista maailmansotaa. 
Tuolloin oli aivan yleisesti vallalla sellai
nen käsitys, että japanilaista elokuvaa oli 
mahdoton länsimaisen ymmärtää sen 
erilaisuuden vuoksi saati sitten nauttia 
siitä. Suomessa ensimmäinen japanilai
nen kokoillan elokuva sai kuitenkin ensi- 
iltansa jo vuonna 1934. Silloin esitettiin 
Atlas ja Unika elokuvateattereissa Koishi 
Eiichin jo vuonna 1928 valmistunut his
toriallinen mykkäelokuva Kaito Samima- 
ro (Pako Yedoon). Muutaman vuoden 
paussin jälkeen oli sitten vuorossa vuon
na 1937 varsin tuore elokuva, nimittäin 
Itami Mansakun ja Arnold Fanckin vuon
na 1936 ohjaama japanilais-saksalainen 
yhteistyö Atarashi Tsuchi (Die Neue 
Erde), joka sittemmin ulkomailla esitet
tiin nimellä "Samurain tytär". Paikka oli 
elokuvateatteri Gloria.

Tämän lisäksi on kaupallisesti esitetty 
muutama dokumentääripohjainen lyhyt
elokuva. Myös vuonna 1936 perustettu 
Suomalais-Japanilainen Yhdistys lienee 
esittänyt joitakin japanilaisia elokuvia. 
Silloin mukana ollut evertsi P.O Ekman 
nimittäin kertoo muisteloissaan: 
"järjestettiin elokuvanäytöksiä mm. Ca
pitol- ja Maxim-teattereissa matinoineen 
sen jälkeen jossakin ravintolassa".

Sodan aikana Suomessa nähtiin yksi ai
noa japanilainen elokuva, Abe Yutakan 
vuonna 1940 ohjaama lentoelokuva Mo- 
yoru Ozora (Palava taivas), joka ulko
mailla kulki nimellä Nipponin uljaat kot

kat (Nippons Wilde Adler). Ensi-ilta oli 
Scala-elokuvateatterissa 14.11.1943. Tä
män elokuvan 35 mm nitraattikopio löy
tyy Suomen Elokuva-Arkiston kokoelmis
ta.

Varsinaisesti japanilainen elokuva pääsi 
maailmankartalle vasta 1950-luvulla. 
Vuosina 1952-1955 japanilaiset elokuvat 
saivat monia palkintoja sekä Venetsian 
että Cannesin filmijuhlissa. Lähtölaukaus 
taphtui vuonna 1952, jolloin Kurosawa 
Akiran ohjaama Rashonion (Paholaisen 
temppeli) voitti pääpalkinnon Venetsian 
elokuvajuhlissa. Seuraavana vuonna se sai 
Oscar-palkinnon parhaasta ulkomaalaises
ta elokuvasta. Suomessa Rashomon sai 
ensi-iltansa 20.4.1955 silloisessa Elysee- 
elokuvateatterissa. Seuraavana vuonna 
Suomeen saapui Kinugasa Teinosuken 
vuonna 1953 ohjaama ja Cannesin eloku
vafestivaaleissa niin ikään palkinnon saa
nut loistelias värielokuva Jigokumon 
(Helvetin portti), joka esitettiin elokuvate
atteri Reassa. Aivan vuoden 1959 lopulla 
sai vielä Adams-teatterissa ensi-iltansa 
Godzilla-elokuvistaan tunnetun Honda 
Ishiron vuonna 1958 ohjaama scifi- 
elokuva Bijo to Ekitai Ningen 
(Vetyihminen).

Kesti kuitenkin seuraavalle vuosikymme
nelle ennen kuin todella alkoi tapahtua. 
Tämä oli lähinnä yhden miehen ansiota. 
Valio-Filmissä töissä ollut Aito Mäkinen 
ryhtyi 1950-luvun lopulla itse tuomaan 
laatuelokuvia Suomeen, näitten joukossa 
japanilaisia klassikoita. Ensimmäinen 
japanilainen omatuonti ei ollutkaan mi
kään muu kuin Kurosawa Akiran mestari
teos Shichinin no Samurai (Seitsemän 
Samuraita), joka oli valmistunut jo vuon
na 1953. Tähän harjoitukseen liittyy oma
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mielenkiintoinen tarina sen ajan elokuva
teatterien politiikasta. Saksasta hankittu 
kopio oli nimittäin n. 2 tunnin pituinen. 
Kuitenkin Valio-Filmi sen enempää kuin 
muutkaan elokuvateatterit eivät suostu
neet esittämään niin pitkää elokuvaa. 
Näin ollen Aito Mäkinen oli hampaitaan 
kiristäen pakotettu itse leikkamaan Ku- 
rosawan mestariteosta vaadittuun n.1,5 
tunnin standardipituuteen. Loppujen lo
puksi elokuva sai ensi-esityksensä eloku
vateatteri Bio-Biossa 6.2.1959. Muutama 
vuosi myöhemmin elokuvateatteri Orion 
sitten esitti paikatun, 2 tunnin pituisen 
version. Alkuperäinen täydellinen versio, 
joka on 3,5 tunnin pituinen, esitettiin 
kaupallisesti Suomessa vasta vuonna 
1981. Tämän lisäksi Seitsemän Samurai
ta on pyörinyt TV:ssä monta kertaa. Si
vuhuomautuksena mainittakoon, että 
tästä elokuvasta myös allekirjoittaneen 
Japani-kiinnostus sai alkunsa. Muistan 
vielä elävästi millaisen vaikutuksen elo
kuvateatteri Bio-Biossa esitetty elokuva 
minuun teki, niin tynkäversio kun olikin !

Aito Mäkinen alkoi siis 60-luvulla tuoda 
japanilaisia laatuelokuvia Suomeen. Mä
kinen ystävystyi tällöin mm. Towa- 
yhtiön johtajan Kawakita Nagamasan ja 
hänen vaimonsa Kashikon kanssa. Mada
me Kawakita oli japanilaisen elokuva- 
maailman “grand old lady" ja tämä ystä
vyys helpotti monen tuontiongelman 
ylipääsemiseksi. Näitten aktiviteettien 
myötä kiinnostus japanilaisia elokuvia 
kohtaan lisääntyi. Kaiken kaikkeaan esi
tettiin kaupallisesti vuosina 1960-1969 
yhteensä 23 japanilaista elokuvaa, siis 
huima nousu edellisiin vuosiin verrattu
na. Tällöin saatiin Suomessakin nähdä 
varsin edustava valikoima suurten ohjaa
jien tuotannosta: Kurosawaa, Mizo- 

guchia, Ozua, Kobayashia, Oshimaa, 
Shindoa jne. Myös Jyväskylän Kesän 
puitteissa esitettiin vuonna 1965 useita 
japanilaisia elokuvia. Helsingissä kun
nostautui mm. Märten Kilmanin omista
ma Cinema-elokuvateatteri esittämällä 
mm. Aito Mäkisen maahan tuomia japa
nilaisia elokuvia. Tyypillistä oli kuiten
kin että kaupallisen levityksen saivat 
Suomessa sellaiset tunnetut elokuvat 
kuten esimerkiksi Kobayashi Masaakin 
Kwaidan tai Kurosawa Akiran Akahige 
(Punaparta) vasta yli 10 vuotta niitten 
valmistumisensa jälkeen.

Myös vuonna 1957 perustettu Suomen 
Elokuva-Arkisto (SEA), jonka perustaja
jäsen ja toiminnanjohtajana vuoteen 1966 
saakka Aito Mäkinen oli, ryhtyi mahdol
lisuuksiensa mukaan näyttämään japani
laisia laatuelokuvia. Vuonna 1972 SEA 
jäljesti ensimmäisen laajemman japani
laisen elokuvan retrospektiivin. Oli mah
tava tunne ensimmäistä kertaa nähdä niin 
monta japanilaista elokuvaa yhden sarjan 
muodossa. Esityspaikkana oli silloin pää
asiassa elokuvateatteri Savoy. Myös mui
ta teattereita käytettiin. Vuonna 1979 
esitettiin olosuhteisiin nähden varsin laa
ja Kurosawa-retrospektiivi, johon kuiten
kaan ei onnistuttu saamaan enemmän 
kuin 11 elokuvaa mestarin tuotannosta. 
Kaupallisesti esitettiin vuosina 1970- 
1979 yhteensä 27 japanilaista elokuvaa 
suomalaisissa elokuvateattereissa. Tämä 
on kaikkien aikojen huippu. Suurten ni
mien lisäksi Suomeen kulkeutui myös 
vähemmän tunnettuja elokuvia, mm. ja
panilaisia sota-elokuvia.

Ronny Rönnqvist
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フィンランド人の質問

ドナルド・キーン氏に『日本人の質問』という著書があって、 

その中で氏の研究室を訪れる日本人がしばしばする質問のひとつ 

に「外人は俳句が理解できますか」というのがあると述べてい 

る。キーン氏が「無理ですね。日本で生まれていなければ、俳句 

を理解できるはずがありません」と答えると、質問をした日本人 

は「いかにもうれしそうに『そうでしょうね』とあいづちを打 

つ」。反対に「もちろん分かっています。俳句なんて、それほど 

理解しにくいものではありません」と答えると、「喜ぶどころ 

か、興ざめ顔をして、話題を変える。」こういう日本人は「自分 

は外国文学をよく理解しているが、外人は日本文学の粋を理解で 

きないと信じているようである」とキーン氏はいう。

私が初対面のフィンランド人から、例外なく聞かれる最初の質 

問は「フィンランドで何をしているのか」である。大学で日本語 

を教えていると答えると、次に続くのが「日本語を勉強している 

学生は何人いるのか」という質問。約10年の間に、この質問をし 

なかった人は、覚えている限り一人だけである。そのくらい、定 

番の質問だ。

そしてこの後に続くのが「フィンランドと日本の文化は似てい 

るだろう」という質問というより、コメントに近い発言である。

日本に親近感を持ってくださる人が多いのはありがたい。だ 

が、何をもって、二つの文化が似ているといえるのか、定義する 

のは簡単なことではない。日常をここで過ごしていると、同じ点 

より、むしろ違いのほうに目がいくことが多くなる。

例えば、たいていのフィンランド人が「フィランド人も日本人 

も自然を身近に感じる民族だ」というような印象をもっているよ 

うである。だが、地震あり台風あり火山の噴火ありで、毎年少な 

からぬ数の人たちが、自然災害で命をおとす日本にくらべ、フィ 

ンランドの自然はずっと静的だ。日本は南北に長く、地方にょつ 

て地形も気象も大きく異なっているが、フィンランドは全国どこ 

も何となく似ている。日本では気象の変化はわりと規則正しく、
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西から東へと日を追って変わるし、朝と昼、冬と夏、北と南の気 

温の差もはっきりしている。しかしフィンランドでは、本当に日 

によってまちまち、所によってまちまちという感じがする。

似ている点といえば、どちらの国も森林面積の占める割合が高 

いが、日本では森が山岳地帯にあり、えっちらおっちら山を登ら 

ないと森の中まで入れないが、フィンランドでは、文字通り街中 

に森がある。どちらにも四季の変化があるが、「夏」のイメージ 

はフィンランドと日本で、まさしく天と地ほどちがっている。

こんなに異なる自然環境の中に住んでいれば、自然への対し方 

も異なってくると考えるのがそれこそ自然だろう。一言で言え 

ば、自然を「生」で丸かじり楽しむのがフィンランド流で、俳句 

のような「型」を通して愛でるのが日本流だ。

せっかくいい親近感を持ち合っているのだから、もう一歩踏み 

込んで、似ていることと違っていることをじっくり考えてみると 

面白いと思う。

植村友香子
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Japanilaisen kulttuurin lähettiläs kotiutui Tampereelle

Parikymmentä vuotta 
Japanissa asunut Marjo 
Seki tutustuttaa suoma
laisia japanilaisiin ma
kuihin poikiensa Leo- 
nan (kuvassa) ja Kain 
kanssa. Ravintolasta on 
kehkeytynyt varsinai
nen japanilaisen kult
tuurin keskus Tampe
reella ・

Tamperelaisen ravintola Marusekin omis
taja Maijo Seki muistaa varmasti koko 
ikänsä sen hetken, kun saapui Japaniin 
ensimmäistä kertaa vuonna 1977. Muutto 
Tokioon oli melkoinen harppaus Heinolan 
maaseudulta kotoisin olevalle nuorelle 
tytölle. Kotona Heinolassa naapuriinkin 
oli useiden kilometrien matka, Seki nau
raa. Toisenlainen todellisuus oli vastassa 
Tokiossa. Siihen aikaan Naritan lento
kenttää ei vielä ollut olemassa, joten ko
neet laskeutuivat Hanedan kentälle.
"Itse asiassa ensimmäinen ajatus Tokiosta 
oli, että olin hieman pettynyt. Päivä oli 
harmaa ja synkkä, ja silmien edessä näkyi 
pelkkää tylsää teollisuusaluetta." Seki oli 
kiinnostunut Japanista japanilaisen poi
kaystävänsä kautta, johon oli tutustunut 
Suomessa. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi 
Heinolassa Marjo Seki pakkasi laukkunsa 
ja lähti katsomaan poikaystävänsä koti
maata. "Äitini tietysti vastusteli lähtöäni 
kovasti ja oli kauhuissaan. Minulla oli 
kuitenkin jo pienestä tytöstä lähtien ollut 
kova halu lähteä ulkomaille. Muistan 

kuinka lapsena katselin taivaanrantaa ja 
mietin, että millaistakohan elämää tuolla 
kaukana oikein on."

Nuoripari asui ensin Tokiossa, mutta 
muutti myöhemmin miehen työn perässä 
paljon ja asui myös Yokohamassa, 
Hachijojimassa, Ogasawarassa sekä Hok- 
kaidossa. Siihen aikaan Tokiossakin ul
komainen nainen oli aina silmätikkuna, 
koska ulkomaalaisia ei silloin asunut 
paljon edes maan pääkaupungissa. Maa
han muuttamista pehmensi poikaystävän 
suku, joka otti tulokkaan vastaan huoleh
tien ja suojelevasti."Kun lähdin omin 
päin junalla kirjakauppaan, perhe oli 
huolissaan, että eksyisin ja saatteli minut 
aluksi jopa juna-asemalle", Seki virnis
tää.

Japanilainen koti oli myös aitiopaikka 
päästä oppimaan japanilaisen ruoan val
mistusta, ja Seki kehuukin, että entinen 
anoppi opetti hänelle parhaat ruuanlait- 
toniksit. Alkuhankaluuksista ja maku- 
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maailman erilaisuudesta huolimatta japa
nilainen ruoka vei suomalaistytön men
nessään. "Ensimmäisen syömäni japani
laisen aterian muistan vieläkin. Menin 
poikaystävän kotiin, jossa tarjottiin nuu- 
delikeittoa 一 eli syöminen oli aika vaike
aa, kun en ollut vielä tottunut puikkoihin 
ja muutenkin jännitti kovasti. Mauista 
pidin kovasti. Sushia ja sashimiakin opin 
syömään heti, kun pääsin wasabin ma
kuun."

Alussa lentoliput Japanista Suomeen 
olivat erittäin kalliita, joten matkat Marjo 
Sekin kotimaahan olivat harvinaista 
herkkua. "Muutettuani Japaniin kului 
kolme vuotta, ennen kuin matkustin Suo
meen lomalle ensimmäisen kerran. Liput 
olivat niin kalliita, että ainakin kuukau
den palkka meni yhteen lippuun." Marjo 
Seki opiskeli heti alusta lähtien japanin 
kieltä, ja kahdenkymmenen Japanissa 
vietetyn vuotensa aikana hän ehti työs
kennellä monella alalla. Yokohamassa 
asuessaan Seki perusti kaupunkiin ravin
tolan, jonka alkuperäinen ajatus oli tar
joilla suomalaista ruokaa. Seki kertoo, 
että suomalaiselle ruoalle ei kuitenkaan 
ollut oikein menekkiä, ja ruokalista kään
tyikin vähitellen japanilaiseen suuntaan. 
Japanin-vuosiensa aikana Seki toimi pit
kään myös opettajana: hän opetti pikku
lapsille englantia ja työskenteli kahden
toista vuoden ajan kiertävänä kansainvä
lisyyskasvatuksen opettajana 35 koulus
sa.

Paluu Suomeen alkoi kiinnostaa, kun 
Seki kuuli Helsingin yliopiston hakevan 
japanilaisen kielen ja kulttuurin opettajaa 
Irasshaimase-projektiin, jossa koulutet
tiin matkailualan ammattilaisia. Seki 
tuumi projektin olevan hyvä vaihtoehto 

välivuoden viettoon Suomessa. Hän sai 
paikan, ja noin yhdeksän vuotta sitten 
Marjo Seki lähti poikiensa Leonan ja Kain 
kanssa Suomeen. Mies päätti jäädä Japa
niin. Tarkoituksena oli palata vuoden pää
tyttyä takaisin Japaniin, mutta toisin kävi. 
"Kun vuosi oli ohi, pojat eivät enää halun
neetkaan palata Japaniin. Niinpä sitten 
jäin Suomeen poikien vuoksi, vaikka itse 
olisin jo halunnut palata Japaniin. Paluu 
Suomeen ei itselleni ollut kovin helppo, 
täällä oli 20 vuodessa kaikki muuttunut ja 
minulla kesti kolmisen vuotta ennen kuin 
kotiuduin tänne jälleen." Marjo Sekin 
poika Leona, 21,kertoo, että aivan aluksi 
eläminen Suomessa tuntui hieman ikäväl
tä: kielessä riitti oppimista, suomalainen 
ruoka ei oikein maistunut ja Tampere 
tuntui kovin hiljaiselta. "Kun sitten sain 
suomalaisia ystäviä, maa alkoi avautua 
ihan uudella tavalla. Täällä elämisen tahti 
on jotenkin rennompaa ja hitaampaa kuin 
Japanissa", Leona sanoo.

Suomessa kolmikko kotiutui Tampereelle, 
jonne perustettiin vuonna 2001 japanilai
nen ravintola kaupungin keskustan kaup
pahalliin. Ravintola otettiin vastaan suu
rella kiinnostuksella. Nykyään Sekin pie
ni, mutta viihtyisä japanilainen ravintola 
Maruseki sijaitsee Tampereella Hallitus- 
kadulla. Marusekista on vähitellen tullut 
Tampereen seudun Japanista kiinnostu
neiden ihmisten kantapaikka, jossa paitsi 
ruokaillaan, myös opiskellaan japanin 
kieltä ja kulttuuria. Esimerkiksi alakerran 
teeseremoniahuone tutustuttaa ilta toisen
sa jälkeen yrityksiä ja yksityisiä teesere- 
monian maailmaan.

ANU KUUSISTO
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Vaikutteiden virtaa
Lukemista ja harjoituksia Ohnosta Oidaan

Tämän vuoden alussa mieltäni on ilahdut
tanut kaksi japanilaiseen näyttämötaitee
seen liittyvää kirjaa, joissa molemmissa 
on keskeisenä elementtinä japanilaisen ja 
länsimaisen teatteri- ja tanssiperinteen 
vuorovaikutus. Toinen niistä on japanilai
sen butoh-veteraanin Kazuo Ohnon taidet
ta ja elämää esittelevä englanninkielinen 
teos, toinen taas japanilaisen näyttelijän 
Yoshi Oidan suomennettu teos Näkymä
tön näyttelijä.

Kazuo Ohnon olen nähnyt näyttämöllä 
kahdesti esittämässä vanhuusvuosiensa 
kuuluisinta teosta Admiring La Argentina, 
ensimmäisen kerran New Yorkissa 1980- 
luvun puolivälissä ja joitakin vuosia myö
hemmin, 1990-luvun alussa, Savoy- 
teatterissa Helsingissä. Molemmat olivat 
unohtumattomia, vaikuttavia tapahtumia. 
Ohnon poika ja kanssaesiintyjä Yoshito 
Ohno on ollut mukana myös tämän teok
sen kirjoittamisessa. Tuloksena onkin 
hyvin intiimi ja filosofinen katsaus Kazuo 
Ohnon elämään, taiteeseen ja opetukseen, 
ei suinkaan vain pelkkää idylliä sisältävä 
eikä aivan ilman koomisiakaan piirteitä. 
Niin vaikuttava kuin Ohno näyttämöllä 
onkin, on helppo lukea rivien välistä 
myös henkilökohtaista ahdistusta ja tragi
koomisia sävyjä. Ohnon matka taiteilijana 
on ollut pitkä, 1920-luvulta 2000-luvulle, 
ja luonnollista on myös monen butoh- 
tanssin juuria hakevan länsimaisen häm
mennys omissa maailmoissaan tanssahte- 
levan vanhuksen edessä. Kirjassa kerro
taan lempeän hauskasti, miten Ohno van
hoilla päivillään saattaa ryhtyä tanssimaan 
talossa olevien vieraiden keskellä tuoden 
esiin oman kehonsa sisäistä ääntä.

Vahva shamanistinen pohjaväre kulkee 
läpi Ohnon taiteen ja elämän kuvauksen. 
Kirjan runsas kuvitus vahvistaa tätä vai
kutelmaa. Esitys- ja harjoitustilanteissa 
otetuissa kuvissa on pelottavaa voimaa. 
Niissä siirrytään käsin kosketeltavasti 
toiseen ulottuvuuteen, jota 一 kiinnostavaa 
kyllä 一 Ohno usein lähestyy kirjoitetun ja 
puhutun (japanin) kielen kautta. Ohno 
käyttää kieltä keinona alitajunnan tavoit
tamiseen, jopa niin perusteellisesti että 
hän ei edes voisi kuvitella luovansa tans
sia ilman, että hän ensin "tekee kaivauk
sia" kehoonsa kirjoitetun sanan kautta. 
(Ohno 2004,11).Vaikka Ohno onkin 
syvällä japanilaisessa taustassaan sekä 
kielen että omien lapsuusmuistojensa 
kautta, hänen taidettaan 一 kuten koko 
butoh-genreä 一 !eimaa myös kulttuurinen 
eklektisyys. Muisto espanjalaisen tanssi- 
jattaren La Argentinan esityksestä Japa
nissa on taustana tälle hänen myöhäiseen 
tuotantoonsa kuuluvalle tanssiteokselle. 
Sen musiikki ulottuu Bachista Pucciniin 
ja espanjalaisiin sävelmiin. Kiintoisaa 
tässäkin teoksessa on myös se, miten 
vahvan shamanistisin termein sitä on 
kuvattu. Yoshito Ohno kirjoittaa, että hän 
ei koskaan ole aivan varma siitä ottaako 
Kazuo esityksessään La Argentinan hen
gen valtaansa vai tunkeutuuko La Argen
tinan henki Kazuon ruumiseen (Ohno 
2004,166).

Huolimatta La Argentina -teoksen maail
manlaajuisesta menestyksestä, Kazuo 
Ohno ei kuitenkaan saanut vahvimpia 
eurooppalaisia vaikutteitaan Espanjasta 
vaan Saksasta. Hänen omat opettajansa, 
Misako Miya ja Takaya Eguchi, olivat 
opiskelleet Dresdenissä saksalaisen 
'Ausdruckstanzin' pyhätössä, Mary Wig
manin perustamassa Wigman instituutis
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sa vuosina 1931-33, ja tämän tanssityylin 
vaikutus näkyy myös Admiring La Ar
gentina -teoksessa. Ellei toinen maail
mansota olisi katkaissut idän ja lännen 
välistä kulttuurista kanssakäymistä, on 
mahdollista, että Ohnokin olisi päätynyt 
opiskelemaan uusia tanssimuotoja joko 
Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Näin ei 
käynyt. Sen sijaan hän päätyi itse vaikut
tamaan länsimaisen tanssin kehitykseen 
1950-luvulla Tatsumi Hijikatan kanssa 
luodun butoh-tanssin kautta.

Kazuo Ohnon teokseen verrattuna Lauri 
Siparin kääntämä Yoshi Oidan muistel
ma- ja oppikirjan yhdistelmä Näkymätön 
näyttelijä tuntuu hyvin seesteiseltä, suo
rastaan valistuneen älylliseltä teokselta. 
Oidan kirjoittajapartnerina tässä teokses
sa on Lorna Marshall. Esipuheessaan 
Marshall antaa kuitenkin ymmärtää, että 
myös Oida opettaa kysymyksin, tarinoin 
ja vertauksin eikä yksiselitteisin ohjein 
siitä, miten on toimittava. Siis aivan japa
nilaisten perinteisten mestarien tapaan.

Yoshi Oidan omaa taustaa ovat japani
laisten perinteisten teatterimuotojen, no
ja kabukiteatterin, opiskelu. Japanilaisia 
taistelulajeja opiskelleet löytävät hänen 
teoksestaan myös tuttuja peruselementte
jä. Länsimaisille lukijoille Oidan työ on 
kuitenkin läheistä siksi, että hän on vuo
sikymmenien ajan ollut yksi englantilais- 
syntyisen teatterigurun Peter Brookin 
luottonäyttelijöistä. Olen itse nähnyt Oi
dan näyttämöllä vain Brookin pitkässä 
Mahabharata -toteutuksessa 1980- 
luvulla. Tässä näytelmässä hän esittää 
voittamatonta soturia Dronaa, jonka tais
telutahdon viholliset murtavat uskottele
malla, että hänen poikansa on kuollut. 
Oidan esittämä Dronan itsemurhakohtaus 

on uskomattoman intensiivinen, pelkistet
ty ja vaikuttava. Kiilassaan hän pohtii 
tämän kohtauksen syntyä, sitä miten hän 
näyttelijän häivytti oman persoonansa 
keskittymällä produktiossa mukana olleen 
japanilaisen muusikon rummunlyönteihin.

Näin jälkeenpäin oletan, että tilanne toimi 
koska keskityin niin tiukasti yhteen asi
aan. Sen seurauksena sisälläni oli paljon 
tilaa; tilaa yleisön mielikuvitukselle. En 
täyttänyt sisimpääni liialla psykologialla. 
Minä vain kunnioitin tilannetta, ja keski
tyin musiikkiin. Tämä loi eräänlaisen tyh
jiön. Ja tähän tyhjyyteen yleisö heijasti 
oman mielikuvituksensa. (Oida 2004, 71- 
72).

Tämä esimerkki havainnollistaa hyvin 
sitä, mitä Oida tarkoittaa näyttelijän näky
mättömyydellä. Tärkeintä näyttelijälle on
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unohtaa oma läsnäolonsa ja tekniikkaansa 一 ja 
saada myös yleisö unohtamaan näyttelijä, jotta 
se voisi keskittyä johonkin, mikä on olennaista 
ja näyttämön ulkopuolella. Omalla tavallaan 
Oida toteuttaa samaa kuin Kazuo Oh nokin: 
näyttelijä on välikappale eri maailmojen välil
lä.

Yoshi Oidan kirjaan on koottu käytännön har
joituksia, joita hän itse käyttää omassa opetuk
sessaan. Ne ovat käyttökelpoisia muillekin 
kuin esiintyville näyttelijöille. Energian ylläpi
täminen, läsnäolon säilyttäminen ja energian 
välittäminen yleisölle pohdituttavat silloin 
tällöin meitä kaikkia esiintymistilanteissa. 
Tässä Oidan haijoitus:Seiso tanakasti jalat 
olkapäiden verran harallaan. Taivuta päätä 
taaksepäin niin että kasvosi katsovat kohti 
taivasta. Av aa suusi ammolleen. Avaa silmäsi, 
nenäsi ja korvasi niin paljon kuin voit. Kurkota 
kätesi pään yläpuolelle, ja avaa kämmenet 
taivasta kohti. Työnnä kielesi ulos suusta. Nyt 
kun kaikki on apposen avoimena ja kohti tai
vasta, päästä ääni "Aaa''. Jatka niin pitkään 
kuin pystyt, ja laske sitten kätesi varovasti 
alas, oikaise pääsi normaaliin asentoon, ja 
sulje silmäsi ja suusi. Hengitä hiljaa. (Oida 
2(X)4, 57).

Oh non kirjaan sisältyvät kuvat näyttävät usein 
myös Kazuo Ohnon tässä asennossa sekä 
esiintymis- että harjoitustilanteissa. Raja esiin
tymisen ja harjoituksen välillä on hänelle ve
teen piirrettyä. Arkipäivän esiintymisten tapa
uksissa, tämä harjoitus lienee kuitenkin paras 
tehdä ennen yleisön eteen menemistä...

Anna Thuring

Ohno, Kazuo 一 Oh no, Yoshito. 2004. Kazuo 
Ohno's world from without and within. Intro
duction by Toshio Mizohata ; translated by 
John Barrett. Middletown, Conn:Wesleyan 
University Press.
Oida, Yoshi 一 Marshall, Lorna. 2004. Näky
mätön näyttelijä. Suom. englannista Lauri 
Sipari. Helsinki: Like.

Annantalon Japani-päivä 
on jo traditio
Annantalon taidekeskus järjesti 4.11.1993 
-9.1.1994 japanilaista kulttuuria esittele
vän katselmuksen ^Tökaido - Annanta
lon Japani-näyttely". Tuolloin saivat al
kunsa kontaktit Annantalon Japani-päivän 
järjestäjien ja Japanilaisen kulttuurin ystä
vät ry: n jäsenten välillä. Muitakin Japani- 
aiheisia tapahtumia oli 1990-luvulla ylei
sölle tarjolla Annantalon taidekeskuksen 
toimesta. JKY puolestaan jäljesti kulttuu
rikeskus Caisassa 14.12.1996 "Japanin 
kulttuuripäivän ja myyjäiset".

Vuotta 1998 voidaan pitää varsinaisena 
Annantalon Japani-päivän aloitusvuotena. 
Edellisissä tapahtumissa mukana olleet 
soittelivat toinen toisilleen. - Olisiko 
tilaa kalenterissa, ehditkö tulla origami- 
papereiden, tussien, nori-levyjen ja riisin, 
kukkien ja männynoksien kanssa? Saatai
siinko musiikkiesitys? Entä Japani- 
henkistä keramiikkaa? Kyllä, sovittiin että 
sunnuntaina huhtikuussa. - Tehtiin julis
te, kopioitiin se ja vietiin sopiviin paik
koihin, kuka minnekin, vaikka yliopiston 
ja lähikauppojen ilmoitustauluille. Kukin 
tiedotti mahdollisuuksiensa mukaan. Ylei
söä tuli mutta harvakseltaan.

Vuonna 1999 saatiin lisää ohjelmaa, kun 
Suomen laido-liitto lähti mukaan. Budo- 
esityksiä tulivat seuraamaan lukuisat alan 
harrastajat. Samoihin aikoihin aasialainen 
ruoka teki tuloaan Suomeen, ja japanilai
nen ruoka oli uusi trendi. Japanilaisten 
naisten yhdistys oli jo monissa erilaisissa 
tilaisuuksissa valmistanut ja tarjoillut ja
panilaista ruokaa - Annantalon Japani- 
päivästä tuli uusi haaste. Miten paljon 
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tahansa susheja ja muita ruokia yhdistyk
sen jäsenet tekevätkin, kaikki herkut löy
tävät tiensä nautiskelijoiden suihin.

Monena vuonna mietittiin erityistä tee
maa, jonka ympärille päivä rakennettai
siin. Suunniteltiin ja toteutettiin näyttely
jä -esillä oli miekkoja, antiikkitavaroita, 
kimonoja, nyky-Japanin arkiesineitä. 
Näyttelyn tekeminen osoittautui kuiten
kin raskaaksi, koska sitä rakensivat samat 
voimat, jotka suunnittelivat koko ajan 
isommaksi tapahtumaksi paisuvaa Japa
ni-päivää.

Yleisöä tuli 2000-luvulla tutustumaan 
Japani-päivään niin paljon, että yhä use
ammat Japaniin yhteydessä olevat tahot, 
yhdistykset ja yritykset, alkoivat kiinnos
tua. Annantalolla on tarjolla japanilaista 
kirjallisuutta, antiikkiesineitä, ruokatar
vikkeita, astioita, matkoja. Halukkaat 
saavat tutustua yhdistysten toimintaan, 
teetaiteeseen, kukkien asetteluun, japani
laisiin peleihin, mangaan ja animeen, 
origamiin, hierontaan, bonsai -puiden 
kasvatukseen - esittelijöiden joukko on 
kasvanut jatkuvasti ja sen mukana yleisö. 
Eikä yleisön rooli ole olla vain passiivi
nen katsoja, vaan kiinnostuneet voivat 
itse kokeilla taitojaan monilla Japanin 
kulttuurin aloilla. Japanin suurlähettiläs 
on jo useina vuosina avannut tilaisuuden. 
Taistelulajien näytösten aikana juhlasalin 
tilat ovat osoittautuneet riittämättömiksi 
- osa yleisöstä seuraa esityksiä valko
kankaalta toisessa tilassa.

Vuosia Annantalon Japani-päivän jäljes
tetyissä mukana olleena tuntuu nykyään 
välillä siltä, että vapaaehtoisvoimien ka
pasiteetti on venytetty äärirajoille. Järjes
telytoimikuntaa ei voi kuitenkaan 

laajentaa, koska yhteyksien on oltava tiiviitä, 
suunnittelun ja päätöksenteon napakkaa. Osal
listujien ja yleisön suuri määrä asettaa tiettyjä 
vaatimuksia jäijestelyille. Tiedottamisessa 
pyritään täsmällisyyteen, tilan ja ajan käyttöä 
suunnitellaan etukäteen, koska tilaaja aikaa on 
vain rajoitetusti. Suunnittelu alkaa itse asiassa 
siitä, että pidetään pienellä joukolla kritiikki- 
palaveri pian tapahtuman jälkeen. Mitä yleisö 
kritisoi? Missä oli ruuhkaa? Missä liian vähän 
ohjaajia? Saaliinko kehuja ja jos saatiin, niin 
mistä?

Seuraavan kerran toimikunta kokoontuu reilus
ti ennen joulua, nyt katseet suuntautuneina 
uuteen tapahtumaan. Etsitään Annantalon 
muuhun toimintaan sopiva keväinen sunnuntai 
Japani-päiväksi ja tiedotetaan siitä edellisellä 
kerralla mukana olleille. Kun osallistujien 
joukko alkaa hahmottua, tehdään vähitellen 
yhä yksityiskohtaisempia tilankäyttösuunnitel- 
mia. Budoesitysten teemaa ja esitelmien aihei
ta ja pitäjiä mietitään ja etsitään. Joulun jäl
keen kokoonnutaan muutaman viikon välein. 
Työptyojen vetäjiä on joskus mukana. Vaikka 
ei varsinaista erityistä teemaa ylitse muun 
ohjelman ole viime vuosina valittu, tulee mu
kaan joskus jotakin uutta, joka nousee esiin. 
Tänä vuonna esimerkiksi mangaa ja ikebanaa 
oli entisiä vuosia näkyvämmin esillä, ja uutena 
aluevaltauksena Nö-teatterin esittelyä. Kun 
Japani-päivään on aikaa enää muutama viikko, 
painottuu tiedottaminen. Sähköposteja singah- 
telee todella tiheään kun tietoja tarkistellaan.

Pari päivää ennen h-hetkeä tilanne rauhoittuu, 
ellei jotakin yllättävää satu, jotakin joka vaatii 
nopeita muutoksia, esimerkiksi peruutuksia tai 
kuljetusongelmia. Lauantaina tehdään kovaa 
työtä, järjestetään talo kuntoon ottamaan vas
taan osallistujat ja yleisön. Sunnuntaina on ilo 
hyöriä mukana, kun tyytyväiset Japanin- 
ystävät vakaavat talon, ja illalla on ihana, vä
synyt olo.

Ulla Arjamaa
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TÄPÖTÄYSI ANNAN- 
TALO

Aurinkoinen sunnuntai 10.4. keräsi Japa
ni-päivään ennätysyleisön. Tietojen mu
kaan yli 3600 kävijää kierteli eri osastoilla 
ja tapahtumissa, joiden järjestäjinä olivat 
käytännöllisesti katsoen kaikki Japaniin 
liittyvien yhteisöjen ja harrastuspiirien 
edustajat Suomessa. "Kierteli” on tosin 
hiukan väärä sana, koska eri kerrosten 
käytävillä ja kohteissa oli aika-ajoin tosi 
ruuhkaista, vaikka koko talo oli varattu 
tapahtumalle. Kiitokset vain Helsingin 
kaupungille, jonka hallinnassa entinen 
kansakoulu on, samoin talon henkilökun
nalle, joka aktiivisesti oli mukana yhdis
tyksemme edustajien kanssa suurtapahtu
man suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Allekirjoittanut joutui enimmäk
seen päivystämään yhdistyksemme esit- 
telypöydän takana, joten en voinut tark
kailla edes pintapuolisesti läheskään 
kaikkien osastojen tapahtumia. Naapu
reinämme olivat kuitenkin muut Japani- 
yhdistykset sekä suurlähetystö ja kaikissa 
riitti kysyjiä ja katsojia, ajoittain tungok
seen asti. Sama tilanne näytti vallitsevan 
koko talossa, parin pikaisen poikkeami
sen perusteella. Myös myyntipöytien 
äärellä kävi kuhina ja monet tuotteet lop
puivat jo varhain iltapäivällä.

Suurlähettiläs Shigeo Kondo puolisoi
neen viihtyi pitkään eri puolilla taloa, 
silminnähden tyytyväisenä. Hyväntuuli
nen mieliala oli muutenkin tapahtuman 
yleisilme, tungoksesta huolimatta.

Antti LappalainenKuva: Markku Arjamaa
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LUUTUN KULKU (2)

Viime numerossa oli puhetta luutunsu- 
kuisten soittimien historiallisista kulkurei
teistä. Tällä kertaa paneudumme hieman 
tarkemmin niiden soittotapoihin 一 ja kos
ka lukijat ovat Japanin kulttuurin ystäviä, 
painopiste on luonnollisesti biwan soitos
sa. Aloittakaamme kuitenkin kiinalaisesta 
pipa-luutusta - sen rakenne ja soittotapa 
muodostavat nimittäin mielenkiintoisen 
vertailukohdan (vai pitäisikö tässä yhtey
dessä mieluummin sanoa ''kaikupohjan"). 
Sitä pidetään soitettaessa sylissä lähes 
pystysuorassa asennossa, melkein kasvo
jen edessä, ja näppäillään sormiin kiinni
tetyillä plektroilla. Pipän nauharakenne 
on varsin erikoinen: soittimen kaulan ylä
osassa on kuusi korkeaa nauhauraa, ja 
niiden alapuolella taas 26, aina kaikuko- 
pan keskelle asti ulottuvaa matalampaa 
bambunauhaa, joiden avulla voi ylemmil
lä kielillä taiturillisesti soittaa hyvinkin 
korkeita nuotteja.

Biwan soittoasento on myös pysty, mutta 
kulma hieman loivempi, ja soitettaessa 
käytetään aina isoa kädessä pidettävää, 
useimmiten puista plektraa (bachi) 一 van
han Kioton gagaku-hovimusiikissa käy
tettävää gaku-biwaa (雅楽琵琶)tosin 
pidetään soitettaessa läntiseen tapaan vaa
kasuorassa asennossa, ja sen bachi on 
luuta. Molemmat itäiset luuttuvariantit 
ovat yleensä nelikielisisiä ja läntisiä sisa
riaan selvästi litteämpiä; niiden kaulan 
yläosa on eurooppalaisen perusluutun 
tavoin usein taivutettu suoraan kulmaan 
taaksepäin. Biwan kohdalla ei oikeastaan 
enää voi puhua nauhoista vaan pikemmin
kin tutumman japanilaissoittimen koton 
(tai klassisten jousisoitinten, jossa talloja 

tosin on aina vain yksi) kaltaisista talloista 
-nämä pitävät kielet niin etäällä alustas
taan, että niitä painelemalla saadaan ai
kaan paitsi haluttu sävelkorkeus myös 
haluttuja lisäsävyjä kuten vibratoja 
(sawari).

Pipa on luonteeltaan selvästi soolosoitin, 
kun taas biwa yhtä selkeästi säestää ih
misääntä. Biwa myös kaikuu tuskin ollen
kaan (ehkä juuri kaikukopan litteydestä 
johtuen), sen ääni ei viipyile eikä tunnel
moi, vaan muistuttaa lähes puista lyömä- 
soitinta. Ehkä juuri siksi sitä käytetään 
ennen kaikkea eeppisiä sankaritarinoita 
resitoivan laulumusiikin säestyksessä. 
Kun esimerkiksi biwansoiton suuri niaest- 
ra Tsuruta Kinshi esittää Heike monoga- 
tarixn perustuvan laulun Dan no uran 
taistelusta satsuma-biwan (薩摩琵琶) 

säestyksellä, kylmät väreet käyvät pitkin 
selkäpiitä, niin kolkon kalsea on sekä lau
lajan ääni että hänen biwansa suorastaan 
piiskamaisen viiltävä sointi.

Bm^nsoitto siis liittyy olennaisesti ihmis
ääneen. Kannattaakin siksi lähemmin tar
kastella näiden kahden musiikkimuodon 
välistä yhteyttä. Seuraavassa esittelen 
lyhyesti kahden japanilaisammattilaisen, 
Tokion Kansallisteatterin Musiikkiosaston 
ohjaajana ja tuottajana toimineen Kido 
Toshirön sekä biwomestari Tsuruta 
Kinshin ehkä tunnetuimman oppilaan 
Ueda Junkon käsityksiä itse soittimesta ja 
siihen liittyvästä laulusta.

Kidon mietteet asiasta ovat varsin meta
fyysisiä, mutta ehkä juuri sellaisina myös 
mielenkiintoisia. Hän lähtee liikkeelle 
varsinkin taistelulajien harrastajille tutusta 
ki-energiasta, joka liikuttaa maailman
kaikkeutta ja asuu niin maailman tuulissa
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kuin ihmisen hengityksessäkin. Ihmislau- 
lu tunnetusti perustuu hengitykseen, ja 
siksi laulu loogisesti on 如-energian ilme
nemismuoto. Ei siis ihme, että Kido sanoo 
laululla olevan suorastaan animistisia 
voimia. Myös sanoihin liittyy hänen mu
kaansa shamanistista magiaa 一 muinaiset 
japanilaiset uskoivat "sanoja sanomalla 
vapauttamaan henkisiä voimia, jotka puo
lestaan pystyivät toteuttamaan toiveita", 
sanoo Kido. Samastahan on syytetty myös 
suomalaisia: sanan ääneen sanominen on 
merkinnyt sitä tarkoittavan asian tai olion 
ilmaantumista fyysiseen maailmaan. Kido 
antaa ilmiölle nimen koto-dama, jonka 
voisi suomentaa 'kielen hengeksi' tai eh
käpä peräti 'sanamagiaksi'. Tästä maail
mankäsityksestä syntyi Kidon mielestä 
japanilainen laulu eli uta. Hänen päätte
lynsä on järkeen käypää :laulu- ja lausun
tataiteen harrastajat tietävät, että molem
missa tarvitaan kontrolloitua uloshengi- 
tystä eli ki:tä.

Kido vertailee mielenkiintoisella tavalla 
länsimaisen ja japanilaisen laulun omi
naispiirteitä. Hän sanoo länsimaisen mu
siikin, siis myös laulun, perustuvan ennen 
kaikkea sävelkorkeuteen ja sävelen kes
toon, kun taas vanhat japanilaiset utat 
ovat varsinaisia "orgaanisia ääniveistok- 
sia", jotka koostuvat äänen erilaisista osa- 
elementeistä: värisävystä, energiasta, voi
makkuudesta jne. Tämä on erittäin kiin
toisa käsitys: japanilainen laulu on siis 
pikemminkin spatiaalinen kuin auditiivi
nen ilmiö 一 se hahmotetaan kolmiulottei
sena, sen nähdään tai kuullaan syntyvän 
tiettyyn tilaan! Länsimaisessa musiikissa 
puhutaan joskus kuulo- ja esimerkiksi 
väriaistimusten yhdistämisestä, jolloin 
tietyn sävelen sanotaan olevan tietyn väri
nen tai se suorastaan nähdään esimerkiksi 

punaisena tai vihreänä, mutta musiikin 
hahmottaminen kolmiulotteisena tilana 
kertoo mielestäni aivan toisenlaisesta 
musiikkikäsityksestä.

Palatkaamme Kido Toshirön musiikkikä
sityksiin. Hän antaa myös biwa\\e ensin 
varsin metafyysisen selityksen: biwa 
"heijastaa maailmankaikkeuden ääntä", 
koska sen kaikukopan "kaksi akustista 
aukkoa edustavat kuuta ja aurinkoa, jotka 
kumpikin haluavat hallita kosmosta". Sen 
jälkeen Kido alkaa kertoa meille soitti
men historiaa. Vanhin biwa oli nelikieli
nen soitin, jota käytettiin esimerkiksi 
alussa mainitussa gagaku- 
hoviorkesterissa. Siinä sitä käytettiin 
lähinnä rytmisoittimena: sen tehtävänä 
oli rytmittää aikaa eli määrätä kunkin 
kappaleen tempo. Töisin sanoen, jos yrit
täisimme tulkita äsken mainittua spatiaa
lista musiikkikäsitystä: gagaku-biwan 
tehtävänä oli pitää sointirakennelman 
perus- ja tukipilarit paikoillaan muiden 
instrumenttien luodessa niiden varaan 
melodiaseiniä, -ovia ja -ikkunoita.

Heian-kauden hukuttua taistelujen mels
keisiin biwa alkoi kehittyä soolosoitti- 
men suuntaan, ja sitä ryhdyttiin myös 
käyttämään uta-laulun säestyksessä. Näin 
Aasian mantereelta tullut biwa yhdistyi 
japanilaisen utaan, jolloin Kidon mukaan 
"syntyi parempana pidetty laulutyyli ja 
samalla biwa sopeutettiin japanilaiseen 
makuun muokkaamalla sen tekotapaa, 
viritystä ja soittotapaa". Tämä musiikin 
muoto syntyi 1300-luvulla, ja sitä kutsu
taan heikyokuksi, mikä tarkoittaa kuului
san Heike monogatarin esittämistä biwan 
säestyksellä. Tätä musiikkia esittivät 
ensimmäisinä sokeat munkit eli mösöt 
(heidän käyttämänsä soitin ja sen soitto- 
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tyyli oli vastaavasti mösö-biwa). Munk
kien vahvan musikaalisuuden ja erin
omaisen muistin ansiosta tämä tyyli levi- 
si koko Japaniin. Nykyään tämä tyyli 
tunnetaan myös nimellä heike-biwa. Ue- 
da Junko kertoo kohta meille lisää Heike 
monogatarin ja sen esittämisestä.

Heiken tarinaa esitetään yleensä satsu- 
ma-biwan säestyksellä. Tämä soitinmalli 
sekä sillä esitettävä musiikkityyli nimen
sä mukaisesti peräisin Etelä-Japanista, 
nykyisen Kagoshiman prefektuurin alu
eelta Kyushun saarelta. Kido kertoo 
meille sen syntyyn liittyvän tarinan: 
daimyö Shimizu oli sen mukaan 1500- 
luvulla kehottanut Satsuman klaanin so
tureita opettelemaan opettavaisia lauluja 
ja soittamaan vanhalle moso-biwa\\e su
kua olevaa kielisoitinta. Jotta soittimen 
äänestä saataisiin voimakkaampi ja 
''maskuliinisempi", mikä luonnollisesti 
vastasi paremmin sotivien miesten ma
kua, soittimen kokoa kasvatettiin ja sitä 
ryhdyttiin tekemään kovemmasta puula
jista 一 tämä tekotapa on säilynyt nykyi
sessä satsuma-biwassa. Aluksi tämä soi
tin levisi soturipiireissä, joissa haluttiin 
kertoa ja kuulla suurista sankariteoista. 
Olojen muututtua ja yhteiskunnan rau
hoituttua biwasta tuli vähitellen varsin 
harvinainen soitin. Jo useamman kerran 
mainittu suuri かwomestari Tsuruta 
Kinshi kuitenkin palautti 1900-luvun 
loppupuolella satsuma-biwan suosion 
esittämällä sekä perinteistä repertuaaria 
että myös aivan modernia musiikkia 
(esimerkiksi Toru Takemitsun 
"November Steps", joka on sävelletty 
nimenomaan Tsurutalle). Muitakin biwa- 
tyyppejä kehitettiin, aina soittajien tarpei
den mukaan. Nykyään satsuma-biwa ja 
chikuzen-biwa, joka kehitettiin 1800- 

luvun lopulla ja on luonteeltaan Kidon 
mukaan "feminiinisempi", ovat kaikkein 
suosituimmat.

Lopuksi annamme puheenvuoron Ueda 
Junkolle, joka on Tsuruta Kinshin lahjak
kaimpia oppilaita. Ensin hän esittelee 
asiantuntijan ottein soittimensa, satsuma- 
biwan, rakenteen: Satsuma-biwa on pää- 
rynänmuotoinen luuttu. Sen runko koos
tuu kahdesta puupalasta (etupuoli on hie
man kaareva), jotka liimataan yhteen niin, 
että väliin jää kapea ilmatila. Kanteen 
porataan kolme akustista aukkoa: kaksi 
aukkoa koristellaan kuunsirpin muotoisil
la norsunluu- ja hopealevyillä, kun taas 
kolmas aukko jää tallan alle piiloon. 
Yleensä soitin rakennetaan kovasta mul- 
peripuusta. Biwan kaula päättyy 90 asteen 
kulmaan.

Biwan 4 tai 5 kieltä (gen tai ito) on tehty 
silkkikuidusta, jotka on liimattu kerrok
siksi riisiliimalla. Kielet sidotaan tallaan 
erikoissolmulla ja kiristetään. Kielet viri
tetään esiintyjän haluamalle korkeudelle, 
esiintyjän äänialan mukaisesti. Soittimen 
ensimmäinen ja kolmas kieli viritetään 
samalle korkeudelle, toinen kieli on mata
lin ja neljäs (sekä mahdollinen viides) 
kieli korkein, se viritetään oktaavin verran 
korkeammalle kuin matalin kieli. Ohuita 
yläkieliä (4. ja/tai 5.) käytetään melo- 
diakuvioiden soittamiseen; siksi ne virite
tään aina täsmälleen samalle korkeudelle. 
Paksuinta ensimmäistä kieltä käytetään 
yleensä vapaana bassokielenä.

Sitten Ueda kertoo meille, miten satsuma- 
biwaa soitetaan: Soittaja liikuttaa vasem
man kätensä sormia kielillä ja soittimen 
kaulassa sijaitsevilla nauhoilla ja kont-
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rolloi siten kielten jännitettä. Biwan viisi 
nauhaa ovat hyvin korkeat ja leveät. Le
veys on välttämätön tyypillisen sawari- 
"äänen aikaansaamiseksi, kun taas nauho
jen korkeus antaa mahdollisuuden valvoa 
ja muutella kielten jännitettä joko niitä 
vetämällä, painamalla tai vapauttamalla. 
Tällä tavoin voidaan kielten sävelkorkeut
ta jatkuvasti muunnella.

Kieliä näppäillään oikeassa kädessä pidet
tävän kolmikulmaisen plektran eli bachin 
terävällä kärjellä. Bachin avulla voidaan 
tuottaa hyvin monia erilaisia tehoja ja 
sävyjä, myös niin sanottuja 
"harppukuvioita” eli arpeggioita ja raapi
via efektiääniä. Bachit voidaan myös 
lyödä kaikukoppaa tehokeinona tai rytmi
senä efektinä. Satsuma-biwan viuhkan 
muotoinen bachi on suurin biwa- 
musiikissa käytettävä plektra. Bachin val
mistukseen käytetään harvinaista Ibusukin 
puksipuuta, jota on kuivatettava yli 10 
vuoden ajan tarvittavan lujuuden ja taipui- 
suuden aikaansaamiseksi.

Ja lopuksi Ueda Junko kertoo satsuma- 
biwan päärepertuaarista, Heike monogata- 
rzsta. Heike monogatari on tunnettu japa- 
nilaiseepos Heian-kaudella eläneen kah
den suuren suvun - Genjin ja Heiken - 
taistelusta ja jälkimmäisen lopullisesta 
tuhosta Dan no uran meritaistelussa 
vuonna 1185. Sitä on esitetty aikojen ku
luessa sekä sisällöltään että tyyliltään hy
vin monella eri tavalla, mutta sen luon
teenomaisin piirre 一 resitoiva esitystapa 一 
on säilynyt muuttumattomana. Kuten 
edellä on jo mainittu, Heike monogatarin 
esittäminen resitoimalla ja biwa- 
säestyksellä on nimeltään heikyoku-biwa. 
Tällä tyylillä on kolme pääjuurta: Heian- 
kauden gigihz-hovimusiikki, buddhalai

nen liturginen laulu (shöniyö) sekä sokei
den munkkien mösö-biwa-soittotyyh.

Alun perin heikyokua. soittivat nimen
omaan sokeat munkit. Tämä antoi moni
en ihmisten päästä nauttimaan historialli
sista legendoista, koska aikaisemmin 
suurin osa kuulijoista oli luku- ja kirjoi
tustaidottomia. Tapahtumien narratiivi- 
nen sisältö sekä päähenkilöiden yksityis
kohtaiset ja koskettavat kuvaukset olivat 
monien mieleen. Vuosisatojen kuluessa, 
Heike monogataria esitettiin muilla bi- 
wa-tyyleillä, jolloin kukin tyyli loi oman 
instrumentaationsa ja versionsa eepok
sesta. Satsuma-biwan luoma maskuliini
nen ilmapiiri korostaa Heiken tarinan 
herooisuutta ja dramaattisuutta. Nykyään, 
heike-monogatari sisältyy jokaisen satsu
ma-biwan soittajan repertuaariin.

Levyllään Ueda Junko esittää muun mu
assa surullisen tarinan Musashin alueelta 
kotoisin olevasta Genji-klaanin soturista 
Kumagaista ja 15-16 -vuotiaasta Heiken 
klaanin kuuluvasta Atsumorista, jotka 
kohtaavat toisensa taistelussa kisaragi- 
kuun seitsemännen päivän aamuna Su- 
ma-no-Uran rannalla. Kumagai voittaa, 
mutta haluaisi säästää Atsumorin, koska 
tämä on vasta hänen oman poikansa ikäi
nen. Kunniakäsitys kuitenkin vaatii, että 
Kumagai surmaa voittamansa vihollisen. 
Ennen lopullista iskua miehet vielä koh
teliaasti esittäytyvät toisilleen ja sitten:

"(Atsumori:) 'taitun kädestäsi kuin 
Kukkiva kukka.
Tämä kohtalo
On minulle kunnia.'
Silmät kyynelissä
Kumagai kohottaa miekkansa.
Vain rantalinnun ääni
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Kiirii alakuloisena
Ympäri Suma-no-Uran lahden.v

pipa, moso-biwa, heike-biwa, satsuma-biwa ja chikuzen-biwa 
lähde: http://home.planeLnl/〜d.v.ooiien/sashimisen/biwa.himl

Leenamaija Thuring
Helsinki

***********************************************************************
Kirjalähteet:
Andante. Klassisen musiikin tietosanakirja. Helsinki: WSOY, 2002.

KISHIBE, Shigeo: The Traditional Music of Japan. Tokyo: Ongaku no Tomo Sha, 1984.

MALM, William P.: Traditional Japanese Music and Musical Instruments. Tokyo 一 
New York 一 London: Kodansha International, 1959/200〇.

Musiikkisanakirja. Espoo: Weilin + Göös,1981.

CD-lähteet:
Kido Toshirön ja Ueda Junkon musiikkikäsitykset löytyvät CD-oheiskirjasesta levyltä: 
Japon. L epopee des Heike. Junko Ueda: satsuma-biwa. AIMP (Archives Internationa
les de musique populaire) XXL Musee d Ethnographic, Geneve. 1990, AIMP & VD- 
GALLO. VDE-650

Japon - Kinshi Tsuruta, satsuma-biwa. Harmonia mundi, France/Ocora Radio France 
1991. HM 83 C 559 067

Wu Man: Chinese Music for the Pipa. Nimbus Records Ltd, U.K., 1993: NI 5368

www-lähteet:
http://home .planeL n 1/〜d. v.oo ije n/sash im isen/bi wa .html
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Runoja... Runot: Kirsti Suomivuori
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Tomo etsii kotisivujen uudistajaa ja sisällönrakentajaa
Oletko webbitaitoinen ja Japanin kulttuurista kiinnostunut vapaaehtoinen.
Ota yhteyttä Ulla Arjamaahan puh. 09-724 5031, ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net
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Japanilainen ruoka — suomalaiset ainekset
肉じゃが

Niku-djaga tarkoittaa "liha ja peruna" suomeksi. Tämä yksinkertainen nimi ilmaisee, että 
se on helppo valmistaa ja maistuu hyvältä. Tämä on tavallista japanilaista ruokaa ja sen 
takia jokaisella perheellä on siihen oma tapansa valmistaa. Se kuuluu ns. mummon ruo
kiin.

valmistusaika: 30 minuuttia.

Ainekset neljälle hengelle:
200g naudanlihaa 500g perunaa
1 sipulia 3 rkl öljyä
4 dl vettä 2 rkl soijakastiketta
2 rkl sokeria 2 rkl sakea tai valkoviiniä

ohje:
1. Leikataan liha ohueksi ja pieneksi. Mitä ohuempaa, sitä parempaa se on. Leikkaami
nen vaikuttaa makuun.
2. Kuoritaan perunat ja paloitellaan. Ripotellaan veteen noin 5 minuutiksi.
3. Leikataan sipuli mahdollisimman ohueksi ja senttimetrin levyisesti.
4. Lämmitetään öljy paistinpannulla. Kun öljy tulee tarpeeksi kuumaksi, paistetaan liha.
5. Kun liha tulee ruskeaksi, laitetaan paistinpannulle perunat ja sipuli.
6. Laitetaan vettä sen jälkeen, kun sipuli tulee pehmeäksi ja perunoiden pinnat tulevat 
kirkkaiksi.
7. Kun vesi kiehuu, pistetään liesi pienemmälle ja keitetään noin 5 minuuttia. Sitten lisä
tään sakea (tai valkoviiniä) ja puolet soijakastikkeesta. Jätetään kiehumaan noin 5 mi
nuutiksi.
8. Viimeiseksi laitetaan loput soijakastikkeesta.

-Sakea tai valkoviiniä ei välttämättä tarvita, mutta se antaa ruoalle hyvän tuoksun ja 
maun.
-Naudanlihan sijaan voi käyttää porsaan lihaa tai jauhelihaa. Helpottaa leikkaamista jos 
käytät porsaan kylkiviipaleita.
-Lisävihanneksena voi käyttää porkkanaa ja hernettä.
-Japanissa käytetään veden sijaan "dashi-lientä" joka tehdään kuivasta kalasta, siitake- 
sienistä ja merilevästä. Siten voisi käyttää kalaa, lihaa ja vihanneskuutiota.

I
vaikeus- ja japanilaisuusaste: VMkeuLlppo ■------------------------------ 1

Ruokaohje: Kuri hara Kaoru
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Japanin kielen tasokoe, Japanese Language Profiency Test
järjestetään ensi kertaa Suomessa. Alustava päivämäärä on 4.12.2005 ja paikka tulee 
olemaan Helsinki. Lisätietoja Japanin suurlähetystön kulttuuri- ja informaatioasioiden 
osastolta. Puh.09-6860200, internet: www.fi.emb-japan.go.jp sähköposti: 
inquiry.fi@jpnembassy.fi .

JAPANITALO KÄYNNISTÄÄ TAITEILIJA- 
RESIDENSSITOIMINNAN

Japanitalo on saanut Taiteen keskustoimikunnalta pienen avustuksen taiteilijaresidenssi- 
toiminnan käynnistämiseksi. Talon omistaa Ranuan japanilainen ystävyyskunta ja sen 
tiloissa harjoitettavasta taiteilijaresidenssitoiminnasta vastaa Ranuan Iwasakiystävät r.y. 
Toimintaa ollaan parhaillaan käynnistämässä.

Residenssi tarjoaa eri maiden taiteilijoille mahdollisuuden asua ja työskennellä rauhalli
sessa luonnonkauniissa ympäristössä ja keskittyä luovaan työhön. Talo soveltuu erityi
sesti kirjailijoille ja tutkijoille tai esimerkiksi luontokuvaajalle. Samalla taiteilijat saavat 
tilaisuuden tutustua paikallisiin lappilaisiin taiteilijoihin, taideyhdistyksiin ja - 
instituutioihin sekä oppilaitoksiin. Vierailevien taiteilijoiden toivotaan myös tuovan tai
dettaan esille paikkakunnalla esimerkiksi työpajan tai näyttelyn muodossa.

Taiteenalat: kiijallisuus, tutkimus, luontokuvaus, soveltuvin osin pienimuotoinen kuva- 
taide.

TYÖTILAT JA ASUMINEN
Talon kokonaispinta-ala on 230 m2; työhuone 10 m2. Lisäksi talossa on 1 tatamihuone 
yläkerrassa makuuhuoneeksi ja 2 tatamihuonetta alakerrassa, sekä sali televisioineen, 
keittiö, wc ja suihku. Kesäaikana (15.6-15.8) talo on avoinna muulle yleisölle 11-17 päi
vittäin, muulloin sopimuksen mukaan. Asunto ja keittiö ovat täysin varustettuja, työhuo
neessa on tietokone, laajakaistayhteys ja 1500 niteen japanilaiseen kirjallisuuteen perus
tuva kirjastokokoelma.

HAKEMINEN JA VALINTA
Residenssiin voi hakea työskentelyjaksoa ympäri vuoden. Hakemukseen tulee sisältää 
työsuunnitelma, CV ja suosituskirje. Hakulomakkeita saa Japanitalosta tai Japanitalon 
nettisivulta tai Lapin taidetoimikunnasta. Valinnan tekee Japanitalon residenssitoimikun- 
ta, johon kuuluu edustajat Ranuan Iwasakiystävät r.y.:stä ja Japanitalon kehittämisryh
mästä. Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Lisätietoja: www.moua.fi/japanitak)valitse: ajankohtaista tai palvelut tai puhelimitse 
040-579 0483 ja sähköpostitse: iaDanitalo@ranua.il, LIIKENNEYHTEYDETJapanitalo 
sijaitsee Simojärven rannalla 45 km Ranuan kirkonkylästä,100 km Rovaniemel
tä. Rovaniemen lentokentälle/ rautatieasemalle n.1,5 t. Ouluun 2,5 t.

Japanitalo avautuu kesäkaudelle 2005

Japanitalon näyttely "Genjin tarina - kirjallisuuden kuvituksia ja kalligrafiaa" on saanut 
runsaasti julkisuutta Rovaniemen taidemuseossa tänä keväänä. Näyttely avattiin 1.4 ja 
se on Rovaniemellä esillä juhannukseen saakka. Näyttelyn ohessa on jäljestetty työpajo
ja koululaisille sekä teeseremonianäytös yleisölle. Näyttely on herättänyt kiinnostusta 
aina Taitoa myöten. "Genjin tarina" - näyttely palaa kesäksi kotiinsa Japanitaloon Ranu
an Simojärvelle ja sen jälkeen se on lainattavissa myös muualle. Ellet siis ehdi ennen 
juhannusta Rovaniemelle voit nähdä näyttelyn kesän aikana Japanitalossa.

Japanitalon kesän perinteisiin kuuluu teeviikko. Tänä vuonna se jäljestetään jo 7. kerran. 
Teeviikko on ohjelmassa 13-18. heinäkuuta. Teeviikon aikana on mahdollisuus perehtyä 
myös syvemmin teetaiteeseen opettajan johdolla.

Pohjoinen shogiturnaus jäljestetään 13.8.

Kesän muita tapahtumia löydät Japanitalon nettisivuilta www.ranua.fi/japanitalo. Valitse: 
palvelut ja sen jälkeen alavalikosta haluamasi.Japanitalo on avoinna 12.6-14.8. ti-su klo 
11-17. maanantaisin suljettu. Lisätietoja: 040-557 0008 tai japanitalo@ranua.fi.
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Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön 
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden. 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

U»]APANITALO
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 SIMOMJÄRVI 
016-359 035. FAKSI 355 2510

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

Japanin opetusministeriön (Monbukagakusho) apurahat:

a. Research Student Scholarship

Apuraha on tarkoitettu väitöskirjaan tähtääviin jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön japa
nilaisessa yliopistossa. Tieteenala on vapaa. Apurahan kesto on hakijan valinnan mukaan 
puolitoista tai kaksi vuotta ja se alkaa joko seuraavan vuoden huhtikuussa (2 vuotta) tai 
lokakuussa (1,5 vuotta). Apurahan saajat valitaan suurlähetystössä järjestettävän japanin 
kielen kokeen ja haastattelun perusteella. Apuraha kattaa matkat Japaniin, lukukausi
maksut sekä kuukausittaisen stipendin, jonka suuruus on noin 175 000 jeniä.

Hakuaika päättyy 8.8.2005.

Vaatimukset:
* Suomen kansalaisuus, akateeminen loppututkinto (FM, YM, DI tai vastaava), kirjoilla 
jatko-opiskelijana suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, hyvä englannin ja/tai 
japanin kielen taito, alle 35-vuotias

Hakujuliste, jossa tarkemmat tiedot:
hHp://www.fi.emb-iapaH.go・jD/fi/MEXT%2()RS・him
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b. Undergraduate Student Scholarship

Apuraha on tarkoitettu perustutkinnon 
(Gakushi) suorittamiseen japanilaisessa 
yliopistossa. Tieteenalat: humanistiset 
tieteet sekä yhteiskunta- ja luonnontie
teet. Apurahan kesto on hakijan tieteen
alasta riippuen 5 tai 7 vuotta ja se alkaa 
seuraavan vuoden huhtikuussa. Apurahan 
saajat valitaan suurlähetystössä jäljestet
tävän kokeen ja haastattelun perusteella. 
Apuraha kattaa matkat Japaniin, lukukau
simaksut sekä kuukausittaisen stipendin, 
jonka suuruus on noin 135 000 jeniä.

Hakuaika päättyy 8.8.2005.
Vaatimukset:
* suomen kansalaisuus
* 17-21 -vuotias
* ylioppilastutkinto

Hakujuliste, jossa tarkemmat tiedot 
http://www.fi.cmb-iapan.go.ip/fi/ 
monbukagakushoUS.htm

Goi Peace Foundation järjestää kansain
välisen esseekilpailun alle 25-vuotiaille 
nuorille. Kilpailu päättyy 30.6.2005. Li
sätiedot suoraan järjestäjältä: 
http://www.goipeace.or.jp/english/ 
activities/programs/programs-  14.htm

Ystävällisin terveisin,

Johanna Uski
Kulttuuri- ja infbrmaatiosihteeri
Japanin suurlähetystö
Unioninkatu 9
00130 Helsinki 
Finland

Muistathan maksaa jäsenmaksusi. Lehden 
lopusta löydät asiaan liittyvät tarpeelliset 
tiedot. Kiitos ja mukavaa kesää.

AICHI EXPO JAPANISSA 2005

Maaliskuun 25. päivä avataan Aichin Ex
po, missä Suomi esittäytyy muiden Poh
joismaiden kanssa yhteisessä paviljongis
sa. Lisäksi vuosi 2005 on EU-Japani- 
suhteiden People-to-People- teemavuosi.

Tulevia tapahtumia ja muita ajankohtaisia 
asioita voi seurata Suonien Tokiossa toi
mivan suurlähetystön uudistetuilta verk
kosivuilta osoitteesta www.finland.or.jp.
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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連賃のご案内

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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2〇, japanin kielen puhetilaisuus

Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistys ry järjesti 19.3.2005 yhteistyössä Japan 
Foundationin ja Japanin Suomen suurlähetystön kanssa 2〇. kerran japanin kielen puheti
laisuuden.

Valkoisessa salissa Helsingissä pidetyn juhlallisen tilaisuuden avasi JOY:n puheenjohta
ja Merja Karppinen. Suurlähettiläs Shigeo Kondo esitti Japanin suurlähetystön terveh
dyksen, ja juhlapuheen piti JOY:n perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Junichiro 
Okura. Tilaisuus oli iloinen ja lämminhenkinen. Puheiden aihepiiri oli laaja, niissä poh
dittiin mm. tulevaisuuden maailmaa, jäynäkulttuuria ja yksi puhujista kertoi pienen rapu- 
sadun. Puheita kommentoi kääntäjä Sami Hilvo.

Ulla Arjamaa

JAPANILAISIA SANANLASKUJA JA IDIOMEJA
Tämä artikkeli aloittaa sarjan, jossa esitellään erilaisia sananlaskuja ja idiomeja japanik
si. Jokaisessa artikkelissa esitellään muutama japanilainen kotowaza (sananlasku/idiomi) 
sekä yoji-jukugo (neljän kanji-merkin muodostama idiomi) kerrallaan.

Sananlaskujen ja idiomien luokitusjärjestelmiä on monia, mutta usein ne luokitellaan 
lähinnä aihepiirien mukaan (esimerkkeinä mahdollisista aihepiirin mukaisista alaotsi
koista vaikkapa luonto, aika tai moraalikäsitykset). Lisäksi luokituksiin voidaan lisätä 
maantieteellinen ja/tai kielialueen mukainen levinneisyysalue. Onhan olemassa esimer
kiksi maailmanlaajuisesti tunnettuja ns. globaaleja sananlaskuja. Tässä artikkelissa sa
nanlaskut ja idiomit esitellään kuitenkin aivan erillisinä kuriositeetteina, muutama sa
mankaltainen kerrallaan ja ilman mitään virallista luokitusjäijestelmää. Tarkoitus on, 
että näistä voi omaksua pari uutta japanin kielen sanaa tai vaikkapa jotakin Japanin kult
tuuriin, historiaan yms. liittyvää.

ことわ 3 kotowaza^ sananlaskuja

Seuraava sananlasku on lähes sama useilla eri kielillä:

豚に真珠

豚 buta, sika
真珠 shinju, helmi
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Buta ni shinju,f helmiä sioille':
aivan kuten suomessa: 'jotakin menee hukkaan', 'jotakin annetaan jollekin, joka ei osaa 
sitä arvostaa', 'on toivotonta opettaa jollekin sen luonnolle vastaista asiaa'.

Samankaltaisia sananlaskuja japaniksi:

馬の耳に念仏 ’’

馬 uma, hevonen
耳 mimi, korvat
;己、仏 nembutsu, buddhalainen rukous (Puhtaan maan buddhalaisuskonnoissa se tar
koittaa Buddha Amidan nimen toistamista lauseella Namu Amidabutsu, "kunnioitus 
Buddha Amidalle'.)

Uma no mimi ni nembutsu, 'buddhalaisia rukouksia hevosten korviin''.
hevonen on uljas eläin, mutta filosofiset ja uskonnolliset asiat menevät yleisen käsityk
sen mukaan yli sen ymmärryksen.

猫に小判

猫 neko, kissa
小判 koban, ovaalinmuotoinen kultainen (joskus myös hopeinen) kolikko, käytössä 
Japanissa Tashö-kaudelta (1573-1592) Edo-kauden (1603-1868) lopp叩uolelle saakka.

Neko ni koban, "kultakolikolta kissoille":
kissa ei ole ollut Japanissa erityisen harvinainen eikä arvostettu eläin. Myöskään kissan 
omaa kykyä arvostaa asioita ei ole pidetty korkeana - kolikot siis menevät hukkaan kis
salla.

四子熟語 yoji-jukugo, idiomeja, jotka muodostuvat neljän
kanji-merkin yhdistelmistä:

危機一髪

ki, Jvaara', 'vaarallinen' (luetaan adjektiivina esim, abunai)
機 ki, 'tuuri', 'onni', 'mahdollisuus'

tässä edelliset yhdessä：危機 kiki, 'kriisi', 'vaaratilanne'
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— ichi, hitot su, 5 yksi5 (luetaan tässä:レ、つ eli i + glottaaliklusiili)
髪 kami, 'hiuskarvat', 'hiukset' (luetaan tässäpatsu)

Kiki-ippatsu, "hiuskarvan varassa" (sananmukaisesti: 'vaaratilanne - yksi hius')

Nykyään sanonnan voi nähdä kirjoitettuna hieman erilaillakin:

危機一発

Vain viimeinen kanji-merkki 発 on siis erilainen. Tämäkin merkki äännetään tässä 
patsu, mutta sananmukainen merkitys on eri. Merkki tarkoittaa tässä yhteydessä 
"laukausta . Kirjoitustapa on yleistynyt, kun kyseinen sanaleikki lisättiin James Bond 一 

elokuvien otsikoihin. 'Hius' on korvattu samoin ääntyvällä sanalla 'laukaus'. Agentti 
007 elää vaarallisesti kiki-ippatsu 'vaara yhden laukauksen päässä'.
Samankaltainen 4 kanjin idiomi:

一髪千鈞

— ichi, hitotsu, 'yksi' (luetaan tässä： いつ eli i + glottaaliklusiili)
髪 kami, 'hiuskarva', 5hiukset' (luetaan tässäpatsu)
千 sen, 'tuhat'
鈞 kin, vanha painomitta 1 kin vastaa 7,6 kilogrammaa.

Ippatsu sen-kin -sanonnassa ollaan myös "hiuskarvan varassa" (sananmukaisesti "yksi 
hius -1000 kinin paino"), joten tämäkin idiomi merkitsee 'vaaraa' ja 'vaarallista 
tilannetta'.

Sanonta on alun perin lyhenne sananparresta:

一髪千鈞を引く

引く hiku, ^Qtää'

Ippatsu sen-kin o hiku,
fyhdellä (ohuella hiuskarvalla vedetään

1000 kinin (1000 x 7,6 kg!) painoa"

Teksti: Pia Matilainen
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

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

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 € + postituskulut, paitsi numerot: 22 KEN, 23 
EN ja 24 EIGA 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 9,10 ja 13 myydään erikoishin
taan 1,70 € +postituskulut.

HASHIEN AIHEET 橋

Merkki (1)julkaisun nimen jälkeen tarkoittaa, että se on loppuunmyyty.

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta (1)
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, mm. Heian-kauden kirjallisuutta, Zen- maalaustaiteen tyh
jyys, Japani kansainvälistymisen paineessa.
11.-12. Japanilainen maailmankuva (1)
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (1)
15. Japanilainen kuvaamataide (I)
16. Musiikki (I)
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
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Tapio J. Tuomi: 
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KAN- 
JI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU JA 
LAAJENNETTU PAINOS. NYT 5445 
KANJEISTA MUODOSTETTUA ITSE
NÄISTÄ SANAA. Suomen-ja japanin
kieliset hakemistot, samoin hakemisto 
kanjien kiinalaisperäisille äänneasuille. 
Jäsenhinta 25 e + postikulut, muut 29 e 
postikulut.

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI 
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomenkie
linen oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 € 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 € 
sanasto 4 C + postikulut.

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

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ, 
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta 
japanilaisesta kirjallisuudesta kiinnostu
neille, luettelot mm. teoksen, tekijän, gen- 
ren ja kääntäjän mukaan. 80s.
Hinta 8,40 € + 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 PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT 趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA, 
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.

IKEBANA: Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496

KALLIGRAFIAA: TOMOHIMASSA
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi - S tj erna p. 09-724 6746. 
KAUPPAKORKEAKOULULLA tiistaisin 25.1.,15.2., 8.3., 29.3., 26.4 klo 18-20 
(Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, sali 307. Ilmoittautuminen suotavaa 
mirja.paatero@iki.fi. Jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Ota joka 
tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia 
älä laittaudu parhaimpiisi.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net

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:

• j apanikäännökset
• puhtaaksikirjoitukset
■ käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja luennot 

kouluille, opistoille ja liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös japaninkielistä 
opastusta.

Tiedustelut: 09-698 6496 (Puh/Fax)

JÄSENMAKSU (20 euroa)

(tilinro 800018-78964437) maksettaessa 
pyydämme aina ilmoittamaan pankkisiir
ron VIESTI-osiossa jäsenen nimen jäsen- 
rekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kii
tos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305,00101 Helsinki 
tai ulla.aijamaa@japaninkulttuuri.net
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäse
neksi ? 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 postite
taan 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______________________________

Allekirjoitus__________________________
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Kuva: Markku Arjamaa Annantalon Japani-päivältä


