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Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen 
tavoitteena on tehdä japanilaista kulttuuria 
tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle 
suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää 
vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- 
ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, 
elokuvailtoja ja myyjäisiä.

Julkaisut:

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

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

Harrastuspiirit:

kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikki- 
piiri, perinnejuhlat ja matkat.

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

YHDISTYKSEN 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「橋］、年4回発行の当会機関 

誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して 

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行ってし、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,t話ファックス09-6986496 Jで 

す。

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjas
toon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä esim. Daruma (japanilaista taidetta ja an
tiikkia).

Kirjastonhoitajana toimii Pirjo Kytö. Jos haluat käydä kiijastossa, sovi siitä puhelimit
se tai sähköpostitse: 040 836 8086 tai pirjo.kyto@gmail.com . Kirjasto sijaitsee yhdis
tyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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こんにちは

Kesä! Tuo vuoden paras ajankohta on jälleen täällä. Kunpa se kestäisi hieman pitem
pään. Kaakkois-Aasiassa asuessani toivoin, että kunpa helle jo hellittäisi ja tulisi vaik
ka hieman viileämpi päivä. Ja Suomessa sitä tietysti toivoo päinvastoin. Toisaalta neljä 
vuoden aikaa on myös rikkaus. Lumi sinänsä on kaunista ja se kaikkein kylmin jakso 
on usein aika lyhyt, vaikka muuten yleistä kylmää riittää pitempään. Toisaalta näinä 
ilmastonmuutosaikoina en sittenkään toivoisi kesän jatkuvan liian kauan, sillä se läm
peneminen yleensä taitaisi tuntua vähitellen myös globaalina ilmiönä enkä sitä toivoisi 
monille päiväntasaajalla sijaitseville maille. Eksyinpä nyt hieman pitkälle aiheesta.

Tällä kertaa aloitamme Annantalon Japanipäivästä ja sen onnistuneista tapahtumista. 
Mukana on jälleen kerran erittäin mielenkiintoisia juttuja monelta eri kirjoittajalta. 
Suomeenkin on nyt rantautunut Sushirobotti. Euroviisujen herättämiä ajatuksia käy
dään läpi. Samoin saamme lukea Nara Yoshitomosta. Japanin opetusministeriö jakaa 
apurahoja ja niiden haku-ajasta tiedotetaan. Lisäksi käymme läpi puhetilaisuuden tun
nelmia. Kuulemme myös Pariisin Kabuki-vierailusta. Lisäksi saamme kuulumiset 
myös Tokiosta, joka saattaa tällä erää olla viimeistä kertaa kirjoittajamme muuttaessa 
toiseen maahan.

Taikorumpuryhmä Gocoo on tulossa Suomeen ja tätä kannattaisi mennä kuuntelemaan 
ja nauttimaan rumpujen nostattamista tunnelmapyörteistä. Roihuvuoreen istutetaan 
kirsikkapuisto ja vapaaehtoiset voivat osallistua puunistutustalkoisiin ja samalla osal
taan vaikuttaa ympäristöömme. Lisäksi tutustumme Shakuhachin saloihin.

Lehdessä on myös herkullisen iloisia sananlaskuja ja ajankohtaisia runoja. Mukavia 
lukuhetkiä japanilaisen kulttuurin parissa.

Kaunista kesää kaikille toivottaen,

Paula Ronkainen
Tomon päätoimittaja
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Japanipäivä 
10. kerta
Annantalolla
Sunnuntaina 15.4. oli taas se odotettu 
päivä, jolloin Annantalo täyttyi Japanista 
ja sen kulttuurista kiinnostuneita. Tämän 
vuoden Japanipäivä oli jo 10. järjestyk
sessä. Ensimmäisinä vuosina toimintaa 
oli vain muutamissa huoneissa Annanta
lolla. Siitä se on sitten paisunut niin, että 
jo monen vuoden aikana koko talo on 
ollut Japanipäivän käytössä.

Perinteiseen tapaan päivä alkoi pienellä 
avajaisseremonialla juhlasalissa, johon 
osallistui myös Japanin suurlähettiläs 
Hitoshi Honda vaimoineen. Suurlähetti
läs Hondan avajaispuheen jälkeen saa
tiin nauttia Kison laaksosta tulleitten 
vieraittemme esityksestä. He esittivät 
kuuluisaa kiso-bushia ja kiso-odoria 
kotiseuduiltaan. Tämä on hidas mutta 
rytmikäs kansanlauluperinne joka hel
posti tempaa kuulijat mukaansa. Tämän 
jälkeen juhlasalissa sitten pitkin päivää 
nähtiin erilaisia korkeatasoisia budoesi- 
tyksiä. Nämä näytökset ovat kautta vuo
sien olleet yleisön suosiossa. Iltapäivällä 
saatiin sitten vielä nähdä viimeistä tans- 
sivillitystä Japanista, parapara-tanssia 
johon lopuksi myös yleisö sai osallistua.

Vasemmalta: Vastaava kuvataideopettaja Erja Mehto, Annantalon taidekeskuksen joh
taja Johanna Lindstedt, suurlähettiläs Hitoshi Honda, Ronny Rönnqvist ja lähetystösih- 
teeri Kunihiro Yasuda.
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Ympäri taloa vilisi ihmisiä pitkin päi
vää. Perinteiset workshopit olivat täyn
nä ihmisiä ja toisen kerroksen kauppa
kujalla oli aika ajoin aikamoinen tun
gos. Oikeanpuolisella rappukäytävällä 
oli kauniit ikebana-asetelmat esillä. 
Nuorisoa oli paljon paikalla, esitetyin
hän päivän aikana maxi-mangaa useaan 
otteeseen ja kauppakujalla oli sekä ani- 
mea että mangaa runsaasti tarjolla. 
Mangaa piirrettiin myös innokkaasti 
manga-pajassa. Nuorempien vierailijoit- 
ten suosiossa oli tietenkin origamipaja 
sekä ilahduttavasti kyllä myös kalligra- 
fiaopetus. Viimeisenä päivänä esillä 
olleessa furoshiki-näyttelyssä tarjottiin 
sekä visuaalista silmänruokaa että käy
tännön opetusta furoshiki-kääröjen sol
mimisessa.

Kun päivä sattui olemaan varsin kaunis 
ja aurinkoinen niin pystyttiin tänä vuon
na pitämään budoesityksiä myös ul
kosalla nurmikolla. Cosplay-väkeä oli 
myös paljon liikkeellä ja aurinkoinen 
Annantalon edusta muistuttikin aika 
ajoin Tokion Harajukua ! Auringosta 
piilossa oltiin sen sijaan luentosalissa, 
missä päivän aikaan saatiin kuulla neljä 
mielenkiintoista esitelmää Japanin kult
tuurin eri aloilta. Alakerrassa ystä- 
vyysyhdistysten ja Japanin suurlähetys
tön edustajilla oli täysi työ vastata vie- 
railijoitten kysymyksiin. Myös Kison 
laaksosta tulleet vieraat esittivät kaunii
ta kotiseutujaan kauppakujalla ja moni 
onnellinen sai omakseen pienen hinoki- 
puusta tehdyn perinteisen esineen.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2007 Japani- 
päivän aikana Annantalolla kävi hieman 
yli 3000 vierailijaa. Tämä on melkein 

maksimi mitä talo voi sietää ilman liian 
suurta tungosta. On mukavaa että yleisö 
on löytänyt tämän tapahtuman, joka on 
Annantalon kulttuurikeskuksen ja niin 
monen yhdistyksen ja osallistujan yhtei
sen ponnistuksen tulos. Toivottavasti 
tämä hyvän yhteistyön henki säilyy 
myös tulevina vuosina niin, että voimme 
jatkaa tätä Japanipäiväperinnettä.

Kaicho

Kuvassa Yamashitasan.



Japanin suurlähetystö muutti uusiin 
tiloihin 10. huhtikuuta 2007.
Uusi osoite on seuraava:

Japanin suurlähetystö
Unioninkatu 20-22
00130 HELSINKI

Suurlähetystön puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja kotisivut säilyvät ennallaan. 
Lisäksi lähetystön kirjasto sulkee muuton vuoksi ovensa 16. maaliskuuta alkaen. Kir
jasto avataan uusissa tiloissa myöhemmin ilmoitettavana päivänä. Tiedote asiasta tulee 
lähetystön kotisivuille.

Dear Sir/Madam,

The Embassy of Japan in Finland would like to inform you that the office of the Em
bassy moved to a new address on 10th of April 2007.

The new address is as follows.
Embassy of Japan
Unioninkatu 20-22
00130 HELSINKI

The telephone numbers, e-mail addresses and Embassy homepage will stay un
changed. In addition, the Embassy library will be temporarily closed starting from the 
16th of March. The library will open in the new premises later and the date will be 
posted on the Embassy Home Page.

Ystävällisin terveisin,

Johanna Uski
Japanin suurlähetystö
Kulttuuri- ja informaatioasiat
Unioninkatu 9
00130 HELSINKI
Puh. 09-6860200
Fax. 09-6927923
Sähköposti johanoa.uski@ipnembassy.fi
Suurlähetystön kotisivu www.fi.emb-japan.go.jp
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YATSUHASHI

Itä-Helsingin kulttuurikeskuksen Stoan Galleriassa oli 3. 一 !2.5.2007 japanilaisen kult
tuurin monimuotoinen näyttely Yatsuhashi 一 teitä ja siltoja Japaniin.

Avajaisissa tunnelma oli herkkä ja raikas kuin vihreään puhkeamassa oleva luonto 
kevätsateessa. Se muodosti kauniin taustan suurten lasi-ikkunoiden takana, kun seu- 
rasimme kotonsoittoa ja Yatsuhashin henki-kukkaisesitystä. Jouni Elomaa johdatteli 
puheessaan meidät Yatsuhashi (kahdeksan siltaa) nimisen paikan ja Kakitsubata 
(kuijenmiekat) -aiheen kautta Japanin estetiikkaan. Stoan tervehdyksen esitti johtaja 
Paiju Tyrväinen.

Yleisö tutustui rauhallisessa tunnelmassa ikebana-asetelmiin, bonsai-puihin, kalligra
fia- ja sumie-taideteoksiin, puupiirroksiin ja valokuviin. Esillä oli myös origamia ja 
kimonoja. Avajaistilaisuudessa oli mahdollista seurata teetaide-esitystä. Näyttelyn 
jäqestäjinä toimivat Suomen Sogetsu-ikebana ry, Suomen Chado Urasenke Tankokai 
Yhdistys ry, Bonsaiseura Kitabi Finland ry ja Stoa Itä-Helsingin kulttuurikeskus.

Ulla Arjamaa

KABUKI
Liipiiilahdenkalu 12 puh 09- 694 9446 
m;i-pe klo 113(1-14.00 
ja klo 17 O(K23 00
(Simian pääsee klo 2230 asli ) 
L:niantaina suljettu.
su klo 16 00.23 ()0
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Suomen ensimmäinen sushirobotti 
Ideaparkissa

Kuuma riisimassa odottaa sushirobotin sisuksissa. Pian sopivan kokoinen annos tipah
taa liukuhihnalle, josta robotin kädet muotoilevat sen täydelliseksi shariksi eli riisipal- 
loksi.

Viime joulukuussa Tampereen kupeeseen avatussa Ideaparkissa on sushibaari nimeltä 
Maruseki, jossa on tiettävästi Suomen ensimmäinen sushirobotti.

一 En ole ainakaan kuullut, että näitä olisi vielä missään muualla Suomessa. Japanissa 
sen sijaan sushirobotit ovat käytössä lähes kaikissa sushiravintoloissa, kertoo ravinto
lapäällikkö ja omistaja Leona Seki, joka on asunut Japanissa noin puolet elämästään.

Sushirobotti valmistaa tunnissa tarvittaessa jopa 1 350 kappaletta riisipalloja. Kokin 
tehtäväksi jää sivellä wasabitahna, siivuttaa kalat tai muut päälliset ja asetella ne 
sushin päälle, ja annos on valmis. Tosin ihan kaikkeen yksi robotti ei pysty: merile
vään käärityt makisushit kokin on edelleen tehtävä alusta loppuun käsin.
一 Ideaparkin sushibaari on Suomessa täysin uudenlainen idea, sillä Maruseki on en

simmäinen suomalainen sushibaari, joka tulee liikekeskukseen. Maailmalla pieniä 
sushibaareja on vähän joka paikassa, jopa rautatieasemilla ja lentokentilläkin, Leona 
Seki sanoo.

一 Sushi on suomalaisille yllättävän uusi asia, vaikka se muualla Euroopassa ja esi
merkiksi Ruotsissa on jo lyönyt itsensä läpi. Nyt pyrimme tekemään asiaa tunnetuksi, 
ja toivon mukaan myös suomalaiset innostuvat ja uskaltautuvat kokeilemaan, Seki 
toivoo.

Marusekin ravintolapäällikkö Leona Seki kertoo, että Japanista tilattu sushirobotti no
peuttaa annosten tekoa ja parantaa sushin laatua.

ANU KUUSISTO
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ユーロビジョンから思うこと

今年のユーロビジョンはセルビアの優勝で終わった。その長い 

歴史で初めてフィンランドで開催されたこの、何と言うか、ま 

あ、ヨーロッパ国別対抗歌合戦、成功に終わり、開催したヘルシ 

ンキは大いに自信をつけたようで、まずはめでたいことである。 

1億人が見るとも言われるこのソングコンテストだが、日本人に 

はほとんど知られていないだろう。私自身、フィンランドに来る 

まで聞いたこともなかった。

私が初めてユーロビジョンを見たのは1995年。週末を過ごしに 

友人の田舎のコテージに行っていて、テレビで決勝を見たのであ 

る。あれこれ批評をしながら歌合戦を見るなんて、まさしく『紅 

白』のノリだなあ、と思ったような気がする。（視聴者のつける 

点数で勝敗が決まるのだが、それが必ずしも公正とは言えないよ 

うな気にさせられるところも『紅白』に似ている。）実はその95 
年はアイスホッケーの世界選手権でフィンランドが決勝でス 

ウェーデンを破って優勝した年で、歓喜するフィンランド人で街 

中大騒ぎだった、らしい。と言うのは、私自身は街に出なかった 

ので、その有様を目にしていないのだ。この二つのイベントは同 

じ頃にあるから、ユーロビジョンの影は薄かったように思う。

ユーロビジョンが私にとって少し身近に感じられるとしたら、 

それはABBAのためだ。ABBAが1974年のユーロビジョンで優勝 

し、その後世界的な大成功をおさめるグループになったことはご 

存知の人も多いだろう。そんなことは全く知らなかった高校生の 

私が初めて買ったLPはABBAだった。高松の家の、窓から「源平の 

戦い」で有名な屋島の見える自室に寝っころがって、英語の歌詞 

カードを読みながら、このスウェーデン出身の4人組の曲を繰り
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返し聴いていたのだ。まさか将来、彼らのお隣の国に住むこと 

になるとは夢にも思っていなかった。四国高松に生まれ育って、 

せめて東京に住めたらなあと願う1〇代の私にとって、海外に出 

ることなど夢のまた夢だった。今でもABBAを聴くと、あの頃の 

切ないような思いが蘇る。

音楽の思い出をもう少し続けたい。フィンランドに来てすぐ 

に、日本語のできるフィンランド人の友達が一人できた。週末は 

よく、ヴァリッラにある彼女のアパートに遊びに行って、食事を 

したり近所を散歩したりして過ごした。その彼女が好きでよくか 

けていたのは、ケイト・ブッシュの曲だった。私は全然知らない 

歌手だったが、「嵐が丘」という曲が特に印象的だった。魂の哀 

しさを揺さぶるような独特の声は、たった一人フィンランドに来 

て、日々、必死だった私の心に強く訴えるものがあったような気 

がする。2 0代の私のいわばマイソングである。できればあのCD 
が欲しいなあとずっと思っていたところ、最近、別のある友人が 

「私はもう要らないから、よかったら」と言って、偶然にもその 

CDをくれたのである。今、時々そのCDを聴いては、何だか、昔の 

私に出会ったような、なつかしくて気恥ずかしい思いを味わって 

いる。

植村友香子
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SUSHINÄYTÖS

Sushikokki Ken Kawasumi piti mielenkiintoisen ja hauskan luennon sushin valmistuk
sesta 28.2.2007 Haagassa, Valkean Talon auditoriossa. Aluksi esitti tervehdyksensä 
suurlähettiläs Hitoshi Honda, joka osallistui tilaisuuteen puolisoineen. Kawasumin 
huikeaa näytöstä erilaisten sushiruokien valmistuksesta avusti ansiokkaasti Toru 
Nishida. Molemmat alan taitajat työskentelevät Tokyo Sushi Academyssa, Kawasumi 
luennoitsijana ja Nishida ohjaajana. Yleisö sai seurata uskomattoman nopeaa työsken
telyä. Nigirisushi valmistui kiijaimellisesti silmänräpäyksessä, minkä jälkeen Ka
wasumi esitti saman verkkaisempaan tahtiin, jotta hieman hitaampikin ymmärsi, miten 
kaikki kävi. Saimme nähdä illan kuluessa taidokkaita, värikkäitä, hauskoja, mielikuvi
tuksellisia susheja. Terävä veitsi, puhtaus ja tuoreet raaka-aineet ovat onnistumisen 
perusta. Mikä parasta, yleisö sai illan päätteeksi maistiaisia. Sirkku Sakane oli nopeasti 
vaihtuvien tilanteiden tasalla pysyvä tulkki. Näytöksen järjesti The Japan Foundation 
Tokyo Sushi Academyn tuella.

Ulla Arjamaa 
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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佚

期間限定の特別航空運賃のご案内

団体旅行のお手配
ジャバンレイルパスの発券

日本のホテル・民宿•旅館のお手配

Lisätiedot
詳細はド記弊社までお願い致します。

Japanin Spesialisti

Laatumatkat 
Hietalahdenkatu 3 

00180 Helsinki 
Puh 09-6866980 

Japani@laatumatkat.fi 
www.laatumatkat.fi
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NARA YOSHITOMOn 
naivi wonderland

Viime vuoden marraskuussa, Japanissa, 
olin tapaamassa yhteyshenkilöäni so- 
piakseni tutustumiskäynnin tuoksujen 
maailmaan Shöeidön perinteikkääseen 
perheyritykseen Kiotossa. Kaivoin esille 
muistikirjani, Yoshimoto Nara noteboo- 
妇n ja yhteyshenkilöni kommentoi häm
mästyneenä jotain siitä. Kerroin, että 
ihailen Närän töitä suuresti ja yhteyshen
kilöni kertoi minulle, että hänen miesys
tävänsä oli Närän läheisen ystävän luok
kakaveri. Tapahtumaketju johti siihen, 
että muutaman päivän kuluttua olin mat
kalla tapaamaan Naraa Kanazawan mo- 
demintaiteen museoon, jossa hänellä oli 
parhaillaan näyttely, sekä lisäksi työpaja, 
jossa hän kävi satunnaisesti.

Olin hermostunut tapaamisesta sillä tie
dostin oman keskiaikaisen Japani- 
maailmani eroavan suuresti Närän PoP- 
taiteen genrestä. Koin itseni kovin van
hoilliseksi. Sovitusta ajankohdasta oli jo 
kulunut 2,5t, kun Nara lopulta saapui. 
Nousin paikalle rakennetun väliaikaisen 
ateljeen yläkertaan, jonka merkittävän 
sekasorron keskellä istui likaisella soh
valla hauraan, ujon ja yksinäisen oloinen 
mies. Nara kätteli minut tottuneesti, sillä 
onhan hän asunut yli 10 vuotta Saksassa, 
mutta oli selvästi kiusaantunut tilantees
ta. Odotin pitkään tarkkaillen tilannetta 
ja pohtien miten lähteä liikkeelle. Junas
sa olin lukenut yhden Närästä kertovan 
kirjan. Nara luki ihailijapostiaan ja availi 
paketteja, jossa fanit lähettivät hänelle 

eurooppalaista suklaata sekä nuudeleita, 
jotka molemmat olivat Närän suurta 
herkkua.

Yritin avata keskustelun, kysymällä, 
miksi hän jätti Saksan ja palasi Japa
niin? Nara osoitti kirjojani ja tokaisi, 
että kaikki löytyy noista kirjoista. Nara 
ei selkeästi halua puhua itsestään: hän 
on yksin, vaikka hänellä on valtava 
joukko ihmisiä ympärillä. Jätän hänet 
rauhaan. Sen sijaan kysyn, saanko näyt
tää, mistä töistä pidän eniten ja miksi. 
Yllättäen Nara alkaa puhua minulle 
kiivaalla, mutta hiljaisella, hyvin hiljai
sella äänellä. Hän sanoo olevansa pa
hoillaan, ettei osaa puhua ja pukea aja
tuksiaan hienosti sanoiksi: hän puhuu 
töittensä kautta. Pieni vihainen tyttö, 
joka toistuu usein närän töissä, on hän ja 
hänen monet kasvonsa. Mekko tytöllä 
on, koska se on visuaalisesti linjoiltaan 
mielenkiintoisempi kuin housut.

Nara kertoo minulle, että hän maalaa, 
koska hänellä on vimma, pakonomainen 
tarve, purkaa ulos jokin ajatus tai tunne. 
Nara katsoo mietteliäänä kaukaisuuteen 
ja kertoo, ettei haluan laittaa töitään 
esille esim. Nitten Kevät ja Syksy näyt
telyihin, joissa suurissa halleissa on 
satunnaisesti valittuja töitä ilman mitään 
yhteistä teemaa. Näiden näyttelyiden 
tarkoituksena on tuoda julki: "Minä olin 
täällä", mutta tällaista itsensä korosta
misen tarvetta Närällä ei ole.

Nara kertoo, ettei hän pidä Japanista. 
"Olisin halunnut Englantiin, mutta siel
lä oli liian kallista, joten päädyin Sak- 
s如〃"，hän toteaa ja jatkaa, että "en pitä
nyt erityisesti saksastakaan, mutta arki 
oli siellä kuitenkin parempaa kuin Japa-
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nissa9\ Japaniin hän palasi, koska Sak
san koti sai lopulta purkutuomion. Läh
tiessä Närän kädenpuristus oli kevyt, 
mutta hän otti käteni molempiin käsiin
sä, ja katsoi minua - oikeasti. Koin yh
teyden ja ymmärryksen välillämme. 
Seuraavan kerran tapaisimme Närän 
tulevan Helsingin näyttelyn yhteydessä. 
Nara lähti myöhäiselle lounaalle ja minä 
kiirehdin taksilla rautatieasemalle. Taksi 
ohitti Närän ja pyysin taksikuskia tööt- 
täämään. Nara vilkutti minulle kuin 
ikuiset ystävät pitkän eron jälkeen.

Lisää Nara Yoshitomosta syksyn 2007 
ensimmäisessärFAIDE-lehdessä.

Minna Eväsoja
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Japanin opetusministeriön 
apurahat haettavana

Japanin opetusministeriön (Monbukagakusho) apurahat perustutkinnon (Undergradu
ate Student Scholarship) ja jatkotutkinnon (Research Student Scholarship) suorittami
seen ovat haettavana 29.6.2007 klo 16:00 mennessä. Kirjalliset kokeet ja haastattelut 
pidetään viikolla 28 tai 29. Hakulomakkeet suurlähetystöstä osoitteesta 
inquiry.fi@ipnembassy.fi

Ystävällisin terveisin,

Johanna Uski 
Japanin suurlähetystö 
Kulttuuri- ja informaatioasiat 
Unioninkatu 9 
00130 HELSINKI 
Puh. 09-6860200 
Fax. 09-6927923
Sähköposti 
johanna.uski@ipnembassy.fi 
Suurlähetystön kotisivu 
www.fi.emb-japan.go.jp
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PUHETILAISUUS

Perinteisen japanin kielen puhetilaisuuden järjesti Japanin kielen ja kulttuurin opetta
jain yhdistys ry yhteistyössä Japan Foundationin ja Japanin Suomen suurlähetystön 
kanssa Helsinki Business Collegen tiloissa 24.3.2007. JOY:n puheenjohtaja Merja 
Karppinen avasi tilaisuuden, jota kunnioitti läsnäolollaan Japanin suurlähettiläs Hitos
hi Honda puolisoineen. Suurlähettiläs esitti Japanin suurlähetystön tervehdyksen, jon
ka jälkeen puhui Helsinki Business Collegen vararehtori Hely Westerholm. Paikalle 
saapui entisten vuosien tapaan salin tilat melkein kokonaan täyttävä yleisö.

Seitsemäntoista japaninopiskelijaa yhdestätoista oppilaitoksesta eri puolilta Suomea 
oli valmistanut puheen. Puheiden aiheet olivat hyvin monipuolisia ja aikajänne pitkä. 
Ne koskettelivat mm matkapuhelimen historiaa ja nykypäivää Japanissa, japanilaista 
tilankäyttöä, sumoa, Shinsengumia (joukko samuraita 1800-luvun myllerryksissä), 
videopelejä, animea, Takeshi Kitanon uraa. Vuosi vuoden jälkeen jäljestettävä puheti
laisuus todistaa vireästä japanin kielen harrastuksesta Suomessa.

Kääntäjä Sami Hilvo kommentoi jokaista puhetta. Hän kiinnitti huomiota mm aiheen 
valintaan ja sen käsittelyyn, ääntämiseen ja esiintymiseen. Ohjeet olivat positiivisia ja 
kannustavia. Uskoisin että tilaisuus antoi osallistujien japanin harrastukselle lisäpot- 
kua.

Ulla Arjamaa

19



Kabuki -vierailu 
ja muutakin 
japanilaista kult
tuuria Pariisissa
Aivan täysille katsomoille esiintyi Ichi- 
kawan kabuki-seurue Pariisissa maalis
kuussa. Esityksiä oli vain viisi, ja ranska- 
laisyleisön lisäksi katsomossa oli paljon 
sekä Ranskassa asuvia että myös Parii
sissa vierailevia japanilaisia. Joukon 
jatkona oli tietysti myös meitä ei- 
ranskalaisia ja ei-japanilaisia kabuki- 
faneja.

Vanhassa oopperassa (Palais Gamier) 
esitetty kokonaisuus oli ehdottomasti 
näkemisen arvoinen, vaikka varsinaista 
kabuki-näyttämöä kapeampi tila ja hana- 
michin tapaisen laajennuksen rakentami
nen orkesterimontun päälle tuntuivatkin 
vähän oudoilta. Mutta vierailut toimivat 
omilla ehdoillaan, ja ohjelmistokin oli 
tietysti valittu laajaa yleisöä ajatellen.

Ensimmäisenä numerona oli Ichikawan 
suvun aragoto-tyyliä vaaliva 
"Kanjincho" Benkei -bravuureineineen, 
ja toisena ^^Momijigari^^, jossa onnagata 
-roolien esittäjät vakaavat näyttämön. 
Tansseilla on keskeinen osa molemmissa 
näytelmissä, jopa "KanjinchOssa”，ja 
tanssidraamoiksi niitä luonnehditaan 
myös käsiohjelmassa.

Palais Gamier toimii lähes kokonaan 
tanssinäyttämönä nykyisin, ja tanssioh- 
jelmiston alla näitä esityksiä myös Oop
peran tiedotteissa mainostettiin. Koko

naisvaltaisen, tanssia ja musiikkia sisäl
tävän teatteriesityksen käsite näyttää 
yhä olevan vaikea eurooppalaisille, ja 
ooppera -nimikkeelläkään ei yleisöä 
oikein uskalleta katsomoon houkutella.

Kahden pääteoksen välissä esitettiin 
"KOjO”, tervehdys yleisölle, jonka aika
na kaikki seurueen jäsenet esittäytyivät 
ja tervehtivät yleisöä - ranskaksi. Huu
moriakaan ei esittelyistä puuttunut: eräs 
ryhmän nuoremmista jäsenistä kertoi 
Oopperan kummitus-elokuvan ihailijana 
olevansa todella otettu siitä, että voi 
esiintyä kummituksen kotikonnuilla.

Seurueen johtajalla Ichikawa Danjurö 
Xllsta oli tietysti keskeinen rooli mo
lemmissa näytelmissä, mutta tilaa sai 
runsaasti myös hänen kolmikymmen
vuotias poikansa Ichikawa Ebizö XI. 
Danjurön itseoikeutettuihin rooleihin 
kuuluu Benkein rooli Kanjinchö - 
näytelmässä, mutta näkemässäni esityk
sessä isä ja poika olivatkin vaihtaneet 
rooleja. Ebizö teki Benkein ja Danjurö 
toisen keskeisen henkilön, rajavartija 
Togashin roolin.

Idea roolien vaihtamisesta joissakin 
esityksistä oli alun perin Ebizön, kertoo 
isä Danjurö vierailuun liittyvässä lehti
haastattelussa. Suoritus oli hieno, mutta 
varsinaisen urakan Ebizö tässä näytök
sessä teki: hän nimittäin näytteli myös 
''Momijikarin" hovineito Sarashinan 
onnagata-roolin ja hänen paholaisinkar- 
naationsa.

Uusia kabuki-vierailuja ei Pariisiin to
dennäköisesti ole aivan välittömästi 
tulossa, mutta ilman japanilaista kult
tuuria ei kaupungissa todellakaan tarvit-
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Japanin kulttuurikeskus Kioton aukiolla Pariisissa. 
Kuva: Anna Thuring
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se olla. Siitä pitää huolen kymmenettä toimintavuottaan juhliva "Maison de la culture 
du Japon ä Paris" eli Japanin kulttuurin talo. Rakennus on hienolla paikalla Seinen 
rannalla, lähellä Eiffel-tomia. Kabuki-vierailun merkeissä sinne oli jäljestetty mm. 
keskustelutilaisuus kabukin uusista tuulista (valitettavasti se oli täysin loppuunvarattu 
siinä vaiheessa, kun tämän tilaisuuden huomasin®).

Kulttuurikeskuksen ohjelma näyttelyineen, keskusteluineen, teatteriesityksineen ja 
konsertteineen on todella monipuolinen, ja siellä kyllä kannattaa käydä jos matka vie 
Pariisiin. Ohjelma- ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.mcjp.asso.fr/ . Ja
panilaisesta kulttuurista kiinnostuneen ei myöskään kannata jättää väliin loistavaa Gui- 
met-museota, siitäkään huolimatta, että sen Aasian kulttuurin kokoelmista Japani- 
osasto on vain pieni osa. Ja jos sattuisi niin hassusti, että ranskalainen keittiö alkaisi 
kyllästyttää niin sitten vain Rue Sainte-Annelle. Sieltä löytyy japanilaisia ravintoloita 
vieri vieressä.

Anna Thuring

Kabuki-kuvat 
(käsiohjelmasta ja KIE 
(Kateigaho International 
Edition): Japan*s Arts 
and Culture -lehdestä 
(2007 Spring Issue Vol. 
15):
Ichikawa Danjuroo XII 
Benkein roolissa 
(Kanjinchoo)
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Kabuki-kuvat (käsiohjelmasta ja KIE (Kateigaho International Edition):
Japan's Arts and Culture -lehdestä (2007 Spring Issue Vol. 15):
Ebizoo hovineito Sarashinan roolissa (Momijigari)
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Oppia, elää

Tokiossa kolmen lapsen äitinä - ja kiireisen bisnesmiehen vaimona 一 ei japanilaiseen 
korkeakulttuuriin tutustuminen käy kovinkaan helposti joten olenkin pitäytynyt arki- 
päiväisemmissä kulttuurinautinnoissa. Sitä on helpottanut Tokiossa toimiva järjestö, 
jonka pyrkimyksenä ei ole 一 vastoin kaikkia nykypäivän bisnesajattelua 一 tuoton hank
kiminen vaan ennemminkin ^^aatteellinen^^ toiminta sen hyväksi että Tokiossa asuvat 
ulkomaalaiset oppisivat toimimaan oikein, ymmärtämään ja harjoittamaankin japani
laisille perinteisiä tapoja.

Järjestön työntekijöiltä saa myös tarpeen mukaan hyvin konkreettistakin apua, kuten 
kaupassakäynnin tulkkaamista, lääkäriajan varaamista yms. Järjestöllä on Japanin hal
lituksen myöntämä ei-kaupallisen järjestön status, mutta järjestöä pyörittää suurimmal
ta osin joukko Tokiolaisia kotirouvia, jotka ovat halukkaita tutustuttamaan ja opetta-
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maan ulkomaalaisille Tokion asukeille japanilaisia erityistaitojaan. Tämä luonnollises
ti on yksi ilmentymä japanilaisten kohteliaisuudesta muita kohtaan, mutta mielestäni 
myös suhteellisen rohkea teko näiltä kotirouvilta maassa jossa gaijin eli ulkomaalainen 
erottuu joukosta useimmiten ihan naamansakin perusteella!

Taitoja harjoitellaan yleensä jonkun oppilaan kotona, ja minä olen ollut yksi onnekas 
jonka kotiin on saapunut vierailemaan näitä kulttuurintaitajia 一 sekä innokkaita oppi
laita niin Suomen kuin muidenkin maiden kansalaisista koostuneesta ryhmästä!

Ruuanlaiton opettelun lisäksi minä olen keskittynyt kirjoittamisen taidon eli shodon 
opetteluun. Siveltimellä musteella paperille kirjoittaminen saattaa kuulostaa yhtä hel
polta kuin lasten vesivärityöt, mutta japanilaisten kirjainmerkkien tarkka kirjoitusjär- 
jestys, viivojen paksuuden määrittäminen sekä siveltimen vedon päättäminen tietyllä 
tavalla ovat yllättävän monij akoista puuhaa. Milloin pensseliin tarttuu liikaa mustetta, 
milloin taas liian vähän, milloin pensseliä nostaessa se olisikin pitänyt painaa alaspäin 
erilaisen viivan päätöksen aikaansaamiseksi ja milloin kirjainmerkin kirjoitusjärjestys 
unohtuu...
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Olen mieltynyt shodon harjoittamiseen kahdesta pääsyystä: ensimmäiseksikin sen 
^^taiteellisesta^^ syystä eli siitä että saan nyt koristaa kotiamme omatekoisin, uniikein 
teoksin, joita mieheni (ainakin toistaiseksi) on vielä suosiollisesti suostunut ripusta
maan ja jopa ihailemaankin. Toiseksi, minua miellyttää shodossa sen kokonaisvaltai
nen harjoittaminen: siveltimen asentoon, siveltimen vetojen suuntaan ja painoon, kir
joitusmerkkien harmoniseen asetteluun paperille sekä jopa istuma-asentoon täytyy 
keskittyä niin hyvin että välillä jopa hengittäminen unohtuu kirjoituksen ajaksi. Kes
kittyessäni kirjoitusharjoitukseen saan hyvin myös mieleni tyhjennettyä arkipäivän 
asioista, tekemättömistä töistä ja suunniteltavista menoista.

Moni muukin perinteisistä japanilaisen kulttuurin ikoneista (ikebana, teeseremonia, 
kendo, jne.) pyrkinevät samaan yllämainitun kaltaiseen kokonaisvaltaisuuteen: ei pyri
tä vain suorituksen päättämiseen onnistuneesti, vaan nimenomaan keskitytään tehtävän 
suorittamiseen koko sen ajaksi, jolloin myös mielen on oltava läsnä. On pyyhittävä 
mielestä hetkeksi kaikki muut asiat ja oltava siinä hetkessä, joko yksin tai yhteistoi
minnassa asian vaatimalla tavalla.

Lieneekö tämänkaltaisten oppien ansiota se, että niinkin yksinkertainen asia kuin kau
pan kassan kiitos ostoksen teon päätteeksi tuntuu intensiiviseltä: kassaneiti kääntyy 
kohti, katsahtaa hetkeksi silmiin, kumartaa ja kiittää. Jokaista asiakasta. Vaikka jonoa 
olisi millä mitalla!

Valitettavasti minun on kuitenkin pikapuoliin lopetettava nämä kulttuuriopinnot To- 
kiolaisrouvien asiantuntevassa mutta rennossa opastuksessa ja suunnattava mieheni 
työn perässä muille maille. Näistä opeista on kuitenkin jäänyt pysyviä muistoja ja op
pejakin, joita voin harjoittaa tulevaisuudessakin. Toivottavasti voin myös jatkaa näitä 
opintojakin jossain vaiheessa, sillä minusta tuntuu että olen vasta päässyt raapaise
maan kirjoittamisen taidon pintaa peruskirjainten (kaisho tyyli) ja muutamien puoli- 
kursiivityylisten (gyosho) ja kursiivityylisten (sosho) harjoitelmieni kanssa...

Kirsi NySten 
Tokio
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Taikorumpuryhmä Gocoo Japanista
vierailee Helsingissä heinäkuussa. Esityksiä on kaksi: ke 11.7. klo 19:30 ja to 12.7. klo 
19:3〇. Savoy-teatteri, Kasarminkatu 46-48, Hki.

Perinteisiä japanilaisia taiko-rumpuja takova 7 naisen ja 5 miehen Gocoo Tokiosta 
välttää pysyviä lokeroita ja onnistuu olemaan huipputrendikäs mitä erilaisimmissa 
musiikin piireissä.

Miehisen Ondekozan Suomessa 1990-luvulla tunnetuksi tekemän perinteisen ja audio
visuaalisen japanilaisen taikorummutuksen oheen Gocoo-ryhmä on liittänyt variaatioi
ta, kuten 'teknotaikoa' ja 'trance-taikoa'. Ohjelmistoaan laajoilla ulkomaankiertueillaan 
vuodesta 2003 esittänyt ryhmä vierailee 
nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Lisätietoja:
http://www.kulttuuri.hel.fi/savoy/ohjelma/goccoo_fi.html
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Shakuhachi
Shakuhachi on japanilainen bambu- 
huilu, jonka sointi vie kuulijan äänen 
puutarhaan, niissä aika ja tila saavat 
uudenlaisen ulottuvuuden.

Yksinkertainen rakenne, hienovarai
nen sointi

Shakuhachi on vertikaalisesti soitettava 
bambuhuilu, mikä on valmistettu bambu- 
puun juuriosasta (juuriosa mukana sekä 
siitä ylöspäin).Talteen otettu bambu kai
verretaan ontoksi, neljä reikää koverre
taan puun etupuolelle ja yksi taakse. Näi
tä kutsutaan sormitusrei'iksi. Niin sanot
tu suuosa on avonainen. Se leikataan 
etuosasta loivasti ja suuosan kulma hio
taan tarkasti ilmavirtaa varten.

Vaikkakin sormireikien sijoitus ja soitti
men viritys on erittäin hienovaraista ja 
äärimmäistä tarkkuutta vaativa prosessi, 
on shakuhachin rakenne hyvinkin yksin
kertainen: pätkä bambua ja viisi reikää. 
Tämä nimenomainen seikka antaa mah
dollisuuden hyvin monipuolisten soitto- 
tekniikoiden käyttöön. Hengityksen 
vaihtelut, huulten ja leuan kulman muu
tokset, soinnin eri dynaamiset käyttö
mahdollisuudet ja sormireikien osittaiset 
peittämiset mahdollistavat hienovireiset 
muutokset äänenmuodostamisessa, vi
reessä ja huilun kokonaissoinnissa.

辟
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Shakuhachi on saanut nimensä sen 
^^normaalista^^ pituudesta eli yksi jalka 
(shaku)ja kahdeksan(hachi) osaa sha- 
kusta(kutsutaan ''sun"), eli noin 54cm. 
Shakuhacheja on myös muunkin pitui
sia, mutta näiden kaikken yhteisnimitys 
on shakuhachi.

Shakuhachin historia
Jo kuudennenelta vuosisadalta lähtien 
on löydetty käsikirjoituksia bambuhui- 
lun käytöstä. Seitsemännellä vuosisadal
la bambuhuilu kuului niiden soitinten 
joukkoon, joita käytettiin hovimusiikis- 
sa(Gagaku- musiikki). Kiinan ja Japanin 
välinen diplomaattinen ja kulttuurillinen 
kanssakäyminen oli yleistä, ja shaku
hachin jonkinlainen esiaste onkin saapu
nut Kiinasta. Silloista bambuhuilua kut
suttiin hovimusiikissa (Gagaku) Gaga- 
ku-shakuhachiksi. Shakuhachia käytet
tiin Gagaku-esityksissä aina yhdeksän
nelle vuosisadalle saakka, jolloin se 
poistettiin orkesterista musiikkityylin 
muuttuessa.

Shosoinissa, Todaiji temppelin arvoesi
neiden talossa (tunnettu suuresta Budd- 
hapatsaasta), säilytettiin kahdeksaa ho
vimusiikissa käytettyä huilua, joista 
viisi oli bambuhuiluja. Kolme muuta oli 
valmistettu jadesta, norsunluusta ja ki
vestä. Nämä kolme oli kaiverrettu niin, 
että niissä näkyi nivelkohdat, kuten 
bambussa.

Näiden lisäksi yhtä Gagaku Shaku
hachia on säilytetty Tokion Kansallis
museossa ja sen on kerrottu kuuluneen 
keisari Shotoku Taishille (574-622). 
Hänet tunnettiin suuresta musiikin tietä

myksestään ja rakkaudestaan musiikkia 
kohtaan.

Fuke-lahkoon kuulunut suurmestari Hot- 
to esitteli kolmannellatoista vuosisadalla 
näinä päivinä tunnetun shakuhachin. 
Fuke-lahko oli Zen-buddhalaisuuteen 
suuntautunut ja sen harjoittajiksi hyväk
syttiin myöhemmin vain Samurai- 
sotureita. Näitä soturimunkkeja kutsut
tiin nimellä Komuso(Tyhjyyden munkit) 
ja he kiersivät ympäri Japania harjoittaen 
oppiaan ja opettaen samalla zeniä. Sha
kuhachia ei tuolloin pidetty musiikillise
na instrumenttina vaan uskonnollisena 
soittimena.

Kahdeksannellatoista vuosisadalla syntyi 
shakuhachin soitossa uusi tyylisuunta. 
Tämän koulukunnan nimi on Kinko-ryu 
ja se toimii edelleen ja on soitossa laa
jimmin harjoitettu koulukunta. Tämän 
koulukunnan luoja oli Kurosawa Kinko 
ja hän sovitti perinteisiä japanilaisia kap
paleita shakuhachille.

Tämä tyylisuunta juontaa alkunsa juuri 
Fuke-lahkon monista kirjoituksista. Edo- 
hallinnon loppupuolella oli yleistä että 
niin kutsutut 'munkki-petkuttajat', jotka 
eivät kuuluneet soturiluokkaan, pukivat 
Komuso munkin vaatteet päällensä ja 
soittivat suosittuja kappaleita, jotka eivät 
kuuluneet Fuke-lahkon perinteiseen oh
jelmistoon.

Kun Fuke-lahko vuonna 1871 kiellettiin, 
yleiset konsertit kolmella instrumentilla 
(Sankyoku: Shakuhachi, Koto, Shami- 
sen), muuttuivat soolokonserteiksi sha
kuhachin osalta. Shakuhachin opetus 
mestarilta oppilaalle kuitenkin jatkui 
Fuke-lahkon tavoin ja nämä vanhat kap-

29



paleet siirrettiin kuuluisien shakuhachi- 
mestareiden (mm.Miyakawa Nyozan, 
Kobayashi Shizan, Okazaki Mei- 
don,Katsuura Shozan,Takahashi Kuzan 
ja tänä päivänä Fujiyoshi Etsuzan) kautta 
oppilaille. Tämä kuitenkin jäi melko

rajoittuneeksi ilmiöksi, johtuen sen eli
tistisestä ja salaisestakin luonteesta.
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Fuke-lahkon perinteitä seuraavat nerok
kaat bambu-huilu intrumentalistit avasi- 
vat uusia horisontteja Shakuhachin soit
toon samalla kun he vaijelivat niitä pe
rinteitä joita aiemmat mestarit olivat 
opettaneet. Shakuhachin soitto sai van
han perinteen rinnalle uusia musiikilli
sia mittasuhteita.

Shakuhachi tänä päivänä
Shakuhachin soitossa on useita vanhoja 
koulukuntia, jotka ovat kukin muodosta
neet omat erityispiirteensä shakuhachin 
hietorian aikana. Tämän hetkisistä kou
lukunnista tärkeimpinä mainittakoon 
Kinko-ryu, Tozan-ryu ja Myoan-ryu.

Kaikki nämä koulukunnat ja niiden väli
set erilaiset tyylit ovat osaltaan vaikutta
neet shakuhachimusiikin rikastuttami
seen ja kehittymiseen. Nämä vanhem
mat koulukunnat ovat monen nykyään 
vaikuttavan modernin koulukunnan 
synnyn taustalla.

Shakuhachi on tätä nykyä levinnyt ym
päri maailmaa ja shakuhachi musiikki 
on saanut lisää ystäviä perinteisten rajo
jen ulkopuolella koko ajan kasvavassa 
määrin.

Vuonna 2006 jäljestettiin Lontoossa 
kaikkien aikojen ensimmäinen pan- 
eurooppalainen shakuhachi workshop. 
Seminaarin opettajina toimi mestareita 
sekä Japanista (Okuda Atsuya) että Eu
roopasta.

Tämä hieno soitin ja shakuhachi- mu
siikki on Japanin ulkopuolella yhä kas

vattanut suosiotaan ja ehkäpä yhtenä 
syynä on tämän yksinkertaisen bambu- 
huilun vastaansanomaton suora, puhdas 
ja syvä sointi.

Sointi, joka johdattaa kuulijan äänen 
puutarhaan, missä aika pysähtyy vasta
kohtana ympäröivän maailman nopea
tempoiselle moniäänisyydelle.

Jone Takamäki
Kirjoittaja on shakuhachin opiskelija.

Esimerkkejä shakuhachi-huilun mesta
reista: Yamaguchi Goro (National Trea
sure), Aoki Reibo,Yokoyama Katsuya, 
Nishimura Koku, Okuda Atsuya, Wata- 
zumi.

Länsimaisia mestareita ovat 
mm.ruotsalainen Gunnar Jinmei Linder, 
Riley Lee, Kiku Day, John Neptune ja 
Bruce Huebner.
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Roihuvuoren Kirsikkapuiston 
ensimmäisiin istutusjuhliin 

5.6.2007

(suunnitelluista 150 kirsikkapuusta ensimmäiset 52 istutetaan kyseisenä päivänä).

Roihuvuoren Kirsikkapuisto on Helsingissä asuvan japanilaisen Norio Tomidan ihas
tuttava idea, joka toteutetaan Helsingissä asuvien japanilaisten, kaupungin ja yritysten 
yhteistyöllä vuosina 2007 一 2009. Tarkoituksena on istuttaa 150 kirsikkapuuta ja saada 
aikaiseksi upea kirsikankukkapuisto myös helsinkiläisten iloksi.

Kirsikkapuiston ensimmäiset 52 puuta istutetaan juhlallisin menoin Maailman ympä
ristöpäivänä. Tänä vuonna päivän teeman on ilmastomuutoksen torjuminen. Mikä oli
sikaan parempi tapa hillitä ilmastonmuutosta kuin istuttaa puita!

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 29.5.2007 mennessä: knstina.rive@hel.fi, 
puh.(09) 3103 8597. Lisätietoja ja kuvia: www.hyvakasvaa.fi
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RUNOJA

runoilijalleko olemassa vain niin

sanottu tulevaisuus?

ilta-aurinko lähtiessään tuo tähdet taivaalle

kaukaisuudesta asti

vuorovesiksi

merta
kalvas kuu voi liikuttaa

yhden seudun vain

kodiksensa

otti

tämä kukkanen

Kirsti Suomi vuori
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JAMNIUmA UNANWKUJA JA IDIOMEJA
Japaninkielisiä sananlaskuja ja idiomeja esittelevä artikkelisarja jatkuu. Tällä kertaa 
etsimme iloa, onnea ja helpotusta.

ことわざ kotowaza, sananlaskuja:

大船に乗ったよう

ookii, 'iso', 'suuri'大

船

大

乗

よ

fune, 'laiva'
沿 oobune, 'suuri laiva'
る noru, 'nousta kulkuvälineeseen', 'mennä kulkuvälineellä'. Tässä menneessä 

aikamuodossa notta.
う yö, 'kaltainen',lailla', 'kuin olisi...'

Oobune ni notta yö
'Kuin olisi noussut suureen laivaan\ 'Kuin olisi suuren laivan kyydissä'

Suurella aluksella haaksirikon vaara tuntuu pieneltä. Sananlasku viittaa turvalliseen 
tunteeseen, jonka voi saavuttaa esimerkiksi silloin, kun kaikki asiat ovat luotettavan 
henkilön käsissä. Tässä onnellisessa tilassa ei tarvitse itse tuntea pelkoa eikä huolta - 
kaikki on hyvässä huomassa.

地獄で仏に会ったよう

地獄 jigoku, 'helvetti'
仏 hotoke, 'Buddha', laajemmin sana viittaa edesmenneiden 

pyhimysten tai vainajienkin henkiin.
会 う au, 'tavata', tässä mennessä aikamuodossa atta.

Jigoku de Hotoke ni atta yö
'Kuin olisi tavannut Buddhan helvetissä'

Jos pelottavuuden perikuvassa, helvetissä, törmää Buddhaan, on ilo ja helpotus suuri. 
Sananlaskua käytetään kuvaamaan tunnetta, joka nousee pintaan silloin, kun kaikki 
tuntuu olevan pahasti pielessä, mutta tapahtuukin yllättävä käänne parempaan. 
Hädässä vaikkapa löytyy ystävä.
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闇夜の提灯

闇夜 yamiyo,，kuuton, pimeä yö5
提灯 chöchin, Japanilainen lyhty5

Yamiyo no chöchin
'Japanilainen lyhty pimeässä yössä" f "pimeän yön japanilainen lyhty"

Kun vaeltaa sysipimeässä yössä, jossa kuutakaan ei taivaalla näy, ja yhtäkkiä silmiin 
osuu japanilaisen lyhdyn tervetullut valo, on tunnekirjossa päällimmäisinä todennäköi
sesti helpotus ja ilo. Tälläkin sananlaskulla kuvataan tilannetta, jossa asiat tuntuvat 
kulkevan ei-toivottuun suuntaan, mutta yllättävä pelastus muuttaa suunnan myöntei
seksi.

四字熟語 yoji-jukugo-idiomin
myötä toivotamme alkavalle kesälle:

五風十雨

五 go, lukusana 'viisi'.
風 kaze, 'tuuli' - tässä on-lukutavassaan fu
十 ju,lukusana 'kymmenen'
雨 ame, 'sade'・ tässä on-lukutavassaan u

GofUjuu
"Viisi tuulta, kymmenen sadetta"

Ensivilkaisulla kanji-merkit kertovat vain tämän verran. On ehkä kyseenalaista toivot
taa kesäksi viisiä tuulia ja kymmeniä sateita, mutta merkitys on itse asiassa myöntei
nen. Sananlasku on peräisin maatalousmaailmasta. On ajateltu, että sadon puolesta 
olisi ihanteellista, jos tuuli puhaltaisi kerran viidessä päivässä ja kerran kymmenessä 
päivässä sataisi. Tavallisesti sanonnalla tarkoitetaan suotuisaa säätä tai sitä, että maail
maa hallitaan hyvin ja kaikkialla vallitsee rauha.

Rentouttavaa ja myös runsaalla auringolla höystettyä kesää teille kaikille!

Pia Matilainen
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

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

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 e, muut 7 e, paitsi numerot 20 -24 jäsenhinta 12 e, 
muut 13,50, sekä numero 25 -27 jäsenhinta 13 e, muut 15 e. Kaikkiin hintoihin lisä
tään postikulut. Kaikkia numeroita ei ole enää saatavissa

HASHIEN AIHEET 橋

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

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia j a 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 tyhjyys, 
Japani kansainvälistymisen paineessa.
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
25-26 Teetaide/Runo
27. Rekishi — Historia
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Tapio J. Tuomi: 
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KAN- 
JI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU 
JA LAAJENNETTU PAINOS. NYT 
5445 KANJEISTA MUODOSTETTUA 
ITSENÄISTÄ SANAA. Suomen-ja 
japaninkieliset hakemistot, samoin ha
kemisto kanjien kiinalaisperäisille ään
neasuille. Jäsenhinta 25 e + postikulut, 
muut 29 e 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 4 € 4- 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, 
genren 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-Stjema p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, Sali selviää vii
meistään paikan päällä. Ilmoittautuminen mirja.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole 
omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanoma
lehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi. Ajat 
ovat ennakkotiedon mukaisesti 23.1.,13.2., 6.3., 27.3., 24.4. Tiistai-iltoja klo 18-2〇,

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

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

Yhdistyksen kautta:

• japanikäännökset
• 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) maksettaes
sa pyydämme aina ilmoittamaan pank
kisiirron VIESTI-osiossa jäsenen nimen 
jäsenrekisterin ylläpidon helpottamisek
si. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305,00101 Helsinki 
tai ulia.arjamaa@japaninkulttuuri.net
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jä
seneksi ? 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______________________________

Allekiij oitus__________________________
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Katso sivut 20-23. Ebizoo Togakushi-vuoren paholaisena (Momijigari)


