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Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on 
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tavoit
teena on tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi 
suomalaisille ja kertoa japanilaiselle suoma
laisesta kulttuurista. JKY järjestää vuosittain 
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja kon- 
serttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, eloku
vailtoja 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

Kannen kuva: Markku Arjamaa 
Takakannen kuva : Kaija Pönni-Susiluoto

YHDISTYKSEN KIRJASTO

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).

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「橋し年4回発行の当会機関 

誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して 

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行っています.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為ります,， 

当会への連絡先は、rp.O.Box3Ö5)0101 

Helsinki,電話ファックス09-698 6496］で 

す。

Kiijastonhoitajana toimii Pirjo Kytö. Jos haluat käydä kirjastossa, 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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TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 550 kpl.
Päätoimittaja: Matleena Paukkunen. Aineisto on tervetullutta lehteen 15.8.2008 men
nessä osoitteeseen: matleena.paukkunen@helsinki.fi

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)
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Puh.joht.

Varapuh.joht.

Sihteeri

Taloudenhoitaja

Ronny Rönnqvist

Fred Kapri

Ulla Arjamaa

Antti Lappalainen

09- 595 068
ronny.ronnqvist@kolumbus.fi 
09- 692 7522
fred.kapri@japaninkulttuuri.net 
09-724 5031

ulla.aijamaa@japaninkulttuuri.net 
09- 698 6496
lappalaiset@pp.inet.fi

Jäsenet Tomoko Saito-Soinisalo

Heli Laitinen

040-548 1180
tomokosaso@kolumbus.fi

Kaija Pönni-Susiluoto 040 527 5898
kaij a.ponni-susiluoto@rktl.fi

Varajäsenet Seija Savolainen seija.savolainen@vantaa.fi
Laura Lappalainen 09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Julkaisujen myynti Antti Lappalainen 09- 698 6496
Tomon päätoimittaja Matleena Paukkunen mapaukku@mappi.helsinki. fi

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat Ronny Rönnqvist 09- 595 068
Ikebana Laura Lappalainen 09- 698 6496
Japanin kieli Pia Matilainen

pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
Japanin keskustelu Midori rFsunoi 0400-462 079
Kalligrafia Yoko Kobayashi-stjemä 09- 724 6746
Ruoka Fred Kapri 09- 692 7522
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こんにちは

Vuoden toinen Tomo-lehti ilmestyy varsin kesäisissä tunnelmissa. An- 
nantalon Japani-päivä on onnistuneesti takana ja kävijäennätykset rikot
tiin jälleen. Tämänkertainen Tomo sisältääkin runsaasti eri valokuvaaji
en kuvia kyseisestä tapahtumasta. Tänä vuonna nuoret cosplay- 
harrastajat olivat mukana sankoin joukoin ja pukuloisto on sen mukais
ta. Lisäksi lehdessä kerrotaan myös kevään muiden Japani-aiheisten ta
pahtumien kulusta.

Tänä vuonna vietetään JKY:n 30-vuotisjuhlavuotta ja lehden sivuilla 6- 
10 puheenjohtaja Ronny Rönnqvist valottaa seuran syntyhistoriaa ja sil
loisen ajan ilmapiiriä Japani-harrastuksen kannalta. Juhlavuotensa on 
myös japanilaisella klassikkoteoksella, Murasaki Shikibun Genjin tari
nalla. jonka kunniaksi syksyllä järjestetään seminaari Tallinnan yliopis
tossa. Kuten jotkut lukijoista varmaan tietävät, Tallinnan yliopistoa on 
muutaman vuoden ajan luotsannut aiemmin Helsingin yliopistossa Japa- 
nin-tutkimuksen professorina toiminut Rein Raud.

Oma kevääni on kulunut niin tiiviisti gradun parissa, etten ole ehtinyt 
ihastella kirsikankukkiakaan. Käydessäni läpi vanhoja valokuviani Kio
ton ajalta ja etsiessäni lehteä varten lähikuvaa kukista muistelin samalla 
ystävien kanssa Kamogawalla vietettyä hanamia. Toivotaan että kaikilla 
Roihuvuoren kirsikkapuiston hanamijuhlaan osallistuneilla on ollut vä
hintään yhtä mukavaa! Hanamijuhlan tunnelmista sivulla 14-15.

Valmistumisesta vielä sen verran, että pääsen sen nyt kesäkuussa teke
mään varsin runsaslukuisessa seurassa: humanistisesta tiedekunnasta 
valmistuu 500 maisteria ja 300 kandia! Mukaan mahtuu myös koko 
joukko päteviä Japanin-tutkijoita varsin vaihtelevin aihein. Oma graduni 
oli varsin perinteisen humanistinen ja käsittelin siinä naisen teeskentelyä 
ja ei-ihmisnaisten rooleja japanilaisissa kansantarinoissa.

Keväisin terveisin,
Matleena Paukkunen, Tomon päätoimittaja
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JKY:N SYNTYVAIHEET
Yhdistyksemme Japanilaisen kulttuurin 
ystävät ry. täyttää tänä vuonna 30 vuotta. 
Tämä on jo kohtuullinen ikä mille yhdis
tykselle tahansa. Siksi on ehkä syytä 
muutamalla sanalla muistella niitä aikoja 
ja etenkin niitä henkilöitä jotka aikanaan 
olivat mukana yhdistystämme perusta
massa.

Tilanne Suomessa 1970-luvulla ei ollut 
Japaniin liittyvien harrastusten kannalta 
kovinkaan suotuisa. Elettiin vielä 
^^suomettumisen^^ aikaa ja pääpaino viral
lisella taholla oli läheisten idänsuhteiden 
liturgiassa. Myös opiskelij apiireissä elet
tiin ruusunpunaisessa vasemmistohuu- 
massa. Yliopistossa ei ollut juuri min

käänlaisia mahdollisuuksia opiskella 
japanologiaa. Japanin kieltä oli pienessä 
mittakaavassa aloitettu opettamaan 
1960-luvulla (Koizumi Tamotsu ja Mo- 
mose Hiroshi lienevät molemmat olleet 
opettajina tuolloin). Vuonna 1970 opis
kelij akolmikko Takahashi Shizuo, Wa
tanabe Midori ja Sato Makoto pitivät 
japaninkielen kursseja yliopistolla, joi
hin itsekin osallistuin. Heitä kurssinpitä- 
jänä seurasi Kawata Tadaaki vuosina 
1970-1974, sekä hänen jälkeensä muita 
tuntiopettajia. Kawata laati myös ensim
mäisen suomalaisille opiskelijoille tar
koitetun japaninkielen oppikiijan vuon
na 1979. Tämä kirja on vielä tänäkin 
päivänä käytössä JKY:n julkaisemana!

KUVA:. Johtokunnan hauskanpitoa vuodelta 1982. Oikealta: Okura Junichiro, Timo 
Rajakangas, Pirjo-Riitta Kuusikko, Liisa Savolainen, Ronny Rönnqvist, Paula Lappa
lainen ja puolikas Yoshizaki Keiko.
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Tilanne ei ollut parempi myöskään ystä- 
vyysyhdistysrintamalla. Vuonna 1935 
perustettu Suomalais-Japanilainen Yh
distys oli kyllä aloittanut toimintansa 
uudestaan sodan jälkeen vuonna 1955, 
mutta sen toiminta oli 1970-luvun lopul
la jämähtänyt paikoilleen. Jäseniksi 
pyrkijöitä oudoksutti se, että jäse- 
nyysanomusprosessi oli hyvin monimut
kainen. Tarvittiin kahta suosittelijaa ja 
johtokunnan virallinen päätös. Johto
kunta kuitenkin kokoontui varsin epä
säännöllisesti, joten uusien jäsenten 
hyväksymiseen saattoi vierähtää pahim
massa tapauksessa parikin vuotta. Suo- 
malais-Japanilaisen Yhdistyksen toi
mintakin oli tuolloin varsin vähäistä, 
koostuen virallisluontoisista illallisista 
ja juhlista, joihin osallistuivat etenkin 
vanhemmat liikemiesjäsenet. Täällä 
asuvia japanilaisia käytettiin myös hy
väksi asiantuntijoina, ilman että he sai
vat siitä kuuluvaa kiitosta. Heitä ei esi
merkiksi kutsuttu yhdistyksen jäseniksi.

Tätä taustaa vasten heräsi pienessä, lä
hinnä nuorista japanilaisista ja Japanista 
kiinnostuneista suomalaisista koostu
vassa joukossa ajatus perustaa uusi yh
distys, joka paremmin vastaisi juuri 
heidän tarpeitaan ja edistäisi samalla 
japanilaisen kulttuurin tuntemusta Suo
messa. Japanin kulttuuria ei tuolloin 
voinut virallisesti opiskella missään 
oppilaitoksessa. Silloinen suomalaisen 
kirjallisuuden opiskelija Okura Junichi
ro (nykyään TKK:n japaninkielen lehto
ri) ja edellä mainittu Kawata Tadaaki 
alkoivat molemmat, aluksi toisistaan 
tietämättä, vuoden 1978 tienoilla miettiä 
uuden Japani-yhdistyksen perustamista 
(Kawatan suunnitelmista syntyi sittem
min japanilaisille tarkoitettu Nippon 

Club). Okura oli myös tutustunut Kai 
Niemiseen, joka tuolloin oli jo aloittanut 
ansiokkaan uransa kirjailijana ja japani
laisen kirjallisuuden kääntäjänä.

Varsinainen askel eteenpäin tällä tiellä 
otettiin, kun Japanin suurlähetystöön tuli 
vuoden 1977 lopulla uusi suurlähettiläs. 
Suurlähettiläs Hitomi Tetsusaburo oli 
positiivisessa mielessä varsin harvinai
nen ilmestys. Hän oli nimittäin hyvin 
ulospäin suuntautuva, eikä piitannut pal
jonkaan diplomaattipiireissä niin tavalli
sista muodollisuuksista. Ja vielä tärke
ämpää: hän oli kiinnostunut kulttuurista 
ja etenkin kirjallisuudesta. Niinpä edellä 
mainitut nuorukaiset Okura ja Nieminen 
eräänä päivänä vuoden 1978 keskivai
heilla saivat kutsun suurlähettilään resi
denssiin, missä he hämmästyksekseen 
kohtasivat erittäin joviaalin uuden suur
lähettilään. Näitä tapaamisia jatkettiin ja 
ennen pitkää tuli puhetta siitä, miten 
Japanin harrastusta voitaisiin edistää 
Suomessa. Suurlähettiläs Hitomin ehdo
tus oli yllättävä: perustakaa uusi yhdistys 
joka ajaa näitä asioita! Näin yhtyivät 
Okuran suunnitelmat Hitomin konkreet
tiseen ehdotukseen. Pian tätä asiaa ryhtyi 
ajamaan pieni joukko Japanin ystäviä, 
johon Okuran ja Niemisen lisäksi kuului 
kirjailija Veikko Polameri, Jan Blom
stedt, Therella Gonneau, Kawata Tadaa
ki, Meguro Akiko, Timo Rajakangas ja 
Yoshizaki Keiko. Suunnitelmia uudesta 
yhdistyksestä edesauttoi myös se seikka, 
että suurlähettiläs Hitomi lupasi avustaa 
yhdistystä antamalla suurlähetystön tilo
ja yhdistyksen käyttöön. Hän myös avus
ti uutta yhdistystä taloudellisesti omasta 
kukkarostaan!
Edellä mainittu ryhmä ryhtyi heti tuu
masta toimeen ja 21.10.1978 pidettiin
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uuden yhdistyksen perustava kokous 
suurlähettilään residenssissä Kuusisaa
ressa. Yhdistys sai nimekseen 
"Japanilaisen kulttuurin ystävät". Tämä 
nimi oli Jan Blomstedtin ehdottama. 
Vaikka "ystävä" sana, ottaen huomioon 
tuon ajan poliittisen liturgian, ei miellyt
tänyt kaikkia, tämä ehdotus kuitenkin 
voitti. Perustavaan kokoukseen oli saa
punut ilahduttavan monia asiasta kiin
nostuneita, yhteensä 27 Japanin ystävää. 
Näistä liki puolet oli japanilaisia. Tämä 
kokous valitsi yhdistykselle väliaikaisen 
hallituksen, jonka muodostivat edellä 
mainitut henkilöt. Sen pääasialliseksi 
tehtäväksi tuli viimeistellä sääntöjä sekä 
käynnistää toiminta. Sen jälkeen kun 
asianomaiset anomukset oli tehty sisämi
nisteriölle vuoden lopulla, rekisteröitiin 
yhdistys virallisesti 1.3.1979. Ensimmäi
seen sääntöjen mukaisesti valittuun joh
tokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: 
Kai Nieminen (pj), Okura Junichiro 
(vpj), Therella Gonneau (siht.), Jan 
Blomstedt, Kawata Tadaaki, Meguro 
Akiko, Veikko Polameri, Timo Rajakan
gas ja Yoshizaki Keiko.

Jo 24.11.1979 pidettiin yhdistyksen en
simmäinen virallinen teemailta Japanin 
suurlähetystön Lönnrotinkadulla sijaitse
vassa tiedotus- ja lehdistötilassa 
(suurlähetystö sijaitsi silloin Yrjönkadul
la), jossa Veikko Polameri piti esitelmän 
suomalaisen Japanin-tutkimuksen vai
heista. Suurlähettiläs Hitomin aikaan 
yhdistys saikin käyttää näitä tiloja ko
koontumisille, sillä tuolloin ei vielä ter
rorismin uhka ollut turvallisuustoimia 
häiritsemässä!
Uusi yhdistys tarvitsi tietenkin myös 
informaatiovälineen. Syntyi Hashi-lehti, 
jonka ensimmäinen vaatimaton numero 

julkaistiin vuoden 1979 alussa 
(sittemmin Hashi-lehdestä tuli erillinen 
vuosyulkaisu ja Tomo-lehdestä varsi
nainen jäsenlehti). Hashi-lehden kanji- 
logon piirsi suurlähettiläs Hitomi itse. 
Avausnumerossa Jan Blomstedt kirjoit
ti: Suurlähettiläs Hitomin järjestämässä 
uuden vuoden tapaamistilaisuudessa 
seisoivat kolmen japanilaismielisen 
seuran puheenjohtajat rinta rinnan ja 
esittelivät tervehdyssanansa. Yhdistyk
semme puheenjohtaja Kai Nieminen 
suoritti epäluuloja hälventävän kumar
ruksen Suomalais-Japanilaisen Yhdis
tyksen ja Nippon Clubin suuntaan: em
me toivo keskinäistä kilpailua, vaan 
yhteisen asian - Japanin tuntemuksen - 
edistymistä monimuotoisella pohjalla, 
sovussa ja työnjaossa.
Blomstedt kysyi artikkelissaan myös 
millaiset olisivat oman yhdistyksemme 
kasvot? Tästä hän mainitsee: On haluttu 
lähestyä nuoria ihmisiä. On haluttu 
keskittyä ennen muuta kulttuurikysymyk- 
siin. On haluttu järjestää yhdistyksen 
toiminta temaattiselle pohjalle: alustuk
set, keskustelut, asioiden opiskelu ja 
tutkiminen yhdessä olisivat toiminnan 
sieluna. Ja lisäksi: on haluttu välttää 
turhaa virallisuutta, sallia jännitteettö- 
män ja kotoisen ilmapiirin vallita.

YLÄKUVA: Suurlähettilään residensis- 
sä 1979. Vasemmalta: Mme Hitomi, 
suurlähettiläs Hitomi, Ronny Rönnqvist 
ja Terhi Tausti. Taustalla mm. Riitta 
Oikawa (tuolloin Tateishi) sekä Kawata 
Tadaaki.

ALAKUVA: Joulujuhla ravintola Yoko- 
hamassa vuonna 1978. Ronny Rönn
qvist juttelemassa suurlähettiläs Hito
min kanssa. Taustalla vasemmalla1 Veik
ko Polameri tyttöystävänsä kanssa.
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Viisaita sanoja, jotka ovat yhtä ajankoh
taisia tänään kuin 30 vuotta sitten. Jos
sain mielessä olemme tässä onnistuneet, 
mutta ajan myötä edellytykset Blom- 
stedtin kaavailemaan toimintaan ovat 
myös muuttuneet. Yhdistystoiminta ei 
ole sama tänä päivänä kuin 30 vuotta 
sitten. Nykypäivän IT-maailmassa infor
maatio kulkee tavalla joka tuolloin tuntui 
olevan scifi-maailmasta kotoisin. Sen 
ansiosta tietoa Japanista ja maan kulttuu
rista on silmänräpäyksessä jokaisen ulot
tuvilla tietokoneen välityksellä. Myös 
kirjallisuutta on valtavasti enemmän tar
jolla. Nuorten kielenosaaminen on myös 
aivan toista luokkaa nykypäivänä. Tämä 
on tietenkin haaste perinteisille ystä- 
vyysyhdistyksille ja toimintamme täytyy 
mukautua näihin muutoksiin. Kuitenkin, 
27-päisestä joukosta on tullut lähes 500 
jäsenen yhdistys siitä huolimatta, että 
tänä päivänä toimii neljä aktiivisesti Ja
paniin suuntautuvaa ystävyysyhdistystä 
(Nippon Clubin tilalle on äskettäin pe
rustettu Suomessa asuvien japanilaisten 
yhdistys Nihonjin-kai). Tilaa näyttää 
olevan kaikille yhdistyksille!

Lopuksi muutama henkilökohtainen 
muistelo yhdistyksemme alkuajoista: itse 
kiinnostuin Japanista jo kouluaikoina 
1950-luvun lopulla. Siihen aikaan tietoa 
Japanista oli niukalti saatavilla. Alan 
kirjallisuutta hankin Akateemisesta ja 
parhaimmista antikvariaateista, suurin 
osa tietenkin ruotsin tai englannin kielel
lä. Myöhemmin tuli kuvaan Yliopiston 
kirjasto (nykyään Kansalliskirjasto) josta 
löytyi (ja löytyy yhä) alan varsinaisia 
aarteita. Kovin yksinäistä se harrastus 
kuitenkin oli. Tiesin kyllä, että oli ole
massa Suomalais-Japanilainen Yhdistys, 
mutta kynnys oli tuolloin liian korkea 

liittymiselle. Eikä japanilaisia ollut Suo
messa kuin kourallinen. Tätä menoa 
jatkoin sitten aina vuoteen 1978 saakka, 
jolloin sattumalta luin Helsingin Sano
mien pienestä ilmoituksesta uuden Japa
ni-yhdistyksen perustamisesta. Uuden 
yhdistyksen puheenjohtajan kerrottiin 
olevan Kai Nieminen.
Olin tutustunut Kai Niemiseen jo 1970- 
luvun puolivälissä, jolloin hän toimi 
Jänicke-pariskunnan omistamassa erin
omaisessa Kiijavintti-nimisessä kiija- 
kaupassa Yrjönkadulla. Siellä rupatte- 
limme usein pitkään Kain kanssa Japa
nista, maan kulttuurista ja maailman 
menosta. Kiijavintissä oli monipuolinen 
valikoima etupäässä paperback-kiij oj a 
eri maista ja kulttuureista. Ja Kai tieten
kin piti huolta siitä, että Japani-osasto 
oli hyvin varustettuna.
Luettuani Hesarin jutun soitin heti Kai 
Niemiselle ja tiedustelin mistä oli kyse. 
Hän kertoi, että tällainen yhdistys oli 
perustettu ja toivotti tervetulleeksi mu
kaan toimintaan. Ensimmäinen viralli
nen kokous pidettäisiin muutaman vii
kon kuluttua. Näin osallistuin tuohon 
edellä mainittuun 24.11.1978 pidettyyn 
iltamaan, ja sillä tiellä olen yhä edel
leen.

Lopuksi on vielä mainittava, että Kai 
Nieminen toimi vuoden verran uuden 
yhdistyksen puheenjohtajana. Hänen 
jälkeensä Timo Rajakangas tarttui yh
distyksemme ruoriin ja vuonna 1983 oli 
allekirjoittaneen vuoro. Huomattavan 
osan yhdistyksemme perustamisessa 
näytellyt suurlähettiläs Hitomi Tet- 
susaburo on yhdistyksemme ainoa kun
niapuheenjohtaja.

Ronny Rönnqvist
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JAPANIN KIELEN PUHETILAISUUS

Japanin kielen ja kulttuurin opettajain 
yhdistyksen järjestämä 23. japanin kielen 
puhetilaisuus pidettiin 29.3.2008 Helsin
ki Business College:ssa. Kuten ennenkin, 
osallistujia oli monista eri opinahjoista. 
Osallistujien japanin kielen opiskeluaika 
vaihteli Rosa Rantilan ja Cyrilla Bicke- 
lin yhdestä kuukaudesta Kenta Kusu- 
moton 12 vuoteen. Se, mikä aina on 
jaksanut hämmästyttää näissä puhetilai
suuksissa, on osallistujien opiskeluai- 
kaan suhteutettu korkea japanin kielen 
taso. Opiskelijat ovat ilmeisesti todella 
motivoituneita kielen opiskelussa. Aiheet 
oli valittu osallistuneille tärkeistä asiois
ta, joka varmaan myös motivoi esityksen 
teossa. Tänä vuonna teemana oli yleensä 
joku japanilaisen kulttuurin osa-alue, 
mutta olipa esityksiä muistakin aiheista 
kuten ostoksista tai omista lemmikeistä.
Tilaisuus avattiin järjestäneen yhdistyk
sen, suurlähetystön ja Helsinki Business 
College:n edustajien tervehdyksellä. 
Koska osallistujia oli niinkin monta kuin 
yhdeksäntoista pidettiin välillä teetaukoa 
ja sitten taas jatkettiin. Väliajalla paikal
laolijat saattoivat tutustua eri Japanin 

kulttuurin yhdistyksiin. JKY oli myös 
mukana esittelemässä yhdistystä ja Ja
pani-päivää. Lopuksi Sami Hilvo kom
mentoi rakentavasti ja kannustavasti 
jokaista esiintyjää. Jokainen sai palkin
non urakastaan ja suurlähettiläs Hitoshi 
Honda jakoi vielä erityispalkinnot suur- 
lähettiläspariskuntaa erityisesti kosket
taneille esityksille. Erityispalkinnot sai
vat Raisa Porrasmaa (?,Miksi japanilai
set turistit tulevat Suomeen?”，Mari 
Junkkari (''Japanin linnoja kiertämäs
sä") ja Milja Virtanen ("Kiitollisuuden 
tunne vanhempiani kohtaan").

Heli Laitinen
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Ensimmäinen virallinen hanamijuhla Helsingissä

Äitienpäivänä 11.5. vietettiin Roihuvuo
ren kirsikkapuistossa Suomen tiettävästi 
ensimmäinen virallinen kirsikankukka- 
juhla. Roihuvuoren kirsikkapuisto on 
kohta vuoden ikäinen ja puitten luku
määrä on nyt noin sata. Puisto on osa 
Helsingin kaupungin "Hyvä kasvaa Hel- 
singissä"-hanketta. Kirsikkapuiston ai
kaansaamisesta saamme kiittää Tokyo- 
kanin Tomida Noriota, joka sponsoroi
neen on hoitanut kirsikkapuut Suomeen. 
Itse hanamijuhlahanke sai alkuunsa ra
kennusvirastosta ja sitä on suunniteltu 
pitkin kevättä. Eräs suuri kysymysmerk
ki tietenkin oli kukkivatko puut jo tänä 
vuonna ja milloin? Varhainen ja lämmin 
kevät tekikin sellaisen kepposen, että 
kukinta tapahtui arvattua aikaisemmin. 
Äitienpäivänä oli kukinta jo loppusuoral
la mutta vielä oli hieman loistoa jäljellä.

Tämä ei kuitenkaan häirinnyt juhlia. 
Kaunis kesäsää oli houkutellut paikalle 
noin 500 ihmistä ja monilla oli ruoat, 
juomat ja viltit mukanaan ja he nauttivat 
aurinkoisesta säästä puiston kauniilla 
nurmikkorinteellä. Kaupunki oli pystyt
tänyt useita telttoja joissa mm. ystä- 
vyysyhdistykset saivat esittää toimin
taansa. Myös ikebana- ja teetaide- 
esittelyt kuuluivat ohjelmaan. Ja tieten
kin paikan päällä sai ostaa japanilaisia 
herkkuja, jotka menivät hyvin kaupaksi. 
Ruokapuolen hoiti tällä kertaa Daruma 
Sushi-ravintola. Piristävä ohjelmakohta 
oli FinnPARAnoids-trion esittämä vauh
dikas parapara-tanssiesitys. Tytöt olivat 
pukeutuneet erään tunnetun suklaateh
taan geishatuotteen värisiin kimonoihin 
ja näitä karkkeja tarjottiin runsain määrin 
yleisölle. Myöhemmin oli ohjelmassa 

myös bon odori-tanssia nurmikolla, 
johon yleisö sai osallistua. Esitanssijoi
nä toimivat Toshiko Huttunen ja Tomi
da Norio
Kaiken kaikkeaan hanami oli siis ihan 
mukava tapahtuma, jota tänä vuonna sää 
tosiaan suosi. Tapahtumasta on tarkoitus 
tehdä jokavuotinen keväinen perinne. 
Tästä ensimmäisestä hanamijuhlasta 
saatiin varmasti hyviä kokemuksia seu- 
raavan vuoden tapahtuman suunnittelua 
varten.

R.R.

VIEREISEN SIVUN KUVAT: FinnPA- 
RAnoids-tanssiryhmä viihdytti hanami- 
juhlaan osallistujia.
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ANNANTALON JAPANI-PAIVAN KUULUMISET

Sunnuntaina 13.4. pidettiin jälleen vuo
sittainen Annantalon Japani-päivä. Sa- 
teisenharmaasta säästä huolimatta ihmi
siä saapui jo aamusta asti sankoin jou
koin. Aamuvirkkuuteen lienee osaltaan 
vaikuttanut tieto siitä, että lippuja päivän 
budoesityksiin aletaan jakaa ennen ovien 
avautumista. Päivän mittaan lyötiin jäl
leen kävijäennätys, kun vierailijoiden 
määrä kipusi huimaan 4000 henkeen. 
Tällainen väkijoukko koetteli jo tuntu
vasti Annantalon rajoja ja nähtäväksi jää 
mitä tapahtuu, jos kiinnostus Japania 
kohtaan jatkaa kasvuaan.
Avajaispuheita Annantalolla olivat pitä
mässä JKY:n puheenjohtaja Ronny 
Rönnqvist sekä suurlähettiläs Honda 
Hitoshinn edustaja ministeri Tanaka 
Fukuichiro. Suurlähettiläs Honda puo
lisoineen saapui paikalle myöhemmin, 
jolloin puheenjohtaja Rönnqvist esitteli 
heille Japani-päivän taijontaa.

Annantalolla kävijät pääsivät perintei
seen tapaan itse kokeilemaan mm. kalli
grafiaa, origemien taittelua, ikebanante- 
koa sekä mangapiirtämistä. Toisen ker
roksen luentosalissa jäljestettiin päivän- 
mittaan useita luentoja joista mm. Miika 
Polkin japanilaista ruokakulttuuria käsit
televä luento veti salin ääriään myöten 
täyteen. Yläkerran kauppakujalla ja sivu
huoneissa myytiin mm. Japaniin liittyvää 
kirjallisuutta, mangaa, keramiikkaa, 
vaatteita, taiteilijantarvikkeita ja pik- 
kunaposteltavaa sekä esiteltiin matkailu- 
mahdollisuuksia. Valoisan päätyhuoneen 
jakoivat bonsai-ja ikebananäyttelyt. Ala
kerrassa vierailijat saattoivat mm. seura
ta teeseremoniaesityksiä sekä tutustua 
shiatsu-hierontaan. Rajalliset tilat pakot

tivat go-pelin ystävät kipittämään kella
rikerrokseen.
Totuttuun tapaan yhdistykset ja ystä
vyysseurat olivat myös Annantalolla 
hyvin esillä. Samaan seuraan oli uutena 
tulokkaana tullut Helsingin yliopiston 
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitoksen ainejärjestö Karavaani. Vaka
vamman informaation lisäksi järjestö oli 
tehnyt varta vasten humoristisen video
esityksen Japanin-tutkijan arkipäivästä.
Karavaani on ajoittanut opiskelijavärvä- 
yksensä hyvin, sillä Japani-päivän kävi- 
jäkunta nuorenee vuosi vuodelta. Tänä 
vuonna paikalle oli saapunut erityisen 
paljon nuoria Japanin-ystäviä, joista 
suuri osa oli pukeutunut J-rock- ja cosp- 
lay-henkisesti. Näitä nuoria veti puo
leensa erikoisesti alakerran kulmahuo
ne, jossa sijaitsivat Konekon ja Mocha- 
nin pisteet sekä Maxi-manga ja manga- 
näyttely.
Ensimmäistä kertaa Annannantalolle 
olivat saapuneet Anniliina Lassila (13), 
Salla Melkko (13) ja Emilia Tarmann 
(13), jotka saapuivat infopisteeseen ha
kemaan lippuja paraparaesitykseen. 
Esityksen kaikki liput oli jo jaettu mutta

VIEREISEN SIVUN YLÄKUVA: Ma
xi-manga kiinnosti nuoria. Kuvan otta
nut Mauri Tahvonen.

VIEREISEN SIVUN ALAKUVA: Ma- 
xi-mangaa piirtämässä Taru ja Satu 
Moilanen sekä Polina Morgunova. Ku
van ottanut Markku Aijamaa.
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sitkeän odotuksen ja lippupalautusten 
ansiosta nuoret naiset onnistuivat pääse
mään lopulta sisään. Espoosta kotoisin 
olevat tytöt olivat kuulleet Annantalon 
Japani-päivästä koulustaan ja netistä. He 
ovat seuranneet myös Otaku-ohjelmaa, 
jossa oli JKY:n edustaja kertomassa Ja
pani-päivästä. Nuoria naisia kiinnostaa 
muun muassa manga, anime, japanin 
kieli sekä J-rock ja J-pop. Lempibän- 
deikseen he nimeävät An Cafen, Ayabi- 
en, Hinoi Teamin sekä L.M.C.:n. Aiem
min he ovat vierailleet Animeconissa ja

KUVA: Anniliina Lassila, Salla Melkko 
ja Emilia Tarmann jonottavat lippuja 
paraparaesitykseen. Seurassa Tomon 
päätoimittaja Matleena Paukkunen. Ku
van ottanut Markku Aijamaa 

olisivat kiinnostuneita myös cosplaystä, 
mikäli jostain löytyisi aikaa ja ompelu
kone.
Juhlasalissa nähtiin pitkin päivää vauh
dikkaita budo-esityksiä. Tänä vuonna 
olivat vuorossa miekkailulajit: kendo, 
kenjutsu ja iaido. Myös kepillä taistele
minen eli jodo sekä kobudo & iaikenpo 
olivat edustettuina. Tämän laaja budola
jien läpileikkaus esitettiin viiden koti
maisen budo-seuran voimin.

Erikoisvieraana Japanin Tyohashista oli 
saapunut karateka Tamegai Jun kahden 
avustajansa Kondo Wakakon ja Mizu- 
no Naokin kanssa. Tamegai-shihan on 
kehittänyt oman Houkukai-nimisen ka- 
ratetyylin joka ei perustu kilpailukara- 
teen vaan alkuperäiseen budoon. Hänen
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perustamansa tyyli pohjautuu hyvien 
tapojen, vaatimattomuuden, julkisen 
velvollisuuden, puhtauden ja häpeän 
käsitteisiin. Toisin sanoen yhtälöön 
"periaate on yhtä kuin kauneus".

Aluksi Tamegai-shihan avustajineen 
esitti tyylinsä peruskatoja, käyttäen 
myös videoesitystä apunaan. Katat vie
tiin hyvin jämäkästi läpi. Tämän jälkeen 
seurasi joitakin käytännön sovelluksia 
vapaassa harjoittelussa. Lopuksi Tame
gai-shihan esitti tiilten murskaamista 
sekä mm. pesäpallomailan katkaisemis
ta potkulla.

Tamegai-shihan saapuu isommalla ryh
mällä Suomeen kesäkuun alussa, jolloin 
hän esittelee tyyliään suomalaiselle ylei
sölle Gloria-salissa 8.6.2008 klo 18.30 
alkaen (vapaa pääsy). Lisätietoja tästä 
tapahtumasta saa netti-osoitteesta: hou- 
kukai.main.jp/finland/index.fhtml.

Ronny Rönnqvist ja Matleena Paukku
nen

ALAKUVA: Tamegai Jun ja Ronny 
Rönnqvist.
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KUVA: Konekon pöydän ympärillä kuhisi Annantalon Japani-päivänä. Kuvan 
ottanut Mauri Tahvonen
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Ken Main butoteos Butoh Bigaku - Butoh Aesthetics

Japanilaisen butotanssija Ken Main uusi teos "Butoh Bigaku 一 Butoh 
Aesthetics" saa ensi-iltansa KokoTeatterissa Helsingissä 28.5. Teok
sessa esiintyy Ken Main lisäksi 13 eri-ikäistä avustajaa.

"Butoh Bigaku 一 Butoh Aesthetics" on teos maailmankaikkeuden kau
neudesta ja rakkaudesta 一 ylevästä todellisuudesta, joka on niin tyyni ja 
kaunis, samalla kertaa sekä valoisa että pimeä, että jopa hennon kukan 
terälehden
putoaminen maahan on kuin kaunis häivähdys kuolemasta. Syntymä ja 
kuolema, nainen ja mies, iloja suru, rituaalit ja rakkaus seuraavat toinen 
toistaan ihmisen tehdessä sisäistä matkaansa läpi kaoottisen nykymaail
man. Kaiken tämän keskellä sielujemme kauniit kukat jatkavat kukki
mistaan lakastumatta.

Koreografia ja tanssi: Ken Mai
Avustajina mm. Akseli Aittomäki, Johanna MacDonald, Pauliina Sat
suki, Juha Sääski
Ensi-ilta: ke 28.5. klo 19
Muut esitykset: to 29., pe 30.5., su 1.,ma 2., ti 3. ja su 8.6. klo 19 
Paikka: KokoTeatteri, Unioninkatu 45, Helsinki (Käynti Siltavuoren- 
ranta 18)
Liput:17/10 €
Lippuvaraukset: 09-278 4820

Ken Mai on japanilainen butotaiteilija ja opettaja. Hän on opiskellut 
molempien buton perustajien, sekä Kazuo Ohnon että Tatsumi Hijika- 
tan, butotyylejä, kuten myös alun perin butoon vaikutteita antanutta 
saksalaista ekpressionistista tanssia. Ken Main tanssi on progressiivista 
butoa, jossa hän yhdistää perinteisen buton ytimeen monipuolisia vai
kutteita esimerkiksi musiikista ja zenbuddhalaisesta ajattelusta. Ken 
Mai on esiintynyt sooloartistina sekä tehnyt runsaasti yhteistyötä ansioi
tuneiden muusikoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa sekä Euroopassa että 
Japanissa. Nykyään hän asuu ja opettaa Helsingissä.
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JAPANIN OPETUSMINISTERIÖN APURAHAT JAOSSA

Jälleen ovat haussa Japanin opetusministeriön (MEXT) apurahat:
a. Research Student Scholarship (apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin 
tai tutkimustyöhön japanilaisessa yliopistossa).
b. Undergraduate Student Scholarship (apuraha on tarkoitettu perustut
kinnon (Gakushi) suorittamiseen japanilaisessa yliopistossa).

Ohjelmien kuvaukset ja hakulomakkeet:
http://www・ studyjapan・ qo ・ jp/en/toj/ 
toj0307e,html#l
Lomakkeet tulee tulostaa ja lähettää vaadittujen liitteiden kanssa postit
se suurlähetystöön 6.6.2008 klo 16:00 mennessä (hakemusten on oltava 
silloin perillä lähetystössä).

Undergraduate Student -apurahan hakijoille lisäohje: 
http://www.f i.emb-j apan.go.jp/fi/ 
Undergradohje2 009 ・htm

Research Student -apurahan hakijoille pidetään kirjalliset kokeet ja 
haastattelut keskiviikkona 25.6.2008 alkaen klo 9:00 suurlähetystössä. 
Undergraduate Student -apurahan hakijoille pidetään kirjalliset kokeet 
keskiviikkona 25.6.2008 alkaen klo 9:00 ja haastattelut viikolla 27 suur
lähetystössä.
Tiedot löytyvät myös kotisivuiltamme osoitteesta: 
http: l/www ・ f i ・ emb- j apan ・ qo ・ j p

Ystävällisin terveisin,

Japanin suurlähetystö
Kulttuuri-ja informaatioasiat
Unioninkatu 20-22
00130 HELSINKI
Puh. 09-6860200
Fax. 09-6927923
Yhteydenotto sähköpostilla: johanna.uski@jpnembassy.fi
Suurlähetystön kotisivut: www. fi. emb J apan. go .jp
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Japanese Classics in the Modern World

Conference organised by the Tallinn University on
11-13 September, 2008
to celebrate the millennium of the Genji monogatari, one of the greatest 
achievements of Japanese literature

Call for papers

As Dominick LaCapra has said, canonical texts stay canonical because 
they continue to address each new generation in a different way. In our 
globalised world, we should add that they also address ever new 
audiences far from the cultural environments where they come from, 
and inspire responses that spring from quite different modes of thought 
than those that governed their original domains of influence. After the 
discovery of Japanese culture in the 20th century, Japanese classics 
have rapidly won themselves a special status in Western cultural 
sensitivities, and encouraged a fruitful intercultural dialogue that has 
enriched both Japan and the West in many ways.

The issues we would like to address at the conference include the 
transformation, adaptation, allusion, illustration, parody, 
recontextualisation and reconceptualisation of Japanese classic literary 
works that has taken place in the process. We would also like to 
consider the theoretical challenges Japanese literature has presented to 
traditional concepts in Western literary theory, as well as Western 
works inspired by Japanese literary influences.

The keynote speaker at the conference will be Rajashree Pandey, whose 
talk is entitled „Genji, eroticism and the body”. The language of the 
conference is English.

Abstracts of presentations (500 to 1000 characters) should be sent by 15 
June 2008 in rich text format to Lauri Kitsnik, lauri.kitsnik@tlu.ee.
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Ikebanaa Taiteiden yössä 22.8.2008

Helsinki Chapter of Ikebana International ry:n ikebanistit esittelevät jäl
leen monimuotoista IKEBANA-taidetta TAITEIDEN Yössä perjantai
na 22.8.2008 klo 18-23 Talvipuutarhassa (Hammarskjöldintie 1,00250 
Helsinki). Vapaa pääsy.
Nähtävissä on klassisen ja modernin koulukunnan asettelua ja asetelmia.
Näyttely jatkuu 23.-24.8.2008.

Lämpimästi tervetuloa!
Pirkko Heiniö

VIEREISEN SIVUN KUVA: Pirkko 
Heiniön ikebana-asetelma.
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RUNOJA

Satunnaisenkin vastaantulijan hymy lämmittää

Vuodessa vain yksi juhannus ja kesäkuu

Niin kuin orvokit
katse sininen meitä lohduttaa

RAKKAUDESTA

Hyvästelysi
tulikirjaimilla piirtyi mieleeni

Kun taas palasit linnut laulavat vielä kauniimmin

Vuosikymmenetkään
eivät sammuttaneet rakkauttamme

Kirsti Suomivuori
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KUVA: Matleena Paukkunen.
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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. Kiijallisuutta
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)
f7. 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 一 Historia
28. Rautaista estetiikkaa
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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.

Jcpfi-cse jtcsze 
in

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

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 € + postikulut.

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-Sljemä p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, A-305 sali. Il
moittautuminen miija.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä 
ym. välineitä ota joka tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari haijoituspaperik- 
si.rFussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

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

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Yoshiko Utano 044-2929317

Yhdistyksen kautta:

• japanikäännökset
• puhtaaksikin oitukset
• 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, aij amaa@j apaninkulttuuri.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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