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JAPANILAISEN KULTTUURIN YS1ÄVÄT RY.



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 
suomiJapani-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

Etukannen kuva: Hiromi Nakatsukan soba- 
näytös. Kuvan ottanut Markku Arjamaa 
Takakannen kuva: Rosa. Kuvan ottanut 
Markku Arjamaa

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 

日本文化特集橋）、年4回発行の当会機関 

誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して 

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行っています.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あります。

当会への連絡先は、「P.O.Box305）（）IOl 
Helsinki,電話ファックス09-6986496 Jで 

す。

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma 
suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta ja tieto-ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös englannin
kielisiä lehtiä esim. Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).
Kirjastonhoitaja on vaihtunut, uusi kirjastonhoitaja on Liisa Kemppi, joka aloitti 
tämän vuoden toukokuussa. Kirjaston aukioloajasta ilmoitamme syksyllä ilmestyvässä 
Tomossa. Jos kesäaikana haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse Liisa Kempin 
kanssa puh. 045-2635536.
Kirjasto sijaitsee yhdistyksen 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 15.08.2009 men
nessä osoitteeseen: matleena.paukkunen@windowslive.com

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

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2009

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.aij amaa@j apaninkulttuuri .net
09- 698 6496
lappalaiset@pp.inet.fi

Jäsenet

Varajäsenet

Tomoko Saito-Soinisalo

Heli Laitinen
Kaija Pönni-Susiluoto

Seija Savolainen
Laura Lappalainen

040 548 1180
tomokosaso@kolumbus.fi

040 527 5898
kaija.ponni-susiluoto@rktl.fi 
seija. savolainen@vantaa.fi 
09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Julkaisujen myynti 
Tomon päätoimittaja

Antti Lappalainen 09- 698 6496
Matleena Paukkunen 044 595 3531

matleena.paukkunen@windowslive.com

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat
Ikebana
Japanin kieli

Japanin keskustelu
Kalligrafia
Ruoka

Ronny Rönnqvist 09- 595 068
Laura Lappalainen 09- 698 6496
Pia Matilainen
pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
Yoshiko Utano 044 292 9317
Yoko Kobayashi-stj emä 09- 724 6746 
Fred Kapri 09- 692 7522
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こんにちは

Hyvää kesän alkua kaikille!

Tätä kirjoittaessani kirsikankukkien kukinta on juuri parhaimmillaan. 
Vain muutamaa viikkoa aiemmin oikukas kevät pääsi yllättämään Roi
huvuoressa äitienpäivänä hanamia viettäneet ja kirsikankukat jäivät 
heiltä sillä kertaa näkemättä, mutta toivottavasti kaikki ovat myöhem
min päässeet nauttimaan kukkaloistosta. Pienen vilkaisun siihen, mil
laista meno on Japanissa kirsikankukkien puhjettua tarjoaa sivulla 12 
Raisa Porrasmaa.

Annantalon vuotuinen tapahtuma sujui jälleen tuttuun tapaan väkirik
kaissa merkeissä. Tällä kertaa säät suosivat ja tapahtuma levisi budoesi- 
tysten ja taiteilun muodossa pihan puolelle. Vanhoista ja uusista kujeista 
sekä tämänkertaisista japanilaisista vieraista lisää sivulla 6.

Sivulla 24 pääkaupunkiseudun kirjastoissa Japaniin liittyvän kirjallisuu
den kartoitusta tehnyt Troy Korjuslommi valottaa eri kirjastojen kokoel
mien saloja. Missä on tutkijan Mekka, mistä ne alkukieliset mangat löy
tyvät ja mihin kannattaa lähteä hakemaan japaninkielistä kevyttä kesälu- 
kemista? Tai miten olisi vaikka suomalaisen kirjallisuuden merkkiteos 
Sinuhe japaniksi? Kaikkea löytyy kun osaa kurkistaa oikeaan kirjastoon.

Lukunautintoa ja rentouttavia lomia Tomon lukijoille!

Matleena Paukkunen
Tomon päätoimittaja
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ANNANTALON JAPANI-PAIVÄ 2009
Annantalon 12. Japani-päivä aukeni tuu
lisessa mutta aurinkoisessa säässä. Perin
teiseen tapaan tilaisuus alkoi JKY:n pu
heenjohtajan Ronny Rönnqvistin terve- 
tuliaispuheella. Rönnqvist tervehti arvoi
sia vieraita ja muistutti tämän vuoden 
olevan Suomen ja Japanin diplomaat
tisuhteiden 90-vuotisjuhlavuosi, hän 
totesi olevansa iloinen siitä, että JKY on 
esimerkiksi Annantalon tapahtuman 
muodossa voinut antaa oman panoksensa 
kulttuuriselle yhteistyölle. Rönnqvist otti 
myös esille aikaisempina vuosina käydyt 
keskustelut siitä vastaavatko Annantalon 
tilat kasvavien kävijämäärien tarpeita ja 
totesi nyt edessä olevan pakostikin muu
toksen koska Annantalo on menossa 
remonttiin. Japani-päivän tulevasta muo
dosta ei vielä ole tietoa.
Avajaisissa tervehdyksensä esitti myös 
Annantalon taidekeskuksen johtaja Jo
hanna Lindstedt, jonka jälkeen suurlä
hetystöä edustanut ministeri Fukuichiro 
Tanaka avasi virallisesti tilaisuuden. 
Ministeri Tanaka totesi ihmettelevänsä ja 
iloitsevansa suomalaisten jatkuvasta 
kiinnostuksesta Japania kohtaan ja ole
vansa iloinen maittemme välisestä läm
pimästä suhteesta, jota kulttuurinen yh
teistyö vahvistaa.

Tämän jälkeen oli vuorossa ensimmäi
nen näytös juhlasalissa. Japanilainen 
vieraamme Kiotosta, herra Hiromi Na- 
katsuka, esitti maibayashi kappaleen no- 
näytelmästä Toru. Nakatsuka kuuluu no- 
teatteriseurueeseen, joka toimii Kiotossa. 
Hän esittää yleensä kerran vuodessa shi- 
ten tai wakin osaa kokonaisessa no- 
näytelmässä. Maibayashi-esiintymisiä 
kertyy vuodessa noin 15 kappaletta.

Maibayshilla tarkoitetaan otetta, yleensä 
huipentumaa, jostakin no-näytelmästä. 
Maibayashi esitetään muodollisessa 
montsuke-hakama asussa ilman no- 
näytelmille ominaista naamiota. Musta 
montsuke oli tietenkin koristeltu Nakat- 
suka-sanin henkilökohtaisella sukuvaa- 
kunalla (mori).
Nyt nähty ote Toru no-näytelmästä esitti 
näytelmän loppukohtausta, jossa minis
teri Minamoto Toru kaiholla muistelee 
onnellista elämäänsä, joka on nyt kau
kana takana. Nakatsuka-sania säesti 
nauhalta tuleva nelihenkinen kuoro/ 
orkesteri, mutta Nakatsuka-san yhtyi 
itse vahvalla äänellään kerrontalaulan- 
taan. Esityksen pääosassa olivat kuiten
kin tyypilliset no-teatteriaskelin esitetyt 
hitaat tanssikuviot, joita tehosti viuhkan
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symbolirikas käyttö. Nakatsuka-sanin 
esitys muodosti rahallisen ja arvokkaan 
aloituksen juhlasalin runsaalle ohjelmal
le pitkin päivää.

Ohjelmaa Annantalolla riittikin. Vaihtu
vien luentojen lisäksi yleisö saattoi tut
tuun tapaan kokeilla kalligrafiaa, origa- 
mintekoa ja manga-piirtämistä, nautis
kella alakerran ruokailutilassa herkulli
sista sushi-lajitelmista ja yakitori- 
vartaista, lepuuttaa silmiään ikebana- 
asetelmissa ja viehättävissä bonsaissa 
sekä kierrellä ostoskujalla. Tarjolla oli 
mm. kirjoja, keramiikkaa, suitsukkeita 
ja matkailutietoutta.
Tällä kertaa päätimme haastatella To- 
moon muutamia kävijöitä ja kuulla ensi
kädeltä mikä Japanissa kiinnostaa ja 
mitä sanottavaa heillä on Annantalon 
tapahtumasta.
Helsinkiläinen Antti Kokkonen 18v. 

nostaa Japanissa kieli, jota hän on opis
kellut yli 4 vuotta, ja kielen kautta kirjal
lisuus ja sarjakuvat. Terveisinä tapahtu
man järjestäjille hän toivoo lisää luento
ja.
Joutsenosta asti saapuneet Miika 15v. ja 
Iisa 16v. olivat tulleet toista kertaa Japa
ni-päivään. Heitä kiinnosti Annantalolla 
tällä kertaa nimenomaan näytös soba- 
nuudeleiden teosta, johon he myös olivat 
onnistuneet saamaan liput. Tyttöjä kiin
nostaa Japanissa kulttuuri ja kieli, jota he 
ovat opiskelleet kaksi vuotta kansalais
opistossa. Myös Cosplay kiehtoo. Tule
vilta Japani-päiviltä he toivovat lisää 
tilaa.
Tulevaisuus näyttää toteutuuko toive, 
mutta ainakin tällä kertaa siihen vastat
tiin toiselta taholta: hieno sää houkutti 
kävijöitä pitämään piknikkiä Annantalon 
pihalla, jolloin tungos helpotti, eikä tila 
tuntunut lainkaan niin ruuhkaiselta kuin

oli Annantalolla jo kol
matta tai neljättä kertaa. 
Tapahtumaan hän oli 
tullut katselemaan ylei
sesti kaikkea tarjontaa. 
Eniten Kokkosta kiin-

Viereisellä sivulla: Hi
romi Nakatsuka esittää 
maibayashi kappaleen 
Toru no-näytelmästä.

Oikealla: Joutsenolais- 
tytöt tulivat Annantalol- 
le katsomaan sobante- 
konäytöstä. Vasemmalla 
Stich-puvussa Miika ja 
oikealla Pikachu- 
puvussa Iisa.
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Koko joukko väkeä kerääntyi ulos seuraamaan budonäytöksiä.

Kaunis ilma houkutti nuorisoa ulos taiteilemaan ja piknikille.
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koleana edellisvuotena. Auringonpais
teen ansiosta ulkona nähtiin myös budo- 
esityksiä sekä päästiin taiteilemaan.
Näytteilleasettajia pääsi edustamaan 
Orientan Anna Kuuteri 33v. Hän on 
osallistunut Annantalon Japani-päivään 
jo viisi kertaa ja kaikki kerrat ovat kulu
neet työn merkeissä. Orientan pisteessä 
oli esillä Japaniin liittyvää kirjallisuutta 
suomeksi ja ruotsiksi. Päivän hittituot- 
teeksi oli edullisen hintansa ansiosta 
noussut Juhani Lompolon matkakirja 
Joustavasti Japanissa. Kuuteri 11a Japani 
liittyy nimenomaan työhön ja hän on 
useamman yhdistyksen jäsen, mitään 
tietynlaista ^^Japani-harrastusta^^ ei ole. 
Kuuteri on ollut tyytyväinen Annanta
lon tapahtumaan ja JKY:ltä hän toivoo
kin, ettei sen järjestämistä koskaan lope
teta.

Tämänvuotinen Annantalon erikoisuus 
oli (aiemmin myös maibayashi no:ta 
esittäneen) herra Hiromi Nakatsukan 
pitämä näytös Soba-nuudeleiden val
mistamisesta. Kioton Miyamasta tuleva 
Nakatsuka on jo 30-vuoden ajan pyörit
tänyt Wakatsune-nimistä ravintolaa, 
jonka erikoisuus on soba-nuudeleiden 
valmistus. Omaksi suosikikseen Nakat
suka mainitsee nihachi-soban (2/8- 
soban), jonka valmistusta hän näytök
sessään demonstroi. Nakatsukaa avusta
massa näytöksessä oli herra Keiichiro 
Fujimoto, joka on Kiotossa toimivan 
suuren soba-ravintolan johtaja. Annan
talon juhlasaliin oli esitystä varten ky
hätty väliaikainen näytöskeittiö. Paikan 
ilmeisistä rajoituksista, kuten juoksevan 
veden puutteesta huolimatta esitys sujui 
jouhevasti.
Nakatsuka oli mainio esiintyjä. Häiriin
tymättä sen enempää työskentelynsä 

videoimisesta kuin silloin tällöin räpsy
vistä kameroista hän työskennellessään 
rupatteli ja vastaili yleisön kysymyksiin 
kuin joustavasti ja luontevasti kuin am
mattimainen tv-kokki ikään. Nakatsukan 
kokemuksen ja alalle omistautumisen 
saattoi selvästi kuulla monista pienistä 
yksityiskohdista, joita hän sirotteli seli- 
tystensä lomaan.
Soban teossa on viisi eri vaihetta: taiki
nan valmistaminen, sen kauliminen, nuu- 
delien leikkaaminen, nuudelien keittämi
nen ja nuudelien jäähdyttäminen (mikäli 
niitä ei tarjoilla kuumina). Nakatsuka itse 
pitää vaiheista vaikeimpana ensimmäis
tä. Erityisen tärkeä kohta on veden lisä
ys, jolloin hän kiirehti huomauttamaan 
taikinan teon riippuvan päivän lämpöti
lasta ja kosteudesta. Suomen kuivassa 
ilmastossa vettä tarvitaan lisää.
Katsojan kannalta Soban teon vaiheista 
näyttävin oli kauliminen. Kolmen, par
haimmillaan miltei metrisen, tasapaksun, 
kädensijattoman kaulimen avulla Nakat
suka muotoili vauhdikkaasti ja taituri
maisesti taikinasta ensin ympyrän ja sit
ten neliön (suoraan neliön tekemisestä ei 
kuulemma tule mitään). Taikinaa kiepu
tettiin välillä kaulimen ympärille kuin 
pergamenttirullalle ikään ja kaulimet 
vaihtuivat tiuhaan tahtiin. Kaulimista 
tehosti Nakatsukan käsien jatkuva pyöri
vä liike kaulimen päällä, jolloin paino 
jakautuu tasaisesti.
Kaulinten lisäksi muut Nakatsukan käyt
tämät välineet poikkesivat siitä, mitä 
suomalaisissa kodeissa on totuttu näke
mään. Nakatsukan taikinaa alustaessa 
käyttämä kulho oli suuri ja hyvin laakea. 
Taikinaa alustaessa sitä vietiin vauhdik
kaalla rytmillä kulhon reunoilta alaspäin. 
Veitsi taas oli japanilainen tylppäkärki- 
nen ja suorateräinen. Kätevänä yksityis-
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liittyvien harrastusten, olevan helppo 
tapa ilahduttaa vaimoa ja ystäviä.
Diblomaattinen Herra ei suostu kerto
maan missä päin Japania hän on syönyt 
parasta sobaa, vaan toteaa kaikilla seu
duilla olevan omat hyvät puolensa. 
"Wakatsunessa tietysti, kiusaa Fujimo
to ystäväänsä. Lopuksi päädytään sii
hen, että oltiinpa missä hyvänsä, jos 
kokki osaa asiansa, soba on hyvää.

Juttu: Matleena Paukkunen ja 
Ronny Rönnqvist
Kuvat: Markku Aqamaa

Oikealla: Nakatsuka kaulii taikinaa 
varmoin ottein.

Viereisellä sivulla: Vasemmalla her
ra Hiromi Nakatsuka ja oikealla her
ra Keiichiro Fujimoto
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kohtana leikkuulaudassa oli kynnet, joi
den avulla se pysyy tukevasti paikallaan 
pöydänreunaa vasten. Vielä mainitta
koon, että kaikki esityksessä käytetyt 
välineet olivat suuresta koostaan huoli
matta liian pieniä ammattikäyttöön. Esi
merkiksi ammattikokin veisi painaa yli 
kilon.
Kun taikina oli kaulittu 1,5 mm paksui
seksi Nakatsuka laskosti sen sopivan 
pituiseksi ja leikkasi ripeästi tasakokoi
siksi nuudeleiksi, jotka sillä välin kastik- 
keenteossa avustanut Fujimoto keitti. Ne 
onnekkaat näytökseen saapuneet, joiden 
pääsylipuissa oli merkintä S, saivat mais
taa juuri valmistunutta sillisobaa.
Todelliseksi ammattilaiseksi sobanval- 
mistuksen taidossa tuleminen kestää 
useita vuosia. Hyvänä esimerkkinä toi
mii Nakatsukan oma poika, joka on opis

kellut sobantekoa ruokalaijin synnyinsi- 
joilla Tokiossa viitisen vuotta, ja alkaa 
isän mielestä olla vähitellen mukiinme- 
nevä kokki. Nakatsuka itse peri ravinto
lansa isältään 30 vuotta sitten ja toivoo 
pojastaan sille jatkajaa. Eläkkeelle pääs
tyään hän haluaa matkustella.
Itse tehdystä sobasta haaveilevien ei silti 
kannata heittää pyyhettä kehään. Nakat
suka kiirehtii muistuttamaan, että am
mattilaisten ja harrastelijoiden standar
dit ovat täysin erilaiset. Japanissa soban 
valmistus on erityisesti eläkeläismiesten 
keskuudessa suosittu harrastus. Harras
telijat käyvät pari kertaa kuussa opiske
lemassa kokkausta opettajan johdolla ja 
harjoittelevat sitten kotonaan. Tiedustel
taessa miksi juuri vanhempia miehiä 
kiinnostaa sobanteko, Nakatsuka vastaa 
naureskellen sen, kuten muiden ruokaan
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Hanamin viettoa Kiotossa. Kuva Raisa Porrasmaa.

題が気になるところだ。美食家日本人なら、花見に行く時お弁当はもちろん 

必要だ。包装文化の国と名づけられる日本では、お弁当箱や割り箸やペット 

ボトルなどに過剰な包装が施される。そのため、気づかないうちに驚くほど 

ゴミの量が多くなる。批判するわけではないが、ごみだらけの丸山公園を見 

たことを契機に、このことを考えるようになった。日本人のみならず、現代 

を生きる我々は、自然の雄大さに見とれながら、利便性に惑わされ、環境問 

題に無関心になってしまっているのではないだろうか。

ゴミの問題はさておき、私の意見では、桜は咲いている時はもちろん、散 

る時も見事だ。突然の風によって散る桜の木を見ながら感動して絶句した。 

この不思議な景色は、風の流れとともにまるで雪のように桜の花びらが舞う 

ことから、「花吹雪」と呼ばれるようになった。花吹雪の魅力を目の当たりに 

するたびに、すべての生き物は傍い存在であるということを考えずにはいら 

なかった。命のイ夢さや機微に触れた情緒を誘うのは、もののあわれと呼ば 

れ、日本の風土文化の中で大切な役割を果たすと言える。桜は日本の心以上 

のものなのだろう。

ライサ・ポッラスマー

13



花の恵み

「春の一番代表的なものは何か」と尋ねられたら、「桜丨と答えない日本人が 

いるだろうか。実際に、花見というものは大昔から現在に至るまで伝わる伝 

統である。現在の日本人の祖先、特に平安時代の貴族や室町時代の武士は、 

季節の変化にともなって、それぞれの風情を表す年中行事を催した。同様 

に、今の日本人は、3月から4月の下旬ぐらいにかけて、花見に行く習慣が 

ある。まさに、春は花の季節だと言えるだろう。

日本の春を初めて生きる私は、歴史と趣の豊かな京都に住んでいることを 

きっかけに、桜がいかに美しいということがわかるようになった。その上驚 

いたことに、桜の種類いくつもあるようだ。色や枝の形などによってそれぞ 

れの桜の木の様子か微妙には違っている。色といえば、白はもちろん、ピン 

クも、珍しい青桜も存在する。さらに、ピンク色もその濃さに、多様な種類 

があるようである。

しかしながら、京都の地元の山本尋美さんのおかけで、桜の真実が明らか 

になってきた。というのは、山本さんと一緒に花見に行く機会を得て、桜に 

関していろいろなことが分かるようになったからである。

実は、同じ種類の木であるにもかかわらず、場所によって様子がかなり異 

なっているようなのだ。なぜなら、三つの大きな要因がかかわっているから 

である。すなわち木の見かけは水の量と土の質と太陽の光の量とに密接につ 

ながってるということだ。山本さんによると、この三つの中で一番影響を受 

けるのは、太陽だという。「ほら、子どものなかでも、外に元気そうに遊ぶ子 

どもに対して、ゲームばっかりして一日中家の中に過ごすモヤシつ子もい 

る。桜は同じようですね。J
もちろん、桜にもさまざまな種類がある。例を挙げれば、贅沢な濃いピン 

クの「紅しだれ」もあれば、「牡丹桜」や「八重桜」もあるというように、その 
種類によって独特の名前がつけられている

京都の出身の山本さんに尋ねてみると、もっとも有名なお花見の場所とし 

て、まず京都が挙げれるということである。嵐山や哲学の道をはじめ、清水 

寺、円山公園など、名所が多い。

ところが、満開になったとたんに、これらの名所ではさっと歩けないほど 

観光客があふれている。このようなわけで、桜が咲く頃京都を訪ねる機会が 

あるなら山本さんのお勧めによれば、名所の代わりに例えば鴨川の川岸に 

行ったほうがいいそうだ。鴨川といえば、川に沿って並んでいる木の間隔が 

短くて見事な風景になるからだ。そして、出町柳から北の高野川に沿って歩 

けばいい。また、植物園に行くなら、多様なかなり異なる種類の桜が見られ 

る上に、チューリップなど春の花を眺めることもできる。

日本人の花見に行く習慣はいいことだと思うけれど、その一方で、環境問
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TOHTORI GENSHITSU SENIN LUENTO 22.6. 2009

Osana Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 90-vuotisjuhlallisuuksia 
Tohtori Genshitsu Sen pitää luennon aiheesta 

”Chado - Rauhaa teemaljasta" 
sekä sen yhteydessä teetaide-esityksen 

Finlandia-talon Helsinki-salissa
22.6.2009 klo 17.0〇,

Klo 16.00 alkaen on teetaijoilu yleisölle.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja luento tulkataan suomeksi.

Järjestäjät: Japanin suurlähetystöjä Suomen Chadö Urasenke Tankökai
Daisosho Genshitsu Sen, Urasenke 
Chadd-koulukunnan edellinen suur
mestari

Genshitsu Sen syntyi 19.4.1923 
Urasenke Chadö-koulukunnan 14. suur
mestarin (iemoto) Tantansain ja tämän 
vaimon Kayokon vanhimpana poikana. 
Ennestään perheeseen oli syntynyt kaksi 
tytärtä, ja myöhemmin syntyi vielä kak
si poikaa lisää. Perinteisen japanilaisen 
Chadö-teetaiteen opinnot hän aloitti 
muodollisesti perinteen mukaan kuuden 
vuoden iässä, kuudennen kuukauden 
kuudentena päivänä. Jo kouluaikoinaan 
Masaoki, jolla nimellä hänet tuolloin 
tunnettiin, harrasti ratsastusta ja judoa 
(5. dan) sekä uintia, voimistelua ja mo
nia muita urheilulajeja. Fyysisesti ras
kain harjoitus kuitenkin liittyi teen opis
keluun toisinaan hyvin ankarissakin 
olosuhteissa. 15-vuotiaana hän eräänlai
sena aikuistumisriittinä (gempuku) uh
rasi ensimmäisen kerran teetä Kitanon 
shinto-pyhäkössä. Koulun jälkeen seu- 
rasivat yliopistolliset opinnot vuonna 
1941 Döshishan yliopistossa pääaineena 
taloustiede. Opinnot keskeytyivät Tyy
nenmeren sodan ajaksi vuonna 1943. 

Masaoki oli jo vähän aiemmin aloittanut 
vapaaehtoisena ilmavoimien koulutuksen 
vesitasolentäjänä. Vuoden 1944 alussa 
hänet siirrettiin upseerikoulutukseen 
laivaston lentotukikohtaan ja seuraavana 
vuonna erityishyökkäysyksikköön, josta 
monet hänen tovereistaan ehtivät lähteä 
viimeiseen itsemurhaiskuunsa. Sodan 
päätyttyä Masaoki suoritti yliopistolliset 
opintonsa loppuun vuonna 1946 ja alkoi 
jälleen valmistautua tulevaan tehtävään
sä Chadön maailmassa. Osana sitä hän 
sai Daitokujin temppelissä zen- 
koulutuksen Goto Zuiganin johdolla. 
Vuonna 1949 hän sai tältä buddhalaisen 
nimen Höunsai Genshu Sökö, ja seuraa
vana vuonna hänestä tuli virallisesti 
Urasenken wakasosho eli tuleva suur
mestari. Vuosina 1951 ja 1952 hän vietti 
aikaa Yhdysvalloissa ja erityisesti Havai
jilla opettaen teetaidetta. Sen jälkeen 
ulkomaanmatkoja on kertynyt yli 300 
useampaan kuin 60 maahan. Näiden mat
kojen aikana hän on pyrkinyt levittä
mään aatetta 'rauhasta maljallisessa tee
tä.' Isänsä kuoltua vuonna 1964 hänestä 
tuli Urasenke-koulukunnan 15. johtaja ja 
sai tuossa yhteydessä perinnöllisen ni
men Söshitsu. Vuonna 1973 hänestä tuli
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myös Kyöshin, an-temppelin apotti. Vuo
den 2002 lopussa hän luovutti koulukun
nan johtajan tehtävät pojalleen Zabösail- 
le9 ja otti itselleen nimen Genshitsu. 
Häntä kutsutaan arvonimellä Daisöshö, 
joka tarkoittaa edellistä suurmestaria.

Hän on tehnyt teetaiteeseen liittyen myös 
tieteellistä tutkimustyötä. Vuonna 1991 
hän väitteli Kiinassa Nankain yliopistos
sa filosofian tohtoriksi 700-luvulla elä
neen Lu Yun kirjoittamasta teoksesta 
'Cha Jing\ Vuonna 2008 hän julkaisi 
toisen väitöskirjan Korean Chung-Ang 
yliopistossa. Kunniatohtorin arvoja hän
on saanut lukuisista yliopistoista 
Japanissa, Yhdysvalloissa, Ko
reassa, Kanadassa ja Perussa. 
Lisäksi hän on lahjoittanut Ha
vaijin yliopistolle perinteisen 
japanilaisen kulttuurin profes
suurin ja Columbian yliopistolle 
New Yorkissa saman alan vuo
sittaisen luentosaijan.

Genshitsu Senin kansainväliseen 
profiiliin kuuluu Chadö-mission 
lisäksi monia muita ulottuvuuk
sia. Hän on toiminut mm. Japa
nin nuorkauppakamarin johtaja
na sekä kansainvälisen Rotary- 
järjeston johtotehtävissä. Hän 
toimii Perun kunniakonsulina, ja 
on aiemmin ollut myös Portuga
lin (1969-82) ja Italian (1982- 
93) kunniakonsuleina. Suoma
laisten kannalta merkittävää on 
ollut hänen toimintansa Kansain 
alueen Japani-Suomi ystävyys-

Oikealla:Tohtori Genshitsu Sen 

seuran puheenjohtajana. Hänen aloit
teestaan on tuona aikana perustettu mm. 
vuonna 1987 opiskelijavaihto-ohjelma 
sekä rakennettu vuonna 2004 valmistu
nut japanilainen teehuone Tokuyuan 
Suomenlinnaan. Japanin keisari on mo
neen otteeseen huomioinut Tri Senin 
kunnianosoituksilla, joiden joukossa 
mm. Kulttuuriansioritarikunnan merkki 
vuonna 1997. Vuodesta 2005 hän on 
toiminut myös YK:n hyväntahdon lähet
tiläänä.

Jouni Elomaa
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UUSI JAPANILAINEN RAVINTOLA 
HELSINGISSÄ

Tokyo 55

Ravintola Tokyo55 on syyskuussa 2008 avattu japanilainen ravintola Helsingin Töö- 
löössä, "emo-ravintolansa" Mamma Rosan vieressä. Tämä todellinen perheyritys on 
vaikuttanut samassa osoitteessa jo yli kolme vuosikymmentä.

Ruokalistaltamme löydät aina tuoreet sushit, sashimit, tempurat sekä muut japanilai
sen keittiön tunnusmerkit. Japanilaiset sushi-mestarimme takaavat laadun ja tuoreu
den. Myös juomavalikoimastamme löydät aidot japanilaiset vaihtoehdot aina oluista 
sakeen ja viskeihin.

Ryhmille Tokyo55 cellar! Viihtyisä ja moderni tilakokonaisuus ravintolan yhteydes
sä. Tilat käsittävät erilliset loungetilat 16 ja 50 henkilölle, jotka ovat yhdistettävissä 
jopa 70 hengen tilaksi. Moderni esitystekniikkamme yhdistettynä ihastuttaviin japani
laisiin herkkuihin takaa että tilaisuutesi on menestys!

Avoinna:
Ti-Pe 16-24

La 14-24
Su-Ma suljettu

Osoite: Runeberginkatu 55, 
00260 Helsinki, puh.010 8411111
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NO-TEATTERIVIERAILU HELSINGISSA

Liki 14 vuoden tauon jälkeen meillä oli 
taannoin taas ilo nähdä elävää No- 
teatteria Suomessa. 13.-15.5 välisenä 
aikana Helsingissä vieraili nimittäin Os- 
hima Nogakudan-ryhmä Fukuyaman 
kaupungista. Tämä vierailu oli osa tämän 
vuoden Aasia Helsingissä-festivaalia ja 
juhlisti samalla Suomen ja Japanin välis
ten diplomattisuhteiden 90- 
vuotisjuhlavuotta. Esitykset pidettiin 
Aasia-festivaaliyleisölle tutuksi tulleessa 
Aleksanterin teatterissa.

Ensimmäinen No-teatterivierailu Suo
meen tapahtui vuonna 1967, jolloin 
Hashioka Kyuman johtama, Kanze- 
koulukuntaan kuuluva No-teatteriryhmä 
vieraili Svenska Teatemissa. Tämän ryh
män toi Skandinaviaan ja Helsinkiin 

lentoyhtiö SAS, juhlistaen Polar- 
reittinsä 10-vuotispäivää. Silloinen oh
jelma muodostui näytelmistä: Kikujido, 
Boshibari (kyogen)ja Aoi-no-ue.
Seuraavalla kerralla oli sitten JKY:n 
vuoro. Kuten jo aiemmin Tomo-lehden 
JKY:n historiaa käsittävästä kilvoituk
sesta on käynyt ilmi, yhdistyksemme toi 
vuonna 1982 Kanze Hideon johtaman 
Zeamisa No-teatterin Suomeen. Esitys 
pidettiin tuolloin Finlandia-salin suurel
la näyttämöllä loppuunmyydylle katso
molle. Tuolloin ohjelmassa olivat näy
telmät: Kiyotsune, Boshibari (kyogen)y^ 
Aoi-no-ue

Jo vuonna 1985 oli jälleen No- 
teattervierailun vuoro. Tuolloin JKY 
yhteistyössä Kansallisteatterin kanssa

ラヌアのシモヤルビで

ちょっ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

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä. Taiteilijaresidenssi. 
Vuokrattavissa kokous- ja juhla käyttöön. Leirikouluja. 
Kurssitoimintaa ympäri vuoden. Majoitusta rajoitetusti. 
Mochizuki Bunko- kirjasto.

Avoinna:14.6.-! 5.8.2009 
ti-su klo 11-17. Ma suljettu 
Muulloin sopimuksen mukaan.JAPANITALO
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toi Hosho-ryu Nogakudan-ryhmän Hel
sinkiin. Tuolloin ohjelma muodostui 
näytelmistä: Maibayashi (No-
tanssikohtauksia), Kaminari (kyogen) ja 
Hagoromo

On myös huomautettava, että 
JKY:ssäkin tavallaan on harjoitettu No- 
teatteria. Yoshizaki Keikon johtama 
teatteriryhmä Mon nimittäin esitti Yukio 
Mishiman modernit No-näytelmät Soto- 
ba komachi ja Kantan samoihin aikoi
hin. Tätä perinnettä on Mia Pätsi ansi
okkaasti jatkanut omilla No- 
teatteriproduktioillaan sekä tietenkin 
kirjoituksellaan "Noo-teatteri. Historia 
elää" Hashi-lehden tuoreimmassa nume
rossa. Hieman esimakua No-teatterista 
saatiin myös Annantalon tämänvuotisen 
Japanipäivän aikana, jolloin vieraamme 
Japanista, Nakatsuka Hiromi-sensei 
esitti no-tanssia eli maibayashia näytel
mästä Toru.

Mutta takaisin vuoden 2009 vierailuun. 
Oshima Nogakudan kuuluu Kita- 
koulukuntaan ja on viidestä koulukun
nista (Kanze, Hosho, Kongo, Komparu 
ja Kita) nuorin. Päämajansa ja No- 
teatterinsa Oshima Nogakudan pitää 
Fukuyaman kaupungissa, joka sijaitsee 
Hiroshiman prefektuurissa Honshun 
länsipuolella Japanin sisämeren tuntu
massa. Kita-koulukunta on tunnettu 
bushi-pereinteisiin kuuluvasta tyylis
tään, eli shuramono-esityksistään. Hel
singissä Oshima-ryhmä esitti seuraavat 
näytelmät ja tanssit: Hagoromo, Tenko, 
Kagura (maibayashi) ja Tsuchigumo 
(shimai)

Oshima Nogakudan kuuluu Kita- 
koulukuntaan.

Tällä kertaa ei siis nähty kyogen- 
kappaletta, joka yleensä kuuluu No- 
teatteri-iltaan. Sen sijaan saatiin nähdä 
sellainen harvinaisuus kun naispuolinen 
shite katan (pääroolin) esittäjä Hagoro- 
^^-näytelmässä. Hän oli ryhmän johta
jan, Japanin elävän kulttuuriarre- 
nimityksen omaavan Oshima Ma- 
sanobu-sensein viehättävä tytär Oshi
ma Kinue. Hän kertoi aloittaneensa No- 
teatteriuransa jo 3-vuotiaana, kuten 
muutkin suvun jäsenet. Itse asiassa näyt
tämöllä on vaikeata todeta onko No- 
maskin takana mies vai nainen! Kuulem
ma naispuolisia esiintyjiä on nykyään 
useampiakin eri koulukunnissa. Myös 
katsojakunta on nykyään 70-80 % nais
puolisista Japanissa.

Ryhmään kuului vielä Oshima Kinue- 
sensein veli Oshima Teruhisa, joka 
hoiti esittelyt ja mm. esiintyi Tsuchigu-
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mo (maahämähäkki) kappaleessa. Ja 
kotona on vielä pari Oshima-sukuun 
kuuluvaa aktiivista nuorta No- 
näyttelijää! Kaiken kaikkeaan ryhmään 
kuului Helsingin vierailun aikana 21 
jäsentä, avustajat mukaanlukien. Tärkeän 
osan kokoonpanosta muodostivat tieten
kin muusikot ja kuoro. Otsutsumia soitti 
niin ikään Japanin elävän kulttuuriaarre- 
nimityksen omaava Okura Shonosuke. 
Mielenkiintoinen yhteensattuma oli, että 
Okura-sensein veli Okura Genjiro soitti 
kotsutsumia Kanze Hideon Zeamisa- 
ryhmässä Helsingin vierailun aikana 
1982!

Tässä on turha mennä yksityiskohtiin 
itse esityksien suhteen. No-teatteria täy
tyy nähdä ja kokea omin silmin ja kor
vin! Riittänee kun mainitsen että kaikki

kolme näytöstä olivat käytännössä lo- 
puun myydyt ja yleisö varmasti sai täyt
tä vastinetta rahoilleen. Hyvää johdatus
ta No-teatterin mysteereihin antoi JKY 
myymällä paikan päällä hyvällä menes
tyksellä edellä mainittua, No-teatteria 
koskavaa Hashi-lehden numeroa ylei
sölle. Kiitosta ansaitsee myös Jouni 
Elomaa joka hoiti esittelyt ja tulkkauk
set tuttuun suvereeniseen tapaansa. On 
myös mainittava Perttu Hitetasen Por
voossa varta vasten valmistama No- 
näyttämö, joka sai kiitosta myös japani
laisilta vierailijoilta. Ainoastaan katto 
puuttui teknisistä syistä (näkyvyys teat
terin parvekkeista). Myös Kari Petäjän 
maalaama taustamänty sai paljon kiitos
ta. Tilasyistä sillan (hashigakari) pituus 
oli tavallista lyhyempi ("yhden männyn 
silta"), mitä vaikeutti näyttelijöiden 
sisääntuloa, mutta yleisö ei sitä taatusti 
huomannut.

Aasia Helsingissä-festivaalin tulisieluil
le Veli Rosenbergille ja Jukka Mietti
selle (ja Japan Foundationille) on annet
tava täysi tunnustus tämän No- 
teatterivierailun tuomisesta Suomeen. 
Valitettavasti vain saimme samalla tie
tää, että tämä jo 13. Aasia Helsingissä - 
festivaali todennäköisesti on myös vii
meinen, koska Opetusministeriön ja 
Helsingin kaupungin tukea ei saada 
riittävästi toiminnan ylläpitämiseksi. 
Toivottavasti tässäkin asiassa vielä järki 
voittaa niin, että myös tulevaisuudessa 
saadaan Helsingissä nähdä mielenkiin
toista Itämaista teatteritaidetta.

Ronny Rönnqvist
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JAPANIN KIELEN PUHETILAISUUS

21.3. pidettiin järjestyksessään 24. japa
nin kielen puhetilaisuus. Japanin kielen 
ja kulttuurin opettajain yhdistyksen uusi 
puheenjohtaja Virpi Serita taisi pyyh
käistä pois monen puhujan jännityksen 
kertomalla, miten hän itse jännitti nyt, 
avatessaan puhetilaisuuden ensimmäistä 
kertaa.

Aluksi vietettiin hiljainen hetki viime 
vuonna edesmenneen JOY:n edellisen 
puheenjohtajan Yuki Kikugawa- 
Rajaman muiston kunnioittamiseksi. 
Japanin suurlähetystön edustaja, Minis
teri Fukuichiro Tanaka esitti suurlähe
tystön tervehdyksen ja kannustavat sa
nat kilpailijoille. Rehtori Hely Wester
holm esitteli Helsinki Business Col
legen toimintaa.

JOY:n pitkäaikainen sihteeri, väsymä
tön ja aktiivinen, yhdistyksen asioita 
monipuolisesti hoitanut Pirjo-Riitta 
Kuusikko sai kiitokseksi kauniin kuk
kakimpun. Kun Virpi antoi hänelle mik
rofonin, ei kenellekään jäänyt epäsel
väksi, että huomionosoituksesta kiittävä 
Piijo-Riitta oli aidosti yllättynyt. 
Tilaisuuden juonsivat leppoisasti, huu
moriakin viljellen, Heli Virtanen 
(suomeksi) ja Antti Sonninen 
(japaniksi).

Puheiden aiheita oli hyvin monenlaisia, 
mutta japanilainen ruoka painottui mui
ta enemmän. Poimin tähän muutaman 
itselleni vieraan, mielenkiintoisen ai
heen, johon puhuja selvästi oli hyvin 
perehtynyt. Tsugumo kami on shinto
laisuuteen liittyvä ilmiö, sielu voi aset
tua johonkin esineeseen, jolloin sen 

uskotaan heräävän henkiin. Nanotekno
logian huikeista mahdollisuuksista oli 
sujuva ja havainnollinen esitys, ilman 
kuvia en olisi pysynyt yhtään kärryillä. 
Opiskelijan kesätyö raitiovaunun kuljet
tajana oli hauska puhe, joka toi mieleen 
lähestyvän kesän Helsingissä. Kuulimme 
esitelmän suomalaisesta muotoilusta 
Japanissa, itse asiassa sen niukkuudesta. 
Kaksi esitystä oli vuoropuhelun muodos
sa, hauskoja ja mukavia seurata, esiinty
jät olivat leppoisia. Mietin kuunnellessa
ni puhujia ja katsellessani Helsinki 
Chapter of Ikebana Internationalin kau
nista ikebana-asetelmaa, miten monta 
kertaa olin aikaisempina vuosina tässä 
tilaisuudessa aistinut samanlaisen lämpi
män tunnelman ja yleisön kannustuksen.

Teetauon jälkeen saimme kuulla Miika 
Polkin juhlaluennon "Klassisen kulttuu
rin jäljet Japanin nykykulttuurissa". Sen 
jälkeen Sami Hilvo antoi positiivista ja 
kannustavaa palautetta jokaiselle puhu
jalle. Hän kiinnitti huomiota ääntämi
seen, aiheen omakohtaisuuteen ja puhu
jan esitystapaan sekä yleisön huomioon 
ottamiseen. Kaikki puhujat saivat palkin
non.

Ennen tilaisuuden alkua ja väliajalla sai 
yleisö tutustua SJY:n ja JKY:n toimin
taan ja ihailla JKY:n kalligrafiapiirin 
taideteoksia.

Ulla Aijamaa

21



TIEDOTTEITA
Rannan Japanitalon kesä 2009

Japanitalon kesäkausi avautuu 
14.6.2009. Avajaispäivänä Japanitalossa 
on Cosplay -tapahtuma. Oulun ja Ke
min anime-harrastajat ja cosplay 一 
aktiivit ovat mukana järjestämässä tapah
tumaa. Samana päivänä alkaa myös Ja
pani-leiri. Leirillä on mukana parikym
mentä nuorta pohjoisesta Suomesta ja 
leirin aikana tutustutaan japanilaiseen 
kulttuuriin monin tavoin.

Kesän vuosittainen kohokohta on tee- 
viikko, joka jäljestetään nyt 11.kerran. 
Teeviikko on 9-12.7. Teeviikolla jäljes
tetään myös teetaiteen kurssi. Elokuus
sa 8.8 vietetään Bon-odoria. 7-8.8 on 
tilaisuus opiskella Butö-tanssia tanssija 
Henna Hanhinevan johdolla. Hanhineva 
on valmistanut myös Butö- 
solotanssiesityksen.

9.8 sunnuntaina kesän kruunaa shögi- 
tumaus. Shögia on Japanitalossa pelattu 
jo vuodesta 2004.

Vuosittain vaihtuvassa näyttelyssä on 
tänä vuonna esillä cosplay -pukuja. 
Näyttelyssä voi tutustua samalla anime- 
ja mangakulttuuriin.
Lisätietoja: www.ranua.fi/japanitalo

Riken-instituutin avoimet pai
kat

Call for applications for New Foreign 
Post-doc Researchers (FPRs).
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RIKEN is now accepting a new position 
for young Foreign Post-doc Researchers 
(FPR) as indicated below: 
http^/www.riken.ip/币 r/

About 15 FPRs will be employed (for 
up to three (3) years) within 2010 fiscal 
year starting April1,2010 under the 
appropriate research guidance of 
RIKEN Lab heads. The research fields 
for these positions are physics, chemis
try, biology, medicine, engineering, and 
any other fields related to research now 
being conducted at RIKEN.

All applicants for these positions should 
first contact with available RIKEN Lab 
heads by May 29. http://www.riken.jp/ 
f^r/HostLabList090331 .pdf

* * * *

Mia Pätsi ja Noo-ensemble: Ai
no Kallaksen Sudenmorsian

Vierailuesitys Helsingissä Puoli-Q 
näyttämöllä

Ensi-ilta keskiviikkona 20.5.2009 klo 
19.00

Muut esitykset:
Perjantai 22.5, lauantai 23.5 klo.15.00 
Sunnuntai 24.5 klo. 15.00 ja klo.18.00 
Tiistai 26.5 , keskiviikko 27.5 ja tors
tai 28.5 klo. 19.00
Lauantai 30.5 15.00.

Lippuvaraukset: Q-teatterin toimisto 
09-4542 1333 (ti-pe 11.00-15.00), Tun
turikatu 16.

http://www.riken.ip/%25e5%25b8%2581
http://www.riken.jp/


Liput: 15/10 euroa. Esityksen kesto 
n.lh 30 minuuttia.

Aino Kallaksen kirjoittama Sudenmorsi
an on kotimainen klassikkonäytelmä, 
joka koskettaa katsojia tänäkin päivänä. 
Mia Pätsin ja Noo-ensemblen Suden
morsian on monitaiteellinen teos, joka 
koostuu noo-teatterin liikekielestä, ny
kytanssista, elokuvamaisesta musiikista 
ja vahvasta visuaalisesta ilmeestä. Tie
dossa on jännittävä, mukaansatempaava 
ja vaikuttava Sudenmorsian! Tällaista 
Sudenmorsianta et ole vielä koskaan 
ennen nähnyt!

Ohjaus, sovitus, noo-teatterin koreogra
fia ja tuottaja: Mia Pätsi 
Musiikki: Minna Padilla 
Koreografia: Sami Hiltunen 
Lavastus: Johanna Ilvessalo 
Puvustus: Mervi Kemppainen 
Valosuunnittelu: Mika Haaranen ja Mii
ka Timosaari
Valokuvaus: Mika Haaranen 
Graafinen suunnittelu: Taru Amkil ja 
Mia Pätsi
Naamiot: Karin Ducander
Esiintyjät:
Saara Hedlund, Sami Hiltunen, Kari 
Nenonen, Heidi Syijäkari, Ricardo Pa
dilla, Minna Padilla ja Tuomas Rouna- 
kari.

Q-teatteriin pääsee esim. Runeberginka
dulle raitiovaunu 3T:llä tai busseilla 14 
ja 18. Aikatauluja ja reittiopastus osoit
teessa www.hkl.fi

Pyörätuoleilla pääsee sujuvasti Q- 
teatteriin. Pyörätuolipaikoista pyydetään 
ilmoittamaan etukäteen lippuvarauksen 
yhteydessä.

Japanilais-suomalainen kahvila:
Sudenmorsiamen esityspäivinä puoli-Q:n 
aulassa on japanilais-suomalainen kah
vio auki tuntia ennen esityksiä. Kannat
taa tulla hyvissä ajoin nauttimaan tunnel
masta kanttiinin miellyttävien antien 
kera!

Lisäksi Vierailuesitys myös Mäntsälän 
Teatterissa

Esitys 30.8.2009 klo 18.00

Lippuvaraukset:
Mäntsälän Teatteri 040 3534421 
mantsalan.teatteri（仞 gmail.com
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JAPANI PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIRJASTOISSA
Helsingin seudulla asuvalle on tarjolla 
monenlaisia mahdollisuuksia Japania 
koskevalle tiedonjanolle. Myös Tomohi- 
massa, JKY:n kerhohuoneella, on kirjas
to, josta löytyy monenlaista luettavaa.

Jos paikallisista kirjastoista ei löydä ha
luamaansa kirjaa, ainakin Pasilan kirjas
toon voi myös ehdottaa hankittavaksi 
kirjoja. Viivettä saattaa olla hieman 
enemmän, kuin jos tilaisi haluamansa 
teoksen itse, mutta sittenhän kirja on 
myös muiden luettavissa. Ainakin Japa
nin Amazonista ja Kinokuniyasta voi 
tilata kirjoja Suomeen. Lisäksi esimer
kiksi rTokyokanista voi ostaa japaninkie
lisiä aikakauslehtiä ja sarjakuvia.

Alla on aakkosjärjestyksessä luettelo 
pääkaupunkiseudun kirjastoista, joissa 
on japaninkielistä tai Japaniin liittyvää 
kirjallisuutta sekä lyhyet kuvaukset kun
kin kirjaston valikoimasta.

Tiedot löytyvät myös nettisivuiltani, 
joita päivitän kun uutta tietoa löytyy. 
http://www.tksoft.eom/people/troy/j  a- 
libraries/

Helsingin Japanilainen Kouluyhdistys 
Helsingin kaupungin kirjasto / Pasilan 
pääkirjasto
Japanian kirjasto
Jetro, Japan External Trade Organization 
Kansalliskirjasto
Renvall instituutin käsikirjasto 
Suurlähetystön kirjasto 
TKK
Tomohima
Topelia-kirjasto （Helsingin yliopisto）

Helsingin Japanilainen Kouluyhdistys 
Japaninkielisiä kirjoja. Vain koulun 
oppilaiden ja perheenjäsenten käytettä
vissä.

Helsingin kaupungin kirjasto / Pasi
lan pääkirjasto
Pasilan kirjasto on meidän monikielinen 
kirjastomme, josta löytyy osastot eri 
maiden kielille. Japanin hyllyssä on yli 
600 japaninkielistä kirjaa. Kirjaston 
erikoispiirre ovat japaniksi käännetyt 
suomalaiset romaanit. Esimerkiksi: Arto
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Paasilinnan Jäniksen Vuosi （行こう！ 

野ウサギ）， Aleksis Kiven Seitsemän 

Veljestä （森の兄弟）ja Mika Waltarin 

Sinuhe Egyptiläinen （ミイラ医師シヌ 

へ）.MyOs Tove Janssonin （卜ーベ・ヤ 

ンソン）ja Kari Hotakaisen （カリ・ホ 

タカイネン）teoksia löytyy.
Lisäksi hyllyiltä löytyy useita kym
meniä manga-sarjakuvakirjoja sekä 
Shukan Asahi-viikkolehti. Myös Ku- 
rosawan elokuvia ja animea löytyy 
DVD:llä.

Japania ry:n kirjasto
Kirjoista löytyy luettelo netissä. Netistä 
löytyvien kirjojen lisäksi kiijoja on vielä 
useita satoja lisää. Valitettavasti kirjoja 
ei voi tällä hetkellä lainata.

Jetro, Japan External Trade Or
ganization
Jetrossa on kirjasto ja lukuhuone, jossa 
on Japanin talouteen ja yrityksiin liitty
vää materiaalia. Kirjastosta löytyvät 
mm. Japan Yellow Pages, Teikoku Da-

http://www.tksoft.eom/people/troy/j


Yllä: Topelian kirjaston valikoimaa.

tabank luettelot sekä vero- ja tulliasioi
hin liittyviä kirjoja. Lehtiä ovat Nikkei 
Business, Trendy, Jetro julkaisut ym. 
Osa materiaalista on vain japaniksi mut
ta myös englanninkielistä materiaalia 
löytyy. Soita ja ilmoita tulostasi etukä
teen.

Kansalliskirj asto
Japonica-kokoelmaan kuuluu useita 
satoja, käsittääkseni lähinnä japaninkie
lisiä teoksia. Kirjoihin kuuluu mm. japa
ninkielinen tietosanakirja, lahjoituksia 
1900-luvun alkuvuosilta jne.

Renvall instituutin käsikirjasto
Muutamassa hyllyssä oleva kokoelma 
japaninkielisiä ja japaniaiheisia kirjoja.

Soita etukäteen.

Suurlähetystön kirjasto
Suurlähetystön kirjastossa on useita tu
hansia kirjoja, joista valtaosa on japanin
kielisiä. Myös englanninkielisiä kirjoja 
on suuri määrä ja suomalaisiakin kirjoja 
on jonkin verran. Kirjastoon kuuluu Po- 
lameriana kirjasto, joka koostuu Veikko 
Polamerin vuonna 1979 lahjoittamista 
kirjoista. Suurin osa muista kirjoista on 
Suomessa asuvien japanilaisten lahjoitta
mia. Kirjastosta löytyy myös useita kym
meniä japaniaiheisia videoita ja 
DVD:itä. Japanin kielellä on saatavissa 
suuri kokoelma pokkareita, romaaneja ja 
lasten kirjoja. Englanniksi tarjolla on 
japani-aiheisia tietokirjoja, romaaneja,
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kansantarinoita, oppikirjoja sekä oppaita 
vaihto-opiskelijoille. Sekä Japan汰si että 
englanniksi löytyy tietoa japanilaisista 
yliopistoista ja ammattikouluista. Kirjas
tossa voi lukea ja katsella videoita. Kaik
kea materiaalia voi myös lainata. Myös 
etälainat ovat mahdollisia.

TKK
Suuri määrä kirjoja, joita voi hakea ne
tissä.

Tomohima
Japanilaisen kulttuurin ystävät yhdistyk
sen kerhohuoneella, Tomohimassa, on 
suuri määrä erilaisia japaniaiheisia kirjo
ja suomeksi, englanniksi ja japaniksi. 
Sekä romaaneja että eri aiheisia tietokir
joja. Kirjojen aihepiiri on laaja esim, 
ruoanlaitto, design, elokuva, kulttuuri- 
kohteet Japanissa, keramiikka sekä kir

jallisuus. Kirjojen etsintä onnistuu tällä 
hetkellä vain suoraan hyllyistä.
Topelia-kirjasto
Suurin osa Helsingin yliopiston alaisuu
dessa olevista japaniaiheisista kirjoista 
on Topelia-kirjastossa. Topealiassa on 
japaninkielisiä ja Japani-aiheisia kirjoja 
kahdessa paikassa, Orientalia kokoel
massa sekä Periodica osastossa. Periodi
ca kokoelmasta löytyy myös reilu tusina 
vanhoja Hashin numeroita, ainakin vuo
desta 1985. Periodicassa on runsaasti 
varsinkin tutkimustyyppistä materiaalia 
sekä japaniksi, suomeksi että englannik
si. Orientalia-kokoelmassa on useita 
hyllyjä lähinnä japanin- ja englannin
kielistä materiaalia, mutta myös suo
menkielistä materiaalia löytyy. Romaa
neja, historiaa, kielitieteitä, sanakirjoja, 
runoutta, tietosanakirjoja, taidetta (filmi, 
teatteri, kirjallisuus, keramiikka), poli
tiikkaa, uskontoa ym.
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RUNOJA

LISÄÄ VÄRIÄ 
talvehtineet tintit 
etsii oksista

MUSTARASTAAN YSTÄVÄ 
kuulee, miten joka lintu laulaa 
säveltään

VALKOINEN JA KELTAINEN
KEVÄT
Syksyn vaahteroiden värit 
vielä hohtavat kevään kukissa

ANTEEKSIPYYNNÖN PAIK
KA
Arvon Narsissit 
teitä hetken luulin rikkaruohoiksi

KEVÄT JA KESÄ
Kesä tulee vasta, 
kun on nähnyt metsän sinivuok
koja

KIITOS YSTÄVÄLLE 
Ansiostasi lähdin vielä kerran 
vuokkometsälle

RUUHKASSA
Pysähtymään käski valo punai
nen
ja näin tulppaanit

Rakkauden lailla kevätkukkanen 
löytää tiensä läpi kiveyksen

ÄITEJÄ JA LAPSIA 
Kevätkukkia 
lähdin etsimään ja löysin 
lapsia kuin kukkia

Syntyjänsä ensimmäinen sana, 
usein sanotaan myös viimeiseksi:
ÄITI

MATKALAISEN MURHE 
ilo, jota et voi toisen kanssa jakaa 
painaa mieltäsi

SAMURAIN UNI
Viime yönä tiesin: 
paluuta ei ole 
aamun retkeltä

Ihmiselämässä 
liian vähän on kevätpäiviä

Kauniimpi kuin mikään asu 
on lehtiviitta koivun harteilla

Kirsti Suomi vuori
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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 (muille 7 e). Poikkeuksena numerot 20 -24, joissa 
jäsenhinta 12 e (muille 13,50), numerot 25 -27, joissa jäsenhinta 13 e (muille 15 e) 
sekä numero 29, jonka jäsenhinta on 14e (muille 16e). Kaikkiin hintoihin lisätään pos
tikulut. 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 ja 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)
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 一 Historia
28. Rautaista estetiikkaa
29. Noo-teatteri——Historia elää...
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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 suomenkielinen 
oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 € 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 € 
sanasto 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, 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 harjoituspaperik- 
si. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

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

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Yoshiko Utano 044-2929317

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) 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______________________________

Allekirjoitus__________________________
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