


TOMOKannen vasemmassa yläkulmassa oleva lehtemme nimi 
tarkoittaa japaninkielellä ystävää.Yläpuolelle oleva kirjoi tus- 
merkki, kanji      on alkuaan ollut muodossa         eli 
jotka ojentuvat vastaanottamaan.

kaksi kättä,

Kannen kuvituksena on SUZUKI HARUNOBUN (1725-70) puupiirroksen 
mukaan tehty lyijykynäpiirros: Nainen piirtää kalligrafiaa. 
Harunobusta enemmän sivulla 4.

Oikeassa alakulmassa oleva kanji ääntyy AKI ja tarkoittaa 
syksyä. Kanji muodostuu alkuosasta 木(riisin taimi ) ja jälkiosasta 
火 (tuli). On ehdotettu yhdistelmän juontavan ajatuksesta:
Kuivan, kuuman kesän jäljiltä pellot ovat kuivia ja syttyvät hel
posti palamaan. On käytetty myös muistiapua: Sadonkorjuu ja saman
aikainen puiden ruskan palava väri.
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SYKSY 秋
Kauniin aurinkoisen kesän
jälkeen muheva,lämmin 
syksy. Hurja rajuilma ja 
niin paljon vettä, että 
rahakin kelluu.
Metsässä on kaunista, 

kostea, syvän vihreä sammal 
tuo mieleen Kyoton ja 
Saiho-jin sammalpuiston. 
Käsi kurottuu noukkimaan 
neulasia samettiselta 
pinnalta.

Sen se tekee, tämä 
japanilaiseen kulttuuriin 
tutustuminen: Metsässä 
kävellessä mieli tekee 
vähän "putsata" oksia, 
avata näkymiä.
Ja olisipa ympärillä 
hymyileviä kasvoja! 
Vaikka vain muodon vuoksi.
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SUZUKI H A RUNOBU
Nuorten neitojen herkkä kuvaaja.

Harunobu oli se taiteilija, joka toi japanilaiseen puupiirrän
tään monivärisyyden.Hän aloitti 1746 niin sanotun "brokadi"- 
värityksen käyttäen yhden työn vedostamisessa jopa yhtätoista 
väriä

Harunobun herkät kuvat esittävät nuoria neitoja tunteineen 
ja askareineen.Hän ei suosinut aiheinaan teatterimaailman tyyppejä 
kuten tapana oli ollut, vaan nuoria neitoja mielentiloineen ja 
askareineen,rikkaitten perheitten hienostuneitten tyttärien 
charmia.Hän kuvaa suorastaan kiusallisen tunnollisesti neitosia 
jokapäiväisissä puuhissaan:lukemassa kot imi 1jöössä, kampaamassa 
hiuksiaan, ihailemassa kirsikankukkia.Korostaakseen heidän 
haurasta kauneu11aan Harunobu kuvasi heidät mielellään tuulen ja 
sateen ryöpyttäminä, kävelemässä lumessa, ylittämässä siltaa tai 
seisomassa suunnattomasti neitoa suuremman rakennuksen vierustalla

Tunnetuin lienee **Varis ja Haikara*1,
jossa valkeaan puettu neito ja mustaan 
pukeutunut kavaljeeri keveästi liukuvat
korkeilla puukengi1lään läpi lumen, josta
heidän sateenvarjonsakin on raskaana.
Kuva henkii talvista päivää sulavi11a
linjoillaan.Tavoitellessaan sulavuutta
Harunobu 1iioittelee käsien ja jalkojen
siroutta.

Harunobun maine oli hänen omana aikanaan
niin suuri, että muut piirtäjät lähes
lopettivat työskentelyn.Kaksi hänen oppi
laistaan, KORYUSAI ja SHUNSHO
kehittivät kui tenkin taiteensa lähes
samoihin mittoihin kuin mestarinsa.

Suuri mestari valaisee, mutta heittää 
myös varjon.

-LL

4



ystävältä saatua runoa katsoessa

Vieras kieli
vain kiehtovampaan asuun 
kätkee runon sanoman

kevät ja talvi

valkovuokkolehdossa 
kukkain hentp kuulaus 
1umen tunnun luo

niinkuin kesäsadekin 
itku ilman puhdistaa

Like a summer rain 
tears make fresh the air

kesän ehtiessä kauneimmilleen 
syksy sitä seuraa kuni varjo

poimimattakin 
mielessäni alati 
säilyy orvokki

Kirsti Suomi vuori



JAPANIN JA KOREAN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI TAMPEREELLA 24-27.5.1992

Tampereen yliopistossa pidettiin 24-27 toukokuuta 1992 helteisen sään 
vallitessa kolmas pohjoismainen Japanin ja Korean tutkimuksen symposiumi. 
Sen järjesti Pohjoismainen Japanin ja Korean tutkimuksen 
yhdistys(NAJAKS). Nelipäiväinen kokous oli menestys; osanottajia oli n.150 
ja esityksiä kuultiin n. 5〇. Tosin sana pohjoismainen oli vain hämäystä, sillä 
vaikka valtaosa osallistujista olikin tältä alueelta, olivat esimerkiksi kolme 
pääluennoitsijaa muualta: professori Harumi Befu Stanfordin yliopistosta 
USA:sta, professori Sepp Linhart Wienin yliopistosta ja professori George 
Totten Etelä-Kalifornian yliopistosta. Lisäksi olivat edustettuina Englanti, 
Saksa, Belgia, Venäjä, Puola, Bulgaria ja Korea. Japanilaisia luennoitsijoita 
oli luonnollisesti pohjoismaisista yliopistoista. Tutkimuksiaan esittelivät 
sekä nuoret opiskelijat että edistyneemmät tutkijat.

Seuraavat aihepiirit olivat edustettuina: kulttuuri, kieli ja kirjallisuus, 
uskonnot ja filosofiat, poliittinen tiede, talous, yhteiskuntatieteet ja 
sosiaalipolitiikka, arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Tarjonta oli siis 
hyvin monipuolista ja koska symposiumi toimi rinnakkaisina työryhminä, 
syntyi jopa valinnan vaikeutta useampien aiheiden kiinnostaessa yhtäaikaa. 
Joskus oli vaihdettava luentosalia kesken istunnon jotta voi seurata 
valitsemaansa aihetta, oli se sitten kuvausta kenttätutkimuksesta 
japanilaisessa kommuunissa Atarashikimurassa, Yrjö Kallisen zen- 
filosofiaa, korean kielen syntaksia, Japanin poliittista historiaa tai Tora- 
sanin seikkailuja valkokankaalla.

Täysistuntojen aiheet olivat seuraavat: professori Sepp Linhart puhui 
aiheesta "Ulkomaalainen Japanin-tutkija muuttuvassa maailmassa". Hän 
kartoitti Japanin-tutkijan työtä alkaen varhaisesta eksotismista 
akateemisen vaiheen kautta sodanjälkeiseen pragmaattisuuteen. Vasta 
Japanin taloudellisen menestyksen myötä haluttiin oppia japanin kieltä ja 
hieman kyynisesti hän totesikin, että japanologit ovat tärkeitä niin kauan 
kuin Japanin talous on tärkeä.

Professori George Tottenin aiheena oli Korean jälleenyhdistäminen ja 
professori Harumi Befu puhui japanilaisesta kansanluonteesta. Uskolla 
Japanin ja japanilaisuuden uniikkisuuteen on pitkät perinteet. Milloin on 
perusteet löydetty ilmastosta, milloin maantieteellisistä seikoista, milloin 
kulttuuriperinteestä. Yamato-minzoku (Japanin rotu) tarkoittaa 
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ainutlaatuista, homogeenistä, yhteenkuuluvaa kokonaisuutta, johon 
ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Japanilaisesta kansanluonteesta puhuttaessa ei 
voi sivuuttaa käsitettä Nihonjin-ron (japanilaisteoriat), joita ovat laatineet 
sekä japanilaiset että muunmaalaiset tutkijat ja joiden 
paikkansapitävyyteen uskotaan yleisesti. Varsinkin yliopiston tutkijoiden 
mielipiteillä on Japanissa valtava arvo. Näistä mainittakoon esimerkiksi 
Chie Nakanen yhteiskunnalliset tutkimukset sekä Takeo Doin teos "Amae no 
kozo". Eräässä v.1987 tehdyssä tutkimuksessa noin puolet vastanneista 
uskoi Japanin ainutlaatuisuuteen ja yli puolet uskoi, etteivät ulkomaalaiset 
voi kunnolla oppia ja ymmärtää Japanin kieltä ja kulttuuria. Tällä hetkellä 
Nihonjin-ron edustaa virallisesti tuettua ideologiaa, jolle ei ole ilmennyt 
varteenotettavaa vaihtoehtoa, vaikkakin kritiikkiä esiintyy.

Kansainvälisten kokousten yksi tärkeä anti on henkilökohtaisten kontaktien 
solmiminen ja uusiminen. Tämä kävi hyvin päinsä symposiumin sosiaalisen 
ohjelman puitteissa, joka tarjosi sightseeingiä, illallista ja savusauna-iltaa 
pelimannimusiikkeineen. Sää hemmotteli saunojia niin että useimmat 
uskaltautuivat uimaankin. Ilta oli niin lämmin, että ulkomaalaisille jäi 
väärä kuva Suomen toukokuusta. Tampereelta jäi mukavat muistot, mm. 
symposiumin logolla varustettu T-paita, joka ylläni tätäkin kirjoitan.

Järjestelyt sujuivat kaikki hyvin, josta kiitokset kuuluvat erityisesti Briitta 
ja Tapio Koskiaholle sekä Mutsuko Takahashille ja Mika Merviölle ja monelle 
muulle.

Pirjo-Riitta Kuusikko

7



Temppelin uudelleen rakentaminen 20 vuoden välein periytyy 
Japanin taru-muinaisuuteen.

ISE -TEMPPELI_____________
KÄY LÄPI 61.SÄÄNNÖNMUKAISTA UUDELLEEN RAKENTAMISTAAN

Kuten keisarihuone, joka juontaa alkunsa 
jumalatar AMATERASUUN, jolle temppeli on omistettu,uudelleen- 
rakentamisrituaali on rengas Japanin historian 
Jatkuvuuden ketjussa.

Bambuverhouksen takaa kantautuva vasaroinnin staccato täyttää 
ilman.Rakennustyömaa on japanilaisen tavan mukaan verhoiltu sil
miltä piiloon, tässä tapauksessa bambupunoksella eikä vaalean 
sinisellä muovilla kuten tavanomaiset rakennustyömaat.Verhouksen 
raoista voi nähdä vilahduksen päästä varpaisiin moitteettoman 
valkoisiin pukeutuneesta työntekijästä.Selvästikään hän ei ole 
mikään tavanomainen työmies.Eikä rakennus mikä tahansa rakennus, 
vaan ISE-temppeli, joka on Japanin arvostetuin Shinto-temppeli ja 
käynnissä on sen 61.rituaalinen uudelleen rakentaminen.ISEN pää- 
temppelit, NAIKU ja GEKU, eivät itse asiassa ole muuttuneet ensim
mäisestä rakentamisestaan 1300v sitten.Kokeneet puusepät välittä
vät tietonsa nuoremmille; muinaisen rituaalin henki välittyy 
sukupolvelta sukupolvelle.

Sekä NAIKUN että GEKUN "pihat", toinen tyhjä ja toisella useita 
temppelirakennuksia, odottavat. Edeltäjänsä kanssa identtinen uusi 
temppeli rakennetaan tyhjälle paikalle.Vanhan temppelin puretut 
puurakenteet käytetään uskonnollisiin rakennuksiin ympäri Japania, 
muun muassa saman ISE-temppelin TORII-porttiin.Nyt käynnissä oleva 
uudelleen rakentaminen on valmis keväällä 1993, käyttöön vihkimi
nen saman vuoden syksyllä.

Vaikkakin puusepät nyt työskentelevät varsinaisella raken
nuspaikalla j YAMADA KOSAKUJOSSA, toisella "verstaista", joissa 
valmistelut on tehty, jatkuu työ.KOSAKUJOSSA on jo pinottuina 
massiivisia hirsiä odottaen 62. uudelleen rakentamista.Nämä mah
tavat setrit ovat harvinaisia nyky-Japanissa.ISEN puuseppien on 
matkustettava NAGANOON asti valitsemaan 13.000 erikoislaatuista 
runkoa seuraavaa rakentamista varten.
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Puusepät määräävät hirsien kohtalon.Kuorittu puu n:o 13.257 
odottaa moottorisahaa, joka on yksi harvoista KOSAKUJOSSA käyte
tyistä mekaanisista välineistä. Hirren päihin tussilla tehdyt mer
kinnät eivät ole pelkästään ohjeita sahan käyttäjälle, vaan ker
tovat myös tulevan sijainnin temppelissä.Sahatut lankut saavat 
kuivua 3-10 vuotta.Sen jälkeen ne muotoillaan tarkemmin tulevaan 
käyttöön sopiviksi jättäen kuitenkin runsaasti varaa myöhemmin 
käsin tapahtuvalle viimeistelylle.

Kun temppelin materiaalin kaikki valmistelut on tehty, on vuo
rossa "kuivaharjoittelu" sen toteamiseksi, että kaikki osat sopi
vat yhteen.Sen jälkeen alkaa rakentaminen.Ensin runko pystytetään 
ja seinät kootaan.Sitten nostetaan katto; vaihe, joka ansaitsee 
oman juhlansa.Viimeksi kohoavat paikoilleen KYOTON ja NAGOYAN 
metalliseppien tekemät lehtikullatut ornamentit.

Vaikkakin ISEN uskonnollinen merkitys on tiedetty ja temppelin 
hahmo valokuvista tuttu, sen keskeinen temppeli on yleisön saa
vuttamattomissa. Vierailija voi päästä uloimman puuaitauksen sisä
puolelle ,mutta katsella rakennusta vain aitauksen rakosista. 
Näkyvissä ovat vain kattorakenteet, lopun hän joutuu kuvittele
maan nähtyjen kuvien perusteella.

Me voimme ihmetellä,mitä järkeä tässä uudelleen rakentamisessa 
on, mutta sillä on syvä merkitys Japanin kansalle jatkuvuuden



VIETETTIIN PÄIVÄ VIAPORISSA

Melkein raameissa.

Piki porukoineen on pistänyt 
evästä piiloon.
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Laura kertoo Suomenlinnan historiasta ja 
ihmemies Ehrensvärdistä.

SOMMITELTIIN IKEBANOJA Kokoonnuttiin 
kesä- ja elokuussa meren äärelle hirsi- 
saunalle. Kerättiin kukkia ja oksia luonnosta.
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Lehtien heleä vih
reä ,jäkälän 
hopeinen filigrani 
harakankellon 
hento sinilila. 
Sommitteli 
Leena Joki.
Maisteltiin sushia 
marinoituja 
vihanneksia,retik
kaa ,misokeittoa 
vihreää teetä.
Pia Castren ja 
Leena Joki 
puuhassa.

12



SUSHI-ILTA Monta maukasta 
sushia ja Asahi-olutta hävisi 
asiantunteviin suihin.Kaiko-san 
kertoi sushin historiasta,valmis
tuksesta ja tarjoamistavoista.
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RUOKAPIIRI

Reseptiin perehdytään.・.

...ja tulokseen tutustutaan.14



SUKIYAKI
Kesän alussa ko koontui pieni ryhmä japanilaisesta ruoanlaitosta 
kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä Kenichi Kakuton oppiin ravinto
la Koton keittiöön. Monille periaatteessa tutun ruokalaj in valmis
tuksessa on kuulemma useita väri aatioita, mutta pää periaate on 
tietysti sama. Me käytimme seuraavia aineksia:
4-6 henki löile : 450 g marmoroitua naudanf ileetä, naudanrasvaa, 
4 purjoa,1 sipuli, 300 g kiinankaalia, 6 siitakesientä, 400 g 
tofua, 4 munaa, riisiä,(280 g vermiselliä).
Keitinliemi Wari-shita: 2/3 kuppia dashi-lientä,1 /4 kuppia soijaa, 
1/3 kuppia makeaa sakea t. sokeroi tua valkoviiniä, 2 rkl sokeria, 
1 rkl sakea,(anista ). Kuppi on 2,4 d1. (Dashi-lientä kannattaa 
valmistaa suurempi määrä etukäteen seuraavasti: 2 1 vettä, 1 pala 
Konbu-levää,1 rkl Hondashi-kalajauhetta. Levä pois, kun liemi on 
kiehunut).
Paistia voidaan pitää pakastimessa puoLisen tuntia, minkä jälkeen 
siitä saa paperinohuita viipaleita. Kiinankaali leikataan 2 cm 
suikaleiksi, purjon vaalea osa vinottain samanlevyisiksi viipa- 
leiksi, sipuli 8 osaan ja tof u 1 cm viipaleiksi. Ainekset asetel
laan kauniisti vadille ja tuodaan pöytään.
Kuumennet tava v uoka (kuten f ondue-vuoka) tuodaan myös pöytään ja 
siinä ruskistetaan ensin naudanrasvassa lihaviipaleet, sitten li
sätään ki inankaali, sipuli, purjo ja viimeiseksi to f u j a sienet. 
Paistetaan hetki , sitten 1isätään wari-shita, jossa sukijaki saa 
jonkin aikaa kiehua, puikoilla nostellen. Kukin 1 isää ja ottaa 
aineksia vuoasta sitä mukaa kuin ne kypsyvät. Jokaisen edessä on 
pienessä vadissa vatkattua raakaa munaa, jossa kulhosta nostetut 
ruokapalat kastetaan ja viedään suuhun.
Kuulostaa monimutkaisemmalta kuin se käytännössä on. Ja hyvää joka 
tapauksessa, siitäkin päätellen, että kaikki teki kauppansa, vaik
ka kaksi ilmoittautunutta jäi tulematta. -AL

"Ensin pyydät minua 
elävöittämään ruokavai iota 
ja sitten valitat."
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KIMONON OSAT

I. Hihan pituus (sodehaba)
2 . Kainaloaukko (sodetsuke)
3 . Hihan'* laukkuna** toimiva osa ( sodetsuke )
4. Kainalon alla oleva aukko (miyatsuguchi)
5. Kimonon keskietukaitale (shitamae)
6 . Pituus (mitake)
7. Kimonon etuosa (mae-migori)
8 . Kau1uskai tale (tomoeri-kakeeri)
9 . Kaulus (eri)
10.Kauluksen taite (erisaki)
II. Hihan pituus (sodetake)
1 2 . Käsiaukko (sodeguchi)
13. Kimonon sisäosa (uwamae)
14. Pituus kauluksesta helmaan (erishita)
15. Alahulpio (tsumasaki)
16. Helman käänne (susosen)
17. Fuki
18.Susomawashi
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KIMONON KAAVAT

1.erisaki
2 . eri
3. tomoeri
4 . sodeguchi
5. sodehaba
6. f uri
7. sodetsuke
8. erishita
9. mi yatsuguchi

10• suso
11. ushiro-migoro
12. shi t amae
13. ka tahaba
14. mae-mi goro
15. uwamae
16. sennui
17. yuki
18. sodetake
19. ushi ro-sode
20. mae-sode
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JAPANIN MODERNI
ELOKUVATODELLISUUS

Japanin elokuvatuotanto romahti 1950-luvun huippukauden jälkeen
TV:n tuloon.Elokuvissakävijöiden määrä on laskenut ja 
kuvayhtiöt keskittyvät kassamagnaattien, TORA-sanien, 
ja historiallisten samuraieeposten tuotantoon.Lisäksi

suuret elo
Godzillojen
komediaa

teiniyleisölle, romantiikkaa toimistotytöille, pornoa miehille ja
piirrettyjä lapsille.

Mutta Japanissa tehdään lisäksi koko ajan mielenkiintoisia ja 
omaperäisiä elokuvia, vanhojen vakiintuneiden kuvioiden ulkopuolel
la. Elektroniikkayhtiöt, tavarataloketjut ja kirjankustantajat 
lyövät jeninsä yhteen elokuvien rahoittamiseksi.Uudet ohjaajat 
ovat näin saaneet tilaisuuksia ja rahoi tusta.

Entisen **studion juoksupojasta ohjaajaksi"-systeemin sijasta 
nykyiset ojaajatoivot käyvät yliopiston elokuvalinjän tai taidekqu 1 un . 
Suuri osa päät y y elät tämään itsensä mainoksilla- jotka itse asiassa 
ovat n yk y-Ja panin omin taidemuoto - osa perustaa Hitoshi Yazakin 
tapaan tuttaviensa kanssa riippumattoman tuotantoryhmän pyrkien 
toimimaan mahdollisimman vähäisellä tuotantopääomalla ja sponso
reiden t uella .

Jeni-ihme-Japani tuottaa lakonisia elokuvia, joissa c i t y- 
ihmi sen näkymättömyys johtaa kadotukseen loput tornissa labyrinteissä. 
Väkivalta on nimetöntä ja sattuu sivullisiin.Nyky-yhteiskunnan 
SALARIMAN joutuu torjumaan urbaanin angstin. Suurperheet ovat ku
tistuneet ydinperheiksi. Maaseutu tyhjenee.

Mutta aina on myös selviytyjiä.Sarjakuvia - japanilaisittain 
MANGOJA - Godzilla-elokuvia ja videopelejä ikänsä kuluttanut uusi 
sukupolvi luo omaa kuvakieltä ja kerrontaa, jonka suurin vaikuttaja 
on kaupunkilaisetiikka.Taide-elokuvien lakoninen kamera toteaa ty
lysti tapahtuneen ja purkautuu yllättävään väkivaltaan.

Henkilökuvaus on uuden japanilaisen elokuvan terävimpiä piirteitä: 
ei sorruta pinna 11iseen psykologisointiin, henkilöiden motiivit 
jäte tään a.uki . Luotetaan enemmäm mi n i ma 1 i smi i n kuin maalai luun.

Ly hennelIen Eija Niskasen kirjoi tuksesLa 
RAKKAUTTA & ANARKIAA-festivaalin esitteestä.
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Rakkautta & Anarkiaa
5. HELSINKI FILM FESTIVAL

25.9. -1.10: YLI SATA NÄYTÖSTÄ VIIKOSSA.
Maxim, Amanda, Orion

Pääsyliput 25:- Käsiohjelma 20:-10 elokuvan sarjalippu 200:-(si
sal tää käsiohjelman).Ennakkomyynti 18.9. alkaen Maxim, Amanda, 
Tiketti.Orionin näytöksissä Elokuva-arkiston normaalit hinnat.

SHINYA TSUKAMOTO
TETSUO I -
The iron man
TETSUO II -
The body hammer
KATSUHIRO 0T0M0
AKIRA MURAKAMI

TOPAAZU
Tokyo decadence topaz
TAKESHI "BEAT” KITANO 
SONO OTOKO KYOBO NI TSl 
Violent cok
3-4 X 10 GATSU
Boiling point
HITOSHI YAZAKI 
SANGATSU NO RAION
March comes in like a 1
KAIZO HAYASHI
ZIPANG
FUMIKI WATANABE
ZAZAMBO
MITSUO YANA GIMACHI
HIMATSURI
SEIJUN SUZUKI
IREZUMI I CHIDAI .

KOROSHI NO RAKUIN 
Branded to kill
TOKYO NAGAREMONO
Tokyo drifter

DAISUKE TENGAN 
I love Nippon
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SUOMALAISSYNTYINEN VALTUUSTOMIES 
SANOO HYÖTYNEENSÄ SUOMALAISESTA SYNTY
PERÄSTÄÄN.

Ensimmäinen ei-aasialainen kunnan
valtuutettu , MARUTEI TSURUNEN tuli vali
tuksi Yugawarassa, Kanagawa-prefektuu- 
rissa.Ehdokkaita oli 24 ja paikkoja 22. 
Tsurunen sai neljänneksi eniten ääniä, 
1.051 ääntä.Tsurunen,51, joka oikeasti 
on Martti Turunen Suomesta,oli yllättynj 
Hän odotti n.700 ääntä.Viisi päiväisen 
kampanjansa aikana Marutei kertoo kävel 
leensä n.100km vaimonsa ja kannattajien 
kanssa.Ja kääyttäneensä vaalimainontaan 350.000 jeniä, toisten ehdok
kaitten 1.4 miljoona jeniin verrattuna todella vähän.

Tsurunen sanoo suomalaisen alkuperän olleen eduksi.Suomella ja 
Japanilla ovat kaukaiset, mutta selvästi ystävälliset välit.

Marutei Tsurunen saapui luterilaisen kirkon avustustyöntekijänä 
1967 Beppuun, Oita Prefektuuriin ja työskenteli siellä lastenkodis
sa .Hän tunsi kuitenkin oikeammaksi auttaa ihmisiä teoilla eikä 
sanoilla ja erosi kirkosta 6 vuoden kuluttua.1974 hän avioitui 
SACHIKON kanssa ja tuli saman vuonna Japanin kansalaiseksi.Marutei 
ryhtyi englanninkielen opettajaksi.Hän on myös kääntänyt suomeksi 
3 IHARA SAIKAKUN (1642-93) romaania .

Hänen sanomansa on ympäristöasiaa:*' Meillä Japanissa on niin 
monia hyviä asioita, jotka juontavat alkunsa muinaisuudesta.Rakka
us luontoon esimerkiksi.Marutei Tsurunen (Näin kai meidän on nyt 
häntä nimittäminen.)tahtoo palvella yhteisöä opettamalla sitä 
ymmärtämään, ettei raha sittenkään ole kaikkein tärkeintä eikä 
ympäristön kadotettuja arvoja ole helppo saada takaisin .Jap. Times
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KALENTERI

Jo perinteiseksi
tullut kalenteri on
valmistumassa.
Ohessa karkea
(lähes törkeä)
kuva tulevasta.
Kalenterin koko:
21x37 cm
Aiheena japanilaiset

KI KARA OSARU.
Kyllä apinakin

HUOM! EI TUO SOTK

Hinta:50:-+

Tilaukset:

taustapahvi.
Kaksi kuukautta/arkki

puusta putoaa.
Kalligrafia
YOKO KOBAYASHIN

sananparret.
Kansi+6 sivua+

Sananparresta ohessa 
esimerkki: 
Äänneasu:SARI MO 

joka vain markke£ra 
tulevaa.

toimituskulut

Mirja Paatero P.571 541
Laura Lappalainen
P. 637 036
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vakiopalsta, jolta voi kysyä mieleen tulleita pulmia.
Ja pani la isen kulttuurin ystävät r y PL 305, 00101 Helsinki 10

MINKÄ VIESTIN RUNO SISÄLTÄÄ?
Olen saanut oheisen runon 
japanilaiselta tytöltä,joka kävi 
luonani .Se on kirjoitettu pienelle 
paperilapulle ja sen mukana tuli 
myös origami-paperirasia
Koska itse en osaa japania,olisin 
kiitollinen runon sisältöä ja 
mahdollisesti myös sen taustaa 
koskevista Tiedoista.Osoitteeni ja 
puhelinnumeroni saa toimi tuksesta.
Nimim. Runon arvoitus

UUSI LUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JAPANILAISESTA 
KOKOELMASTA
Yliopiston kirjaston japanilaisesta kokoelmasta on ilmestynyt uusi ja 
kattava luettelo, jonka on laatinut Tero Salomaa. Kokoelma käsittää mm. 
paroni Mitsuin lahjoittamat teokset ja on lähes kokonaan japaninkielinen. 
Politiikka on kokoelmassa runsaimmin edustettu ala.
Luettelossa on 618 nimikettä ja se on koekäytössä yliopiston kirjastossa, 
kerroksessa.

Japanin kieleen ja kulttuuriin liittyvien asioiden opiskelu
mahdollisuuksia kannattaa kysellä paikallisilta yliopsistoilta ja 
työväen-jakansalaisopistoilta.

TADAAKI KAWATAN oppikirjaa JAPANINKIELI:Tiedustelut TOKYOKAN
P. (90)446 420 

HASHI-julkaisua koskevat tiedustelut JKY:n PL 305, 00101 Helsinki 
HASHIT käsittelevät Japanin kulttuurin eri aloja.
Yhdistyksen jäsenmaksut:Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-

Ilmoitushinnat:s 200;-，l/2s 100:,1/4s 50:-
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TAPAHTUU...
GALLERY ARTSON Rikhardinkatu 1 Puh.174049 
Kakemonoja ja makemonoja.Japanilaista nykytaidetta. 
Ti-pe klo 10-17, la 12-16.
KALLIGRAFIAPIIR1 kokoontuu 10.lO.Seuraavista kokoontumis- 
kerroista saa silloin tarkempaa tietoa tai soittamalla 
kalligrafian opettajalle, YOKO KOBAYASHILLE P.746 746.
24.10. MYYJÄISET!Porthaninkatu 2. klo 11.00-14.00.
Myytävänä on kaikkea Japani-aiheista kivaa ja hyvää.Origamia, 
ruokaa,kukkia, käsitöitä ym ym.Jos olet kiinnostunut omasta 
myyntipöydästä, soita Mirja Paaterolle p.571 541 
Gunnel Ravi P. 555 304 tai Sirpa Kondo P.876 6035.

KOKKAUSKURSSI ravintola Kotossa keittiömestari KENICHI 
KAKUTON johdolla.Valmistamme SUSHIA.Mukaan mahtuu 8 hlöä. 
Kurssimaksu 60:-.Ilmoittautuminen(sitova)Minna Lehmusto P. 
Minna Lehmusto P. 341 3313 tai Laura Lappalainen P.637 036.
7.-8.11. Vanhalla Ylioppilastalolla,juhlasalissa 
SHOIN KANKIN konsertti.KEKÄLÄINEN tanssii.VALOTAITEILIJA. 
14.1. YHDISTETTY TUTUSTUMIS- JA JOULUOSTOSRETKI SILKKITALOQN. 
Menemme oma11a bussilla, ruokailu Hämeenlinnassa, vanhassa 
historiallisessa, oloissamme harvinaisessa linnassa.Tutustum
me myös Wetterhofin käsityöopistoon,jossa mahdollisuus ostok
siin . Lähtö Helsingistä klo 10.00.Ilmoittautumiset: 
GUNNEL RAVI P. 555 304. 1,2, ja 3.10. klo 15-18.00.
16.11. VEDEN ÄÄNI-KONSERTTI.klo 19.30 Temppeliaukion kirkossa. 
Japanilaista nykymusiikkia.Hilkka Kymäläinen/harmonikka, 
Naoko Shibayama/piano ja osakuntakuoro.

TOMON taivinumeroon tarkoitettu aineisto 21.11.mennessä joko 
PL 305,00101 Helsinki tai Laura Lappalainen Wecksel1intie 6 
00150 Helsinki.

JAPANIN SUURLÄHETYSTÖN KIRJASTO Unioninkatu 9,4.krs.
P.(90)633 011.Aukioloajat:ma-pe 9.00-12.00 ja 14.00-16.00 
Suunnitteilla JAPANIN MATKA huhtikuussa -93.

Tiedustelut:Laura Lappalainen P. 637 036.
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5 täyttä JAPANILAISTA VUOTTA !

JAPANESE SHOP
TOKYOKAN

Museokatu 5 00100 Helsinki
Tel. (90) 446 420

Arkisin klo 10-17
Lauantaisin klo 10-14
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry 発 行 者
Friends of Japanese Culture Society 日本 文化 友 の 会 

私書箱(PL) 305, HKI 10

Osoite: PL 305, 00101 Helsinki
(jäsenasiat, julkaisujen tilaukset ym。)

Yhdistyksen johtokunta v.1992

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist (90)595 068
Varapuheenjohtaja Laura Lappalainen (90)637 036
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Mirja Paatero (90)571 541
Aili Vehviläinen »El"キ
Yoko Kobayashi (90)746 746
Sirpa Kondo (90)876 6035
Gunnel Ravi (90)555 304

Varajäsenet Minna Lehmusto (90) 341 3313
Naoko Shibayama (90)491 039

Harrastuspiirit:
Kalligrafia 
Ikebana

Yoko Kobayashi (90)746 746
Gunnel Ravi (90)555 304

Kielipallo/japani Marja-Liisa Ahmed (90)573 576
Kielipallo/suomi Juha-Petri Tyrkkö (90)795 151

Kirjasto Riitta Rouhiainen (90)712 014

Jäsenlehti TOMO ilmestyy neljästi vuodessa.

Päätoimittaja Laura Lappalainen 
Wecksellintie 6 
00150 Helsinki 
(90)637 036

Lehti vastaanottaa mielellään kirjoituksia, toivomuksia, kysy
myksiä jne.
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PYYNTÖ. Arvoisa jäsen, jos joku toinen henkilö tai liike laitos on 
suorittanut jäsenmaksun puolestasi,ilmoittaisitko kortilla 

taloudenhoitajalle.Aili Vehviläinen,Roihuvuorentie 18 A 8. 
00820, Helsinki.



Oletko kiinnostunut 1iittymään 
Japanilaisen ku111 uur in 
Täytä alla oleva 1omake 
Japanilaisen kulttuurin 
PL 305, 00101 Helsinki. 
Hakemuksesi käsitellään 
kokouksessa.

ystävät r y:n jäseneksi ? 
ja lähetä osoitteella: 
ystävät r y

seuraavassa johtokunnan

JÄSENHAKEMUS Kesäk uu 199 2

Nimi

Osoite

Kansalaisuus ellei Suomen Amma11i tai oppiarv〇 

(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys Allekirjoitus
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