Kannen kuva: VARIS MÄNNYNOKSALLA. Taiteilija Mijamoto Niten Edo-kaudelta
1600-luvun alusta. Seinärulla, kakemono, korkeus 152 cm tussia paperille. Niten oli
aatelisperheen poika, jonka daimio Mijamotoadoptoi. Niten oli myös loistava miekkaili
ja. Ilmeisesti ase kuin ase pysyi kädessä.

2

Japani siellä, Japani täällä...
Aina ei tiedä kuin murre-erosta kummassa ol
laan, siellä vai täällä.. Kiinnostus on valtavaa ja
molemminpuolista. Japani-Suomi-yhdistys vie
raili kahdenkymmenen henkilön voimalla Suo
messa. Japanin suurlähetystö oli kutsunut tu
tustumistilaisuuteen suurlähettilään residenssiin
ystävyysyhdistykset. Japani-Suomi-yhdistyksen johtokunnan jäsen Haruko Hayakawa ihme
tytti suomenkielen taidollaan. Tilaisuudessa val
litsi välitön tunnelma ja määräaika ylitettiin
reippaasti. Tuli uusia ystäviä yli mantereen.
Mieliin on jäänyt myös kuva japanilaisesta lap
sikuorosta punaisissa koululakeissaan.
JKf:n kannalta kohottavin uutinen on kuitenkin
kirjastonhoitaja Jukka Kuikan perikunnan lahjoi
tus: n. 700 nidettä Japanin kulttuuria käsittelevää
kirjallisuutta kielenä enimmäkseen suomi, es
peranto ja englanti. Esperantoa ymmärtää aika
hyvin, jos hallitsee jotain romaanista kieltä. Oli
pa hyvä ajoitus omalle sopelle, ilman sitä em
me olisi voineet ottaa vastaan lahjoitusta.
Tekemisiä on tulossa ja ennen kaikkea kieli
kurssit lähtevät käyntiin.
Vielä kiitos kaikille, jotka auttoivat tupaantuliaisten järjestelyissä sekä tupaantulleille ja aivan
erityisesti Japanin suurlähetystölle, jonka tilai
suuteen lahjoittamat hyvät viinit antoivat kohot
tavan silauksen yhdessäololle.
Tavataan tekemisissä!
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Ladelmat Aulikki Sauramo ja Ulla Arjamaa.

Laura

NIMIKILPAILU! Keksi nimi, suomen- tai japaninkielinen,
yhdistyksen omalle sopelle. Tässä joku jo esille
tullut: TOMOKA 反家 eli YSTÄVIEN TALO,
YUKA 友家 suoneksi sama kuin edellinen , KOYA 小家 mökki ,
pikku talo. Keksi oma tai kerro onko joku näistä kiva.
Voittajaa odottaa SHOGUNAALINEN PALKINTO:
Vuoden vapaus jäsenmaksusta! Lähetä ehdotuksesi:
PL 305, 00101 Helsinki tai* Faxaa 637 036.
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Elokuva kohtaa aasialaisen naisen
Aasialaiset naiset ovat joutuneet niin länsimaisten ohjaajien kertovassa elokuvassa
kuin kaikenkarvaisissa TV-dokumenteissakin passiivisen palvelijan, prostituoidun tai
köyhyyden uhrin asemaan. Kaksi länsimaista dokumenttia The Tenth Dancer ja The
Good Wife of Tokyo ovat kuitenkin lähteneet etsimään ihmistä myytin takaa, todellista
nykypäivän aasialaista naista.

Hyvät toklolaisvalmot
Myytti japanilaisnaisista palvelevaisina geishoina ja miehiään kunnioittavina aviovai
moina saa kyytiä, kun englantilaiset nuoret dokumentintekijät Kim Longinottoja Claire
Hunt pääsevät naispapiksi kohonneen rouva Hohkin jäljille. Oppaana toimii tytär
Kazuko Hohki, Englannissa 15 vuotta asunut rockmuusikko, joka palaa tyttöbändinsä
Franck Chickensin kanssa Japanin kiertueelle.
Kazuko huomaa äitinsä nousseen naisten suosiossa olevan uskonlahkon papiksi.
Tämä pitää kotonaan keski-ikäisille kotirouville uskonkokouksia. Esiliinoihin pukeutu
neet naiset kuluttamassa aikaansa uskonnollisen hömppälahkon kimpussa - voisi olla
katsojien ensimmäinen ajatus. Mutta rouva Hohki toimii pikemminkin terapeuttina kuin
uskonnollisena käännyttäjänä. Ahtaaseen kotirouvan rooliin kasvatetut naiset ajavat
itseensä energiaa ja itseluottamusta hartaushetkissään, ja saavat samalla purkaa
naispapilleen henkilökohtaisia surujaan.
Dokumentissa keski-ikäisten naisten elämään vertautuvat nuorten naisten haastattelunpätkät. Heillä on mielessään toisenlainen elämä kuin äideillään. Jotkut heistä
haluavat elää Japanin ulkopuolella, koska Japanissa naisen rooli mielletään usein
hyvin stereotyyppisesti.
The Good Wife of Tokyo on humoristinen tutustumismatka japanilaiseen perheelämään. Hohkin perheen isä on ahtautunut yläkertaan, karkuun talonsa alati valtaa
valta naislaumalta. Hilpeyden huipuksi rouva Hohki päättää vielä vihkiä tyttärensä
kunnialliseen avioliittoon; tuloksena on japanilaispunkkarin ja arkitodellisuudesta
"pihalla" olevan näköisen englantilaispojan perinteiset shintoseremoniahäät. Doku
menttia siivittävät katkelmat reipasotteisen Franck Chickenin keikkakiertueelta:
"Japanissa naislaulajien pitää olla sieviä ja herttaisia. Me emme ole." sanoo bändin
toinen japanilaisnainen.
Kim Longinotto ja Claire Hunt ovat ilmeisen kiinnostuneita japanilaisnaisten doku
mentoinnista. Heidän edellinen elokuvansa Eat The Kimono kuvasi kiertelevää
tanssijatarta, joka oli joutunut vankilaan iskettyään veitsellä kilpailevan teatteriryhmän
esiintyjää. Japanissa skandaalilehdistöäelättäneen tapauksen alta paljastui kovaottei
nen mutta älykäs nainen, jolla on mielipiteitä niin keisarisysteemin luomasta eriar
voisuudesta kuin sorretuista kansanryhmistäkin.
Eija Niskanen
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SUOMALAINEN IKEBANA-POLKU
Suomalaisen luontosuhdetta on kuvattu usein suoraksi ja vä
littömäksi ja nähty siinä yhtymäkohtia japanilaiseen kulttuu
riin . Ihmisen ja luonnon välinen suhde ei ikebanassa avaudu
kuitenkaan suoraan kokemuksen kautta. Pyrkiessään luonnolli
selta näyttävään klassisen ikebanan pohjalla on monimutkainen
tieto taito ja osaamisen tekniikka, jonka keinoina ovat inten
siiviseen luonnon ja kasvien tarkkailuun perustuvat sovitut
säärtnöt ja erilaiset epäsymmetriset sommittelukuviot, joista
tärkein on kolmen pääoksan muodostama sommitteluilinen kolmio.
Ikebana ei siis suoraan jäijittele luontoa vaan luonnon tapa
toimia on se malli josta ikebana on kehittänyt oman ainutlaa
tuisen filosofiansa ja toimintatapansa.
Ikebanassa esiintyvä sommittelukolmio ymmärretään itämai
sessa filosofiassa vertauskuvaksi taivaan, ihmisen ja maan so
pusointuisesta yhdessäelosta ja sillä painotetaan sitä miten
ikebana iImentää universaalia totuutta, jossa ihminen on eli
mellinen osa laajempaa kokonaisuutta. Tärkeä osa klassisessa
sommitelmassa on myös epäsymmetrisen sommittelukolmion synnyt
tämällä tyhjällä tilalla. Ikebanassa oleellista on siis paitsi
epäsäännöl1isyyden korostaminen, myös kaiken olevan käsittävän
tyhjyyden iImaiseminen.
Modernin koulukunnan suosima ajatus siitä että ikebana oli
si kolmiulotteinen sommitelma jossa elävät oksat voidaan viime
kädessä korvata vaikkapa rautalangalla vaikka näin saadaankin
aikaan näyttäviä ja modernia kuvanveistoa muistuttavia sommi
telmia, on mahdol1isimman kaukana alkuperäisen ikebanan ide
asta. Klassiselle ikebanalle kasvit ovat elävää materiaalia ja
sen tosiasian edellyttämän nöyrän ja taipuisan mielenlaaduin
omaksuminen vie vuosia ja on viime kädessä eliniän kestävä hie
no elämäntehtävä. Japanissa ikebana luokitel1äänkin yhdessä
muiden klassisten taidemuotojen kanssa kadoksi eli elämänvii
sauden tieksi tai poluksi.
Esillä oleva näyttely, jonka nimeksi on annettu "suomalai
nen ikebana-polku" vaikka vailllinaisena ja epätäydel1isenäkin,
pyrkii raottamaan katsojalle jotain ikebanan mielenlaadusta ja
tunnelmasta. Näyttely on rakennettu neljän pääteeman varaan:
silta,
vesiputous ja puro ja kukkiva aita. Näyttelyä
varten on kehitelty myös oksien jalustoja ja rusetteja, jotka
ovat keskeinen osa klassisen ikebanan tekniikkaa. Sagan koulu
kunnassa näitä tukia eli rei'itettyjä metal1ishippoita on kol
mea päätyyppiä, iso, pieni ja yksi niiden väli1tä. Yhdessä ne
ovat vertauskuva Kiotossa sijaitsevan Daigaku-jin Teiko lam
messa olevasta kolmesta saaresta. Tätä lampea kuvaava maisemasommitelma on yksi monista Saga koulukunnan ikebanaa varten
kehittämistä maisemasommitelmista.

Kiotossa, 25.6.1993 Riitta Salastie
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〈沼沢の景〉
suonäkymä

〈河川の景〉
näkymä virralta

〈海浜の景〉
merenrantanäkymä
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〈深山の景〉
vuor i stonäkymä

く森林の景〉
metsikkönäkymä

〈野辺の景〉
n i ittynäkymä
担

く池水の景〉
lampinakymä
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Ehdotonta osaamista ja kirkasta musikaalisuutta
Japanista Niizan kaupungista oli saapunut nuorisokuoro konsertoimaan Helsinkiin
Ritarihuoneelle. Lapset olivat tehneet rankan urakan; he olivat jo konsertoineet
Budapestissä, Tallinnassa ja Savonlinnassa. Aikamoinen suoritus lapsilta.
Konserttipaikka oli hyvin valittu, kyllä nämä lapset ovat melkoista aatelia.
Kuoro esitti muun muassa laulun "Enemmän", joka sai kuulijat hiljaisiksi sisimmässään.

Enemmän
Useita vuosikymmeniä sitten
pieni tyttö, pian kolmivuotias,
eli Hiroshimassa.
Tyttö ei tiennyt karamellista.
Tyttö ei tiennyt suklaasta.
Sodassa syntynyt.
Sodassa kasvatettu.
Nälissään läpi elämän.
"Antakaa minulle enemmän
Antakaa minulle lisää.11

Hän pyysi usein.
Aamulla elokuun kuudes päivä, 1945
amerikkalainen kone pudotti
atomipommin hänen kaupunkiinsa
Hiroshimaan.
Se oli vain yksi atomipommi,
yksi atomipommi.
Hetkessä , kaupunki palanut oli.
Sekunnissa se hajoitettu oli.
Eloon jääneet ihmiset
kärsien palovammoista
kaatosateen kastellessa heitä
tyttö maaten kauheissa tuskissa
sai palan tomaattia suuhunsa
ja mutisi pyörtyen

"Antakaa ... minulle ... lisää ...
Antakaa ... minulle ... lisää"
"Odota, menen etsimään lisää,"
jätti äiti hänet

mennen etsimään yhtä tomaattia.
Tomaatteja ei ollut missään.
Antakaa hänelle edes yksi tomaatti.

Kun hän palasi mukanaan yksi tomaatti
löysi hän tytön kuolleena.
Anoen lisää ... lisää
hän oli jättänyt tämän maan.
Hän muuttui linnuksi, muuttui linnuksi.
Sanoen yhä

"Lisää
lisää ..."
Siellä, siellä ja täällä

ご挨拶
新座少年少女合唱団の海外演奏旅行にあたり 、公演を実現させてい
ただきました、フィンランド、ハンガリー、エストニアの大使館はじ

め、多くの関係者の皆様に心から感謝の意を表します。
昨年のヴオックス・アウレア、カテムス少年少女合唱団、今年7月
来日のハンガリー放送少年少女合唱団の新座公演では、芸術性の髙い
すばらしい演奏に新座市民はもとより、日本中の多くの人々が魅了さ
れました。
また、19 8 6年の国際合唱祭シンパティーにおいて耳にした、エ
レルへインの音のすばらしさと、フィンランドの方々のご厚意を忘れ

ることは出来ません。
それぞれの交流は短いものでしたが、音楽を通して新座の子供達と

の友情は深く結ばれたものと確信しております 。
そして、この度皆様の伝統ある国で再会できる喜びと 、さらに多く
の友人を得て子供達の友好の輪が大きく広がることを願っております 。

新座市教育委員会教育長
TERVEHDYS
Olemme iloisia, että voimme tänään pitää kaupungissanne konsertin Niizan Nuo
risokuoron kaksikymmenvuotisjuhlan kunniaksi. Haluamme ilmaista kiitollisuutemme
kunkin maan suurlähetystölle sekä kaikille niille Suomen, Unkarin ja Viron yksityishen
kilölle, jotka ovat nähneet vaivaa tämän konsertin hyväksi.
Meillä on käynyt suurenmoisia vieraita. Viime vuonna Niizassa vieraili Vox Aurea
Jyväskylästä ja Cantemus Nyiregyhazastaja Tokiossa Helsingin Junioreiden jousior
kesteri. Tämän vuoden heinäkuussa teki vierailun Unkarin Radion Lapsikuoro. Heidän
esitystensä korkea taiteellinen taso lumosi suuret joukot kuulijoita ei ainoastaan
Niizassa, vaan kaikkialla Japanissa. Emme myöskään voi unohtaa Ellerheinen
fantastista musiikkia ja vieraanvaraisuutta Kansainvälisessä Kuoro Sympaatissa, joka
pidettiin Suomessa vuonna 1986. Vaikka kukin kokoontuminen oli lyhyt, olemme
varmoja, että musiikin kautta niiden lämmin ilmapiiri tulee aina säilymään lasten
mielissä.
Nyt olemme hyvin iloisia voidessamme jakaa tämän ajan kanssanne teidän musii
kista perinnerikkaassa maassanne. Toivomme ystävyyssuhteiden lisääntyvän ja
ystävyyden kehän laajenevan yli koko maailman.
Opetustoimentarkastaja
Kouluhallitus Niiza
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Shoichiro Nakamura

JAPANIN ARKKITEHTUURI
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LINNAT JA VARASTORAKENNUKSET
MYÖHÄISKESKIAJALLA

Yhteiskunnan rakennemuutokset ja elinkeinoelämän muuntuminen muodostavat
perustan, jolle rakentamisen muutokset nousevat. Näin on laita erityisesti Japanin
arkkitehtuurissa.
Viljelty maa-alue ei lisääntynyt juuri lainkaan yhdeksänneltä vuosisadalta kolmannelletoista mentäessä, kun taas neljänneltätoista vuosisadat kuudennelletoista
siirryttäessä viljelty alue kolminkertaistui. Kun viimeinen hojo-suvun jäsen teki
harakirin 1333, keisari Go Daigo otti vallan, mutta ritaristo ei tähän tyytynyt ja 1338
Ashikaga Takauji julistautui shoguniksi. Alkoi Ashikaga-shogunaatinaika, joka kesti
vuoteen 1573. Tänä aikana maanviljelystä kehitettiin määrätietoisesti koko maassa.
Eräät huomattavista vallassaolijoista olivat poikkeuksellisen pystyviä maankäytön ja
rakentamisen pioneereja ja he käyttivät taitojaan rakentaakseen korkeaseinäisiä,
syvien vallihautojenturvaamia linnoja, joiden arkkitehtuurien aivan oman tyyppistään.
Tämä julkinen rakentaminen seinäratkaisuineenja vallihautoineenoli Japanin urbaa
nin rakentamisen alku. Himeji-linnan keskustorni leijuu korkeitten muurien yläpuolella
muodostaen alempien seinä- ja räystäsrakennelmien kanssa harmonisen koko
naisuuden. Kuitenkin tämän julkisen rakentamisen osatekijät, vallihauta ja muurit,
keskustorni ja muut kokonaisuuteen liittyvät rakennukset ovat linjoiltaan täysin
erilaiset, muurien päälle rakennetut talot mieltyvät vauraiksi maataloiksi ainakin
suomalaiselle, eikä kaupunkitaloksi. Meille näkyy Punkaharjulle kohonneen eräänlaisia
*'shogun-linnan" pikkujälkeläisiä loma-asunnoiksi kaarevine muuri-kivijalkoineen.
Himeji-linna antaa vaikutelman meikäläisestä kartanorakennuksesta tai parista
päällekkäin. Kivimuuri olikin itse asiassa maaseutuperäinen.
Nämä linnat olivat Japanin ensimmäisiä varsinaisia vahtitorneja, rakennuksia,joista
katsottiin kauas ja - alas. Ei varmasti ole sattumaa, että ne rakennettiin sotilaiden
hallitessa. Muinaisista pagodeista katseen oli tarkoitus suuntautua ylös ei alas. Näitä
linnoja lukuunottamatta muita korkeita rakennuksia ei juuri ollut - Kinkakuji ja
Ginkakujisekä joitakin muita puistoihin liittyviä 2- tai 3-kerroksisia rakennuksia, jotka
olivat tarkoitetut maiseman katseluun. Mukaan voitaisiin mahdollisesti vielä liittää
Tofukujin - korkeat portit ja Sanmon.
Nämä shogun-linnat olivat Japanin ensimmäiset varsinaiset korkeat rakennukset,
asumukset, jotka olivat tarkoitetut sekä arvonannon kohottamiseen että ympäristön
tarkkailuun. Ne avasivat kirjaimellisesti uusia näkymiä - ja itse asiassa kaupunkia
tarkkailtiin ensimmäisen kerran lintuperspektiivistä. Luotiin katse kaukaisuuteen.
Linnat muureineen ja valkeine, kalkittuine seinineen olivat rakennetut ja suojatut
tulipalojen varalta, tämä on myös kuran, rakennusten yhteyteen kuuluvan varastohuo
neen, eräänlaisen "aitan" tyyppipiirre. Moni toisesta kulttuuripiiristä tuleva ihmettelee

10

Himeji
epäilemättä, että samanaikaisesti, kun osattiin rakentaa paloturvallisesti, tavallisten
asuinrakennusten ollessa kyseessä näin ei menetelty. Ihmettely on ymmärrettävää,
koska länsimainen rakentaminen ei tunne mitään vastaavaa kuin japanilainen
varastohuone, kura. Sitä paitsi japanilaisen katsantotavan mukaan miellyttävästi
asuttavaa taloa oli mahdotonta tehdä paloturvalliseksi, ei edes kivimateriaalista.
Varastohuone, kura on sen sijaan lähes täydellisesti paloturvallinen; tätä edistää
huomattavasti rautaovi, joka estää ilman virtaamisen.Syynä paloturvan vaatimukseen
on shinden, tapa varastoida huonekalut ja muut tarvekalut kunnes ne olivat tarpeen
tai tilaisuus muuten vaati niiden esille ottoa. Ainoastaan aivan todella välttämättömät
jokapäiväiseen rutiiniin liittyvät tavarat pidettiin esillä', kaikki muu varastoitiin arvoesineetvieraitajaerityistilaisuuksiavarten.talvivälineistö pidettiin kesällä varasto
tilassa ja päinvastoin ja kauppiaan talon kyseessä ollen, kauppatavarat (vrt. makasii
ni). Kuten saatamme kuvitella tämä asuintalo-varastomakasiini-yhdistelmä vaikutti
elämäntapaan. Omassakin kulttuurissamme vaihdetaan ja varsinkin vaihdettiin
aiemmin kesäksi ja talveksi eri verhot, matot jne. Toisen kauden sisustuselementit
varastoitiin. Kuka niitä aikoja vielä muistaa, muistaa varmasti millainen liikekannalle
pano se oli. Japanissa sisustuselementtienesille otto ja vaihtaminen liittyy enemmän
kin juhlapäiviin ja perhetapahtumiin.
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1600-luvulla Edon (nyk. Tokio) asukasluku oli ylittänyt miljoonan. Tämä teki siitä
yhden maailman suurimmista kaupungeista. Lähes 25〇- vuotisen historiansa aikana
kaupunki koki yli 40 tulipaloa, jotka toinen toisensa jälkeen tuhosivat kaupungin
keskeisimmät alueet, siitä huolimatta muutaman päivän kuluttua palosta toiminta alkoi
uudestaan samoilla paikoilla kuin aikaisemminkin. Tämän tekivät suurelta osin
mahdolliseksi juuri paloturvalliset kura-rakennukset. Nykypäivien Tokiossa ei ole
suuria tulipaloja eikä kura-systeemiä. Silti rakennukset puretaan ja rakennetaan
säännönmukaisesti ehkä muistoina menneiltä ajoilta.

KAUPUNKIEN KEHITTYMINEN

700-luvulla johtava kaupunki Heijo rakennettiin tarkasti Tang-dynastian pääkau
pungin Chang 'in
mukaiseksi, Japani eli historiansa sitä vaihetta, jolloin Kiinan
kulttuurista otettiin laajalti vaikutteita. Samoihin aikoihin rakennettiin Todaiji-temppeli,
jossa on Suuri Buddha, maailman suurin pronssipatsas. Maaseudulle syntyi kaupun
keja, joiden pohjana oli kiinalainen perinteinen ruutukaava ja muun muassa 40
kansallisesti rahoitettua temppeliä eri puolilla maata. Ennen myöhäiskeskiajan linnoja
nämä olivat Japanin suurimmat rakennukset.
Paljon myöhemmin 1500-luvulla linnoja, linnakaupunkeja ja satamakaupunkeja
nousi 140 kohteeseen ympäri Japania. Näiden kaupunkien ilme vaihteli johtuen koosta
ja maaperästä, mutta linjoiltaan ne olivat kaikki samaa sukua. Nämä mahtavat
rakennusprojektit olivat mittava urakka - itse asiassa ei ole muuta kansaa, joka olisi
jopa kahdesti selviytynyt moisesta urakasta. Eri puolelle maata rakennettiin ensin 30
ja toisella kerralla yli sata kaupunkia.
Japanin saaristo levittäytyy koillisesta lounaaseen ja sulkee alueeseensa monimuo
toisen, rikkaan ekologian. Samaa ei voi sanoa perinteisestä arkkitehtuurista lukuunot
tamatta joitain kattomallien vaihteluja. Maataloissa pysyttiin määrätyn sosiaaliluokan
piirissä. Jokaiseen taloon kuului maalattiainen huone, lautalattiainen huone ja tatamihuone. Maalattiainen huone oli kaiku maakuoppa-asumuksesta, lankkulattiainen
huone muistuma shinden-tyylistä ja tatami-huone periytyi myöhäiskeskiaikaisesta
shoin-tyylistä. Näiden kahden kaupunkienrakentamissysäyksenaikanapääkaupungin
vaikutus suodattui ympäri maan. Alueelliset pääkaupungit ja valtionsponsoroimat
temppelirakennuksethävisivät aikojen myötä, mutta linnakaupungitja satamakaupun
git imivät puoleensa liikaväestön, joka oli syntynyt maanviljelyn laajetessa. Näistä
linnakaupungeista kehittyi alueellisia keskuksia.
Samoihin aikoihin maanviljelys jatkoi leviämistäänja siihen liittyvä rinteitten penger
täminen toi tullessaan tulvia ja muita onnettomuuksia. Katsottiin viisaammaksi luopua
viljellyn maa-alueen laajentamisesta ja siirryttiin puuvillan ja silkin kaupalliseen
tuottamiseen. "Suljetun maan" aikakautena luotiin maanlaajuinen jakelujärjestelmä ja
rakennusteollisuus kiwari- ja tatami-wari- standardoineen tuli osaksi talouden
jäsentymistä. Puusepät saattoivat vain maahan vedettyjen viivojen ja merkkipisteiden
perusteella muotoilla rakennuselementitetukäteen ja pystyttää ne sitten rakennuspai
kalle ja, jos oli tarpeen, siirtää toisaalle. Tätä rakentamista nimitetään nykyään
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elementtirakentamiseksi. Yhdenmukaisuus ja yhteensoveltuvuus mahdollistivat
asunnonvaihdon yhteydessä ottaa mukaan kaikki tatamit ja muut sisustuselementit,
fusumaja shoji. Asukkaat saattoivat siirtyessään uuteen asuntoon ottaa ne mukaansa
siinä kuin muutkin tavaransa. Itse asiassa meikäläinen tapa, jossa kaikki varusteet
ovat valmiina, on harvinainen. Muualla on yleensä tapana, että jokainen tuo omat
varusteensa tai hankkii hellat, jääkaapit jne. oman makunsa ja maksukykynsä
mukaan.
Vielä toiseen maailmasotaan asti japanilaiset saattoivat olla varmoja, että tatamit
ja muut kalusteet "istuivat" myös uuteen asumukseen. Tämä vakiomitoitus.joka koski
myös lipastoja ja muita huonekaluja, oli huomattava kannustin kaupan erikoistumisel
le. Esimerkiksi yhden fusuman - huoneiden välisen liukuvan varjostimen tai välisei
nän valmistamiseen osallistui yli kymmenen erikoistunutta käsityöläistä. Tuskin on
toista esiteollisen ajan maata maailmassa, jossa erikoistuminen oli näin pitkällä. Juuri
tämä työtehtävien erittely toi mukanaan asuntoarkkitehtuurin.Se oli myös alkuna ajan
teollistumiselle.

Lähteet:
Japanese Architecture
by Kawazoe Noboru
Japanese homes and their surrounding
by Edward S. Morse
Seuraavassa numerossa käsitellään
länsimaisen arkkitehtuurin ja
modernin suunnittelun tuloa
Japanin arkkitehtuuriin.
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Kuratani N et ai
Hadamitzky W & Spahn M
A NEW DICTIONARY OF KANJI
KANJ1 & KANA
USAGE
A Handbook and Dictionary of the
2 000 different Kanji entries.12 500 word Japanese Writing System
entries.
530,I 945 basic characters 144,-

THE OXFORD DUDEN
PICTORIAL JAPANESE AND
ENGLISH DICTIONARY
197,-

Shimizu M & Narita S (eds)
JAPANESE ENGLISH DICTIONARY
233,519 pp. Webster's New World 1983
Over 12 (MX) entries. 2 8(X) idioms and
derivatives.
93,-

Hepburn J C
JAPANESE AND ENGLISH
DICTIONARY
430,With an English-Japanese Index

Hyojun Romaji Kai
ALL-ROMANIZED ENGLISHJAPANESE DICTIONARY 97,-

Brannen N S
THE PRACTICAL ENGLISHJAPANESE DICTIONARY 170,-

The Japan Foundation
BASIC JAPANESE ENGLISH
DICTIONARY
An easy-to-use dictionary for beginners.
Around 3 (XX) entries.
181,-

Hcinonen S
SUOMALAIS-JAPANILAINEN
SANALUETTELO
Yli 2 (XX) yleiskielen sanaa ja sanontaa.
45,-

Kaneda F (ed)
WEBSTER S NEW WORLD
COMPACT
JAPANESE DICTIONARY
Japanese - Englisli/English - Japanese

Kawamoto S (cd)
ENGLISH JAPANESE DICTIONARY
160,-

Tervetuloa tutustumaan

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA
Pohjoisesplanadi 39, 00100 Helsinki, puh. 90-121 41,avoinna ma-pe 9-20, la 9-10.
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TAPAAMASSA JAPANISTA
SAAPUNEITA SUOMEN YSTÄVIÄ
1. Tunnelma Japanin suurlähettilään
residenssissä oli välitön.
2. Japani-Suomi-yhdistyksen
varapuheenjohtaja Katayama Yutaka
vastaanottaa JKY:n kalenterit
ryhmälleen. Vasemmalla Keiko
Yoshizaki, oikealla Hayakawa Haruko.
3. Haruko-san taustanaan kesäyö.
4. Keiko ja Minoru Wada.
5. Hayakawa Haruko käy vilkasta
keskustelua ...suomeksi.
6. JKY:n kirjastonhoitaja Minna
Lehmusto, juuri Japanista vuoden
pituiselta teeseremoniaopinnolta
palannut Pauliina Vuorinen ja JKY:n
johtokunnan varajäsen Sirpa Kondo.
7. Johtokunnan jäsen Gunnel Ravi,
j-kunnan sihteeri Heini Wiljander,
Laura Lappalainen ja Kaarina Lehtonen.

4

5

Yläosan kuvituksena epätavallisesti rajattua japanilaista kuvaamataidetta, enim
mäkseen 'Virtaavan maailman kuvia". Alla itämaisen horoskoopin eläinmerkki ja se
litys kuinka käy KOIRAN VUONNA 1994. Kahdella ensimmäisellä kalenterin
liuskalla on yleinen selostus itämaisesta astrologiasta ja sen eläintyypeistä. Joka
kuukauden kohdalla eläin japaniksi, suomeksi ja englanniksi, kalligrafia eläinmerkistä Yoko Kobayashin. Selostus tulevista tapahtumista suomeksi ja englanniksi.
Kalenterin koko 14x29 1/2 cm. Hinta jäsenille ä 20,-,,ei-jäsenille ä 25,-, lisää tulee
postimaksu. Tilaukset: PL 305, 00101 HELSINKI tai puh. 637 036 arkisin klo 9-11.
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Ote Japani-Suomi-yhdistyksen jäsenlehden
suomenkielen opiskeluun liittyvästä materiaalista.
Päästäisiinpä samaan Tomossa.

KANSAN SATUシりーズ⑥

ち舟勝れているかを試そう。」とペイッコは直ぐに元
気を取り直して提案しました。

・ペイツコとマッティのカくらべ
ペイツコ※とマッティが伸の良い友逹になったと

3、マッティといろんな種宵（の遊びで競争を始めよ
?という考えがペイツコには浮かびました。マッテ
イは喜んでこの考えに賛成しました。
それで彼等はペイツコのうちの近〈の森に出掛け、

'・じゃあやってみよう」マッティは答え、直ぐに切

リ倒した木の根木を両手で引つ張ると 、木はたやす
＜いくらかの距離が動きました。

r僕はこのとおり。じゃあ君はどうだい。」マッテ
イは自分の仕事が終ってから尋ねました。

「見ていろ」ペイツコは言い、木の根を持ち上げ、
肩に担ぎ、引つ張り始めました。しかし、マッティ

工人のうちどちらが早く大きな木を倒すことが•でき

は木の上に座って、横に生えている木に摑まって反

るかをまず試しました。初めにペイツコが試してみ

対に引つ張りました。だから木はちっとも動きませ

ました。彼は大きな木を両手でつかみ、それに抱き

んでした。

付いて倒そうとしました。し・•し木は倒れませんで

「どういうことだ。」ペイツコは叫びました。

した。それから今度はマッティ必その仕事に取 ＜）掛

「引つ張れ、引つ張れ。そうすれば動くよ。それつ、

かりました。彼もまた木の幹に抱き付き、しかしぞ

それつ。」

れから突然大きな声で叫びました 。それは、「どけど

しかし、木はただがさがさ音がするだけで、ちっと

〇,今、木が倒れ・るぞ/」ペイツコがこの声でひど

も動きませんでした。

くびっくりして森の中遠〈へ走っていったとき、マ
ッティは持ってきた斧を隠していた所から突然引っ

張りだし、それで木を切り倒しました。ペイツコが

「これは不思膏義だ。」（とペイッコ。）
「まったくだ。」（とマッティ。）

ペイツコは（この課題を）諦めました。

森から戻って来だとき、木が倒れていたので、マッ

「じゃあ聞いてくれ。石を握り潰すことをやって見

ティのli 7*»木を倒すのは上手だということをペイ

よう。これなら君は僕に勝てないよ。」前のゲームが

ッコは正直に認めなければなりませんでした 。

終った時にペイツコはマッティに叫びました。

「それじゃあ今度は木を引つ張り出すことで、どっ

「やって見よう。」マッティは言いました。マッテ
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イはそのとき思い出しました。ポケットに茹でたじ
やがいもを持っていることを。

「お互いに自分にあった石を地面から拾って握り潰
すことにしょう。」

「僕はこの石を選ぶよ。」ペイツコは言いました。
「じゃあ僕はこれだ。」マッティは言い、ポケット

に石を突つ込むふりをしました。
「よし、さあ潰すんだ。」

「それじゃ今度は少なくとも鉄の棒を投げることな
ら、君は僕よりいいことはないだろう。」そう叫ぶと

ペイツコは急に走りだし、家の庭から大きな鉄のハ

ンマーを持ってきました。

まだ何も決めていないうちにそれを空に投げまし
た。それは本当に高く昇り、戻って来たときには深
く地中に沈みました。
「こんな風に投げてみろ。君も高く投げてみろ。木々

「すぐにだ。」

の梢の上まで。そしてこんな風に地而に深く沈めて

潰し始めました。ペイツコは力強く握ったので、

みろ。」

目から涙が溢れるほどでした。
マッティの石は、柔らかいじゃがいもだったので、
それを握るやいなやすぐに潰れました。
「うーん。これは奇妙だ。」ペイッコは考えてから

石を遠くにほおり投げました。

「こんなもんだよ。石の大きさは同じでも、男のカ
には、違いがあるのさ。」

その次にペイッコは石投げを提案しました。

「それならまさか君が勝てるはずないよ。」とペイ
ッコは言い張りました。

マッティはこんな場合のためにも（ちやんと）準
備をしていたので、負けないぞと思っていました。

「じゃ、試すしかないな。」マッティはつぶやいて
ハンマーを手にとり、勢いをつけて振り始めました。

「だけどちょっと待てよ。」ハンマーを振りながら
マッティは言いました。「雲の魂がそばに来たら、そ

の時このハンマーを雲の上に投げよう。そうしたら
君は僕が何ができるかがわかるだろう。」
そうしてマッティは勢いよくハンマーを振り続け

ました。するとペイツコは慌てて言いました。

「そ、そんなことやめてくれ。そのハンマーは僕の
たった一つのもので、それが雲の上に残っちゃった
ら僕はそれをなくしちゃうよ。そんなことしなくて
も君に何ができるか信じるよ。」

「じゃあやろう。まず石を選ぼう。」マッティは言

「そうかい、信じるんならそれでいいことにしよう。」

いました。そして丸い、鳥のような格好の石を地面

マッティは言い、これで今回の力くらべは終わり

から拾い、ポケットに突つ込みました。
「なんでポケットに突つ込むんだい。」ペイッコは
尋ねました。

となりました。
（楽Peikko=“お人好し”の鬼のような森の住“人”）

（池新吾訳渡辺忠恕監修）

「君もそうしろよ。」

ペイツコもまた石をポケットに突つ込み、それか
らその石を空高く投げました。

石は長く空中にとどまっていて、これからきっと

勝てるぞと喜びに浸りました。
しかしマッティは石の替わりに、ポケットに用意
していた小さな鳥を空に放しました。鳥は空にとつ

ても長くとどまって、戻っては来ませんでした。

「これはまた不思議だ。僕が君にまったく勝てない
なんて。」ペイツコはつぶやき、本当に不思議がりま
した。
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Peikko ja Matti kilpailemassa.
Kun peikko ja Matti tulivat lähemmiksi ystäviksi,
heräsi peikossa ajatus ruveta kilpailemaan Matin
kera kaikenlaisissa konsteissa. Matti mielellään suos
tui semmoiseen.
Niin he menivät metsään Peikkolan lähistöllä ja
rupesivat ensinnäkin koettamaan, kumpi heistä saisi
pikemmin suuren puun kaadetuksi. Ensin sai koet
taa peikko. Hän tarttui käsin suureen puuhun ja
rupesi sitä sylivoimalla kaatamaan. Eihän se kaatu
nut. Sitten sai Matti ryhtyä toimeen. Hänkin tart
tui aluksi sylin puunrunkoon, mutta sitten yhtäkkiä
karjasi kovalla äänellä, että »pois, pois, nyt puu jo

kaatuu»; ja kun peikko tätä ääntä kovasti säikähtäen
loikkasi loitos metsään, tempasi Matti äkkiä mukaan
tuomansa kirveen kätköstään ja hakkasi sillär puun
poikki. Kun peikko tuli metsästä, oli puu kaatunut
ja vilpittömästi hänen täytyi tunnustaa, että Matti
oli tässä puunkaadossa häntä etevämpi.
—Mutta koetetaanpas sitten puun vetämisessä,
kumpi siinä on taitavampi, ehdotti kohta urhokkaasti
peikko.
— Koetetaan vain, vastasi Matti ja tempasi kaa
detun puun tyvestä käsiinsä ja veti sitä helposti
kappaleen matkaa. — Niin minä, mutta kuinkas
sinä? kysyi hän teon tehtyään.
—Saatpahan nähdä, sanoi peikko ja nosti puun
tyven olkapäille sekä alkoi vetää. Mutta Matti is
tuutui puun latvalle ja tarttui vieressä oleviin kas
vaviin puihin kiinni, pitäen vastakynttä. Eihän se
puu paljoa liikkunut.
—Mikä sillä on? kivahti peikko.
—Vedä, vedä vain, kyllä se tulee. He-hei!
Mutta puu vain ruskahteli, ei paljoa liikkunut.
—Itse ihme tässäI
—Tosiaanl
Ja peikko jätti puuhansa.
—Mutta kuule, käydäänpäs kiveä puristamaan,
siinä sinä et voita minua, huudahti peikko Matille,
kun edellisestä oli päästy.
—Käydään vain, lausui Matti. Samalla muisti
hän, että hänellä oli taskussaan keitetty peruna.—
Käydään vain ja kumpikin saa valita maasta itsel
leen sopivan kiven, jota käy sitten puristamaan!
—Minä otan tuon kiven, sanoi peikko.
—Ja minä tämän, virkahti Matti ja oli panevi
naan kiven taskuunsa.
—Ja nyt puristamaan!
—Heti!
Käytiin puristamaan, ja peikko puristi jotta vesi
silmistä tihkui. Matin kivi meni heti mäsäksi, kun
hän siihen tarttui, sillä eihän pehmeää perunaa
tarvinnut paljoa puristaa.
—No, tämä on kumma, tuumi peikko ja heitti
kiven loitos luotaan.
-r Siinä se on, että yksi on kivillä koko, vaan
erilainen miehillä voima!
Sitten ehdotti peikko kiven heittoa. — Siinä sinä
et suinkaan voita, intoili hän.
Matti oli tätäkin tapausta varten tehnyt varat- ja
ajatteli toisin.

— Käydään vain ja valitaan kivet, sanoi hän.
Ja samassa otti hän pyöreän, linnunnäköisen kiven
maasta ja pisti sen taskuun.
—Miksi sinä sen taskuun pistät? kysyi peikko.
— Tee sinäkin niin.
Peikko pisti hänkin kiven taskuun ja viskasi sen
sitten ilmaan. Se viipyi siellä aika kauvan ja hän
oli voitonriemuisena. Mutta Matti päästi kiven ase
masta taskuun varaamansa pikku linnun ilmaan ja
se viipyi siellä niin kauvan, ettei palannut koskaan.
—Se nyt on ihme, etten minä sinua koskaan voita,
virkkoi peikko ja oli kovin ihmeissään.
—Mutta tuota rautakurikkaa sinä et ainakaan
heitä paremmin minua, huudahti hän hyökäten yht*äkkiä hakemaan suurta rautanuijaa talonsa piha
maalta. Ja ennen kun oli vielä mitään sovittu, heitälsi hän sen ilmaan, ja se nousikin sinne niin kor
kealle, että takasin palattuaan upposi syvälle maa
han.
—Niin, heitäppäs sinä noinl Heitäppäs sinä noin
korkealle, tuonne loitos puitten latvojen yläpuolelle,
ja upota sitten noin syvälle maahan, intoili peikko
kumppanilleen.
—Ka, pitänee yrittää, arveli Matti ja otti kurikan käsiinsä sekä rupesi sitten sitä huimasti heilut
tamaan.
一 Mutta eläpäs, virkkoi hän sitten, — annapas
kun tuo pilvenmöhkäle tulee lähemmäksi, niin hei
tän tämän sen päälle, niin että kerran näet, mihin
pystyn.
Ja hän jatkoi huimaa heilutustaan. Silloin peikko
hätäytyi ja sanoi:
—Ei, elä veikkonen, elä tee sitä; kurikka on mi
nulla ainoa ja silloinhan minä sen menetän, jos se sinne
pilven päälle jää. Elä tee sitä, uskon minä muuten
kin.
-一 No, kun uskot, niin olkoon sitten, sanoi Matti,
ja kilpailemiset loppuivat tällä kertaa.
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フィンランド語の諺と日本の諺⑭
/切というものは乗り越えても乗り越えても気が
付くといつもし!の前に迫っている。
今回もフィンランド人の同僚の協力を得て普段使

われる言いまわしを紹介することによって急場を凌
ぎたいと思う。

1. Olenko minä kolmas pyörä?
私、三番目の車輪かしら？

（=私、お邪魔かしら？）
二輪の馬車に三つめの車輪はいらないのでこの
ような言い方になる。

2 . Putosin kuin eno veleesta.
おじさんが舟から落ちるように落ちた

（=いろいろ説明があったにもかかわらず全く理

解できなくなった様子）

3. Minulla on oma lehmä ojassa.
私は溝に牛を持っている

（=n分の利益になる）
4

. Älä tee kärpäsestä härkästä.
蝇を牛にするな

（二物事を大そうに考えるな、心配するな）

5 . Älä osta sikaa sakissa.
袋の中の豚を買うな

（二確かめてから行動に移せ）

6 . Lahjahevosta ei katsota hampaisiin.
もらった,馬の歯まで見ない
られた物にケチをつけるな）

7. Kun sataa niin anna sataa.
雨が降る叶は降らせておけ

8 . Heitän rukkaset naulaan.
手袋をフックにかける
（=もうやめた./）

9. Menköön niin pitkälle kuin pippuri kasvaa!
胡椒の生えてる位遠くまで行ってしまえ

（=もうかかわりたくない/）

10. Sillä sipuri.
これで玉ねぎ/

（=これでおしまい）
まるでアニメの上人公が言いそうなユーモラスな

言葉だが、分別盛りの大人でも、男性でも、特に腹
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をたてて話を切りあげたい時に使う。

河村美奈

1994

1993

ti

9.11.

la 27.11.
la

11.12.

ti 28.12.

la

8.1.

ti 25.1.

ti

8.2.

la 19.2.
la

5.3.

Tiedustelut ja yhdistyksen
puolesta koordinoija:
Laura Lappalainen P.637 036
ma ja to klo 8-10.00
Viikolla 36 (5•-12.9.)
matkoilla.

ti 22.3.
Paluupäivä vapaasti valittavissa;
Ientopäivinä keskiviikko tai
sunnuntai.

huom!
lama etu vain
vähintään 6 kk.
jäsenenä
olleille.

Yllä oleva ka n j i lukeutuu MONOAI> kysy
vakiopalsta,

my s , probleema.

Tämä on

jolta voi kysyä mi eleen tul lei ta pulmia.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki 1 〇

KYLMÄÄ, mutta millaista?
Eräässä japanilaisessa julkaisussa oli lueteltu juhlapäiviä. 8.-9.10 esiintyivät
allaolevat kanjit. Löysin niille äänneasun KANRO ja SOKO. Voisiko suo
meksi ajatella ‘yieiskylmä” ja huurre?

寒露霜降
KANRO

SOKO

HIILIHAMPAAT? Meidän kulttuurimme on aina ihaillut helmihampaita,
mutta japanilaiset mustasivat etuhampaansa. Miksi? Oliko se heistä
kaunista?
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問
題

TSUNOKAKUSHI
Japanilaisella morsiamella on päänsä ympärillä valkoinen side. Se on japaniksi
Tsunokakushi ja sen tarkoituksena on varjella tulevaa vaimoa kantamasta ylettömiä
mustasukkaisuuden sarvia. Muuten tulos on alakuvan kaltainen. Se esittää naisen
koston ja mustasukkaisuuden sarvipäistä ilmettä, HAN-NYA.

Lisää juttua kirjoitusmerkeistä.

L.L.

MIKÄ IHMEEN BUDO?

Sana a BUDO ei löydy sana- eikä tietosanakirjoista. BUDO tarkoittaa "taistelun tie".
BUSHIDO on soturin tie. Bushi on Samurai tai sotilas. BU on taistelu, sota ja DO on
tie, tapa, periaate. BUDO on siis japanilainen yhteisnimike kaikille sieltä kotoisin
oleville taistelutekniikoille. Kiinan kielessä DO on TAO. DO yhdistetään siis sanoihin

JUDO, AIKIDO, KARATE-DO.TAE KWON DO, KYUDO, KENDO, TAIDO, KOBUDO ym.

Muut lajit kuten Jujutsu, Ninjutsu, Kung Fu, Kempo, Bojutsu, Bo-karate, Full-Con
tact-Karate, Thai-nyrkkeily, Tai Chi Chuan yms. ovat kehittyneet edellisistä lajeista
ja ovat osittain puhtaita tekniikka- tai kilpailulajeja.
BUDOIiike on siten liike, joka myy välineitä edellä mainittujen lajien harrastajille ja
välittää - ainakin Helsingin NI-DAN - myös DO-tietoa. Puhuu siis vanhojen kau
koidän periaatteiden, kulttuurin ja filosofian puolesta, sillä siinä mielessä meillä
länsimaalaisilla on oppimista.
Kaukoidän perinne, kulttuuri, tieto ja taito ovat huomattavasti vanhempia kuin meidän.
Idästä tulee valo, sanotaan. Japani on nousevan auringon maa. Näihin viisauksiin
kannattaa perehtyä - se auttaa arkipäivänä. Sillä keskittymisen voi oppia, refleksejä
voi kouluttaa. Siksi on Karate, siksi on Judo, siksi on Ninjutsu jne.

Itse tekniikat ovat vain sivuasiaa. Ne ovat vain apuvälineitä, joiden avulla päästään
mielenrauhaan, saadaan pää tyhjäksi huonoista ajatuksista, opitaan refleksinomai
sesti tekemään oikea liike oikealla hetkellä ilman, että ajatellaan. Tämän filosofian
omaksuvat esimerkiksi vauvat tai kissat. Tämä filosofia on arkielämää. TÄTÄ ON
BUDO!.

Vanhojen Samuraiden periaatteiden mukaan BUDO vaatii
KÄRSIVÄLLISYYTTÄ,KURINALAISUUTTAPITKÄJÄNNITTEISYYTTÄ.KUNNIOITUSTA, HILJAISU UTTA y ms. BUDO on suorastaan se ainoa oikea kasvatusperiaate.

TERVETULOA BUDO-PIIRIIN!
Peter Schildt

)

V.

ノ

JOKA HYMYILEE
EIKÄ RAIVOA, ON AINA
VOIMAKKAAMPI
Japanilaista viisautta

ONOMATOPOETIIKKAA
bori boriばりばり

bori bori kajiru ばりばり嚙る / järsiä
boro - boro IX ろは、 ノ）
boro boro no kutsu ばろぼろの靴 / kenkära jät
namida wo boro-boro kobosu / vuodatt aa kyyneIia
涙をぶろぶろこばす
botsu botsuばっばっ
Botsu botsu dekakemasho! / Lähdetään liikkeelie!
ぼっぼつ出かけましょう。/ Liikettä!
bubu ぶうぶう
buta ga bubn iu / sika röhkii
豚がぶうぶう云う
bunibun ぶんぶん
Ka ga mi mi no soba de bunibun naita.
蚊が耳のそばでぶんぶんないた 。
Sääsket ini si vai korvien ympärillä.
bura bura ぶらぶら
choch in ga kaze de bura btira shi te i ru
提が風でぶらぶらして居る
1 yhty he i 1 un tiiu lessa
bura bura h i wo okuru / vetelehtiä
ぶらぶら日をおくる/

bur i buriぶりぶり
Ano h i to wa bur i bur i sh i te i t a.
あの人わぶりぶりして居た。
Mies oii vihoissaan.
bur u buru
る 3:る
kowakute buru buru furueru/ vapista pelosta
怖くてぶるぶる震える
Buru buru te ga furuete kakenakatta.
ぶるぶる手が震えて書けなかった〇
En voinut kirjoittaa koska käteni vapisivat.

Kotossa kokattiin Kenichi Kakuton johdolla DONBURIA. Tarkkaavaisuus
täysi kymppi. Huomioi yhdistyksen sihteerin uusi essu.
Alakuvassa kesällä sommiteltuja ikebanoja.

Joka vuosi kesä muuttaa
kurkiaurojen mukana

Suomesta etelään

Peltolemmikki niinkuin pieni lähde
Kotipihassa
syksyinenkin apila
muistot mieleen tuo lapsuuskesien

Syksyn kuulaus lupauksen sisältää

ensi kesästä

Sade laulaa hiljaa itsekseen

pisaroiden pudotessa maahan.

BALETTIA
Suomen kansallisoopperan balettikoulu esittää baletin "Kenraali Raiko”. Ko
reografia Ilkka Lampi. Ensi-ilta 12.11. näytökset 13.,14. ja 16.11.

TV/ELOKUVA
Perjantaina 26.11. TV 1 Mishlma-elämän neljä lukua.(USA 1985) Ohj.
Paul Schrader. Pääosassa Ken Ogata. Kunnianhimoinen elämänkertaelokuva kiistellystä japanilaisesta kirjailijasta Yukio Mishimasta, jonka kuohuva
elämä päättyi rituaaliseen itsemurhaan 197〇.

SHIATSU HIERONTAA
SUGGESTOTERAPIAA
Shiatsuterapeutti
Sampsa Korhonen
Vilppulanne 20 A 00700 Hki

R(90)3515 903, 355 395
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JAPANIN KIELEN JA KULTTUURIN PROFESSUURI
Helsingin yliopistoon Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselle on saatu lahjoitusvaroin Japanin kielen ja kulttuurin professuuri alkaen 1.3.1993. Virkaa hoita
maan on lukuvuodeksi 1993-94 määrätty FK Pirjo-Riitta Kuusikko. Ennestään lai
toksella on Itä-Aasian tutkimuksen professuuri vuodesta 1987 lähtien. Tällä hetkel
lä virkaa hoitaa FT Kauko Laitinen.

E LO KUVIA

kaikkiin näytöksiin on vapaa pääsy

Tl 12.1〇, klo 18.00 yhdistyksen omassa sopessa Wecksellintie 6 Van
hassa EirassaKonjiki Yasha (Golden Demon)
Ohj. Shima Koji. Näytt. Negami Jun, Yamamoto Fu
jiko. Filmi perustuu Ozaki Kojon kirjoittamaan no
velliin (Vanha Shimpa-teatteriadaptio) . Se on ker
tomus rikkauden tuhoisista seurauksista. Köyhä
orpopoika ei saa rakastamaansa neitoa ja päättää ri
kastua hinnalla millä hyvänsä - mutta tämä muuttaa
kin miehen ja sen seuraamukset ovat traagiset. Värileffa ja engl. tekstitys.
Ilmoittautumiset arkisin klo 9-11 p. 637 036. En
simmäiset 15 mahtuvat.
Tl 26.10.klo 18.00 Paikka kuten 12.1 〇. Zatolchi to Yojimbo (Zatoichi tapaa Yojimbon) Ohj. Okamoto Kihachi
(1970) Näytt. Katsu Shintaro, Mifune Toshiro,
Arashi Kanjuro, Wakao Ayako.
21.elokuva suositussa Zatoichi-sarjassa, joka ker
too sokeasta “super” kulkuri/hierojasta Zatoichista,
joka vammastaan huolimatta on mestari-miekkamies. Tässä jaksossa hän kohtaa toisen sankarin,
\bjimbon, joka on tuttu Kurasawan samannimises
tä leffasta.
Värileffa ja originaalikielellä ilman tekstitystä. Ilm. ku
ten edellä

JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ TARJOAA ELOKUVAN
La 6.11.klo 11.00
Elokuvateatteri Diana, Yrjönkatu 10
Uemurl Naomi monogatarl. (Lost in the wilder
ness) Pituus 140 min. Ohjaus Junya Sato. Engl.
tekstitys. Ei ilmoittautumista.

KIRJASTO
Kirjasto toimii yhdistyksen omassa osoitteessa Wecksellintie 6 Vanhassa Ei
rassa. Lainattavina yli 1000 nidettä. Kirjasto on auki kuukauden ensim
mäisenä ja kolmantena lauantaina klo 12.00-14.0〇• Kirjastonhoi
tajaksi on nimetty Minna Lehmusto.

SYKSYN KALLIGRAFIA
轮ko

Kobayashi opettaa kalligrafiaa lauantaisin klo 10-12 Porthanian luen
tosalissa 22〇. 23.1 〇., 20.11. Ja 11.12. Ei ilmoittautumista.

IKEBANA
Ikebanoja sommitellaan kerran kuussa Wecksellintie 6 Vanhassa Eirassa al
kaen klo 15.0〇• Käytetty aika vaihtelee 2-31. Ikebanaryhmän kokoavat vuo
rotellen Gunnel Ravi ja Laura Lappalainen.
Su 24.10. klo 15.0〇. Ilmoittautumiset Laura Lappalainen arkisin klo 9-11
p. 637 036. Ryhmään mahtuu 6. Kurssin hinta 40,- sisältää
kukat.
Su 7.11.
samoin kuin 24.1 〇. paitsi ilmoittautumiset Gunnel Ravi arkisin
klo 10-12 p. 555 304.

JAPANIN KIELEN OPISKELU

ALKEISKURSSI
Opettajana Tarja Kurki torstaisin klo 17.00-18.3〇. Kahdeksan kertaa
syyslukukautena, ensimmäinen 21.10 yhdistyksen omassa sopessa Weck
sellintie 6 Vanhassa Eirassa. Sitova ilmoittautuminen arkisin klo 9.00-11.00
p. 637 036. Kurssin hinta 160,- tilille Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PSP 6481-665. Kurssille mahtuu 9 hlöä, jolle määrälle myös hinta on lasket
tu.

JATKOKURSSI
Japanissa asuneille, kauemmin opiskelleille tms. Opettajana toimii Hiromi
Umehara-Sorsa. Kurssipaikka kuten alkeiskurssi, keskiviikkoisin klo
17.00-18.30, ensimmäinen 20.1 〇. Syyslukukaudella 8 kertaa/160,-, jo
ka pyydetään suorittamaan kuten edellä, muut ehdot kuten edellä. Ilmoit
tautumiset kuten alkeiskurssille.

TÖKAIDÖ- ANNANTALON JAPANI-NÄYTTEL/ 4.11.93-9.1.94
5.12. MYYJÄISET
Näyttely on avoinna arkisin klo 18.00 asti ja viikonloppuisin 11-17. Viikon
loppuisin järjestettäneen myös opastusta ja mm. ikebana-, origami- ja kalligrafia-workshopeja.

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä
japanilaisen kulttuurin eri alueita tutuiksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille
suomalaisesta kulttuurista. Yhdistys järjestää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konscrtin, JKY järjestää
myös teatteri- ja orkesteriryhmien vierailuja sekä elokuvailtoja. Julkaisutoimintaa: japanin
kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit, vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri
alueita käsittelevä HASIII-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO- jäsenlehti.
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kiclipallo, origami, ruoka, retket ja pcrinncjuhlat.
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitien järjestämiseen. Jky:llä on
myös kirjasto. Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki.
日本文化友の会は19 7 8年に設立され、フィンランドの人たちに様々な日本文化を
紹介し、また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、日本語テキストとその付属カセットテープ、
年一回発行の総合日本文化特集誌「橋」、年4回発行の当会機関誌「友」などがあり

ます。

またサークルとして生花、書道、言葉のボール、折紙、料理の各部が活動し

ており、その他にも旅行・遠足や伝統的な祭事も行なっています。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あります。
当会への連絡先は、「ヘルシンキ中央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。

Yhdistyksen johtokunta v.1993

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Ronny Rönnqvist
Laura Lappalainen
Heini Wil jander
Antti Lappalainen
Aulikki Sauramo
Mirja Paatero
(jiinnel Ravi

Sirpa Kondo
Naoko Shibayama
HARRASTUSPIIRIT

Varajäsenet:
Filmit
Ikebana

Japanin kieli
Alkeiskurssi
Jatkokurssi
Kalligrafia
Kirjasto

(90)595 068
(90)637 036
(90)417 456
(90) 637 036
(90) 150 2535
(90) 571 541
(90)555 304
(90)8766035
(90)491 039

Ronny Rönnqvist
Gunnel Ravi
Laura Lappalainen

90-595 068
90-555 304
90-637 036

Taija Kurki
Hiromi Umehara
Yoko Kobayashi
Minna Lehmusto

90-495
90-536
90-746
90-341

527
897
746
3313

Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Ilmoitushinnat: I /1 s 200：-,1 /2 S l()0>,1/4 s 50:Lehti ottaa mielellään vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia, jne 41
osoitteella: PL 305, 00101 Helsinki tai
Päiiloiniilla j;i: Laura Lappalainen, Wecksellinlie 6, 00150 Hki,P.637 036

HASH! on Japanilaisen Kuhtuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema
japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä julkaisu.
Jäsenhinta @ 30 : - paitsi kaksoisnumero 11-12,13,14 @35：Ulkopuolisille vastaavasti 40 : - ja 45 : -Lisäksi tulevat postituskulut.
Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
HASHI-nimi tarkoittaa siltaa.Tässä tapauksessa kulttuurisiltaa.
HASHIEN aiheet:
no 4 Japanilainen teatteritaide.
.

no 5 Historia ja yhteiskunta.
no 6 Kirjallisuus.

no 7 Ei ole teemanumero, vaan käsittelee eri

taidelajeja:

musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

no 8 Ruokakulttuuri.

Kirjallisuutta mm Chimako Tadan runoja, keskiajan solaepiikkaa

no 9

no 10 l()-vuotis juhlanumero. HEIAN-kauden kirjallisuutta, ZEN-

maalaustaileen ka unis tyhjyys, Ja pani kansainvälistymisen
paineessa mm.

nol1-12 Japanilainen maailmankuva.

no 13

Vanhuus Japanissa.

no 14

Ja panilainen maisema suunnittelu.

no 15 Japanilainen kuvaamataide.

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan oppikirja JAPANIN KIELI. Kirjan hinta jäsenille 55:muille 7():-,kasetti I 50：-, kasetti II 40:-.Lisäksi tulevat postimaksu, postiennakko

Tilaa alla olevalla kupongilla.
____________________
TILAUSKUPONKI Postitusosoite: PL 305, 00101 Helsinki
Tilaan seuraavat Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n julkaisut:
()HASHI-julkaisu no
()JAPANIN KIELI-oppikirja () KASETTI !
〇 KASETTI II
Lähiosoite

Nimi
Postini! mero
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Puh.

Allekirjoitus

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kultin urin Ystävät ry:n
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305, 00101 Helsinki.
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TO M O ja kultluurijulkaisu
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS

Nimi

Puh

l.iihiosoite

Kansalaisuus ellei Suomen

Postinumero

Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys

Allekirjoitus
43
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Kanji, kirjoitusmerkki ääntyy AKI ja tarkoittaa syksyä.木 riisi ja ノ、tuli. Yksi
selitys: syksyllä föön-tuulen puhaltaessa kaikki kuivuu ja palot ovat yleisiä.
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