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KANSI: SHURIN LINNA JA NAHAN SATAMA
Kahdeksantaitteinen kaihdin, 1800 - luku, 98,8 x 334,4 cm

Tämä kaihdin lienee lähetetty Ryukyun kuningaskunnan kunnianosoituksena 

Shimazun herralle. Shurin linna hallitsee kaihtimen oikeaa laitaa, keskiosasta 

vasempaan on eloisa kuvaus Nahan satamasta. Veronkantolaivat, Satsuma- 

klaanin laivat, ulkomaalaiset alukset, Yanburu - laivat ja lohikäärmeen kynsi- 

veneitten kilpailu muodostavat kiehtovan kuvaelman.

表紙

首里那覇港図 筆者不詳 八曲屏風

沖縄県立博物館

縦98.8 cm 横334.4 cm 一九世紀

この八曲屏風はかって琉球国王から島津公へ献 

上されたものといわれる。屏風に向って右側に 

首里王城を配し、画面中央部から左端にかけて 

那覇港が大勢の人出で賑わっている様子が描か 

れている。進貢船•薩摩の船•異国船•山原 

船・サバニ•ハーリー（爬竜船競漕）など画而 

を注意深く細部にわたってみていくと非常に興 

味深い。



Okinawa Helsingissä.

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry: llä oli ilo ja kunnia toimia isäntänä okinawalaisten rantau

tuessa ensimmäisen kerran Suomeen. Vieraamme olivat selvästi osaksi etelämeren laineis

ta syntyneet. Iloinen mieli ja läikkyvä tempperamentti. Sydämelle teki hyvää nähdä kimonopu- 

kuisten ja liituraitaisten vieraittemme pöyhivän Vanhan kirkon puiston ruskaisia lehtiä pilviksi 

ilmaan. Samoja lehtiä kerättiin myös mukaan kotiin Okinawalle.

Tervetuliais - iltapalalla herätti karjalanpiirakka ihmetystä, mutta "oishii", herkullista se oli,kun 

päälle kasattiin kunnon röykkiö munavoita. Graavi lohi oli tietenkin herkkua. Vieraamme olivat 

tuoneet mukanaan okinawalaista vanhaa sakea, vankkaa ainetta.Haettiin huoneista san-shi- 

nit ja soitettiin ja laulettiin ja lyötiin käsillä tahtia. Sitten tuli uni pitkän Naha - Tokio - Helsinki 

lennon päälle.

Savoy - teatterin esitys 3.10. oli helpotus lokakuussa tietään tallaavalle suomalaiselle. Eteläi

sen elämän pulssi ja muodon taju tunnettuna, muille välitettynä. Kiitos, arigatoo.
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Tomoko-san tulkkaa.
Kädet taputtavat tahtia ja hymyt loistavat vaikka takana on rankka matka.



HOVITANSSI かじゃで風 KAJIYADEFU 

Tästä tanssista käytetään myös nimeä gozefu, 

"Herran edessä" on kaikkein muodollisimpia 

Okinawan hovin tansseja.Se ylistää pitkää ikää, 

valtakunnan rauhaa ja runsasta satoa.Aikoinaan 

tätä tanssivat kaikenikäiset ihmiset osana Ryu

kyun kuninkaan seremonioita Kiinan arvohenki- 

löille. Myöhemmin sitä esitettiin vanhojen tans

sina, rojin rojo, virallisten seremonioitten ja juh

lien alkajaisiksi. Nykyisin esittäjät ovat nuoria, 

joilla on perinteiset kampaukset ja onnea tuotta

vat nauhat Tässä tanssissa esiintyvät kaikki 

Okinawan tanssin perusliikkeet Koreografia on 

tehty sävelmään, jota pidetään Okinawan epävi

rallisena kansallislauluna. Siitä välittyy saaren 

alkuperäiskulttuurin henki.

沖縄の古典舞踏の中で、最も祝儀的色彩の 

濃い踊りで、長寿延命、国家安泰、五穀豊饒 

の思想を内包している。沖縄の国歌ともいう 

べき誠におめでたい曲に振り付けられた翩り 

です。1719年の尚敬王冊封式典の余興芸能と 

して、中国皇帝の使者である冊封使の御前で、 

翁とおみなが多くの子や孫を引き連れて踊っ 

ており、その後にも演出をかえて、「老人老女」 

「老人踊り」を呼んで祝賀の宴の幕開きの芸能 

として踊られています。近年は、若者が黒朝・ 

はちまき姿で踊る演出が多くなっています。 

この踊りの所作には、琉球舞踊の基本が集約 

されています。唯一の翁芸として誕生したが、 

演出をかえて若者芸として、幸先きを寿ぐ喜 

びの踊りにもなっています。

歌詞は「今日の誇らしさは何にたとえよう、 

蕾んでいた花が露に会ったような」と湧き上 

がってくる喜びを歌っています。このような 

歌が国歌として遇されているところに沖縄文 

化の真髄を見ることができます。

KARATE空手

Karate kehittyi Intiassa yli 5000 vuotta sitten, tä

mä sotataidoista kehittynyt puolustuslaji omak-
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suttiin Kiinaan ja sieltä 1400-luvulla itsepuolustus 

lajina nimellä Shorinji kenpo Ryukyun saarelle, 

jossa se sai nimekseen Okinawa-te, Okinawa- 

käsi. 1923 nimeksi tuli karate, tyhjä käsi, pelk

kä käsi. Aseet olivat tuohon aikaan kiellettyjä. 

Karate kehittyi itsepuolustuslajiksi ja on nykyään 

psyykisen ja fyysisen itsensä hallitsemisen muo

to. Savoy-teatterissa karateliikkeitä esitti 8 danin 

karatemestari ja opettaja Hideki Takeda

空手は5000年ほど前にインドに起こり、そ 

の後中国に渡り発展した。

沖縄には14世紀のころ、少林寺拳法として中 

国から伝わつ十こが、武器のない平和の島沖縄 

では、以を守るというより時心の鍛錬、人間 

形成といった点で受け入れられ、広く普及し、 

今H見られるような「突き」「蹴り」「受け」 

を基本とした型が完成した。

SOTATANSS! 武の 舞 BUNOMAI 

Tämän tanssin koreografian on 30 v. sitten 

suun nitellut Tamagusuku Seiji.Se kuuluu Oki

nawa -tanssin vakio - ohjelmistoon. Sille ovat 

ominaisia väkevät liikkeet. Tanssija on pukeu

tunut klassiseen nise odori eli nuorten miesten 

tanssin asuun, joka antaa mahdollisuuden laa

joihin liikkeisiin. Koreografiaan kuuluu karaten 

liikesarjoja ja käsien ja jalkojen liikkeet seuraa- 

vat ehdottomasti musiikkia. Tinkimätön kurin

alaisuus onkin tämän nuorukaisen sotatanssin 

viesti.

K城盛義氏が30年ほど前に振り付けて、定 

若を見てきた舞踊。全体は•・曲構成で、前年 

は新勝連節、後半は東里節から瀧落し菅攪が 

続いて、終始活発で力強い演技を披露する。

Seiji.Se


コスチュームはニオ踊りに準じており、動き 

やすい着付けをする。若者による手踊りで、 

手の振り、足の動きにみるべきものがある。

曲と振りのリズムは完璧といえよう。とくに 

後半の東里節による所作には、空手の技が随 

所に挿入されて、迫力ある舞台をつくってい 

く。上半身の着物を脱いで腰にしっかりと結 

い付けての演技は、若者芸の極みである。洗 

練された感覚でまとめられたこの踊りは、し 

ばしば演じられていて、高く評価されている。

UHRAUTUMINEN 取納奉行 SHUNOBUJŌ 

Tähän tanssiin liittyvän laulun sanat kertovat tarinan 

Tsukenilta, eräältä Okinawan itäiseltä saarelta.Nuo

ri tyttö on pakoitettu ',lahjoittamaan', suosionsa tur

meltuneelle veronkantajalle Ryukyun kuningaskun

nan aikoina. Huolimatta tekstin surullisesta sisäl

löstä laulu heijastaa Okinawalaisten aurinkoista 

mielenlaatua. Eloisuus ja iloisuusjotka yleensäkin 

ovat ominaisia Okinawan tansseille, on puettu mu

siikin optimismiin.
旧藩時代に年貢（税金）の査定のため、や 

ってくる役人を接待するため、白羽の矢がた 

てられた村の乙女の心情を舞踊化している。

封建時代の役人と農民との関係からみて、悲 

劇的なモチーフであるが、明るい南国の娘ら 

しく、屈託のない踊りに仕上げられ沖縄舞踊 

の持つ明るさ、おおらかさが軽快な音楽に乗 

ってリズミカルに繰り広げられる。
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KANAYŌ AMAKAWAかなよー天川

Tämä on okinawan tansseista tunnetuimpia, esittä

jinä nuori neito ja nuorukainen. Sen syntypaikka on 

Okinawan teatteri. Eloisa rytmi ilmentää etelän saar 

ten henkeä. Näitä tansseja tanssittiin rankan työpäi

vän jälkeen MjälkiruokanaM öisin. Tanssi on täynnä e- 

nergiaa ja vaatii tanssijalta hyvää teknistä osaamis

ta. Ihastuttavimpia tanssin kohtauksia: neito ojentaa 

nuorukaiselle liinansa, jota tämä ilahtuneena hyväi

lee ja levittelee ja kohta nuoret tarjoavat toinen toisil

leen vettä puuliposta. Tanssin koreografia on vuo

delta 1887, Ryukyun ollessa vielä oma kuningaskun 

tansa, kuuluisan mestari Tamagusuku Seijin.

沖縄芝居の世界で誕生した典型的な打ち組 

み踊り。軽快なリズムで展開する踊りは、沖 

縄の人たちの血となり肉となっている。大,正 

時代に、より完全になったという。前段はか 

なよ一節、後段は島尻天川節で、独特な世界 

をつくり出している。終始たのしいリズムを 

繰り広げ、随所に技巧に富む自由奔放な振り 

がみられる。花染手巾を渡す振り、腰にしめ 

た紫長巾を渡す振り、柄杓で水をくみかわす 

振りなど、心うきたつ雑踊りである。若き男 

女の心はずむ動きを存分に表現してくれよう。

Tässä vain muutamia okinawalais-taiteilijoitten 

Savoy-teatterissa esittämiä lauluja ja tansseja. 

Oli ilo korvalle ja silmälle! Olihan meillä sitä 

paitsi kunnia toimia isäntänä ensi kertaa 

Suomessa vieraileville Okinawan taiteilijoille.
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KUOROVIERAILU 
JAPANISTA

Juhlavuoden moniin tapahtumiin liittyi viiden naiskuoron, yhteensä 
n.200:n laulajan vierailu Suomessa elokuun lopulla JKY:n toimiessa isän
tänä. MIZUSUMASHI-CALENDULA, BUDO NO KAI, COSMOS, TOKYO 
BLUE'A ALUBO ja CON VOCAL ENSEMBLE ovat kotoisin Hikonen, to- 
kion, Koben ja Osakan seuduilta. Konsertit Helsingissä, Lahdessa ja Por
voossa olivat valaiseva näyttö tämän sinänsä suppea-alaisen musiikin lajin 
harrastuksesta ja tasosta Japanissa. Se vaihtelee melko tavanomaisista 
harrastajaryhmistä huippuluokan ammattilaisiin, kaikille kuitenkin yhteisinä 
piirteinä luontainen musikaalisuus ja antaumuksellinen paneutuminen 
huolella harjoitettuihin esityksiin.

Kuorojen ohjelmat liikkuivat vielä laajemmalla alueella. Osa kansanlau
lusovituksista läheni amerikkalaisittain soinnutettua viihdettä musical-hen- 
kisine pianosäestyksineen, vastakohtanaan sävellykset ja sovitukset, jois
sa perinteisen japanilaisen musiikin ainekset yhdistyvät moderniin ilmai
suun puhtaasti taiteellisin keinoin ja tavoittein. Myös muutamia suomalai
sia numeroita kuului luonnollisesti ohjelmistoon.
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Aivan oma lukunsa olivat suurten sävelteosten sovitukset ja dramaattiset 
esitykset, joiden ei helpolla uskoisi olevan edes mahdollisia naiskuoron 
äänialan ja dynamiikan rajoissa. Espanjalaisten matadorien kuoro Verdin 
fraviatasta tai Mascagnin laivaan kuningatar/Cavalleria Rusticana eivät 
varmaan ensimmäisinä tulisi mieleen, jos pitäisi hakea ohjelmaa naiskuorol
le, vielä vähemmän Händelin Messias-oratorio. Sellaisia yltiöpäitä ja huip
puammattilaisia ovat kuitenkin Väsutaka Kon samannimisine, todella kor
kean luokan yhtyeineen sekä Hachiro Aoki ja hänen suuri kuoronsa (jonka 
esperantonkielinen nimi blue'a alubo tarkoittaa sinistä puuta, kuten kuo
ron johtajankin nimi). Myös molempien kuorojen sopraano- ja alttosolistit 
ovat tosi taitajia, Kon-yhtyeen sopraano suorastaan ilmiömäinen. Niinikään 
orkesteria korvaavat piano-osuudet näissä teoksissa olivat vakuuttavaa 
työtä sekä sovituksina että esityksinä.

Oman viehättävän lisävärinsä konsertteihin antoivat Itä-Helsingin musiikki
opiston kuoro, Veräjäpellon kuoro sekä Porvoon ja Lahden naislaulajat. 
Lämminhenkisessä tervetulotilaisuudessa Helsingin Välkoisessa salissa 
esiintyi myös ensi vuonna Japaniin matkaava YL, jonka frakit olivat haluttu 
tausta vieraiden valokuvatessa toisiaan.

Antti Lappalainen
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TEKSTIILIWEILIJA
FUJIWO ISHIMOTO

VUODEN 1994 
KAJ FRANCK -MUOTOILURALKINTO



Luonnon ja ympäristön asettamat ehdot sekä ihmisten kohtuulliset tarpeet ovat 
tulevaisuuden muotoilun haasteita. Kaj Franck-muotoilupalkinnolla halutaan edistää 
sellaista muotoilua, jossa on uutta luovalla tavalla suunniteltu esteettisesti, ekologisesti, 
teknisesti ja eettisesti korkeatasoisia ja kestäviä tuotteita.

Fujiwo Ishimoto (1941)sai Kaj Franck-palkinnon marraskuun lopulla. Samalla avattiin 
Design Forumissa näyttely, joka esittelee hänen tuotantoaan vuosien varrelta. Hän on 
asunut ja tehnyt töitä Suomessa yli parikymmentä vuotta.

Ishimoton näyttelyn julisteessa on kaksi tummaa kiveä.'loinen niistä on kuvattu 
Japanissa, toinen Suomessa. Japanilainen kivi on hioutunut kuuluisan temppelin 
pihamaalla miljoonien kävijöiden askelista. Utsjoella kuvattu kivi on irrallinen, erillään 
muista ja rosoinen. - Kuvat olivat samassa filmissä, olin itsekin hämmästynyt 
myöhemmin, Ishimoto kertoo.
Ishimotolta on todennäköisesti kyllästymiseen asti kyselty hänen Suomi - Japani- 

suhteestaan ja kahden kulttuurin kansalaisuudestaan. - En ajattele sitä. En ole 
hioutunut, enkä sopeutunut kumpaankaan miljööseen. Taiteilijalle ulkopuolisuus 
merkitsee vapautta.
Suomalaisempi kuin suomalainen itse, väittävät jotkut. Yhtä kaikki, Kaj Franck- 

muotoilupalkinnosta päättäjät halusivat antaa tänä vuonna tunnustuksen 
ansioituneelle tekstiilitaiteilijalle, joka on luonut pitkän ja vakuuttavan uran ja yhdistänyt 
suomalaisen ja japanilaisen luontoläheisyyden.
Alunperin käyttögrafiikkaa ja muotoilua Tokiossa opiskellut Ishimoto tuli Suomeen 

Marimekon innoittamana. Takana olivat opiskelun jälkeiset kuusi vuotta mainonnan 
suunnittelijana japanilaisessa tekstiilialan yrityksessä. Ensimmäiset Suomen vuodet 
hän oli Cecember Oy:n suunnittelijana, mutta vuodesta 1974 alkaen hän on 
suunnitellut painokankaita Marimekolle. Yrityksen ylä-ja alamäet eivät näy Ishimotoa 
häirinneen, hänen kangasmallinsa ovat olleet tunnusomaisinta ja parasta Marimekkoa.
Ishimoton painokangasmallit ovat häkellyttävän suvereeni yhdistelmä 

yksinkertaisuutta ja hienostuneisuutta, askeettisuutta ja koristeellisuutta, keveyttä ja 
dynaamisuutta. Niissä yhdistyy parhaimmillaan japanilainen ja suomalainen henki, 
estetiikka, muodot ja värit.

Luonnon Ishimoto sanoo empimättä olevan työnsä ensisijainen innoituksen lähde. 
Suomen luonto, sen vaihtelevuus, metsä, lumen valkoisuus, valo... hän luettelee. 
Vuodenajat ovat tärkeitä, pimeä syksykin. - Se on kuin olisi laatikossa. Silloin 
odotetaan kevättä, hän pohdiskelee.

Ishimoto on myös suunnitellut oopperalavastuksen ja -puvustuksen kolmeen eri 
Madame Butterfly - produktioon. Eteläjapanilaisessa keramiikkakylässä kasvaneen 
Ishimoton haaveena oli päästä tekemään keramiikkaa. Se toteutui vuonna 1989, 
jolloin Arabian Kulttuurisäätiö myönsi hänelle ensimmäisen apurahansa. Siitä asti 
Ishimotolla on ollut käytössään työhuone Arabian taideosastolla. Valtion 
taideteollisuuspalkinnon hän sai vuonna 1991.

Pia Strandman
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ATENEUM Teemana Japani 
Esillä mittava kokoelma UKIYO-E, 
VIRTAAVAN MAAILMAN KUVIA, 
japanilaisia puupiirroksia 
museon omista kokoelmista.

Japanilainen 
puupiirros ja kabuki

Japanilainen puupiirrostaide itsenäistyi 1600-luvun lopulla esiinnyttyään sitä ennen vain 
kiijojen sivuilla. Vähitellen mustavalkoisiin puupiirroksiin lisättiin hieman väriä, ensin käsin 
valmiiseen vedokseen (tow-e, urushi-e) sitten 1700-luvun puolivälistä painamalla. Aluksi värejä oli 
mustan lisäksi kaksi tai kolme. Moniväripuupiirroksen (nishiki-e) historian voi katsoa alkavan 
Harunobusta vuonna 1765. Runsaan sadan vuoden aikana japanilainen väripuupiirrostaide kehittyi 
taiteelliseen ja teknilliseen täydellisyyteen ja lopulta kuoli lähes tyystin pois. Moniväripuupiirroksen 
kukoistusaikaa olivat suunnilleen vuodet 1765-186〇. Taantuminen alkoi kun Japani avautui 
länsimaille ja länsimaalaisille vaikutteille vuonna 1868.

Tätä koko maailmassa ainutlaatuista graafisen taiteen muotoa kutsutaan nimellä ukiyo-e. 
Sanan alkuosa tarkoittaa tässä yhteydessä nykyajan maailmaa, nautintojen ja kevytmielisen elämän 
maailmaa. Se on käännetty muihin kieliin usein runollisesti virtaava, leijuva tai kelluva maailma. 
Sanan loppuosa, e, tarkoittaa yksinkertaisesti taidetta.

Japanilaisissa puupiirroksissa ei koskaan näe kuvia maan yhteiskunnallisesta ja poliittisesta 
todellisuudesta. Tällaiset kuvat olisi valpas sensuuri karsinut nopeasti. Tärkeimmät aihepiirit ovat 
näin ollen a) kohtaukset kabuki-näytelmistä ja näyttelyämuotokuvat, b) kaunottariaja kurtisaaneja 
esittävät muotokuvat sekä c) maisemat. Valtaosa 1800-luvun puupiirroksista kuuluu ensimmäiseen 
ryhmään. Kabuki oli tavallisen kansan suosituin huvi, sennäyttelyät suuria tähtiä, joiden roolikuvista 
oli jatkuva kysyntä.

Tokugawan tai Edon aikakautena 1615-1868 Japani vähitellen sulkeutui kokonaan länsimailta. 
Pääkaupunki siirrettiin Edoon, josta oli tarkoitus muodostua ei ainoastaan poliittinen ja hallinnollinen 
pääkaupunki, vaan myös maan kulttuurielämän keskus.

Tänä aikakautena kehittyi kabuki-teatteri ja sitä palveleva väripuupiirrostaide huippuunsa. 
Edon asema puupiirrostaiteessa oli ylivertainen. Vaikka muissakin kaupungeissa tehtiin 
puupiirroksia, niin ainoastaan Osaka voidaan asettaa omine koulukuntineen Edon rinnalle. Edossa 
puupiirrosten tuotanto oli kuitenkin ammattimaisempaa. Kustantajia oli satoja ja kilpailu näin ollen 
kovaa. Edon puupiirrosten aihevalikoima oli hyvin monipuolinen.

Vaikka puupiirrosten tuotanto Osakassa oli sangen runsasta ja tekijöitä on laskettu olleen pari 
sataa, niin määrällisesti Osakan puupiirrokset ovat vain ehkä kymmenes osa siitä, mitä 
pääkaupungissa Edossa tehtiin samana aikana. Hyvin harva osakalainen taiteilija elätti itsensä 
puupiirroksia suunnittelemalla. Osakan puupiirrostaidetta leimaa siis amatöörimäisyys, kuitenkin 
sanan parhaassa mielessä. Japanin avautuessa länsimaille, omaleimainen Osakan koulukunta jäi 
pitkäksi aikaa unohduksiin. Eurooppalaiset puupiirrosten ostajat pysähtyivät Tokioon. Vasta viime 
vuosikymmeninä osakalainen väripuupiirros on saanut ansaitsemansa huomion.

Kabukilla oli keskeinen asema Osakan huvielämässä. Osakassa toimi useita jäijestäytyneitä 
fan-klubeja, joissa ihaillun näyttelijän uraa seurattiin lähettäjä tuettiin häntä kaikella tavalla. Itse 
esityksissä osoitettiin hyville näyttelijäsuorituksille avoimesti suosiota kesken esityksen, tapa joka on 
säilynyt tähän päivään asti. Puupiirros palveli ennen kaikkea teatteria, sillä Osakan koulukunnan . 
puupiirroksista ei juuri löydä muita kuin teatteriaiheisia kuvia. Valitettavasti kysynnän suuri kasvu 
vaikutti ennen pitkää näyttelyäkuvien tasoon. Uuden produktion käynnistyttyä oli siihen liittyvät 
roolikuvat saatava nopeasti markkinoille. Tämä ennen pitkää vaikutti myös työn laadulliseen 
lopputulokseen. Sama kehitys näkyy vielä selvemmin Edossa.
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JAPANILAISTA 1800 -LUKUA - PUUPIIRROKSIA, POSLIINIA, CLOISONEETA JA 
UNIIKKIMATTOJA 10-3〇.11.1994 AVOINNA MA-PE 12.00-17.00, LA 12.00-14.00

Kynttilälyhty japanilaista posliinia, sininen kuviointi.
1800 -luku. 475:-



Virtaavan maailman kuvat.

Hiljattain oli Turun näyttelyn yhteydessä ja muutenkin lehdistössä 

puhetta virtaavan maailman kuvien vaikutuksesta Euroopan taitee

seen. Seikka, joka on kyllä ollut tiedossa, mutta jota ei ilmeisesti 

otettu oikein todesta ennenkuin Hesari siitä kiijoittaa ja telkkari 

ihan näyttää. Tässä varsinainen ersimerkki.

Utagawa Hiroshige: 
"Sateessa Ataken 
suurella sillallaM 
kokoelmasta 
100 näkymää Edosta. 
v.1857,36,9x24,7 cm 
Puupiirros.
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Plagiaatista puhuttaessa täytyy muistaa, ettei ole kauan ajasta, jol

loin esimerkiksi Kiinassa ei paheksuttu jäljentämistä, vaan arvos

tettiin työtä, joka oli taiteellisesti paras ja edellisten tekijöitten ni

met merkittiin myös työhön. Signeerauksen osa kuvaamataiteen 

tärkeimpänä tekijänä tuli vasta kaupallisuuden myötä. Mesenaatit 

tiesivät työtä teettäessään mitä rahallaan saivat.Ohessa Edon silta 

Hiroshigen ja van Goghin mallia. Molemmat hyviä, van Goghilla 

paksumpaa sadetta.
Lähde: Zofia Alberowa: o sztuce Japonii

Vincent van Gogh: 
"Sade sillalla" 
v.1888, 73 x 54 cm 
öljymaalaus.
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ONODERA GEN (1934 -) Huomattavaa ruukun ehdoton muoto, 
jonka aukon terävyys skarppaa.

YOSHIDA YOSHIKO (1936 ・)Teemalja (Aka - shino), hallittu lasituksen käyttö ja reunojen 
lievä laine kutsuvat, lasitus valkoista ja lämmintä vaaleaa terrakottaa.
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Muodollisia oivalluksia ja 
upeita pintoja Suomen lasimuseossa

JAPANILASITA 
NYKYKERAMIIKKAA 

PERINTEEN POHJALTA

Museossa oli esillä vanhalle japanilaiselle perinteelle pohjautuvaa nykykeramiikkaa. Työt olivat 

harkittuja, loppuunvietyjä. Sehän on parhaita puolia japanilaisessa muotoilussa yleensäkin; 

ei ole jätetty työtä vähää väille.

Tämän keramiikan katselmuksen tarjosi Japanin suurlähetystö. Olisi tietenkin ollut mukava 

käydä useamminkin katselemassa näitä töitä - ne jäivät mieleen, mutta jotenkin helsinkiläi

nen on sopimattoman saamaton lähtemään liikkeelle ja tapahtumia on ollut todella paljon. 

Seuraavassa Tokion modernin taiteen museon taideteollisuusgallerian kuraattorin Hasabe 

Mitsukon loppusanat näyttely esitteessä:

"Japanissa on monia paikkakuntia, joissa Kamakura -(1192-1338) ja Muromachi - kau

sista (1338 -1573) lähtien elämä on keskittynyt keramiikkauunien ympärille ja joissa kera

miikka on edelleenkin keskeinen ammatti. Tuottaakseen keramiikkaa seudulla tulee olla 

saatavissa sopivaa savea ja helposti hyödynnettävää polttoainetta - varsinkin mäntyä - ja 

runsaasti vettä. Jokainen alue siirtää oman tekniikkansa jälkipolville. Joinakin aikoina kera

miikan työstössä tehtiin huomattavia oivalluksia, joinain aikoina taas taito oli vaarassa 

unohtua.

Perinne peritään, mutta tulee myös jättää perintö rikkaampana jälkipolville. Ilman luovia 

yksilöitä perintö katkeaisi. Ainahan odotetaan syntyvän vielä vitaalisempia taiteilijoita alaa 

kehittämään."
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Houkutus oli ylivoimainen...

Heinolassa opiskellaan japania 
jo toista lukukautta

Japaninopettaja Tuija Seppänen jakamassa monisteita maanantai- 
illan kaksituntisen opiskelun alkajaisiksi.

Eksoottisiakin kieliä voit oppia, todetaan Jyränkölän opiskeluohjelmavihkosen eräässä 

otsikossa. Ja miksikäs ei. Voit oppia tai ainakin yrittää oppia, jos sinulla on sitä niin sa

nottua motivaatiota. Ja kylläpä sitä näyttää esiintyvän ainakin Heinolassa. Heinolan kan

salaisopiston tyyssijassa Jyränkölässä opiskellaan jo toista lukukautta japania. "Opiske

lumahdollisuuden ilmaantuessa houkutus oli ylivoimainen", sanoo eräs kurssilaisista.

Taustaksi kerrottakoon, että myös Heinolan kansalaisopistossa toimii Ikäihmisten yli

opiston opintoryhmä, joka lukuvuonna 1993 - 94 opiskeli Japani - tietoutta. Parinkymme

nen osallistujan naisvaltainen ryhmä kuunteli toinen toistaan ansiokkaampia esitelmiä 

Japanin ikiaikaisesta historiasta ja tavoista,kielestä ja kulttuurista sekä Japanista tämän 

ajan talousmahtina. Tältä pohjalta kypsyi kurssisihteeri Kaisa Häkkisen vaalima ajatus 
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myös Japanin kielen ottamiseksi opiston ohjelmaan. Ajatus toteutui kokeilumielessä ke

vätlukukaudella 1994 ja kuluvan syyslukukauden alussa japanin alkeiskurssi käynnistyi 

reippain ottein.

Japanin opettajana on alusta pitäen ollut Tuija Seppänen, monin tavoin ansioitunut ja 

pätevöitynyt kielen taitaja ja jo Keravalla aikaisemmin toiminut kansalaisopistopedagogi. 

Varsinaista leipätyötään hän tekee pienen itähämäläis - eteläsavolaisen Pertunmaan 

kunnan kirjastonjohtaja - kulttuuriohjaajana. Tuija valitsi oppikirjaksi Tadaaki Kawatan 

Japanin kielen, mutta hänellä on opetuksessaan oma metodinsa, jonka mukaan opiske

lijat kartuttavat sanavarastoaan rinnan kieliopin, hiragana- ja katakana - tavukirjoituksen 

sekä tavallisempien kanji - merkkien oppimisen kanssa. Näin kurssilaiset oppivat luke

maan tavukirjoitusta sekä puhumaan keskustelu-ja käyttökieltä - toivon mukaan. Oheis- 

tietona omaksutaan monenmoista, mikä kuuluu japanilaiseen kulttuuriin ja tapoihin.

Japanin alkeiskurssin opintoryhmässä on toistakymmentä opikelijaa, pääosin paikal

listen oppikoulujen lukiolaisia, joiden innostusta Tuija Seppänen pitää errittäin myöntei

senä kokemuksena. Ja todella myönteisenä tilaisuutena pitävät opiskelijat itsekin saa

da opetusta tässä eksoottisessa kielessä, jonka oppimisesta voi olla paljolti muutakin 

iloa ja hyötyä kuin osata kiittää japaniksi, kun mahdollisesti vierailee turistina kuuluisas

sa saarivaltakunnassa. Mutta annetaanpa kurssilaisille itselleen sanansijaa. Heitin heil

le kysymyksen, miksi he olivat aloittaneet opiskelun.

Ari Värrälä: "Harrastamani lajin (TAIDŌ) kautta heräsi laajempi kiinnostus Japaniin ja 

sen tapoihin."

Pekka Seppänen tekee vastakysymyksen: "Miksi en?"

Henri Latvanen: "Kiinnostukseni Japaniin alkoi budolajeista. Sittemmin laajeni shintolai

suuden ja zen - buddhismin tutkimiseen. Nyttemmin minua kiinnostavat kaikennäköiset 

japanilaiset asiat. Niinpä kielen opiskelu on lähes väistämätön seuraus. Toki odotan kie

len opiskelusta olevan käytännönkin hyötyä. Pyrin kaupan alalle ja siellä kaikista erikoi

sista taidoista on hyötyä."

Jaana Pesonen: "Kuulin mahdollisuudesta opiskella japania Heinolan kansalaisopis-
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tossa jo syksyllä 1993 ilmoittautessani tai- ichi- kurssille. Ajatus jäi itämään ja syksyllä 

1994 ilmoittautuessani ranskankielen kurssille satuin kysymään.vieläkö japanin ryhmään 

mahtuu mukaan. Ja tässä sitä ollaan! Vaikka kahden uuden ja erilaisen kielen opiskelu 

tuntuu välillä työläältä (molempien hyväksi tahtoisi tehdä enemmän), halu tietää enem

män saa jatkamaan opiskelua.

Lisäksi jonkin verran kiinnostaa japanilainen kulttuuri, tavat jne. Ja onhan tämä mahdol

lisuus opiskella näin "eksoottisia" kieliä ainutlaatuinen."

Lea - Liisa Lahti, kurssin vanhin: "Kun on koko pitkän ikänsä puuhannut kielien parissa, 

ei niitä noin vain voi jättää. Milloin ovat keskittymisen kohteena olleet eurooppalaiset kie

let, jotta selviäisi niin työn kuin vapaa - ajankin vaateista, milloin on joutunut selvittele

mään afrikkalaisten alkuasukaskielten mysteerejä, esim, kikuyun verbien konjugaatioita, 

swahilin monikon ilmaisemista, bantu-kielten soinnillisia konsonantteja tai bushmanien 

häkellyttäviä naksausäänteitä. Milloin taas on ihmetellyt eskimokielen semantiikkaa, pu

humattakaan intiaanikielien sanapainosta tai aikamuodoista. Näin eläkepäivinäkään ei 

ole ehtinyt kurkistamaan kaikkeen, mikä kiehtoisi. Lukemattomia mielenkiintoisia kieliä 

on olosuhteiden pakosta täytynyt jättää odottamaan.

Kun nyt ilmaantui tilaisuus tutustua johonkin kieleen, ja vielä varsin pätevän ohjauksen 

alaisena, oli houkutus tietenkin ylivoimainen. Mukaan oli mentävä, vaikka oppimiskyky 

taantuukin päivä päivältä. Kiinnostusta tietenkin lisäsivät IKIS - luennot, jotka viime vuo

den aikana veivät meidät japanilaisen kulttuurin piiriin.

Mutta kaikkinensa : minkäs ihmispolo voi pohjattomalle tiedonjanolleen ja uteliaisuu

delleen. Onneksi se ei ole tarttuvaa! Vai onko? Odotuslistalle jäävät silti vielä kiina, arabi 

ja joku dravida - kielistä sekä "kotoisemmista" kielistä kreikka. Jokaisessa kielessä on 

viehätyksensä. Mutta mitään kieltä ei opi ilman työtä ja panostusta -

se ainakin on varmaa."

taidatkos sen selkiämmin sanoa!

Erkki Puputti
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Elisabeth Asikainen näyttää tässä kolmelle kurssilaiselle kädestä pitäen, kuinka 
asetelma tehdään.

Innostusta Ikebanaan myös Heinolassa
Ikebana, japanilainen kukkienasettelutaide on nyt innostamassa myös heinolalaisia.

Vuosi sitten Laura Lappalainen luennoi aiheesta Ikäihmisten yliopiston opintoryhmässä 

ja nyt on Heinolan kansalaisopisto järjestänyt viikonloppukurssin, johon osanotto oli run

sasta ja oppimishalukkuus ilahduttavaa. Opettajana työskennellyt Elisabeth Asikainen 

oli syystäkin tyytyväinen. Alan tunnetun ekspertin johdolla kurssilaiset viihtyivät kymme

nen tuntia tutustuen Ikebanan historiaan sekä rakennellen perus - ja vapaa - asetelmia. 

Valmistakin tuli, vaikka opettaja välillä purki asetelmia ja käsitteli materiaalia oppiensa 

ja näkemystensä mukaisesti. Kurssilaiset olivat tuoneet mukanaan runsaasti erilaista 

materiaalia, muun muassa syksyisissä väreissä oistelevia puunoksia.

Todettakoon, että Ikebana International perustettiin vuonna 1956 Japanissa "Ystävyyt 

tä kukkien välityksellä" hengessä. Ikebana - yhdistyksiä oli kolmisen vuotta sitten 176 

kaikkiaan 54 eri maassa. Helsinki Chapter of Ikebana International perustettiin 1976. 

Elisabeth Asikainen kertoo liikkuvansa ahkerasti eri puolilla Suomea kurssien vetäjänä. 

Pääkaupungissa yhdistys on toiminut hänen mukaansa erittäin aktiivisesti.

Erkki Puputti
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Japanilaiset sukuvaakunat 
MONIT

Kultainen paulownia heraldisena merkkinä esiintyy tuolloin vallassa olleelle Toyotomi 

Hideyoshille Portugalista lähetetyssä kirjeessä vuodelta 1588. Japani ja Portugali olivat 

tuohon aikaan kanssakäymisissä toistensa kanssa. Paulownia oli kauan keisarillisen 

perheen heraldinen tunnus. Keisarit soivat sen usein sotilashenkilölle tunnustukseksi 

erityisistä palveluksista. Hideyoshi oli yksi heistä. Hän käytti paulowniaa paitsi vaatteis

saan ja talouteensa kuuluvassa esineistössä myös linnojensa räystäskoristeissa, anti- 

fixeissä. Näihin linnoihin kuuluivat mm. Osakan ja Fushimin linnat. Tämä lienee ollut syy

nä siihen, että portugalilaiset luulivat paulowniaa Hideyoshi-vallan symboliksi.

Aivan kuten keisari lahjoitti tämän heraldisen symbolin sotilailleen, Hideyoshi jakoi sitä 

omilleen. Niinpä lukuisat sotilassuvut omaksuivat tämän paulownian ja siitä tuli suosittu 

taide-esineitten motiivi Momoyama-kautena (1582-1602).

Aikakirjojen mukaan Edo-kautena (1603-1867) paulowniaa käytti heraldisena tunnukse

na 473 sotilasperhettä eli enemmän kuin viides osa näistä ylemmän sotilasluokan per

heistä, joita oli kaikkiaan 2.133. Tämä oli tietenkin seurausta Hideyoshin avokätisestä ja

kelusta.

Kuten odottaa saattaa paulowniasta on monia varia atioita, niitä tiedetään kaikkiaan 12〇. 

Mitä vanhempi kuvio sitä vähemmän yksityiskohtia. Uusimmissa on lehdissä enemmän 

suonia ja kukat yksityiskohtaisemmin piirrettyjä. Näinhän on käynyt myös eurooppalaises

sa heraldiikassa; alkuperäinen, pelkistetty kuvio esiintyy yleensä vain vanhimmissa perin- 

töaatelin vaakunoissa.

Uusimmissa palkka-aatelin vaakunoissa esiintyy yksityiskohtia, varjostuksia ja turhaa ta

varaa. Alkujaanhan oli tarkoitus erottaa esimerkiksi taisteluolosuhteissa omat vieraista ku

vion perusteella eivätkä monimutkaisuudet siihen sovi. Oma asiansa on tietenkin vielä 

nousukkaan koristelun halu.
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Muinaisen aatelisen

Hopealaatat ovat 
juuri paljastuneet 
haudan kätköstä.

vyön hopeat.
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Nara- kauden (71 〇-93) aatelismiehen nahkavyön koristeina olleet kaksitoista 

hopealaattaa ovat löytyneet kaivauksissa Osakan Taishimachin 700 - luvun 

haudasta. Keisarillisen perheen puisessa varastorakennuksessa Shōsō - inissä 

Kyötossa on yli tuhannen muun 700 - luvun käsityötaide - esineen joukossa on 

myös yksi nahkavyö tai oikeammin sitä koristaneet hopealaatat Tämä on en - 

simmäinen kerta, kun sellaiset ovat tulleet esiin kaivauksissa. Löytö on herät - 

tänyt historijoitsijoissa erikoista mielenkiintoa, koska pukeutumista koskevien 

säädöksien mukaan vain prinssi tai vastaavan aseman omaava aatelinen saattoi 

käyttää "hopeavyötä" eikä ole tiedossa kenen haudasta on kysymys.

Hauta on alueella, johon on koottu Japanin perustuslain laatijan prinssi Shōtokun 

piiriin kuuluvien aatelisten haudat, kolme keisaria ja yksi keisarinna kuudennelta 

ja seitsemänneltä vuosisadalta. Kuvaavasti aluetta onkin nimitettyMHallitsijoiden 

hautojen laaksoksi11.

Hopealaatat löytyivät lahonneesta puuarkusta. Nuo kaksitoista osaa ovat solki, 

neljä suorakulmaista levyä, kuusi yhdestä reunastaaan pyöristettyä levyä ja D- 

muotoinen vyön päätylevy. Nämä vastaavat kuvausta tuon ajan nahkavöiden ko

risteista. Pukeutumista koskevat säännökset Nara -kautena määräsivät, että vain 

prinssit ja muut ichi-i-luokasta go-i- luokkaan (1-5) olivat oikeutettuja käyt

tämään vyössään kulta-ja hopealevyjä, kun taas alempien luokkien hovilaiset, 

jotka kuuluivat roku-i-luokasta ku-i- luokkaan (6 - 9) joutuivat tyytymään 

pronssilevyihin.

On otaksuttu, että kysymyksessä on prinssin vyö, koska hauta sijaitsee juuri 

"Hallitsijoitten hautojen laaksossa". Vainajaa ei ole pystytty identifioimaan. Hau

taan liittyviä tarinoita ei ole tiedossa eikä haudasta ole löytynyt muistokirjoitusta, 

josta kävisi selville vainajan nimi ja arvo. Yleensä tuon ajan arvohenkilöitten hau

toihin liittyi hautakirjoitus, jossa mainitaan henkilötiedot.
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Haudan tyylistä oh päätelty sen olevan peräisin 700 -luvun alusta ja tiedemiehet uskovat 

kysymyksessä olevan joko prinssi Hozumin tai Nagan, ainoat prinssit, joiden tiedetään 

kuolleen noihin aikoihin. Heidän tiedetään itse asiassa molempien kuolleen vuonna 715. 

Prinssit olivat velipuolia ja keisari Tenmun poikia. Prinssi Hozumi, jolla oli neljän vuoden 

ajan korkein arvo hovissa, on todennäköisin koska hänen äitinsä oli Soga - klaanista, jon

ka alueeseen myös ''Hallitsijoiden hautojen laakso" kuului. Soga oli mahtava klaani, joka 

anasti vallan hienostuneelta keisarilliselta hovilta 600 ・ !uvulla ja säilytti mahtinsa vuoden 

645 vallankumoukseen asti, jolloin suku tuhottiin. Kaikki keisarillisen suvun jäsenet, jotka 

haudattiin laaksoon, olivat Soga ・ suvun verisukulaisia.

On myös toinen teoria olemassa. Mitään luita ei ole löydetty tästä haudasta. Tästä voi

taisiin tehdä se johtopäätös, että henkilö on kuollut väkivaltaisesti eikä ole ollut "haudatta

vassa kunnossa". Tämä johtaa ajatukset vuonna 645 tapahtuneeseen Soga - suvun tu

hoon. Japanilaiset ovat muinaisista ajoista uskoneet, että väkivaltaisesti kuolleitten sielut 

täytyy lepyttää. Niinpä yhden teorian mukaan olisi jollekin Soga - klaanin jäsenelle raken

nettu hauta ja haudattu vainajan käyttämä vyö. Nämä hopealevyt ovat historijoitsijoiden jat

kuvan mielenkiinnon kohde.
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Löytyneet kymmenen 
hopeista laattaa 
ja solkiosat.

Arkeologit ja historijoitsijat pahoitelevat tosin, että paljon tätä löytöä tärkeämpi esineistö 

odottaisi tutkijaa, jos hän pääsisi tutkimaan keisarien hautoja. Tämän estää kuitenkin kei

sarillisen perheen kielto.

(Kirjoittaja, niin arkeologiasta ja historiasta kiinnostunut kuin onkin, ymmärtää myös kei

sarillisen perheen kannan.)

KUKA TULEE APUUN??

Tarvitsen japanilaisen tai hyvin japania lu
kevan (kanjit!) jäsenemme apua japaninkie
listen kiijojemme luetteloinnissa/järjestämi
sessä kirjastoomme. Jos sinullaon siis hie
man ylimääräistä aikaa, älä epäröi, vaan 
SOITA Minnalle !

puh. 3413313 (iltaisin ja viikonloppuisin)
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JAPANIN
KULTTUURIFESTIVAALI
OOPPERATALOSSA
syyskuun lopulla.
Nämä japanilaisrouvat olivat 
keksineet ommella Suomi- 
aiheiset essut tilaisuuteen!

IKEBANASATOA 
Syksyllä tehtiin meren 
rannalla ikebanoja.

Ronny-san on 
ilmeisesti sanonut 
jotain viisasta. 
Pöydän ääressä 
Pihlajasaaressa.

JUHLAT PIHLAJASAARESSA olivat hauska ja jännä seikkailu. Ihan Muumilaakson 
malliin. Oli aikamoinen myrsky; täytyi jopa mennen tullen laittaa vene välillä piihin! 
Saaressa oli kaunista ja oikeaa merirosvotunnelmaa, onneksi ilman rosvoja.
Arpajaisiin oli saatu todella upeita palkintoja, pääpalkintona lounas ravintola Kotossa. 
Japanin suurlähetystö oli lahjoittanut kirjallisuutta. Tempera korkealaatuisia värejä, 
Tokyokan mm. kaunista posliinia jne.
Paluumatkalle lähdettäessä saimme ihailla saaren laiturin päässä upeaa näkymää 
kuin ainakin satukirjasta: taivas kaupungin yllä oli täynään ilotulitustulta. Oli ilotulitus- 
kilpailut. Ja sitten vaan moottorilla myrskyn sekaan, seikkailuun!
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TUNTUMIA

Aamusade kevein, viilein sormin
öiset painajaiset karkoittaa

Maassa värjötellen syksyn viime lehdet 

odottavat lumipeitettä

Synkimmänkin syksyn jälkeen

kevät meille lupaa 
kukat kirsikan

Ennenkuin sen kauneuden tajuankaan 

päivänsini on jo kuihtunut

Kirsti Suomivuori
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Lisää juttua kirjoitusmerkeistä.
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ONOMATOPOETIIKKAA 問

・ 題
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TULEVAT LEFFAILLAT !
Tiistai 10.1.1995 BUDO - Art of Killing
Toteutus & tuotanto: Masuda Hisao (1983). Pituus: 87 min./ väri. Englanninkielinen selostus.
Hurjasta nimestään huolimatta tämä elokuva on erittäin asiallinen ja mielenkiintoinen japanilaisten 
taistelulajien yleiskatsaus. Tässä elokuvassa 80-luvun parhaat japanilaiset lajinsa edustajat esittävät 
taitojaan, useimmiten luonnossa kuvattuna. Mukana mm. kendo, iai-jutsu, karate, judo, aikido, 
kyujutsu, tonfa, sai, bojutsu, kama, kusarigama, bajutsu ja tietenkin sumo.
"A musf kaikille budoa harrastaville tai budosta kiinnostuneille /

Tiistai 7.2.1995 Miyamoto Musashi ( Samurai)
Ohjaus: Inagaki Hiroshi (1954). Näyttelijät: Mifune Toshiro, Mikuni Rentaro, Yashigusa Kaoru, 
Okada Mariko jne. Osa I： väri/ pituus n. 92 min. / englanninkieliset tekstit 
Tämä on ohjaaja Inagaki Hiroshin versio Yoshikawa Eijin tunnetusta romaanista 
"Miyamoto Musashi"(1935-39), joka ei tässä ympäristössä varmastikaan vaadi sen enempiä selityk
siä. Nyt nähtävä trilogia kuvattiin vuosina 1954-56 ja sitä voidaan pitää monista Musashi-teeman 
ympärille tehdyistä elokuvista (n.120 kaikenkaikkiaan!) ehkä parhaimpana. Ensimmäisen kolmiosaisen 
version Inagaki muuten teki jo vuosina 1940-42.
Inagaki oli historia-aiheisten elokuvien (jidai-geki) ammattimies ja ohjasi ensimmäisen elokuvansa jo 
vuonna 1928. Tässä elokuvassa hän käyttää värejä ja maisemia mestarillisesti edukseen. Tämä ensim
mäinen osa, joka kertoo Takezon henkisestä kehityksestä samuraiksi nimeltään Miyamoto Musashi, 
sai vuonna 1955 Oscar-palkinnon vuoden parhaana ulkomaisena elokuvana.

Tiistai 28. 2.1995
Ichijoji no Ketto (Ichijoji-temppelin kaksintaistelu)
Ohjaus: Inagaki Hiroshi (1955). NÄyttelijät: samat kuin edellisessä osassa, lisänä Koji Tsuruta ja 
Sakao Sachio. Osa II： väri/ pituus n.104 min. / englanninkieliset tekstit
Toinen osa alkaa kaksintaistelulla kusarigama mestari Baikenin kanssa, jatkuu Yoshioka miekkailu- 
koulun intriigeistä ja päättyy isoon kaksintaisteluun Ichijoji-temppelin yksinäisen männyn luona. 
Myös Kojiro Sasaki tulee tässä osassa kuvaan mukaan.

Tiistai 14. 3.1995
Ketto Ganryujima (Ganryu-saaren kaksintaistelu )
Ohjaus: Inagaki Hiroshi (1956). Näyttelijät: Samat kuin edellisessä osassa.
Osa III： väri/ pituus n.105 min. / englanninkieliset tekstit
Samurai trilogian kolmannessa osassa Kojiro Sasaki terästää taitojaan tulevaa Musashia vastaan 
käytävää kaksintaistelua varten. Musashi ei kuitenkaan katso vielä olevansa valmis kaksintaisteluun, 
vaan ryhtyy maanviljelijäksi. Pelastettuaan kylänsä rosvojen hyökkäyksestä hän päättää kuitenkin 
kohdata Sasakin. Loppunäytös tapahtuu Ganryun saarella, missä Musashi ja Sasaki vihdoinkin 
tapaavat toisensa aamunkoitteessa. Musashi voittaa kaksintaistelun ja palaa nöyränä veneellä 
takaisin mantereelle.

Leffoja katsellaan TOMOHIMASSA, Wecksellintie 6 (Puh.luettelon karttalehti no 15f 
rannassa Merikadusta ylös.), ilmoittautumiset puh / fax 637 036 arkisin klo 9-11.
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KIELIKURSSIT ovat lähteneet ripeästi käyntiin.
Jatkotasolla (n.1 v opiskelleille) on tilaa.
Jatkotaso opiskelee ma klo 18.30 TOMOHIMASSA

KALLIGRAFIAA ma 12.12. KLO 18.00 PQrthaniassa sali 224.
Ei ilmoittautumista. Ilmainen.

ORIGAMEJA opetellaan TOMOHIMASSA la 7.1. klo 14,
osallistumismaksu 3〇.-,sisältää paperit ja kopiot ohjeista. 6 mahtuu taitelemaan.

KOKKAUSKURSSI Ravintola KOTOSSA su 8.1. klo 17.0〇,

Kahdeksan mahtuu mukaan,
Keittiömestari Kenichi Kakuta opettaa meitä tekemään Tempuraa.
Kurssin hinta 60:- maksetaan yhdistyksen postisiirtotilille.

IKEBANOJA sommitellaan TOMOHIMASSA su 15.1. klo 11.0〇.

Mukaan mahtuu 6.Hinta 4O.-/hlö sisältää kukat.

TERVETULOA PUUHAAMAAN l

KIRJASTON aukioloaika: kuukauden ensimmäinen lauantai klo 14-15.0〇.

Kirjastonhoitaja: Minna Lehmusto puh. 90-341 33 13

ILMOITTAUTUMISET
Heini Wiljander puh (työ)140 411 tai
(miel. arkisin klo 9-11) Laura Lappalainen puh + fax 637 036 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry pankki: PSP 800021-6481665,

Johanneksen Kamariorkesterin ja Kamarikuoron JOULUKONSERTTI 
Johanneksen kirkossa 20.12.1994 klo 19.30
Joht. Pertti Pohjola. Solisteina Izumi Tateno, piano, Aulikki Eerola, Sopraano, 
Eeva-Liisa Saarinen, altto, Anssi Hirvonen tenori, Erkki Rajamäki, basso

Ohjelma: L. von Beethoven: Pianokonsertto 3. c-molli
J. Haydn: Messu orkesterille, kuorolle ja solisteille 

nro 12 B-duuri "Harmoniamessu"
Japanilaisen kulttuurin ystävät saavat liput itselle tai 
joululahjaksi erikoishintaan 5O.-Tiedustelut:Pertti Eerola 90-663205 37



EDULLISET, SUORAT LENNOT 
HELSINKI - TOKIO ・ HELSINKI 
Yhdistyksen jäsenille 
(vähintään6 kk jäsenenä) 
Fim 4.50〇,・ 
lapset 2-12 vuotta Fim 3.000,-

Voit valita näistä lennoista:

Menolennot HEL-TYO Paluulennot TYO-HEL

10.12. 18.12.
10.1.95 18.1.95
21.1. 29.1.
14. 2. 22. 2.
18. 2. 26. 2.

Yhdistyksen yhteyshenkilö on
Laura Lappalainen puh + fax 637 036 
mieluummin aamulla klo 9-11.
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Kiva lahja !

ODOTETTU
YHDISTYKSEN 
KALENTERI 
ILMESTYNYT !
JAPANILAISTA TAIDETTA 
JA ITÄMAINEN

HOROSKOOPPI, 
KUVIEN SELITYKSET JA 
ENNUSTEET TULEVALLE 
VUODELLE 
SUOMEKSI JA 
ENGLANNIKSI.

Kalenterin koko 138mm x 297mm
Hinta 25:-/kpl, jos ostat 5 tai
useamman a 20:-
Lisäksi tulevat mahd. Tilaukset puh tai fox 90-637 036
postituskulut. tai PL 305, 00101 Helsinki
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JAPANIN MATKA 7.-17. 3.1995

Kohteet: TOKIO, KAMAKURA, KYOTO, NARA, NARITA

Matkan hinta:13.10〇：- + Japan Rail Pass 1.490:-=14.590:-

Alustava ohjelma:
8.3. TOKIO

9. 3.

10. 3. Iltapäivällä luotijunalla KAMAKURAAN

11.3. Lillutaan lähteissä.

12. 3. Iltapuolella KYOTOON

13. 3. Junalla NARAAN, jossa vietetään silloin Kasuga Matsuria , 
tanssitaan 1000 vuotta vanhaa temppelitanssia Kasuga-temppelillä

14. 3. Tutustumme Kyoton temppeleihin, (niitä on Kyotossa yli 2000).

15. 3. Junalla ihmettelemään Himeji - shogunlinnaa

16. 3. Tutustumme Katsura -palatsiin ja luotijunalla kohti NARITAA 
vietämme viimeisen yön tasokkaassa hotellissa leväten ennen kotimatkaa, 
haluavat voivat tietenkin käydä vielä Tokiossa,

17. 3. Lennähdetään väsyneinä ja hajamielisinä kotiin.

Ateriat eivät kuulu hintaan. Kaksi ateriaa + aamupala pitäisi irrota 
150.-/pv. Ja kaupoista saa hyvää puikoteltavaa.

Tarkempaa infoa tulee, kun ryhmä on koossa.

Ilmottaudu heti, kun tiedät lähteväsi, koska 20 hlöä on maksimi

Laura Lappalainen
Puh + Fax 90-637 036

P.S. Phnssessa saa ollaf mutta herne ei saa tuntua patjan alta.
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JAPANILAISET ETSIVÄT 
SUOMESTA VAIHTOKOTEJA.

Eli kotia, missä asua Suomessa 
olonsa aikana.
Pidemmäksi tai lyhyemmäksi 
ajaksi; joko perheen kanssa 
asuen tai erikseen.
He voisivat vastavuoroisesti 
tarjota kodin Japanissa 
matakileville suomalaisille.

Ilmoittaudu:
PL 305, 00101 Helsinki

ASUNNONVAIHTO

Elokuvatutkijanainen ja 
kaksi sisäsiistiä kissaa 
haluaisivat asua vuoden 1995 
aikana 2-6 kk Tokiossa. 
Voisin vaihtaa asuntoja, 
itselläni on 42 neliön yksiö 
kylpyhuoneella ja keittiöllä 
Helsingin keskustassa.
Yhteydet: 
Eija Niskanen 
Tel & Fax +358-0-660 342

KÄYNTIKORTIT

Kaksipuoliset käyntikortit, 
toinen puoli japania.
Hinta 110-140.-/100kpl 
sisältää käännökset ja tekstit.
Hinta riippuu samalla kertaa 
painettavien korttien 
määrästä.
Puh ja Fax 90-637 036
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KAIVATUT RATKAISUT LAHJAPULMAAN
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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-konsertin, JKY järjestää 
myös teatteri- ja orkesteriryhmien vierailuja sekä elokuvailtoja. Julkaisutoimintaa: japanin 
kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit, vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri 
alueita käsittelevä IIASHI-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO- jäsenlehti. 
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kielipallo, origami, ruoka, retket ja pcrinnejuhlat. 
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitten 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 1994

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist (90)595 068
Varapuheenjohtaja Aulikki Sauramo (90)150 2535
Sihteeri Heini Wiljander (90)296 3238
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen

Laura Lappalainen
(90)637 036
(90)637 036

Minna Lehmusto
Hiromi Umehara-Sorsa

(90)341 3313
(90)536 897

Varajäsenet Gunnel Ravi
Naoko Shibayama

(90)555 304
(90)491 039

HARRASTUSPIIRIT YM. TOIMINTA

Filmit Ronny Rönnqvist (90)595 068
Ikebana Yoko Kobayashi 

Laura Lappalainen
(90)746 746
(90)637 036

Japanin kieli
Japanilaisten jäsenten

Hiromi Umehara-Sorsa (90)536 897

yhteyshenkilö t»_

Juhlat & myyjäiset Soili Suominen
Raino Hurme

(90)718 655
(90)529 399

Kalligrafia Yoko Kobayashi (90)746 746
Kirjasto Minna Lehmusto (90)341 3313
Robako Unto Kilpinen (90)490 256
Origami Per-Johan Sandell (90)555 755
Ruokapiiri Laura Lappalainen (90)637 036 ,

45(90)555 304Sumi-e Gunnel Ravi
UYYJ yhteyshenkilö Aulikki Sauramo (90)150 2535



Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa, koko A5.
Ilmoitushinnat:1/1 s. 25〇.- (toisto 200.-),1/2s.15〇.-(10〇.-),1/4s. 8〇.- (50.-)
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia jne osoitteella PL 305 00101 Helsinki 
päätoimittaja Laura Lappalainen, Wecksellintie 6, 00150 Hki, puh + fax 90-637 036

HASHI on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri"alueita 

käsittelevä julkaisu. Jäsenhinta a 3〇.- paitsi kaksoisnumero 11-12 sekä n:ot 13,14, ja 15 a 35.-. 
Ulkopuolisille vastaavasti 4〇.- ja 45.-, lisäksi postikulut. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

Hashien aiheet：

4. Japanilainen teatteritaide.

5. Historia ja yhteiskunta.

6. Kirjallisuus.

7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, 

elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri.

9. Kirjallisuutta mm. Chimako Tadan runoja, 

keskiajan sotaepiikkaa.

10.10-vuotis juhlanumero, Heian-kauden 

kirjallisuutta, Zen-maalaustaiteen 

tyhjyys, Japani kansainvälistymisen 

paineessa ym.

11.-12. Japanilainen maailmankuva.

13. Vanhuus Japanissa.

14. Tila ja maisema. (3 jäljellä)

15. Japanilainen kuvaamataide.(loppu)

16. Musiikki.

Tadaaki Kawatan oppikirja JAPANIN KIELI, jäsenhinta 55.-, muille 7〇.-, kasetti 15〇.-, kasetti II 4〇.-.

Lisäksi postimaksu.

HUOM! SANASTO Kawatan JAPANIN KIELI-kirjaan ilmestynyt.
Suomi-japani-suomi n.1000 hakusanaa yht.
Hinta 2〇.- + postikulut.

Tilaa tällä kupongilla. Postitusosoite PL 305,00101 Helsinki

Tilaan seuraavat Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n julkaisut:

HASHI KALENTEREJA

JAPANIN KIELI- 
oppikirja kasetit____________________________

SANASTO____________________________________

Nimi Lähiosoite

Postinumero ja -paikka Puh 

Päivämäärä Allekirjoitus
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella: 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry 
PL 305, 00101 Helsinki.
I lakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.POSTISIIRTOTILI: 800021-6481 665 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu 
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS

Nimi Puh

Lähiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys Allekirjoitus



沖縄文化民間交流協会


