


TOMO 友 3/98
TOM O (suomeksi ystävä) on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Päätoimittaja: Laura Lappalainen
Vakinaiset avustajat: kulttuuri Liisa Kemppi, ruoka Minna Lehmusto
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 40. 00840 Hki. Puh+FAX 09-698 6496 
llmoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 30〇.-)1/2s. 200.-(150.-) 1/4s. 120.-(100.-) 
jäsenten ostetaan, myydään yms. 50.-

JÄSENMAKSUJEN yhteydessä on joskus tapahtunut, että tiliote kertoo 
vain rahasumman, mutta ei jäsenen nimeä. Pankithan eivät enää lähetä 
kuitteja, vaan pelkän tiliotteen. Myös omalla päätteellä maksettaessa - tai 
maksajan ollessa toinen henkilö - pitäisi saada esille jäsenen nimi.
HASHI postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille, Jos kahden peräkkäisen 
vuoden jäsenmaksu puuttuu, nimi poistuu osoiterekisteristä.
Jäsenmaksu on 8〇.- ja liittymismaksu 2〇.- /LEONIA-tili 800021-6481 665.
Jos maksajana on yritys, merkitse myös henkilönimesi.
Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee 
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.

Kitoos!
Kannen kuva:
Ogata Korin, Tuulen Junnila
1600-1uku. Kansallismuseo, Tokio

Häin toiminnan kaksikymmenvuotis juhlavuonna, kun yhdistyksen toiminnassakin on 
vauhtia ja tuulta purjeissa, annetaan tuulen jumalan temmeltää TO A f ON 
kansilehdellä.
Senraavassa tietää taiteilijasta:

(Korin ! [658-1716) Japanin ehkä huomattavin koristemaalari ja lakkatöiden 
mestari. Tunnetuin on mahdoit i se st i kai h di n "Luumupuita joen rannalla ", josta näkee 
myös käytettävän nimeä "Koohakuhai" eli "Valkoisia ja punaisia luumunkukkia".

Hän edusti t\ vl ikkäimm i II ään Edo-kauden RIMPA-tyylin maalari- ja suunnittelu- 
taidetta. Korin oli vauraan ja kulttuuria hallitsevan kauppiaan, Ogata Soken toinen 
poika ja vanhimman pojan perittyä vallan ja vastuun hänellä oli tilaisuus ja rahaa 
elää vapaata nautiskelevaa elämää. Tätä on SAIK.1Kl ■ kuvannut novellissaan 
"Kooshoku ichidai otoko" eli "Lemmenleikkien mies". Rahat rupesivat sillä menolla 
kuitenkin käymään vähiin ja oli ruvettava tekemään taidetta ihan tosissaan.

I uonna 1701 Korini He sai virallisena tunnustuksena ar\}onimen "hokkvoo ".
Teknisen taitonsa hän oli jo perusteellisesti opiskellut KANOO-koulukunnan johdolla. 
Romanttisen herkistä töistä tunnetuimpia lienee "Kakitsuhatatsu " eli "liriskaihdin ".
I alillä taiteilija tunsi tasetta saada huumoria kuvaan, kuten tässä tuulen jumalan 
kuvassa, joka vauhdittakoon edelleen yhdistyksen toimintaa.
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Arvoisat jäsenet!

Kesä on ohi ja juhlat pidetty - yhdistyksen nimittäin. Tarkkaan ottaen JKY kyllä 
perustettiin syksyllä 1978, joten juhlat pidettiin hieman etukäteen. Muuten Aino 
Ackten huvilassa pidetyt 20-vuotisjuhlat olivat ihan mukavat, sateisesta säästä - 
kesän yleisriesa - huolimatta. Suurlähettiläs Ishigaki vaimoineen kunnioitti tilai
suutta läsnäolollaan ja väkeä oli talo täynnä nauttimassa ohjelmasta ja japanilai
sesta ruuasta. Nyt sitten kurssi kohti neljännesvuosisatajuhlaa!

Surkeasta säästä huolimatta toivon, että jäsenillä on ollut antoisa kesä. Tapahtu
mia kyllä on löytynyt ympäri Suomea - ei niistä ole ollut puute. Japani-aiheisia 
sen sijaan vähemmän mutta kyllä niitäkin. Jollei muuta niin on ollut mahdollisuuk
sia ilman minkäänlaisia syyllisyydentunteita uppoutua vaikkapa Japani-aiheiseen 
kirjallisuuteen ja tietenkin kirjoihin yleensäkin. Mikä olisikaan maailmamme ilman 
kirjoja! Ei internetistä ole siihen. Pari kolme kirjaa rinnakkaisesti, vuorotellen, niin 
että syntyy vaihtelua lukemisessa. Toisaalta, kun jonkin oikein hyvän/ mielenkiin
toisen kirjan löytää niin kyllä se sitten menee kerralla. Ja niitähän löytyy - muis
takaa antikvariaatit! No niin, siinäpäs vuodatus lempiaiheestani.

Muuten, eräs puheenjohtajanne kesän aikana suorittama urotyö oli valtavan Ja- 
pani-aiheisen leikekokoelman järjestely - se osa nimittäin joka oli ladottu pinoon. 
Näitä saksittuja oli kertynyt aikamoinen vuori vuosien varrelta ja nyt päätin että oli 
aika saada niihin edes jonkinmoinen järjestys. Koko puolimetrinen pino kapsäkkiin 
ja mukaan maalle - siinä oli hommaa sateisina päivinä. Samalla tuli niitä taas lu
ettua ja ihmeteltyä että miksi olin leikannut juuri tämän jutun lehdestä. Kyllä se pi
no samalla muutamalla sentillä ohenikin. Nyt on kuitenkin jonkinlainen järjestys ja 
näinhän pitää olla, ei leikekokoelmasta muuten paljon hyötyä ole.

Nyt on siis syksy taas edessä. Jos oikein onnistaa niin se voi olla parempi kuin 
kesä! Yhdistyksen harrastuspiirit heräävät taas henkiin ja muukin toiminta vilkas
tuu. Mitään vallan erikoista ei ole syksyksi suunniteltu, mutta tapahtuu kuitenkin 
kaikenlaista - olkaapa varuillanne. Muun muassa on japanilaisia leffoja tarjolla, 
mistä enemmän tämän Tomo-numeron sisäsivuilla. Ei sitten ole hupsistakaan kun 
on jo joulu ja sitten seuraa taas uudenvuodenjuhlat!

Toivotan kaikille JKY:n jäsenille antoisaa syksyä!

Ronny Rönnqvist 
puheenjohtaja
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1997 alussa 612. Yhdistyksen tavoitteena on 
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosittain VEDEN AÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
alqja käsittelevä HASHIjulkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomijapani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kiijasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana, ruoka, 
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.

v Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 6496.
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、 

年一回発行の総合日本文化特集誌「橋」、

日本語テキストとその付属カセットテープ、 

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。

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY:N JOHTOKUNTA 1997

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist 09-595 068
Varapuheenjohtaja Raino Hurme 09-454 6712
Sihteeri Heli Laitinen 09-241 2342
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen 09-698 6496

Ulla Arjamaa 09-7245031
Laura Lappalainen 09-698 6496

Varajäsenet
Tomoko Saito-Soinisalo 09-757 1662
Minna Lehmusto 09-341 3313
Pia Strandman ヽ 09-455 3248

Oulun jaos, yhteyshenkilö Vesa Koivunen p. 08-8153600
f. 08-8153622

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tomon päätoimittaja Laura Lappalainen 09-698 6496
kulttuuri ja uutiset Liisa Kemppi 09-698 7235
Kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa 09-724 5031
Julkaisujen myynti Antti Lappalainen 09-698 6496
UYYJ-yhteyshenkilö Minna Lehmusto 09-341 3313

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat Ronny Rönnqvist 09-595 068
Ikebana Laura Lappalainen 09-698 6496
Japanin kieli Pia Matilainen 09-753 3171
Kalligrafia Yoko Kobayashi 09-746 746
Kirjallisuuspiiri Pirjo-Riitta Kuusikko 09-745 756
Miekkapiiri Ronny Rönnqvist 09-595 068
Origami Pär-Johan Sandell 09-555 755
Ruoka Kenichi Ka kuta 09-395 2225
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Ilta Vuosannassa
Ilta pimeni varoen Vuosannassa. Istuimme Työväenopiston sauna- 

tuvassa tanssista .leikeistä ja ruokailusta uupuneina. Äkkiä joku kysyi: 
'Tuleeko Veikko?" Istuin Kaita vastapäätä. Näin, miten varjo lankesi 
hänen kasvoilleen. Kai vastasi hiljaa: "Ei, ei hän tule". Katsoimme 
toisiamme. Jostain se. tuli Veikon aika oli loppunut.

Vähään aikaan kukaan ei liikahtanut. Sitten aloimme valmistella illan 
kohokohtaa, obon-laivojen, sielunlyhtyjen suomalaisten muunnosten 
tekoa. Styroksilevylle pantiin pystyyn keppi, siihen nelikulmainen paperi 
purjeeksi ja pieni tuikku lyhdyksi. Rannassa kukin kirjoitti purjeeseen 
jonkun läheisen vainajan nimen, jonka läsnäolon hän tunsi lähellään. 
Odotimme, että tulisi tarpeeksi pimeää, ja kun kuu nousi lähetimme 
vainajamme takaisin asuinsijoilleen. Tuuli kävi meistä poispäin. 
Tunnelma oli hiljainen, herkkä, kunnes joku nauroi purtensa kaaduttua. 
Ensikertalaisena ei ollut helppo heti onnistua.

Mukana oli pidetty suurlähettiläämme Tetsu Saburoo Hitomi. Hänen 
obon-laivansa oli taidolla tehty. Kun hän päästi sen menemään, 
seurasimme sen pisimmälle ehtinyttä kulkua kunnes tuikkiva valo katosi.

Veikko Polameri oli pitkään asunut Turussa yhdessä Satu Apon kanssa 
Nyt he olivat tulossa junassa kohti Helsinkiä, häitään ja häämatkaansa. 
Sinä iltana. 19.8.1979, heidän oli tarkoitus pistäylyä meidän luonamme. 
Mutta junassa Veikko sai sairaskohtauksen ja hänet vietiin Karjaan 
sairaalaan. Seuraavana aamuna hänen matkansa tässä elämässä päättyi.

Veikko Polameri (11.2.1946 - 20.8 1979) oli lahjakas japanilaisen 
kirjallisuuden tuntija, runouden ja kirjallisuuden suomentaja. Hänen 
tuotannostaan mainittakoon monografia sekä kunnelma "Biwansoittajan 
tarinasta", viisi runokokoelmaa sekä useita esseitä ja artikkeleita eri 
lehtiin.

Vähän ennen kuolemaansa hän oli lahjoittanut laajan Japani 
kirjastonsa J.K.Y.:lle. Se toimii Polameriana nimisenä kirjastona Japanin 
Suurlähety stön tiloissa.

Leena Joki 25.7. -98
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Muistokuvia vuodelta 1979
Kuvamateriaalin toimitti Leena Joki

1.Kuvassa kirkkaana suurlähettiläs Hitomin obon-laivan valo.

Vuosannassa vasemmalta:
Ronny Rönnqvist, Pirjo-Riitta Kuusikko, Leena Joki, Keiko Yoshizaki 7



VOIHAN NENÄ!
Mielestäni harvoja helppoja asioita 

japaninkielessä on ollut, että nenä on 
japaniksi hana. Arvatkaapa riemuani, 
kun löysin omasta kirjahyllystäni 
Carlemanin kirjasta "Catalogue des 
objets introuvables'' ("Kataloogillinen, 
joita ei ole") tämän kuvan. 
Hana mikä hana. Laura

Kuvaan liittyvä teksti:
U1-Tekonenävesihana.- Älkää näyttäkö enää 
naurettavalta kun heinänuha iskee Teihin tai muuten 
nenänne vuotaa aikana, jolloin muiden nenä ei 
vuoda. Pieni sairautenne muuttuu näin pian huviksi 
ja omaksi helpotukseksi.

Huom! Yhdistyksen jäsenille on hankittu ryhmäliput 
20 henkilölle ensi-iltaan Tl .24.11.klo 20 hinta 7〇.'' /hlö 
Ilmoittautumiset 19.11. mennessä Liisa Kemppi puh 09- 698 7235 tai 
Laura Lappalainen puh^fax 09-698 6496 (palaa matkalta 4.11.) 
Maksa lippusi etukäteen yhdistyksen tilille Leonia 800021-6481 665, ota 
kuitti mukaan, kun tapaamme Stoan aulassa klo 19.15. Paikat eivät ole 
numeroituja, joten ole ajoissa. Tervetuloa Anzua ihmettelemään.

Koreografia/Choreography ANZU FURUKAWA 

ANZU FURUKAWA Mgkki/Mgc arvo pärt
Valosuunnittelu/Lighting design VESA ELLILÄ





Töölönlahden suhkulähde saa 

perhosen siivet:

suilikulähde on Alppien Jumalatar.

se on raikas riikinkukko

ja \ vielä se on 

kirjoittamiseni alku.

meitä keväästä

Kirsti Suomivuori

RIITTA WELROOS
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Ruoho eri puolilla aitaa __

yhtä vihreää 

kahvilan pientareella 

minä kirjoitan tätä runoa;

Töölönlahden suihkulähteen vesi

luistelee edessäni, ,

Vieressäni rakas ystävätär; 
.

mitä voin odottaa: 

juon Princess-mangoteetä,

linnut piileksivät ruohikossa, 

on keskikesän ilta.

polku on avoin luokseni. Syksyn keltanon

väri muistuttaa



Ikenobo-koulun asetelma.
Julkaistu aikaisemmin japanilaisessa ikebana-kalenterissa.

Leena Joki

AJATUKSIEN JA TUNTEIDEN 
IKEBANA

Japanilainen kukkienasettelu, ikehana tarkoittaa kukan eläväksi 
saattamista. Ollessaan yhteydessä toisten kukkien, oksien tai ruohon kanssa 
kukka elää, vaikka olisi kuihtunut. Tehdessään ikebanaa ihminen ilmaisee 
syvällä olevia tunteitaan ja kokee olevansa osa luontoa.

Kun ajatus ikebanasta tuli Korean kautta Japaniin noin 1400 vuotta sitten, siitä 
kehittyi aito japanilainen taidemuoto. Alkuaikojen tarina kertoo buddhalaismunkki 
Ikenobosta, joka eli erakkona lammen rannalla. Hän asetteli pienelle alttarilleen 
kukkia kiitosuhriksi Buddhalle. Tieto asetelmien sisäisestä kauneudesta levisi 
aluksi temppeleihin ja niistä muualle Japaniin. 1200 vuotta vanhat piirrokset 
kertovat, että oksien ja kukkien pituudet suhteessa toisiinsa ja monet muut 
asetteluun liittyvät säännöt ovat säilyneet nykyaikaan asti.
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Tästä se alkoi. Irma Laitinen opettaa 
kirjoittajaa Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävien perinnejuhlassa
Helsingin suomenkielisen työväen- 
opiston kesäkodilla Vuosannassa 
elokuussa 19 80.

Kuva: Riitta Oikawa.

Tullessamme 1980 ensimmäiselle ikebanatunnille Riitta Oikawan kotiin olo
huoneen lattialla oli suuri nippu krysanteemeja, puolukanvarsia ja oksia, joissa 
hehkuivat syksyn värit. Pöydillä oli laakeita vateja, suuria pidikkeitä ja tukevia 
saksia. Huoneen seinät oli maalattu terrakottaan taittuvalla beigellä, ja pinnan 
jakoivat kapeat neliöt. Näin oli saatu aikaan tyypillinen tausta ikebanoille.

Aluksi Riitta opetti meitä. Hän johdatteli meitä ikebanan maailmaan oman 
esimerkkinsä kautta. Kun vähän myöhemmin kohtasimme japanilaisen opetta
jamme Naomi Heinon aran hymyn, tiesimme jäävämme tähän. Yhdeksän vuotta 
kului. Paikka tosin vaihtui, mutta yhteenkuuluvuuden tunne vanhan tradition kanssa 
säilyi meissä Japanilaisen Kulttuurin Ystävien jäsenissä.

Tunnin kulku

Ollessamme ikebanatunnilla jätimme muut asiat mielestämme ja asetuimme 
nöyrinä opettajan eteen. Ensin vietettiin rauhoittava teenjuontihetki. Kun sitten 
huolellisesti valittiin sopiva oksa käteen, koko muu maailma jäi ulkopuo-lelle.

Aluksi teimme vain yksinkertaisia moribana-tyylisiä eli laakean maljakon ase
telmia. Kaikki lähti liikkeelle kolmesta pääoksasta, joista korkein eli ykkönen 
symboloi taivasta, kakkonen ihmistä ja kolmonen maata. Kakkosen tulee olla 
pituudeltaan 1/4 lyhyempi kuin ykkösen, ja kolmonen, joka yleensä on kukka, noin 
3/4 kakkosen pituudesta. Pääoksien nimitykset ja pituudet vaihtelevat 
koulukunnittain ja tyyleittäin, mutta periaatteessa ne ovat lähellä toisiaan. Vä
hitellen oksien oikeat suhteet ja kallistuskulmat tulivat tutuiksi, ja opimme 
näkemään muun muassa sen, mitkä kukat sopivat mihinkin maljakkoon. Näin 
tavoitimme asetelmalle niin tärkeän tasapainon.
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Asettelun kuluessa Naomi-sensei (opettaja) kulki oppilaan luota toisenluo ja 
neuvoi kädestä pitäen mitä piti tehdä. Kun asetelma oli mielestämme valmiin 
oloinen, hän tuli viereen, toisti selityksensä ja nosti koko yritelmän pöydälle, sillä 
oppiminen oli kertaamista kerta toisensa jälkeen. Naomi oli otteissaan varovainen. 
Lähinnä hän johdatteli meitä oivaltamaan oleellisen. Hän osasi luoda myönteisen 
tunnelman, joka mielestämme oli hyvin "japanilainen".

Riitta Oikawa, Naomi Heino ja 
kurssilainen Kaisu Puukka talvisia 
ikebanoja tekemässä. Riitan poika 
Keisuke seurasi tarkasti opetusta, 
maalasi asetelman mallin ja toteutti 
sitten omaan maljakkoonsa.
Kuva: Pirjo-Riitta Kuusikko

Puhutteleva tyhjä tila

Naomin ollessa estynyt opettajaksemme tuli silloisen Japanin suurlähettilään 
puoliso Sawako Yamaguchi. Muistimme leikata oksan alaosan vinoon, asettaa sen 
sitten pystyyn pidikkeeseen ja taivuttaa sitä lopulta haluttuun kulmaan. Perinteinen 
kolmiulotteinen ja epäsymmetrinen muoto alkoi hahmottua. Tavoittelimme 
asetelmaan myös keskipistettä, jossa silmä lepää. Kaikki sujui hyvin, kunnes kuului 
tuttu ääni. Liisan kaunis ylöspäin kaartuva oksa katkesi. Onneksi oli pajunkissojen 
aika, Liisa vaihtoi oksansa pajuihin, jotka taipuivat ihmisen käsissä helpommin.

Kaikki leikkasivat kukkien tyven vedessä siten, että varren pinta oli tasainen. 
Keveä oksa kurkotti kohti korkeutta, ja suurin kukka asetettiin alimmaksi.Varottiin 
panemasta liian monta lisäoksaa tai kukkaa asetelmaan, ettei siitä tulisi 
länsimaisen oloinen. Lähes kaikki muistivat myös tyhjän tilan, joka on asetelman 
sisäisesti puhuttelevin kohta.

Asetelman tekijä pyrkii saavuttamaan mielenrauhan

Kun olimme lopettaneet, Sawako Yamaguchi katsahti työmme tuloksia. Sitten 
hän otti asetelman kerrallaan käsiinsä ja korjasi ne muutamassa hetkessä
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sellaisiksi kuin niiden tekijä kenties oli ajatellut. Syntyi hienostuneita pysty-, vino- ja 
riipputyylisisä asetelmia muunnelmineen sekä kelluva asetelma. Katsoessamme 
taidokkaasti paranneltuja ikebanoja niiden kauneus alkoi avautua meille.

Ikebanassa, kuten kaikessa taiteessa, on tärkeää opia ensin mahdollisimman 
täydellinen perinteinen tekniikka. Kun säännöt hallitaan, ne eivät enää sido 
tekijäänsä, koittaa vapaiden asetelmien aika. Vähitellen tekijän merkitys vähenee 
ja lopulta katoaa kokonaan. Vasta silloin on mahdollista saavuttaa mielenrauha, 
ikebanan sisin.

Kukkasymboliikkaa

Opiskelimme myös ikebananopettaja Irmeli Jalovaaran johdolla. Hänellä on kyky 
selkeästi välittää ikebanan olemusta.Hänelle myönnettiin viime vuonna ainoana 
pohjoismaalaisena Sogetsu koulukunnan 70-vuotisjuhlan kunniakirja ja lahjakello. 
Vain 17 muuta taiteilijaa koko Euroopassa sai osakseen saman kunnian.

Irmeli Jalovaara kehitti meissä muodon, linjojen ja kauneuden tajua yhä sy
vemmälle. Lisäksi hän avasi meille tien ikebanan uskonnolliseen taustaan ja 
kukkasymboliikkaan. Vaikka ikebana on buddhalainen taidemuoto, siihen liittyy 
shintolainen käsitys siitä, että kaikessa luontoon kuuluvassa on henki. Keväällä se 
ilmenee kukassa, kesällä lehdessä, mutta talvella se nukkuu varressa.

Ikebanaan valitaan yleensä niitä kukkia, jotka kukkivat asetelmaa tehdessä. 
Tyttöjen päivää vietetään maaliskuun kolmantena, jolloin vaaleanpunaiset persikat 
kukkivat. Kun toukokuun viidennen päivän aikoihin iirikset alkavat kukkia tulvimalla 
vesien partailla, niistä tehdään asetelmia poikien päivän kunniaksi. Persikka on 
naisellisuuden, hyveen ja kauneuden vertauskuva, iiris taas luo mielikuvan 
urhoollisuudesta ja velvollisuuden täyttämisestä.

Uusi vuosi on Japanissa suuri juhla. Silloin onnea tuottavat mänty, bambu ja 
luumunkukka koristavat koteja ja julkisia tiloja. Ikivihreä mänty on myös ylvään 
kauneuden ja pitkän iän symboli. Koska bambu tulee vanhuuttaan vahvemmaksi, 
se symboloi taipuvuutta ja joustavuutta. Luumu puhkeaa kukkaan ensim mäisenä 
lumen vielä painaessa oksia. Pienine valkeine kukkineen se on vaatimattomuuden 
ja vähäeleisyyden vertauskuva, mutta myös kevään enne.

Upea krysanteemi symboloi keisaria ja kuolemattomuutta. Siksi japanilaiset 
kasvattavat sitä mitä moninaisimpiin muotoihin.

Japanilaiset liittävät mielellään asetelmiinsa kuivia oksia ja vaikkapa sie
menkotia. Naavainen kuusenoksa symboloi vanhuutta ja viisautta. Se on tehokas 
vastakohta kevään heleille kukille ja lehdille.
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Kirsikka on Japanin tunnetuin ja rakastetuin kukka. Se ilmentää kevään puh
keamista, mutta sen putoilevat terälehdet kertovat katoavuuden välttämättö
myydestä.

Ikebana elämäntapana

Yhdistyksen ensimmäinen 
varsinainen ikebana-opettaja 
Naomi Heino
8.2.1981
Kuva: Piki Kuusikko

Noin 1300 vuoden ajan ainoastaan miehet saivat julkisesti tehdä ikebanoja. Toki 
naisetkin tekivät asetelmia, mutta vain kotona. Vasta kun Japani 1868 avasi 
ovensa muulle maailmalle, naisetkin saivat luvan tulla esille ja opettaa ikebanaa.

Heti alusta alkaen tehtiin myös suuria ja loisteliaita ikebanoja temppeleihin, 
hoviin ja aatelisten linnoihin. Ulkona oleville alttareille ja koteihin tehtiin lähinnä 
yksinkertaisia, mutta puhutelevia asetelmia. Vuodesta 1200 on ollut erilaisia 
koulukuntia. Ne houkutelevat yhä uusia oppilaita pitämällä näyttelyitä. Nykyään 
tehdään myös moderneja ikebanoja, jotka muodoiltaan ja materiaaleiltaan 
muistuttavat nykyajan länsimaista veistotaidetta.

Taito tehdä asetelmia kuuluu usein vieläkin japanilaiseen kasvatukseen. Monet 
nuoret naiset eivät tänäkään päivänä kuvittele voivansa mennä naimisiin ilman 
arvostetun perinteen hallintaa. Vielä 1980-luvulla ikebana oli pakollisena aineena 
joissakin lukioissa. Japanin Kulttuurin Ystävissä ikebanan tekoa on edistänyt
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lahjakas Laura Lappalainen. Vieraillessani Naganossa ihastuttavassa vanhassa 
talossa pääsin hetkeksi sen sydämeen, huoneeseen, jossa oli alkovin tapainen 
syvennys (tokonoma). Sen seinällä riippui kevätaiheinen kuvarulla (kakemono), ja 
korotetulla lattialla oli luonnonkukista ja heinistä tehty ikebana. Lisäksi korokkeella 
oli pieni taide-esine.

Minut istutettiin silkkityynylle tokonomaa vastapäätä, ja syvennyin ihailemaan 
edessäni olevaa näkyä. Oli helpottavaa, kun saattoi noudattaa hyviä tapoja ja vil
pittömästi kehua ja kiittää emäntää.

Vaikka perheellä olisi kuinka monta kuvarullaa tahansa, vain yksi kerrallaan on 
esillä. Pisimmälle tämä yksinkertaistaminen on viety teehuoneissa, joita 
kakemonon lisäksi koristaa vain yksi vaalea kukka.

Kulkiessani Japanissa vuoristokylien, maalaiskaupunkien ja Kioton kaduilla näin 
monta ikebanaa. Talojen ovet olivat auki, ja lattialla usein pelkistetty asetelma, 
samoin kauppojen ikkunoissa.
Vain pari oksaa ja kukka, joissa henki ja materiaali olivat yhtä.

Lähteet: Racel E. Carr: Hours & Flowers, Charles E. Tuttle Co, Tokyo, Japan 1961.
Shadan Hoajin: Ikebana International Issue No. 68. 69 ja 7〇.

Irmeli Jalovaara: Suullinen tieto 1983-1997. Martta Keravuori: Suullinen tieto 1957-1975.
Laura Lappalainen: Tomo,199〇. Ministry of Foreign Affairs, Japan: Ikebana 1980-1997.
Minäkö Otake: Suullinen tieto -82.H.Smedslund:lkebana, Japanilainen kukka-asetelma, WSOY 1965.
Shizuko Yuhashi-Martta Keravuori: Kukka-asetelmia, WSOY 1954.

Artikkeli on julkaistu aikaisemmin et-lehdessä 2/1998 ja laadittu myös Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
20-vuotista toimintaa ajatellen, jossa kirjoittaja on ollut mukana lähes alusta alkaen.

READERS IN COUNCIL
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Iloisia vieraita Japanista
-ruokapitoisia huomioita

Edessä Sumie ja naapurin Yumi, Tatu, Päivi ja Pekka. 
Takana Maho, naapurin Asako sekä Madoka ja Kanako

Perheemme normaali elämänjärjestys järkkyi, kun neljä Sendai-kaupungin tyttölu- 
kion kuorolaista saapui iloisesti pulputtaen matkalaukkuineen ja pussukoineen. 
Vierailua oli odotettu koko kesä, valmisteltu pikkuhiljaa.15-ja 18-vuotiaat poi
kamme luovuttivat vain hiukan purputtaen omat, hämmästyttävän siisteiksi hoita
mansa (sekin mukava puoli tästä vierailusta!) huoneet tyttöjen käyttöön kolmeksi 
yöksi, 19.-22.8., ja suostuivat asumaan lyhyen ajan hiukan ahtaammin.

Tyttöjen ohjelma Sibelius-lukion vieraana, Porvoon ja Turun käynteineen vaati ai
kaisen liikkeellelähdön. Aamiaisella syötiin corn flakeseja, jukurttia, paahtoleipää, 
munia, kuten ehkä monessa suomalaisperheessä nykyään. Outoa mysliä tytöt 
eivät demonstraatiostani huolimatta kokeilleet, ja puuroa en edes tarjonnut; se ei 
kuulu aamumenyyseemme, koska lapset valitettavasti kyllästyivät siihen jossain 
vaiheessa. Yksi tytöistä kertoi kotona syövänsä joka aamu misokeittoa perintei
seen japanilaiseen tapaan.

Meillä oli sitten treffit muutamaa minuuttia ennen bussin tuloa naapuriperheen 
kahden homestay-japanilaistytön kanssa. HKL:n haitaribussikyyti kiinnosti tyttöjä, 
mutta pitkä lento ja lyhyeksi jäänyt yö nuokutti tummia päitä niin että tyttöjä piti he
rätellä Liisankatua lähestyttäessä. Aamu oli raikas kuin syksyn punaposkinen, 
purskahtava omena. Aurinko paistoi, ei semmoisia aamuja ole monta ollutkaan 
tänä kesänä.
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Torstai-iltana, Temppeliaukion kirkossa pidetyn, molempien lukioiden kuorojen 
onnistuneen konsertin jälkeen söimme kotona yhdessä japanilais-suomalaisen 
iltapalan. Tyttöjen o-bentoo -eväslaatikoiden kiinnostava sisältö jaettiin. Tytöt 
seurasivat uteliaina poikien sisäänsä ahtamaa ruokamäärää, paljon soijakastiketta 
päälle ja sinne vaan kaikki - tempurat (taikinoituja, upporasvassa paistettuja jätti- 
katkaravun pyrstöjä ja munakoison siivuja) ja tamagoyakit (hiukan vatkattu muna 
paistetaan ja kääritään rullalle) - viimeiseen riisinjyvään. Suomalaisista kesäkurpit
soista tekemäni keitto maistui kaikille, mutta sinihomejuusto herätti runsaasti kes
kustelua eivätkä kaikki tytöt tohtineet edes maistaa sitä. Kyllähän jo sen tuoksu 
voimakas ja omanlaisensa on. Lakritsi oli toinen kummastusta herättävä syötävä. 
Eikö sitä sitten ole Japanissa? Vieraamme pitivät sen makua hyvin outona ja 
kommentoivat/tuoksuu currykastikkeelta*. Muuten, ensimmäisen illan yksinkertai
nen ateria, uunilohi ja keitetyt perunat osoittautui taas menestykseksi. Meillä on 
käynyt paljon japanilaisia kylässä, ja lohi ja perunat ovat aina maistuneet. Salaat
tia, jossa on raakoja aineksia, eivät vieraat niin innokkaasti ole syöneet; viime ke
sien uutuudet, suomalaiset keltaiset ja oranssit tomaatit kyllä kiinnostavat, niitä ei 
kai sitten ole Japanissa ainakaan yleisesti saatavilla. Mutta kyllähän sitä itsekukin 
on varovainen raakojen ruokien suhteen ulkomailla. Meidän lasten iltaherkku, kivi
kova ruisleipä testattiin myös ja makua kehuttiin, mutta työlästä sen syöminen tot
tumatta on.

Vaikka tytöillä oli takanaan rasittavan pitkä lento ja Suomen-ohjelma oli rankka, ei 
uni maistunut illalla. He eivät peitelleet hämmästystään, kun 22-vuotias tyttärem- 
me ilmoitti kymmenen maissa menevänsä nukkumaan - good night girls! Kun 
Suomessa on yleisestikin taas puututtu koululaisten väsymykseen, kerron tässä 
millainen 15-16 -vuotiaiden vieraidemme päivän aikataulu kotona Japanissa on: 
aamulla noin kuudelta-puoli seitsemältä ylös ja kouluun, illalla - yöllä nukkumaan 
kahdentoista-yhden aikaan. Voi voi sentään, sielläkö on selitystä japanilaisten 
nukahtelemiseen bussissa, junassa; riittääkö nyt viiden-kuuden tunnin yöuni aina
kaan kasvavalle? Täällä kyllä tytöt taisivat käydä ylikierroksilla: viimeisenä iltana 
meillä pyöritettiin pyykkiä ja saunottiin vielä puoliyön jälkeen. Saunominen oli ty
töille mieluista eikä kaikille edes uusi kokemus - joidenkin japanilaisten kylpylöi
den yhteydessä on sauna.

Viimeisen illan pitkittymiseen olimme kyllä itsekin syyllisiä. Meillä oli naapuriper- 
heen ja heidän japanilaisten tyttöjensä kanssa yhteiset päivälliset. Uunissa kyp
sytetty naudanliha ei ole tavallista ruokaa Japanissa, mutta se maistui hyvin vie
raille -ja taas keitimme perunoita. Aterian kruunasi Päivi-rouvan tekemä suk- 
laatäytekakku, jonka hän koristeli piirtäen kakun pintaan suklaanuotteja. Käsityk
seni mukaan täytekakku ei ole tavallinen herkku Japanissa. Se kuuluu siellä jos
tain syystä erityisesti jouluaaton rituaaleihin.
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Kävelyllä kaupungilla. Lähtöpäivä oli Helsinki-päivä ja senaatintorilla 
yhytimme iloksemme kansantanssiryhmän.

Tyttöjen lähtöpäivänä kiertelimme kaupoissa ja tavarataloissa. Sama ohjelma oli 
monella muullakin tyttöjä majoittaneella suomalaisperheellä. Nähtiin paljon tuttuja, 
Helsinki on pieni. Menimme syömään pizzapaikkaan, jossa tytöt taas katselivat 
pyörein silmin päätään pudistellen, kun poikien jättipizza katosi muutamassa mi
nuutissa. Mielestäni tyttöjen pasta-annoksen pinta ei ollut laskenut vielä ollen
kaan, kun he jo puhkuivat täysinäisen näköisinä.

Vaikka ei ollut yhteistä sujuvaa kieltä, tuntuu siltä, että kaikki asiat hoituivat kuten 
pitikin. Tytöt tekivät parhaansa ja yrittivät aktiivisesti kysellä ja jutella englanniksi, 
saivat meidän jäyhät lapsemmekin urahtelemaan jotakin, ja minä olin ikionnellinen 
huomatessani, että vähäisestäkin japaninkielen taidosta oli hyötyä ja iloa. Tällai
nen kokemus todella kannustaa puurtamaan japaninopiskelun ohdakkeisella po
lulla. Puheet japanilaisesta estoisuudesta, ennakkoluuloista, jäykkyydestä saa 
ainakin tämän vierailun perusteella heittää romukoppaan. Tytöt kyselivät, häm
mästelivät ja kertoivat innokkaasti mistä vain oli puheja nau ro ivat iloisesti kun 
kompastelimme puolin ja toisin kieliongelmiin. Naapurin kaksivuotias Tatu-poika 
sai tytöistä vilpittömiä ihailijoita ja paijaajia, ja Tatun äidin massussa potkiva uusi 
ihmisenalku herätti kiinnostavia kysymyksiä vauvojen maailmasta. Viimeisetkin 
käsitykset japanilaisesta tunteiden piilottamisesta haihtuivat lähtöpäivänä laivater
minaalissa, kun tytöt itkien ja meidät monta kertaa halaten jättivät jäähyväiset. He 
lupasivat, että seuraavalla kerralla kun tavataan, Japanissa tai Suomessa, he pu
huvat sujuvammin englantia. Ja kirjeitä kirjoitellaan, tietysti.

Kun palasimme kotiin, tuntui haikealta palauttaa taas vanha järjestys, vaikka vie
railu olikin väsyttänyt koko perhettä. Huoneissa viipyi pitkään tuo salaperäinen 
hyvä tuoksu, joka tulee japanilaisten paperitavaroiden mukana.

Ulla Arjamaa
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KOKOONTAITETTAVA VIUHKA II

Heian aikakaudella mies ja nainen kirjoittivat rakkausrunoja 
oogiin ja vaihtoivat niitä. Tämän käytännön vuoksi oogia alettiin pi
tää säädyttömänä esineenä, joka esitti liian suoraan miehen ja 
naisen välistä suhdetta ja aina toista maailmansotaa edeltäviin 
vuosiin saakka tämä suhtautuminen säilyi vanhempien japanilais
ten keskuudessa, ja nuoria tyttöjä varoiteltiin, etteivät he hetken 
mielijohteesta vaihtaisi oogia miesten kanssa.

Oogi on hare-ajan esine kansankulttuurin mukaan. Japanilaiset 
jakavat päivät niihin, jotka ovat hare ja toisiin, jotka ovat ke. Hare- 
päivinä pidetään juhlatilaisuuksia esimerkiksi syntymäjuhlia, ikään
tymisen juhlia sekä vuosijuhlia. Ke-päiviä ovat kaikki muut päivät. 
Oogista tuli keskeinen hare-päivien esine koska se edustaa juhlien 
muodollisuutta. Kaikkein tyypillisintä on oogien käyttö shinto-juhlis- 
sa. Esimerkiksi Kioton kuuluisien Gion-juhlien aikana kulkuetta joh
tavat suuret vaunut, joista jokaisen huipulla neljä miestä heiluttaa 
oogejaan. Ja monet oogit koristavat kutakin seitsemän metrin kor
kuista pylvästä kahdessatoista kannettavassa hautarakennelmassa, 
jotka symboloivat pyhiä paikkoja, jotka ympäröivät Nachi-pyhäkköä 
Wakayama-prefektuurissa; esimerkkejä juhlissa käytettävistä 
oogeista on lukemattomia. Kaikissa näissä juhlissa oogeja käyte
tään välikappaleina, jotka vetävät puoleensa jumalien henkiä ja 
ajavat pois pahoja. Uskotaan, että oogien avulla ihmiset juhlissa 
puhdistautuvat ja heihin asettuu jumalallinen henki.
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Joissain paikoin maaseudulla on säilynyt vanha tapa hajoittaa 
henkilön oogi hänen kuollessaan ja heittää sen palaset talon katol
le. Tapa heijastaa uskomusta, jonka mukaan henkilön ja jumalien 
välinen suhde, jossa oogi on palvellut välittäjänä henkilön elinaika
na, katkaistaan hajoittamalla oogi.

Päättäkäämme asian käsittely selitykseen chuukeista, no- 
näytelmässä pääasiallisesti käytetystä oogista.

Toisin kuin muiden oogien, chuukeiden uloin reuna leviää kun 
viuhka taitetaan kokoon. Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta 
chuukeissa on kullanvärinen tausta, jossa on näyttelijän rooliin 
liittyvä kuva. Esimerkiksi näyttelijällä, joka näyttelee soturia, on 
chuukei, jossa on molemmilla sivuilla kuva auringosta aaltojen yllä, 
ja näyttelijällä, joka näyttelee nuorta naista on chuukei, jossa on ku
va T ang dynastian hoviaatelisista toisella puolella ja pyörä, jossa 
on kukkia toisella puolella tai chuukei, jossa on kuva krysanteemis
ta ja bambuaidasta molemmin puolin.

Eräässä Yorimasa No-näytelmän kohtauksessa, Minamoto no 
Yorimasa, näytelmän päähenkilö istuu jakkaralla pukeutuneena 
haarniskaan odottaen Ujissa (lähellä Kiotoa) vihollista, Tairaa. Hän 
laulaa seuraavaa:

Uji-bashi sillan alla 
valkoiset aallot 
vellovat korkeina 
sillalla liehuvat 
Minamoto-klaanin valkeat viirit 
odotamme vihollisten vyöryä

Laulaessaan:”Uji-sillan alla" näyttelijä pitää avointa chuukeita 
päänsä oikealla puolella ja kääntää kasvonsa alaspäin. Asento 
esittää häntä katsomassa alas joen aaltoihin korkealta sillalta. Seu- 
raavaksi laulaen:"sillalla" hän tuo chuukein pitäen sitä oikeassa kä
dessään lähelle vasempaa olkapäätään ja kääntää kasvonsa ylös
päin. Lopuksi hän laulaen: "vihollista odottaessa" liikuttaa chuukeita 
ylös ja alas laajalla liikkeellä rintansa edessä. Viimeinen liike esiin
tyy usein shura-monossa, tietyn tyyppisessä No-näytelmässä, jossa
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päähenkilö on soturi taistelukohtauksessa. Liike symboloi joko 
innostusta tai suurta iloa. Yorimasassa päähenkilö liikuttaa hitaasti 
chuukeita ylös ja alas ilmentääkseen symbolisesti sydämensä 
sykettä, jota yllyttää vihollisen eteneminen. Naispuolinen No-näyt- 
telijä, joka on päähenkilö saattaa viedä avoimen chuukein, jota hän 
pitää vasemmassa kädessään otsansa vasemmalle puolelle ja 
kääntää päänsä alaspäin. Tämä asento osoittaa, että päähenkilö 
nukkuu. Jos hän vie avoimen chuukein silmilleen, suulleen ja rin
nalleen, se osoittaa, että näyttelijää huimaa tai hän tukehtuu 
savuun tai hänellä on sydän-suruja.

No-näytelmän tavoitteena on, huolimatta sen aiheesta, herkkä 
kauneus tanssissa, lauluissa ja asennoissa. Realistisia ilmaisuja 
vältetään suosimalla symbolisia ilmauksia hienostunein muodoin. 
No-nätelmässä chuukei tuo elegantisti esiin oogin sulouden.

Kiijallisuutta:
Nakamura Kiyoe Oogi to Oogi e. Kioto:Kawaharashoten 1969. Nakamura Kiyoe Nihon no Oogi.
Kioto: Ooyasushuppan 1946. NihonMinzoku Jiten Tokio: Koobundoo \972. Nihon woShiruJiten 
Tokio: Shakaishisoosha 1971. YanagidaKunto Chosakushuu Tokio: Kadokawashoten 1955 
Voshino Hiroko Oogi Tokio 197〇. The EAST 1982.

Liisa Kemppi
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT 
VIETTIVÄT 20-VUOTISJUHLIA
AINO ACKTEN HUVILALLA ELOKUUSSA

Satoi oikein reilusti ja väkeäkin oli jopa niin reilusti, että jotkut joutuivat 
aterioimaan keittiössä.
Juhlia juhlisti myös Japanin suurlähettiläs Ishigaki Yasuji puolisoineen, 
kuten myös lähetystöneuvos Masae Kuno sekä Shizu Arashima. 
Suomalais-japanilaisen yhdistyksen puheenjohtaja Matti Enestam oli myös 
Mirja vaimoineen mukana ja Japani killan puheenjohtaja Tanja Häkkinen. 
Näkyipä paikalla myös Kiinan pitkäaikainen suurlähettiläs Risto Hyvärinen. 
Koto-musiikki sopi mainiosti vanhan huvilan tunnelmaan. Tämä yhdistelmä 
herättikin suurlähettiläs Ishigaki Yasujissa ihastusta.
Aukeamalla kuvia tapahtumasta.
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RSLCOM

PLHELLT ULKOMAILLE 
RSL COM:N KAUTTA 

EDULLISESTI !

Japanilaisen kulttuurin 
ystäviiie erikoishinta japaniin: 

3,86 MK/ minuutti + PPM 
(sisältää ALV 22%)

Ei muita kuluja.

Soita ja tee ulkomaanpuhelusopimus: 
09-424 22300

RSL COM PALVELUT OY
KANTELETTARENKUJA 3, 00420 HELSINKI 

FAX 09-424 22350 
RSL COMMUNICATIONS 

996-ULKOMAANPUHELUT
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Yhdistyksen kautta: 
japanin käännökset, 
puhtaaksikirjoitukset, 
käyntikortit, 
kalligrafiat.
Japnin kulttuuriin kurssit ja luennot 
kouluille, opistoille, liikelaitoksille: 
kieli, origami, ikebana, kalligrafia, 
historia, kirjallisuus,puutarhat, 
taide, musiikki jne.
Yhdistys välittää myös 
japaninkielistä opastusta.
ph+fax 09-698 6496
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Tea Siirtola, Jouni Elomaa, Pauliina Vuorinen, Minna Torniainen, Minna Punkari 
JÄÄTÄ JA KIRSIKANKUKKIA

Tänä vuonna huhtikuun yhdentenätoista päivänä tuuli koleasti. Helsingin kadut 
olivat siellä täällä likaisen loskaiset. Kauppatorin kupeella Suomenlinnan lauttaa 
odotellessamme tuijotin merta: tummanharmaita aaltoja, haamun näköisiä 
vaaleita jäälauttoja. Kummituksia. Oli pääsiäisajan lankalauantai, pahat voimat 
mellastivat, noidat ja trullit olivat valloillaan. Paksut jäälohkareet pitivät kovaa 
meteliä lautan ponnistellessa himmenevän, harmaahuntuisen alkuillan läpi 
Suomenlinnan rantaan. Merimatka häivytti kauas kaupungin melun, likaisuuden, 
arkipäiväisyyden, nykyisyyden.

Suomenlinnan rannassa lautalta purkautuva väki erkani vähitellen omille teil
leen. Meitä oli lopulta seitsemän hiukan viluista taivaltajaa, joilla näytti olevan 
yhteinen päämäärä: Ison Mustasaaren ja Susisaaren yhdistävän sillan kupeessa 
sijaitseva paarlastihuone. Perillä meitä vastaan tulvahti hiljaisuus, lämpö ja 
kynttilöiden pehmeä valo. “Bird whispered to me that spring is coming” (lintu 
kuiskasi minulle, että kevät on tulossa) - Yoko Onon ajatus 
“kurkistustokonomassa” muistutti meitä valon vuodenajan läheisyydestä. Kaksi 
japanilaisen teetaiteen opiskelijaa, Minna Punkari ja Tea Siirtola, olivat kutsu
neet muutaman ystävänsä teelle Suomen kylmässä keväässä Japanin kirsikan
kukkien aikaan.

Teehuoneeseen kuljetaan puutarhan läpi. Mieli puhdistuu kaikesta häiritsevästä, 
valmistautuu keskittymään edessäolevaan tilaisuuteen. Meidän puutarhamme 
oli meri. Teehuoneeseen ei astuta vaan sinne polvistutaan matalan sisäänkäyn
nin kautta. Minna ja Tea olivat pajukaihtimella alentaneet oviaukkoa, jonka
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Tokonoma. Valkoisen ruukun on keraamikko Ulla Fogelholm valmistanut tähän 
tilaisuuteen.

kautta siirryimme teehuoneeksi muutettuun paarlastitilaan. Tatamilattian olemus 
vetää puoleensa, siirtää luonnostaan kaiken toiminnan alhaalla tapahtuvaksi - 
se on lämmin, hiukan pehmeä, tuoksuu vienosti puhtaalta. Tokonoman, japani
laisen huoneen syvennyksen, asetelmaa pysähdyimme aluksi ihailemaan. Cha 
hana (ikebanaa yksinkertaisempi asetelma luonnon aineksista - kukat kuten ne 
luonnossa ovat, oli suuren teemestarin Sen no Rikyu'n luonnehdinta) oli valke
aan, valtaisan munankuoren puolikkaan muotoiseen ruukkuun kylvetty vehnäno- 
ras vehreimmillään. Kakejikun, kirjoituskäärön sanoma 'harmonia, kunnioitus, 
puhtaus, tyyneys* viritti mielen illan teemaan: teetä perinteiseen japanilaiseen 
tapaan.

Teetä valmistava isäntä tai emäntä pyrkii rauhallisuudellaan, huolellisuudellaan 
tarjoamaan ystävilleen hetken, joka johdattelee mielen kulkemaan uusia reittejä, 
löytämään jotakin ainutlaatuista, joka kumpuaa omista kokemuksista mutta saa 
virikkeitä tästä ajasta ja tilasta. Tilaisuudessa käytettävät esineet voivat synnyt
tää assosiaatioketjuja. - Katonrajassa olevasta ikkunasta hiljalleen himmenevä 
pohjoisen valo, kimonoasuisen Tean kevyesti kumartunut silhuetti: hitain liik
kein kuumaa vettä teekuppiin. Veden ääni. Haiku. Bashoo. Teetä japanilaisen 
temppelin puutarhassa kesäkuumalla kaksi vuotta sitten - hiljaisuus, kaskaan 
ääni.
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Tätä teetilaisuutta varten 
tehtyjä esineitä.
Lasitaiteilija Henry Scheinin: 
mizusashi eli 
kylmävesiastia (takana).
Keraamikko Ulla Fogelholm: 
chawan eli teekulho (vas.).
Puuseppä Arto Sillanpää: 
natsume eli teesäiliö.

Teeseremoniasta ei voi puhua tässä yhteydessä, tilaisuus on cha no yu eli kuu
maa vettä teetä varten tai cha doo - teen tie. Jokainen teetilaisuus on ainutker
tainen. Nämä vieraat, tätä tilaisuutta varten valitut esineet, juuri tämä ajankohta 
muodostavat oman kokonaisuuden, toista samanlaista ei ole. Japanin kuu
massa kesässä juodaan teetä näin ehkä aamulla kello 5 kun vielä ei ole paahta
van kuuma, tai yöllä, avataan kattoikkuna ja katsotaan kuuta. Spontaani teeti
laisuus voidaan järjestää, kun ystävä lähtee matkalle tai kun on satanut ensi 
lumi. Teetilaisuus voi kestää pitkään monimutkaisine tarjoiluineen (cha ji) tai 
olla vain lyhyt teehetki (cha kai).

Minna valmisti aluksi jokaiselle koi cha'n, paksun teen, joka juotiin vuorotellen 
kauniista keramiikkakulhosta hitaasti, kulhon - chawan - luonnollista kauneutta 
ihaillen. Käytössä olivat keraamikko Ulla Fogelholmin tähän tilaisuuteen suun
nittelema teekulho ja kakkoskulhona kiotolaisen Noo-teatterin Kongoo-koulu- 
kunnan näyttelijän ja keraamikon, Udaka-sensein valmistama Akebono-niminen 
kulho (shigaraki-keramiikkaa).

Minna ja Tea olivat valmistaneet misokeittoa, joka sai veren kiertämään ja pos
ket hehkumaan, mitä tietysti edisti lämmin sake. Saimme myös yakisobaa syö
däksemme.
Tea valmisti usu cha'n, ohuen teen. Viimeiseksi syötiin o-kashi, makeinen, joka 
oli muna: valkoisesta paputahnasta tehty kuori kätki azuki-pavuista tehdyn rus- 
kuaisen, ytimeen oli piilotettu pieni nokare mämmiä!
Juttelimme vielä hetken. Joku kysyi, miksi Minna ja Tea eivät itse juoneet ja 
syöneet kanssamme. Vastaus oli yksinkertainen: teetilaisuuden isäntä tai 
emäntä haluaa keskittyä palvelemaan vieraitaan, jotta tämä hetki antaisi heille 
mielen harmonian.
Mielen rauhoittamisessa olivat emännät onnistuneet: kun palasimme Helsingin 
vilinään, tuntui kuin olisin ollut poissa kauan.

Ulla Arjamaa
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UUSI JA PATEVA-tätä on kaivattu.
Tero Salomaa: JAPANI - SUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen.
JKY:n jäsenhinta 15〇・-
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Instituutti

sai tunnuksen:

Jukka Viitanen

Suomen Japanin
Instituutin tunnus

Tunnus Instituutille
Suomen Japanin Instituutin Sää
tiö sai tunnuksensa kutsukilpai
lun tuloksena tuomariston vali
tessa voittajaksi professori Kyösti 
Variksen tekemän ehdotuksen. 
I'oukokuun 11.päivänä 1998jul
kistettu tunnus koostuu kahdesta 
lintuhahmosta, joista loinen on 
punainen ja toinen sininen.

Voittanut ehdotus on nelihen
kisen tuoriKiriston mielestä "poik- 
keuksellisen elegantti, selkeä, 
hyvin hahmottuva ja dynaami
nen". Lisäksi "se luo mielikuvia 
huippuosaajien luovasta yhteis
työstä ja kulttuuriemme henki
sestä yhteydestä". Sitä paitsi "tun
nuksen arvokkuus viestii kulttuu
ri-ja ticdesuhleiden merkityk
sestä Japanin ja Suomen suh
teissa".

Tuomaristoon kuuluivat graa
fikko Kazumasa Nagai. profes
sori Tapani Aartomaa sekä reh
torit Kari Raivio ja Yrjö Sota- 
maa.

Kutsukilpailuun osallistui k(»l 
me kansainvälisesti arvosteltua 
huippugraafikkoa sekä Japanista 
ellä Suomesta. Japanilaiset osal
listujat olivat Sliigeo Fukuda, 
Keizo Mazuija U.G. Sato sekä 
suomalaiset voittaan Kyösti Va
riksen lisäksi Martti Mykkänen 
ja Jukka Veistola.

Suomen Japanin Instituutin 
Säätiön hallituksen tiedotteen 
mukaan tunnuksen suunnittelu
kilpailu voitiin toteuttaa poikke
uksellisella tavalla, kun kaikki 
osallistujat ottivat suunnittelu- 
haasteen vastaan "maaotteluhen- 
gessä" pyytämättä työstään raha- 
palkkiota.

SUOMENJAPANIN 
INSTITUUTINSÄÄTIÖN 
PERUSTAJAJÄSENET
Yliopistot ja korkeakoulut: Hel
singin yliopisto, Abo Akademi, 
Turun yliopisto, Oulun yliopisto, 
Tampereen yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Joensuun yliopisto, 
Kuopion yliopisto, Vaasan yli
opisto, Lapin yliopisto, Teknilli
nen korkeakoulu, Tampereen 
teknillinen korkeakoulu, Lap
peenrannan teknillinen korkea
koulu, Helsingin kauppakorkea
koulu, Turun kauppakorkeakou- 
lu, Hanken, Sibelius-Akatemia 
ja Taideteollinen korkeakoulu

Yritykset: Kemira Chemicals 
Oy, Neste, Nokia ja Outokumpu

Teollisuuden ja kaupan järjes
töt: Suomen Ulkomaankauppa
liitto, Tekes, Teollisuus ja Työn- 
antiyat

Kaupungit: Helsingin kaupunki

Säätiöt: Suomen kulttuurirahasto

Taiteilijajäijestöt: Suomen Kir
jailijaliitto r.y.

Muu Suomen valtion edustus: 
Suomen Akatemia ja Taiteen 
keskustoimikunta

Muut: Tieteellisten seurain val
tuuskunta, Suomalais-Japanilai- 
nen Yhdistys ry. ja Japan-Fin
land Society fin nippon 9

Yoshio Kawanowa
Lääketiet, lis. —

akupunktio 
hypnoosikäsittely 
magneettiterapia 

lymfaterapia 
laihdutusohjelma

Lapinlahdenkatu 19 A 37, 00180 Helsinki 
puh. 09-685 6015 GSM 040-548 1881

^^:ゝ、、ヾ买ー.一k •、----------- ••一一

ー、

Tarjoamme japanilaisen 
hetken 

perinteisen japanilaisen 
ruuan ja musiikin 

parissa.

Jos olet järjestämässä 
juhla-, arki- tai työtilaisuuksia, 
ota yhteyttä, niin järjestämme 

erilaisen ja ikimuistoisen 
japanilaishenkisen hetken.

Puh 3514158 
Tsunemi Tomaruku
つねみとまるく
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JETRO Helsinki
3.11.pidettiin Inter-Continentalissa symposium, 
jonka aiheena oli Suomen ja Japanin välisen kaupan
käynnin kehittäminen. Tämä merkitsi samalla 
World Trade Center Helsinki-toimiston avaamista.
Se on 8〇. Japan External Trade Organization (JETR<

JAPANILAINEN PUISTO
AVATTIIN ROIHUVUORESSA 
KAUNIIN LOPPUKESÄN AURINGON 
PAISTEESSA

Japani suurlähettiläs Ishigaki Yasuji 
kunnioitti tilaisuutta puolisoineen läsnäolollaan. 
Kaupunginpuutarhuri Jukka Toivonen sai 
ansaitut onnittelut pitkäaikaisesta työstään. 
Pyöreät kivet hieman oudostuttivat; ne toivat 
väkisinkin mieleen buddhalaisen hautausmaan.

UUSIA KIRJOJA
"Byakuya no Kuni de**-Kyokuhoku 
no Chi no Fukei
Hisayoshi Kadowaki, Aspect 
"Kiku Onna"-Tove Jansson 
Collection 8 Translated by 
Mayuni Tomihara Kindai Bungei sha 
"Tottisalmi-kan no Atotsugi" 
Anni Swan, trans. Somiko Suzuki, 
Kindai Bungei sha
A+U (Architecture and Urbanism) 
Special Number** Alvar Aalto 
no Jutaku A+U Publishing Company 
"Forestry Forum: Shizen no 
Megumi wo Kataru" Yasuda 
Yoshinori, Masato Nakatani, Kauko 
Laitinen mm. Secretariat of Sumitomo 
Ringyo Forestry Forum

HELSINKI JA SENDAI 
LISÄÄVÄT YHTEISTÖTÄ

Yhteistyötä koskevia alueita ovat mm kaupunki
suunnittelu, ympäristökysymykset, kasvatus, 
talous- ja kulttuurielämä sekä matkailu. Sopimus 
koskee ensi elokuussa pidettävää Ihminen ja 
ympäristötapahtumaa, jonka yhteydessä 
järjestetään koululaiskokous, jonka aiheena 
ovat ympäristökysymykset.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kun tietoosi tulee jänniä / hauskoja / 
mielenkiintoisia / tärkeitä uutisia / 
tapahtumia lähetä ne TOM()-ystävällef 
joka odottaa kiitollisena osoitteessa: 
Liisa Kemppi Kumianpää 6 A 11 
00840 Helsinki 
〃〃〃〃,〃〃，〃〃〃以〃,〃,〃〃〃〃〃〃

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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私とフィンランド語

柬京大丈学部敎授 

松村书

私がフィンランド語の勉強を始めたのは,四半せ紀近く前の1970 
年代の中ごろである。最近では、フィンランド語があちこちで勉強で 

きるようだが、197（）年代当時、日本人がフィンランド語を勉強すると 
いうことがどんなことを意味したかは、稲垣美かさんが『フィンランド 

語は猫の言葉」（講談社文庫）に書いている通りである。

これまで生きてきた人生の半分以上をフィンランド語と関わり、フィ 

ンランド語の初級入門書（『エクスプレスフィンランド語」白水社’ 

1986）まで出している私だが、実際にフィンランド語を初歩から教え 

たのは、今年度「フィンランドの言語と文化」と称して、東京外国語大 

学の学部生にフィンランド語の初級を教えている授業を含めて、過 

去4回きりである。

一番最初にフィンランド語を教えたのは、東京外国語大学で1983 
年の夏に行われた6週間の集中コースである。講師は私一人では 

なかったが、教材は,東海大学で講師をしている奥田ライヤさんと 

私で一緒に編集した。rエクスプレスフィンランド語」は、このときの 

経験がなかったら書けなかったと思う。

般近、放送大学の「外国語への招侍」というシリーズでフィンラン 

ド語が取り上げられたことがきっかけで、奥田ライヤさんとしばらくぶ 

りで一緒に仕事をすることがあったc番組の収録を終えて、東京に帰 

る電車の中で、「H本人向けのフィンランド語の入門書の類はいくつ 

も出ているけれど、loo%満足できるものがない」ということが話題に 

なった。

読者の側のニーズをほとんど考えないで入門書を書いたつもりに 

なっている私たち専門家の姿勢に、いい学習書が世に出ない理由 

の端があることは否定できないけれども、他方では、語学書につい 

ても、商品として売れることにのみ注意が行って、 

その外国語の学習に本当に効果があカ’る本に 

なっているカ、どうかという肝心な点にHを向けた 

力,らない傾向が語学関係の出版界にあるような 

気がするのは、私の【ひがみ」ではないと思う。

・松村先牛・はインターネットにホームページを開設 

しています。

http://plaza3.mbn.or.jp/~kmatsum/indcx.html

Suomenkieli 
ja minä.
Kazuto Matsumura
Professori, Faculty of Letters, 
Tokion yliopisto

Vaikka olen askarrellut suomenkielen 
parissa puolet elämästäni ja julkaissut suomen 
kieliopin, "Express Finnish", Hakusuisha 1986, 
kokemukseni tämän kielen opettamisesta alkajille 
ovat rajoitetut: ainoastaan kolme kertaa meneil
lään olevilla ja aikaisemmilla Tokion yliopiston 
Foreign Studies "Finnish Language and Culture" 
kursseilla.

Ensimmäisen kerran opetin suomea Tokion 
yliopiston intenssiivikursseilla kesällä 1983. 
Tuona aikana toimitin yhteistyönä yliopiston 
luennoijan Raija Okudan kanssa tekstikirjan. 
Ilman tätä kokemusta tuskin olisin kirjoittanut 
"Express Finnish"-kielioppia.

Pitkän ajan jälkeen minulla oli uudelleen tilai
suus työskennellä Raija Okudan kanssa TV:n ja 
radion tuottamassa sarjassa: "Kutsu vieraisiin 
kieliin". Matkatessamme nauhoituksen jälkeen 
yhdessä junassa Tokioon, olimme yhtä mieltä 
siitä, ettei aloittelijoille tarkoitetuissa kirjoissa, ja 
niitä on paljon, ole yhtään tyydyttävää.

Ei voida kieltää sitä tosiasiaa, että syy miksi 
hyvää suomenkielen kirjaa aloittelijoille ei ole 
syntynyt on siinä, että huomioon ei ole otettu 
juuri laisinkaan aloittelijan todellisia tarpeita. 
Toisaalta vaikuttaa siltä, että kustantajat 
kiinnittävät pääasiassa huomiota kirjan 
markkinamahdollisuuksiin eikä tehokkuuteen, 
jonka tulisi olla ensi sijalla.

Olenkohan yliherkkä tuon saneessani?

TUNNEKIELIÄ

Aloitin suomen opinnot 1970 luvun 
keskivaiheilla. Suomenkielen opiskeluun on 
nykyään runsaasti mahdollisuuksia. Siitä, mitä 
tuohon aikaan merkitsi opiskella suomea, saa 
hyvän käsityksen 'Tokain yliopiston luennoijan 
ja kielenkääntäjän Miharu Inagakin kirjasta 
"Finrandogo wa neko no kotoba" eli "Suomen 
kieli on kissan kieltä". Kirja ilmestyi Kodansha 
Bunkon "pocket book" sarjassa.

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事TAPA

ぬくぬく
① 暖かく心地よいさま。
② 何の苦労もせず、いい思 

いをしている様予。

nukunuku
1. Kuvaa lämpimyyden, mukavuuden, 

kodikkuuden tuntua.
2. Mukavaa huoletonta oloa.

http://plaza3.mbn.or.jp/%7Ekmatsum/indcx.html


UUTISIA ニュース uutisia ニュース UUTISIA ニュース UUTISIA ニュー・ス UUTISIA 二

SUOMI JAPANISSA
MUSIIKKI
15.1〇• to klo 19.00
"The Nordic Ensemble of Japan, 
2nd Subscription Concert"
Suntory Hall, Recital Hall 
1-13-1, Akasaka, Minato-ku,Tokio 
puh 03-3505-1001
Ohjelma:
Greig, Sveinsson, Larsson, Englund 
Liput 4.000 jeniä
Info: Japan-Scandinavia Music Center 
puh. 03-5855-7962
14.-23.11.
“Olli Mustonen Piano Recital"
14.11. la klo14.00 Izumi Hall, Osaka
Info: Liberty Concerts p. 06-233-8771
15.11. su klo 16.00
Sainokuni Saitama Geijutsu Gejiko, 
Yono, Saitama, puh. 048-858-5511
17.11. ti klo 19.00 Suntory Hall,
Tokio Info p. 03-3820-0013
19.11. klo 19.00
Nihonmatsu City Concert Hall 
Fukushima p. 0243-23-4121
20.11. pe 18.45
Matsuyama Cultural Center,Ehime 
Info: Matsuyama Shimin Concert Hall 
puh. 089-931-1366
22.11. klo 14.00
Tokio Opera City Concert Hali
Info puh. 03-5353-9999
23.11. ma klo 14.00
Tokio Opera City Concert Hall 
Info kuten yllä.
ALVAR AALTO
19.12. -15.2/99 "Alvar Aatto
Worid Traveling Exhibition"
Sezon Art Museum Traveling Exb." 
Tokio puh. 03-5992-0155 '

Suomen elokuva-arkisto: 
JAPANILAISIA ELOKUVIA 
Rakkautta & Anarkiaa-festivaali: 
Orion Eerikinkatu 15, puh 615 40201 
17.-/näytös, lisäksi 20,. kantakortti, joka on 
voimassa 6 kk ostopäivästä.

Yasujiro Ozu: PERHETARINA/ 

KOHAYAGAWA-KE NO AKI (1961) 
ke 11.11. klo 16.30 & pe 23.10 klo 20.45

Kohei Oguri:JOKILAIVA/ 
DORO NOKAWA (1981) 
to 12.11. klo 19.00 & ti 17.11. klo 19.00

Kon Ichikawa: SYKSYN TUULET/
SASAME YUKI (^933) 
la 21.11. klo 20.45 & ti 25.11. klo 16.30

Akira Kurosawa: AKIRA KUROSAWAN 
UNET/AKIRA KUROSAWA S DREAMS (-90) 
ti 1.12 klo 21.00 & pe 4.12. klo 19.00

Akira Kurosawa: KÄTKETTY LINNAKE/ 
KAKUSHI TORIDE NO SANKUNIN (-58) 
ti 8.12. klo 21.00 & su 13 12. klo 18 00

FINNISH-JAPANESE DICTIONARIES
Finland-go Kiso 1500 go
Edited by Takashi Ogishima, Daigaku Shonn, 1983
Jitsuyo Finland-go Sho-jiten
3000 words. Yoshimitsu Kubo, Tairyusha, 1983
Suomi-Japani-Suomi
5000 words, Jun Igarashi, Jari Kauppila. Alena Kustannus Oy
Jyväskylä, 1996
Finland-go Jiten
18,000 words, Takashi Ogishima. Daigaku Shorin.1997

'APAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事



JAPANI VERKOSSA On-Line
Japani on tietenkin ollut verkossa, on- line jo pitkät ajat. Kuitenkin viime aikoihin 

asti japaninkielisten sivujen lukeminen maailmanlaajuisesti on ollut mahdotonta, jol
lei ollut käylettävissä japaninkielistä toimintaversiota. Mutta nyt Microsoft on lisännyt 
japanin kirjoitusmerkkien valinnaisen ohjelmatuen Eurooppalaiseen ja Amerikkalai
seen käyltöön tarkoitettuun Windows 95/98/NT4-ol\jelmaan. Tämä mahdollistaa 
japanilaisten Web-sivujen selaamisen käytettäessä yleisiä Microsoft Internet Explorer
ia Netscape Navogator-ohjelmia eikä kuliya ole kuin tarvittava latausaika.

Internet Explorerin käyltäjälle juttu on yksinkertainen: lataa Microsoftin Internet 
Explorer Websitista Global Input Method Editor (IME)

(http://www.microsoft.com/ie) ja toimi olijeen mukaisesti. Tätä varten tulee 
olla päällä Internet Explorer- versio 4.0 tai uudempi versio. Internet Explorerista siir
ryt View / Internet Options / Fonts ja siirrät molemmat *'MS Gothiciin". Jos selattcssa- 
si japanilaista kohdetta, et automaattisesti saa pätevää japanin tekstiä, ota View/ Fonts 
ja sieltä japanin merkistö (Automaattinen valinta toimii yleensä =tarkistaa merkistön).

Netscape Navigatorin suosijalle toiminto on jonkin verran hankalampi. Hankaluutena 
on. että sinun tulee ensin on asentaa Internet Explorer kuten yliaja sitten Global IME. 
Ja tämän jälkeen poistat molemmat käyltäen olijauspaneelia (Add/Remove Programs) 
siksi ajaksi, kun "Japanese Language Support" on päällä. Navigatorista siirryt Option/ 
General Prefcrncee/Fonts ja valitset "MS Gothic". Selaillessasi Japani-kohdetta siirryt 
Oplion/Document Encoding ja japaninmerkkivalikoimaan.

Kun tämä kaikki on onnistunut, käymisenanoisiin hakukohteisiin kuuluvat: 
http://www.yahoo.co.jp ja http://www.exite.co.jp

Jos Sinä, kuten minä hallitset kiijoitettua japania vajavaisemmin kuin tekstinkäsittely- 
laitteistosi, on hyvä lähtökohta englanninkielinen

http://www.yahoo.com/Regional/Countries/Japan
Jos etsit Usenet-uutisry hmää. kokeile (mutta ole valmis aikamoiseen puuhaan): 

soc.culture.japan ja soc.culture.japan.moderated,

Muuten, onko joku JKY:n jäsenistä on kiinnostunut liittymään epäviralliseen Japani- 
aiheiseen sähköpostilistaan? Se on ihanteellinen tapa niille jäsenille, joilla on Inter
net- yhteydet vaihtaa kysymyksiä ja saada tietoa. Jos olet kiinnostunut tai jos Sinulla 
on vaikeuksia tässä esitettyjen ohjeitten kanssa, ota säliköpostiyhteys minuun

nick.meinke sci.fi tai soita 09-6821743, 
englanniksi tai erittäin yksinkertaisella suomella.

Nick Meinke Käännös: Laura Lappalainen
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KA UKAISET YSTA VA T
RANUA JA IWASAKI-MURA

Ranuan kunta ja Honshun saaren pohjoisimmassa läänissä Aomorissa 
oleva lwasaki-mura solmivat ystävyyskuntasopimuksen kesällä 199〇. Iwasakin 
kunnanjohtaja Masato Koyama oli sitä ennen parin vuoden ajan käynyt Suo
messa ja luonut kontakteja, jotka auttaisivat luomaan Iwasakiin Joulumaan, jo
ka puolestaan auttaisi pysäyttämään väestön vähenemisen pienessä kunnas
sa. Ystävyyskuntasopimus oli samalla yksi osa Iwasakin 100-vuotisjuhlaa. 
Koyama mieltyi Ranualla saamaansa ystävälliseen vastaanottoon ja talvisen 
eläinpuiston jouluiseen hankeen.

VIERAILUJA

Iwasakin kunnanvaltuuston, kunnantoimiston ja yläasteen koululaisten edus
tajat kävivät Pohjois-Suomessa ja Ranualla ensimmäisen kerran vuonna 1988, 
minkä jälkeen sieltä on vierailtu Ranualla vuosittain.

Japanilaiset käyvät Ranualla Hillamarkkinoiden aikaan, heinä- elokuun vaih
teessa. Markkinalavalla esiintymisen ja kunnan eri kohteissa käymisen lisäksi 
he tutustuvat paikkakuntaan ja sen ihmisten elämään majoittumalla ranualai- 
sissa kodeissa. Lokakuussa 1991 Iwasakissa kävi ensimmäinen ranualaisryh- 
mä, joka koostui yrittäjien ja kunnallishallinnon edustajista sekä yläastelaisista. 
Ranualaiset vierailevat vuosittain Iwasakin Joulupukki-festivaaleilla joulun alla, 
esiintyen tontturyhmänä myös päiväkodeissa ja ostoskeskuksissa, majoittuen 
isäntäperheissä. Sekä suomalais- että japanilaisryhmien enemistö on yläaste
ikäisiä nuoria ja vähemmistössä ovat kunnallishallinnon ja yritysmaailman 
edustajat. Ystävyyskuntasopimuksessa sanotaan toiminnan tapahtuvan kunti
en resurssien mukaan, ja kuntien välisistä vierailuista yli 90 prosenttia on kus
tannettu japanilaisen kunnan varoista.

Kunnanjohtaja Koyama on käynyt Ranualla usein, leluseminaarin vieraana 
sekä tuomassa että viemässä ystävyyslähettiläitä. Myös muutamat yksittäiset 
kuntalaiset ovat omin varoin tehneet vierailuja puolin ja toisin, virallisia proto
kollia välttäen.

POSTITKIN YSTÄVIÄ

Joulukuussa 1991 Iwasakin ja Ranuan postit solmivat ystävyyspostisopimu- 
ksen. Molemmissa posteissa on ystävyyspostia ja sen maasta kertova posti
merkki-, valokuva- ja esinenäyttely.
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YSTÄ VYYSLÄHETTILÄITÄ

Tammikuussa 1992 ranualainen Ari Uusinarkaus lähti Iwasakiin ystävyyslä- 
hettilääksi opettamaan suomenkieltä, tapoja ja kulttuuria, toimimaan kuntien 
välillä yhteyshenkilönä ja auttamaan Iwasakin kansainvälistymistä. Palkan 
maksoi Iwasaki ja vuoden pesti venyi kolmeksi vuodeksi, päättyen tammikuus
sa 1995. Syyskuussa 1996 iwasakilainen Hayato Masutomi tuli vuodeksi Ranu- 
alle ystävyyslähettilääksi eli yhteyshenkilöksi kuntien välillä. Palkan maksoi 
Ranuan kunta.

SANTALANDO

サンタランド

Santalando, Joulupukin maa, avattiin ranualaisryhmän läsnäollessa heinä
kuussa 1996. Siellä on parikymmentä suomalaista hirsimökkiä, joita vuokra
taan vierailijoille. Myös vastaanottorakennus ja alueella oleva Joulupukin pos
titoimisto ovat suomalaista pyöröhirttä. Alueen ravintolan nimi on Ravintola 
Ranua, jossa on toukokuusta 1997 ollut työssä kaksi ranualaista nuorta naista, 
Sirpa Luokkanen ja Laura Luiro. Toki heidän työhönsä kuuluu muutakin kuin 
ravintolatyöt, ovathan hekin ystävyyslähettiläitä. Kahden japanilaistyylisen ma
jatalon lisäksi Santalandossa on matkamuistomyymälä, jonka tuotteista osa on 
suomalaisia. Joulupukin talossa, joka on suomalaisvalmisteinen hirsitalo, on 
heinäkuusta 1997 lähtien työskennellyt ranualainen Jarmo Kela, joka on hiljai
sempina aikoina työssä kunnantoimistossa. Suomalaisten palkat maksaa 
Santalandon toiminnasta vastaava kuntavetoinen osakeyhtiö. Santalandossa 
on lasten leikkialue, jonne Ranua Iwasaki Ystävät ry, Ranuan kunta ja Lappset 
Group lahjoittavat leikkivälineitä.

Ranualta lähti lokakuussa 1997 kaksi poroa, Urho ja Linda, kohti Iwasakia, 
jossa niiden työnä on viihdyttää Santalandon asiakkaita. Porot lahjoitti Ranuan 
kunta, rahdin kustansi Iwasaki.

JAPANIKESKUS

Ranuan kunta lahjoitti tammikuussa 1992 Iwasakille runsaan 5000 neliön 
rantatontin Simojärveltä, joka samalla nimitettiin Ystävyyden järveksi. Iwasaki 
arvosti maalahjoitusta ja hyvin kehittynyttä yhteistyötä niin, että päätti rahoittaa 
Simonjärven rannalle japanilaistyylisen rakennuksen, Japanikeskuksen. Japa- 
nikeskuksen tavoitteena on edistää Suomen ja Japanin yhteistyötä mahdolli
simman monin tavoin, sekä kulttuurin että kaupankäynnin saralla. Tontin vihki- 
äisseremonia pidettiin syyskuussa 1997 ja rakentaminen alkoi kesällä 1998. 
Japanikeskukseen liittyen Ranuan kunnalla on menossa kolmas projekti.



HENKILÖKOHTAISIA KONTAKTEJA

Usean vuoden ystävyys vierailuineen on saanut aikaan monia henkilökoh
taisia kontakteja kuntalaisten välille. Yhteyttä pidetään korteilla, fakseilla, 
puhelimella, sähköpostilla sekä pienillä lahjoilla, joita postin lisäksi välittävät 
kunnissa käyvät ystävyysryhmät.

RANUA IWASAKI YSTÄVÄT RY

Ranualla on muutaman vuoden ajan ollut ystävyysseura, jonka tavoitteena 
ja tehtävänä on edistää kahden kaukaisen kunnan ystävyyttä, lähinnä henkilö
kohtaisella tasolla. Ystävyysseuran merkitys on kasvanut vuosi vuodelta ja ny
kyään ollaan tilanteessa, että esimerkiksi iwasakilaisten vierailujärjestelyt ovat 
seuran vastuulla, kunnan tarjotessa taloudellista tukea. Ystävyysseura yrittää 
saada toiminnalleen varoja, jotta Japaniin pystyttäisiin lähettämään ranualaisia 
nuoria, tutustumaan paikan päällä mielenkiintoiseen kulttuuriin.

Ystävyyseuran puheenjohtaja on Erkki Jaakola ja hän kertoo mielellään 
lisää toiminnasta. Seuran jäsenmaksut ovat yhdeltä aikuiselta 50 markkaa, 
kokonaiselta perheeltä (=aamuisin samalla ruokakupilla)100 markkaa. Mak
sun voi hoitaa Osuuspankkiin tilille 564466-24984. Rahan vastineeksi saa 
avarrusta maailmankatsomukseen, ystäviä 8000 kilometrin päästä, mielenkiin
toisia tapaamisia Hillamarkkinoilla, ilmaisia aterioita, ainutlaatuista talkootyö
tä... toiminnan muodot määräytyvät tekijöiden, eli jäsenten, mukaan!

ラヌアに日本の家が完成される

日本の青森県にある岩崎村とラップランドのラヌア郡は一九九〇年に姉妹都 

市となつた。もうその前から友好交流があり、岩崎村の若者が毎年ラヌアを 

訪問し、またラヌアの若者が日本へ旅行したりします。今も岩崎村のサンタ 

ランドに三人のラヌアの若い人が働いています。ー九九二年にラヌア郡がシ 

モヤルビにある5 〇 〇 〇平方メートルの上地を岩崎村にゆずり、その土地に 

岩崎村が日本式の家を建てました。設計が日本で最初つくられ、それをフィ 

ンランド建築規制と気候に合うようにオウルに所在している設計家のキム• 

オクス氏があらためて画きなおした。この日本の家があとーヶ月で完成しま 

す。そしてきたる11月16日にその落成式をラヌアで行う。今後日本の家 

では日本文化をより多くの人に紹介したいものだ。

Ari Uusinarkaus
Ranuan kunta /Japanitalo
Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua
tel 016-3559285 fax 016-3559200

Tervetuloa!



JAPAN FOUNDATION / APURAHAT

Apurahaa voivat anoa joko yksityiset henkilöt tai järjestöt. Tarkempaa tietoa 
saat joko Japanin suurlähetystöstä puh. 09-633 011 tai "Program Guidelines 
(fiscal 1999-2000)" kotisivu Japan Foundation (http://www.jpf.go.jp).
Anomuksesi ovat tervetulleita Japanin Helsingin suurlähetystöön. Anoessa 
huomioonotettavaa:

1. Anomuslomake on noudettavissa Japanin suurlähetystön kulttuuriasiain 
osastolta Katariina Jokelaiselta. Myös mikäli haluatte "Program Guidelines 
(fiscal 1999-2000)" kopion ottakaa häneen yhteys.

2. Alkuperäinen anomuslomake ja sen kopio on toimitettava Japanin suurlähe
tystöön 1.12.1998 mennessä. Aikaisempi toimitus on suotava.

Japan Foundation (Kokusai Koryu Kikin) perustettiin vuonna 1972 edistämään kulttuurivaihtoa 
Japanin ja muiden valtioiden välillä. Yhdistys toimii Japanin valtion ja yksityisten tahojen tuella.
Japan Foundation toimii kulttuurin monilla sektoreilla yli 180 maassa. Toimintamuotoina:

1.oppilasvaihto
2. japaninkielen opiskelun tuki
3. Japanin eri alojen opiskelun tuki
4. taidealojen tuki
5. maiden välisen tiedotuksen tuki

Foundationin toimii Tokiossa sijaitsevan keskuksensa sekä muissa maissa sijaitsevien
Japanin kulttuurikeskusten, Japanin kulttuuri-instituuttien, kielikeskusten ja yhteystoimistojen 
välityksellä. Japan Foundationin ohjelma on laaja ja siihen kuuluu laaja toimintaohjelma, 
johon osallistuvat yksityiset henkilöt ja yhdistykset.

YKSITYISHENKILÖN APURAHAMAHDOLLISUUDET

1. The Japan Foundation Fellowship Program (Invitation)

2. Japanese - Language Program for Postgraduate Students

3. Film - Production Support Program

DIOJA LAINAKSI. Yhdistyksellä on Japanin kulttuuriin liittyvä pieni dia- 
kokoelma, jota vähitellen kartutetaan.Dioja voi vuokrata hintaan 3〇.- / 10kpl / 
viikko+mahdolliset toimituskulut, tilaukset vähintään viikkoa aikaisemmin. 
Korvaus kadonneesta tai vaurioituneesta 5O.-/kpl.
Tiedustelut ja varaukset puh/fax 09-698 6496.

KIRJEENVAIHTOA 22-28 vuotiaan japanilaisen tytön tai pojan kanssa kielenä 
englanti toivoo 22-vuotias tyttö. Japanese boy or girl, age 22-28 would You like 
to change letters in English with a finnish girl ? Please Anu Setälä age 22 
waits for Your letter, address: Vasaratie 5 D 4, 00700 Helsinki, Finland
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HARRASTUSPIIRIT

KIRJALLISUUS TOMOHIMASSA
Kirjallisuuspiirin kokoajana toimii Juho Rissanen p. 050-5702526.

KIRJASTO on saanut huomattavan lahjoituksen Riitta Rouhiaiselta, joka 
aikaisemmin toimi vuosia kirjastonhoitajana ja hänen olohuoneensa kirjastona.

Tero Salomaa on lahjoittanut mielenkiintoisen, kokoelmansa: Arvosteluja ja 
artikkeleita suomennetusta japanilaisesta kirjallisuudesta 1957-199〇.

KIRJASTO on auki torstaisin klo 12-14. Osoite: Vanha Eira, Wecksellintie 6. 
Kirjastotietoa:kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa 09-7245 031 tai 
Laura Lappalainen 09-698 6496

KALLIGRAFIA opetus tapahtuu TOMOHIMASSA. Kurssi on ilmainen. 
Ota yhteys opettajaan: Yoko Kobayashi-Stjerna 09-724 6746.

KAOKKAUSKURSSI SU 8.11. klo 17 Ravintola KOTO. Kakuta-sanin johdolla 
valmistetaan Udon (nuudeleita japanilaisessa keitossa),Kakiage Tempura 
(vihannestempura), Onigiri (riisipalloja).Valmistettu myös syödään. Hinta 75.- 
SU 22.11. klo 17 ravintola KOTO. Kakuta-sanin johdolla valmistetaan 
Yudofu (papua kuumassa liemessä), Gomoku ( kanan lihaa ja vihanneksia 
höyrytetyssä riisissä),Tsukemono (japanilaista pikkelssiä). Valmistettu 
syödään. Hinta 75.- maksetaan paikalla.
Ilmoittautumiset: Minna Lehmusto 09-341 3313/koti.

IKEBANA SU 15.11. klo 11 TOMOHIMASSA.
Kurssi on aika täynnä jotenka ilmeisesti marraskuussa on toinenkin kurssi. 

Tiedustelut: Laura L. 09-698 6496.(Laura palaa matkalta 5.11.)

KIELIKURSSIT
ALKEISKURSSI keskiviikkoisin 18.30 TOMOHIMASSA.
Tarkemmin opettaja Virpi Serita puh 884 0387 tai 0400-891157

JATKOTASO maanantaisin klo 17.00 TOMOHIMASSA.
Tarkemmin opettaja Pia Matilainen puh 7533171

KESKUSTELU keskiviikkoisin klo 16.30 TOMOHIMASSA.
Opettajana Norizo Hirao. Tarkemmin Laura Lappalainen puh 698 6496

MIEKKAPIIRI su16.11. kokoontuminen TOMOHIMASSA. Tarkemmin Ronny 
Rönnqvist puh. k. 595 068, t. 818 4071.
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi 

YSTÄVÄ) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia ja kannanottoja, lähettäkää ne suoraan 

TOMON päätoimittajalle Laura Lappalaiselle, Jussaarenkuja 5 D 40, 00840 Hki 
tai kertokaa puh + fax 698 64 96. Myös kuvamateriaali on tervetullutta.

HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroitten jäsenhinta ä 30:-, ulkopuolisille 4〇.-, paitsi n:o 19 ä 60:-ja 
70:-. Lisää tulee postikulut. Joitain numeroita ei ole enää saatavissa, Hashista 
on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

HUOM! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 15.- + 
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 5, 6, 7,10,11-12,13,17 ja 18.

HASHIEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

I 10.1 〇-vuotis juhlanumero,
Heian-kauden kirjallisuutta,

X] Zen-maalaustaiteen tyhjyys,
II レ1 J Japani kansainvälistymisen 

paineessa ym.
11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (rajoitetusti jäljellä)
17. Japanin luonto
18. Japanilainen tanssi

19. Furo-sauna (Huom! teksti suomeksi ja japaniksi) 
2〇. Budö

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS - SUOMALAINEN KANJI ・ SANAKIRJA
Kirja sisältää 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin eli 
tunnusosan mukaan, sekä 4659 kiinanmerkeistä muodostettua itsenäistä 
sanaa. Näille sanoille on suomen- ja japaninkieliset hekemistot, samoin on 
hakemisto kanji-merkkien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 15〇.-, muille 17〇.- + postimaksu.

Tero Salomaa: JAPANI - SUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 150.-

JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI, 196s
jäsenhinta 60:-, muille 75:-, kasetti I 50:-, kasetti II 40:- lisäksi postituskulut.
SANASTO edelliseen, japani-suomi-japani n. 2000 sanaa, 20:-+postikulut

TILAUSKUPONKI
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TUE TOIMINTAA, 
OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI :

Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo - maru -
muu tässä mustana näkyvä on kullankiiltävää. Koko kuten pienempi kuvassa.
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai = Japanilaisen kulttuurin ystävät
Osoita kiinnostuksesi Japanin kulttuuriin - osta pinssi ä 15.-!
(sisältää postikulut)
Soita tai faxaa tilauksesi .09-698 6496 ja maksa yhdistyksen tilille PSP 800021-6481 665.

 TILAUSKUPONKI 

Tilaa tällä kupongilla. Postiosoite PL 305,00101 Helsinki. Pankki: LEONIA 800021-6481 665

HASHI PINSSI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI SANASTO KASETTI I____ II_______

TAPIO J. TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA

NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS



Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaolcva lomake ja lähetä se osoitteella: 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 80:-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
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SUOMI-JAPANI HARRASTUS-, KULTTUURI-, 
& YSTÄVYYSYHDISTYKSET YM. YHTEISÖT
(31.3.1998)

JYVÄSKYLÄN
SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS

HAMINAN SUOMI-JAPANI YHDISTYS
Puheenjohtaja Maarit Tepponen-Rämä 
Kouvolantie 117, 49400 Hamina

HAUSJÄRVEN KUNTA
SUOMI-JAPANI-ystävyystoimintaprojekti
Kunnantoimisto 12100 Oitti

Sihteeri Tuula Löytäinen
Emännäntie 25 E 51,40740 Jyväskylä

KAINUUN SUOMI-JAPANI YHDISTYS
Ytheyshenkilö Matti Linkola
Pakkaajankatu 5, 87200 Kajaani

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI
SUOMI-JAPANI-YSTÄVYYSTOIMINTAPROJEKTI
Kaupunginkanslia 98100 Kemijärvi

HELSINKI CHAPTER OF IKEBANA INTERNATIONAL ry
Puheenjohtaja Liisa Nurminen 
Viserrystie 6, 02660 Espoo

HELSINGIN BONSAI-SEURA ry
Puheenjohtaja Mika Myllyneva
Mäntytie 23 A, 00270 Helsinki

HELSINGIN GO-KERHO
Puheenjohtaja Vesa Laatikainen
Laakavuorentie 14 B 48, 00970 Helsinki

JAPANIA-VIIKOT-toimikunta 
c/o ORIGAMI FINLAND ry 
PL 985, 00101 Helsinki

JAPANI-KILTA ry 
Puheenjohtaja Kirsi Mattson 
PL 894, 00101 Helsinki

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT ry 
Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist 
PL 305,00101 Helsinki

JAPANIN KIELEN JA KULTTUURIN 
OPETTAJAIN YHDISTYS ry
Yhteyshenkilö Pirjo-Riitta Kuusikko 
Viidenrajantie 26, 00630 Helsinki

LAHDEN SUOMI-JAPANI SEURA ry
Yhteyshenkilö Hannele Blom
PL 106,15141 Lahti

LAPIN SUOMI-JAPANI SEURA ry
Sihteeri Sirpa Ojala/GST Design Oy
Kansankatu 3 A 3, 96100 Rovaniemi

LOOTUS ry
Puheenjohtaja Juhana Raitasalo
Santavuorentie 12 A 10, 00400 Helsinki

NIPPON CLUB
Puheenjohtaja Norio Tomida 
Sepontie 10, 04200 Kerava

ORIGAMI FINLAND ry
Puheenjohtaja Topi Linkata
PL 985, 00101 Helsinki

OULUSALON KUNTA SUOMI-JAPANI-
YSTÄVYYSTOIMINTAPROJEKTI
Kunnantoimisto 90460 Oulunsalo

OULUN SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS
Sihteeri Kati Hanhineva
PL 542, 90101 Oulu

JAPANIN SUURLÄHETYSTÖ
Konsuli- ja kulttuuriasiat
Postiosoite: Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Käyntiosoite: Unioninkatu 9
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RANUAN KUNTA
SUOMI-JAPANI-YSTÄVYYSTOIMINTAPROJEKTI
Kunnantoimisto 97700 Ranua



RANUA IWASAKI YSTÄVÄT RY
Ari Uusinarkaus
Ranuan kunta /Japanita!〇
Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua

SUOMALAIS-JAPANILAINEN KAUPPAKAMARI
Puheenjohtaja Juhani Suomela/Finnair Oy
ZF/1,01053 Finnair

SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS ry
Puheenjohtaja Matti Enestam
PL 818, 00101 Helsinki

TAMPEREEN SUOMI-JAPANI YHDISTYS ry
Puheenjohtaja Heikki Humina
Suvantokatu 1 A 33100 Tampere

TURUN SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS
Puheenjohtaja Hannele Lehtonen
Tuureporinkatu 13 B 28, 20110 Turku

URASENKE FINLAND DOKOKAI
Puheenjohtaja Jouni Elomaa 
Luostarinkatu 6 A 2, 20700 Turku

VIHDIN SUOMALAIS-JAPANILAINEN YHDISTYS
Puheenjohtaja Siru Sahramaa
03320 Selki

FIRENZESSÄ VIIME KESÄNÄ OSUIN 
ASUMAAN HOTEL PARISISSA AIVAN 
KESKELLÄ *HISTORIALLISTA KESKUSTAA 
MAHTAVAN ,VARNESE SUVUN ENTISESSÄ 
PALATSISSA. IHMETTELIN YHDEN KÄYTÄVÄN
VIRTAAVAN MAAILMAN KUVIA JA JAPANILAISIA 
JAPANILAISIA VIUHKOJA. NÄIN ASUKKAINA 
OLEVAN JAPANILAISIA JA HOTELLIN 
ERITTÄIN SIVISTYNYT JOHTAJA KERTOI 
OLEVANSA SUURI JAPANIN KULTTUURIN 
IHAILIJA. TULIPA"MIELEENI; ETTÄ 
SINNE OLISI KIVA MENNÄ JKY:n JÄSENTEN 
KANSSA, ajattelin kesää 
KANSSA. AJATTELIN ENSI KESÄKUUTA 1999. 
JOS OLET KIINNOSTUNUT, OTA YHTEYS: 
Laura Lappalainen 
puh+vast+fax 09-698 6496 
Ciao!




