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Kansikuva

Naisen muotokuva, n. 1791, Edo kausi
Kitagawa Utamaro (1754-1806)
paperille painettu puuleikkaus; 38 x 24 cm
Kuva esittää nuorta kaunotarta ,rkeimailevassa asennossa Se kuuluu
sarjaan "'Kymmenen tutkielmaa naisten ilmeistä ", ja tekijä, Kitagawa
Utamaro (1754-1806) on muuan ukijo-e taiteen parhaita edustajia
sekä mestarillinen naisten kuvaaja. Aluksi hän keskitti kykynsä
näyttelijöiden ja sitten Torii Kijonagan (1752-1815) tyylisiin nuorten
viihdenaisten muotokuviin. Vuonna 1790 hän alkoi kehittää
persoonallista tyyliä Ja loi sarjan okubi-e nimellä tunnettuja
luonnosmaisia teoksia, joissa mallin povi ja kasvot ovat etualalla ja
hänen päätään koristaa mutkikas hiuslaite. Näytteeksemme otettu
okubi-e ilmentää luonteenomaisesti taidekäsitystä, joka kuvaa mallin
piirteitä hillitysti sekä korostaa hänen ilmettään, luonnettaan ja
asennon ja puvun pieniä yksityiskohtia. Näemme nuoren naisen, Jonka
kädet hypistelevät puvun reunaa, aivan kuin nauttisivat kankaan,
lentävien lintujen koristaman kalliin brokadin, hivelevästä
kosketuksesta. Mutkikkaan hiuslaitteen vastakohtina ovat kasvojen
koruton lineaarisuus ja olkapään ja osittain paljaaksi valahtaneen
rinnan pehmeys.

Maailman taideaarteita 6: Kansallismuseo, Tokio (1969)

TOMO
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry :n jäsenlehti, joka ilmestyy
neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl
Päätoimittaja: Matleena Järviö, Puijetie 7b 379,00 960 Helsinki, puh. 050-592 8369
Aineisto on tervetullutta lehteen (WORD- lätteinä, matleena.jarvio@japankikulttuuri.net)
Avustajat: Liisa Kemppi, Minna Karensalo, Mervi Kapri
Mahdolliset faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50€), % s. 34 € (25 €), % s. 20€ (18 €)

JÄSENMAKSUJA maksettaessa pyydämme aina ilmoittamaan VIESTI-osiossa
jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., PL 305, 00 101 Helsinki

kuva: Antti Lappalainen
YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kaunokirjallisuuttaja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tilataan myös
englanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma
(japanilaista taidetta ja antiikkia). Satavilla myös Japan Echo (japaninkielisistä
lehdistä käännettyjä ajankohtaisaiheita). Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä
puhelimitse: Ulla Arjamaa p. 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen p. 09- 698
6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotilassa TOMOHIMASSA os.
Wecksellintie 6.
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PUHEENJOHTAJA

RONNY RÖNNQVIST

09- 595 068

VARAPUHEENJOHTAJA

RAINO HURME

09- 454 6712

SIHTEERI

ULLAARJAMAA

09-724 5031

TALOUDENHOITAJA

ANTTI LAPPALAINEN

09- 698 6496

FREDKAPRI

09- 692 7522

MATLEENA JÄRVIÖ

050-592 8369

TOMOKO SAITO-SOINISALO

09- 757 1662

HELI LAITINEN

09- 241 2342

LAURA LAPPALAINEN

09- 698 6496

VARAJÄSENET

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
KIRJASTONHOITAJA

ULLA ARJAMAA

09- 724 5031

MATKAT

MINNA KARENSALO

040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI

ANTTI LAPPALAINEN

09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA

MATLEENA JÄRVIÖ

050-592 8369

TOMO/VAKITUINEN AVUSTAJA

LIISA KEMPPI

09- 388 3439

YSTÄVYYSSEUROJEN
LIITON YHTEYSHENKILÖ

HELI LAITINEN

09-241 2342

ELOKUVAT

RONNY RÖNNQVIST

09- 595 068

IKEBANA

LAURA LAPPALAINEN

09- 698 6496

JAPANIN KIELI

PIA MATILAINEN

09- 753 3171

KALLIGRAFIA

YOKO KOBAYASHI-STJERNA

09- 724 6746

MIEKKAPIIRI

RONNY RÖNNQVIST

09- 595 068

ORIGAMI

PÄR-JOHAN SANDELL

09- 555 755

RUOKA

KENICHIKAKUTA (klo 12.00 jälk)

09- 395 2992

FREDKAPRI

09- 692 7522

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.

日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY järjes
tää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMOjäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri
aloja käsittelevä HASHIjulkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomijapani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokirja. Yhdistyksellä on oma kirjasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana, ruoka,
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteys: PL 305,00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 6496.
日本文化友の会は】9 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

展覽会のアレンジにも臨力しています。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•箱3 0 5号」です。

Visions of Japan
日本よもやま話

TODELLA HARVAT
ULKOMAALAISET
OIKEASTI PITÄVÄT
NATTOOSTA
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KAUNISTA SYKSYÄ
Japanissa vuosi alkaa huhtikuussa, meillä Suomessa monessa mielessä
syksy on uuden aloittamisen aikaa. Olisiko tänä syksynä vihdoinkin
mahdollisuus aloittaa jokin harrastus, mistä on jo kauan haaveillut,
mutta joka on aina joutunut antamaan tilaa jollekin muulle? Haluatko
ryhtyä sanoista tekoihin? Yhdistyksemme puitteissa on mahdollisuus
monenlaiseen ja kannattaakin ottaa yhteys harrastuspiirien ohjaajiin
syksyn ohjelman osalta. Myös TOMO taijoaa tekemistä
kiinnostuneille, nimittäin vaikka vuosi on vierähtänyt mukavasti
TOMON päätoimittajana, pian on kuitenkin aika tehdä tilaa
seuraavalle tekijälle. Toivonkin yhteydenottoja kiinnostuneilta, asiasta
tarkemmin toisaalla lehdessä.
Elokuva-arkisto hemmottelee pääkaupunkiseudulla asuvia japanilaisen
elokuvan ystäviä kahdella tapahtumasaijalla tänä syksynä, ja muita
Japani-aiheisia tapahtumia on jälleen luvassa, joten toivottelen
aktiivista syksyä kaikille jäsenillemme!

Syysterveisin,

Matleena Järviö
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WWW.JAPANINKULTTUURI.NET
Klikkaa itsesi yhdistyksemme verkkosivuille!

JAPANITALO
ラヌアのシモヤルビで
ちよつと一休みしませんか
美しいラップランドの自然の中で
静けさを語る小さな日本
ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRV1
016-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua .fi/japanitalo

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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Kuvien ja merkkien liitto - Edo-kauden rahvaan
visuaalinen kulttuuri
OSAI
Varhaisen Edo-kauden julkaisut olivat pääasiassa buddhalaista
kiijallisuuttaja muita kirjoja, jotka oli painettu vanhoin painomenetelmin.
Kun haikai (17-tavuinen runomuoto) jajoruri (balladidraama) tulivat
suosituiksi rahvaan keskuudessa, yhä useammat ihmiset alkoivat lukea.
Kun Edo (nyk. Tokio) 1700-luvun alussa korvasi Kioto-Osakan alueen
kiijapainoteollisuuden keskuksena, painettujen kirjojen kaupallistuminen
kehittyi huomattavasti. Kehitystä tuki myös puupiirrospainantaan
keskittynyt kiijapainotekniikan edistyminen.

Puupiirrostekniikkaa hyödyntävässä kiijanpainannassa kirjaimet ja kuvat
kaiverrettiin ylösalaisin laatalle, joka painettiin paperilehdelle ja lopuksi
lehdet sidottiin yhteen kirjaksi. Vaikka painaminen ja sitominen vaati
paljon aikaa ja työvoimaa, oli edistyksellistä se, että kirjaimet ja kuvat
voitiin painaa samanaikaisesti. Sivistyneistön kiinnostuksen kohteena
olivat buddhalainen kirjallisuus, kiinaksi kirjoitetut tekstit ja muut kirjat,
mutta suuri yleisö suosi kuvakirjojaja kuvitettuja kertomuksia. Niinpä
puupiirrostekniikka sopi loistavasti rahvaalle tarkoitettujen kirjojen
painamiseen.

Massakulutukseen tarkoitetuilla kirjoilla oli lukuisia nimiä, ensin mitä
kutsuttiin nimellä akabon (punaiset kirjat), sitten kurohon (mustat kirjat),
aohon (siniset kirjat) kibyoshi (keltainen etusivu) ja gokan (yhdistetty
nidos). Nimestä riippumatta näissä kaikissa kirjoissa yhdistyy foneettinen
hiragana-kiijoitus ja kuvat. Nämä kirjat, jotka harmonisesti yhdistivät
katsomisen ja lukemisen, olivat keskeisessä osassa rahvaan visuaalisen
kulttuurin kehittymisessä Edo-kaudella (1615-1868).
On ajateltu, että tuohon aikaan rahvas mahdollisesti luki foneettisia
merkkejä kuin olisi katsonut kuvia ja ehkä katseli kuvia kuin olisi lukenut
kirjaimia. Teoriaa on perusteltu Edo-kaudella syntyneiden Edo-mojiksi
(Edo-kiijaimet) kutsuttujen symbolisten merkkien, ja pilailevien kuvien
eli moji-en (merkkejä muistuttavat kuvat) painoasun kehittymisellä.
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Edo-kaudella kehittyivät myös nishiki-e (värilliset puupiirrokset, joita
kutsuttin myös nimellä ukiyo-e), jotka ovat välittäneet paljon historiallista
tietoa kauden elämästä; kyoga (pilailevat/ilveilevät kuvat), joiden teema
on arvoituksellinen; ja gekiga (realistisesti kuvitetut sarjakuvat). Edellä
mainituissa kuvissa kirjainmerkkejä on käytetty symbolisesti ja onkin
mielenkiintoista analysoida, mitä merkkien taakse itse asiassa kätkeytyy.

Rahvaan visuaalinen kulttuuri on mahdollisesti luonut pohjaa kevyelle ja
huolettomalle Edo-kulttuurille, joka korosti kuvataiteiden
informatiivisuutta, aivan kuin ennustuksena paljon myöhemmin
saapuvalle televisiokaudelle. Ajatellessamme nykyihmisen
välinpitämätöntä suhtautumista kirjojen ja muiden tekstien painoasuun, on
ainutlaatuista, miten kiinnostuneita Edo-kauden ihmiset siitä olivat.

Edo-kauden massoille suunnatuissa kirjoissa yhdistyivät kuvat ja teksti
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Hikifuda (mainoslehtinen) ja bira (lentolehtinen)
Edo oli noin miljoonan asukkaan kaupunki, jonka väestöstä lähes puolet
kuului samurailuokkaan. Samurait olivat riippuvaisia käsityöläisistä ja
kauppiaista, jotka mainostivat tuotteitaan mm. hikifiidan (mainoslehtinen)
ja biran (lentolehtinen) avulla. Hikifiida, joita kutsuttiin myös hojoksi,
kiinnitettiin näkyville paikkoihin, joissa liikkui paljon ihmisiä, kuten
partureihin ja julkisiin kylpylöihin. Siten hikifiida muistuttaa nykypäivän
julistetta. Niitä jaettiin myös suoraan asiakkaille, kun haluttiin tiedottaa
alennusmyynneistä, liikkeiden avajaisista ja erilaisista esityksistä.
Hikifiida oli painotuote, joka sisälsi sekä mainoslauseita että
puupiirroksia, ja se olikin Edo-kauden versio nykyajan mainoslehtisestä.
Hikifiida ydi bira levisivät laajempaan käyttöön Edo-kauden puolivälistä

alkaen. Mainoslehtisten tekstejä kirjoittivat aikakauden suositut kirjailijat
kuten Gennai Hiraga, Shikitei Sanba, Ryutei Tanehiko ja Santo Kyoden.
Puupiirrostaiteilyat taas kilpailivat keskenään tuottaakseen toinen toistaan
hienompia kuvia näihin mainoslehtisiin.
束

Hikifuda (mainos, jossa puupiirros): Senkin ihmelääke
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Tuohon aikaan puupiirrokset kategorisoitiin painotuotteiksi ja kaupat ja
kustantamot myivät niitä pääasiassa ezoshina eli kuvitettuina kirjoina..
Kustantajat olivat innokkaita lisäämään suosittujen puupiirrosten myyntiä,
ja koska vähittäiskauppiailla taas oli tarve mainostaa tuotteitaan
tehokkaasti, se johti hikifiidan biran tuotantoon.
Puupiirroksiin (ukiyo-e) käytettiin alun perin vain Intian painomustetta.
Vuoden 1765 tienoilla Suzuki Harunobu, yksi nimekkäimmistä
puupiirrostaiteilijoista, valmisti nishiki-eeksi kutsuttuja monivärisiä
puupiirroksia. Ne koettiin visuaalisesti hyvin miellyttäviksi ja nishiki-e
johti hikifiidan ja biran — Edo-kauden tärkeimpien tiedotusvälineiden —
kehittymiseen.

Kawaraban ("tiilikuvalaatta”)kehittyi rakushosta ja rakushusta
Kawaraban (kirjaimellisesti ^^tiilikuvalaatta^^) on ainoastaan Edo-kaudella

esiintynyt visuaalinen tiedotusväline, ja nykyajan sanomalehtien
edelläkävijä. Se oli yksinkertainen, ainoastaan Intian painomusteella
painettu puupiirros, jolla tiedotettiin poliittisista tapahtumista ja
suuronnettomuuksista. Siitä ei käytetty kakarahan- nimitystä tuolloin,
vaan 1700-luvun lopulla levikin kasvaessa, kawarabania kutsuttiin
yomiuriksi ( myyntiin tarkoitettu ladelma), koska niitä tavallisesti
myyntiin ja luettiin kaduilla, tai sitten niitä nimitettiin yksinkertaisesti
vain surimonoksi (painotuote).
Kawarabanin uskotaan kehittyneen rakushosta (pilkkalaulu) ja
rakushusta (satiirinen runo), jotka tulivat suosioon läänityskaudella.
Rakusho ja. rakushu kuvailevat ironisoiden aikansa yhteiskuntaa ja
ihmisiä. Vaikka julkaisutoimintaa valvottiinkin tiukasti Edo-kaudella,
ihmiset kirjoittivat rakushoja ja rakushuja paperiliuskoille ja kiinnittivät
niitä suosituille kokoontumispaikoille. Kawarabaneja painettiin myös
ilman ennakkoilmoitusta viranomaisille, mutta toisin kuin edeltäjänsä,
alkuaikojen kawaraban sisälsi vain vähän kritiikkiä tai satiiria. Edokauden loppua lähestyttäessä aikansa sosiaalista ja poliittista kehitystä
kritisoivia artikkeleita ka^arabanissa esiintyi kuitenkin jo runsaammin.
Näin kawaraban rupesi muistuttamaan enemmän rakushotaja. rakushuta.
Myös kawarabanissa yhdistyivät kuvat ja kirjaimet. Kawaraban olikin
aikalaisille uutisten välittäjä ja siitä oli luettavissa tapahtumista
narratiivisessa muodossa.
THE EAST, Vol. XXXVI No.4: The Marriage of Pictures and Characters, The
visual culture of the masses in the Edo Period,
Käännös: Matleena Järviö

Myöhäiskesä
syksyn viime kukka

sateellakin hohtaa
hiljaa ilosta

pääskysile matkaan
kauas etelään antaa voimia

Myöhäiskesän tullen

tähdet palaavat
iltataivaalle

Kirsti
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Suomivuori

Syksyn ensi

lehti

keltaisena tuo
mieleen auringon

Syksyn saapuessa

tähdet palaavat iltataivaalle

Kirsti

Suomivuori
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UUTISIA &
ニュース
TAPAHTUMIA 出来事
Japanilainen elokuva 一
luentosarja 20.9• — 29.11.

HYY:n elokuvaryhmänja Suomen
elokuva-arkiston luentosarja 29.9.29.11.02 elokuvateatteri
Orionissa (Eerikinkatu 15)
peijantai-iltapäivisin klo 14.3016.30, minkä jälkeen esitetään
kunkin luennon aiheeseen liittyvä
elokuva klo 17.00. Lisätietoja:
www.sea.fj, Tomo
Mikio Naruse:15 elokuvan
sarja

Suomen elokuva-arkistossa
esitetään 15 Mikio Narusen
ohjaamaa elokuvaa 24.9.27.10.02, lisäksi luento Narusen
tuotannosta ja merkityksestä
Orionissa la 28.9. klo 14.3016.00. Lisätietoja: www.sea.fi,
Tomo

21.9. Lahden Sibelisutalossa
jäljestettävän Sibelius-festivaalin
yhteydessä hänelle luovutetaan
kansainvälinen Spirit of Nature
Wood Architecture Award palkinto.
Valokuvaaja Nobushi Arakin
kuvia

Helsingin kaupunginmuseossa on
esillä 20.11.-26.1.03 Nobushi
Arakin valokuvia, näyttely on
nimeltään Tokyo Still Life. Araki
on tunnettu erityisesti eroottisista
kuvistaan, mutta teemoina on
myös urbaanit maisemat, kukat ja
japanilainen elämäntyyli.
Eroottisia shunga -kuvia Edokaudelta

Arakin näyttelyn kanssa
samanaikaisesti Helsingin
kaupunginmuseossa on esillä
ukiyo-e -taiteilijoiden eroottisia
piirroksia ja maalauksia 1600-ja
1700-luvuilta teemana "Edo
Underground".

3rd City 15.8.-15.9.

Kansainvälistä nuorta taidetta
Galleria Otsossa (Ahertajankatu 4,
Tapiola). Mukana Juri Hashimoto,
Mäkikö Shimozato ja Hideyuki
Sawayanagi.
Luento arkkitehtuurista

Japanilainen arkkitehti Kengo
Kuma pitää yleisölle avoimen
luennon 20.9.Helsingissä Bio
Rexissä (Mannerheimintie 22-24).
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The Changing Seasons in
Finnish Forest, Gallery Space
Oguraya 18.-27.10. Tokio

Auli Partion käsin maalaamat
silkkihuivit ja silkkibatiikit sekä
Kirsti Malmivuon
pellavakuiduista kutomat
taidetekstiilit ovat jälleen esillä
Japanissa. Taiteilijoiden edellinen
näyttely v.1999 pohjautui
Kalevalan tarinoihin, tällä kertaa
Partio on sepittänyt itse runot

maalaustensa syntymäksi. Runoja
on käännetty myös japaniksi.
Partion työt esittäytyvät
kotimaassa nimellä "Koivu,
haapa, havupuu", mutta
yhteisnäyttely esittelee laajemmin
naisten sielunmaisemia
suomalaisesta metsästä eri
vuodenaikoineen. Osoite: 7-6-8
Yanaka, Taito-ku,Tokio 1100001
Casagranden ja Rintalan
Dallas-Kalevala Hokkaidolla

Marco Casagranden ja Sami
Rintalan teos Dallas-Kalevala,
jonka materiaalit he keräsivät
automatkallaan Euraasian läpi on
esillä Hokkaidolla Obihiron
kaupungissa jäljestettävässä
Demeter- näyttelyssä. Tämä
ulkoilmaan sijoittuva nykytaiteen
näyttely jatkuu 23.9. saakka. (HS
1.8.02)
Suomalaisia minitekstiilejä
Tokiossa

Viiden suomalaisen
tekstiilitaiteilijan: Maiju
Ahlgrenin, Katri Haahden,
Katriina Leppä'sen, Ulla Pohjolan
ja Suvi Suikin tekstiilitaideteoksia
on esillä Tokiosssa osana Small
works in fiber-kiertonäyttelyä joka
Japanin lisäksi kiertää myös
Yhdysvalloissa. Näyttely koottiin
vapaalla tekniikalla toteutetuista
töistä, joiden maksimimitat olivat
suuntaansa 20 cm. Näyttely
esittelee 75 teosta 22 maasta
tuelvilta taiteilijoilta ja Tokiossa

se on nähtävillä Issey Miyaken
MDS-galleriassa 22.11.-14.12.
(HS 22.8.02)
Japanilainen puutarha avattiin
Gardeniassa Helsingissä

Japanilainen kivipuutarha avattiin
11.6.02 Helsingin Gardeniassa
(Koetilantie 1,Viikki). Puutarhan
luojana on maisemasuunnittelija
Kazuo Makioka, jonka johdolla
suomalaisJapanilainen työryhmä
toteutti "kuivan veden puutarhan".
Tilaisuudessa puhunut Japanin
suurlähettiläs Norimasa Hasegawa
esitteli kanjit mu-sui-en (ei
mitään- vesi- puutarha) eli
puutarhan läpi virtaava puro on
koottu kivistä. Kivet on aseteltu
niin, että ne kuvaavat veden
liikettä: virtauksia ja tyventä; vesi
pulppuaa lähteestä yläjuoksulta ja
laskee mereen. Avajaisissa oli
tilaisuuteen hyvin sopiva
teetaidenäytös, kuultiin koton
soittoa ja ikebana-asetelmista
vastasi Helsinki Chapter of
Ikebana International. Puutarhaan
on vapaa pääsy.

出来事
出来辜

出来事

17

JÄLKIÄ, PAINUMIA JA KERTOMUKSIA
Kun japanilainen nykytaide ammentaa perinteestä

KERAVAN TAIDEMUSEO 24.8. - 6.10. Noe Aoki, Tamana Araki, Kinuko Naito,Daisuke Nakayama,
Yoshitomo Nara, Tatsumi Orimoto, Ritsuko Ozeki, Chirio Shimotani, Osamu Kanemura
GALLERIA G 11.9.-29.9. NarukiOshima VALOKUVAGALLERIA 13.9.-6.10. Osamu Kanemura
Suomen Taiteilqaseura esittelee japanilaista nykytaidetta. Japanilainen nykytaide ammentaa perinteestä, taiteilijat
käsittelevät kulttuurinsa ominaispiirteitä nykyisin keinoin; osittain länsimaiselle tämänpäivän tuttua, mutta selvästi
japanilaista. Paikalle on syytä mennä ilman ennakkoajatuksia ja havainnoida ikään kuin kulkisi käyskenteiypuistossa:
tuolla on tuo näkymä ja ajatus, tuolla tuommoinen. Rauhallisesti keskittyen.
Konsulttiapua näyttelylle ovat antaneet:
Tuula Moilanen (Kioto), Heli Lampi (Suomen Japanin Instituutti, Tokio) Annukka ja Yrjö Klinge (Helsinki)
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Herkkiä, meheviä,
mahtavan kokoisia
ruusuja, vahvoja
värejä.
Ei mitään söpöilyä.

Suun puu kaartuu

vesi kuin urkupilli

putous kuin urut.
Kuljeskelen puistossa,
puut kantavat hedelmää.

Riitta. Welroos:

Sateen varjopuu
haiku-ja tankarunoja
Kirjailija on yhdistyksemme
jäsen; uusinta runokokoelmaa
voit tilata hintaan 1056
Kiskontie 5 A 14, 00280 HKI
puh 050-5849 948 (työ)
fax 2414 860 (työ)
puh 09-587 1110 (koti)

Ruusujen kieli 188 x 110

SENJA VELLONEN
akvarelleja 21.8. - 8.9.

tmgalleriassa
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TOMOLLE UUSI PÄÄTOIMITTAJA
Yhdistyksemme etsii TOMOLLE uutta päätoimittajaa syksystä
2003 alkaen, kiinnostaisiko Sinua jäsenlehtemme tekeminen?!

Vuoden kokemuksella voin todeta, että Tomon tekeminen on
mukava harrastus, joka vie jonkin verran aikaa, mutta on
ehdottomasti vaivan arvoista. Jos pidät kirjoittamisesta, ehdit
käydä kiinnostuksesi mukaan japaniaiheisissa
kulttuuririennoissa ja aikataulusi pysyvät suurin piirtein, tule
toimittamaan Tomoa!

Päätoimittajana pääset seuraamaan vilkasta Japanin ja Suomen
välistä kulttuurivaihtoa, voit vaikuttaa konkreettisesti lehden
sisältöön teksti- ja kuvavalinnoillasi, mutta Tomoa ei kuitenkaan
tarvitse tehdä yksin, vaan Tomolla on avustajia ja kuluvan
vuoden aikana nykyisellä päätoimittajalla on hyvää aikaa opastaa
lehdenteossa. Palkkaa yhdistyksemme ei maksa, nimellisen
korvauksen ja materiaalikulut kylläkin.
Tomoa tehdään käsityönä painokustannussyistä, leikkaaja liimaa
-periaatteella, mutta jos osaat page maker- ohjelman ja se on
sinulla käytössä, lehden taitto käy tosi joutuisasti. Mutta siis
perustietokonetaidoilla selviää hyvin.
Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, vain intoa oppia uutta!!!

Jos kiinnostuksesi heräsi, otathan yhteyttä Matleena
Järviöön p. 050-592 8369 tai
Matleena.Jarvio@japaninkuIttuuri.net
>
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Luonto herää henkiin Ishimoton tekstiileissä
Vuosi sitten syksyllä Amos Andersonin taidemuseossa jäljestetty
Matkalla - näyttely taijosi upean mahdollisuuden tutustua Marimekon
toisen pääsuunnittelijan, Fujiwo Ishimoton, painokankaisiin,
uniikkikeramiikkaan ja luonnoksiin. Näyttely oli Ishimoton 25vuotisjuhlanäyttely ja jäljestetty yhdessä Marimekon kanssa.

Ishimoton tie Suomeen oli melkoinen matka: länsijapanilaisen
maalaispojan tie kulki Tokion taidekorkeakoulun (Tokyo National
University of Art) suojissa 1960-64, sitten hän toimi kotimaassaan
mainosgraafikkona kuusi vuotta, jonka jälkeen Ishimoto lähti
maailmanmatkalle. Kulkiessaan hän näki Marimekon tekstiilejä ensin
New Yorkissa ja Montrealissa, sitten Kööpenhaminassa ja päätti tulla
Suomeen, Marimekko kiinnosti kovasti. Ishimoto sai paikan Ristomatti
Ratian perustamasta Decembrestä, jossa hän työskenteli viisi vuotta,
jonka jälkeen Marimekon ovet vihdoin avautuivat hänelle vuonna
1974. Tähän mennessä Ishimoto on suunnitellut Marimekolle noin 15
mallia vuodessa, tuotannossa on ollut yli 300 kangasta. Lisäksi hän on
suunnitellut uniikkikeramiikkaa Arabian taideosastolla vuodesta 1989
lähtien.
Luonto: puut, pensaat ja kukat, vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelu
ovat Ishimoton innoituksen lähde. Tuulen aikaansaama liike
ruohonkorsissa, bambun varsissa, kukkakedolla, valon ja varjon leikki,
märät kivet kuvastuvat upeina tekstiileissä. Tai kuten esimerkiksi
Uoma (1986), jota katsellessa voi aistia veden liikkeen, vesipisaroiden
roiskeet ja virran kuohunnan.
Ishimoto ei ole myöskään unohtanut juuriaan: suomalaisen
luonnonläheisyyden rinnalla kulkee japanilaiset vaikutteet ja estetiikka.
Kuiskaus (1981,kuva Tomon 2/2002 takakannessa) tuo vahvasti
mieleen kalligrafian ja siveltimen vedot, näyttelyssä Lepo-kangasta
(1991)oli esillä kapeat kaistaleet vihreää, sinistä ja punaista, mistä tuli
obi elävästi mieleen ja Pilvi, oranssilla pohjalla musta kuvio,(1985)
vei ajatukset kakemonoihin. Yllätyksen jäljesti Bambu (1994), joka
kaukaa katsottuna oli kuin koivikko: musta-valkoiset rungot
kellertävällä pohjalla, mutta osoittautuikin siis bambuaiheeksi.
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Kokonaisuudessaan näyttely oli upea, kankaiden esillepano oli
onnistunut ja hyvin vaikuttava. Samalla näyttely oli ahaa-elämys
Marimekon maailmaan, josta asiaan vihkiytymättömänä tutuksi ovat
tulleet lähinnä raidat ja muut kestosuosikit. Parasta antia olivat
mielestäni Ishimoton suunnittelemat musta-valkoiset kankaat,
värikkäissä kukkakankaissa tuntuu olevan jotakin liikaa.
Matleena Järviö

Vaikka näyttely onkin jo ohi, voi Fujiwo Ishimoton työhön tutustua
lainaamalla yhdistyksen kirjastosta Matkalla -näyttelyluettelon tai Haapa ja
bambu-videon, jotka Marimekko Oyj on yhdistyksellemme ystävällisesti
lahjoittanut.

Kankaat vasemmalta oikealle: Kuiskaus, Lainehtiva, Jyrähdys (ylempi), Taiga
(alempi), Jama. Kuvat julkaistu Marimekko Oyj:n luvalla
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Okinawalainen CHURA vieraili Helsingissä
Okinawalamen musiikki-ja tanssiteatteri Chura vieraili elokuun alussa
Helsingissä esiintyen Savoy-teatterissa. Ryhmän perusti joukko
Okinawavan kuuluisimman ja arvostetuimman Tamagusukutanssikonlun naistanssijoita, Helsingissä esiintyjiä oli yhdeksän.
Chura-ryhmä koostuu pelkästään naistanssijoista, ja se edustaa
Okinawan rikasta tanssi- ja musiikkiperinnettä. Ennen Suomen
vierailuaan Chura on esiintynyt kotimaansa lisäksi eri Aasian maissa ja
Kreikassa.
Ohjelman nimi oli ,5Iloinen juhla kauniilla saarella^^ ja tunnin kestävä
esitys piti sisällään niin laulua, humoristisia tansseja kuin seesteistä
yksintanssia. Ohjelman ensimmäinen osa oli leimallisesti rauhallinen
tunnelmaltaan kun taas toinen osa oli palon riehakkaampi.

Ensimmäinen ohjelmanumero oli Hanagasa (Kukkapäähine), ja siinä
kuvattiin iloa, kun saa tanssia juhlassa. Esiintyjät olivat pukeutuneet
bingata-nimiseen kimonoon, päässään heillä oli kukanmuotoinen hattu
ja esitystä tehosti rytmikäs bambukemppien yhteenlyönti. Bu no mai
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(Samurain tanssi) koostui karatetekniikoista ja muista kamppailulajien
liikkeistä ja oli varsin vauhdikas. Kasekake (Pyörivä lanka)kuvasi
nuoren vaimon tunteita matkalle lähtenyttä miestään kohtaan,
lauluesityksessä ihasteltiin kuuta ja nuoruutta.
Ohjelman toisen puoliskon aloitti Nuoren miehen ja naisen tanssi
(Kana yo amaka), tanssijat ilmaisivat rakkautta kahdella
nopeatempoisella laululla leikitellen tanssiessaan huivilla. Hojo
(Runsas riisisato) oli kansanlauluihin tehty tanssi, jossa paikallisiin
arkivaatteisiin pukeutunut tanssijaryhmä ilkamoi kuokat ja sirpit olalla.
Tanchame (Kalastajakylän tanssi) oli edellisen tavoin vauhdikas,
Higasa (Päivänvalo) taas oli rauhallinen kuvaus nuoresta naisesta
kukkakedolla. Esityksen päätti Chibariyo (Piristy!), joka nimensä
mukaisesti sai katsojat pirteälle mielelle. Tanssijat kiittivät yleisöä
vielä yhdellä tanssilla, johon he hakivat yleisöä mukaan, joukossa
suurlähettiläs Hasegawa. Ilta päättyikin iloisesti yhteistanssiin ja
esityksestä saattoi poistua hymy huulilla Helsingin iltaan.
Matleena Järviö
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HYY:n elokuvaryhmän ja Suonien elokuva-arkiston
Japanilainen elokuva -luentosarja 20.9.-29.11.2002
20.9. Eija Niskanen: Japanilainen elokuva tänään.
Takeshi Kitano: Sonatine (1993)

27.9. Hiroshi Komatsu: Early Japanese cinema.
Teinosuke Kinugasa: Kurutta ippeiji / A Page of Madness (1926)
4.I〇• Henry Bacon: Yasujiro Ozu.
Yasujiro Ozu: Tokyo monogatari / Tokyo Story (1953)
11.1〇• Antti Alanen: Japanin imperiumin tuho ja uuden Japanin synty.
Yutaka Abe: Mojuru ozora / Nipponin uljaat kotkat (1940)

18.t〇. Sakari Toiviainen: Kenji MizoguchL
Kenji Mizoguchi: Ugetsu monogatari / Kalpean kuun tarinoita (1953)

25.1〇. Martti Lahti: Akira Kurosawa.
Akira Kurosawa: Shichinin no samurai / Seitsemän samuraita (1954)
1.11. Veijo Hietala: Japanilaisen elokuvan 1950-luku ja suuri läpimurto.
Kon Ichikawa: Nobi / Tulia tasangolla (1959)
15.11. Jarmo Valkola: Nagisa Oshima ja Japanin uusi aalto.
Nagisa Oshima: Gishiki / Seremonia (1971)

22.11. Lauri Lehtinen: Japanilaisen elokuvan populaarit lajit.
Seijun Suzuki: Tokyo nagaremono / Tokyo Drifter (1966)
29.11. Ari-Matti Saren: Anime.
Hayao Miyazaki: Tenku no shiro Rapyuta / Castle in the Sky (1986, vahvistamatta)
Luennot pidetään perjantai-iltapäivisin elokuvateatteri Orionissa
(Eerikinkatu 15) klo 14.30-16.30, minkä jälkeenesitetään normaalin
esityssarjan puitteissa kunkin luennon aiheeseen liittyvä elokuva klo 17.0〇.
Luennot ovat avoimia kaikille ja sarjan voi suorittaa osana Helsingin
yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen sivuainekokonaisuutta. Luennot
26

ovat suomenkielisiä^ lukuun ottamatta Hiroshi Komatsun luentoa, joka on
englanninkielinen. Elokuvista peritään SEA:n normaali pääsymaksu (3,5
euroa/lippu + 6 kk:n kausikortti [4 euroa}).

www.sea.fi

MIKIO NARUSE

Suomen elokuva-arkisto järjestää yhteistyössä Japanin suurlähetystön
ja Japan Foundationin kanssa syys-lokakuussa 2002 viisitoista
harvinaista elokuvaa käsittävän kunnianosoituksen elokuvaohjaaja
Mikio Naruselle (1905 -1969). Naruse luetaan yhdeksi japanilaisen
elokuvan neljästä suurimmasta mestarista, ja hän on jättänyt
jälkensä niin maansa uuteen ohjaajapolveen kuin Akira Kurosawan
kaKaisiin veteraaneihin. Narusen 89 elokuvaa käsittäneestä
tuotannosta iso osa on kateissa, ja länsimaissa hän oli tuiki
tuntematon 1970-luvun lopulle asti. Nyttemmin hänen elokuviaan
on alkanut näkyä suurten elokuva-arkistojen ja festivaalien
erikoissarjoissa, ja hänen teostensa moderni ote, hienovarainen
realismi ja syvällinen naiskuvaus ovat sytyttäneet yleisöjä kaikkialla.
Suomen elokuva-arkiston Mikio Naruse -sarja kuuluu Orionin syksyssä
suurempaan japanilaisen elokuvan historiaa käsittelevään kokonaisuuteen.
Ohjaajan saapuu esittelemään kansainvälisesti tunnettu japanilainen
elokuvatutkija Hiroshi Komatsu, joka toimii elokuvahistorian professorina
Wasedan yliopistossa ja joka pitää luennon Mikio Narusen tuotannosta ja
merkityksestä Orionissa lauantaina 28.9.2002 klo 14.30 -16.0〇.
ESITYKSET

Ti 24.9.19.30 Three Sisters with Maiden Hearts (Otomegokoro sannin shimai), Japani
Pe 27.9.19.00 1935. Chikako Hosokawa, 74', englantilainen tekstitys.
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Ke 25.9. 21.00
La 28.9.17.00

A Married Life (Meshi), Japani 1951.
Setsuko Hara, Ken Uehara. 96\ englantilainen tekstitys.

To 26.9.19.00
Su 29.9.18.00

Lightning (Inazuma), Japani 1952.
Hideko Takamine, Mitsuko Miura. 87', englantilainen tekstitys.

Ti 1.10.18.45
Pe 4.1〇.19.00

Mother (Oka-san), Japani 1952.
Kinuyo Tanaka, Kyoko Kagawa, Eiji Okada. 98', englantilainen tekstitys.

Ke 2.1〇. 21.00
La 5.10.17.00

Ino and Mon (Ani imoto), Japani 1953.
Machiko Kyo, Masayuki Mori. 93', englantilainen tekstitys.

To 3.10.19.00
Su 6.10.18.00

Husband and Wife (Fufu), Japani 1953.
Ken Uehara, Yoko Sugi, Rentaro Mikuni. 87', englantilainen tekstitys.

Ti 8.10.17.00
Pe 11.10. 21.00

Sound of the Mountain (Yama no oto), Japani 1954.
Setsuko Hara, So Yamamura, Ken Uehara. 96', englantilainen tekstitys.

Ke 9.10.19.00
La 12.1〇.19.00

Late Chrysanthemum (Bangiku), Japani 1954.
Haruko Sugimura, Ken Uehara. 10T, englantilainen tekstitys.

To 10.1〇.17.00
Su 13.1〇. 20.00

Floating Clouds (Ukigumo), Japani 1955.
Hideko Takamine, Masayuki Mori. 124', englantilainen tekstitys.

Ti 15.1〇.18.45
Pe 18.1〇.18.45

Flowing (Nagareru), Japani 1956.
Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine, Mariko Okada, Haruko
Sugimura. 117', englantilainen tekstitys.

Ke 16.1〇. 119.00
La 19.10 19.00

Summer Clouds (Iwashigumo), Japani 1958.
Chikage Awashima, Isao Kimura. 130', englantilainen tekstitys.

To 17.1〇.17.00
Japani
Su 20.1〇.18.00

When a Woman Ascends the Stairs (Onna ga kaidan wa agaru toki),
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196〇.
Hideko Takamine, Tatsuya Nakadai, Masayuki Mori. 86', englantilainen
tekstitys.

Ti 22.1〇.18.00
Pe 25.1〇.19.45

(Her) Lonely Lane (Horoki), Japani 1962.
Hideko Takamine, Kinuyo Tanaka. 123', englantilainen tekstitys.

Ke 23.10. 21.00
La 26.10. 117.00

Yearning (Midareru), Japani 1964.
Hideko Takamine, Yuzo Kayama, Mitsuko Kusabue, Yumi Shirakawa, Mie
Hama. 100', englantilainen tekstitys.

Su 27.1〇.18.00

IScattered Clouds (Midaregumo), Japani 1967.
Yuzo Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsuko Mori. 108', englantilainen
tekstitys.

Esitykset
Elokuvateatteri Orion, Eerikinkatu 15.
Puh. (09) 6154 0201. (Uusi numero elokuun alusta lähtien (09) 0108 8133).
http://www. sea .fi/esitykset/
Oikeus ohjelmanmuutoksiin pidätetään.
Kantakortti
4 € voimassa 6 kuukautta ostopäivästä lukien.
Myynti: Orion ja Tiketti.
Oikeuttaa yhden pääsylipun lunastamiseen kaikkiin näytöksiin ja on Bsitettävä
elokuvateatterin ovella. Alle 16-vuotiaat eivät tarvitse kantakorttia.
Elokuva-arkisto ei vastaa kadonneista kantakorteista.
Pääsyliput
3,5 € / näytös. Lapset alle 12 vuotta € / näytös.
Ennakkomyynti: Kaikkiin sarjan esityksiin Orionista lippukassan aukioloaikoina.
Puhelinvaraukset Orionista (puh. 6154 0201)kahdeksi päiväksi eteenpäin.
Kassa avataan puoli tuntia ennen ensimmäisen esityksen alkua.
Lisätietoja: Satu Laaksonen, sähköposti: satu.laaksonen@sea.fi
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TUE TOIMINTAA,
OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI!
Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo (maru\
muu kuvassa mustana näkyvä kullankiiltävää. Merkin häikäisyä 1 cm.
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai — Japanilaisen kulttuurin ystävät
Hinta 2,5 € (sis. postikulut), tilauskuponki lehden lopussa

MIYAGE 一 tuliainen, lahja
Samaa tarkoittavia sanoja: okurimono, presento

Sanan alkuperä ja merkitys: Ennen vanhaan olkiin käärittyä
esinettä kutsuttiin tsutoksi. Edokaudella (1600-1868) pääkaupungista,
miyakosta kotiseudulle tuotua tavaraa kutsuttiin miyakokeksi, josta
kanjimerkit
kehittyi sana MIYAGE. Sanan kanjimerk
it + 荒 tulevat sanoista
(DÖSÄN) maa/
alue ++ valmistaa/
tehdä.
)生
(DOSAN)
maa/aöue
valmistaa/tehdä
käännös: Minna Karensalo
lähde: Nandemo jiten
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〈
語 源 と 意 味 〉古 く は 、 わ ら で 包 ん だ 物 と い う 意 味 の 「
苞」

という言葉を使っていた。 江 戸 時 代に な る と 、 都から持ち

帰った包みという意味で「
都 笥 」 と 呼 ば れ 、 これが転じて

と考えら

の字を当てるようになった。

「み や げ 」に なった。 み や げ は 土 地 の 産 物 土
れたことから、 「
土座

g

似た意味の言葉
贈 り 物 ・プ レ ゼ ン ト

(

みやげ
•

ENPÄ NYT OLE KOVIN ILOINEN...

UNOHDETTIIN OSTAA POJALLE TULIAINEN...

TULIAINEN OLE HYVÄ!

OSTETAAN (LÄHI)ASEMAN KAUPPAKUJALTA
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O-HASHI DE TABEMASHOO!

TEMAKISUSHI (KÄSIN KÄÄRITTY SUSHI)
(160g lohta,1 kurkku, % grillattu ankerias, 250g sushiriisiä,
2 nori (levä)arkkia, wasabia)

1. Leikkaa täytteet n. 5cm:n pituisiksi tangoiksi
2. Puolita nori-arkit
3. Tee riisistä pingispallon kokoisia paloja
Riisi levitetään nori-arkin toiseen päähän (n. * arkista ), wasabi ja täyte
laitetaan päälle, kääritään tötteröksi.
Ruoka maistuu parhaalta kun ruokailijat itse käärivät sushin ja syövät
sen heti, kun nori on vielä rapeaa.

Täytteet ja riisi asetetaan kauniisti esille (riisistä tehdään annospaloja,
voidaan myös tarjota kulhosta josta jokainen ottaa riisilastalla sopivan
annoksen). Nori-arkit Laitetaan omalle lautaselle, jossa ne pysyvät rapeana.

Kaikki voidaan valmistaa etukäteen, helppoa ja herkullista!
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Yhdistyksen kautta:

japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset,
käyntikortit,
kalligrafiat,
Japanin kulttuurin kurssit
ja luennot kouluille,
opistoille, liikelaitoksille:
kieli, origami, ikebana,
kalligrafia,historia,
kirjallisuus, puutarhat,
taide, musiikki jne.
yhdistys välittää myös
japaninkielistä opastusta.
Puh+Fax 09-698 6496
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HARRASTUSPIIRIT
Yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA, Wecksellintie 6, ellei toisin
mainita.

IKEBANA: Laura Lappalainen p.09- 698 6496
KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.
JAPANINK1ELE tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171
KOKKAUSKURSSIT : Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana
Kakuta-san. Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 096927522 (t). Kerralla keittiöön mahtuu 7-8 hlöä, kokatut herkut syödään
paikan päällä!

MIEKKAPIIRI: Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 09- 595 068 (k)
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi
ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton. Aineisto
on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimittaja
Matleena Järviölle, sähköposti: matleenajaervioe@hotmail.com
HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita
käsittelevä julkaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.
Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 €, + postituskulut, paitsi nro. 20 eli BU,
ja nro. 22 eli KEN 12 € , muut 13,50 €, + postituskulut.. Joitain numeroita ei
enää ole saatavissa, sillä Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.
Huom! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan 1,70 € +
postikulut seuraavat Hashit: numerot 3,
6,9,10,11-12,13
HASHBEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide (p.l.)
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (p.l.)
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, Heiankauden kirjallisuutta, Zen- maa
laustaiteen tyhjyys, Japani kan
sainvälistymisen paineessa ym.
11.一12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (p.l )
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (p.l.)
17. Japanin luonto (p.l.)
18. Japanilainen tanssi (p.l.)
19. Furo-sauna (p.l.)

2〇. BU 一 Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN 一 Linnat, haarniskat, mon
23. EN 一 Japanilaiset puutarhat

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS»
SUOMALAINEN KANJISANAKIRJA (1998)

Kirja sis. 2228 kanjia eli
kiinanmerkkiä lueteltuina 214
radikaalin eli tunnusosan mukaan,
sekä 4 659 kanjeista muodostettua
itsenäistä sanaa. Sanoille on
suomen- ja japaninkieliset
hakemistot, samoin on hakemisto
kanjien kiinalaisperäisille
äänneasuille. Jäsenhinta 25 €, muut
29 €, + postituskulut.
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Pigo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATORE IN
FINNISH LANGUAGE,
BIBLIOGRPHY (2 000)
JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2 000)

Erinomainen hakemisto
suomennetusta japanilaisesta
kiijallisuudesta kiinnostuneille,
luettelot mm. teoksen, tekijän,
genren ja kääntäjän mukaan.
80s. Hinta 8,40 € + postituskulut.
JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN
KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa

suomenkielinen oppikiija,196 s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €.
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 €,
sanasto 3,40 €,lisäksi postituskulut.

JAPANI 2001, toim. Tero
Salomaa (1999)
Sisältää 14 kiijoittajan näkemyksiä
muuttuvasta Japanista talouden,
politiikan, kulttuurin ja
yritysmaailman näkökulmista, 178s.
Nyt hintaan 1,70 € + postikulut!

TDLAUSKUPONKI
Tilaa tällä kupongäla, osoite: PL 305,00 lOlHelsinki. Pankki:SAMPO 800021- 6481 665
HASHI

PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____ SANASTO____ KASETTI I_ U
T. J. TUOMI: JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI- SANAKIRJA
P. R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAFIA

JAPANI 2001, toim. TERO SALOMAA_______________________________________________
TILAAJAN NIMI

LÄHIOSOITE

PUH/FAX

POSTITOIMIPAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ
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ALLEKIRJOITUS

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry: n
jäseneksi ? Täytä alla oleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305
00101 Helsinki

Jäsenmaksu on€ 17
Pankkiyhteys: Sampo 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI
postitetaan jäsenille veloituksetta.
JÄSENHAKEMUS

Nimi___________________________________________________________

Lähiosoite

Postinumero

_

___________________________________________
Postitoimipaikka

Puh.Fax
e-mail_________________________________________________________

Kansalaisuus ellei Suomen__________________________________________
Ammatti tai oppiarvo ( ei välttämätön )________________________________

Minua kiinnostaa erityisesti Japanin kulttuurissa:

Päiväys_____________________________
Allekirjoitus

_______________
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Hevonen, Haniwa keramiikkaa Kofun-kausi eli hautakumpukausi
(n. 300-600 jKr)
Tokion kansallismuseo

