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TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti,
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl
Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta lehteen: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net
Avustaja: Liisa Kemppi
Faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)

Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tavoit
teena on tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi
suomalaisille ja kertoa japanilaiselle suomalai
sesta kulttuurista. JKY järjestää vuosittain
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elokuvailtoja
ja myyjäisiä.
Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomojäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashijulkaisu,
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suo
mi-japani-suomi sanasto. Suunitteilla on japa
nilainen keittokirja.
Yhdistyksellä on oma kirjasto.
Harrastuspiirit:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalligra
fia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri,
perinnejuhlat ja matkat.
Yhteystiedot: PL 35, 00101 Helsinki, puh &
fax 09-698 6496
internetsivut: www.japaninkulttuuri.net
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日本文化友の会
日本文化友の会は1978年に設立され、
フィンランドの人たちに様さまな日本文
化を紹介し、又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
祭り事も行っています。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、rp.O.Box 34,00101
Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで
す。

Kansien kuvat: Ilmeitä Kenji Mizoguchin elokuvasta O'haru - Nai
sen tie (SEA) yhdistettynä edokauden kalligrafiaan.

JÄSENMAKSUJA maksettaessa
pyydämme aina ilmoittamaan pank
kisiirron VIESTI-osiossa jäsenen
nimen jäsenrekisterin ylläpidon hel
pottamiseksi. Kiitos!
Muuttuneet osoitetiedot toivomme
lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.,
PL 305, 00101 Helsinki
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Yhdistystietoja
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YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kaunokirjallisuutta ja tietoteoksia ja taidekirjoja erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös
englanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma
(japanilaista taidetta ja antiikkia).
Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse: Pirjo Kytö 050-4127582,
Ulla Arjamaa 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen 09- 698 6496.
Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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KOKEILUJA,
TESTING TESTING
Tässä lehdessä kokeilemme ensim
mäistä kertaa digitaalitulostusta. Vaik
ka aiemmin olen tehnyt lehden tieto
koneella, tulostus on hoidettu perintei
sesti kopioimalla - siitä ainainen suttuisuus. Toivottavasti tämä on edeltä
jiään selkeämpi lehti. Seuraava nume
ro saattaa myös erota ulkonäöllisesti
tästä numerosta. Pienin askelin eteen
päin.

Tämä numero käsittelee kulttuurien
kohtaamisia monella eri taholla. Kiinalaisperäinen kalligrafia muuntuu
vuosisatojen myötä aidoksi edolaiseksi kirjoitukseksi, kansainvälisessä
konferenssi kulttuurit todella kohtaa
vat ja elokuun puolivälissä EteläSuomessa oli tilaisuus nähdä Nötanssin ja länsimäisten instrumenttien
yhdistelmää. Usein uuden kokeilu ja
rohkea sekoittaminen tuottaa hyvää
hedelmää; eihän meillä muuten olisi
jazzia, bluesia tai monta muutakaan

musiikin suuntaa. Olen mielelläni
kannustamassa uusiin yhdistelmiin.
Mieleni syövereihin on jäänyt kauna
yläasteaikaista opettajaani kohtaan,
joka ei antanut meidän esittää koulun
kevätjuhlassa klassista balettia luokanpoikien hevibändin säestyksellä.
Hän kuulemma säästi meidät suurelta
häpeältä. Tämän kaunan kautta olen
oppinut arvostamaan sanontaa "Paska
homma/reissu, mutta tulipahan teh
tyä." Siinä on sittenkin oma viisauten
sa.

Lopuksi vielä pahoittelu hieman myö
hässä tulevasta lehdestä - osa tapahtu
mista uhkaa mennä vanhaksi ennen
kuin lehti tavoittaa lukijansa. Mutta
toivotan kaikille jäsenille oikein aurin
koista syksyä!

Ritva
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KULTUURIEN KOHTAAMISIA ?
Musiikillinen ja kulttuurinen crossover
ja/tai fuusio ovat olleet erityisesti viime
vuosikymmenen trendejä länsimaisessa
kulttuurielämässä. Tosin usein unohde
taan, että fuusioilla on pitkä historia:
kulttuurit ovat aina kohdanneet ja vai
kuttaneet toisiinsa (tietoisesti tai tiedos
tamatta). Yksi esimerkki tästä koettiin,
kuultiin ja nähtiin Turun Musiikkijuhli
en yhteydessä Turun Ruotsalaisessa
teatterissa (ÄST)11.08.2003 järjestetys
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Akira Matsuin tanssia
Kuva: Turun musiikkijuhlien
kuvapalvelu

sä tanssi- ja konserttitapahtumassa.
Sama esitys tarjottiin helsinkiläisille
seuraavana päivänä Finlandia-talossa.
Turussa esitystä mainostettiin erityi
sesti no-tanssiesityksenä, jonka tähte
nä oli pitkän perinteen jatkumoa edus
tava Akira Matsui. Esityksen fuusioluonne ei välttämättä tullut esiin
mainonnassa ja yleisössä olikin var
masti mukana paljon suomalaisia,

jotka odottivat 'autenttista,no-esitystä
—tai edes autenttista no-tanssia, joka
tunnetusti on vain yksi osa nonäytelmien kokonaisuudesta. Normaa
lista Ziayos/zi-orkesterikokoonpanosta
(nokan-huilu sekä kotsuzumi-, ötsuzumi- ja taiko一rummut) kuultiin nimit
täin vain otsuzumia (Shönosuke Ökura) — sekä kahta länsimaisen taidemu
siikin perussoitinta, selloa (Yuko Miyagawa) ja viulua (Mark Gothoni).
Illan ohjelma jakautuikin tasan tanssin
ja instrumentaalimusiikin kesken;
tanssinumeroita nähtiin loppujen lo
puksi vain kolme.

Esityksen kantavat voimat olivat sel
västi Matsui, Ökura ja Miyagawa:
tanssija ja rummunsoittaja toivat esi
tykseen japanilaisklassisia noelementtejä, länsimaisen klassisen
musiikkikoulutuksen saanut sellisti
taas yhdisti ne länsimaisiin musiikkiperinteisiin. Kaikkien kolmen taidot ja
oman taiteen hallinta nousivat kiistatta
esiin esityksessä. Oli myös aistittavis
sa kolmikon vilpitön halu ja kiinnos
tus ulottaa perinteisen taiteenlajin
vahva puhuttelevuus sen perinteisten
esityskaavqjen yli. Eli Musiikkijuhli
en ohjelmakirjan siteeraamin Miyagawan sanoin: "(...) hän pitää länsimai
sen musiikin ja kotimaansa taiteen
yhdistämistä uransa keskeisenä tehtä
vänä".
Esitys koostui neljästä
Ensimmäisenä kuultiin
otsuzumi-soolon Sanbaso.
Matsui tanssi rummun ja

kappaleesta.
perinteinen
Sen jälkeen
soolon säes

tyksellä kaksi lyhyttä tanssia (nuoren
ja vanhan naisen tanssit) Kirsikanku
kan unesta. Kolmantena kuultiin
Toshiro Mayazumin säveltämä Bunraku soolosellolle, joka nimestä huoli
matta oli sellon ja otsuzumin duo
(ilman nukkeja) ja musiikillisessa
mielessä illan ehdottomasti mielen
kiintoisin teos. Lopuksi (väliajan jäl
keen) kuultiin osa unkarilaisen Zoltän
Kodalyn viululle ja sellolle säveltä
mästä Funa Benkei -duosta: mainittu
jen soolosoittimien lisäksi näyttämöllä
kuultiin ('autenttisesti' asemoituna)
otsuzumin ja nähtiin illan pisin no tanssikohtaus, jossa sotapäällikkö
Tomomori Tairan haamu uhkaa
Yoshitsune Minamoton henkeä — sii
nä tietenkään onnistumatta, koska
Benkei-munkin laulama sutra lopulta
karkoittaa haamun.

Illan fiiusioajatus kiteytyi kahteen
viimeksimainittuun kappaleeseen.
Bunrakussa. se onnistui, koska japanilais-säveltäjän teos käsitteli molempia
soittimia (selloa ja otsuzumia) toisaal
ta hyvin japanilaisesti: rummun ja
sellon työnjako noudatti perinteisen
nobayashin jakoa rytmittävään soittimeen (rumpu) ja melodiasoittimeen
(perinteisesti huilu, tässä siis sello).
Toisaalta (nimensä mukaisesti) teok
sessa tutkailtiin erään länsimaisen
klassisen soittimen soittotapoja ja
sointivärejä: niinpä sello soi oman
itsensä lisäksi ainakin biwana. ja koto
na.
Kodalyn ja non yhdistelmä sen sijaan
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ei toiminut: tuntui kuin näyttämöllä
olisi samanaikaisesti esitetty kahta
kilpailevaa radio- tai TV-kanavaa.
Tanssija ja instrumentalistit toki teki
vät taidokkailla suorituksillaan par
haansa, mutta tässä itä pysyi itänä ja
länsi läntenä eivätkä ne toisiansa aina
kaan Turun esityksessä kohdanneet.

Kulttuurifuusioiden toimivuus on siis
hyvin hienovarainen asia. Ranskalai
sen miimikon Etienne Decroux'n aja
tuksia mukaillen, on mahdollista yh
distää kaksi taiteenlajia silloin, kun ne
molemmat ovat 'heikkoja'. Jos ne ovat
vahvoja ja ehyitä, tuloksena on varsin
puolittainen taiteellinen vaikutelma.
Matsuin, Okuran, Miyagawan ja Got
honin esityksessä liikuttiin tällä veit
senterällä.
Leenamaija ja Anna Thuring

Kommentti Helsingin esityksestä:

Turun esityksen jälkeen saivat helsin
kiläiset tilaisuuden seurata samaa oh
jelmaa seuraavana iltana Finlandiatalon Helsinki-salissa.
Suurlähettiläs Norimasa Hasegawan
tervehdys ja viulutaiteilija Mark Got
honin johdattelu illan aiheeseen sekä
yleisölle jaettu tiedotelehtinen helpot
tivat orientoitumista Helsingin noesitykseen. Järjestelyissä olisi ollut
toivomisen varaa. Suurta yleisöä ei
oltu informoitu etukäteen tapahtuvasta
ilmoittautumisesta/paikkojen varaami
sesta. Sen sijaan osa suurlähetystön
listoilla olevista henkilöistä oli saanut
kutsun, jossa kehotettiin ilmoittautu
maan. Niinpä sali oli täysi ennen kuin
yksikään vieras oli tullut. Loppujen
lopuksi tilanne kääntyi parhain päin,
kun halukkaat pääsivät seisomapai
koille. Alun häslinki vain laski ikäväs
ti tunnelmaa -liekö kesken esityksen
kuuluneet kännykkämelodiat kom
mentti tähän?
Esitys itsessään oli mielenkiintoinen.
Välillä sopusointu tuntui löytyvän ja
nautin kovasti. Mutta varsinkin lopus
sa ero oli liian suuri, maailmat eivät
kohdanneet. Yrityksenä esitys oli kai
ken kaikkiaan positiivinen kokemus.

Ulla Arjamaa ja RL-S
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Shindoo Kootaroo

EDO-KAUDEN KALLIGRAFIA
Standardisoidun muodon kauneus.
1600-luvun alussa valtaan tuli Tokuga
wa leyasu ja hallintokeskukseksi tuli
Edo, nykyinen Tokio. Tästä alkoi Edokausi, joka kesti 260 vuotta, vuoteen
1867 asti arvojärjestyksenä samurait,
maanviljelijät, käsityöläiset ja kauppi
aat. Tässä jäijes-tyksessä. Alkujaan
talouden perustana oli riisi, mutta ennen
pitkää rahatalous ja kauppa kehittyi
tavaroitten tuottamisen yleistyessä.
Kauppiaat omistivat taloudel-lisen val
lan osallistuen myös kulttuurin eri aloi
hin ohittaen hallitsevan samurailuokan.
Vuonna 1635 Tokugawa-shogunaatti
kielsi ulkomaille matkustamisen. Nagasakin satamaan oli lupa hollantilaisten
ja kiinalaisten laivojen rantautua; kaikki
muut satamat olivat ulkomaalaisilta
aluksilta suljetut. Näissä oloissa ulko
mainen kulttuuri lakkasi lähes täysin
saapumasta saarille. Tämä eristäytymi
nen, joka kesti koko Edo-kauden, voi
misti kauppiasluokan vaurastumista ja
kaupallisen kulttuurin kypsymisen myö
tä syntyi uusi kirjoitus- ja numeromerk
kien muotoilu. Kehitys perustui talous
elämälle välttämättömän kirjoituksellisten ja numeraalisten henkilötietojen
luetteloinnin tarpeeseen ja en
simmäisenä maailmassa se kattoi noin
50% väestöstä. Tuona aikana luotiin
monia eläviä, ainutlaatuisia kirjoitus
merkkejä. Niiden viehätys puhutteli

Oie-tyylillä kirjoitettu Edo-kauden viralli
nen dokumentti.

ihmisiä, antoi uutta ajateltavaa. Edokausi oli Japanin historian rauhan aikaa.
Luotiin hedelmällinen pohja ainutlaatui
sen Japanin kulttuurin kypsymiselle.

Eräs näkyvä muutos oli kalligrafian
siveltimen jäljessä. Kiinan vaikutukses
ta Japani oli omaksunut Kiinan Oietyylin Kamakura-kauden (1192-1333)
lopulla.
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Keväällä 1700-luvun lopulla Nakamura-za, läheinen teatteri pyysi Kanrokua
kirjoittamaan ohjelman ilmoitustaululle.
Nakamura-za toivoi Kanrokun loistavan
kalligrafian ilmituovan eron muihin
teattereihin.

Kabuki-näytelmä Shibaraku
Kantei-tyyli, Takeshiba Kanisukeraku

Muotoiltujen
synty

kirjoitusmerkkien

Kauppiaitten elinolojen parantuessa
heillä oli varaa hakeutua huvituksiin.
Teatterien lukumäärä lisääntyi ja niissä
käynnistä tuli muodikas ajanviete. Kau
punkilaiset kokivat tunteella näytel
mien sankareitten ilot ja raivonpuuskat.
Teatteri toi esiin jokapäiväisestä eroa
van maailman. Kiertävät ryhmät toivat
teatterin myös maaseudun ihmisille. Ka
buki ja Bunraku kilpailivat isännistä.
Kilpailu edisti kasvua ja tämä näytelmätaiteen kasvu vaikutti monilla kulttuurin
alueilla, kuten kirjallisuus ja kuvaama
taiteet, pukeutuminen ja korut. Kilpailu
tarvitsi myös mainontaa.

Okazakiya Kanroku, kauppias ja kalli
grafian mestari opetti Oie tyylin kalli
grafiaa Nihonbashin Sakai-choossa.
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Kanroku otti tehtävän vastaan. Hän
päätti laatia ilmoitustaulun pohjautuen
Oie-tyyliin ja noudatti seuraavia sääntö
jä toteutuksessaan:
1. Kaikkien kirjoitusmerkkien tulee
esiintyä lähes saman kokoisina suora
kulmioina ja siveltimen vetojen oli olta
va tukevia. Merkkien välissä ei saisi
olla turhaa tilaa. (Tyhjän tilan puuttumi
nen antaa vaikutelman täydestä talosta.)
2.
Kirjoitusmerkkien tulee olla
''pullerta''. (Ne tuovat mieleen teatterin
rukoukset pehmeästä esityksestä.)
3. Siveltimen vetojen tulee näyttää si
sään kääntyviltä. (Ne assosioituvat si
sään tulvivaan väenpaljouteen.)
Kanroku signeerasi taulun f,Kantei
Noihin aikoihin näytelmäkirjailijat
käyttivät mielivaltaisia, vaihtelevia
merkkien kokoja, kun taas Kanrokun
mainostaulujen kirjoitusmerkit olivat
saman ko-koisia; tätä nimitettiin Kanteityyliksi. Kanrokun tyyli tuo mieleen
myöhemmät kaupalliset logot. Se oli
luettavampaa ja tunnistettavampaa ja
aiheutti sensaation yleisön keskuudessa.
Kanrokusta kehittyi ainutlaatuinen teat
terien mainosten tekijä. Hänen töitään ei
ole säilynyt, mutta kalligrafian Kanteikoulu, joka on Edo-kauden kirjoitus
merkkien prototyyppien perusta, on
säilynyt.

Edo-tyyli elää
Kantei-koulu synnytti uuden Edo-tyylin
myös teatterin ulkopuoliseen maailmaan:
samuraitten suosittu ajanviete sumo sai
omat viirinsä; sen seurauksena sumosta
tuli kaupunkilaisten suosima. Sumosta
tuli yleisestikin suosittu ja painijoitten
muotokuvia leviteltiin; heidän nimensä aivan kuten näyttelijöittenkin - olivat
kaikkien huulilla. Banzuke, sumopainijoitten arvojärjestys oli kaikkien
tiedossa ja tämä luettelo oli kirjoitettu niin
kutsutulla sumo-kalligrafialla Kanteityyliin eroten tästä kuitenkin huomatta
vasti ahtaammalla tilankäytöllään. Lisäksi
sumotyyli antoi voimallisemman vaiku
telman suosien mieluummin suoria, jäykempiä vetoja kuin kaartuvia muotoja.
Edolaisten mieltymys huvituksiin kasvoi
ajan myötä. Yose, tai rakugo (koomiset
kertomukset), koodan (historiaan liittyvät
tarinat) ja naniwa-bushi esitykset myös
kokivat uuden yose-kalligrafian ilmaantu
misen. Yose-kalligrafia, itse asiassa Kantei-tyylin pelkistetympi versio, oli muo
toiltu huumorimielessä synnyttämään
naurua ja se symboloi edelleenkin yosemaailmaa.

Kantei-tyyli, Takeshiba Kanisuke

Edo-kauden kaupunkilaisten elämä oli
täynnä energiaa. Kawara-ban, nykyisten
sanomalehtien edeltäjä, ja e-zooshi, kuvi
tetut kertomukset olivat erikoisen suosit
tuja nuorten ukiyo-e fanien keskuudessa.
Sekä e-zooshi että kawara-ban omaksui
vat Oie-koulun kalligrafiatyylin, joka on
tämän päivän japanilaiselle käsittämätön,
jopa Japanin vanhaan kulttuuriin hyvin
perehtyneellekin. Mutta Edo-kauden kir-
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oppiseen Oie-koulun kalligrafiaan. Kun
Oie-koulu lakannut olemasta, Edokirjoitusmerkit elävät: kabuki, sumo,
yose, mainonta ja fontit. Selkeästi per
soonallisella kirjoitustyylillä on oma
ominainen kauneutensa. Edo-merkkien
tapauksessa kauneus syntyi standardi
soidusta muotoilusta. Tämän uskon
pohjalta olen uskaltautunut esittele
mään Edo-kirjoitusmerkit kauniina esi
merkkinä Japanin kalligrafiasta, vaikka
ne eivät esiinnykkään kalligrafian tai
teen historiassa. Ilolla suhtautuisin Edokauden kirjoitusmerkkien kasvavaan
arvostukseen.
Shindoo Kootaroo on Art Supply kustanta
mon johtaja. Hän on opiskellut kalligrafiaa
ja kirjoittanut ”Ji de Kaku Shodoo Kooza "
Omassa kädessäsi: Kalligrafian oppeja "

Yose-tyyliä

joitusmerkkejä pystyy lukemaan tämän
päivän japanilainenkin. Siispä nämä
merkit ovat luettavissa siinä missä ny
kypäivän painettu tekstikin. Nämä sei
kat kertonevat Edo-kauden kauppiaitten
korkeasta kulttuurista ja kauden kirjoi
tusmerkkien loistavasta muotoilusta.
Nykyisistä, tusinoittain laadituista Japa
nin kalligrafian merkkien historiaa kä
sittelevistä kirjoista ei löydy mainintaa
Edo-kauden kirjoitusmerkkien tyyleistä.
Ne olivat kuitenkin geometrisesti muo
toiltuja, ammattilaisten tekemiä ja koko
kansalle tarkoitettuja. Eivätkö nämä
kirjoitusmerkit ole oikeaoppisia eivätkä
näin ollen ansaitse huomiota?
Edo-kirjoitusmerkit pohjautuvat oikea
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Artikkeli on julkaistuThe East-lehdessä
voi.37 no 6.
Käännös: Laura Lappalainen

IEARN - kasvaen yhdessä kansainvälisyyteen

Yli 1000 oppilasta ja opettajaa
60 maasta kokoontui 20-26. hei
näkuuta järjestyksessään kymmenenteen
iEARNkonferenssiin, joka tänä vuonna
jäljestettiin Awajin saarella Ja
panissa.
Konferenssi koostui
luennoista, workshopeista ja
koulujen projektien esittelystä.
Suomea konferenssissa edusti
neljä opettajaa sekä ENOohjelma, joka esittäytyi yhteis
työssä Iranin opettajien kanssa.
IEARN (the International Education
And Resource Network) on riippuma
ton, ei-kaupallinen opetusalan organi
saatio ja verkosto, joka sai alkunsa 15
vuotta sitten. Sen perusideologiaan kuu
luu, että oppilaat ympäri maailmaa
työskentelevät yhdessä ja oppivat toisil
taan maapallolla vallitsevista poliittisis
ta, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvis
tä aihepiireistä. lEARNissa on mukana
kouluja 100 eri maasta.

lEARNilla on turvallinen ja suunniteltu
verkkoympäristö, jossa lapset ja nuoret
voivat kommunikoida, julkaista omia
töitään ja opettajat verkottua keskenään.
Kouluja on mukana kaikista maanosista
ja kulttuurisesti se on hyvin rikas ver
kosto. Päämaja sijaitsee Yhdysvalloissa,
mutta verkostolla on kuitenkin ns.
lEARN-keskuksia eri maissa, joista

toimintaa johdetaan kansallisesti. Kes
kuksissa on myös opettajien koulutusta.
Tänä vuonna Suomeen perustettiin oma
keskus, IEARN Finland.

Vapaaehtoisuutta SARSin varjossa

Japanilaiset ovat huolellista, peräänanta
matonta ja ystävällistä väkeä. Konfe
renssin suunnittelu alkoi jo kaksi vuotta
sitten lukuisten yhteistyötahojen kanssa.
Kaikki alkoi olla valmista, kunnes kesä
kuun alussa tuli vakava ongelma. Konferenssipaikkakunnalla oli vieraillut
ulkomaalainen turisti, josta oli tehty
sars-epäily. Tämä aiheutti paikkakun
nalla huolta ja epäluuloa: tuhansia ihmi
siä kävi sars-testeissä. Kaupunginjohtaja
teki päätöksen, että konferenssia ei jär
jestetä kyseisessä kaupungissa. Konfe
renssi olikin vaarassa peruuntua, sillä
sen alkuun oli enää vain kuukausi aikaa.
Periksi ei kuitenkaan haluttu antaa. Uu
deksi paikaksi valittiin Yumebutain
konferenssikeskus Awajin saarella Koben kupeessa. SARSin olemassaolo
näkyi kuitenkin konferenssissa. Osallis
tujat täyttivät päivittäin terveyskyselyn
ja mittasivat ruumiinlämpönsä kaikille
jaetuilla kuumemittareilla.
Paikan vaihtumisesta huolimatta konfe
renssin järjestelyt sujuivat erinomaises
ti. Mukana järjestelyissä oli kaikkiaan
150 vapaaehtoista japanilaista, joiden
päivät venyivät pitkiksi. Japanissa ei ole
suuria luonnonvaroja, mutta heidän suu-
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rin luonnonvaransa ovat ihmiset.

Projektien kirjoa ja tutustumista
Konferenssin esityksissä oli tarttumapintaa kaikille osallistujille. Projektien
aihepiirit käsittelivät kieltenopetusta,
luonnontiedettä, ympäristökasvatusta,
matematiikkaa, yhteiskunnallisia aiheita
sekä taiteita. Paikalla oli myös luennoit
sijoita eri maiden yliopistoista kerto
massa mm. opettajankoulutuksesta sekä
koulutuksen tilanteesta. Pepperdinen
yliopiston tohtori Margaret Rielin ke
hittämän ^^oppimispiirien^^ (Learning
Circles) ajatuksena on jakaa lukuvuosi
kahteen jaksoon, jonka aikana koululuo
kat opiskelevat käsiteltäviä aihepiirejä
tuottamalla omaa materiaalia ja jaka
malla sitä osallistujien kesken. Oppimispiirit ovat hyvin suunniteltu ja niillä
on selkeä aikataulu, mikä helpottaa
opettajien työtä ja pitää projektin hyvin
kasassa.
Kouluun ja nuorisoon liittyvistä tee
moista oli esillä myös mm. kiusaami
nen, josta Kanadan iEARNkoordinaattori Bill Belsey käynnisti
kolme vuotta sitten oman verkkosivuston (www.bullying.org). Verkkosivuilla
lapset ja nuoret jakavat kokemuksiaan
kiusaamisesta mm. kertomuksin, runoin,
videoin sekä musiikin avulla. Sivuilla
vierailee kuukausittain n. miljoona kävi
jää. Kuitenkin monet esitellyistä projek
teista oli pienimuotoisimpia kuten ma
kedonialainen projekti, joka kokosi Ma
kedonian, Albanian ja Kosovon nuoria
käsittelemään terrorismia. Projektissa
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nuoret käsittelivät aihetta verkkosivu
jen, videoiden ja tapaamisien avulla.
Lopuksi he tekivät terrorismista oman
julkilausumansa, osana UNESCOn nuo
riso-ohjelmaa.

Parasta antia esityksien lisäksi oli tutus
tuminen muihin osallistujiin. Käyntikorttipino kasvoi melkoiseksi ja lukuisia
keskusteluja käytiin kaikkeen opetuk
seen ja kasvatukseen liittyvästä, sivut
uinpa samalla politiikkaa ja eri maiden
oloja. Euroopan osallistujat kokoontui
vat yhteen suunnittelemaan omaa tule
vaa iEARN Europe -verkostoa.
ENO-ohjelma esillä

Parin vuoden aj an IE ARNkonferenssien käytäväkeskusteluissa on
noussut esille ENO-Environment Onli
ne. Tämä maailmanlaajuinen verkkokoulu ympäristötietoisuuteen on kiin
nostanut IEARN-verkoston opettajia,
sillä sen perusideologia on samantyyp
pinen: oppilaat oppivat toisiltaan maa
pallolla vallitsevista aihepiireistä, tässä
tapauksessa ympäristöstä. Monet ENOkoulut eri puolilla maailmaa kuuluvat
myös IEARN-verkostoon. Iranilainen
opettaja Maryam Behnoodi piti ENOverkkokoulusta esityksen, jossa olin
avustamassa ja tuomassa koordinaatto
rin suomalaista näkökulmaa. Esityksen
jälkeen IEARN -verkoston johtaja Ed
Graeggert kutsui minut palaveriin ja
ehdotti yhteistyötä. Sovimme, että
ENO- ja IEARN-verkostot ovat yhtey
dessä toisiinsa, tuovat esille toimintaan
sa ja vahvistavat yhteistä verkostoa.

Koto ja kotoinen kantele
Koska konferenssiin osallistuneet muut
opettajat olivat eri paikkakunnalta, mat
kustin Japaniin yksin. Tai en ihan yksin,
vaan kanteleen kanssa. Itäsuomalaisen
valmistajan värikäs kantele olikin ko
vassa käytössä. Hyvänä harjoittelupaik
kana oli mm. Frankfurtin lentokenttä,
jossa ensimmäinen japanilainen kontak
ti syntyikin. Eläkkeelle jäänyt opettaja
oli kiinnostunut kanteleesta ja Suomes
ta. Kaikella kunnioituksella hän arvosti
suomalaista opetusjärjestelmää, mutta
piti kuitenkin saksalaisten tasoa (?) ope
tuksessa korkeampana.
Vaikken järjestänyt varsinaista
workshoppia kanteleesta, kyselijöitä ja
kokeilijoita riitti. Vastavuoroisesti sain
mahdollisuuden tutustua kotoon. Japani
laiset opettajat kertoivat kotosta ja soi
timme niillä. Samassa yhteydessä esitte
lin heille kanteletta. Ehkä seuraavassa
konferenssissa Prahassa jäljestämme
yhdessä suomalaisten opettajien kanssa
kantele-workshopin: Beethovenin Ilon
Hymni (EU:n tunnuslaulu ) taipuu suju
vasti viisikielisellä!

muille kielille englannin ja japanin li
säksi. Käänsin kappaleen suomeksi ja
tein siitä oman version. Tästä kiinnostu
neena japanilaiset kutsuivat minut osal
listumaan laulun esitykseen konferens
sissa sekä säestämään muiden esityksiä.
Niinpä konferenssipaikan pääsalissa
kajahti rauhanlaulu ensin japaniksi Hi
roshiman oppilaiden suusta, jonka jäl
keen tulkitsin laulun suomeksi. Tämän
lisäksi laulu tulkittiin kahdeksalla eri
kielellä. Säestin kaikki versiot, tosin
intialaisten hindi- ja iranilaisten farsin
kielen versiot olivat ihan omia kappalei
taan, joten niitä oli erityisen mielenkiin
toista seurata ja etenkin säestää. Yhtä
kaikki, sanoma meni perille ja sitä ker
rattiin vielä konferenssin päätöstilaisuu
dessa.

Negai -rauhaa 20 kielellä
Japanilaiset koulut Hiroshimassa ja Kobessa tekivät viime vuonna yhteisen
projektin Peace From Hiroshima, jonka
pohjalta syntyi oppilaiden tekemä laulu
Negai (Toivomus). Tämä kappale valit
tiin konferenssin tunnuslauluksi. Samal
la syntyi idea laulun kääntämiseksi
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Maanjäristyksiä,
geishoja

temppeleitä ja

Maanjäristykset kuuluvat japanilaiseen
elämänmenoon. Konferenssin aikanakin
niitä oli, tosin pohjoisempana Awajista.
Sain tilaisuuden tutustua Koben kau
punkiin ja sen maanjäristykseen
v.1995. Seurasimme tapahtumaa moni
ulotteiselta valkokankaalta sekä sen
tuhoja museosta, joka on rakennettu
maanjäristyksen jälkeen, kuten suuri osa
kaupungin rakennuksista. 6 000 ihmis
hengen lisäksi monet ihmiset menettivät
kotinsa. Kahdeksan vuoden jälkeen
maanjäristyksestä ei näkyviä merkkejä
kaupungissa näy, ainoastaan vääristy
neet poijut Koben satamassa.

Kioton vierailuun kuuluivat tietenkin
temppelit, joissa vierailin oppaani
opettaja Suwako Nagatan kanssa. Pää
simme poikkeuksellisesti myös katso
maan ja kuvaamaan zen-munkkien
hartaushetkeä. Japanilaista lounasta
nautimme 70-vuotiaan pariskunnan
pienessä ravintolassa, johon aiemmin
ei suomalainen ollut jalallaan astunut.
Päivän päätti kiotolaisen vanhan kau
pungin kortteli, josta lähtiessämme
näimme suuren mustan auton, kyydis
sä kolme geishaa. Edes oppaani ei
ollut koskaan nähnyt geishoja! Onnek
kaan ja onnistuneen vierailun jälkeen
palasin kotiin, vanhoja verkostoja
vahvistaen ja uusia luoden.

Mika Vanhanen, koordinaattori
ENO-Environment Online
IEARN: www.ieam.org
ENO: http://eno.joensuu.fi
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JAPAN11Ä
ラヌアのシモンヤルビで
ちょっと休みませんか
美しいラップランドの自然の中で
静けさを語るノトさな日本

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

ROVANIEMENTIE 29, 97700 RAUNUA
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI
061-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua.fi4japanitalo
AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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TÄÄLLÄ SENDAI:
kokemuksia toukokuun
maanjäristyksistä Sendaissa.
Olin laboratorion teehuoneessa, kun
maanjäristys alkoi. Kaikki hyvät neuvot
siitä, mitä pitää tehdä unohtuivat.
Seisoin vain paikallani ja toivoin, että se
loppuisi. Järistys tuntui kestävän vaikka
kuinka kauan.

Muut opiskelijat pitivät kirjahyllyjä
paikallaan, joka oli kyllä tyhmää, koska
hyllyt olivat painavia. Jos ne olisivat
kaatuneet, he eivät olisi voineet niille
mitään. Jälkeenpäin ajatellen oli hyvä
etten ainakaan mennyt käytävälle, koska
siellä olevista painavista
arkistokaapeista yksi tippui lattialle.
Tavaroita tippui sinne tänne ja rakennus
tuntui hajoavan liitoksistaan. Pahempia
ääniä ei kuulunut, joten se edes tuntui
lohduttavalta. Mutta kun iso lujan
tuntuinen rakennus yhtäkkiä alkaa
heilumaan, tunne on kamala (olin
neljännessä kerroksessa). Toisaalta
myöskin tajuaa, että ei oikeastaan pääse
mihinkään karkuunkaan, ulkona voi olla
yhtä vaarallista. Sydän hyppäsi
kurkkuun ja olo oli jännittynyt.
Yksi pojista laittoi tv:n päälle ja
näimme, että kysymys oli tosiaankin
isosta järistyksestä. Voimakkuus 5subjektiivisella asteikolla. Kännykät
eivät toimineet ja minulla ei ollut
aavistustakaan, mitä ystäville oli
käynyt. Koska toinen hyvistä ystävistäni
on kemisti ja satun tietämään että hän
tekee jatkuvasti kokeita, joskus myös
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hapoilla, mietin miten hänen oli käynyt.
Katsoimme jonkin aikaa tv:ta ja
näimme, että yksi talo oli tulessa. Koska
täällä käytetään kaasua, tulipalojen
vaara on järistysten aikaan suuri. Ehkä
reaktio on luonnollinen, mutta vähän
ajan päästä opiskelijat jaksoivat jo
naureskella tapahtuneelle.
Lähdin kotiin lähetettyäni viestejä
kavereille, intemetti sentään toimi. Sain
myös sanan kotiin, kiitos ystäväni, joka
oli tosi hienoa. Helsingin Sanomat
näkyi saaneen uutisen online noin
puolen tunnin kuluttua tapahtuneesta.
Ulkona ei näkynyt sen suurempia
tuhoja. Tapasin yhden opiskelijan, joka
oli ollut ulkona ja hän sanoi, että puita
oli kaatunut. Kaupan työntekijät
kokosivat tavaroita uudelleen, ja
melkein jokaisella oli kädessään
kännykkä, jolla he yrittivät soittaa.
Yleisten puhelimien ääressä oli pitkät
jonot, koska tavalliset puhelimet
toimivat kyllä. Maanalaiset ja junat
(varsinkin Shinkansen) eivät kulkeneet.
Japanilainen ystäväni oli ollut ajamassa
autoa ja hän sanoi, että näytti silta, kuin
talot olisivat juuri kaatumaisillaan.

Kun saavuin asuntolaan, ystäväni olivat
jo siellä. Kukaan ei ollut vahingoittunut.
Yhdessä laboratoriossa opiskelijat olivat
hihkuneet: Makeeta! (Sugoii)
järistyksen aikana. Toisessa yksi
opiskelijoista oli ollut todella peloissaan
ja yksi nyrjäytti nilkkansa juostessaan
portaissa pakoon. Tavaroita huoneessani
oli tippunut hämmästyttävän vähän,
lähinnä koriste-esineet kirjahyllystä ja

kajarit pöydältä.
Illalla asetuin juuri aloilleni, kun uusi
järistys iski. Pienempi, mutta tuntuva.
Avasin oven ja menin oviaukkoon
seisomaan. Venäläinen ystäväni tuli
luokseni ja kapsahti kaulaani, hänelle
tämä alkoi olla jo liikaa. Vaan niin se
oli kyllä minullekin. Katselin uutisia,
jossa kerrottiin järistyksen voimakkuus
ja suhteellinen voimakkuus. Kaikki
uutiset olivat japaniksi.
Englanninkielisiä uutisia oli varmaan
myös, mutta jos tv:ssä ei ole
kaksikielistä vaihtoehtoa eikä osaa
japania, on omillaan. Minultakin meni
aikaa tajuta, että se mistä sanottiin ettei
kannata huolehtia, oli tsunami.

Minulle on sanottu, että
maanjäristyksen sattuessa pitää mennä
pöydän alle, mutta itse asiassa en
nähnyt yhtäkään ihmistä, joka olisi
mennyt pöydän alle. Tv:ssä näytettiin
uutiskuvaa uutistoimituksista
järistyksen aikana. Ihmiset lähinnä
seisoivat paikallaan, jotkut pitivät kiinni
tavaroista, etteivät ne tippuisi.
Tänäänkin on ollut vielä pieniä
järistyksiä. Nyt en enää pelkää, mutta
vähitellen ne alkavat jopa ärsyttää.

Heli Laitinen

Juuri kun olin käymässä nukkumaan,
tapahtui uusi järistys. Ensin sitä luulee,
että kuvittelee koko jutun, ja sitten
tuntee, kun koko rakennus lähtee
liikkeelle ja taas sitä mennään. Nyt
ystäväni tuli huoneeseeni ja sanoi, ettei
pysty nukkumaan. Itsekin alkoi tässä
vaiheessa taas pulssi kohota ja jäsenet
tuntuivat veltoilta. Tällä kertaa järistys
oli 5 Richterin asteikolla ja
subjektiivisella jotain kolme. Emmekä
pystyneet nukkumaan. Kahden aikaan
päätimme kuitenkin mennä nukkumaan,
tapahtui sitten vaikka mitä.
Aamulla katselin tuhoja tv:stä.104
ihmistä oli loukkaantunut; luojan kiitos
ei kuolleita. Rakennuksia oli
rikkoutunut, rautateitä kannattavia
palkkeja oli vioittunut, teissä ja
rakennuksissa oli halkeamia.14 koulua
piti vapaapäivän.
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YHDISTYKSEN KESÄPÄIVÄ AINO ACKTEN HUVILALLA 24.8.

Japanilaisten naisten kerhon kuoro debytoi..

Sateisena sunnuntaipäivänä yhdistyksen
väki kokoontui Aino Ackten huvilalle
perinteiseen kesäpäivään, joka tunne
taan myös Veden Ääni -tapahtuman
nimellä. Vaikka sää ei suosinut, tunnel
ma oli leppoisa. Yhdistyksen vieraana
oli Japanilaisten Naisten Kerhon Kuoro,

jonka debyyttiä saimme todistaa. Kuoro
lauloi neljä perinteistä japanilaista lau
lua. Kauniistihan kuoro soi. Etukäteen
osa jäsenistä oli kertonut jännittävänsä
kovastikin, mutta se ei kuulunut soinnis
sa.

Kuoron esityksen jälkeen kuulimme
lyhyesti huvilan historiasta Lappalaisen
Antin kertomana. Huvila on yksi kol
mesta Tullisaaren entisen isännän lapsil
leen rakentamasta huvilasta. Aino Ackte
osti huvilan 1900-luvun alkupuoliskolla.
Ackten kuoleman jälkeen Helsingin
kaupunki lunasti talon 1940-luvulla.
Puistoa on kunnostettu tänä kesänä,
mutta säästä johtuen emme päässeet
ihailemaan sitä.
Bentoot maistuivat pianomusiikin tahdissa.
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Bentoiden nauttimisen lomassa saimme

Yhteislauluna laulettiin Sakura.

kuulla pianon soittoa. Intoutuipa suurlä
hettiläs Hasegawakin esittämään yksin
lauluna vanhan japanilaisen laulun al
kuosan -loppuosan sanat eivät sitten tul
leetkaan mieleen, mutta se ei haitannut.
Pikemminkin se kertoi päivän lämpimästä
tunnelmasta. Aikataulussakaan ei aivan
Pysytty.
Ennen loppuhuipennusta, arpajaisia, lauloime vielä yhdessä Sakuran. Jonka jäl
keen kokoonnuimme parvekkeelle. Aurin
ko pilkisteli tuolloin ja saimme arpoa
runsaille palkinnoille omistajat. Onnetar
tuntui kannustavan suurlähettilästä tai
teen tekoon, sillä hän sai vesivärit ja lehti
ön. Mukana olleille jäi varmasti hyvä
mieli elokuisesta sunnuntaista.
Teksti: RL-S, Kuvat: Markku Arjamaa

Arpaonni suosi Suurlähettiläs ja rouva Hasegawaa
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VALOKUVAUSKILPAILU
"JAPANIN KOSKETUS" on parhail
laan käynnissä. Kilpailu on kaikille
avoin. Kuvan tulee kertoa miten Japani/
japanilaisuus on koskettanut kuvaajaa.
Kukin osanottaja voi lähettää kolme
pohjustettua kuvaa, joiden koko on
13xl7cm - 30x40cm.

Kuvat toimitetaan 1.9.-30.9.2003 välise
nä aikana osoitteeseen:
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry,
PL 818,00101 Helsinki
APURAHOJA HAETTAVANA

Japanin opetusministeriöltä on tullut
uusi apuraha perustutkinnon
suorittamista varten japanilaisessa
yliopistossa. Apuraha on tarkoitettu
17-21 -vuotiaille lukion käyneille
nuorille. Hakujuliste löytyy
suurlähetystön
kotisivuilta osoitteesta
http://www.fi.emb-japan.go.jp/fi/
Monbushous.htm

Berliinin japanilais-saksalainen keskus
ja Kioton vieraiden kielten
yliopisto järjestävät japaninkielen
kurssin Kiotossa: Intensive Course in
Japanese Language for European Youth
2003. Ikäraja 18-30 v. Hakuaika päättyy
15.10.2003.
Hakujuliste löytyy suurlähetystön
kotisivuilta:
http://www.fi.emb-japan.go.jp/fi/
J apanese-German % 20Centre.htm
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Palkintoina mm. Finnairin lento Osa
kaan, jossa majoitusta ja kiertoajelua
(Laatumatkat). Ompelukone Brother PS
33 (Enestam). Nokian 3650 puhelin.
Toyotan auto kahdeksi viikoksi. Fuji
Finland kierrätyskameroita.
Lisätietoja edellisestä Tomosta ja yh
distyksen nettisivuilta:
www.japaninkulttuuri.net
sekä suurlähetystön sivuilta:
www-fi.emb-j apan .go.jp

Kilpailun jäijetävät Suomessa toimivat
Suomi-Japanin ystävyys- ja kulttuu
riyhdistykset Japanin suurlähetystön
tukemana.

KAMIGATA RAKUGO,
japanilaista stand-up komiikkaa

KOTI-IKÄVÄN HELPOTTAMI
SEEN UUSI KAUPPA SUOMA
LAISTUOTTEILLE TOKIOSSA

Katsura Koharudanji esittää japanlaista stand-up komiikkaa kahtena syys
kuun päivänä Helsingin yliopiston
päärakennuksessa,
osoite Fabianinkatu 3 3.
Perjantaina 26.9. klo 19.00
(ovet avataan klo 18.30)
Esitys (suomenkielinen tekstitys)
Otama-ushi, Sara-yashiki
Sali 13 (2. kerros) Vapaa pääsy

Moomin Bakery & Cafe avattiin vap
puna Tokion Dome Cityssä. Kondito
riassa on tarjolla kuutta suomalaista
leipää (esim, hapan- ja perunalimppuja) sekä kotiruokaa, kuten Janssonin
kiusausta ja lohikeittoa. Niin kuin
nimi viittaa tarjolla on myös Muumituotteita.

Lauantaina 27.9. klo 12 -14
Workshop (englanninkielinen)
Introduction to Rakugo
Otama-ushi (Finnish subtiltles)
Q & A Sali 21(5. kerros)
Vapaa pääsy

Lisätietoa: www.chara-world.com,
josta linkki Moomin Bakery & Cafen
kotisivuille.

Konditorian tunnuslauseena on:
"Kaikki hauska on hyvää vatsalle"
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO
(suomeksi ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksu
ton. Aineisto on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan pää
toimittaja Ritva Larva-Saloselle
sähköposti: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net
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 nume
rot: 22 eli KEN ja 23 eli EN jäsenhinta 12 €, muut 13,50 €
+postituskulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, sillä painos on
pieni ja Hashista on tullut keräilykohde.
Huom! Arkistotilojen säästämiseksi Hashit numero 9,10,11-12 ja
13 myydään erikoishintaan 1,70 € +postituskulut.
HASHIEN AIHEET

4.
5.
6.
7.

橋

Japanilainen teatteritaide (1)
Historia ja yhteiskunta
Kirjallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, Heiankauden kirjallisuutta, Zenmaalaustaiteen tyhjyys, Japani
kansaivälistymisen paineessa ym.
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11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (1)
15. Japanilainen kuvaamataide (1)
16. Musiikki (1)
17. Japanin luonto (1)
18. Japanilainen tanssi (1)
19. Furo-sauna (1)
2〇• BU - Samurain ammatti (1)
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen
puutarhaan

Tapio J. Tuomi: JAPANILAISSUOMALAINEN KANJISANAKIRJA (1998)
Kirja sis. 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin
(tunnusosan) mukaan, sekä 4 659 kanjeista muodostettua itsenäistä sanaa.
Sanoille on suomen- ja japaninkieliset
hakemistot, samoin on hakemisto kanjien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 25 € + postikulut
muut 29 € + postikulut

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikirja.196 sivua
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €
Kasetti 18,40 €, kasetti II 6,70 €
sanasto 3,40 €,lisäksi postikulut

Piijo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERA
TURE IN FINNISH
LANGUAGE,
BIBLIOGRAPHY
JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetus
ta japanilaisesta kirjallisuudesta kiin
nostuneille, luettelot mm. teoksen,
tekijän, genren ja kääntäjän mukaan.
80 sivua
Hinta 8,40 € + postikulut

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305, 00101 Helsinki.
Pankki: SAMPO 800018-78964437
HASHI

PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____SANASTO____ KASETTI I____ II____

T.J. TUOMI: JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

P-R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAFIA

TILAAJAN NIMI_________________________________________________
LÄHIOSOITE___________________________________________________

POSTITOIMIPAIKKA
PÄIVÄMÄÄRÄ

PUH/FAX

ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT

趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA,
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.
IKEBANA: Tomohimassa su 28.9, 26.10, 23.11. ja 14.12. klo 11:30
Hinta 7€/kerta, sisältää materiaalin.
Laajasalon nuorisotalolla: Alkeiskurssi alk. ke 10.9. klo 18-19:30 / 6 kertaa, joka
toinen viikko. Jatkokurssi alk. 17.9. klo 18-19:30 / 6 kertaa, joka toinen viikko.
Molempiin ilmoittautuminen: Laura Lappalainen puh&fax 09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.

JAPANINKIELI : Tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171
JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi p. 040〇- 462 079
KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana Kakuta-san.
Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 09- 6927522 (t).
Syksyn kokkauskerrat ovat 28.9, 26.10. ja 23.11.
Keittiöön mahtuu 7-8 henkilöä, kokatut herkut syödään paikan päällä!

MIEKKAPIIRI: Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 09- 595 068 (k)

Yhdistyksen kautta:
• japanikäännökset
• puhtaaksikiij oitukset
• käyntikortit

• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja
luennot kouluille, opistoille ja
liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös
japaninkielistä opastusta.
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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 € 20
Pankkiyhteys: Sampo 800018-78964437
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______________________________

Allekiij oitus__________________________
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