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TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 650 kpl 
Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta lehteen: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net 
Faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)

Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa. Lehteen tarkoitettu 
materiaali tulisi toimittaa päätoimittajalle 15.11.2004 mennessä.

日本文化友の会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 jäljestää vuosittain 
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konsert- 
tiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elokuvailtoja 
ja myyjäisiä.

Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu, 
japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suo- 
mi-japani-suomi sanasto.

Yhdistyksellä on oma kiijasto.

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
kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

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、日本がら劇団やオーケス 

トラ、映画などを招請してし、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「楓年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5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、「P.O.Box 34,00101 
Helsinki,電話ファックス09-6986496Jで 

す。
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Kansien kuvat: Molemmat kuvat 
ovat osia Utamaron nimettömästä 
teoksesta. Kuva on saatu Opetushal
lituksesta.

JÄSENMAKSUJA (tilinro 800018- 
78964437) maksettaessa pyydämme 
aina ilmoittamaan pankkisiirron 
VIESTI-osiossa jäsenen nimen jä- 
senrekisterin ylläpidon helpottami
seksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305, 00101 Helsinki
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YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös eng
lanninkielisiä 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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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2004

PUHEENJOHTAJA RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

VARAPUHEENJOHTAJA FRED KAPRI
fred.kapri@j apaninkulttuuri. net

09- 692 7522

SIHTEERI ULLA ARJAMAA
ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net

09-724 5031

TALOUDENHOITAJA ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

KARI KOSKIKALLIO
kari.koskikallio@satama.com

0400-940 171

RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694
ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net

TOMOKO SAITO-SOINISALO 
tomokosaso@ kolumbus. fi

040-548 1180

VARAJÄSENET SEUA SAVOLAINEN
seija.savolainen@hel.fi

050-5367 039

LAURA LAPPALAINEN 09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA PIRJO KYTÖ 050-412 7582

MATKAT MINNA KARENSALO 040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09- 698 6496

JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09- 753 3171

JAPANIN KESKUSTELU MIDORI TSUNOI 0400-462 079

KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09- 724 6746

RUOKA KENICHI KAKUTA (klo 12.00 jälk)
FRED KAPRI

09- 395 2992
09- 692 7522
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Loppukesän mietteitä

Tätä kirjoittaessani on elokuun 
alkupuoli ja istun kauniina ja 
lämpimänä päivänä mökimme pihalla. 
Mittari näyttää mukavasti 26 astetta, 
taivas on sininen ja lahdelta kuuluu 
silloin tällöin kesäinen moottoriveneen 
ääni. Vieressäni seisoo mahtava vanha 
tammi ikää sillä arvioidaan olevan 
n.400-450 vuotta. On mielenkiintoista 
pohdiskella, mitä kaikkea tämä tammi 
on nähnytkään pitkän olemassaolonsa 
aikana. Ei näillä seuduilla nyt mitään 
vallan ihmeellistä on tapahtunut, mutta 
on mahdollista, että tammi oli aivan 
pieni taimi silloin, kun Tammisaaren 
kaupunki perustettiin vuonna 1546. Ja 
onhan se varttuneena nähnyt 
esimerkiksi kun keisarinna Maria 
Feodorovna (Dagmar) eräänä kauniina 
kesäpäivänä vuonna 1887 höyrypaatilla 
tuprutteli saaremme ohi. Tämä tapahtui 
tavanomaisen kesävierailun aikana, 
jonka tsaari Aleksanteri III puolisonsa 
kanssa teki Källvikeniin keisarillisella 
huvipurrella ''Zarewnalla". Mutta onpa 
tammi ollut olemassa myös jo niihin 
aikoihin kun Tokugawa leyasu perusti 
Edon, eli nykyisen Tokion kaupungin 
400 vuotta sitten kaukaisessa Japanissa 
(katso tähän liittyvä artikla tässä 
lehdessä ). Kaikki tämä antaa kyllä 
historiallista perspektiiviä vanhalle 
tammelle.
Mutta, takaisin nykyaikaan! Alkukesänä 
Japanin ystävillä oli mahdollisuus 

tustustua teetaiteeseen hyvin korkealla 
tasolla Urasenke teemestari Genshitsu 
Sen vieraillessa Suomessa. Nyt on 
pääkaupunkiseudulla hyvin edustava 
teehuone Suomenlinnassa. Samoin 
Vapriikin Samurai-näyttely on saanut 
suurta huomiota osakseen ja kävijöitä 
on ollut yli odotusten. Kaikki tämä tulee 
varmasti vaikuttamaan positiivisesti 
Japani-innostukseen Suomessa. 
Tällaisia suurtapahtumia tosiaan 
tarvitaan jottta saadaan suuren yleisön 
mielenkiinto heräämään.

Yhdistyksemme kohdalla tilanne lienee 
kutakuinkin normaali. Meillä ei tällä 
hetkellä ole kiikarissa mitään elämää 
suurempaa tapausta, mutta tiedossa on 
esimerkiksi Japanin suurlähetystön 
järjestämä mini-elokuvafestivaali 
elokuun lopulla. Ja vielä ennättää 
Vapriikin näyttelyä katsastamaan! 
Yhdistyksen piirissä tietenkin 
harrastuspiiri- ja julkaisutoiminta jatkuu 
entiseen tapaan ja ensi vuoden puolella 
jo häämöttää perinteeksi tullut 
Annantalon Japani-päivä. Näissä 
merkeissä varmasti tavataan syksyn 
aikana!

Toivotan kaikille jäsenillemme 
mieluisaa syksyä.

Ronny Rönnqvist，会長
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EDO OTSIKOISSA

Vuonna 2003 muistettiin Japanissa 
kahta, tai oikeastaan kolmea histori
allista tapahtumaa. Ensimmäinen To
kugawa suvun hallitsija Tokugawa 
leyasu nimitettiin shoguniksi ja muutti 
samalla pääkaupungin Kiotosta Edoon 
vuonna 1603. Tätä voidaan pitää ny
kyisen Tokion perustamisena, josta 
siis tuli kuluneeksi 400 vuotta viime 
vuonna. Samoin tuli kuluneeksi 300 
vuotta siitä, kun Akon uskolliset sa
murait, eli Ako no Gishi, tammikuussa 
1703 suorittivat kuuluisan katakiuchin 
eli kostivat herransa kuoleman.

Tällaisia tasavuotistapahtumia Japa
nissa juhlitaan kunnollisesti. Eikä 
vuosi 2003 ei ollut tästä poikkeus. 

Juhlavuosi tuotti suuren määrän ta
pahtumia, kirjoituksia, kirjoja, TV-oh- 
jelmia ja elokuvia näistä teemoista. 
Eihän tällaiseen aktiviteettiin tarvita 
edes juhlavuosia. Joka vuosi NHK:n 
vuotuinen historiallinen TV-draama 
(NHK taiga doramd) herättää valta
van mielenkiinnon kulloinkin esitettä
västä aiheesta. Tänä vuonna taiga- 
draama kertoo Shinsengumista, eli 
Tokugawa-bakufun kuuluisasta isku
ryhmästä. Se yritti pitää keisariloja- 
listeja kurissa 1860-luvulla. Päähen
kilöinä ovat tietenkin Shinsengumin 
legandaarinen päällikkö Kondo Isami 
sekä hänen lähin mies Hijikata Toshi- 
zo. Alkuvuodesta kirjakaupat olivat 
täynnä uusia kirjoja Shinsengumista.

Taj^ihtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous- Ja juhlakäyttöön 
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden. 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti

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, 977(M) RANUA 
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI 
016-359 035. FAKSI 355 2510 

www rafi'Ua fi/jäpanrtalo

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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Lisäksi Edo-museossa pidettiin eri
koisnäyttely aiheesta. Tästä tuleekin 
mieleeni, miksei meidän oma televi
siomme voisi olla kyllin rohkea esittä
mään näitä erinomaisia japanilaisia 
draamoja. Joitakin vuosia siden näy
tettiin Takeda Shingenistä kertova 
(tynkä)draama, mutta siihen se on sit
ten jäänyt. Ohjelmia löytyy valtava 
pino NHK:n arkistosta, sillä taiga- 
draamoja alettiin esittää jo vuonna 
1963. Olisi siis mistä valita ja luulisin 
että kohtuuhinnallakin !

Mutta, takaisin tämän jutun teemoihin. 
Edon perustamisen kunniaksi luin 
hiljattain englanniksi ilmestyneen 
teoksen Edon historiasta, Akira N aito: 
Edo, The City that became Tokyo. An 
illustrated History ( Kodansha 2003 ). 
Alkuperäinen japaninkielinen titteli on 
Edo no machi. Kirjan on erinomaisesti 
kuvittanut Kazuo Hozumi. Jokaisella 
aukemalla esitetään joku aspekti Edon 
kehityksestä siihen liittyvine kuvituk- 
sineen. Kiijaa lukiessa saa selkeän 
kuvan Edon kehityksestä ja elämästä, 
jota siellä elettiin. Seurataan Edon 
linnan ja kanavien rakentamista, kaup- 
piatten nousua sekä Edon asukkaiden 
touhuja daimyosta päivätyöläisiin. 
Kirja sisältää paljon yksityiskohtaista 
tietoutta, jota on vaikeata saada muu
alta. Kazuo Hozumin kuvitus muis
tuttaa jossain mielessä ukiyo-e printte
jä ja ne sopivat erinomaisesti tekstiin. 
Niiden takana on seikkaperäinen tutki
mus kuten kirjassakin todetaan. Kirja 
sisältää neljä karttaa Edon kehitykses
tä, johon on merkitty myös daimyoi-

Kunisadan puupiirros Kajiwara Heiza Kagetoki

den residenssien paikat. Hyvä sisällys- 
ja lähdekiijallisuusluettelo tekevät täs
tä kirjasta oivan kokonaisuuden.

Myös Akon uskollisia ronineita (Ako 
no Gishi) on vuonna 2003 muistettu ei 
vain Japanissa vaan myös eri puolia 
maailmaa. Tämä on ehkä japanilai
sista historiallisista tapahtumista kai
kista tunnetuin, myös länsimaissa. 
Kun taiga doramasta oli aikaisemmin 
puhetta niin mainittakoon esimerkiksi, 
että Chushingura-teemaa on sarjan 
puitteissa esitetty jo kolme kertaa. Mi
kään muu aihe ei ole saanut samankal
taista kunniaa. Vuonna 2003 mm. 
Columbia Universityssä pidettiin laaja 
Chushingura-sympoosium, jonka jär
jesti The Donald Keen Center of Japa-
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nese Culture. Symposiumiin liittyi 
myös näyttely ja elokuva-esityksiä. 
Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole 
aikomus kerrata itse historiallista ta
pahtumaa, se lienee Tomo-lehden lu
kijakunnalle tuttu (jollei, niin muistia 
voi virkistää esimerkiksi Hashi-julkai- 
susta No 4/1982), vaan kiinnittää luki
jan huomiota erinomaiseen artikkeli
sarjaan, jonka Monumenta Nipponica- 
aikakausikirja (MN) juhlavuoden kun
niaksi on julkaissut Akon välikoh
tauksesta nimellä “Three Hundred 
Years of Chushingura”. Vaikka kirjal
lisuutta todellisesta tapahtumien ku
lusta ja Chushningurasta löytyy eng- 
lanninkiellellä aikalailla, niin tämä on 
huomattava lisäys Chushingura-kirjal- 
lisuuteen.

Ensimmäinen näistä artikkeleista 
(Voi. 58/1) on Henry D. Smith II:n 
kirjoittama The capacity of 
Chushingura, joka käy läpi histori
alliset faktat sekä miten aikalaiset op
pineet käsittelivät tapahtumien eri 
avainkysymyksiä. Tämän jälkeen seu
raa seikkaperäinen analyysi, miten 
Chushingura teemaa on käsitelty kir
jallisuudessa meidän päiviimme saak
ka.

Toinen artikkeli (Voi. 58/3) on Bito 
Masahiden kirjoittama: The Ako 
Incident, 1701-1703, joka käy läpi ta
pahtumia ennen Asano Takumi no 
Kamin kohtalokasta hyökkäystä, itse 
välikohtausta sekä analysoi seikka
peräisesti Bakufun dilemmaa hyök
käyksen jälkeen. Hän selvittää myös,

Kabukinäyttelijä Bando Hikosaburo

mitä Akon linnassa oikein ajateltiin, 
sen jälkeen kun siellä saatiin tieto 
Edon kohtalokkaista tapahtumista.

Kolmas artikkeli (Voi. 58/3) on James 
McMullenin kirjoittama: Confucian 
Perspectives on the Ako Revenge. 
Kirjoittaja käsittelee konfutsealaisten 
oppineiden näkemystä verikoston (ka- 
takiuchi) olemuksesta ja oikeutukses
ta, sekä kiinalaisten että japanilaisten 
lähteiden näkökulmasta.

Neljäs artikkeli (Voi. 58/4) on itse 
asiassa kaksiosainen. Ensimmäsessä 
osassa: A Chushingura Palimpset. 
Young Motoori Norinaga Hears the 
Story of the Ako Ronin from a Budd
hist Priest, Frederico Marcon ja Hen
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ry D. Smith II:n kertoo tämän mielen
kiintoisen käsikirjoituksen taustasta. 
Dokumentti julkaistiin ensimmäistä 
kertaa japaniksi vasta vuonna 1975, 
eikä ole juurikaan saanut ansaitse
mansa huomiota. Tuleva oppinut Mo
toori Norinaga (silloin nimeltään Yas- 
hiro) kuuli tarinan 15 vuotiaana erääl
tä buddhalaispapilta nimeltä Jitsudo 
vuonna 1744. Jokaisen kuulemansa 
jakson jälkeen hän kirjoitti suullisen 
esityksen muistiin ja tästä syntyi nyt 
julkaistu hämmästyttävän yksityiskoh
tainen ja lajissaan ainutlaatuinen käsi
kirjoitus siitä, miten Akon välikoh
tausta aikanaan suullisesti kerrottiin. 
Toinen osa on nimeltään The Story of 
the loyal Samurai of Ako. Se koostuu 
Norinagan alkuperäismuistiinpanoista 
Frederico Marcon kääntämänä ansiok- 
kaine komentteineen. Saijaan tulee 
kuulumaan vielä viides artikkeli, joka 
selvittää Terasaka Kichiemoniin, eli 
puuttuvaan 47. roniniin liittyvää mys- 
teriä.
Kaiken kaikkeaan nämä tutkimukset 
tuovat arvokkaan lisän englanninkie
liseen Chushingura-kirjallisuuteen. 
Suosittelen lämpimästi tutustumista 
tähän materiaaliin aiheesta kiinnostu
neille. MN löytyy esimerkiksi Hel
singin Yliopiston kirjastosta, josta vii- 
mesimmät numerot löytyvät aikakau
silehtien avokokoelmasta Slavicaan 
vievän käytävän oikealla puolella. 
Sieltä löytyy myös yleensä vapaana 
oleva kopiokone!
Ronny Rönnqvist

Kuvat ovat osa Utagawa-seuran lahjoituk
sesta Opetushallituksen 已

----------------

Tcmolle 
tcimitustiimi!

Tule mukaan 
ideoimaan ja 

kehittämään Tomoa. 
Välimatka ei haittaa; 
käydään keskustelut 

sähköpostitse.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

Ritva Larva-Saloselle 
ritva.larva- 

salonen@japaninkulttuuri.net 
Puh. 040-7298 694
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Ryhmäkuvan henkilöt vasemmalta alkaen: Riitta Tamminen, Varpu Nousiainen, Ulla Aijamaa, Seija 
Savolainen, Liisa Kemppi, Riitta Huttunen, Laura Lappalainen, Erkki Leimu, Irja Leimu, Antti Lappalai
nen, asiantuntija ja retken sielu Timo Reenpää, Fred Kapri ja Tomoko Saito-Soinisalo

JKY SAMURAIDEN SEASSA

Yhdistyksemme teki kesäkuisena lauan
taina retken Tampereen Vapriikin Sa- 
murai-näyttelyyn. Sateisen nuhjuinen 
päivä kirkastui innostuksen kohoamisen 
myötä. Näyttelyaineisto oli todella laaja 
ja sen esillepano hallittua työtä. Meille 
paikalla olleille tärkeä anti oli Timo 
Reenpään asiantunteva tieto Samu- 
raihallinnon Edo-kaudesta. Varsinkin 
miekoista, linnoista ja hallitsevista sa- 
muraisuvuista saimme kuulla monta 
jännittävää faktaa ja tarinaa. Timo-san 

on melkoinen tietokirja! Hän jaksoi 
jakaa tietoaan niin bussissa kuin mu
seossa. Innostuin niin aiheesta, että 
palattuani minun oli käytävä ostamas
sa samurai-aiheisia kirjoja. Ohessa 
myös kirjalista muille kiinnostuneille.

Teksti: Laura Lappalainen 
Kuvat: Fred ja Mervi Kapri
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Samurai kahdella kanjilla

士 し SHI, samurai, sotilas, mies, oppinut henkilö

武士 ぶし

Selityksiä merkille: 
erektio ja katto / hiustupsu ja taivas
BUSHI, samurai

士分 しぶん SHIBUN, samurailuokka

仕官 しかん SEIKAN, upseeri

修士 しゅうし SHUSHI, maisteri (oppiarvo)

人間同士 にんげんどうし NINGENDÖSHI, ihminen, ihmisen kaltainen

力士 りきし RIKISHI, painija

代議士 だいぎし DAIGISHI, parlamentaarikko

学士 がくし GAKUSHI, akateemikko

税理士 せいりし ZEIRISHI, neuvonantaja, ^peränpitäjä^

侍 じ JI, samurai HABERU, huolehtia, tarkkailla

侍従 じじゅう JIJUU, kamariherra

侍女 じじょ JUO, kamarirouva

侍医 じい JII, henkilääkäri
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武文学
SAMURAI-KIRJALLISUUTTA
LOMPOLO J: SAMURAIT 25e TAMMI
MITCHELHILL J & GREEN DCASTLES OF THE SAMURAI 56e KODANSHA 4
DRAEGER D F & SMITH R WQOMPREHENSIVE ASIAN FIGHTING ARTS
46.50e KODANSHA 2
DRAEGER D F:
MODERN BUJUTSU AND BUDO 31.50e WEATHERHILL
RATTI 〇 & WESTBROOK A:SECRETS OF THE SAMURAI. THE MARTIAL ARTS
OF FEUDAL JAPAN 46e /TUTTLE JAPAN 3
DRAGER D: CLASSICAL BUDO 34e LITTLEHAMPTON
DRAGER D: CLASSICAL BUJUTSU 31.50e WEATHERHILL
SKOSS D: KEIKO SHOKON CLASSICAL WARRIOR TRADITIONS OF JAPAN 3
24.95e/BAKER TAYLOR
SKOSS D (ED.):KORYU BUJUTSU. CLASSICAL WARRIOR TRADITIONS OF
JAPAN 29.50e BAKER TAYLOR
SKOSS D (ED・): SWORD AND SPIRIT. CLASSICAL WARRIOR TRADITIONS
OF JAPAN V 27.50e BAKER TAYLOR
KOKICHI K: MUSUIS STORY.THE AUTHOBIOGRAPHY OF A TOKUGAWA
SAMURAI 33.50e /BAKER TAYLOR
STEVENS J: SWORD OF NO-SWORD. LIFE OF MASTER WARRIOR TESSHU
31.90e/SHAMBHALA 1
MOLS: CLASSICAL WEAPONRY OF JAPAN 57.9Oe KODANSHA 4
TANAKA F: SAMURAI FIGHTING ARTS 60e KODANSHA 4
EUROPA MILITARIA SPECIAL 14 / KURE M:SAMURAI RECREATED IN
COLOR PHOTOGRAPHS 31.50e CROWOOD 2
FRIDAY K: SAMURAI WARFARE& THE STATE IN MEDIEVAL JAPAN 15e
UCL PRESS
LEGGETTT: SAMURAI ZEN. THE WARRIOR KOANS 20.50e/ROUTLEDGE
SALONIEMI ET AL: SAMURAIDEN AIKA 39.50e TREEN MUSEOT

UUSIA:
STEPHEN TURNBULLSAMURAI: THE STORY OF JAPAN'S GREAT WARRIORS
STERLING PUB CO INC.
STEPHEN TURNBULL:SAMURAI INVASION: JAPAN'S KOREAN WAR 1592-1598
36.50e WEIDENFELD & NICHOLSON MILITARY
STEPHEN TURNBULL: SAMURAI WARFARE 34e
WEIDENFELD & NICHOLSON MILITARY
STEPHEN TURNBULL: ASHIGARU 1467-1649: THE SAMURAI FOOTSOLDIER 
22e OSPREY
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ANTHONY J. BRYANT:EARLY SAMURAI, 200-1500 22e OSPREY
SERIES OSPREY CAMPAIGN S No 130 KAWANAKAJIMA 1553-64: SAMURAI
POWER STRUGGLE 32e
SERIES： ELITE S., N0.23/ANTHONY J. BRYANT: THE SAMURAI 29.50。
S.R. TURNBULL: SAMURAI: THE WORLD OF THE WARRIOR 48.50©
SERIES SPECIAL EDITIONS S.
ANTHONY J, BRYANT： SAMURA11550-1600 21.90e
SERIES: WARRIOR S . 7. LEE JOHNSON
STEPHEN 丁URNBULLSAMURAI ARMIES 1550-1615 23.50e
SERIES: MEN-AT-ARMS S . 86
STEPHEN TURNBULL: SAMURAI HERALDRY 229 SERIES: ELITE S., No.82
ANTHONY J. BRYANT: SEKIGAHARA. 1600: THE FINAL STRUGGLEFOR
POWER 26e SERIES: OSPREY CAMPAIGN S., No 40 '
STEPHEN TURNBULL: GENGHIS KHAN AND THE MONGOL CONQUESTS
1190-1400 SERIES: ESSENTIAL HISTORIES S.. No 57
STEPHEN TURNBULL： JAPANESE WARRIOR MONKS AD 949-1603 28 90e
WARRIOR S.,No 70
STEPHEN TURNBULL:JAPANESE CASTLES 1540-1640 29.50e
SERIES: FORTRESS S.. No5
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KAIKUJA JAPANISTA (osa 3)

Kaikuja Japanista on kirjoitussarja, 
jossa Suomessa asuvat japanilaiset 
kertovat kaksi tarinaa. Ensin persoo
nallinen kertomus Japanin kulttuu
rista, mikä on jäänyt haastateltavan 
mieleen erityisesti. Sen jälkeen tarina 
suomalaisesta kulttuurista, joka on 
hämmästyttänyt tai ihmetyttänyt 
haastateltavaa japanilaisesta kulttuu
rista tulleena. Artikkelisarjan kolmas 
osa jatkuu Maeda Junin haastattelul
la.

Lyhyt esittely

Maeda Jun on syntynyt Nagasakissa, 
mutta muutti jo varhain perheensä kans
sa Tochigi-keniin Utsunomiyan kaupun
kiin, jossa hänen vanhempansa asuvat 
edelleen. Tochigi sijaitsee noin sata 
kilometriä Tokiosta pohjoiseen. Maeda 
on asunut Suomessa noin puolitoista 
vuotta yhdessä suomalaisen vaimonsa 
kanssa, johon hän tutustui Tokiossa. 
Hän halusi oppia paremmin tuntemaan 
vaimonsa kotimaata ja kulttuuria. Siksi 
he muuttivat Suomeen. Aikaisemmin 
Maeda on asunut Kanadassa joitakin 
vuosia sekä muutamia kuukausia Irlan
nissa ja Espanjassa. Suomessa Maeda 
on toiminut mm. japaninkielen opettaja
na.

I) Ajatelmia japanilaisesta ruuasta

Maeda kertoo lapsuutensa viisihenkises
tä perheestä, joka muodostui äidistä, 

isästä, siskosta ja veljestä. Äiti oli koti
rouva, joka valmisti aina perheen ateri
at. Lapsilla oli tapana auttaa häntä ruu
anlaitossa ja tiskauksessa. Maedan isä ei 
osallistunut ruuanlaittoon, sillä japani
laisilla miehillä ei siihen aikaan ollut 
tapana osallistua kotitöihin. Maeda on 
hieman yli kolmekymmentä vuotias, 
joten hän kertoo 197〇• ja 1980-luvuista. 
Nykyisin usein sekä äiti että isä saatta
vat molemmat valmistaa ruokaa.

Maeda kertoi äitinsä valmistaneen yaki- 
zakanaa eli paistettua kalaa kerran vii
kossa. Päivällinen oli noin iltakuuden ja 
seitsemän välillä, jolloin ruokapöydässä 
keskusteltiin koulusta, ystävistä ja mo
nista muista arkipäivän asioista. 
"Japanissa on neljä vuodenaikaa kuten 
Suomessakin, mutta tämä tarkoittaa, että 
jokaisena kautena on jotain tuoretta 
kalaa tai tuoreita vihanneksia ja hedel
miä. Tarjontaa on paljon enemmän kuin 
Suomessa. Talvella on esimerkiksi sa- 
ba-kalaa ja joka kaudella on kausiherk- 
kuja ja aterioita, joita valmistetaan ja 
syödään juuri silloin. Keväällä on vi
hanneksia esimerkiksi take noko.99

Maeda jatkaa, että hänen isänsä saattoi 
juoda olutta jonkun verran ruokailua 
ennen, mutta sitä ei juotu yhdessä riisin 
kanssa. "Kun oli riisin vuoro tai miso- 
keiton, niin se tarkoitti sitä, että juomi
nen loppui, sillä olut ei maistunut hyväl
tä yhdessä riisin kanssa".
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Maeda opiskeli Shizuokan läänissä, 
joka on kuuluisa vihreästä teestään. 
Siellä ruoan kanssa juodaan vihreää 
teetä.Mutta Maeda joi yleensä vettä tai 
sitten ei mitään ruoan kanssa. 
"Japanilaiset yleensä pitävät oluesta ja 
juovat sitä useammin kuin sakea. Sakea 
juodaan joskus oluen jälkeen ja sitä 
lämmitetään talvella ja jäähdytetään 
kylmäksi kesällä. Jos sakea juodaan, 
niin se on joko ennen ruokaa tai sitten 
vain pikkuruokien kanssa." Maeda poh
tii, että hänelle oluen merkillä ei ole 
väliä, mutta että liike-elämässä sillä voi 
olla merkitystä. Aikaisemmin ja jopa 
nykyään joillakin liike-elämän yrityksil
lä voi olla yhteyksiä ja sopimuksia jo
honkin olutyritykseen, jonka olutta sit
ten käytetään eri tilaisuuksissa.

Maeda pitää japanilaisesta, kiinalaisesta 
ja italialaisesta ruuasta. Hänen mieliruo- 
kiaan ovat ramen eli noodelikeitto, mi- 
so-keitto ja shoyu, joita hän tekee itse
kin usein. Maeda kertoo, ettei ole löytä
nyt yhtään hyvää ramen-paikkaa Japa
nin ulkopuolelta. "Monet japanilaiset 
tekevät ramenia valmiista noodeleista, 
mutta ravintolassa tehdään noodelit itse 
ja ne ovat tuoreita ja niiden maku voit
taa valmiista aineksista kotona tehdyn 
milloin vain." Maedan ravintolasuosikki 
on tietysti kunnon ramen-ravintola Ja
panissa, jossa noodelit ovat itse tehtyjä, 
mikä takaa parhaan maun.

Maeda kertoo eräästä perinteisestä ruu
asta eli uudenvuoden päivänä syödystä 
ateriasta, jota kutsutaan osechi- 
ryori;ksi. Se valmistetaan hieman ennen 
1.1. ja laitetaan bentoon-tyyppiseen 
laatikkoon. "Ateriaan kuuluu esimerkik
si perunaa, katkarapuja, kalaa, papuja, 
porkkanaa, riisiä jne. Jokaisella ruoalla 
on oma merkityksensä. Esimerkiksi 
katkarapu viittaa pitkään elämään. Ihmi
set toivovat elävänsä kauan, jolloin hei
dän selkänsä taipuu kuten katkaravun 
kaartuva muoto. Pavut eli mame tarkoit
tavat paljon työtä ja rahaa eli rikastu
mista jne. Tämä ateria syödään aamulla 
noin yhdeksän ja kymmenen välillä. 
Sillä edellisenä iltana on yleensä valvot
tu pitkään ja aamulla herätään normaa
lia myöhemmin. Ruoka syödään yleensä 
vain sinä päivänä ja ehkä seuraavanakin 
päivänä, jos sitä on vielä jäljellä. Mae
da kertoo, että tällä tavoin toivotetaan 
uutta vuotta.

15



Maeda jatkaa, että seuraavina päivinä 
kuten toinen ja kolmas tammikuuta hei
dän perheensä tapasi vierailla sukulais
ten ja ystävien luona, jossa syötiin 
mochia eli riisikakkua, joka tehtiin 
mochitsukissa. Maeda lisää, että hän 
vieläkin tekee ennen uutta vuotta jotain 
osia osechi-ryourista täällä Suomessa 
myös. "Tammikuun alku on yleensä 
aina ollut loma-aikaa ja osechia on 
yleensä valmistettu päivä kaksi ennen 
uutta vuotta ja sitä on sitten syöty uute
na vuotena ja seuraavanakin päivänä. 
Osechi on kuin suomalaisten jouluruoat, 
jota syödään muutamana päivänä ja 
levätään. Osa ruuasta lämmitetään ja 
osa syödään kylmänä kuten suomalai
nen jouluruoka."

II) Humalahakuisuus hämmästyttää. 
Bussimatkat ilostuttavat.

Maedan mielestä Suomen katukuvassa 
näkyy usein juopuneita. Suomalaisten 
juomatavat hämmästyttävät. Maeda 
kertoo vertailun vuoksi Espanjasta, jos
sa hän aikoinaan opiskeli kuusi kuu
kautta. Siellä hän päätyi ajatukseen: 
"espanja-laiset, italialaiset ja ranskalai
set tietävät, kuinka alkoholia juodaan 
nautittavaksi. Mutta suomalaiset juovat 
humaltuakseen kuten ehkäpä joskus 
japanilaisetkin, toisaalta japanilaiset 
ovat pienempiä eivätkä pysty juomaan 

sellaisia määriä kuin suomalaiset." 
Maeda jatkaa, että suomalaiset, brittiläi
set ja japanilaiset eivät tiedä useinkaan, 
miten juoda viisaasti. "Suomalaiset ja 
japanilaiset miehet ovat samankaltaisia, 
sillä kumpikaan ei juuri puhu, mutta 
hieman juotuaan puhuvat ja ovat avoi
mempia, vaikkakin liikaa juotuaan japa
nilainen yleensä vain väsyy."

Maeda ihastelee sitä tapaa Suomessa, 
kuinka ventovieraat ihmiset auttavat 
lastenvaunujen kanssa liikkuvia bussiin 
ja sieltä pois. Hän jatkaa, että hänestä 
on erittäin mukava tapa, ettei äidin tar
vitse lähteä näyttämään lippua kuljetta
jalle ja poistua vaunujen viereltä vaan 
voi matkustaa ilmaiseksi.

Maedasta on mielenkiintoista ja haus
kannäköistä, kun ihmiset istuvat puoli
tyhjässä bussissa etäällä toisistaan. 
"Penkit ovat kahta puolta ja ne on laitet
tu peräkkäin. Ihmiset tulevat bussiin ja 
istuvat kukin omille riveilleen, kunnes 
peräkkäin joka rivissä on pelkästään 
yksi ihminen. Matkustajat ovat hiljaisia, 
eikä kukaan puhu mitään". Maeda lisää, 
että Japanissakaan matkustajat eivät 
juuri keskustele ja ovat varsin hiljaa. 
Matkustaessaan he usein myös nukku
vat bussissa ja junassa.

Maeda-sania haastattelusta lämpi
mästi kiittäen,

Paula Ronkainen
Kiijoittaja on valmistunut Helsingin yliopistosta 
pääaineenaan Japanin-tutkimus. Hän on myös 
perehtynyt Kaakkois-Aasian kulttuuriin ja työs
kennellyt yli kaksi vuotta YK:n kehitysyhteistyö- 
tehtävissä Laosissa.
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JAPANI
• erikoishinnat jäsenille
• kampanjahinnat
• ryhmämatkat
• junapassit
• hotelli, minshuku ja ryokan -varaukset

日本への会員向け特別運賃のご提供

期間限定の特別航空運賃のご案内

団体旅行のお手配
ジャパンレイル・パスの発券

日本のホテル•民宿•旅館のお手配

Lisätiedot
詳細は下記弊社までお願い致します。

Japanin Spesialisti
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TEEN HENKI

Tohtori Genshitsu Senin luento 
16.6.2004 Finlandia-talon Helsinki- 
salissa

Japanilais-suomalainen yhteistyöpro
jekti, Suomen ensimmäinen perintei
nen japanilainen teehuone, valmistui 
Suomenlinnan Susisaareen, bastioni 
Hyveen punatiiliseen kasemattiin. 
Rakentamisen päätukija oli Kansain 
Japani-Suomi yhdistys ja käytännön 
toteuttaja Urasenken Suomen-osasto 
ry, joka sai apua Urasenken teetaide- 
koulukunnan päämajasta Kyotosta. 
Urasenken chado-perinteen edellinen 
suurmestari, Kansain Japani-Suomi 
yhdistyksen puheenjohtaja, tohtori 
Genshitsu Sen vieraili Suomessa ja 
vihki teehuoneen käyttöön 17.6.2004 
yhdistyksen 25-vuotisjuhlan kunniak
si. Teehuoneen nimi on Tokuyuan, 
Hyveiden maja.

Olimme kuuntelemassa Genshitsu 
Senin ajatuksia teestä Finlandia-talon 
Helsinki-salissa 16.6.2004. Sali täyttyi 
suomalaisista ja ulkomaalaisista kuuli
joista. Tilaisuus oli japaninkielinen,

Jouni Elomaa käänsi suomeksi ja kuu
lokkeiden kautta luennointia saattoi 
kuunnella englanniksi.

Genshitsu Sen periytyy 15. polvessa 
Sen no Rikyusta (1522 -1591),joka 
loi teetaiteen ja antoi sille sen muo
don. Genshitsu Sen on nykyajan suuri 
teemestari ja tarjoillut teetä rauhan 
edistämiseksi ympäri maailmaa valti
onpäämiehiä myöten.

Tilaisuutta varten Helsinki-salin laval
le oli rakennettu teehuone, ja yleisön 
penkkirivit kaartuivat sen ympärille. 
Genshitsu Senin olemuksesta henki 
vahvaa sisäistä voimaa, kun hän ar
vokkaasti astellen saapui lavalle. Hän 
piti yleisön hyvin otteessaan ja siirtyi 
aiheesta toiseen sulavasti, huumoria- 
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kin viljellen. Kaikesta näkyi vuosi
kymmenien kokemus teetaiteen paris
sa ja sukupolvien perinnetietous.

Teetaiteessa on vaikutteita shintolai
suudesta, buddhalaisuudesta ja kris
tinuskosta. Sen taustalla on yhteys 
luontoon, joka on voimakkaasti läsnä 
Japanin shintö-uskonnossa. Mielen
kiintoinen yhteys kristinuskoon löytyi, 
kun Genshitsu Sen valaisi teetaiteen 
historiallisia taustoja. Katolilaisuus 
saapui Japaniin samoihin aikoihin 
kuin syntyi chadö, teen tie. Molem
missa on tärkeää puhtaus, joka konk
reettisesti ilmenee maljan puhdistami
sena. Genshitsu Sen korosti, että mer
kityksellistä on kehittyminen ihmisenä 
teen tien kautta, oli uskonto mikä ta
hansa.

Genshitsu Sen esitteli meille teehuo
netta. Teehuone on yleensä kahdeksan 
tatamin kokoinen, mutta pienempiäkin 
on. Teehuoneessa on aina tokonoma- 
syvennys, jossa on kirjoituskäärö ja 
luonnonkukkia maljakossa. Tulisija, 
jolla vesi lämmitetään rautapannussa, 
kuuluu myös teehuoneen sisustukseen.

Teen tie muodostuu neljästä peruskä
sitteestä, jotka olivat olemassa jo Sen 
no Rikyun Japanissa 1500-luvun lo
pulla: wa 和-rauha; kei 敬-kunnioi

tus; sei 清・puhtaus; jaku 寂•mielen
rauha.

Teetilaisuudessa on merkittävää kah
den ihmisen kohtaaminen ja mielen 

tyyntyminen, joka saavutetaan käyt
täytymällä tiettyjä sääntöjä noudattaen 
ja tuo toinen ihminen huomioon otta
en. Tavallisesti tilaisuuteen on kutsut
tu muutama vieras, joista isäntä ottaa 
jokaisen henkilökohtaisesti huomioon. 
He istuvat polvillaan, kumartaessaan 
laittavat kätensä tatamille ja keskuste
levat hiljaa isännän (tilaisuuden vetäjä 
voi olla myös emäntä) kanssa teehuo
neen esineistä. Tarjolla on vuodenai
kaan sopivia makeisia, pidempään 
kestävässä tilaisuudessa myös ruokaa. 
Isäntä valmistaa teen. Päävieras pyy
tää muilta anteeksi, että juo ensimmäi
senä, ja kiittää isäntää. Tee juodaan 
kolmella ja puolella siemauksella, vii
meinen siemaus on äänekäs, jotta mal
ja saadaan tyhjäksi. Keramiikka-astiaa 
ihaillaan. Vieraat saavat kukin vuorol
laan maljallisen teetä. Isäntä palvelee 
vieraitaan, jotka rentoutuvat tilaisuu
dessa ja nauttivat kaikesta siihen liit
tyvästä. Teehuoneessa kohdataan vain 
isäntänä ja vieraana, ulkomaailman 
hierarkiat ja asiat jätetään teehuoneen 
ulkopuolelle, joten teehuoneessa to
teutuu tasa-arvo. Genshitsu Sen huo
mautti, että myös lapset voivat teen 
tien kautta oppia tärkeän asian: on
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hyvä sisäistää jo pienestä alkaen toi
sen ihmisen huomioon ottaminen.

Teetilaisuudessa on merkittävää hiljai
suus. Kuuluu vain teen valmistukses
ta, isännän liikkumisesta ja verkkai
sesta puheesta syntyviä ääniä. Toinen 
elementti on hitaus. Kaikki liikkeet 
ovat rauhallisia ja kun isäntä tai vieras 
tarttuu esineeseen, hän tekee sen kah
della kädellä, toinen toista tukien. 
Kolmas teetilaisuutta luonnehtiva 
seikka on rentous, jota symboloi tee
huoneessa oleva tupakkatarjotin. 
Genshitsu Sen sanoi, ettei ole tarkoi
tus tupakoida teehuoneessa, vaan tu
pakkatarjotin muistuttaa paikasta, 
jossa on rentoutunut ilmapiiri.

Ruskan aikaan
Kesän kukkaloisto

palaa meille vielä 
syksyn väreinä

Syksyn keltalehti
kesäauringosta 

vielä muistuttaa

Iloinen erehdys
Silmälaseitta

katsottuna roskakin 
voi näyttää kukalta

Haikut lähetti Kirsti Suomivuori

Genshitsu Sen kertoi valmistaneensa 
edellisenä päivänä teetä presidentti 
Taija Haloselle. Hän oli kysynyt, mitä 
presidentti piti teestä. Tämä oli vas
tannut, että siinä oli kevään maku. 
Genshitsu Sen oli miettinyt pitkään 
lauseen merkitystä ja päätynyt lopulta 
siihen tulokseen, että lauseella presi
dentti viittasi kevään väriin, ja hän 
tulkitsi sen raikkaaksi mauksi. Mekin 
jäimme asiaa pohtimaan.

Teksti: Ulla Arjamaa, 
Paula Ronkainen ja Yukako Uemura
Kuvat: Fred Kapri
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SIBELIUS-LUKION KAMARIKUORO JAPANISSA

Vuosittain Kawakuchissa jäljestetään 
World Fusion-niminen musiikkifesti
vaali, jonne kutsutaan jokin ulkomainen 
kuoro. Tänä vuonna matkaan lähti Sibe- 
lius-lukion kamarikuoro, joka on koulun 
varsin korkeatasoinen edustuskuoro. 
Kuorolainen Helena Alapassi kirjoittaa 
matkakertomuksessaan seuraavaa:

"21.7. Lämpötila pysyi tasaisesti 40 
asteen molemmin puolin. Työpäi
vänämme oli mitattu Japanin lämpöen- 
nätys v.1929 jälkeen... Iltasella saa
vuimme vihdoin määränpäähämme Ka- 
wakuchin Lilia-hallille. Siellä meidät 
toivotettiin tervetulleiksi ja jaettiin isän
täperheisiin. Lähdimme saman tien hei
dän mukanaan koteihimme. Sinä iltana 
uni tatami vuoteella kyllä maittoi!"

"24.7. Konserttipäivä. Juhlasali oli suu
ri; yksi hienoimpia, joita olen nähnyt ja 
se oli viimeistä sijaa täynnä japanilaisia 
musiikinystäviä. Eturivissä istui kaksi 
japanilaista, jotka olivat pukeutuneet 
kunniaksemme lapinpukuihin.
Tunnelma alkoi olla jo rento ja vapautu
nut... Kun aloitimme japaninkielisen 
laulumme, katsomosta kuului kohahdus. 
Lopuksi lauloimme yhdessä Kawa- 
kuchin tyttökuoron kanssa kaksi laulua, 
joista toinen oli myös japaniksi. Suosi
onosoitukset olivat myrskyisät."

"25.7. Meille oli jäljestetty mahdolli
suus osallistua japanilaiseen teesere- 
moniaan... Ennen teen juontia meille 
annettiin vihertäviä limapalloja syötä
viksi. Ne olivat todella imelän makeita."

"28.7 Matka oli ollut antoisa ja tuntui 
kuin olisimme vasta saapuneet, kun jo 
piti lähteä."

Kiinnostaisiko kuoron tukeminen? Ka
marikuoro matkaa marraskuussa vielä 
Sendaihin, joten esiintymisiä matkakas
san kartuttamista varten olisi tarjolla. 
Otathan yhteyttä Sibelius-lukioon.
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Sopivasti sälää

EXPO 2005 Aichissa

Maailman näyttely EXPO 2005 avaa 
ovensa Aichissa, Nagoyan itäisillä vuo
rilla 25.3.2005. Näyttelyalue on Naga- 
kuten, Toyotan ja Seton kaupunkien 
rajakohdassa. Näyttely on avoinna 185 
päivää, eli syyskuun 25. saakka. Näytte
lyn teemana on Luonnon viisaus. Mas
kotteina keikistelevät vihreät ötökät 
Kiccoro ja Morizo.

Aichin prefectuurissa jokainen kylä ja 
kaupunki on saanut ystävyysmaan. Suo
men ystäväksi on nimetty vähän yli 
4000 asukkaan Obaran kylä. Kylässä 
järjestään useita Suomi tapahtumia Ex- 
pon aikaan, mm. Finland Daytä viete
tään 12.5. Exposta jäljestetään kyydi
tyksiä kylään. Obara on kuuluisa mm. 
washi-paperistaan.
Lisätietoa: www.exp02005.or.jp, 
www.vill.obara.aichi.jp

Kimonoita kaupan

Pirjo Rasilalla on useita kimonoita ja 
muuta japanilaista tavaraa myytävänä. 
Puh. 050-329 8893, 09-486 247

Elokuvia

Japanilaisen elokuvan viikot jatkuvat 
vielä Turussa ja Oulussa. Aiemmin 
elokuvia esitettiin Helsingissä ja Tam
pereella. Viikot järjestää Arkadia- 
Seura, Oulun Elokuvakeskus, Pirkan
maan Elokuvakeskus ja Varsinais- 
Suomen elokuvakeskus Japanin suur
lähetystön ja The Japan Foundationin 
tuella. Tarjolla on mm. ammeista oiva 
esittelypakkaus. Turussa leffoja voi 
käydä katsomassa teatteri Thaliassa 
(Aurakatu 10) 6.-23.9. ja Oulussa 
useimpien elokuvien esityspaikkana 
on kaupunginkirjaston Pakkalasali 
(Kaarlenväylä 3)19.8.-3.10. Tarkem
mat aikataulut löytyvät: 
suurlähetystön internet sivulta 
http://www.fi.emb-japan.go.jp/fi/ 
Schedule.htm
Oulun elokuvakeskuksen sivuilta: 
http: //www .ouka .fi/oek/ aj ankohtaista/ 
index.html
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In Memoriam

Japanin entinen pääministeri Zenko 
Suzuki kuoli 93-vuotiaana 18.8.2004. 
Suzuki toimi pääministerinä vuosina 
1980-1982; hän oli järjestyksessään
Japanin 7〇. pääministeri.

Ikebanaa 25-vuotta

Helsinki Chapter of Ikebana Interna
tional ry. viettää neljännesvuosisata- 
juhliaan syyskuussa järjestämällä 
näyttelyn sekä yleisöluentoja. Näytte
ly on avoinna 11.-17.9.2004 Arabian- 
keskuksessa, Hämeentie 135, Helsin
ki. Vapaa pääsy.
Yleisöluennot:
14.9. klo 14.00 ja 16.00 esitys 
(Arabiakeskus, myymälä)
15.9. klo 18.00 klassinen ikebana 
(Arabiakeskus, kirjasto)
16.9. klo 18.00 japanilaisesta kulttuu
rista (Arabiakeskus, kirjasto)

30.9.2004 klo 19:00
Sibelius-Akatemian konserttisalissa 
konsertoi Yuko Awa, piano 
Vapaa pääsy
7.10.2004 klo 19:00
Finlandia-talossa Helsingin kaupungin
orkesteri, joht. Yasuo Shinozaki, 
solistina Isabelle van Keulen, viulu.

WWW-ryhmä

JKY:n nettisivut saavat uutta tuulta, kun 
nykyinen päivittäjä Markku Arjamaa 
saa apujoukkoja. Sivuja tekevät Kari 
Koskikallio, Janne Jalkanen ja Sami 
Hilvo.

Japanin entinen Suomen suurlähettiläs 
Norimasa Hasegawa valittiin heinäkuun 
Ylähuoneen vaaleissa kansanedustajak
si. Näin Suomella on nyt, suomalaissyn
tyisen Marutei Tsurusen lisäksi, toinen 
ystävä parlamentissa. Japanilaiseen 
tapaan Hasegawa on muuttanut etuni- 
mensä lausuntatavan kun-yomista on- 
yomiin: JKY onnittelee kansanedustaja 
Kensei Hasegawaa!
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO 
(suomeksi ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton. 
Aineisto on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimit
taja 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 KEN, 23 EN ja 24 EIGA jäsenhinta 12 €, muut 13,50 € 
4-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 橋

4.
5.

Japanilainen teatteritaide (1) 
Historia ja yhteiskunta

11.-12. Japanilainen maailmankuva (1)
13. Vanhuus Japanissa

6. Kirjallisuutta 14. Tila ja maisema (1)
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

15. Japanilainen kuvaamataide (1)
16. Musiikki (1)
17. Japanin luonto (1)

8. Ruokakulttuuri (1) 18. Japanilainen tanssi (1)
9. Kirjallisuutta mm. 

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

19. Furo-sauna (1)
2〇• BU - Samurain ammatti 
21.Silkki, savi ja sivellin

10.10-vuotisjuhlanro, Heian- 
kauden kiijallisuutta, Zen- 
maalaustaiteen tyhjyys, Japani 
kansaivälistymisen paineessa ym.

22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen

puutarhaan
24. EIGA - Katsaus japanilaiseen
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Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS- 
SUOMALAINEN KANJI- 
SANAKIRJA (1998)
Kirja sis. 2228 kanjia eli kiinanmerk- 
kiä lueteltuina 214 radikaalin 
(tunnusosan) mukaan, sekä 4 659 kan- 
jeista muodostettua itsenäistä sanaa. 
Sanoille on suomen- ja japaninkieliset 
hakemistot, samoin on hakemisto kan- 
jien kiinalaisperäisille äänneasuille. 
Jäsenhinta 25 € 4- postikulut 
muut 29 € 4- postikulut

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

Pirjo-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. 
80s.
Hinta 8,40 € 4- 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 PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT 趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA, 
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.

IKEBANA: SU 12.9. 31.10. ja5.12. klo 11:30
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen p+f 09- 698 6496

KALLIGRAFIAA: TOMOHIMASSA SU 19.9. KLO 11:30
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen p+f 09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA tiistaisin 14.9. 5.1〇, 26.10.16.11.ja 7.12. klo 18-20 
(Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, sali selviää paikan päällä.
Ilmoittautuminen suotavaa joko puhelimitse tai mirja.paatero@ iki.fi

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana Kakuta-san. 
Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 09- 6927522 (t).

Yhdistyksen kautta:

• japanikäännökset
• puhtaaksikiijoitukset
• käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja 

luennot kouluille, opistoille ja 
liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös 
japaninkielistä opastusta.

Tiedustelut:
09-698 6496 (Puh/Fax)

26



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______________________________

Allekirjoitus__________________________
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