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Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen ta
voitteena on tehdä japanilaista kulttuuria tu
tuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle
suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää vuo
sittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja
konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elo
kuvailtoja ja myyjäisiä.

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

Julkaisut:

付属カセットテープ、年一回発行の総合

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomojäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu,
japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto.

日本文化特集誌「樹、年4回発行の当会機関
誌「友」などがあります。

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な

またサークルとして。生花、書道、言葉

のボール、折紙、料理の各部が活勤して
祭り事も行っていますさらに日本の美術

Harrastuspiirit:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalligra
fia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri,
perinnejuhlat ja matkat.

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

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。

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma
mennettua japanilaista kauno-kiijallisuutta ja
tieto- ja taideteoksia 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. Kiijasto sijaitsee yhdistyksen
kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti,
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 550 kpl.
Päätoimittaja: Paula Ronkainen, puh. 0400 86 11 28. Aineisto on tervetullutta lehteen
15.11.2005 mennessä: paula.ronkainen@japaninkulttuuri.net
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)
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SISÄLLYS

Syksy kolkuttaa jo ovella, vaikka vielä
onkin lämmintä. Illat pimenevät ja aamul
la on jo viileää, joten nyt on juuri sopiva
hetki kertoa japanilainen kummitustarina
hyytämään illan tuntoja lisää. Katso sivu
18.
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Ronny jatkaa japanilaisista elokuvista
Suomessa ja saija päättyy tällä erää tähän.
Yukako kirjoittaa puolestaan mielenkiin
toisesti aiheestaま・る.
Markku Peltola kirjoittaa teestä ja kuu
lemme hänen tuntemuksiaan teetaiteeseen
liittyen. Leenamaija kirjoittaa syksyisen
haikeasti japanilaisista hovilauluista ja
linnuista. Ulla kertoo, mitä Suomenlinnan
retkellä tapahtui ja Anna kuljettaa meitä
se toinen Suzuki-menetelmän saloihin.
Japanilainen huippukitaristi Norio Sato
kertoo tämän hetken kuulumisistaan ja
ajatuksistaan. Kannattaa muuten mennä
kuuntelemaan ja katsomaan tulevaa kon
serttia.

Ruokaohjeessa saamme uuden reseptin. Ja
sitten tiedotamme tulevista tapahtumista,
kuten yllämainitusta konsertista.

Pia kertoo lisää mielenkiintoisia esimerk
kejä japanilaisista sananlaskuista ja saija
jatkuu seuraavissa lehdissä.

Hyvää alkavaa syksyä kaikille :)

Terv. Paula
Tomon päätoimittaja

4

Japanilaiset elokuvat Suomessa

5

まる

8

茶の湯と五感

10

Villisorsan valitus

12

Kesän perinnejuhla

13

Vaikutteiden virtaa:
se toinen Suzuki -menetelmä

14

Kesälomalla''Japanissa"

16

Riki-Baka

18

共振を求めて

20

Runoja

22

Japanilainen ruokaohje

23

Tulevia tapahtumia

24

Japanilaiset sananlaskut

29

Yhdistyksen julkaisut

32

Harrastuspiirit

34

Japanilaiset elokuvat
Suomessa (osa 2.)
Seuraavalla vuosikymmenenä, eli 1980luvulla, kaupallisesti esitettyjen elokuvi
en määrä laski 14. elokuvaan. Sen sijaan
tapahtui paljon muualla. Televisiossa
saatiin kevättalvella 1981 nähdä kouralli
nen japanilaisia elokuva-klassikoita. Sa
mana vuonna esitettiin SEA:ssa mielen
kiintoinen "Japani: historia elokuvan
kautta nähtynä”-sarja, jossa Japanin koko
historia esitettiin 25 historiallisten draa
maelokuvien kautta. Tästä syntyi myös
pieni kirjanen Japanin historia elokuvan
kertomana, (SEA:n julkaisusarja Bl),
jossa Japanin historiaa ja tapakulttuuriaa
esitettiin laajemmaltakin. Tätä sarjaa
seurasi toinenkin teemakokonaisuus
"Perhe japanilaisessa elokuvassa”. Vuo
den 1981 Japani-boomia säesti elokuva
lehti Filmihullun laaja Japani-numero
(Filmihullu 5/81), joka Peter von Baghin
J apani -matkapäi väkirj an lisäksi sisälsi
paikan päällä tehtyjä haastatteluja tunnet
tujen japanilaisten elokuvaohjaajien
kanssa (Kinoshita, Oshima, Shindo ja
Kobayashi ). Vuonna 1983 oli vuorossa
upea Mizoguchi-sarja, ensimmäinen tä
män mestariohjaajan laajempi esiintymi
nen Suomessa. Toki Mizoguchin Ugetsu
Monogatari (Kalpean kuun tarinoita) ja
Saikaku Ichidai Onna (Oharu, naisen tie)
olivat jo aikaisemmin olleet kaupallisessa
levityksessä Suomessa. Samana vuonna
saatiin SEA:ssa nähdä vielä toinenkin
japanilainen
sarja,
nimittäin
"Japanilaisen elokuvan parhaat” perustu
en japanilaisen Kinema Jwwpo-lehden
vuosittaiseen äänestykseen parhaimmista
japanilaisista elokuvista. Tämän sarjan
myötä muodostui SEA:n ja Finnairin

välillä hedelmällinen yhteistö (Finnair
aloitti Japanin liikenteensä vuonna 1983).
Seuraava yhteinen projekti oli vuonna
1985, jolloin SEA:n uudessa Orionin teat
terissa esitettiin laaja jidai geki-elokuvien
retrospektiivi "Samuraielokuva^^ (Samurai
and the Edo period). Tällöin representatiivinen kokoelma tämän lajin kuuluisten
ohjaajien töitä oli ensimmäistä kertaa näh
tävissä myös Suomessa. Vuosina 1985/86
SEA:n yleisöllä oli jälleen mahdollisuus
nähdä edustavan läpileikkauksen Kurosawan tuotannosta.. Tämän sarjan myö
tä lähestulkoon kaikki Kurosawan ohjaa
mat elokuvat ovat olleet nähtävissä Suo
messa.
Talvikaudella 1985/1986 oli vielä vuoros
sa ohjaaja Oshima Nagisa-retrospektiivi.
Tähän tapahtumaan liittyi oma dramatiikkansa, sillä suurin osa esitettävistä eloku
vista tuli Pariisista. Sääolosuhteiden takia
Pariisi oli kuitenkin tammikuun puolessa
välissä täydessä kaaoksessa ja tämä tosi
asia pääsi pahasti sekottamaan sekä lento
ja että elokuvien esityksiä.

Suurin osa näistä sarjoista olisi ollut mahdon toteuttaa ilman apua Japanista. Siellä
toimiva Japan Film Library Council, joka
nyt tunnetaan nimellä The Kawakita Me
morial Film Archives, auttoi lainaamalla
auliisti elokuvia ja kokonaisia sarjoja
omista arkistoistaan. Suuri osa näistä elokuvakopioista oli deponoitu Pariisissa
sijaitsevassa
La
Cinematheque
Francaise'ssa, jossa Japan Film Library
Councilin edustajana toimi Mme Hiroko
Govaers. Rouva Govaers on tehnyt suur
urakan japanilaisen elokuvan tunnetuksi
tekemiseksi Euroopassa. Eräässä Cinematequen japanilaisessa retrospektiivissä
esitettiin 500 japanilaista elokuvaa lähes-
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tulkoon yhteen pötköön! Suomalaisittain
Pariisista tuotujen elokuvien varjopuoli
oli tosiaan se seikka, että ne useimmiten
olivat tekstitettyjä ranskaksi!
Lopuksi on myös mainittava Japanin ul
koministeriön alainen Japan Foundationjäijestö, joka on ollut erittäin avulias tuke
malla rahallisesti japanilaisten elokuva
festivaalien jäijestelyjä ympäri maailmaa
sekä lainaamalla JF:n omistuksessa olevia
kopioita. Tällöin Japanin Suurlähetystö
Helsingissä on aina kiitettävällä tavalla
toiminut yhdyslinkkinä sekä jäljestänyt
möys omia elokuvaesityksiä Suomessa. Ja
onpa oma yhdistyksemmekin vuosien
mittaan esittänyt japanilaisia laatueloku
via vähemmän tunnetusta päästä, joko
16mm kopioina tai videoina!
Kuten edellä on todettu, on Suomen Elo
kuva-arkisto jatkuvasti ollut aktiivinen
japanilaisten elokuvasarjojen esittämisen
suhteen Suomessa. Viimeksi muistetaan
Naruse Mikio-retrospektiivi vuonna 2002,
jonka taustavaikuttajana mainittakoon
tunnettu japanilainen elokuvatutkija prof.
Komatsu Hiroshi. Kautta aikojen ovat
SEA:n henkilökunnasta mm. Peter von
Bagh, Eeva Kurki, Satu Laaksonen, Matti
Alanen ja edesmennyt Pentti Pajukallio
olleet aina valmiita omalta osaltaan
edesauttamaan japanilaisten elokuvien
tunnetuksi tekemiseksi Suomessa. Valitet
tavasti hankkeiden kalleus ja rahoituksen
puute vaan on nykyään monen hyvän ide
an toteutumisen esteenä.
Sen sijaan on 1990-luvulla kaupallisesti
esitetty varsin vaatimaton määrä japanilai
sia elokuvia. Uusien ohjaajien tuotantoa,
kuten esimerkikisi Takeshi Kitanoa, on
kyllä ollut kiitettävästi esillä. Samoin us
6

kallettiin esittää mm. Oshiman Ai no
Korida. Oman lisänsä on tuonut jokavuo
tinen "Rakkautta ja Anarkiaa" elokuvafestivaali, joka kiitettävästi on
näyttänyt myös japanilaisia elokuvia uu
demmasta päästä. Myös piirretyt Animeelokuvat ovat uusi ilmiö.

Tällä vuosikymmenellä esitettiin 16 uutta
japanilaista elokuvaa. Sama tahti näyttää
jatkuvan 2000-luvulla. On toki otettava
huomioon, että näinä vuosina Suomessa
on myös esittetty moni japanilaisaiheinen
yhteisproduktio tai Japanissa ulkomaa
laisten ohjaajien tekemiä elokuvia. Nämä
elokuvat eivät sisälly edellä esitettyihin
lukuihin. Joka vuosi on myös TV:ssä
esitetty kourallinen japanilaisia elokuvia.
Taso on tosiaan viime vuosina ollut hie
man vaihteleva, mutta ehkä tämä on alle
kirjoittaneen subjektiivinen mielipide.
Truismina kuitenkin todettakoon, etteivät
kaikki japanilaiset elokuvat suinkaan ole
mestariteoksia!
Tämän päivän tilannetta tarkasteltaessa
on todettava, että nimenomaan video,
ensin VHS ja nyt DVD, on merkinnyt
melkoisen mullistuksen japanilaisten
elokuvien saatavuuden kannalta. Siten
Nippon eiga afficionadot eivät enää ole
riippuvaisia pelkästään elokuvateattereis
sa esitettävistä elokuvista tai SEA:n erin
omaisesta tarjonnasta. Nyt japanilaisia
elokuvia saa suhteellisen helposti videokäyttöön eri lähteistä. Varsinkin viime
vuosina niin suosituksi tulleita japanilai
sia anime-elokuvia on Suomessakin jo
varsin laaja taijonta. Japanilaisia eloku
via saa tilattua netin kautta ja kielikäännöksetkään eivät välttämättä enää ole
ongelma. Poikkeavat ulkomaiset standar
dit ovat joskus pulmana, mutta varsin

Gionin sisarukset

moni VHS-video nykyään toistaa NTSC-formaatin ja DVD-kojeista löytyy samoin aluevapaaversiot. Alkuperäisversioina japanilaiset video-elokuvat eivät toki ole halvimmasta
päästä. Amerikkalaiset tekstitetyt versiot ovat jonkun verran edullisemmat mutta on silti
todettava, että ulkomaiseen levitykseen tarkoitettujen japanilaisten elokuvien videotarjonta kaikesta huolimatta vieläkin on turhan suppea, ottaen huomioon Japanin eloku
vateollisuuden valtavan tuotannon menneinä vuosina. Kuitenkin klassikoita ja Japanin
ulkopuolella vähemmän tunnettuja elokuvia ilmestyy jatkuvasti yhä enemmän videoversioina, joten toivoa on.

Ronny Rönnqvist
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まる
「あの赤い丸は何ですか」と聞かれたことがある。
日本の国旗のことである。あれは日の丸であって、太陽を表している
ということは日本人には自明のことだが、フィンランド人には必ずしも
そうではないらしい。
日の丸にまつわる議論はともかく、単にデザインだけについて言え
ば、あのシンプルさはたいしたものだと思う。要するに赤いまるであ
る。
「まる」といってもいろいろある。円のようにきちんと閉じた完璧な
のもあれば、テストで正答の意味に使われる、半開きのまるもある。平
面的な二次元のもあるし、三次元の球もまるだ。
私は「まる」が好きだ。ルビーやダイヤなども美しいが（と、こう書
くとまるで私がこれらの宝石を持っているように聞こえるが 、悲しいか
な、ルビーともダイヤとも無縁である。）私は何といってもまんまるの
真珠のシンプルさがいい。
と言っても、水玉模様というのは好みではない。あんなにまるがいつ
ぱいだと、何だか、せっかくのまるの美しさが消えてしまうような気が
する。
夜空に静かに輝く満月のように、「まる」にはただぽつんとあってほ
しいのだ。

「まる」がいっぱいあってもいいのは、テストの答案用紙である。答え
が正しければ、くるっと一重まる、作文などがよく書けていると、くる
くるくるくるくると五重まる。ものごころついて以来、「正解はまる」
という刷り込みがあるから、日本語のテストの答案用紙で正解に「ま
る」をつけたら、「これはどういう意味ですか。間違っているというこ
とですか」と学生に聞かれたことがある。「まる」は、必ずしも正解を
あらわす普遍的な記号ではないらしい。

ぽっかりと開いた虚無の空間というのは、まるいイメージではない
か。無限の空間への入り口は別に三角でも四角でもいいようなものだ
が、「まる」でなければ吸い込まれていくような感じがしなくはない
か。
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日の丸も、あの「まる」が、何もない「空」の空間を表しているよう
に見えなくもない。
河合隼雄氏は日本神話の構造を「中空均衡構造」と呼んでいる。『古
事記』の神話では中心に無為の神（空）が存在していて、中空の中心を
何かが占めようとすると、それに対抗する力が働いて、結局は中心を空
にする均衡状態にかえるのだそうだ。河合氏は「そこにあるのは論理的
整合性ではなく、美的な調和感覚なのである」と述べている。

ところで、フィンランドの国旗は白地に青の十字である。ちよつと斜
めにすれば、ばっにも見える。まるとばつ。赤と青。なんとも対照的で
はありませんか、。

植村友香子
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茶の湯と五感
Opiskelin vuoden (2003-2004) Kiotossa
Urasenken Teentien oppilaitoksessa, ja
siellä ollessani kirjoitin pieniä katkelmia
hetkistä joita sain kokea. Jonkinlaisena
väljänä teemana olen pitänyt eri aistien
kautta havainnointia, ja esittelen nyt muu
tamia kiijotuksia tältä ajalta. Nämä ovat
lähinnä tuntemuksia tai hetken kokemuk
sia, useammaksi lauseeksi laajennettuja
haikuja. Tietämykseni teetaiteesta ei tuol
loin aluksi aina ollut kovinkaan perusteel
lista, mutta olen pyrkinyt säilyttämään
tekstin autenttisuuden korjaamalla vain
asiavirheiksi katsomani kohdat.
それでは、どうぞよろ・しくお願い致し
ます。
***
いっぷくさしあげます

(ippuku sashiagemasu)

Kioton päivä on jo aikaa sitten avannut
silmänsä, kun istun furoshikilläni huonee
ni verannalla kolmannessa kerroksessa
Horikawa-doorin meluisan liikenteen ylä
puolella, nautin melonileipää ja vihreää
sencha-teetä aamupalakseni. Sadekausi
tarjoilee harmaalta taivaalta pisaroitaan ja
ihmiset tepastelevat tai pyöräilevät piilos
sa vaijojensa alla. Kimononi vieressäni
kuivattelee vielä liepeitään eilisestä, minä
katselen neidonhiuspuiden (いちょ)
ensimmäisiä kellastuvia lehtiä - aivan
kuten syksyllä tänne saapuessani. Kuinka
jokainen päiväni voikin täyttyä nostalgias
ta (なつかしむ)，jonka vuodenaikojen
lyriikka Japanin sydämessä minulle on
suonut...
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Hän kumartaa syvään istuen polvillaan
oviaukolla, kätensä vasten tatamia, ja
sanoo erittäin
kohteliaalla japanilla
valmistavansa ja tarjoavansa maljallisen
teetä, ottaa sitten viereltään sekä teemaljan että matchaa sisätävän urushilakatun puupurnukan, ja harkituin aske
lin astuu huoneeseen tuoden ne pienellä
hyllyllä tulipadan vierellä istuvan keraa
misen vesiastian eteen. Hän poistuu, ja
hetken kuluttua palaa mukanaan metalli
nen greipinkokoinen astia, jonka päällä
lepää pitkävartinen hento bambukauha.
Asettautuen elegantin arvokkaan ja sa
malla vaatimattoman nöyrän oloisesti
polvilleen siihen nurkkaan joka on täyn
nä näitä erilaisia tarvikkeita, hän laskee
kantamuksensa vierelleen, nostaa sitten
eteensä bambukauhansa ikäänkuin ter
vehtien sen päässä olevan kupin, ja poi
mii jostain vasemmalta astian uumenista
esineen, jonka päälle tatamille kauha
kopsahtaa lepäämään. Sitten hän korjaa

vaaleansinistä kimonoaan, joka istuutuessa oli laskostunut säären alle, ryhdistää asento
aan kuin luoden maailmankaikkeuden käsiensä ulottuville, hengittää kerran syvään ja
tarttuu hellästi oikealla kädellään teemaljaan edessään.

Jokainen ote näyttää kuin kosketukselta rakastetun olkapäälle! Voin kuvitella puunrun
gon hänen käsivarsiensa muodostaman ympyränkaaren sisälle, kun hän antaa maljan
vasemmalle ja jälleen takaisin oikeanpuoleiselle peukalon ja sormien puolikuulle. Las
kettuaan sen eteensä hän tuo myös teepurnukan lähelleen ja ottaa obinsa alle ujutetun
silkkiliinan, ryhtyen, sen ensin hämmästyttävän sutjakkaasti taitettuaan, pyyhkimään
teerasiaa. Seuraan kaikkia näitä rituaaleja suurella uteliaisuudella, samalla yrittäen
ahmia huoneen jokaisen yksityiskohdan muistiini ja sydämeeni. Oikealla puolellani on
tokonoma, syvennys, jonka tatami kohoaa puoli vaaksaa korkeammalle kuin muu huone
ja jonka tiedän olevan huoneen arvokkain paikka. Alkovin okrankeltaisella takaseinus
talla roikkuu kirjoituskäärö, jossa on vaikealukuisia kanjeja jotenkin hyvin harmonisesti
ylhäältä alas siveltynä paperille, joka on kolmenlaisten kangasalueiden keskellä, kah
den ylhäältä riippuvan suikaleen alla. Pieneen koukkuun tokonoma-aluetta reunustavan
punamäntyisen pylvään kylkeen ripustuu saketokkuria muistuttava tuhkalasittunut kuk
kamaljakko, josta kurkistaa aukeamaisilleen tuleva hennonpunainen nuppu, jonka var
ressa kastepisaroilla koristellut lehdet ovat mukavasti toukkain nakertamat. Sekä kukka
että koko huoneen sisustus huokuu aistillisesti hiljaisuutta, rauhoittavaa tyhjää tilaa.
Valaistus on hämärä, vain ulkoa paperisen seinustan läpi kuultava syyspäivä tarjoaa
salattua kirkkauttaan, mutta voin erottaa nurkassa kuuman furon päällä kököttävän kat
tilan höyrykiehkurat katsellessani hänen liikkeitään, kun yhtäkkiä jo on aika ottaa vas
taan vihreää vaahdotettua, jauheesta vispattua teetä...
Markku Peltola (yahoecom)

11

Villisorsan valitus
Kirjoitan tätä maalla, kaukana pääkaupun
gista. Sade pieksee maata ja kietoo ho
risontin tiukan harmaaseen vaippaan.
Pääskyt ovat lähteneet, syksy on saapu
nut. Peltojen keskellä ikävöin merta.
Käteeni osuvat Chida Etsukon esittämät
japanilaiset hovilaulut. Ihmisääni ja koto,
miten hyvin ne sopivatkaan juuri nyt tä
hän sateen hallitsemaan maisemaan!
Lauluja on kaikkiaan viisi: Usu no koe,
Chidori no kyoku, Yashiyo jichi, Sh ujo no
tsuru ja Yiigao. Kiinnostun heti levyn
toisesta kappaleesta, chidori-linnun lau
lusta -mikä on tämä rantalintu, tämä lä
hes myyttinen surun, alakulon ja yksinäi
syyden symboli, jonka tapasin jo viimek
si, kirjoittaessani nuoren Atsumorin kuo
lemasta? Laulun teksti on Heian-kauden
hovirunoutta, siinä kaikuvat sekä
Kokinshiin että Kinyoshun säkeet. Musiik
ki sen sijaan on myöhempien aikojen pe
rua ja varta vasten 13-kieliselle kotolle
sävelletty.
Chidori no kyoku on pitkä kappale, lähes
12 minuuttia pitkä. Sen kolmijakoinen
rakenne noudattaa kauniisti tyypillistä yö
-ha - kyu - periaatetta: ensimmäisessä
hitaassa osassa {koto ja laulu) aallot liik
kuvat pehmeästi rantahiekassa. Toisen
osan koto-soolossa alakuloisesti ääntelevät chidorit lentävät Akashin salmen yllä.
Päätösosassa (taas koto ja laulu) näkökul
ma muuttuu: syrjäiselle Suman rannikko
seudulle komennettu virkamies muistelee
surun ja yksinäisyyden tunteiden vallassa
omaa kotiseutuaan.
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Chida Etsuko soittaa kotoa Yamadatyyliin näppäilemällä soittimen kieliä
peukaloon, etu- ja keskisormeen kiinnite
tyillä kartionmuotoisilla plektroilla eli
tsumeilla. Hänen lauluäänensä liikkuu
varsin laajalla alueella ja vastaa soinnil
taan lähinnä länsimaista sopraanoa, niin
pä jotkut alasävelet tuottavatkin pieniä
vaikeuksia. Hänen hengitystekniikkansa
on kuitenkin erinomainen: hän fraseeraa
ja kuvioi vaivatta pitkiäkin loogisia ko
konaisuuksia.
Palatkaamme lintuihin ja leikkikäämme
hetki humanistiornitologia. Lintumaailman kirjohan riippuu ajasta ja paikasta,
emotionaaliset konnotaatiot taas kustakin
kielestä ja kulttuurista. Sanakiijojen mu
kaan chidori on englanniksi plover, joka
määritellään "lyhytnokkaiseksi kahlaajalinnuksi, jonka voi löytää veden ääreltä,
mutta usein myös ruohikkomailta, tund
ralta ja vuorilta^^ . Lintu kuuluu Charadriidae-lahkoon, johon suomalaisten
lintukirjojen mukaan kuuluu sekä tyllejä
että kurmitsoja. Levinneisyyskartoista
selviää, että näistä ainoastaan pikkutylli
(charadrius dubius) esiintyy myös Japa
nissa. Charadriidae-kahlaajien alalahkoihin (Pluvialis ja Vanellus) kuuluvia lintu
ja ei suomalaisista lintukirjoista löydy.
Mainittakoon vielä englannin ploverin
varsin mielenkiintoinen etymologia: se
juontaa juurensa latinan 'sadetta' tarkoit
tavasta sanasta (pluvia).

Tällä perusteella meillä siis olisi kaksi
vaihtoehtoa chidorin vastineeksi: joko
"kyseenalainen kahlaaja" (charadrius
dubius) tai abstraktisempi "sadelintu".
Mutta kumpikaan ei yleisessä kielitajussa
yksiselitteisesti liity alakuloon, suruun tai
yksinäisyyteen.

Kuuntelen sadetta ja Chida Etsukoa. Ja
yhtäkkiä muistan toisen rannalla seisojan,
tällä kertaa suomalaisen:
"On suuri sun rantasi autius, sitä sen
tään ikävöin, kun villisorsan valitus soi
kaislikossa öin.f,
Sama sielunmaisema, joten chidorin
emotionaalinen vastine on tietysti villisorsal Myyttinen lintu sekin 一 ei mi
kään Töölönlahden pullasorsa tai anas
platyrhynchos, vaan ihmisen tunteiden
heijastuma; lintu jota ei nähdä ornitologi
sena lajiyksilönä, vaan jonka valituksessa
soi ihmisen oma ikävä ja jolle annetaan
tähän valitukseen sopiva, alkusointuinen
nimi.
Molemmissa tapauksissa ihminen seisoo
rannalla, rajatilassa, maan, veden ja il
man kohtauspisteessä, kuuntelemassa
ulkoisia ja sisäisiä ääniä: mutta siinä,
missä villisorsan kuuntelija näkee ulkoi
sen maiseman itsensä jatkeena ja vaipuu
sentimentaaliseen itsesääliin, chidorin
tarkkailija sijoittaa itsensä osaksi ulkoista
maisemaa ja suree filosofisesti kaiken
katoavaisuutta.

Illaksi sää muuttuu. Taivaalle kipuaa
kuu. Tähdet näkyvät.

KESÄN PERINNEJUHLA
Sadetta, tuulta ja ukkosta uhmaten matka
si 26 retkeläistä sunnuntaina 28.8.2005
lautalla Suomenlinnaan viettämään JKY:n
perinteistä loppukesän juhlaa. Jakauduim
me kahteen ryhmään, joista toinen teki
Antti ja Laura Lappalaisen opastamana
museokierroksen, ja toinen osallistui
Urasenken Suomen osaston jäljestämään
teetaidetilaisuuteen Tokuyuanteehuoneella. Isäntänä toimi Markku Pel
tola ja hänen avustajanaan Reetta Näätä
nen.
Kaikki yhdessä nautimme o'bentot Pot
Viaporin tiloissa. Soile Paasonen, joka
lähtee syksyllä puoleksi vuodeksi Japaniin
tekemään keramiikkaa ja pitää näyttelyn
ensi keväänä Tokiossa, esitteli meille Pot
Viaporin taiteilijayhteisön toimintaa.
Sateesta huolimatta kaikki tuntuivat ole
van tyytyväisiä. Suomenlinnassa on aina
antoisaa käydä, säätila antaa oman vivah
teensa vierailulle.

Ulla Arjamaa

Leenamaija Thuring
1. CHIDA^ E tsuko: Japon: Chants 〇）nrtois.
Musique du monde. Buda Musique,
France,198 7862, s.a
2. Kokinshu koottiin 900-luvun alussa ja
Kinyöshu 1100-luvun alussa.
3. The Neiv Oxford Dixtionary of E 娘i曲.
Oxford: Clarendon Press, 1998.
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Vaikutteiden virtaa:
se toinen Suzuki 一
menetelmä
Edellisessä Tomon numerossa esittelin
kaksi teosta, joissa kummassakin heijas
tuu kiinnostavasti se, miten 1900-luvun
moderni japanilainen teatteri ja tanssi ovat
ammentaneet japanilaisesta perinteestä ja
samalla kuitenkin linkittyneet länsimai
seen teatteri- ja tanssiperinteeseen.
Hyvä esimerkki tällaisesta kulttuurien
vuorovirrasta on myös ohjaajan ja teatte
rinjohtajan Tadashi Suzukin työ, joka
käynnistyi 1960-luvun puolivälissä Japa
nissa, Wasedassa. Jo 1970-luvun alussa
Suzuki ja hänen ryhmänsä tähtinäyttelijä
Kayoko Shiraishi herättivät kiinnostusta
Ranskassa, ja ryhmän säännölliset vierai
lut Eurooppaan ja etenkin Yhdysvaltoihin
käynnistyivät.

Antiikin tragediaa japanilaisen
perinteen kautta
Erityisen menestyksekkäitä vierailuesityksiä olivat Suzukin ja hänen ryhmänsä to
teutukset antiikin Kreikan tragedioista,
joista ensimmäinen, Euripideen Troijan
naiset', on vuodelta 1974. Ensimmäisen
kokemukseni Suzukin teatterista sain
vuonna 1986, jolloin näin Aiskyloksen ja
Euripideen teksteihin pohjautuvan sovi
tuksen 'Klytaimnestra' Kansainvälisen
teatteriliiton, ITI:n jäljestämällä festivaa
lilla Baltimoressa, Yhdysvalloissa. Esitys
oli vaikuttava, ja Kayoko Shiraishi pää
roolissa maineensa veroinen.
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Varsinaisen Suzuki -elämyksen sain kui
tenkin muutamia vuosia myöhemmin,
Suomessa 1989. Päädyin sattumoisin
Suzukin ja hänen ryhmänsä tulkiksi ja
avustajaksi ryhmän vieraillessa Lahdessa
ja Helsingissä. Wasedan Pikkuteatterina
(Waseda Sho-gekijo) aloittanut ryhmä oli
jo 1976 muuttanut nimensä the Suzuki
Company of Togaksi (SCOT), uuden
kotipaikkansa Togan mukaan, Tämä oli
SCOT:in ensimmäinen ja myös viimei
nen Suomen vierailu, ja vierailunäytelmänä oli juuri tuo 1974 alkunsa saanut
'Troijan naiset'. Suomi oli myös viimei
nen maa, missä tätä produktiota esitettiin.
Vaikka esitys oli ennen Suomeen tuloaan
kiertänyt maailmaa viisitoista vuotta,
siinä ei näkynyt festivaaliteatterieltaantumista - ainoastaan käytetty iskelmämusiikki tuntui sitovan sen edelliselle vuosi
kymmenelle.
Monella tasolla esitys toimisi varmasti
vieläkin, kolmekymmentä vuotta ensiiltansa jälkeen. Sen teemat ovat raastavan
ajankohtaisia. Suzuki itse kuvaa lähtö
kohtiaan:

Euripideen teosta lähtökohtana käyttäen
olen luonut näyttämöllisen tilanteen, jos
sa vanha vaimo, joka on joutunut lähte
mään hävitetystä kodistaan, elää mieliku
vituksessaan läpi kertomukset Troijasta.
Tarkoitukseni oli kuvata sitä onnetonta
kohtaloa, joka naisten osaksi tuli miesten
aloittaman sodan seurauksena sekä us
konnon täydellistä voimattomuutta auttaa
näitä naisia. (Suzuki, Troijan naiset, käsiohjelma).
Myös ilmaisullisesti uskoisin esityksen
yhä kantavan. Ryhmän haijoituksia ja

esityksiä seuratessa oli ilmeistä, että Su
zuki sensei piti näyttelijät ja esityksen
yksityiskohdat tiukassa kurissa. Päivittäi
seen ohjelmaan kuuluivat rankat fyysiset
treenit, jotka perustuvat hänen omaan
harjoitusmenetelmäänsä.

"Suzuki -metodi”
Harjoitusmetodin kehittely alkoi jo Wase
dan vuosien aikana. Suzukilla ei alun pe
rin ollut lainkaan teatteritaustaa, joten
mistään omakohtaisesta perinteen siirtä
misestä ei tässä harjoitustavassa ole kyse.
Mutta koska Suzukilla ei myöskään ollut
minkään tietyn koulukunnan perinteen
painolastia, hän on voinut estoitta yhdis
tellä erilaisia tekniikoita perinteistä japa
nilaisista teatterimuodoista, kuten kabukista (erityisesti aragoto -tyylisestä, voi
makkaisiin eleisiin perustuvasta kabukista) ja osin myös no-teatterista. Näihin
Suzuki perehtyi alun perin kirjallisuuden
kautta.
Harjoitusten tavoite oli alun perin hyvin
käytännöllinen: luoda parempaa ja ilmaisukykyisempää teatteria kuromalla um
peen sitä kuilua, joka vallitsi Japanissa
perinteisten teatterimuotojen ja länsimaisvaikutteisen kirjallisen draaman välillä.
Harjoitusten ydintä ovat rytmiset jalkatyöharjoitukset. Suzukin metodissa jalat näh
dään kaiken liikkeen pohjana. Maan veto
voima ja kiinnittyminen maahan saavat
hänen teoriassaan lähes myyttiset mitta
suhteet. Ritualistisena lähtökohtana on
pahojen henkien polkeminen maan alle,
mutta taustalla on myös halu palauttaa
yhteys maahan ja sen jumaluuteen. Polke
misesta ja hyppimisestä edetään kävelyyn
jalkapöydän eri osilla, sen uiko- ja si-

säsyrjillä ja päkiällä. Mukaan otetaan
myös no-tetterista tuttu liukuva kävely
yhdistettynä kabukin onnagata -roolien
siroon askellukseen
Ehdoton keskittyminen ja kehon kontrolli
ovat myös tärkeitä. Erityisesti lantion
aluetta harjoitetaan kehon oikean paino
pisteen löytämiseksi.1Vaikka harjoitukset
muistuttavat urheilu- tai taistelulajitreenejä, taustalla on kuitenkin tunteen ja ilmai
sun ensisijaisuus. Harjoitusten tavoitteena
on teatteri, jossa kehon käyttö on kaiken
ilmaisun taustalla, ei päämäärä sinänsä.

Kuvassa Suzuki luennoimassa New Yor
kissa, Columbia Universityn Donald Kee
ne Centerissä, jossa hän oli vierailevana
professorina v. 2002. (http://
w w w.coiumbi a.edu/cu/eal ac/dkc/)

Jatkuu seuraavalla sivulla..
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Ei ole ihme, että Suzukin menetelmä he
rätti kiinnostusta länsimaissa, ja että 1980
-luvulla monet matkustivat sitä opiskele
maan Togaan tai osallistuivat Suzukin
jäijestämiin koulutuksiin erityisesti Yh
dysvalloissa. Kehon kautta kumpuavaa
fyysistä näyttelijän taitoa kaivattiin län
nessä yhtä kipeästi kuin Japanissakin, ja
erilaisista ulkoeurooppalaisista traditioista
niitä myös haettiin. Helpoiksi Suzukin
treenit eivät osoittautuneet. Sen lisäksi,
että ne vaativat piinallista lihastyöskentelyä, haasteena oli myös koko kehon pai
nopisteiden miettiminen uudestaan. So
peutuminen ehdottomaan kuriin ja varsin
autoritatiiviseen oppimiseen ei varmasti
kaan ollut monelle länsimaiselle opiskeli
jalle helppoa. SCOT -ryhmän esityksissä
niiden tulokset kuitenkin olivat inspi
roivia.

Suzukin näkemyksiä teatterista on kään
netty englanniksi ja koottu teokseen:

Suzuki, Tadashi (1986) The Way of Ac
ting. The Theatre Writings of Tadashi
Suzuki. Translated by Thomas Rimer.
New York: Theatre CommunicationsGroup.
Suzukin 2000 -luvun tekstejä löytyy
osoitteista:
hHD：〃www.blesok.com.mk/lekst.asp ?
lang二eng&tekst二484
hlip ：〃w w w.coiumbia .edu/c u/ealac/dkc/
sen/tadashi suzuki [ext.hhnl

Anna Thuring
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KESÄLOMALLA
•JAPANISSA1
Kesälomalla japanilaiseen tunnelmaan,
se on mahdollista myös matkaillessa pohjois-Suomessa. Tämä mahdollisuus tar
joutuu Ranuan Simonjärvellä, jonne voi
suunnata koko perheen kera, jolloin oh
jelmaan voi ottaa sekä eläinpuiston, että
Japanitalon. Kesällä 2005 Japanitalon
ohjelmistoon kuului teeseremonia. Koh
teena jo pelkkä talo puutarhoineen on
mielenkiintoinen. Talo sijaitsee rauhalli
sella paikalla Simonjärven rannalla ja se
on kuin kotonaan pohjoissuomalaisessa
maisemassa. Talon etualalla on puutarha
ja sisältä löytyy historiaa ja monia mie
lenkiintoisia esineitä Japanista. Japanitalossa on opastettu kierros, jossa kerrotaan
talon historiasta ja myös tietoa Japanis
ta. Markku Peltola toimitti meille aidon
teeseremonian ja kertoillen samalla teekoulusta, teeseremoniasta ja sii
hen liittyvistä asioista. Suosittelen kaikil
le TOMO:n lukijoille poikkeamista poh
joisen matkallaan Japanitalossa. Näkemi
sen arvoinen rauhallisella tunnelmalla
varustettuna.

'Nihon no le' eli Japanitalo Ranuan Simonjärvellä. Ranua ja Honsun saaren
pohjoisosassa sijaitseva Iwasakimura
solmivat ystävyyskuntasopimuksen
vuonna 199〇. Iwasakimurassa on joulu
pukin maa ja Ranuan Simonjärvellä Japa
nitalo. Talo on rakennettu ranualaisiwasakilaisena yhteistyönä ja vihitty
käyttöön japanilaisin seremonioin loppu
syksystä 1998.

Teuvo Ronkainen

Kuvat: Teuvo Ronkainen
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RIKI-BAKA
Hänen nimensä oli Riki, joka merkitsi
voimaa, mutta ihmiset kutsuivat häntä
nimellä Riki-Baka, joka tarkoitti Yksin
kertaista Rikiä tai Hullu-Rikiä, koska hän
oli syntynyt ainaiseen lapsuuteen. Samas
ta syystä hänelle oltiin ystävällisiä~ opa
kun hän sytytti talon tuleen viemällä pala
van tulitikun moskiitto verkkoon, ja taputti
sitten käsiään ilosta tulta katsoessaan.
Kuusitoistavuotiaana hän oli pitkä vahva
poika, mutta mieleltään hän pysyi aina
onnellisena kaksivuotiaana ja sen takia
jatkoi yhä leikkimistä hyvin pienten lasten
kanssa.

Naapuriston suuremmat lapset neljästä
seitsemään vuoteen eivät halunneet leik
kiä hänen kanssaan, koska hän ei kyennyt
oppimaan heidän laulujaan ja pelejään.
Hänen lempilelunsa oli luudanvarsi, jota
hän käytti keppihevosena; ja tuntikausia
hän saattoi ratsastaa luudalla ylös ja alas
taloni edessä olevaa mäkeä hämmästyttä
vän raikuvasti nauraen. Lopulta hänestä
tuli hankala meluamisensa takia ja minun
oli pakko sanoa hänelle, että hänen tuli
etsiä toinen leikkipaikka. Hän kumarsi
alistuneesti ja lähti—surullisesti vetäen
luutaa perässään. Hän oli aina kilttiä ko
konaan harmiton, ellei hänelle annettu
tilaisuutta tulella leikkimiseen; hän har
voin antoi kenellekään syytä valittami
seen. Hänen suhteensa elämään kadullam
me oli tuskin enempää kuin koiran tai
kananpojan, ja kun hän lopulta katosi, en
häntä kaivannut. Kului kuukausia ennen
kuin tapahtui mitään, joka olisi muistutta
nut minua Rikistä.
"Mitä Rikistä on tullut?" kysyin vanhalta
puunhakkaajalta, joka toimittaa naapuris

18

toomme polttopuuta. Muistin, että Riki
oli usein auttanut häntä taakkojen kanta
misessa. "Riki-Baka?", vastasi vanha
mies. "Voi, Riki on kuollut一
poikaparka!.. Niin hän kuoli lähes vuosi
sitten, hyvin äkkiä. Lääkärit sanoivat,
että hänellä oli joku sairaus aivoissa. Ja
Riki-parasta on nyt myös kummallinen
tarinakin."
"Kun Riki kuoli, hänen äitinsä kirjoitti
hänen nimensä 'Riki-Baka' hänen va
semman kätensä kämmeneen—
kirjoittaen 'Rikin' kiinalaisella merkillä
ja 'Bakan 'kana-merkillä. Ja hän sanoi
monet rukoukset Rikin puolesta, rukoil
len, että hän syntyisi uudelleen johonkin
onnellisempaan tilaan."
"Nyt noin kolme kuukautta sitten Nani-

gashi-Saman arvokkaassa asuintalossa
Kojimachissa syntyi poika, jolla oli kir
jainmerkkejä vasemman kätensä kämme
nessä, ja merkit olivat hyvin selvästi luet
tavissa- xRiki-Bakax!^^

"Talon väki tiesi, että syntymän oli täyty
nyt tapahtua vastauksena jonkun rukouk
seen, ja he ryhtyivät tekemään tiedustelu
ja kaikkialla. Lopulta eräs vihanneskauppias toi heille sanan, että Ushigomen
korttelissa oli aikanaan elänyt yksinker
tainen poika Riki-Baka nimeltään, ja että
hän oli kuollut viime syksynä. Talosta
lähetettiin kaksi miespalvelijaa etsimään
Rikin äitiä."

jä kuin että sinun pitää hangata ihoa sa
vella, joka on noudettu edellisen olomuo
don ruumiin haudalta..."

Lafcadio Hearn: Intohimon karma,
Japanin kummitustarinoita. Toimitta
nut ja kääntänyt Juhani Lompolo
(Teksti: Juhani Lompolon ja Orientan
luvalla)
www.orienta.fi

"Palvelijat löysivät Rikin äidin ja kertoi
vat hänelle mitä oli tapahtunut, ja hän oli
tavattoman iloinen, sillä Nanigashin talo
on hyvin rikas ja kuuluisa. Mutta palveli
jat kertoivat, että Nanigashi-Saman perhe
oli hyvin vihainen lapsen kädessä olevas
ta zBaka'-sanasta. zJa mihin on sinun
Rikisi haudattu?' palvelijat kysyivät.
'Hänet on haudattu Zendojin hautaus
maalle', äiti kertoi heille. 'Antakaa meil
le vähän savea hänen haudaltaan', palve
lijat pyysivät.

"Niin äiti meni heidän kanssaan Zendojin
temppeliin ja näytti heille Rikin haudan;
ja he ottivat siltä vähän hautasavea mu
kaansa furoshiki-liinaan käärittynä...
Rikin äidille he antoivat vähän rahaa—
kymmenen jeniä."

"Mutta mitä he tekivät sillä savella?"
kysyin. "No, " vanha mies vastasi, "tiedät
toki, ettei käy päinsä antaa lapsen kasvaa
sellainen nimi kädessään. Eikä ole mi
tään muuta tapaa poistaa sillä tavalla
lapsen ruumiiseen tulleita kirjainmerkke19

共振を求めて:
年間を通じて頻繁に海外を飛び回るビジネス戦士ほどではないにしても、演奏
家や作曲家も国内、海外の別なく旅行を仕事の一部とする人種の一つでしょ
う。いつの日にかもっとメディアが発達し、本人がおもむかなくとも、住んで
いるその場所から生演奏に近い音響と臨場感で 、遠く離れた場所に向けて演奏
できる時代が来ないとも限らないが、想像しただけでもゾッとするほど味気な
いこと甚だしい。そこには大切な共振とそこから生まれる不確定要素が欠けて
しまうことは確かだ。
共鳴?そう、その土地固有の空気、水、食べ物、気候との共振が演奏に及ぼす
影響は決して少なくない。それは、いい演奏をするためには美味しい空気、
水、変化にと富み洗練された食事、そして穏かな気候が必要という意味ではな
く、それまで経験をしたことのない千変万化な環境が思いもよらない演奏を生
み出すという意味である。それらは創造的不確定要素として常に歓迎すべきも
の。
これまで一体どれほどの不確定要素と遭遇し、そのたびに新しいことを学んで
きたことだろう。
中国の大連は私が3歳まで住んだ街だったが、20年ほど前にコンサートで訪れた
ことがあった。2千人入る会場は満席。マイク無しで（ギターを）弾き始めたも
のの、後方からジワジワと騒ぎが起こり、津波のように前方へ押し寄せてき
た。と、間もなく大きなスタンド•マイクを持った係りの人が舞台中央まで小
走りにやってき、電源の入ったマイクを演奏している私の目の前にドンと、大
音響とともに設置すると会場中から拍手が沸き起こった。騒いでいたのは「音
が小さ過ぎて聞こえない！」、と言っていたのだ。その頃中国で流行っていた
歌を弾き始めると会場全員で大合唱。アンコールの時は「サクラを弾け」と脅
かしの勢いで要求され、しぶしぶ弾き終わると私ひとりを舞台に残し 、それこ
そ波が一斉に引くがごとく満員だったはずの聴衆は消えていった。
猛暑のメキシコシティでは、会場の窓という窓を開け放ち、外から漂うタコス
の刺激的な匂いを嗅ぎながら演奏したこともある。山岳地帯に忽然と現れる町
タスコでは、世界遺産にも登録されている素晴らしいバロック教会で演奏した
こともあった。
べネズエラでは、うまく説明できないが、一つの舞台に二つの客席がくの字型
にくっついたような、おそらく世界に二つとない特異なホールで演奏したこと
もあった。
そこの人たちの流儀にしたがい、全てを肯定的に楽しんできた。
そして、ヨーロッパやアメリカの様々な都市で演奏するときにも必ず何か新し
い不確定要素に出会い、楽しませてくれる。
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k

演奏家がコンサートのために全力を尽くして準備するのは当たり前のこと。し
かし、最後の仕上げはコンサートの当日まで残したままにして置きたい。何故
なら仕上げは私一人で成し遂げられることではなく、

その日の聴衆との共振によって行われるものと考えるから。この度のフィンラ
ンドではいったいどの様な共振が生まれるのでしょうか。

佐藤紀雄
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Runoja
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Runot: Kirsti Suomivuori

Japanilainen ruoka — suomalaiset ainekset
Tsukemono
漬物

Japanilainen pikkelsi, ''tsukemono", on yksi meidän tärkeimmistä lisukkeista. On vaikea
kuvitella ruokaa ilman tuskemonoa, joten sitä tehdään monilla eri tavoilla, monista eri
vihanneksista. Tässä esittelen kenties suosittuimman ja helpoimman "Ichiyazuke" (eli
suomeksi yhden yön liottaminen).

Ainekset
A
kiinankaali
suolaa
kuivattu chilipalko
B (liemi)
riisietikkaa tai valkoviinietikkaa
dashi-lientä (ks.Tomo.2/2005)
ohje

1.Irrota kiinankaalin lehdet toisistaan.
2. Ota yksi lehti ja ripottele sen päälle runsaasti suolaa. Ota toinen lehti ja aseta se edel
lisen päälle. Suolaa se. Tee samoin lopuille lehdille.
3. Jätä lehdet päällekkäin kunnes ne ovat pehmenneet (n.tunti).
4. Pese lehtistä ylimääräinen suola, ja puristele kevyesti pois ylimääräinen vesi.
5. Leikkaa lehdet suupaloiksi ja laita ne kannelliseen muovi/lasiastiaan.
6. Lisää astiaan liemi B niin että kiinankaalit peittyvät (puolet etikkaa, puolet dashilientä) ja kuivattu chili.
7. Voit vielä lisätä hyvin ohueksi suikaloitua porkkanaa, kurkkua, munakoisoa.
8. Sulje kansi ja jätä jääkaappiin yhdeksi yöksi.
Valmis tsukemono säilyy jääkaapissa noin viikon verran.
Tsukemono on helppo tehdä,
mutta vaikeaa on tietää suolan
etikan ja dashi-liemen sopiva
määrä. Kokeilemalla oppii, mikä
maistuu itselleen parhaimmalta.

Ruokaohje: Kurihara Kaoru
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Kantakaupungin Kitarakonsertit ry / Rody van Gemert
Keijukaistenpolku 5 C 27
00820 Helsinki
Mobile: 050 3665178
E-mail: rgemert@siba.fi

Kantakaupungin Kitarakonsertit RY. organizes its yearly festival for
the third time. This year's festival has as its themes Japanese, Dutch
and Italian guitar music, as well as concertos for guitar and orches
tra. The program is as follows:
18.10.Opening concert by Petri Kumela. Temppeliaukio church.19.00
presentation of Kumela s latest CD with Norgren's music on the ALBA label Sor, Takemitsu , P.H. Norgren

21.10. Janne Malinen and Aito chamberorchestra Temppeliaukio church 19.00
Leo Mcfall 一 conductor P. Damian Rees - guitar concerto (premiere)

24-25.10 Masterclass for the students of the Sibelius Academy by Japanese guitarist
Norio Sato
26.10. Recital by Japanese master guitarist Norio Sato. Sibelius Academy Concert
Hall19.00 Takemitsu, Matsudaira, Kondo, Andriessen, Guastavino,Bach, Sor.
20.10. Recital by Martin Fogel (Sweden) Töölön kirkko.19.00 van Woudenberg
(premiere), Takemitsu, Jose,
1.11. Debut recital Mikko Ikäheimo Sibelius Academy Concert Hall19.00
Ensemble Avoin, Niels Schweckendieck conductor T.Räisänen guitar concerto
(premiere), M. van der Aa, M.Kagel

10.11. Katse Japaniin part II, Rody van Gemert, Sibelius Academy Concert Hall
19.00 La Tempesta Orchestra, Jyri Nissilä - conductor,Mikko Ikäheimo - kitara, Janne
Malinen 一 kitara, Aki Suzuki - buto dance, Tommi Kitti 一 dance, Sara Leino 一 lights
Yoshihisa Taira 一 solo work and concerto for 2 guitars & orchestra (Finland
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miere) Ton de Leeuw 一 solo work and concerto for 2 guitars & orchestra (Finland pre
miere),

18.11.La bella Italia! Final concert by Jyrki Myllärinen. Temppeliaukio church 19.00 da
Milano, Giuliani, D'Angelo, Myllärinen

The Kantakaupungin Konsertit Festivals have been organized with support from:
Antti ja Jenny Wihurin rahasto, Helsinki city/TASKE. The Dutch Embassy, The Swed
ish Embassy, The Sibelius Academy, Gaudeamus/Muziekgroep Nederland, The Helsinki
Guitar Society, Fazer Music, Liikanen Musical Instruments, Tapiolan Musiikkiopisto, Itä
Helsingin Musiikkiopisto, Espoo Juvenalia Musiikkiopisto, Annantalo, Finnish National
Archives, Elisabeth University of Music Horoshima Japan.
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Japanese Language Proficiency
Test Suomessa ensimmäistä kertaa 4.12.2005.
ILMOITTAUTUMISOHJEET

1. Aika
1.8.-7.10.2005, klo 16.30 mennessä.
2. Tapa
Täytä Test Guide -vihkosen välistä löytyvä Application Form ja Test Voucher huolelli
sesti ohjeita noudattaen. Palauta molemmat, maksutosite (katso kohta 3.) sekä 2 valoku
vaa lähetystöön joko postitse tai tuomalla ne kulttuuri ja informaatio-osaston vastaanot
toon (Unioninkatu 9, 00130 Helsinki). Lähettäessäsi kaavakkeet postitse, liitä mukaan
yksi postimerkki Test Voucherin palautusta varten.
3. Koemaksu Level1:50EUR Level 2 : 50EUR
Level 3 : 40EUR Level 4 : 40EUR

Koemaksu on maksettava alla mainitulle tilille ennen ilmoittautumista ja kuitti maksusta
on toimitettava ilmoittautumislomakkeiden mukana lähetystöön.

Pankki: Nordea (Helsinki WTC)
Saaja: Embassy of Japan/Kikin
Tili:120030-12369
4. Alustava koeaikataulu
Paikalla viimeistään klo 12:30
Koe alkaa klo 13:00
Koe loppuu klo 16:25 (1 kyu), 15:50 (2 kyu), 15:45 (3 kyu) tai 15:05 (4
kyu)

5. Koevälineet
Test Voucher, lyijykynä (HB tai No.2), pyyhekumi, valokuvallinen
henkilöllisyystodistus. (Koneellisessa tarkistuksessa vain
lyijykynämerkinnät tulevat luetuiksi.)
6. Lisätietoja
Japanese Language Proficiency Test kotisivut:
http://momo.Jpf.go.ip/jlpt/home.html

Jatkuu seuraavalla sivulla
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7. Kyselyt
Japanin Suurlähetystö, Kulttuuri ja Infor
maatio-osasto Unioninkatu 9
00130 Helsinki
Puh: 09-6860200
Fax: 09-6927923
E-mail: inquiry.fi@jpnembassy.fi

Tulevia tapahtumia ja muita ajankohtai
sia asioita voi seurata Suomen Tokiossa
toimivan suurlähetystön uudistetuilta
verkkosivuilta osoitteesta
www.finland.or.jp .

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
ROVANIEMENTE 29, 97708 F^ÄHUA
OLANGONTE 20 SIMONJÄRVI
016-359 035, FAKSI 355 2510
wwwjanua,舫瓣癩德诳〇
Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.
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•
•
•
•
•

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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JAPANILAIflA 9ANANWKUJA JA IDIOMEJA
Japaninkielisiä sananlaskuja ja idiomeja esittelevä artikkelisarja jatkuu. Jokai
sessa artikkelissa esitellään muutama japanilainen kotowaza (sananlasku/idiomi) sekä
yoji-jukugo (neljän kanji-merkin muodostama idiomi) satunnaisessa järjestyksessä.

ことわざ kotowaza^ sananlaskuja
Ajan kuluminen ja käyttö:

転がる石に苔むさず

転がる korogaru, kieriä5
石
苔

ishi, 'kivi'
koke, 'sammal'
むす musu, 'kasvaa', 'kehittyä' (tässä kielteisessä muodossa niusazu)
Korogaru ishi ni koke musazu, kierivä kivi ei sammaloidu :

Sananlasku on olemassa useilla eri kielillä. Japanissa se tavallisesti viittaa siihen, että
paikallaan oleminen on hyvä asia. Esimerkiksi usein työ- tai asuinpaikkaa vaihtava hen
kilö (vierivä kivi) ei saavuta suosiollista sosiaalista asemaa, eikä rikastu ('sammal' viit
taa tässä saavutettuun asemaan tai taloudelliseen hyötyyn). Jos katsoo japanilaisia puu
tarhoja, joissa sammal on kasvanut hitaasti ja arvokkaasti vanhojen patsaiden ja kivien
päälle, voi sanonnan ymmärtää helposti. Toisaalta sanonnan länsimainen tulkinta tunne
taan myös Japanissa, joten sanonta voi viitata samaan kuin Suomessakin: 'paikallaan olo
on laiskuutta ja huonoutta 一 työtä tekemällä ja liikkumalla pääsee elämässä eteenpäin'.
Sananlasku voi esiintyä myös seuraavassa muodossa:

転がる石には苔が生えぬ
Muutoin samanlainen kuin yllä, mutta verbi on 生える haeru, 'kasvaa', tässä kielteises
sä muodossa haenu.
Korogaru ishi ni wa koke ga haenu, 'vierivään kiveen ei sammal kasva'
Muita aikaan liittyviä sananlaskuja japaniksi:

顎振り三年
顎

ago, 'leuka'
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顎阪 り

agofuri, tässä: 'miten/missä kulmassa japanilaista bambuhuilua,
Shakuhachia pidetään leukaan nähden, kun soitetaan5
二年 san-nen, * kolme vuotta'
Agofuri san-nen, 1 leukakulmalleuka-asento, kolme vuotta":

Sanonta viittaa siihen, että erilaisten taitojen oppimiseen kuluu aikaa ja täytyy nähdä
vaivaa. Shakuhachi-huilu (尺八) on tavallisimmin bambun rungon alaosasta valmis
tettu, ulkoisesti yksinkertainen, mutta teknisesti monimutkainen soitin. Nimi perustuu
muinaisiin mittayksiköihin: shaku oli noin 30 cm:n pituus, hachi on puolestaan
'kahdeksan'. Shaku-pituusyksikkö jaettiin alayksiköihin nimeltä sun. Kyse on siis huilun
1 shakun ja 8 sunin pituudesta. Huiluja on olemassa eri mittaisia, mutta nimitys on aina
sama.
Shakuhachi on pystyhuilu, jossa on vain viisi aukkoa. Aukot voidaan peittää sormilla
myös osittain (esim, kolmasosa, puolet tai kaksi kolmasosaa), joten soitin on sävelas
teikoltaan laaja. Soittaminen sujuu periaatteessa eri sormitusten avulla, mutta suukappa
lekin on ainutkertaisesti vuoltu. Soittaja voi aikaansaada erilaisia vivahteita puhaltamalla
soittimen suukappaleeseen eri kulmista. Sananlaskun mukaan pelkästään sen oppimi
seen, miten shakuhachia pitelee leukaansa nähden, kuluu kolme vuotta. Epäilemättä
erilaisten sormi- ja puhallustekniikoiden omaksuminen kestää tämänkin jälkeen vuosia,
kuten seuraava sananlaskukin antaa ymmärtää.

首振り三年、ころ八年
首
kubi, 'kaula'
首振り
kubifuri, 'kaulan liike'
二年 san-nen, 'kolme vuotta'
j ろ koro, 'muuan sormitus, jossa shakuhachi-huilun kahta aukkoa

peitetään sormilla vuorotellen, muut kolme aukkoa pidetään
avoimina'
ノl年 hachi-nen, 'kahdeksan vuotta'
Kubifuri san~nen, koro hachi-nen,'kaulan liike kolme vuotta, koro-sormitus
kahdeksan":
sananlaskun mukaan shakuhachia soittaessa kaulan liike (symboloi tässä aivan alkeellis
ta taitoa/tasoa) omaksutaan vasta kolmen vuoden kuluttua, mutta yhden sormituksen
oppimiseen kuluukin jo kahdeksan. Vastaavia sananlaskuja suomen kielellä voisivat olla
esimerkiksi 'hiljaa hyvä tulee', 'kymmenen vuotta puukin kasvaa', 'hyvä työ vaatii
aikaa', 'harjoitus tekee mestarin' tai 'ei Roomaa päivässä rakennettu'.

30

四字熟語 yoji-jukugo^ idiomeja, jotka muodostuvat neljän kanjimerkin yhdistelmistä
万年青年
万年 man-nen, 'kymmenentuhatta vuotta5
青
ao, 'sininen5 tai 'vihreä, 一 luetaan tässä sei
青年 seinen, 'nuorukainen5

Man-nen seinen^ 'Kymmenentuhatta vuotta nuorukainen
Mies, jonka olemus säilyy nuorekkaana vuodesta toiseen. 'Ikuinen
nuori， 一 sanonta viittaa pääasiallisesti ulkoiseen olemukseen.

百年河清
百年
河
清
河清

hyaku-nen, 'sata vuotta5
ka, 'joki5 一 usein merkityksessä Kiinan Keltainenjoki
sei, 'puhdas5
kasei, 'Keltaisenjoen puhdistuminen5
Hyaku-nen, kasei, 'Sata vuotta, puhdas Keltainenjoki"
Idiomi viittaa epätodennäköiseen asiaan/tapahtumaan: vaikka
odottaisi sata vuotta, mutainen Keltainenjoki ei muutu puhdasvetiseksi. Sanonta on perä
sin Kiinasta, jossa Keltaiseenjokeen viitataan toisinaan 'mutaisena jokena5. Suomenkie
lisissä sanonnoissa esimerkiksi 'Helvetti jäätyy5 tai 'lehmät lentävät5.

三日坊主
三 日 mikka, 'kolme päivää5
坊主 bozu, 'buddhalainen munkki5

Mikka bozu, 'kolmen päivän munkki"
Sanonta viittaa luovuttamiseen kesken kaiken tai henkilöön, joka luovuttaa. Tie buddha
laiseksi munkiksi on pitkä ja vaativa. Keskeyttäminen ei ole tavatonta, mutta kolme päi
vää on lyhyt aika, joten 'kolmen päivän munkki5 on jo todella lyhytjännitteinen henkilö.
Teksti: Pia Matilainen
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä jul
kaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 € 4- postituskulut, paitsi numerot: 22 KEN, 23
EN ja 24 EIGA 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 ja 13 myydään erikoishin
taan 1,70 € +postituskulut.

HASHIEN AIHEET

橋

Merkki (1)julkaisun nimen jälkeen tarkoittaa, että se on loppuunmyyty.

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta (1)
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, mm. Heian-kauden kirjallisuutta, Zen- maalaustaiteen tyh
jyys, Japani kansainvälistymisen paineessa.
11.-12. Japanilainen maailmankuva (1)
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
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen puutarhaan
24. EIGA - Katsaus japanilaiseen elokuvaan
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Tapio J. Tuomi:
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU JA
LAAJENNETTU PAINOS. NYT 5445
KANJEISTA MUODOSTETTUA ITSE
NÄISTÄ SANAA. Suomen- ja japanin
kieliset hakemistot, samoin hakemisto
kanjien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 25 e + postikulut, muut 29 e
postikulut.

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomenkie
linen oppikirja. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 €
sanasto 4 € 4- postikulut.

Piijo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERA
TURE IN FINNISH
LANGUAGE,
BIBLIOGRAPHY

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta
japanilaisesta kirjallisuudesta kiinnostu
neille, luettelot mm. teoksen, tekijän, genren ja kääntäjän mukaan. 80s.
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____________________________________________________
PUH/FAX

POSTITOIMIPAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ

ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT

趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA,
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.
IKEBANA: Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496

KALLIGRAFIAA: TOMOHIMASSA
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496
KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjerna p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, sali 307. Ilmoittau
tuminen miija.paatero@iki.fi. Jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä.
Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkuIttuuri .net
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).
Keittiöön mahtuu z7-8 henkilöä, kokatut herkut syödään paikan päällä!

Yhdistyksen kautta:
• j apanikäännökset
• puhtaaksikiijoitukset
• käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja luennot
kouluille, opistoille ja liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös japaninkielistä
opastusta.

Tiedustelut: 09-698 6496 (Puh/Fax)
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JÄSENMAKSU (20 euroa)
(tilinro 800018-78964437) maksettaessa
pyydämme aina ilmoittamaan pankkisiir
ron VIESTI-osiossa jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kii
tos!
Muuttuneet osoitetiedot toivomme
lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.,
PL 305,00101 Helsinki
tai ulla.aijamaa@japaninkulttuuri.net

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäse
neksi ? 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 postite
taan 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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Kuva: Teuvo Ronkainen
Kuvassa Japanitalon kivilyhty Ranualla

