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Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.

日本文化友の会
日本文化友の会は1978年に設立され、

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen
tavoitteena on tehdä japanilaista kulttuuria
tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle
suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää
vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatterija konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä,
elokuvailtoja ja myyjäisiä.

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j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:

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

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」など万あります.
またサークルとして。生花、書道、言葉
のボール、折紙、料理の各部が活勤して

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な
祭り事も行っています.さらに日本の美術

Harrastuspririt:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, 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し、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.Box3@5)OWl
Helsinki,電話ファックス09-698 6496］で

す。

YHDrSTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan)
ja Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).

Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse: Ulla Aijamaa 09- 724 5031 tai
Laura Lappalainen 09- 698 6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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こんにちは
Tällä kertaa tomoa tehdessä voi sanoa, että kesä jatkuu. Illat ovat alkaneet hämärtyä,
mutta lämmintä on edelleen. Koko kesän on ollut kuuma ja kuiva. Liian kuiva sanoisi
vat monet ja olen heidän kanssaan melko samaa mieltä. Toisaalta lämmin ei luita riko
suomalainen sananlasku sanoo.

Yukako on kirjoittanut hienon artikkelin 睡眠 -aiheesta. Lisäksi Anna kertoo Japa
nilaisvaikutteista Suomen kesässä. Outi kuljettaa meitä Kiotolaisiin puutarhoihin.
Syksyllä on monia mielenkiintoisia tapahtumia: Japanilainen naiskuoro POCO A POCO ja helsinkiläinen KAMARIKUORO GALLERIE pitävät yhteiskonsertin sunnun
taina 17.9.2006 klo 17.00 Johanneksen kirkossa (Korkeavuorenkatu 12, Helsinki).

Lisäksi Munkkikuoro Tendai Shomyo on tulossa vierailulle 26.10.2006.
Isäntäperheitä tarvitaan myös paljon, kun sendaista tulee iso lukiolaisryhmä viikoksi
Suomeen marraskuussa 2006.

Joulukuussa pidetään Japanese language profiency test 2006 Suomessa jälleen kerran.

Lisäksi syksyllä on seminaaria ja mahdollisuus myös katsoa Kurosawa-ohjelmistoa
Suomen elokuva-arkistossa.
Pia Matilainen perehdyttää meidät jälleen kerran japanilaisten sananlaskujen ja idiomi
en saloihin.

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!

Terv. Paula
Tomon päätoimittaja
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睡眠
目が覚めると天井の電灯の明かりが目に入った。しんと静かな
真夜中のマンション。自分が自室の床に寝ていたということはす
ぐに分かった。はっと時計を見ると2時22分。ああそうだ、日
本人の友達を呼んで飲み会やってたんだ。ところでその彼女たち
はどこ?起き上がって台所に行くと、お皿がきれいに洗って並べ
てある。どうやら寝入ってしまった私を起こさないように気遣っ
て、後片付けだけをして帰って行ったらしい。ぼおっとした頭の
まま、今度はきちんと布団に横になって「ああ、久しくやってな
かったのになあ」と恥じ入りつつ、すく、、また寝入ってしまった。
フィンランドに来たばかりのころ、私がよくやっては颦蹙を買
うか、はたまた、あきれられるか、或は、それが長じて面白がら
れるかしていたのが、居眠りである。特にパーティーなどで人の
家に行って、夜もすっかりふける頃には、慣れない外国語で社
交しなければならない疲れが 酔いと相乗効果を起こし、自分で
も知らぬ間にソファで居眠りしていることが少なからずあった。
でも、そういう人は日本ならたくさんいそうじゃないですか。居
酒屋などで、盛り上がっている宴会の最中、畳に横になって鼾
をかいている人を見ることは珍しくもないと思うのだが。
居酒屋に限らず、日本には、公の場で居眠りしている人がたく
さんいる。昼休み時の公園で、ベンチに横になって一眠りしてい
るワイシャツ姿のサラリーマン。電車の中で隣の人の肩や胸に触
れんばかりに頭をゆらしつつ、寝ている迷惑な人。そうそう、そ
ういえば、高校の時、学校から歩いて5分のところに住んでいな
がら、いつも遅刻してやって来ては一番前の席で居眠りしていた
やつがいたなあ。そう、日本では居眠りをむさぼることは万人に
許された公的行為なのだ!同様の学説を唱えるのは、私だけはな
い。あのルース・ベネディクトも『菊と刀』（長谷川松治・訳）
の中でこう言っている。

睡眠もまた、日本人の愛好する楽しみである。それは日本
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人の最も完成された技能の一つである。彼らはどんな姿勢
ででも、またわれわれにはとても眠れそうに思われないよ
うな状況のもとにおいても、楽々とよく眠る。このことは
多くの西欧の日本研究家を驚かせた事柄である。
日本人が「楽々とよく眠る」ことが「西欧の日本研究家を驚かせ
た」ということに、かえって私なんかはびっくりしてしまうのだ
が。それがそんなにすごいことなのか! ?さらにベネディクトは
こう続ける。

アメリカ人は睡眠を体力を維持するためにするものと考え
ることに慣れている。そしてわれわれの大多数のものが、
朝目を覚まして第一に考えることは、その晩に何時間眠っ
たか計算することである。睡眠の長さによって、その日に
どれだけの精力を費やし、どれだけの能率をあげえられる
かがわかる。日本人が眠るのはそれとは別な理由にもとづ
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＜〇彼らは睡眠を好み、妨げるものがなければ喜んで寝に
就く。

これを読んで隔世の感にうたれる方も多いかもしれない。われわ
れ日本人はすっかりアメリカ化し、この誇るべき「最も完成され
た技能」は忘れ去られ、実に成人の五分のーが不眠に悩まされて
いるという事態に陥っている。今こそ、このすばらしき技能の復
権を図るべき時なのではないか。
もっともフィンランドでも、この古き良き日本の技能は評価さ
れない。一度、テンペリアウキオ教会（外国人観光客はみんな行
きたがる教会である。確かこの時も遊びに来ていた友人を案内し
て行ったと思う）のベンチでうとうと寝ていたら、教会の人らし
い男性に起こされたことがある。なぜ?ほかに誰もいなかった
し、誰にも迷惑をかけていないのに。居眠りは神を冒流する行為
なのか?静かな教会で、こころ安らかな気持ちになっていただけ
なのになあ。（ちなみに、高校の時、いつも居眠りしていた同級
生は長じて大きな寺の住職になった。どんな状況でも安らかな心
を保てることが幸いしたに違いない。）
どうもフィンランドでは睡眠は私的な空間だけで許される行為
で、大の大人が公的な場面ですることではないらしい。従って
堂々と人前で寝るということは、よっぽどその場がつまらないと
いうサインを送っているか、またはアル中か、と解釈されるよう
である。だから、と、ここで冒頭の段落にもどるのだが、うつか
り居眠りなんて「久しくやってなかった」のに、この晩は日本人
の友人につい気をゆるしてしまったのか、飲み会の最中に寝てし
まったのである。あとから彼女たちには謝ったが、もちろんみん
な「風邪ひかなかった?」と心配こそすれ、気を悪くなどしてい
なかった。ありがたいことである。（或は、気を悪くしていたか
もしれないが、それをおくびにも出さなかった、と言うべき
か 。）
植村友香子
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Lisätiedot
詳細は下記弊社までお願い致します。

Japanin Spesialisti

Laatumatkat
Hietalahdenkatu 3
00180 Helsinki
Puh 09-6866980
Japani@laatumatkatfi
www.laatumatkat.fi
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Japanilaisvaikutteita
Suomen kesässä
Japanilaisen teatterin vaikutteet ovat
olleet läsnä suomalaisissa kulttuuritapah
tumissa tänä kesänä. Ainakin kahden
musiikkitapahtuman, Naantalin musiik
kijuhlien ja Savonlinnan oopperajuhlien,
ohjelmistossa oli japanilaisvaikutteita.
Naantalissa esitettiin kesäkuussa Benja
min Brittenin kirkko-ooppera Kuovijoki
(Curlew River,1964), jonka taustalla on
tunnettu nö -näytelmä Sumidagawa.
Britten ei toki käytä japanilaista musiik
kia tai instrumentteja - ja tarinakin on
siirretty toiseen kontekstiin, mutta juoni
ja dialogi ovat kuitenkin alkuperäisen
tekstin mukaiset.

Kabuki -vaikutteet puolestaan toivat ar
vostelijoiden mukaan väriä Savonlinnan
oopperajuhlien tämänvuotisen vierailijaryhmän, Bolognan oopperan, Nabucco 一
toteutukseen. Eikä ihme: senhän oli oh
jannut japanilaisen näyttelijä-ohjaaja
Yoshi Oida (jonka suomennetusta Näky
mätön näyttelijä -teoksesta kirjoitin Tomoon viime vuonna). Yhteistä kummal
lekin vierailulle oli se, että sekä Naanta
lin että Savonlinnan esitysten arvioitiin
sopivan loistavasti valittuihin tiloihin
(Naantalin kirkkoon ja oopperajuhlien
näyttämölle) ja se, että molemmissa ko
ettiin löydetyn yhteisiä kristillisen ja
buddhalaisen maailmankuvan ylittäviä
henkisiä tasoja.

Japanilaisviritteet eivät myöskään ole
vielä tältä kesältä ohi. Turun musiikki
juhlien yhteydessä on Turun kaupungin
teatteriin tulossa vallan mielenkiintoi
nen toteutus.

Double Nora

Japanilainen Theatre Office Natori -ryhmä vierailee päänäyttämöl
lä maailmalla mainetta niittäneel
lä esityksellään Double Nora. Pe
rinteisen japanilaisen No-teatterin
keinoin toteutettu esitys perustuu
Henrik Ibsenin klassikkoteokseen
Nukkekoti, jossa tanssi, musiikki,
kuoro, puvut ja yksinkertainen
lavastus yhdistyvät moderniin
näyttelemiseen.

Näyttämöllä nähdään rinnakkain
No-teatterin miespuolinen Nora ja
modernin puheteatterin realisti
nen Nora-hahmo. Näytelmän
muut hahmot joko No-tyylisiä tai
realistisia.

Liput 25 €.
Esitykset 24.8. klo 19 ja 25.8.
klo 19.
(lähde: http://
www.unikankare.net/
teatteri_tanssi/
kaupunginteatteri.html)
Vaikka tämä ilmoitus taitaa tulla Tomon
lukijoille myöhässä niin ainakin tiedäm-
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me mitä olemme menettäneet© Kaikki
nämä kolme esitystä menivät/menevät
itseltänikin ohi tänä kesänä. Jos vain
joku 'tomolainen，niitä sattui näkemään
niin olisi kiinnostavaa lukea komment
tejanne seuraavasta numerosta!

Omat japanilaisvaikutteeni tulivat tänä
kesänä akateemisemmalta puolelta. Hel
singin yliopistossa jäljestettiin 7.-12.8.
kansainvälisen teatterintutkimuksen
liiton FIRTin mittava konferenssi. Oh
jelma oli laaja ja taso vaihteleva kuten
maailmankonferensseissa kaikilla aloil
la. Mukana oli kuitenkin kiinnostavia
näkökulmia sekä japanilaiseen että japa
nilaisvaikutteiseen teatteriin. Kaikkiaan
kuudenkymmenen paneelisession jou
kossa oli myös yksi, joka keskittyi vain
japanilaiseen teatteriin.

rin (Aoyama Gakuin University) kiin
nostava pohdinta Beckettin vahvasta
vaikutuksesta japanilaisiin ohjaajiin
(mm. Suzuki Tadashi) ja näytelmäkirjai
lijoihin (mm. Betsyaku , Takeuchi ja
Itö). Päinvastaisista vaikutuksista pu
heenollen: toisin kuin Benjamin Britten,
Beckett ei varsinaisesti myöntänyt nöteatterin vaikutusta omaan tuotantoonsa.
Ehkä ei ole kuitenkaan yllättävää, että
kriitikot ja tutkijat ovat niitä kuitenkin
hänen tuotannostaan onnistuneet löytä
mään...

Anna Thuring

Tässä yhteydessä Hiranoi Chieko Hosein yliopistosta loi kiinnostavan katsa
uksen kabuki-teatterin hierarkiaan (ookabuki, ko-shibai ja ji-shibai eli ammat
timainen, suurten keskusten ja suurten
tähtien kabuki, ammattimainen, vähäi
sempien näyttelijöiden esittämä, usein
kiertävä kabuki ja harrastajien kabuki)
ja toi esiin erityisesti ko-shibain merki
tyksen sekä näyttelijöiden että yleisön
kasvattamisessa kabuki -perinteen käyt
töön ja ymmärtämiseen.
Odananaka Akihiro Osaka City Universitystä puolestaan oli löytänyt kiinnosta
via yhtymäkohtia länsimaisen draaman
rikollishahmojen ja erityisesti kabukiteatterin ninkyo -hahmojen välillä.

Irlantilaisen näytelmäkirjailijan Samuel
Beckettin tuotantoon keskittyneessä
paneelissa kuultiin Tanaka Mariko Ho
ll

Kiotolaisissa puutar
hoissa: ensimmäinen
päivä
Toukokuinen helleaalto ja aurinko
lämmittävät ihanasti selkää kun kä
velen bussipysäkille Kioton uneksi
van rauhallisessa iltapäivässä. Bussia
odottava herttainen vanha setä nyök
kää ja kysyy Kioton murteella, mihin
olen matkalla. "Daitokujiin'', vas
taan.
Setä alkaa touhukkaasti antaa ohjeita.
Kun hänen bussinsa tulee ennen kuin
minun, hän pyytää, että pysäkille
vastikään saapunut, kaupparattaita
vetävä kumaraselkäinen mummo
vuorostaan pitäisi minusta huolta.
Myöhemmin nousemmekin samaan
bussiin ja jäämme pois pysäkillä,
jonka olin kartasta katsonut etukä
teen oikeaksi.

Edessämme on vilkkaasti liikennöity
tie. Suojatiestä ei ole tietoakaan,
mutta nostamalla käden pystyyn
mummo pysäyttää liikenteen. Minua
hiukan hirvittää, mutta tietä jo ylittä
vä mummo viittoo minua seuraa
maan. Tarjoudun vetämään hänen
painavannäköisiä kaupparattaitaan,
mutta hän heilauttaa päättäväisesti
kättään kieltäytymisen merkiksi.
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Sitten tulee kiire. Meidän täytyy
ehtiä lähestyvään bussiin! Hämmen
nyn. Mielestäni edessäni seisovan
muurin kyltissä lukee kanjimerkeillä ”Dai-toku-ji", mutta en
oikein osaa pistää vastaankaan, kun
mummo hoputtaa minua nousemaan
perässään bussiin.
Kun bussi on kulkenut kotvan,
mummo hätääntyy. "Tämän tytön
piti mennä Daitokujiin! Päästä hänet
ulos!" , mummo huutaa bussin taka
osasta kuskille, joka hermostuu ja
sanoo, ettei voi keskellä tietä pysäyt
tää. Seuraavalla pysäkillä kiittelen
mummoa vuolaasti ystävällisestä
opastuksesta ja kävelen takaisin pari
pysäkinväliä.
Kun kuljen portin ali sisään temppe
lialueelle, mieleeni tulee yliopiston
luennolla kuulemani legenda, jonka
mukaan Toyotomi Hideyoshi oli
määrännyt teemestari Sen no Rikyun
tekemään seppukun siksi, että oli
suuttunut teemestarinsa saatua itse
ään esittävän patsaan eräälle Daitokujin porteista, josta kaikkien, itsen
sä Toyotomi Hideyoshinkin, oli kul
jettava hänen alitseen.

Suuntaan ensimmäiseksi katsomaan
Ryogeninin kivipuutarhoja. Niistä
yksi, Totekiko, on Japanin pienin.
Ryogenin on syrjässä useimpien
turistien reiteiltä, joten saan nauttia
näkymistä varjoisilla verannoilla

lähes täydellisessä yksinäisyydessä.
Pohjoispuolen atsaleoja kukkiva
sammalpuutarha ajoittuu Muromachi-kaudelle. Vastakkaisella sei
nustalla levittäytyvä kiven, hiekan ja
sammaleen maisema on puolestaan
nykyajan luomus.

Näissä puutarhoissa kivet olennoivat
saaria ja vuoria, jotka - niin kuin
usein japanilaisessa puutarhataitees
sa -assosioituvat hindulaisen ja
buddhalaisen kosmologian maail
man keskusvuoreen Shumiseniin tai
taolaisten kuolemattomien asuinsi
joihin.

Seuraavan käyntikohteeni Daiseninin karesansui-puutarha 1500-luvun
alusta on Japanin kuuluisimpia, mi
kä näkyy kävijämäärissä. Puutarhan
on tehnyt tunnetuksi tapa, jolla se
tuo kiinalaisen maisemamaalauksen
estetiikan puutarhataiteen piiriin.
Kivestä ja hiekasta muodostuu vuo
ria, vesiputous, joki ja sen ylittävä
silta.
Kun jätän Daitokujin taakseni huo
maan, että lounasaika on jo kauan
sitten mennyt ohi. Onneksi tien var
ressa on ravintola, jonka sinisessä
oviverhossa lukee "udon". Pyylevän
taijoilijattaren kasvot ovat yhtä hy
myä, kun hän kantaa eteeni höyryä
vän kulhon nuudeleita. Syötyäni
katson kelloa ja lasken, että ehdin
vielä illaksi junalla Arashiyamaan.

Tenryujin puutarhassa Arashiyamassa on Daiseninin tavoin käytetty kiviasetelmia luomaan miniatyyrimaisema saarineen, siltoineen ja vesiputouksineen. Ilta-aurinko osuu niin,
että aurinkolasienkin kanssa silmiä
siristämällä sommitelma lammen
vastarannalla on vaikea nähdä. Nau
tin kuitenkin tavasta, jolla puutarha
sulautuu sitä ympäröivään vuorimaisemaan.
Ilta alkaa jo laskeutua, kun kävelen
läheiselle joelle ja istahdan sen pen
kalle männyn alle rakastavaisten pa
rien ja perheiden joukkoon. Heiluttelen kaikesta kävelystä ja kuumuudes
ta turvonneita väsyneitä jalkojani.
Veden ääni virkistää ihanasti.

Takaani kauppakujalta kantautuu
etäistä kolinaa ja huutoja: kauppiaat
laittavat liikkeitään kiinni tältä päi
vältä. Näkymä on huikean kaunis.
Oikealla joen yli kurottaa Togetsusilta ja joka puolelle levittäytyvät
vuoret näyttävät kevätillassa sinertä
viltä. Nojaan taaksepäin ja ajattelen,
että juuri tätä rauhaa ja raukeaa tun
nelmaa Kiotossa niin paljon rakastan.

Outi Smedlund
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IDÄN EKSOTIIKKAA JA MYSTIIKKAA
MUSIIKISSA

Japanilaista kuoromusiikkia ja Aleksandr Kastalskin liturgia
Japanilainen naiskuoro POCO A POCO ja helsinkiläinen KAMARIKUORO GALLE
RIE pitävät yhteiskonsertin sunnuntaina 17.9.2006 klo 17.00 Johanneksen kirkossa
(Korkeavuorenkatu 12, Helsinki). Johtajina toimivat kuoronjohtaja Harumi Takahashi
ja diplomikuoronjohtaja Victoria Meerson. Ohjelmassa on japanilaista kuoromusiikkia
ja ensi kertaa Suomessa venäläisen Aleksandr Kastalskin liturgia naiskuorolle. Vapaa
pääsy, ohjelma 10/8 euroa. Konsertti jäljestetään Helsingin seurakuntayhtymän alai
sen Naistenklubi Yhdessä -yhdistyksen tuella.

***

Naiskuoro POCO A POCO on perustettu 1970 Kawachi Naganossa Osakassa. Perusta
jana toimi paikallisten koulujen vanhempain ja opettajain yhdistys. Kuoroa johtaa Ha
rumi Takahashi. Poco a Poco esiintyy vuosittain kotikaupungissaan ja Etelä-Osakan
alueella pidettävillä musiikkijuhlilla. Kuoro laulaa erityisesti koululapsille, ja siksi sen
ohjelmistoon kuuluu lämminhenkisiä ja yksinkertaisia lauluja. Helsingin-konsertissaan
kuoro esittää myös modernia japanilaista kuoromusiikkia, kuten Shinpei Nakayaman
(1887-1952), Teiichi Okanon (1878-1941) ja Saburo Iwakawan (1923-) teoksia.
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Kuoronjohtaja Victoria Meerson perusti KAMARIKUORO GALLERIEN vuonna
2003 Naislauluyhtye Gallerien nimellä. Vuonna 2006 kuoron taustayhdistykseksi re
kisteröitiin Kamarikuoroyhdistys Gallerie ja kuoron viralliseksi nimeksi tuli Kamari
kuoro Gallerie. Kuoro on 16-henkinen naiskuoro, mutta pyrkimyksenä on laajentaa
kokoonpanoa sekakuoroksi. Kuoron ohjelmistossa on ortodoksista kirkkomusiikkia,
taidemusiikkia eri aikakausilta sekä myös kansan- ja viihdemusiikkia.
Aleksandr Kastalskin (1856-1926) vuonna 1905 säveltämä Johannes Krysostomoksen
liturgia naiskuorolle esitetään ensi kertaa Suomessa. Sävellys edustaa ns. moskovalai
sen koulukunnan tyyliä, joka pyrki palauttamaan kirkkomusiikkiin vanhoja kirkkosävelmiä tai niiden kaltaisia aiheita, venäläisen kansanmusiikin piirteitä ja modaalis
ta harmoniaa länsimaisten romanttisten tyylipiirteiden sijaan. Kastalskin liturgiamusiikkia leimaavatkin hienostunut pelkistyneisyys ja rukouksellisuus.

Seija Lappalainen

A

世!〕APANITALO
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
ROVANieMENTtE 29, 977(» RANUA
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI

016-359 035, FAKSI 355 2510

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

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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ISÄNTÄPERHEIDEN ETSINTÄ
Sendaista tuleville japanilaisille lukiolaistytöille (70 oppilasta) pitäisi jäljestää
kotimajoitus.
(Kuljetusten takia majoituksen pitää olla pääkaupunkiseudulla.)
Ajankohta :15 -19.11.2006.
Yhteyshenkilö : Tomoko Saito-Soinisalo, p. 040-548 1180,
sähköposti: tomokososo@kolumbus.fi

ISÄNTÄPERHETTÄ ETSITÄÄN
EVTEK Muotoiluinstituuttiin on tulossa vuoden 2007 alussa kaksi vaihtoopiskelijaa Japanista. Haemme heille isäntäperhettä tai halpaa, kalustettua
vuokra-asuntoa Helsingistä tai Tikkurilan lähettyviltä ajanjaksolle 26.1.5.3.2007. Tytöt opiskelevat tekstiilisuunnittelua.
Yhteyshenkilö: Kirsi Niinimäki
Yhteydenotot kirsi.niinimaki@evtek.fi
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MUNKKIKUOROVIERAILU
Japanista tulee munkkikuoro (Tendai Shomyo) 26.10.2006.
Esiintymispaikka on Helsingin Yliopiston Juhlasali,
kellonaika ei ole vielä tiedossa.

Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Terveisin, Tomoko Saito-Soinisalo
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JAPANESE LANGUAGE
PROFICIENCY TEST 2006

nihongo nooryokushiken
Koepäivä: su 3.12.2006
Koepaikka: Ressun lukio, Kalevankatu 8-10, Helsinki

Alustava aikataulu:
klo 13:00-16:25 (taso 1)
13:00-15:50 (taso 2)
13:00-15:45 (taso 3)
13:00-15:05 (taso 4)
+ kokeen eri osioiden välissä lyhyet tauot
Koemaksut: 50 eur (tasot 1-2) / 40 eur (tasot 3-4)

Ilmoittautumisaika: 1.9.-2.10.2006
Tiedustelut ja ilmoittautumislomakkeiden pyynnöt (ainoastaan
sähköpostilla): nihongotest_fin@hotmail.com

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
Homepage: http://momo.jpf.go.jp01pt/home.html
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RUNOJA
Niinkuin tulikukat,
villiviinin lehdet syksyn tultua.

Paras kriitikko
Yhtä mieluista moite ei,

kuin kiitos, vaan moite parantaa
Onnellinen syksy

Kirkas iltatähti näkyy
ensi kerran kesän mentyä

Hupsut vuodenajat
kevätkukat kilvan syksyn maitohorsman kanssa kukkivat

Viisaat tiedemiehet näkevät ensin vuokkojen, tuomien valkean kevään,
sen jälkeen keltaisen vuodenajan, kevättä sekin,
mutta entä talven valkoinen ja syksyn keltainen loiste

Ennen pimeää, vielä kerran tahdon yhden ruusun vain

Astronomin silmin kaupungin on valot," valosaastetta"
pimeydessä vasta hän voi tähdet nähdä kunnolla

Kirsti Suomivuori
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The 2nd Finland-Sendai -seminaari
Tervetuloa Laurea-amk:n, Helsingin kauppakorkeakoulun ja
Tohoku Fukushi -yliopiston jäljestämään The 2nd Finland-Sendai
-seminaarin yleisötilaisuuteen 20.9.2006 klo 9-16:45 Laurean Leppävaaran
toimipisteeseen.

Seminaarin aihe:Terveys- ja sosiaalialan palvelujen kokonaiskustannusvaikuttavuus ja
tuloksellisuus (simultaanitulkkaus japaniksi)
Tarkka ohjelma ja ilmoittautumisohjeet: http://www.laurea .
fi/net/fi/OppaatOhjeetEsitteet/Sendai_semninaari_Laurea_syyskuu2006.pdf

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://elomake.laurea. fi/v2/lomakkeet/133 8/lomake. html
Lisätietoja seminaarista antaa tarvittaessa:
amanuenssi Riitta Syväranta
puh: 040-757 9673
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Suomen elokuva-arkiston Kurosawaohjelmistoa syksyllä.
Tiedot saat tästä:

http：〃www.sea.fi/esitykset/syksy2()()6/kurosawa2()()6syksy.html

Teeman elokuvat ja esityspäivät
DERSU UZALA 6.1,13.1.
IKIRU - TUOMITTU (Ikiru) 21.12., 25.12.
KÄGEMUSHA • VARJOKENRAALI (Kagemusha)11.1.,14.1.
KULKUKOIRA (Nora inu)19.12., 22.12.
KÄTKETTY LINNAKE (Kakushi toride no san-akunin) 27.12., 30.12.
PUNÄPARTA (Akahige) 9.1 12.1,
SAMURAIMIEKKÄ (Tsubaki Sanjuro) 4J.,10.1.
SEITTIEN LINNA (Kumonosu-jo) 28.12., 1.1.
TAIVAS JA HELVETTI (Tengoku tojigoku) IL, 7.1.
YOJIMBO - ONNENSOTURI (Yojimbo) ZL, 5.1.

Osoite: Elokuvateatteri Orion, Eerikinkatu 15. Helsinki.
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JAMNILAI9IA 9AMNLA9KUJA JA IDIOMEJA
Japaninkielisiä sananlaskuja ja idiomeja esittelevä artikkelisarja jatkuu.
Uusi syksy tuo usein uusia haasteita alkavan lukuvuoden ja kesäloman jälkeen jatkuvi
en töiden ja harrastusten merkeissä. Tällä kertaa aihepiiri sivuaa oppimista ja omaksu
mista.

ことわざ kotowaza, sananlaskuja

一日一字を学べば三百六十字
一日
•一字
学ふ

二百六十

ichi-nichi, 'yksi päivä, yhden päivän ajanjakso'
ichi-ji, 'yksi kirjainmerkki'
manabu, 'opiskella,oppia'
(tässä verbin potentiaalimuoto 学べ Hf, manabeba,
'jos/kun opiskelee')
sanbyakurokujuu, 'luku: 360'

Ichi-nichi ichi-ji o manabeba sanbyakurokujuu-ji
'Jos opiskelee yhden kirjoitusmerkin päivässä, (tulokseksi tulee)
360 kirjoitusmerkkiä"
Vähäinenkin ponnistelu, jos sen muistaa tehdä joka päivä, tuottaa pitkällä aikavä
lillä tuloksia. Joka päivä voi oppia jotakin uutta ja kerätä viisautta. Vähän kerras
saan palasia kooten syntyy suuri lopputulos: pisaroista muodostuu meri, jyväsistä
viljakasa. Samankaltaisia sananlaskuja löytyy maailmanlaajuisesti. Vaikuttaa sil
tä, että japanilaisessa sananlaskussa on nykykalenterin mukaan jätetty vuoden
opiskelutaakkaan viisi päivää vapaata, vai olisiko kyse kuitenkin siitä kanjimerkkejä harrastavien tietämästä ilmiöstä, että vaikka opettelisikin merkin päiväs
sä, vähintään viisi niistä unohtuu väistämättä joka vuosi?

Seuraavien sanontojen mukaan nopeista tuloksista ei kannata haaveillakaan:

学問に王道なし

学問
王
道
王迫
なし
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gakumon, tarkoittaa 'oppimista', 'tietoa' tai 'viisautta'
oo, 'kuningas'
michi' /tie'( tässä on-lukutavassa doo)
oodoo," kuninkaiden tie', 'valtatie' merkitsee tässä
'nopeata/lyhyttä reittiä'
nashi", 'eiole'

Gakumon ni odd nashi.
'Oppimiseenlviisauteen ei ole erityistä tietä kuninkaita varten"
Jos aikoo hallita jonkin opin tai tiedon, tulee nähdä asianmukainen
vaiva sen eteen: useinhan omaksumisen tapahtumaketju syö niin
aikaa, rahaa kuin hermojakin. Tämän sanonnan kerrotaan saaneen
alkunsa, kun Egyptin kuningas (300-luvulla eaa.) kysyi
kreikkalaiselta Eukleideelta, jota pidetään geometrian isänä,
opettaisiko tämä kuninkaalle geometrian salat vaivattomasti ja
nopeasti. Eukleides oli vastannut tähän, että geometria ei
tunnusta!omaa kuningasta.

学問に近道なし

近道

chikamichi, 'oikotie'

Gakumon ni chikamichi nashi 'Ei oikotietä oppiin'
Sananlasku on merkitykseltään sama kuin yllä: asiat on omaksuttava järjestykses
sä, aikaa ja vaivaa säästämättä. Onni kuuluu olevan toinen asia, johon ei ole oiko
tietä.

四字熟語yoji-jukugo
Neljän kanji-merkin idiomi maalailee puolestaan ruusuisia näkymiä:

前途洋洋
冃"途

洋洋

zento, 'tulevaisuus, tulevaisuudennäkymät'
yooyoo, 'rajattomuus, laajuus'

Zento yooyoo, 'Laajat, hyvät tulevaisuudennäkymät'
Tämä idiomi, joka suomeksikin kuulostaa foneettisesti positiiviselta, vakuuttaa
tulevaisuuden olevan auki, joten mahdollisuudet ovat rajattomat.
Tätä ajatusta voisi vaalia pimenevien syysiltojen viileässä syleilyssä.

Pia Matilainen
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä
julkaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 e, muut 7 e, paitsi numerot 20 -24 jäsenhinta 12 e,
muut 13,50, sekä numero 25 -26 jäsenhinta 13 e, muut 15 e. Kaikkiin hintoihin lisä
tään posti
kulut. Kaikkia numeroita ei ole enää saatavissa

HASHIEN AIHEET

橋

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

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta (1)
6. Kiijallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: musiikkia, elokuvaa, kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm. Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, mm. Heian-kauden kirjallisuutta, Zen- maalaustaiteen tyhjyys,
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
25-26 Teetaide/Runo
27. Rekishi — Historia
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Tapio J. Tuomi:
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU
JA LAAJENNETTU PAINOS. NYT
5445 KANJEISTA MUODOSTETTUA
ITSENÄISTÄ SANAA. Suomen-ja
japaninkieliset hakemistot, samoin ha
kemisto kanjien kiinalaisperäisille ään
neasuille. Jäsenhinta 25 e + postikulut,
muut 29 e postikulut.

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikiija. 196s.
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 €
sanasto 4 € + postikulut.

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

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta
japanilaisesta kiijallisuudesta kiinnostu
neille, 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

PÄIVÄMÄÄRÄ

PUH/FAX
ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT

趣味サークル

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

IKEBANA: 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 -S tj emä p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, sali 307. Ilmoit
tautuminen miij a.paatero@ iki.fi. Jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä ym. väli
neitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari harjoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.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 7-8 henkilöä, kokatut herkut syödään paikan päällä!

Yhdistyksen kautta:
• j apanikäännökset
• puhtaaksikiij oitukset
■ käyntikortit

• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja luennot
kouluille, opistoille ja liikelaitoksille
Yhdistys välittää myös japaninkie
listä
opastusta.

Tiedustelut: 09-698 6496 (Puh/Fax)
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JÄSENMAKSU (20 euroa)

(tilinro 800018-78964437) maksettaes
sa pyydämme aina ilmoittamaan pank
kisiirron VIESTI-osiossa jäsenen nimen
jäsenrekisterin ylläpidon helpottamisek
si. Kiitos!
Muuttuneet osoitetiedot toivomme
lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.,
PL 305, 00101 Helsinki
tai ulia.arjamaa@japaninkulttuuri.net

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jä
seneksi ? 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______________________________

Allekiij oitus____________________
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