
3/2007

Watanabe Kazanin maala
us:

Takami Senseki zo 
(Takami Sensekin muoto
kuva), kakemono, 1937 
Kts. Sivu 6.



TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 500 kpl.
Päätoimittaja: Paula Ronkainen. Aineisto on tervetullutta lehteen 15.11.2007 
mennessä: paula.ronkainen@j apaninkulttuuri.net

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), V2 s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €) 
********************************************************************

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2007

Puh.joht. Ronny Rönnqvist 09- 595 068
Varapuh.joht. Fred Kapri 09- 692 7522

fred.kapri @japaninkulttuuri.net
Sihteeri Ulla Arjamaa 09-724 5031

ulia, arjamaa @ japaninkulttuuri.net
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen 09- 698 6496 

lappalaiset@pp.inet.fi
Jäsenet Tomoko Saito-Soinisalo 040-548 1180

tomokosaso @ kolumbus.fi
Heli Laitinen
Kaija Pönni-Susiluoto 040 527 5898

Varajäsenet Seija Savolainen seij a. savolainen @ vantaa.fi
Laura Lappalainen 09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Julkaisujen myynti 
Tomon päätoimittaja

Antti Lappalainen
Paula Ronkainen

09- 698 6496
0400 86 1128

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat
Ikebana
Japanin kieli

Japanin keskustelu 
Kalligrafia
Ruoka

Ronny Rönnqvist 
Laura Lappalainen 
Pia Matilainen 
pia.matilainen@japaninkulttuuri.net 
Midori Tsunoi 0400-462 079
Yoko Kobayashi-stjema 09- 724 6746 
Kenichi Kakuta 
Fred Kapri

09- 595 068
09- 698 6496

09- 395 2992 (klo 12.00 jälk.) 
09- 692 7522

2

apaninkulttuuri.net
japaninkulttuuri.net
japaninkulttuuri.net
mailto:lappalaiset@pp.inet.fi
kolumbus.fi
vantaa.fi
mailto:pia.matilainen@japaninkulttuuri.net


Japanilaisen Kulttuurin 
Ystävät ry.
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, teatteri- 
ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, 
elokuvailtoja ja myyjäisiä.

Julkaisut:

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

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、日本カ、ら劇団やオーケス 

トラ、映画などを招請しています。

出版活動としては、日本語テキストその 

付属カセットテープ、年一回発行の総合 

日本文化特集誌「橋［、年4回発行の当会機関 

誌「友」などがあります。

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

Harrastuspiirit:

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行っていますさらに日本の美術 

展覧会0？しンジにも協力しています.

kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikki- 
piiri, perinnejuhlat ja matkat.

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net す。

当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、fP.O.Box3Ö5X)101
Helsinki,電話ファックス09-6986496Jで

YHDISTYKSEN KIRJASTO 

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjas
toon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä esim. Daruma (japanilaista taidetta ja an
tiikkia).

Kirjastonhoitajana toimii Pirjo Kytö. Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimit
se tai sähköpostitse: 040 836 8086 tai piijo.kyto@gmail.com. Kirjasto sijaitsee yhdis
tyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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こんにちは

Kesäloma on jälleen lomittu, mutta mieleen jäi iloisia hetkiä hyvässä seurassa. Tulipa 
vietettyä pari loistavaa viikkoa Itä-Aasiassakin. Mitäpä sitä enempää voisi toivoakaan. 
Loppukesä sujuukin sitten auringosta ja luonnon kauniista väreistä nauttien.

Kesän jälkeen Tomokin ilmestyy jälleen. Mukana on erittäin mielenkiintoinen kerto
mus Watanabe Kazanin elämästä. Lisäksi käymme läpi perussuomalaista marjaa Mus
tikkaa eli ムステイツ カ. Viivähdämme hetken myös japanilais-monikulttuurisen 
tanssin parissa Suomen kesässä.

Tulossa on myös monia japanilaisen kulttuurin erilaisia tapahtumia, joita kannattaa 
mennä seuraamaan. Lehdessä on myös viisaita sananlaskuja epäonnistumisesta — 
tekevälle sattuu tai sattuuhan sitä paremmissakin piireissä. Lisäksi jälleen kerran mu
kana on ilmaisuvoimaisia runoja.

Hyvää loppukesää toivottaen,

Paula Ronkainen
Tomon päätoimittaja
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Uusi sarja Tomoon
Alla oleva Watanabe Kazanin lyhyt elä
mäkerta on ensimmäinen sarjassa kerto
muksia, joita on tarkoitus julkaista To- 
mo-lehdessä. Tarkoitus on tuoda esille 
sellaisia mielenkiintoisia henkilöitä Japa
nin historiasta, jotka kenties ovat vähem
män tunnettuja Japanin ulkopuolella, 
vaikka ovat kotimaassaan hyvinkin tuttu
ja. Kysymykseen saattaa tulla myös vä
hemmän tunnettu mutta sitä mielenkiin
toisempi ihmiskohtalo.

Mutta en suinkaan aio olla yksin näitä 
juttuja kirjoittamassa. Kehotankin kaik
kia Tomo-lehden lukijoita miettimään 
henkilöitä, joista syystä tai toisesta halu
aisitte kertoa. Kirjoittajan suhde tällai
seen henkilöön voi olla pelkkä akateemi
nen tai hyvinkin henkilökohtainen - ja 
kaikkea siltä väliltä. Esiin tuotava henki
lö voi siis olla historiallinen tai nyt elävä. 
Tarttukaa siis kynään ja kirjoittakaa mie
lestänne kiinnostavasta henkilöstä juttu 
ja lähettäkää Tomo-lehden päätoimitta
jalle.

Kaicho

Watanabe Kazan - 
samuraitaiteilija
Ihmisen kohtalo on paljon kiinni siitä, 
missä ympäristössä hän syntyy. Suuret
kin kyvyt saattavat joutua unohduksiin 
ulkoisten olosuhteitten takia. Tämä oli 
myös samurai-oppineen Watanabe Ka
zanin (1793-1841) kohtalo. Hänen koh
talonsa oli syntyä samuraiksi Mikawan 
provinssissa sijaitsevaan pieneen Tahara 
(Tawara) haniin. Tämä läänitys, jota 
johti Miyaken daimyosuku (tuolloinen 
lääninherra oli Miyake Yasunao), oli 
tuloiltaan ainoastaan 12 000 kokun ko
koinen, eli juuri ja juuri daimyolääni- 
tykseen kelpaava (raja oli 10 000 ko- 
kud). Mutta menot olivat suuret ja Taha- 
ra-hanin talous oli 1800-luvun alussa 
lähes konkurssin partaalla. Pienenä ha- 
nina sen kyky saada äänensä kuuluviin 
Edon keskushallinnossa oli sitä paitsi 
lähes olematon.

Watanabe Noboru, joka myöhemmin 
tuli kuuluisaksi taiteilijanimellä Kazan, 
syntyi Tahara-hanin Edon residenssissä 
vuonna 1893 ja eli melkein koko elä
mänsä Edossa. Hänen isällään oli varsin 
korkea virka Tahara-hanissa. Nuori No- 
boru sai samuraille kuuluvan hyvän 
koulutuksen ja oli mm. tunnetun konfut- 
sealaisoppineenmSato Issain oppilas 
sekä kävi Saito Yakuron kuuluisassa 
miekkailukoulussa Edossa. Hänen miel
tymyksensä oli kuitenkin opiskelu, ja 
nuoresta iästään huolimatta hänelle an
nettiin varsin pian hyvin vastuullisia 
tehtäviä Tahara-hanin hallinnossa, niin 
että hänet vuonna 1932 nimitettiin kor
keimpaan virkaan (karo). Hänen isänsä 
oli sairaalloinen ja koko suuren perheen 
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elättäminen oli pääasiallisesti Noborun, 
hänen vaimonsa Takakon ja hänen äitin
sä niskoilla. Siksi hänessä kehittyi hyvin 
läheinen suhde äitiinsä, joka oli vanhaa 
samurai-sukua.

Korkeasta virastaan huolimatta Wa- 
tanabe-perhe eli suuressa köyhyydessä, 
koska Tahara-hanin stipendit (palkka) 
olivat pieniä. Tästä syystä Noboru ryh
tyi maalaamaan, sillä jo nuorena hänes
sä ilmeni piirtämisen kykyjä. Myymil
lään maalauksilla hän saattoi tuoda lisää 
tuloja perheelleen. Kohta maalaamisesta 
syntyi intohimo ja hän ryhtyi mm Shira- 
kawa Shizanin, Kaneko Kinryon ja 
myöhemmin Tani Bunchon oppilaaksi.

Hänen taitonsa klassisessa maalauksessa 
ylittivät pian hänen opettajansa taidot ja 
Watanabe Kazanin maine levisi vähitel
len ympäri Japania. Hän oli taitava sekä 
maisemien että henkilöiden vangitsemi
sessa maalauskankaalle. Osittain länsi
maalaisia maalauksia lainaten hän kehit
ti omaperäisen chiaroscuro-tekniikan, 
kolmiulotteisen vaikutuksen aikaansaa
miseksi. Myös Tahara-hanin talous pa
rani hänen johdollaan ja hän sai mai
neen kyvykkäänä virkamiehenä. Yksi
tyiselämässään Watanabe oli aina val
mis köyhyydestään huolimatta autta
maan pulaan joutuneita ystäviään.

Eräässä tilanteessa hän jopa päätti lah
joittaa kaikki keräämänsä maalaukset 
lääninherralleen. Tällöin hän luopui 
myös rakastamastaan miekkamestari 
Miyamoto Musashin maalaamasta tun
netusta "lintu oksalla" kuvasta. Tämä 
ele liittyi hänen suunnitelmaansa luopua 
virastaan ja kokonaan omistautua opin
toihin ja maalaustaiteeseen. Lääninherra 

Yasunao ei kuitenkaan antanut lupaa 
tähän, koska Tahara-han hänen mieles
tään tarvitsi Watanabe Kazanin hallinto- 
taitoja.

Vähitellen häntä alkoi myös kiinnostaa 
maansa poliittinen tilanne. "Läntiset bar
baarit" koputtivat Japanin ovea ja kiin
nostus rangakuun, eli hollantilaiseen 
(länsimaalaiseen) tieteeseen voimistui 
oppineitten keskuudessa. Watanabe seu
rusteli näissä piireissä Edossa ja sai tästä 
paljon miettimisen aihetta. Ystäviensä 
Takano Choein ja Koseki (Ozeki) Sanein 
kanssa hän perusti Shoshikai-nimisen 
seuran, jossa näistä asioista keskusteltiin. 
Myös kuuluisa tykistön asiantuntija Ega- 
wa Tarozaemon kuului tähän joukkoon.

Selvää oli, että Japani sotilasteknisellä 
tasolla oli jäänyt länsimaista pahasti jäl
keen. Miten Japanin kävisi jos vieraat 
vallat ryhtyisivät hyökkäykseen Japania 
kohtaan? Missä kohdin ja miten rannik
kopuolustusta pitäisi parantaa jne., näitä 
asioita pohdittiin kiihkeästi. Tuloksena 
tästä hän kirjoitti Shinkiron nimisen kir
jelmän, jossa hän kritisoi bakufun 
(keskushallinnon) käskyä torjua kaikki 
vieraat laivat (nk. Morrison- 
välikohtauksen seurauksena). Hän myös 
kritisoi bakufun toimia rannikkopuolus
tuksen lisäämisestä riittämättöminä oike
an kriisin sattuessa.

Tällä ja muilla kirjelmillään hän sai pal
jon vihamiehiä Mizuno Tadakunin 
(Mizuno Echizen-no-kami) johtamassa 
keskushallinnossa. Etupäässä konserva
tiiviset piirit, pahamaineisen o-metsuken 
Torii Yozon johdolla, pelkäsivät että 
uudet länsimaalaiset opit tuhoaisivat 
vanhan perinteisen yhteiskunnan ja sen
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Watanabe Kazan hänen ystävänsä Tsubaki Chinzanin maalaamana.

perustana olevat kiinalaisperäiset opit. Tästä syystä bakufu päätti vuonna 1939 iskeä 
rajusti hollantilaisoppien harrastajia vastaan ja useita satoja rangakusha-oppineita. van
gittiin, mukaanlutettuna Shoshikai-scuran jäseniä (nk. Bansha-vangitsemiset). Näin 
myös Watanabe, joka oli seuran keulahahmo vangittiin, ja pelättiin että hänet tuomit
taisiin kuolemaan. Vaikka todisteita häntä vastaan oli heikonlaisesti, hän joutui viru
maan pahamaineisessa Denmachon tutkintavankilassa kuusi kuukautta, ennen kuin 
hänen ystävänsä saivat hänet vapautetuksi. Sinä aikana hänen terveytensä oli jo kuiten
kin pahasti kärsinyt, eikä hän koskaan toipunut siellä saamistaan vammoista.
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Vaikkakin hänet oikeudenkäynnissä käytännössä oli todettu syyttömäksi, Watanabe 
Kazan oli nyt merkitty mies. Hänet määrättiin kotiarestiin, jota hänen piti kärsiä koti- 
läänityksessään Tahara-hanissa. Siellä hänelle perheineen osoitettiin talo maaseudulla, 
jossa hän vaivoin pystyi elättämään perheensä tekemällä maataloustöitä ja myymillään 
maalauksilla. Vaikka hänen lääninherransa tunteet eivät olleet vihamieliset Watanabea 
kohtaan, hänen ja hanin virkamiesten kädet olivat sidottuina, koska Edosta päin tarkas
ti valvottiin että Watanabe tosiaan pysyi kotiarestissa, eikä päässyt liiemmin kommu
nikoimaan ulkomaailman kanssa.

Ajan mukaan Watanaben mielentila kärsi tietenkin tästä ja hän alkoi alkuvuonna 1841 
hautoa itsemurhasuunnitelmia, jotta Tahara-han pääsisi eroon tästä "Watanabe- 
ongelmasta". Hänen vanha äitinsä kuitenkin vaistosi poikansa aikomuksia ja vartioi 
tätä niin, ettei hän vähän aikaan päässyt toteuttamaan aiettaan. Eräänä päivänä eräs 
vanha paikallinen teemestari kuitenkin tuli kylään ja siinä jutellessaan Watanabe yht
äkkiä sanoi muistavansa jotain mitä piti tehdä viereisessä pienessä rakennuksessa. Kun 
hänestä ei sitten vähää aikaan mitään kuulunut, hänen vaimonsa Takako lähti perään 
katsomaan. Myös äiti lähti pahaa aavistaen perään ja sieltähän Watanabe löytyi kuol
leena -eteenpäin kumartuneena, pää maata vastaan. Hän oli lävistänyt kaulansa lyhy
ellä wakizashi-miekallaan. Äidin ensimmäinen reaktio oli "miten noin naisen tapaan"?
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(samurainaiset tekivät itsemurhan, 
jigain, nimenomaan kaulavaltimon 
puhkaisemalla). "Ehkä hän kuiten
kin..." sanoi Takako, ja yhteisvoimin 
he käänsivät ruumiin ympäri, jolloin 
totesivat että myös vatsa oli veressä, 
vaikkakin huolellisesti vatsakäärön 
peittämä. Watanabe oli siis sittenkin 
suorittanut seppukun samuraitten ta
paan 一 mistä hänen äitinsä oli huojen
tunut.

Näin päättyi Watanabe Kazanin elä
mä. Tänä päivänä hänet etupäässä 
muistetaan etevänä taiteilijana ja op
pineena (bunjin-gaka). Muissa olo
suhteissa hän ehkä olisi ollut mukana 
Japanin kohtaloa määräämässä kun 
"mustat laivat" tekivät tuloaan Japa
nin vesillä 1850-luvulla.

Ronny Rönnqvist

Watanabe Kazanin maalaus:

Kosho zu (Kurtisaani), kakemono,838
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Watanabe Kazanin 
maalaus:

Moko zu (Tiikeri), 
kakemino, 1837
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ムスティッカ

フィン人の友人A.K.にムスティッカをもらった。ムス 

ティッカはつまりブルーベリーであるが、フィンラン 

ド産のはアメリカ産のブルーベリーなんかより小粒 

で、やはりこれはフィン語で呼ばないと感じが出な 

い。ムスティッカは栽培されるものではなく、森の中 

に自然に生えていて誰でも採り放題だから、夏の後 

半、ムスティッカの実る時期になると、ムスティッカ 

採りに精を出す人も多い。友人A.K•も週末、親戚のコ 

テージに行って、その近辺の森でしっかり採って来た 

らしい。というか、採ってくれと言わんばかりの実り 

ぶりだったらしい。

ムスティッカはすく、、ベチャーツとなるから、すぐジャ 

ムにするなり、パイに作るなりしなくてはならない 

よ、とA.K.に言われたので、パイを作ることにした。 

手持ちの『TARTS』という本をめくっていると

「blueberry and lime sour cream piej というのがあっ た。 

イギリス人のレシピだが、この本のタルトはどれもお 

いしい、と日本人の友人A.H・が言っていたので、大丈 

夫だろう。今回はパイ生地から作ることにして材料を 

買い集めたが、レシピにある「ライムのマーマーレー 

ド」が見つからなかったので、それに合わせて作り方 

も少し変更。材料表には「450g fresh blueberries」とあ 

るのだが、もらったムスティッカを計ってみるとピッ 

タンコ450グラム。おおー、まさしくこの日のためのレ
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シピではないか!

材料を混ぜ始めたのは夜の1〇時前。詳しい作り方は 

省略するが（興味のある方にはお教えします）、でき 

上がった時には夜中の12時をとうに過ぎていた。

ムスティッカは夏の終わりをなんとなく予感させるベ 

リーかもしれない。夏が終わると新学期が始まる。ム 

スティッ力をくれたフィン人A.K・は、オペラフェス 

ティバルで有名なサボンリンナにある大学に職を得、 

旦那をヘルシンキに残しての単身赴任生活に入る。

『TART』本を教えてくれた日本人A.H.は、今は日本に 

住んでいる。まだまだ残暑厳しい東京で、今日も満員 

電車に揺られて仕事に向かうべく、そろそろ目を覚ま 

す時間かも知れない。

寝床に入ると、まるで地下の発破工事をしているかの 

ような音がして来た。ウチの近所ではここのところ朝 

7時ちょうど、その音がするのであるが、まさか夜中 

に発破もないだろうと思っていると、雷の音であっ 

た。

ムスティッカはめでたくパイになったのであるが、さ 

て、あのけっこう大きなパイをどうしたものか。夜が 

明けたら友人たちにパイの押し売りでもしなくてはな 

らないかなと、雷の音を聞きながら寝入ったのであっ 

た。

植村友香子
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Tapahtumia, 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, 97700 RANUA 
〇1ANGQNTIE 20 SIMONJÄRVI 
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanitalo

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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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

Laatumatkat
Hietalahdenkatu 3 

00180 Helsinki 
Puh 09-6866980 

Japani@laatumatkat.fi 
www.laatumatkat.fi
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IRU - japanilais- 
suomalainen taikuutta 
ja tanssia yhdistävä 
esitys -
Tanssiteatteri Huijaruuthin näyttämöllä 
vierailee suomalais-j apanilainen 
yhteistuotanto IRU, joka sekoittaa 
nykytanssin ja huikeiden taika- 
illuusioiden avulla ihmisen erilaisia 
persoonallisuuksia sekä kahden eri 
kulttuurin erilaisuuksia. Illan aikana 
nähdään kaksi eri esitystä: IRU1 ja 
IRU2. Molempien esitysten 
koreografiasta vastaa Takako Matsuda, 
ja valo- ja taikasuunnittelusta Tatu Tyni.

IRUl:ssä tanssija jakaantuu kahdeksi eri 
persoonaksi, jotka väittelevät,
riitelevät ja iloitsevat keskenään. Esitys 
kuvastaa ihmisen sisäisiä konflikteja: 
haaveiden, pelkojen, ennakkoluulojen ja 
mieltymysten painia keskenään. 
Musiikkina on japanilaista iskelmää eli 
enkaa, perinteistä musiikkia sekä 
nykymusiikkia. Tanssista vastaavat Pori 
Dance Companyn kaksostanssijat Meri 
ja Riikka Tankka.

IRU2:ssa tanssija hajoaa palasiksi 
nykymaailman kiireiden keskellä. Hän 
joutuu sukeltamaan menneisyyteensä 
kootakseen itsensä jälleen ehyeksi.

Esityksen musiikki on suomalaista 
nykymusiikkia: 22-Pistepirkkoa, 
Tuomari Nurmiota, Aavikkoa, Kimmo 
Pohjoista sekä King Nosmoa. Tanssista 
vastaavat japanilaiset kaksoistanssijat 
Takakoja Hideko Matsuda.

Ensi-ilta pe 7.9. klo 19
Muut esitykset:

la 8.9. klo 19
su 9.9. klo 15
to 13.9. klo 19
pe 14.9. klo 19
la 15.9. klo 19
Huom! Iru-esitys vierailee myös Porin 
teatterissa 23.9.

Liput: 15/8€ , Huijaruuth (ma-pe 10-16) 
09-5657250 ja Lippupalvelu sekä 
tuntia ennen ovelta. Kesto: n.lh 30 min. 
Esitys sisältää väliajan.
Tanssiteatteri Huijaruuth, 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A, 2 
krs.

Tuotanto: TT 13, Pori Dance Company , 
Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ja 
Tanssiteatteri Huijaruuth 
www.cirko.net 
www.hurjaruuth.fi

Lyhyt videoclip Iru2:sta: http:// 
youtube.com/watch?v=S9MgeHgtViE

Oikealla oleva kuva: 
IRU Jump
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'Japanese Language Proficiency Test (JLPT)' 
/'Nihongo Nooryoku Shiken' -testin yksityiskohdista 
tänä vuonna:

JLPT:

The 2007 Japanese-Language Proficiency Test:
2.12.2007 (sunnuntai)

Ilmoittautumisaika:
1.9.2007-5.10.2007 mennessä!

Tiedostelut ja ilmoittautumislomakkeiden pyynnöt:
JOY Nihongotest
e-mail: nihongotest_fin@hotmail.com

Lisätietoa:
Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
HP: http://momo.jpf.go.jp/jlpt/home.html
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Japanilais- 
monikulttuurista 
tanssia Suomen 
kesässä

Suomen kesään mahtuu monenmoisia 
kulttuuririentoja 一 ja mikä hauskinta: 
kulttuurikesän voi aloittaa jo kesäkuussa 
Helsingissä. Teatterin ja tanssin pienten

produktioiden kannalta kesäkuun alku 
on hyvää aikaa. Talvikauden näytökset 
ovat loppuneet, esitystiloja on tarjolla, 
ja lomiaan odottava yleisökin on hyväs
sä kulttuuri vireessä.

Aivan muutaman päivän välein, kesä
kuun ensimmäisellä viikolla, nähtiin 
helsinkiläisissä pienteattereissa kaksi 
japanilaista tai ainakin vahvasti japani- 
laisjuurista tanssiesitystä. Korkeavuo
renkadun 'Naamiossa ja Höyhenessä' 
vieraili tanssija-koreografi- 
jazzmuusikko Mana Hashimoto. Hän on 
syntynyt Tokiossa, mutta asuu nykyisin 
New Yorkissa niissä hänellä ja Naeko 
Shikanolla ja Takako Matsudalla on 
yhteinen, vuonna 2001 perustettu tanssi
ryhmä. Helsingissä nähtiin hänen kaksi
osainen sooloteoksensa 'Under the Im
perfect Sky'.

Esitys oli äärimmäisen vaikuttava ja 
monisyinen. Hashimoton tausta on sekä 
klassisessa että modernissa tanssissa, ja 
toki butoakin on mukana. Keskeisim
mäksi tuntemukseksi jäi kuitenkin hyvin 
omanoloinen, persoonallinen ilmaisu. 
Tanssijan uraan ja teoksiin on epäile
mättä vaikuttanut hänen sokeutumisensa 
25-vuotiaana. Esitysten voimaa se ei 
tietenkään vähennä, päinvastoin. Hashi
moto myös vetää tanssikursseja New 
Yorkissa eri-ikäisille näkövammaisille. 
Tällä kertaa esityksiä oli Helsingissä 
vain yksi. Toivottavasti meillä on mah
dollisuus saada hänet vieraaksi toiste
kin.

Toinen kesäkuun alun japanilaisvirittei- 
sistä tanssiesityksistä oli Koko- 
teatterissa, Unioninkadulla. Aki Suzuki 
ja muusikot Jone Takamäki ja Otzir
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Godot sekä suomalaisista tanssijoista koostuva Hikari -ryhmä esittivät Suzukin koreo
grafian 'Matsuri — japanilainen kesäyön juhla5. Joukkoa pienen teatterin lavalla oli 
aikalailla, ja yhteen esitykseen oli koottu monenlaisia elementtejä ja tunnetiloja, viat
tomasta hilpeilystä kuolemanläheisyyteen. Tavaraa oli yhteen esitykseen ehkä liikaa
kin. Mutta jos esitystä ajattelee juhlana, niin hyvinhän se toimii: kesäjuhlat ovat täynnä 
tunteiden yltäkylläisyyttä, hapuiluja, hupailuja ja ristiriitoja. Tämän moninaisuuden 
'Matsuri' toi mainiosti esiin.

Heinäkuun lopulla puolestaan olisi ollut hyvin kiintoisaa olla 'oikeassa' kesäjuhlatun- 
nelmassa Pyhäjärvellä. Pyhäjärven Täydenkuun tanssit -festivaalilla, jossa käynnistyi 
hyvin kiinnostavantuntuinen, kolmivuotinen yhteistyöprojekti Täydenkuun tanssien ja 
Yokohama Red Brick Warehouse Number l:n kanssa.

Keskeistä tässä projektissa on vierailevien koreografien ja paikallisten koreografien ja 
tanssijoiden yhteistyö. Tämänvuotinen japanilainen koreografivieras Pyhäjärvellä oli 
Mäki Morishita, jonka kanssa suomalaiset tanssija toteuttivat Morishitan teokset Ko- 
hitsu ja Debutante. Suomalainen Vera Nevanlinna puolestaan tulee matkustamaan Jo- 
kohamaan vastaavanlaiseen yhteistyöhön. On hienoa, että projekti on saanut rahoituk
sen, joka kattaa enemmän kuin pelkän yhden tuotannon. Sen hedelmistä kuullaan var
masti vielä!

Anna Thuring
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RUNOJA

Linnut viestini viekää hänelle kauas etelään

Pihlajien marjat punaiset kuin ruusu vai niinkuin kesän ilta-aurinko?

Kesän kirkkaat päivät, miten tallettaisin mielen pohjalle

Rakas toiveuni aamun koittaessa vasta luonani

Syksyn kuuta kun kahden katsomme sen pimeämpi puoli unohtuu

Kirsti Suomivuori
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Veden houkutus

Ensi-ilta 7.9.2007
Kesto ei vielä tiedossa

Veden houkutus on kurkistus japanilaiseen kulttuuriin 800-luvulta tähän päivään. Esi
tys koostuu japanilaisista tarinoista ja kertomuksista, vuosisataisesta runoudesta: 
Kwaidan-kauhukertomuksia, Kawabatan tarinoita, geishoja, samuraita, vaeltajamunk- 
keja. Sasou Mizu on runoutta haikuista moderniin ilmaisuun, tämän päivän elämää 
unohtamatta.

Ohjaus: Juha Mäkelä

Suomennos: Juha Mäkelä -Miika Poikki

Lavastus: Juha Mäkelä ja Petri Tarkiainen

Puvustus: Saija Siekkinen

Rooleissa: Jani Karvinen, Heikki Nousiainen, Anna Paavilainen, Aki 
Suzuki

Samurait: Mikko Montonen, Topi Pohjolainen, Miguel Rosenström, Pasi 
Savoranta

http：〃www.kansallisteatterif/
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MAJATALON SYKSYN OHJELMA

Keräilykauppa uuden majatalon alakerrassa avoinna sopimuksen mukaan. Japanilai
sia keräilyesineitä ja vaatteita, voitte myös tutustua uuteen majataloon samalla. 
Nettikauppa avautuu joulukuussa.

SYKSYN KURSSEJA

Shindokurssi la 20. ja la 27.10 klo 11-17.
Peruskurssilla opitaan meridiaanivenytykset, varvashoito ja Free fall=niska- 
hartiaseudun 1-2 pistettä. Lisäksi tehdään erilaisia "datsuryoku"-rentoutushaijoituksia 
ja opetellaan itsehoitoa. Kurssimaksu (Lootus keskus)150 €/2 pv + majatalolle 70 € 
sis. lounaan ja teetaijoilun molempina päivinä.

Maisema ruukussa -kurssi su 21.10. klo 13-16
Luonnon pienoiskasveja istutetaan odottamaan uutta kasvukautta. Teemme maiseman 
ruukkuun. Hinta 25 € sis. Materiaalit. Sitovat ilmoittautumiset viikkoa ennen.

Japanilainen lahjapaketointi on taidetta. Joulua silmällä pitäen paketointikurssi su 
2.12 klo 13-16. Hinta 25 € sis. Materiaalit. Sitovat ilmoittautumiset viikkoa ennen.

Ennen kursseja mahdollisuus ruokailuun. Tilaa etukäteen. 
Suunnitteilla sormillaneulomis-kurssi, kiinnostaako?

ENSI KEVÄÄNÄ

Huhtikuussa 2008 rakennetaan savesta "Kura" tyyppinen japanilainen varasto. 
Asiantuntija tulee sieltä ohjaamaan talkootyötä.
Jos kiinnostaa, tule mukaan!

Katso päivitettyä majatalon kotisivua www.pukkila.fi/yadooikawa

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET
Riitta Oikawa puh. 040 719 3119
yado.oikawa @ dnaintemet. net

24

http://www.pukkila.fi/yadooikawa


JAPANILAISIA SANANLASKUJA JA IDIOMEJA

Usein kuulee sanottavan, että erehtyminen on inhimillistä. Tämänkertaisissa sananlas
kuissa epäonnistuvat muutkin. Vilkaisemme epäonnistumisen maailmaan, jonka syö
vereissä kannattaa aina muistaa, että ilman satunnaista erehtymistä onnistuminen ei 
tuntuisi niin suloiselta. Kukaan meistä ei myöskään ole onneksi epäonnistumistemme 
kanssa yksin.

ことわざ kotowaza, sananlaskuja:
erehdyksiä ja epäonnistumisia

弘法にも筆の誤り

弘法(大師) Koböo(Daishi), vuosina 774-835 elänyt munkki, 
oppinut, runoilija, taiteilija ja buddhalaisen Shingon- 
lahkon perustaja, jonka useimmat tuntevat todennäköisesti 
paremmin nimellä Kukai (空海)・1)

弘法 Guhö, toinen tapa lukea yllä oleva merkkiyhdistelmä:
tarkoittaa buddhalaisten tekstien levittämistä maailmalle

筆 /ude, 'sivellin'
誤り ayamari, 'virhe', 'erhe'

Kobo ni mo fude no ayamari/Guhö ni mo fude no ayamari
^Kobollakin siveltimen virheitä 7fMaailmalle levitetyissä buddhalaisissa teksteis
säkin on kirjoitusvirheitäf

Sananlasku on alun perin viitannut siihen, että jopa sellaiselle mestarille ja virtuoosille 
kuin Köbö Daishi, voi sattua virheitä siveltimen kanssa. Kanji-yhdistelmän erilaisten 
lukumahdollisuuksien vuoksi sananlasku esiintyy myös merkityksessä buddhalaisissa 
teksteissä voi olla virheitä.

1)Kukain henkilöhistoriaan kannattaa tutustua, sillä tämän ansioluetteloon on Japanis
sa liitetty mittava määrä mainittavia tekoja.
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猿も木から落ちる

猿 saru,，apina，
木 ki,，puu，
落ちる ochiru, pudota，, 'tippua', 'tipahtaa'

Saru mo ki kara ochiru
"Apinakin putoaa puusta，

Apina on taitava kiipeilijä, mutta sekin saattaa pudota puusta (heikolla hetkellään). 
Suomeksi samankaltaista ideaa ilmentävät mm. sananlaskut tekevälle sattuu tai sattuu 
sitä paremmissakin piireissä.

河童の川流れ

河童 Kappa, vihreä vesiolento, joka esiintyy Japanin mytologiassa. 2)
川 kawa, 'joki'
祈しイし nagare, 'virta', 'virtaus'; tässä verbiin pohjaava idea 'se, että 

virta vie mukanaan'.

Kappa no kawa-nagare
'Virta vie kapan muassaan'

Ilkeä vesiolento, kappa, on taitava uimari. Jollei se pidä varaansa, voi virta sen kuiten
kin väkisin viedä mukanaan. Taas sananlasku viittaa siihen, että taitavakin joskus epä
onnistuu.

2) Taruolento muistuttaa hieman näkkiä, mutta on ulkoiselta olemukseltaan lähinnä 
peikkomainen kilpikonna tai sammakko. Vaarallinenkin on: pitää ihmislihasta. Siltä 
voi kuitenkin pelastua esimerkiksi kumartamalla, jolloin kappa kumartaa takaisin japa
nilaiseen tapaan, ja taikavoimia antava neste sen lautasmaisesta päästä valuu maahan. 
Vaihtoehtoisesti kapalle voi tarjota kurkkua tai vesimelonia, joista tämä pitää jopa 
enemmän kuin ihmislihasta.
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四字熟語 yoji-jukugo-idiom\ kannustaa epäonnista:

七転八起

七 shichi, lukusana 'seitsemän'
転 ten, 'kaatuminen， 一 tässä esiintyy on-lukutavassaan, mutta on

peräisin verbistä 加,o如（牴加），'kaatua'
八 hachi, lukusana 'kahdeksan'; ääntyy tässä hakk.
起 ki, 'nouseminen' - tässä on-lukutavassaan, mutta perustuu

verbiin okiru （起きる），'nousta ylös'

Shichiten hakki
"Seitsemän kaatumista, kahdeksan ylösnousemista'

Sanonnassa kaadutaan seitsemästi, mutta noustaan ylös kahdeksan kertaa. Sitkeä hen
kilö pääsee jaloilleen toistuvien epäonnistumistenkin jälkeen. Idiomia käytetään ku
vaamaan sitkeyttä, sinnikkyyttä, peräänantamatonta otetta ja tahdonvoimaa yleensä.

Syksy on edessä onnistumisineen, epäonnistumisineen ja kaikkineen 
siltä väliltä. Tähän loppuun voisikin todeta sananlaskun mukaan:
” Ei lankeemus ole häpeä, vaan se ettei tahdo nousta.”

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 -27 jäsenhinta 13 e, muut 15 e. Kaikkiin hintoihin lisä
tään postikulut. 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, kirjallisuutta, 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 KAN- 
JI-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 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___________________________________________________

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: 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-Stjema p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, Sali selviää vii
meistään paikan päällä. Ilmoittautuminen miija.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole 
omaa kalligrafiasivellintä ym. välineitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanoma
lehti tai pari harjoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi. Ajat 
ovat ennakkotiedon mukaisesti 23.1.,13.2., 6.3., 27.3., 24.4. Tiistai-iltoja klo 18-2〇•

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

Yhdistyksen kautta:

■ japanikäännökset
• puhtaaksikiij oitukset
• käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja luennot 

kouluille, opistoille ja liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös japaninkielistä 
opastusta.

Tiedustelut: 09-698 6496 (Puh/Fax)

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 ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net
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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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