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Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tavoit
teena on tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi
suomalaisille ja kertoa japanilaiselle suoma
laisesta kulttuurista. JKY jäljestää vuosittain
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, eloku
vailtoja 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、日本方、ら劇団やオーケス
トラ、映画などを招請しています。

出版活勤としては、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 Hashijulkaisu,
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä
suomiJapani-suomi sanasto.

日本文化特集誌阖年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
祭り事も行ってし、 ます,さらに日本の美術

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

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.Box30530101
Helsinki,電話ファックス09-698 6496Jで

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

Etu- ja takakannen kuvat Nagoyan cosplay-tapahtumasta Markku Arjamaalta.

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma
mennettua japanilaista kauno-kiijallisuutta 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 pirjo.kyto@gmail.com. Kirjasto sijaitsee yhdis
tyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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こんにちは

Hyvää syksyn alkua kaikille Tomon lukijoille! Kesällä aika on kulunut
kuin siivillä ja ennen kuin huomasinkaan oli taas aika alkaa toimittaa
uutta Tomoa.

Tässä lehdessä JKY:n puheenjohtaja Ronny Rönnqvist jatkaa kertomuksiaan JKY:n tähänastisesta taipaleesta ja seuran toiminnasta, jonka yksi
osa tämäkin lehti on. Saamme kuulla myös kertomuksia Japaniin suun
tautuneista kesämatkoista. Mukaan mahtuu niin modernia cosplaykilpailua kuin kuvausta perinteisemmästä festivaalista. Myös lehden vakiorunoilija Kirsti Suomivuori ilahduttaa meitä syysrunoilla, joissa kesä
on takana muttei unohdettu.

Japanin kielestä kiinnostuneiden kannattaa painaa mieleensä tämänvuo
tiseen Nihongo Nooryoku Shiken-testiin ilmoittautumispäivämäärät. On
hieno asia, että nykyisin on mahdollisuus suorittaa koe Suomessa ja tätä
tilaisuutta soisi kaikkien kynnelle kykenevien käyttävän hyväkseen.

Lopuksi vielä ilmoitusasia: sähköpostiosoitteeni muuttuu. Uusi osoite,
johon jutut ja ilmoitukset voi lähettää on:
matleena.paukkunen@japaninkulttuuri.net .
Mukavaa syksyä kaikille!
Matleena Paukkunen
Tomon päätoimittaja
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tekoa sekä tietenkin Japanin kieltä, päte
vien opettaj ien j ohdolla..
Eräs mielenkiintoinen vaihe harrastuspiiritoiminnassa oli yhdistyksen teatteripiirin "Monin'' perustaminen. Tämä oli
Yoshizaki Keikon vetämä hanke, ja
tuloksena oli kahden Mishima Yukion
kirjoittaman
modernin
Noteatterikappaleen julkinen esittäminen:
Sotoba Komachi (Hautakiven kaunotar)
Lilla Teatemissa 1984 ja Kantan
(Kantainin tyyny) Itäkeskuksessa 1986.
Tekipä teatteripiiri esiintymisvierailun
Loviisassakin. Näissä esityksissä oli
useita roolihahmoja, Keiko ohjasi esi
tykset ihailtavalla tavalla ja piti lukuisis
sa harjoituksissa porukan koossa. Itse
huomasin pian, ettei minusta ollut näyt
telijäksi, joten vetäydyin aikaisessa vai
heessa kulissien taa, hanttihommia teke

mään. Sääli, ettei tuolloin ollut vielä vi
deokameroita, joilla olisi saatu esitykset
taltioitua jälkipolville!

Varsinaisen sysäyksen eteenpäin yhdis
tyksen toiminta sai vuonna 1993, jolloin
saimme oman toimipisteemme Tomohiman. Nimen valinta oli kilpailun tulos.
Oma paikka on tuiki tarpeellinen jokai
selle yhdistykselle, sillä jatkuva vieraana
olo on epämieluisaa ja toimintaa hanka
loittava. Kaupungissa keskeisesti sijait
sevan
toimipisteen
vuokraamisesta
saamme kiittää Lappalaisia, jotka tuol
loin asuvat samassa talossa Eiran Wecksellintiellä.
Ilman tätä toimipistettä emme myöskään
olisi pystyneet ottamaan vastaan sitä
suurenmoista kirjalahjoitusta, liki tuhatta
nidettä, jonka saimme pari vuotta myö-
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JKY 30 vuotta — mitä sitten tapahtui?
Edellinen Tomo-lehti sisälsi lyhyeen
katsauksen yhdistyksemme syntyvaiheis
ta. Mutta mitä sen jälkeen on tapahtunut?
Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole
tarkan historiikin kirjoittaminen JKY:n
vaiheista nykypäiviin saakka, vaan pi
kemminkin tarjota joitakin poimintoja
matkan varrelta nykyisen puheenjohtajan
näkökulmasta katsottuna.

Yhdistyksen toiminta lähti varsin muka
vasti käyntiin vuonna 1979. Uuden yh
distyksen perustaminen herätti mielen
kiintoa Japanista kiinnostuneiden piirissä
ja moni oli valmis toimimaan aktiivisesti
uuden tulokkaan puolesta. Ideoita oli
paljon, mutta varojen puute oli silloin,
kuten edelleenkin, suuri este niitten to
teuttamisessa. Kuitenkin ensimmäiset
valitut johtokunnat ryhtyivät rohkeasti
toimeen.

Julkaisutoiminta
Jokaiselle yhdistykselle niin tärkeä jul
kaisutoiminta pääsi ripeästi alkuun. Jä
senlehti, joka sittemmin sai nimekseen
Tomo, oli perustana. Samoin pääsi al
kuun kerran vuodessa julkaistava Hashikulttuurijulkaisu, josta tänä vuonna jul
kaistaan jo 29. vuosikerta. Siinä on vuo
sien mittaan julkaistu suuri määrä arvok
kaita kirjoituksia japanilaisen kulttuurin
eri alueilta. Huomattava saavutus oli
vuonna 1982 julkaistu "Japanese Litera
ture in Finnish Language", jonka toimitti
Pirjo-Riitta Kuusikko, Veikko Polameren työn pohjalta (tästä on sittemmin
julkaistu uusi tarkistettu painos vuonna
2000, tosiaan toisen julkaisijan toimes
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ta). Vuonna 1985 yhdistys julkaisi tutki
muksen "Japanologia Suomessa", pit
kälti Jouko Seppäsen toimittamana.
Myös Japanin kieli sai tietenkin heti
alkuun ansaitsemansa huomion. Yhdis
tys sai Kawata Taadaakilta oikeuden
hänen kokoamaansa oppikirjaan "Japani
kieli", joka oli ensimmäinen laatuaan
Suomessa. Tästä liki kaikkien Japanin
kieltä opiskelevien tuntemasta oppikir
jasta on jo otettu yli 20 painosta! Vuon
na 1998 yhdistys julkaisi vielä Tapio
Tuomen toimittaman kattavan kanjisanakirjan, josta vuonna 2005 otettiin
toinen laajennettu painos.
Informaatiota japanilaisesta kulttuurista
on myös jaettu lukuisten esitelmien
muodossa joita yhdistyksemme jäsenet,
etupäässä monitaiturimme Laura Lappa
lainen, on pitänyt kouluissa ja työväen
opistoissa ympäri Etelä-Suomen.
Erittäin tärkeätä tälle julkaisutoiminnal
le on ollut se tuki, jota JKY on saanut
sekä Opetusministeriöltä että Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationilta,
mistä olemme kiitollisia.
Harrastuspiiritoiminta ja Tomohima

Heti alkuun pidettiin myös tärkeänä,
että jäsenet saisivat mahdollisuuden
harrastaa japanilaista kulttuuria pienem
missä, epävirallisissa ryhmissä. Näin
lähti käyntiin harrastuspiiritoiminta joka
on jatkunut meidän päiviimme saakka.
Näissä varsin itsenäisesti toimivissa
harrastuspiireissä on puuhattu mitä mil
loinkin Japaniin kuuluvaa: ikebanaa,
origamia, ruokaa, kalligrafiaa, kirjallisuutta, miekkoja, elokuvia, kobakon

hemmin edesmenneeltä jäseneltämme
Yrjö Kuikalta. Tämä lahjoitus on runko
na Tomohimassa säilytettävälle Japania
koskevalle kirjakokoelmallemme.

Juhlat ja yhteiset tilaisuudet
Aivan alusta pitäen kaavailtiin myös
yhteisiä tapahtumia, joissa jäsenet voisi
vat lähemmin tutustua toisiinsa. Alussa
sellaiset olivat yhteiset joulujuhlat, joita
vietettiin eri paikoissa, mm. taiteilijakoti
Lallukan juhlasalissa ja Taidehallin ra
vintolassa. Pian ruvettiin kuitenkin juhli
maan joulun sijasta uutta vuotta, koska
sitä pidettiin enemmän japanilaisuuteen
sopivana. Tätä perinnettä on sitten jatket
tu viettämällä uuden vuoden juhlia vuo
rotellen ravintoloissa Kabuki ja Koto. On
myös kokeiltu säännöllisiä klubi-iltoja,
mutta varsin kehnolla menestyksellä.
Jo aivan yhdistyksen syntymästä saakka
pyrittiin myös viettämään yhteisiä kesäjuhlia (perinnejuhlia), yleensä elosyyskuun vaihteessa. Näistä juhlista,
joita on vietetty mitä erilaisimmissa pai
koissa, on jäänyt mieluisia muistoja.
Parhaimmillaan ne ovat olleet varsinaisia
kesäisiä perhetapahtumia, joissa ruokai
lulla on ollut keskeinen sija. Aika ajoin
myös Japanin suurlähettiläät sekä muu
suurlähetystön henkilökunta ovat olleet
mukana riennoissa. Mikäli ollaan oltu
meren äärellä, juhla on yleensä päättynyt
toronagashiin.
Mieleen tulee eräs kesäjuhla työväen
opiston tiloissa Vuosaaren rannassa.
Tuolloin vieraanamme oli isohko japani
lainen ryhmä ja heille päätettiin esittää
kansantanssia. Eräs tuntemamme kan
santanssi aryhmä oli sattumalta samana
päivänä lähettyvillä esiintymässä ja mi
nun piti hakea heidät minibussilla. Kape
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alla hiekkatiellä tuli auto vastaan ja jou
duin väistämään niin paljon tien sivulle
että penger petti ja auton pyörät joutui
vat ojaan. Auto kallistui pahan kerran.
Hyvät neuvot olivat tarpeen, sillä kännyköitä ei silloin vielä ollut keksitty.
Onneksi paikalle saapui jonkun ajan
kuluttua jeepin tapainen auto jolla oli
vinssi. Sillä saatiin auto hinattua uudes
taan tielle ja pääsin jatkamaan matkaa.
Tulimme myöhässä mutta ohjelma pys
tyttiin japanilaisten vieraitten iloksi vie
mään lävitse!
Tuoreessa muistissa ovat säilyneet myös
monet Aino Ackten huvilassa vietetyt
kesäjuhlat ohjelmineen. Nykyään ihmi
sillä vaikuttaa kuitenkin olevan niin
paljon muuta ohjelmaa (varsinkin kesäl
lä), ettei kiinnostusta tahdo löytyä tällai
siin ''vanhanaikaisiin'' huveihin. Jotta
ihmiset saataisiin liikkeelle, täytyy tänä
päivänä olla jokin vetonaula - muu kuin
japanilainen ruoka.
Tässä yhteydessä on myös mainittava,
että yhdistyksemme on muitten Japaniyhdistysten tavoin osallistunut jokavuo
tiseen matkamessutapahtumaan Messu
keskuksessa. Tämä on ollut tärkeää,
sillä Japani ei toistaiseksi ole ollut mes
suilla virallisesti edustettuna.
Niin, ja onhan yhdistys menneinä vuosi
na myös jäljestänyt useita joulu- ym
myyjäisiä, ja niistä saatu tärkeä lisä yh
distyksen kassaan. Viime vuosina Annantalon Japani-päivä tapahtuma ja sii-

OIKEALLA YLHÄÄLLÄ: Tomohiman
tupaantuliaiset Wecksellintien terassilla.
OIKEALLA ALHAALLA: Okinawalaisvierailun illanvietto. Antti ja Ronny
sanshin-oppitunnilla.
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nä pystytetty kauppakuja on jossain mää
rin korvannut tätä basaariperinnettä.
Japanilaiset vierailut

Eniten mieleeni vuosien varrelta ovat
kuitenkin painuneet lukuisat vierailut
joita yhdistyksemme on ollut jäljestä
mässä. On ollut antoisaa esitellä tällä
tavoin japanilaista kulttuuria suomalai
selle yleisölle ja samalla on tullut tavat
tua paljon mielenkiintoisia vieraita. Siinä
helposti unohtaa kaiken työn ja vaivan,
joka on jokaisen vierailun takana. Moni
yhdistyksemme järjestämä vierailu on
ollut ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Näiden vierailujen järjestämisessä yhdis
tyksemme japanilaisilla jäsenillä on ta

vallisesti ollut tärkeä osa. Ilman heidän
yhteyksiään sekä tulkkauksia ym. olisi
ollut mahdotonta jäljestää kaikkea. Eri
tyisesti tulee tässä mieleen Okura Ju
nichiro, Tomoko Saito-Soinisalo sekä
Yoshizaki Keiko, joiden apu on ollut
korvaamatonta.

Nuoren yhdistyksemme ensimmäinen
suuri koitos tällä alalla oli Zeamisa noteatterin tuominen Suomeen vuonna
1982. Tämä no-teatterivierailu oli en
simmäinen laatuaan maassamme ja sen
järjestäminen oli varsin rohkea veto
nuorelta yhdistykseltä. Projekti lähti
alkuun Okura Junichiron ja suurlähetti
läs Hitomin kontakteista. Zeamisan joh
taja Kanze Hideo oli varsin kuuluisa

ALLA: Miellyttävää seuraa Aleksanterin teatterin lämpiössä (Junwa-kai)
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Kanze-koulukunnan johtohahmo. Muis
tan että Japanin suurlähetystö aluksi
suhtautui hyvin epäilevästi hankkeeseen
ja tarvittiin monta kokousta ennen kuin
he ymmärsivät että olimme tosissaamme. Tämä hanke vietiin pääasiallisesti
läpi omin voimin, mutta osaksi Japan
Foundationin taloudellisella tuella. Noteatterinäyttämö tuotiin Saksasta kuor
ma-autolla ja olin itse Sompasaaressa
laivaa vastassa ja luotsasin lastin Finlandia-teatteriin, jossa näytös pidettiin.
Siellä näyttämöä rakennettiin talkoovoi
min, tietenkin japanilaisten asiantunti
joiden tarkassa valvonnassa. Samalla
tuli Finlandia-talo tutuksi. Muistan Kan
ze Hideon yhtäkkisen karjunnan, kun
joku rakentajistamme erehdyksessä as
tui näyttämölle jalkineet päällä. Itse
esitys meni loistavasti ja Finlandia-talo
oli käytännöllisesti katsoen loppuun
myyty. Itse näytelmän seuraaminen oli
helppoa yhdistyksemme hienosti toimit
taman ohjelmalehtisen avulla, jossa
kaikki näytelmien repliikit olivat Kai
Niemisen kääntäminä.
Seuraava yhdistyksemme järjestämä
No-teatterivierailu (Hosho-ryu Nogakudan) vuonna 1985 meni jo melkein van
halla rutiinilla. Silloin esiintymispaikka 
na oli Kansallisteatteri, ja saimme valta
vasti tukea teatterin näyttämömestarilta
ja henkilökunnalta. Kuitenkin hieman
huimaa kun jälkeenpäin ajattelen mitä
riskejä me johtokunnassa silloin otim
me!
Toinen "first ever" oli Ainukansantanssiryhmän tuominen Suomeen
vuonna 1989. Tämä vierailu käsitti
myös Kansallismuseossa järjestetyn
kansantieteellisen näyttelyn. Vierailuun
liittyen JKY julkaisi kattavan pienen

kirjasen Ainuista. Kansallismuseon näyt
telyn avausseremonia oli varsin juhlava
ja siellä saatiin myös nähdä ja kuulla
otteita Ainu-kansan laulu- ja tanssi pe
rinteestä.

Kolmas "first ever" oli Okinawalaisen
tanssiryhmän (Okinawa Culture Asso
ciation Group) tuominen Suomeen vuon
na 1994. Tämä vierailu tapahtui yhteis
työssä Savoy-teatterin kanssa, jonka joh
taja Tapani Närhi on aina ollut valmis
yhteistyöhön, kun on ollut kyse Japaniaiheisista vierailuista.
Okinawalaiset
vieraamme olivat mitä miellyttävintä
joukkoa ja vietimme pari hyvin lämmin
henkistä iltaa heidän kanssaan näytösten
jälkeen.
Tähän väliin oli mahtunut mm. myös
maineikkaan marionettiteatterin Yukizan
vierailu 1986. Yukiza esiintyi Kansallis
teatterin pienellä näyttämöllä ja näytös
herätti suurta mielenkiintoa kriitikkojen
ja yleisön keskuudessa 一 näytös oli tie
tenkin loppuunmyyty. Siitä vierailuista
on jäänyt seuraava hauska muisto. Ajelu
tin osaa porukasta vanhalla Ford Anglia
autollani ympäri Helsinkiä. Ryhmään
kuuluvalla tuottajalla Yuki Chiellä oli
musta mekko päällään. Kun nousimme
autosta, huomasin kauhukseni että hänen
koko selkäpuolensa oli koirankarvojen
peitossa. Olin kiireissäni unohtanut imu
roida auton! Eivätkä japanilaiset tunne
tusti pidä koirankarvoista!

Yhdistyksemme järjestämiä musiikki- ja
tanssivierailuja on ollut monia. Mieleen
on erityisesti jäänyt Miyashita Shin Hogaku Music Ensemblen vierailu Finlandia-saliin pienessä salissa vuonna 1990.
Esitys päättyi mahtavaan jammaukseen,
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joka veti yleisön täysin mukanaan. Toi
nen vauhdikas esiintyminen oli Sen
Amano Wadaiko Arhanin taiko-ryhmän
esiintyminen Vanhalla Ylioppilastalolla
vuonna 1987. Heidän mukaan tuomansa
daikoku oli läpimitaltaan niin suuri, että
se juuri ja juuri mahtui Finnairin tuolloin
käyttämään DC-9 rahtikoneeseen Ams
terdamista Helsinkiin! Tästä ryhmästä
lähti niin mahtavat äänet, että pelkäsin
Vanhan Ylioppilastalon hajoavan.
Mainitsemisen arvoinen on myös perin
teisen tanssiryhmän Jiutamain vierailu
vuonna 1989. Tästä on jäänyt sellainen
hauska muisto, että maineikkaan joikaajan Nils-Aslak Valkeapään piti esiintyä
yhdessä japanilaisten vieraitten kanssa.
Hetki, jolloin Valkeapään piti astua näyt
tämölle, lähestyi mutta miestä ei löytynyt
mistään. Vasta muutama minuutti ennen
esiintymistään hän käveli rauhallisesti
sisään ja mainitsi että hän oli sillä välin
ollut vähän "kaupunkia katsomassa".
Eräs mieleen jäänyt tapahtuma oli myös
tunnetun sopraanon Samejima Yumikon
vierailu vuonna 1996. Päätimme tehdä
häneen vaikutuksen ja sain asevelihin
taan hotelli Inter-Continenltalista (missä
hän asui) vuokrattua pitkän valkoisen
Cadillacin. Olimme sillä häntä ja hänen
säestäj äaviopuolisoaan
lentokentällä
vastassa ja ajoimme tyylillä hotelliin,
auton baarin juomia maistellen. Hieno
konsertti pidettiin Temppeliaukion kir
kossa.
Nyt syksyllä Ateneum järjestää laajan
ukiyo-e näyttelyn. Siitä muistui mieleeni
se, että yhdistyksemme on ollut myötä
vaikuttamassa siihen, että sekä Ateneum
että Opetusministeriö aikanaan saivat
huomattavan ukiyo-e lahjoituksen japa
nilaiselta mesenaatilta Tri. Goino Ta-
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dashilta. Tämän Utagawa Monjinkai
hyväntekeväisyysjärjesto lahjoitti Suo
meen 450 perinteisistä puupiirroksista!

Konsertit ja kulttuuri-illat
Temppeliaukion kirkosta puheen olen,
yhdistys jäljesti siellä monen vuoden
ajan konsertteja nuorille japanilaisille
klassisen musiikin taitajille ja heidän
ystävilleen. Nämä konsertit pidettiin
nimellä Mizu no Oto - Veden Ääni.
Näissä konserteissa ovat esiintyneet
Tateno Izumi, Shibayama Naoko, Avan
ti, Kari Kriiku ja moni muu maineikas
muusikko. Joitakin konsertteja pidettiin
myös Valkoisessa salissa. Yhdestä niistä
on jäänyt muistiin esiintyjän kukitus
esiintymisen jälkeen. Olimme sopineet
että omat ja suurlähetystön kukat anne
taan vasta kun esiintyjä tulee toisen ker
ran kiittämään aplodeista. Silloinen
suurlähettiläs, jääköön nimi mainitse
matta, ei tätä tiennyt ja kun esiintyjä
ensimmäisten aplodien saattamana pala
si verhon taa, hän vihaisesti kääntyi
järjestäjiin päin ja huudahti baka...\ No,
tilanne selvisi nopeasti mutta jäihän siitä
hieman huono maku suuhun.
Kun nämä konsertit sitten kuolivat luon
nollisen kuoleman 90-luvun alussa, kek
sittiin jäljestää Japanilaisia kulttuuriiltoja Aleksanterin teatterissa. Vie
rainamme olivat tuolloin puoliammatti
laisia ryhmiä Japanista, jotka tulivat
omalla kustannuksellaan Suomeen turis
teina ja samalla esiintymään. Aleksante
rin teatterissa esitettiin suomalaiselle
yleisölle mm. teeseremoniaa, kimonoshowta, hogakua, kenbua, kuorolaulua
jne. Nämä näytökset olivat suosittuja,
koska niitä voitiin jäljestää ilman si
säänpääsymaksua. Näytösten jälkeen

teatterin lämpiössä pidetyissä juhlissa
vaihdettiin lahjoja ja tutustuttiin vieraili
joihin lähemmin. Yhdistyksen puuhaihmisille tuli tuolloin Aleksanterin teatte
rin talo kovin tutuksi. Korvaamaton oli
johtokuntamme jäsen Tomoko SaitoSoinisalo, joka toimi tulkkina ja tärkeä
nä yhdysnaisena japanilaisten vieraiden
ja teatterin näyttämöhenkilökunnan vä
lillä kaikissa näyttämöteknisissä kysy
myksissä sekä ennen näytöstä että var
sinkin sen aikana, jolloin kaiken piti
täsmätä.
Tämäkin toiminta loppui aikanaan kun
tuli yhä vaikeammaksi saada tällaisia
ryhmiä tulemaan Suomeen. Jossain
määrin on tätä perinnettä kuitenkin pys
tytty jatkamaan Annantalon Japanipäivien yhteydessä, missä meillä aika ajoin
on ollut japanilaisia vieraita. Japanipäivät ovat vuodesta 1997 alkaen olleet
yhdistyksemme ''lippulaiva". Vuosien
mittaan tästä tapahtumasta on tullut yhä
suositumpi, niin että Annantalon seinät
alkavat tulla vastaan. Siitä huolimatta
Suomesta ei löydy toista tapahtumaa,
missä japanilaisen kulttuurin koko kirjo
on yhdellä silmäyksellä ja samana päi
vänä nautittavana.
Lopuksi on mainittava, että yhdistys
myös kirjailijapuolella on vuosien var
rella toiminut tapahtumien järjestäjänä.
Lahden kirj ailij akokoukseen Mukkulaan
kutsuttiin aikanaan myös monta japani
laista kirjailijaa. Heille järjestettiin
JKY:n toimesta Helsingissä luentotilai
suuksia. Näissä tilaisuuksissa ovat esiin
tyneet monet mielenkiintoiset nimet
kuten professorit Yanagihara, Kato,
Koyama ja Nakamura sekä kirjailijat
Abe, Kaiko, Yagawa ja Shiraishi. Näistä
Kaiko Takeshi oli suuri kalamies ja hä

nen käyntikorttiinsa oli präntätty lause
"Take me to the fishiest place nowbody
knows except you. Please!".
Elokuvaesitykset

Lopuksi en malta olla mainitsematta
japanilaisia elokuvia, ne kun ovat mieliharrastukseni. Yhdistys on vuosien var
rella ollut järjestämässä varsin monenlai
sia elokuvatapahtumia. Omasta takaa
järjestimme elokuvailtoja yhdistyksen
jäsenille siten, että lainasimme varsin
kookkaan laserheittimen ja videolaitteen
suurlähetystöstä ja esitimme leffat joko
Tomohimassa ja myöhemmin Ryhmäte
atterin tiloissa. Parhaimmillaan pienessä
Tomohimassa oli runsaat 20 katselijaa.
Laitteiden raahaaminen edestakaisin oli
kuitenkin varsin raskasta hommaa. Elo-
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kuvia olisi edelleen paljon esitettäviksi,
mutta pulmana on toimivien tilojen puu
te.
Yhteistyössä Suomen Elokuva-arkiston
kanssa (nyk. Kansallinen audiovisuaali
nen arkisto) yhdistys on myös järjestänyt
lukuisia Japaniaiheisia elokuvasarjoja
Orion-teatterissa. Näitten järjestämisessä
auttoi myös yhteistyö Finnairin kanssa,
jossa allekirjoittanut tuolloin toimi. Finn
airilla saatiin suuret 35mm kelat kuljetet
tua Suomeen. Tämä kolmikantayhteistyö
oli aikanaan hyvin hedelmällinen ja pys
tyimme tarjoamaan suomalaiselle ylei
sölle paljon sellaisia japanilaisia elokuvaklassikoita, joita ei koskaan ennen
ollut nähty Suomessa.

Tässä nyt oli muutamia otteita yhdistyk
semme
30-vuotistaipaleelta.
Paljon
enemmän olisi kerrottavaa, mutta niin
kuin alussa mainitsin, tämä kirjoitus ei
ole tarkoitettu miksikään varsinaiseksi
historiikiksi.
Lopuksi on vielä mainittava yhteydet
Japanin suurlähetystöön Suomessa. Näi
den 30 vuoden aikana olemme olleet
yhteydessä moneen suurlähettilääseen,
joista monista on jäänyt hyvin mieluisia
muistoja. Vielä monilukuisempi on ollut
se lähetystön muu henkilökunta, joka on
näinä vuosina tullut tutuksi. Valitettavas
ti japanilaisten keskimääräinen pesti
Suomessa on vain 3-4 vuotta, joten ko
vin pitkäaikaisia suhteita ei voida luoda.
Onneksi pätevä suomalainen henkilö
kunta on pitkäaikaisempi ja onhan muu
tama japanilainen päässyt palamaan Suo
meen toisellekin rupeamalle.
Olen edellä maininnut nimeltä joitakin
yhdistyksemme jäseniä eri yhteyksissä.
On kuitenkin tähdennettävä, että men
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neestä menestyksellisestä toiminnasta
saamme kiittää KAIKKIA niitä aktivis
teja jotka ovat JKY:n 30-vuotisen histo
rian aikana toimineet joko yhdistyksem
me johtokunnassa tai muuten ovat olleet
erilaisissa riennoissa mukana. Erityisesti
haluan kiittää niitä henkilöitä jotka ovat
toimineet yhdistyksemme sihteerin,
taloudenhoitajan ja jäsenlehden päätoi
mittajan vastuullisissa tehtävissä. Ilman
heitä yhdistyksen toiminnasta ei tulisi
mitään. Toivottavasti energiaa ja intoa
riittää myös tuleville vuosille.
Ronny Rönnqvist

JARANINSPESIALISTI .Fl
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Cosplay Nagoyassa
Japanin kosteankuuma kesäilma läiskähti
vasten kasvoja, kun elokuun alussa, yh
deksän tunnin lennon jälkeen hyvästelimme Finnairin Muumi- koneen. Semien, kaskaiden, konsertti oli äänekäs ja
vihreä oli vihreääkin vihreämpää. Jos
Japaniin menee kesällä, on varauduttava
siihen, että ulkona on koko ajan hiki ja
juomaa kuluu litrakaupalla.
Vietimme viikon kaupunkiloman Nago
yassa. Tutustuimme Nagoyan linnan ja
Tokugawa-museon loistaviin aarteisiin.
Kiertelimme keskustan runsaissa tavara
taloissa ja rautatieaseman tienoon pie
nemmissä kaupoissa sekä kävimme säh
köisten vempainten paratiisissa, josta
ostimme sähköisen sanakirjan, koska
kymmenen vuotta vanha kömpelö sana
kirja oli lakannut toimimasta. Suunnitel
miimme kuului myös käynti Japanin
pyhässä paikassa, Isen pyhäkössä, joka
on lyhyen junamatkan päässä Nagoyasta.
Lämpötila esti kuitenkin retken toteutta
misen, koska siellä olisi pääasiassa kä
velty ulkoilmassa. Sinne siis seuraavalla
kerralla - mielellään syksyllä tai kevääl
lä!
Matkan varsinainen iloinen yllätys odotti
meitä 20 läkähdyttävän kävelyminuutin
päässä hotellista. Huomasimme aamiai
sella The Japan Timesiä selatessamme
artikkelin Osu Cosplay -paraatista, joka
marssittiin lauantaina. Sunnuntaina pi
dettäisiin vuoden 2008 World Cosplay
Summit Championship. "Haa, tänään on
sunnuntai, suunnatkaamme siis kauppa
keskus Oasis 21:een", tuumimme. Köy
sillä eristetty yleisötila oli avonaisessa
tilassa valtavan lasikaton alla ja liput
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loppuunmyyty. Paikka näytti kuumalta
ja pysyttelimme enimmäkseen varjossa,
katosten alla ja kahviloiden lähituntu
massa. Cosplay-asuihin pukeutunutta
yleisöä ja mahdollisesti kilpailijoitakin
tungeksi kauppakeskuksen aukiolla ja
käytävillä.
Kylteissä luki englanniksi: saa kuvata.
Ja Markkuhan kuvasi, kuvattavat posee
rasivat miten kauan haluttiin. Mahtoi
heillä olla kuuma mielikuvituksellisissa
asuissaan. Itse kilpailua oli vaikea seu
rata käytäviltä, tungos oli valtava ja
kuumuus niin kuin hyvässä saunassa,
hyvin kosteaa. Netistä googlaamalla
Cosplay ja Nagoya löytyy jonkin verran
tietoa ja tuloksia. Brasilia voitti enkeliesityksellään, mistä näimme vilauksen.
Hotelliin palasimme uupuneina mutta
tyytyväisinä maanalaisella, joka on to
della kätevä ja nopea väline liikkumi
seen Nagoyassa.
Hämmästyimme myös hintojen edulli
suutta. Aikaisemmin Japanissa käydes
sämme piti aina muistaa että siellä oli
kallista. Mutta nyt oli toisin. Saimme
nauttia edullisesti herkullisesta ja kau
niista ruoasta tyypillisissä japanilaisissa
ravintoloissa, joita on paljon tavaratalo
jen yläkerroksissa sekä rautatieasemien
tuntumassa. Taksimatkat, joita yleensä
emme paljon suosi, olivat suorastaan
halpoja. Euron kurssi Japanin jeniin
nähden on edullinen tällä hetkellä, siinä
kai ainakin yksi syy.
On kuuma tai ei, aina kannattaa lähteä
Japaniin, kun siihen on tilaisuus.
Ulla Arjamaa

Jutun kuvat: Markku Aijamaa

YLLÄ: Naruto kumppaneineen Nagoyan cosplay-tapahtumassa.
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YLLÄ: Pikachu ei mene koskaan pois muodista- ainakaan Nagoyassa!
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Ito Ikuko
Pianokonsertti
Keskiviikkona 5.11.2008, klo 19.00
Lauttasaaren seurakunnan seurakuntasali
(Myllykallionrinne 1,Lauttasaari)
Ito Ikuko on kotoisin Naganon prefektuurissa sijaitsevasta Kiso-laaksosta. Hän esitti
viime vuonna lyhyeen pianosoolon sekä Caisa-kulttuurikeskuksessa että Annantalon
Japanipäivillä Kiso-bushi vierailun yhteydessä. Nyt hän palaa Suomeen esittämään
pidemmän konserttiohjelman. Tässä konsertissa kuultava ohjelma koostuu sekä japani
laisista sävelmistä että klassisista kappaleista.
Ito-san valmistui Musashinon musiikkiopistosta vuonna 1976 ja opiskeli SibeliusAkatemiassa vuosina 1976-1978. Siellä hän piti myös ensikonserttinsa 17.3.1978.
Vuonna 1978 hänestä tuli Kirkkonummen musiikkiopiston luennoitsija. Vuosina
1992-1996 hän opiskeli Slovakian kansallisessa musiikkiakatemiassa kansainvälisenä
stipendiaattina. Tänä aikana hän konsertoi mm. Bratislavassa, Torentessa ja Wienissä.
Palattuaan Japaniin vuonna 1996 hän on esiintynyt mm. Kumamoton Filharmonisen
orkesterin kanssa sekä konsertoinut laajalti sekä Japanissa että ulkomailla, mm. Parii
sissa ja Melbournessa.
Hänen opettajinaan ovat toimineet mm. Yamazaki Fuyuku, Tateno Izumi, Marian Lapsansky sekä György Sabök.
Järj.: Japanilaisen kulttuurin ystävät ja Lauttasaaren seurakunta
Vapaa pääsy (ohjelma 5 euroa)

19

Imaginary Japan:
Japanese Fantasy in Contemporary Popular Culture
To 18. syyskuuta -la 2 syyskuuta 2008
Helsinki
〇•

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura (SETS ry.) jäljestää kansainvälisen konferens
sin aiheena Japanin populaarikulttuuri. Konferenssissa keskustellaan japanilaisen po
pulaarikulttuurin ja sen kansainvälisen kanssakäymisen kuvastoa tieteidenvälisin me
netelmin. Konferenssi tuo yhteen japanilaiset ja länsimaiset näkemykset japanilaisesta
populaarikulttuurista ja sen suosion syistä, mukaanlukien elokuva, television, anime,
mainonta, musiikki, pelit ja muoti.

Toistaiseksi vahvistuneita pääesitelmöijiä ovat:
Machiko Kusahara, Waseda University / UCLA
Susan Napier, Tufts University, USA
Alezander Zahlten, Universität Mainz / Nippon Connection Film Festival
Shinji Imaoka, elokuvantekijä, Japani

Konferenssin tarkempi ohjelma muine esitelmöijineen löytyy SETSin kotisuilta:
(http://sets.wordpress.com/ ).
Paikka:
to-pe 18.-19.9. Helsingin yliopisto, päärakennus
la 20.9. KAVAn Orion-teatteri

Rekisteröityminen:
Rekisteröitymispyyntö on lähetettävä Eija Niskaselle (emniskanen@wisc.edu) syys
kuun 8. (ma) päivään klo 16.15 mennessä. Koska tila on rajoitettu, konferenssiin ote
taan mukaan ilmoittautumisjäijestyksessä. Rekisteröitymismaksu maksetaan käteisellä
saapuessa tai etukäteen SETSn tilille 157230-343749 (Nordea) (kuitti mukaan). Rekisteröitymispyyntöön nimi, opiskelu- tai muu laitos tai työpaikka, osallistuuko kaikkiin
kolmen päivän ohjelmaan, yhteystiedot (sähköposti ehdottomasti) ja rekisteröitymismaksun summa.
Jos osallistut vain lauantain ohjelmaan, osallistuminen on ilmainen, mutta pyydämme
sinua rekisteröitymään tilavarausta varten.

Rekisteröitymismaksu (sisältäen kahvituksen ja kutsutilaisuustaqoilun):
Normaali 60€
Opiskelija 30 € (perus- ja jatko-opiskelijat)
SETSin jäsenille maksut ovat 30 € ja 15 € (opiskelijat).

Tervetuloa!
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AAKKL:n avoimien ovien päivä
Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos (AAKKL) järjestää
Avoimet ovet -tapahtuman torstaina 28.8.2008 kello 12-18. Tapahtumapaikkana on
Topelia, Unioninkatu 38 B.
Tapahtuma on suunnattu pääosin AAKKL:n alumneille, nykyisille ja uusille pää-ja
sivuaineopiskelij oille, mutta myös muut kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita. Koko
tapahtuman ajan on mahdollista kuulla laitoksen kohdealueisiin liittyviä mielenkiintoi
sia esitelmiä. Puhujina mm. professori Jaakko Hämeen-Anttila ja lehtori Kaj Öhrn
berg. Lisäksi myös alumnit ja opiskelijat jakavat kokemuksiaan työ-ja opiskeluelämis
tään. Jokaisella oppiaineella on oma infopiste, josta kiinnostuneet voivat kysyä lisätie
toa. Näiden ohella on tarjolla viihdeohjelmia, kuten basaari ja itämaisia tansseja.
Tarkan aikataulun saa AAKKL:n ainejärjestön kotisivuilta
(http://blogs.helsinki.fi/karavaani/tapahtumat/ ) ja tapahtumapäivänä laitoksen portilla
päivystäviltä oppailta.
Tapahtuma alkaa kahvitarjoilulla. Tapahtumassa ovat mukana myös Egyptologinen
Seura, Itämainen Seura, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sekä Suomen Lähi-idän
instituutin ystävät.
TERVETULOA!
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
Karavaani ry.

MYYTÄVÄNÄ ERIKOISUUS
Pukkilan vanhan meijerin suojissa on 66 m2 huo
neisto, joka on sisältä "kuin Japanissa". Huoneis
to on kalusteineen ja taide-esineineen tasokas.
Tilavassa kylpyosastossa on HINOKI-puinen kylpy
amme. Yhtiövastike on n.120 €/kk taloyhtiölle,
jossa 9 osakasta. Huoneiston edessä on japani
laisen puutarhurin tekemä puutarha Porvoonjoen
katveessa. Kiviseinien ylläpitämä rauha luo sen
uudelle omistajalle harmonisen tilan vaikka viikon
loppu käyttöön. Pukkilaan on vain tunti Helsingistä.

Tiedustelut: Riitta Oikawa puh. 040 719 3119,
riitta.oi@sulo.fi, www.yadooikawa.fi
PS. Naganossa, alle 2 tuntia Tokiosta myytävänä Suomalai
nen hirsitalo!
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Suumäytös
Kendo - laido - Jodo - Tankendo
30.8.2008, klo 14.00
Helsingin Urheilutalo
Helsinginkatu 25
Vapaa pääsy
Näytöksessä esiintyvät Suomen kendoliitossa harjoiteltavat kolme lajia - kendo, iaido
ja jodo, joiden peruskurssit alkavat syyskuussa. Lisäksi erikoisuutena esitellään tankedo, joka ottaa vasta ensiaskeleitaan Suomessa.
Erikoisvieraat:
Ryuichi TAKEDA, kendo kyoshi 7.dan, Yamagata University, Japan, Yoshinobu
KON, tankendo kyoshi 7.dan, Tohoku Fukushi University, Japan

Järjestäjä: Helsingin kendoseura Ki-Ken-Tai-Icchi ry.
Yhteistyössä: Suomen kendoseurojen keskusliitto ry.

Lisätiedot: www.kendohelsinki.org

]APANITALO
ラヌアのシモヤルビで
ちよっと'・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
OLANGONTIE 20 S1MONJÄRVI
016-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua .tyjapanitaio
Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majortusta rajoitetusti.
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AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

Nihongo Nooryoku Shiken- testi 2008
Nihongo Nooryoku Shiken-testi (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) järjeste
tään joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina 7.12.2008. Kyseessä on järjestyksessään
neljäs Suomessa järjestettävä kansainvälinen japanin kielen tasokoe. Kokeen voi Poh
joismaista suorittaa vain Suomessa ja Tanskassa.
Ilmoittautumisaika kokeeseen on syyskuun alusta 3.10 2008 asti. Ilmoittautumisen
tulee olla perillä ja koemaksu maksettuna viimeistään 3.10. Myöhemmin saapuneita
ilmoittautumisia ei käsitellä. Ilmoittautumiset tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen
nihongotest fin@hotmail.com. Viestissä tulee kertoa oma nimi ja osoite, jonne lomak
keet voi lähettää sekä se, minkä tason (1-4) kokeen haluaa yrittää suorittaa.

Lisätietoja JLPT-testistä voi kysellä osoitteesta: nihongotest fin@hotmai 1.com
Vuoden 2008 kokeesta järjestetään myös tiedotustilaisuus Helsingin kauppakorkea 
koululla 19.9. klo.14-15 salissa 305 (Runeberginkatu 14-16 päärakennuksen 3. kerros)
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Syksyisiä runoja
Lohdutus:
syksyn tultua
on aikaa ajatella
ensi kevättä

Syksyn pimeään
valoaan vain tuo
muisto sinusta

Sadepäivän hymni
Aurinkoinen kesä yhtä juhlaa

Aurinkoisessa syyskuun päivässä
yllättävän juhlan tuntua

Aurinkoiset päivät muistoinakin vielä
mieltä lämmittää

Syksyn sateet meren aallot kohtaa, niin kuin rakkaansa

Joka vuosi tuo
uuden kesän käymään
meidän luonamme
Eilistä päivää etsiessä huomaan,
että vaahteroiden alla on irtolehtipainos viime kesästä

Kirsti Suomivuori
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Hakata Gion Yamakasa Matsuri
Kävin heinäkuussa ensimmäistä kertaa
Kyuushuulla Fukuokan kaupungissa
töiden merkeissä. Kaikeksi onneksi sa
dekausi oli loppunut tavallista aikaisem
min ja sain nauttia kolmen viikon ajan
lähes katkeamattomasta auringonpais
teesta ja päälle 30 asteen lämmöstä.
Fukuoka oli erittäin miellyttävä kaupun
ki, jota suosittelen lämpimästi matka
kohteeksi kaiken ikäisille ihmisille.
Kaupungin keskusta on kompakti ja
keskeiset reitit oppii vaivatta parissa
päivässä. Kaupungissa on panostettu
shoppailun lisäksi myös viheralueisiin.
Rantaelämästä pääsee nauttimaan parin
kymmenen minuutin bussimatkan pääs
sä ydinkeskustasta.
Fukuokassa vietetään 1.-15.7. Hakata
Gion Yamakasa matsuri-nimistä kesä

juhlaa, jonka päätapahtumassa miesten
muodostamat joukkueet kilpailevat siitä
mikä ryhmä juoksee nopeimmin 5 kilo
metrin matkan kantaen noin 1000 kilon
painoista koristeltua lavaa. Pelkkä nope
us ei kuitenkaan ratkaise kisan tulosta
vaan tiimin keskinäisellä yhteishengellä
ja yhteistyöllä on merkitystä voittajan
valinnassa.
Yamakasoja on kahta eri tyyppiä: kazariyamat, koristeelliset miltei 10 metrin
korkuiset lavat, joita on koko festivaalin
ajan esillä ympäri kaupunkia sekä kakiyamat, matalammat lavat joita kannetaan
kilpailussa.
Naiset, pikkutyttöjä lukuun ottamatta,
eivät saa osallistua kilpailuun. Miehiä
sen sijaan on joukkueessa kaikista ikä
luokista pikkupojista vanhuksiin. Kaikki

KUVA:
Ujoja poi
kia kilpai
luasuissa.
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eivät tietenkään osallistu lavojen kantoon
vaan juoksevat reittiä joukkueen muka
na.
Kilpailevat joukkueet edustavat Hakatan
eri kaupunginosia. Kilpailijoiden kilpai
luasuun kuuluvat tengui-otsanauha,
shimekomi (haarojen kautta lanteille si
dottu alusvaate) jikatabi-kengät ja rin
nalta kiinni sidottu mizu-happi-takki.
Lisäksi asuun kuuluu kakinawa-Köysi,
joka kiedotaan lavan kantopuun ympäril
le sitä kannettaessa.
Kilpailu alkoi kello viideltä aamulla,
jolloin helle ei vielä rasita kilpailijoita.
Liityin työkaverieni kanssa ihmisjouk
koon, joka tungeksi lähtöpaikalla ja otti
innokkaasti kuvia paikoillaan odottavista
kilpailijoista ja lavoista. Väkeä riitti
mutta tungos ei ollut läheskään niin ah
distava kuin esimerkiksi Kioton eri festi
vaaleissa.
Joukkueiden lähdettyä liikkeelle rivakoin
pyrähdyksin oikaisimme kaupunginosan
lävitse kilpailureitin loppupäähän, josta
saimme hyvät eturivin paikat, joista näp
siä valokuvia. Pian jouduin kuitenkin
vetäytymään hieman kauemmas suojellakseni kameraani vesivahingoilta. La
van kantajien ja juoksijoiden virkistämiseksi heidän niskaansa viskeltiin vettä
rytmikkäiden oisa-oisa kannustushuuto
jen saattelemana. Seisomapaikkoj emme
vieressä olevan ravintolan henkilökunta
ja vastapäätä olevan kaupan henkilökun
ta, joka oli vetänyt liikkeestään puutarhaletkun kadulle, käyttivät tilaisuutta hy
väkseen kastellakseen kilpaa toisiaan
aina kun joukkueiden ohijuoksussa tuli
taukoa.
Ohirymistelevien lavojen koristukset
olivat useimmiten samurai-aiheisia.
Kaikki joukkueet osoittivat reipasta hen
keä, vaikka painavien lavojen kanssa
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tehdyt juoksupyrähdykset olivat kaikkea
muuta kuin kevyttä hommaa. Kisan
jälkeen eräälläkin kantajalla olivat olka
päät ja selkä vereslihalla. Myös yleisö
oli täysillä hengessä mukana kannusta
massa kilpailijoita ja perheen pienimmät
aina sylivauvoihin asti oli puettu teeman
mukaisesti.
Vaikka Yamakasa matsurin kohokohta
oli noin tunnissa ohitse, itse kilpailijoi
den urakka oli paljon pidempi lukuisine
kilpailua edeltävine harjoituksineen. Ja
kilpailun jälkeen osanottajat lähtivät
vielä jatkoille juhlimaan suoritustaan.
Palatessamme työpaikalle päin sain vie
lä tehtyä päivän hyvän työn. Törmäsim
me kadulla kahteen nuoreen mieheen,
jotka olivat ottaneet osaa kilpailuun,
toinen heistä yritti kurkkia auton sivupeilistä kipeitä, punaisia silmiään ja
valitti kaverilleen pitävänsä samoja pii
lolinssejä jo toista vuorokautta. Pojan
ilme oli näkemisen arvoinen kun minun
laiseni ohikulkija marssii käsilaukkuaan kaivellen hänen luokseen, vetää
esiin Rohto-merkkistä viilentävää piilolinssinestettä, joka sopii suoraan sil
mään tiputettavaksi, ja käskee kokeile
maan sitä. (Pientä tuotemainontaa, mut
ta aine on oikeasti piilolinssinkäyttäj än
hengenpelastaja!) Poika pääsi juhlimaan
hieman vähemmän tuskaisena ja minä
työkavereineni jatkoin matkaa väsynee
nä mutta tyytyväisenä.
Matleena Paukkunen

KUVASSA: Samurai aiheinen kazariyama.
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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. 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 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
28. Rautaista estetiikkaa
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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 oppikiga. 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 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
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-Stjema p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, A-305 sali. Il
moittautuminen miija.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä
ym. välineitä 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 Yoshiko Utano 044-2929317

Yhdistyksen kautta:
• japanikäännökset

• puhtaaksikin oitukset
• 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) 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_________ ______________________________________________

Postitoimipaikka

Postinumero

Puh.Fax
e-mail

______________________________________________

Kansalaisuus ellei Suomen

_______________________________

Ammatti tai oppiarvo ( ei välttämätön)_________________________________
Minua kiinnostaa erityisesti Japanin kulttuurissa:

Päiväys______________________________

Allekiij oitus_________________________
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