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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY.



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 AÄNI-konsertin, teatteri- ja kon- 
serttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, eloku
vailtoja ja myyjäisiä.

Julkaisut:

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashijulkaisu, 
japanin kielen oppikiga ja siihen liittyvä 
suomiJapani-suomi sanasto.

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

Harrastuspiirit:

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

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

Etukannen kuva: Maneki-neko. Kuva: 
Anni Pyykkö.

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma 
suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta ja tieto-ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös englannin
kielisiä lehtiä esim. Daruma (japanilaista taidetta ja antiikkia).

日本文化友の会

日本文化友の会は1978年に設立され、 

フィンランドの人たちに様さまな日本文 

化を紹介し、又日本人にフィンランドの 

文化を知ってもらうことを目的としてい 

ます。当会は年一度の「水の音」コン 

サートを初め、日本から劇団やオーケス 

トラ、映画などを招請しています。

出版活動としては、日本語テキストその 

付属カセットテープ、年一回発行の総合 

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。

またサークルとして。生花、書道、言葉 

のボール、折紙、料理の各部が活動して 

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な 

祭り事も行っています.さらに日本の美術 

展覧会のアしンジにも協力しています. 

当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、rp.o.Box3ö5)nioi 
Helsinki,電話ファックス09-6986496Jで 

す。

Kirjastonhoitaja on vaihtunut, uusi kirjastonhoitaja on Liisa Kemppi, joka aloitti 
tämän vuoden toukokuussa. Liisa Kemppi päivystää yhdistyksen kerhotilassa Tomo- 
himassa (Wecksellintie 6) sijaitsevassa kirjastossa perjantaisin klo. 17-18.
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TOMO 友
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 550 kpl.
Päätoimittaja: Matleena Paukkunen. Aineisto on tervetullutta lehteen 15.11.2009 men
nessä osoitteeseen: matleena.paukkunen@windowslive.com

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), !4 s. 20 € (18 €) 
**************************************

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2009

Puh.joht. Ronny Rönnqvist 09- 595 068
ronny.ronnqvist@kolumbus.fi

Varapuh.joht. Fred Kapri 09- 692 7522
fred.kapri@japaninkulttuuri .net

Sihteeri Ulla Arjamaa 09-724 5031
ulla.arjamaa@j apaninkulttuuri .net

Taloudenhoitaja Antti Lappalainen 09- 698 6496 
lappalaiset@pp.inet.fi

Jäsenet Pomoko Saito-Soinisalo 040 548 1180 
tomokosaso@kolumbus .fi

Heli Laitinen
Kaija Pönni-Susiluoto 040 527 5898

kaija.ponni-susiluoto@rktl.fi
Varajäsenet Seija Savolainen seija. savolainen@ vantaa. fi

Laura Lappalainen 09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Julkaisujen myynti Antti Lappalainen 09- 698 6496
Tomon päätoimittaja Matleena Paukkunen 044 595 3531

matleena.paukkunen@windowslive.com

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

Elokuvat Ronny Rönnqvist 09- 595 068
Ikebana Laura Lappalainen 09- 698 6496
Japanin kieli Pia Matilainen

pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
Japanin keskustelu Yoshiko Utano 044 292 9317
Kalligrafia Yoko Kobayashi-stj emä 09- 724 6746
Ruoka Fred Kapri 09- 692 7522
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こんにちは

Syksyn Tomo ilmestyy tavallista myöhemmin, mutta toivottavasti se nyt 
palkitsee odottajansa!

Tämänkertaisen numeron avaa Raisa Porrasmaan tekemä haastattelu 
yhdestä Japanin suosituimmasta nykykirjailijasta Banana Yoshimotos- 
ta. Yoshimoton maailmaan on moni lukijamme jo varmasti ehtinyt tu
tustua ja nyt on tilaisuus kurkistaa kirjailijan ajatuksiin hänelle tyypilli
sistä aiheista ja kirjoittamisprosessista.

Lehdessä paneudutaan myös japanilaiseen kissakulttuuriin ja muistel
laan kesän kulttuuritapahtumia. Itselleni mieleenpainuvin Japani- 
aiheinen kulttuuririento oli taidegalleria ANT Galleryssä pidetty edes
menneen Clifton Karhun tribuuttinäyttely, jossa toivottavasti moni ehti 
vierailla. Karhun tunnelmalliset ja voimakkaan väriset puupiirrostyöt 
tekivät minuun vaikutuksen vuosia sitten, eikä aika näytä haalistavan 
niiden tehoa.

Tribuuttinäyttelyn kuraattorina toimi Karhun ystävä ja kulttuurialan mo
nitoimimies japanologi Miika Poikki, jolla on sormensa pelissä myös 
vuoden toisessa suuressa japanipuolen kulttuuritapahtumassa. Joulu
kuussa Kansallisteatterissa esitetään Juha Mäkelän ohjaamana Polkin 
suomentama japanilaisen näytelmäkiijallisuuden klassikko Chikamatsu 
Monzaemonin Amijima, josta lisää tapahtumissa sivulla 2〇.

Siis kuppi vihreää teetä käteen ja lukemaan!

Matleena Paukkunen
Tomon päätoimittaja

P.S. Haemme uutta päätoimittajaa Tomolle 2010 vuoden alusta lähti
en. Aktiiviset, reippaat ja toimitustyöstä kiinnostuneet jäsenet voivat 
ottaa yhteyttä matleena.paukkunen@windowslive.com. Hommaan 
perehdytetään!
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nettäneen nuoren naisen kohtaamista 
kuolleen rakastetun kanssa. Samoin 
kuin Kitchen, se kertoo elämän haurau
desta, luopumisen tuskasta ja menetys
ten yli kasvamisesta.

Yoshimoton tausta ei voi olla näkymättä 
hänen kirjoistaan. Yoshimoto Mahoko 
varttui liberaalin älymystöperheen tyttä- 
renä. Hänen isänsä, filosofi ja kriitikko 
Yoshimoto Takaaki eli Ryumei on 
1960-luvun uuden vasemmiston ajatteli
joita ja Japanissa hyvin tunnettu persoo
na. Taitavana piirtäjänä kunnostautu
neen sisarensa inspiroimana pikku- 
Mahoko päätti ryhtyä kirjailijaksi. Hän
kin halusi olla hyvä jossakin ja valitsi 
kirjoittamisen, itsekään tietämättä, mik- 
si. Sisaresta varttui tunnettu mangapiir- 
täjä Haruno Yoiko, mutta pikkusisko ei 
jäänyt toiseksi maineen saralla.

Yoshimoto on myöhemmin kertonut, 
ettei hänen isänsä kertaakaan käskenyt 
tai kieltänyt häntä tekemään tai olemaan 
tekemättä jotakin vain koska on tyttö. 
Nuoruus kotona työskentelevän kirjaili- 
jaisän tyttärenä ei kuitenkaan ollut help
po sekään: kotona taitettiin peistä milloin 
mistäkin, yleensä aivan mitättömistä 
asioista.

Lapsuus Tokion ^^villissä^^ esikaupungis
sa hurahti vauhdikkaasti, talojen katoilla 
loikkiessa. Jo kouluiässä Mahokoa kiin
nosti enemmän kirjoittaminen kuin ur
heilu. Hän valvoi illalla myöhään kirjoit
taen ja torkkui oppitunneilla. Lukioiässä 
Yoshimoto muutti yhteen poikaystävän
sä kanssa, mikä on Japanissa hyvin epä
tavallista. Lukioajasta ei jäänyt kuiten
kaan juuri muistoja, sillä se hurahti ohi 
nukkuessa, Yoshimoto muistelee myö
hemmin.

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

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä. Taiteilijaresidenssi. 
Vuokrattavissa kokous- ja juhla käyttöön. Leirikouluja. 
Kurssitoimintaa ympäri vuoden. Majoitusta rajoitetusti. 
Mochizuki Bunko- kirjasto.

^IjAPANlTALO Avoinna:14.6.-! 5.8.2009 
ti-su klo 11-17. Ma suljettu 
Muulloin sopimuksen mukaan.
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BANANAMANIA
Hän rakastaa banaanin kukkia, mer
ta, kesää ja oranssia väriä. Hän torjuu 
masennusta matkustamalla uusiin 
maihin ja unen valtakuntaan. 
Kuolema ja yliluonnollinen kiinnosta
vat häntä kirjoittamismotiiveina. Hän 
on Banana Yoshimoto, yksi Japanin 
tunnetuimpia ja rakastetuimpia 
nykykirjailijoita.

Yli 20 kielelle käännetty Kitchen avasi 
oman suhteeni Banana Yoshimoton kir
joihin. En ole koskaan oikein lämmennyt 
"kaikkien suosikki" - tyyppisille kirjoil
le, mutta Kitchenin kanssa oli toisin. 
Ajoitus ainakin oli juuri oikea. Luin 
ohuehkon kirjasen tumman sävyisessä 
elämänvaiheessa, melankolian kalvaessa 
mielialaani. Tarvitsin jotakin helposti 
sulavaa saadakseni muuta ajateltavaa 
kuin ohitse rientävien päivien apeuden. 
Istuskelin yksiöni hämärässä keittiössä ja 
kuuntelin lukiessani kirjan päähenkilön, 
isoäitinsä menettäneen nuoren naisen 
tavoin jääkaapin yksinäistä hurinaa.

Muistan, miten tunsin syvän lohdutuksen 
tunteen vakaavan sisimpääni - kuin joku 
olisi sytyttänyt kynttilän pimeässä tunne
lissa. Siitä lähtien olen palannut Yoshi
moton kirjojen pariin vaikeissa elämän
vaiheissa. Lukijamääristä päätellen en 
taida olla ainut lukija, joka on löytänyt 
lohdun hänen elämänfilosofiastaan.

Yoshimoto on voittanut kirjoillaan useita 
palkintoja kotimaassaan sekä mm. Italian 
Scanno 一 palkinnon, jonka saajana hän 
on kaikkien aikojen nuorin. Kirjoittajana 
hän on itseoppinut. Nuori nainen ponkai
si välittömään suosioon valmistuttuaan 

Nihon Daigakun estetiikan osastolta. 
Debyyttiromaani Kitchen syntyi Yoshi
moton työskennellessä Tokiossa tarjoili
jana. Kansainvälinen bananamania puh
kesi kukkaansa. Samoihin aikoihin 
omaksumansa söpön ja androgyynin 
Banana 一 kirjailijanimen hän on kerto
nut juontavan juurensa rakkaudestaan 
banaanin kukkiin.

"'Kirjoitan, koska olen jo kauan halun
nut sanoa yhden tietyn asian, ja oli mikä 
oli aion jatkaa kirjoittamista, kunnes 
saan sen sanotuksi Yoshimoto kirjoit
taa Kitchenin jälkisanoissa. "Uskon että 
kaikki toiveemme ja mahdollisuutemme 
perustuvat vaikeuksien voittamiseen ja 
kasvamiseen ihmisenä, ja että niistä 
muodostuu jokaisen yksilöllinen sielun- 
kronikka", hän jatkaa. Kotisivuillaan 
hän kertoo uskovansa pelon voittamisen 
olevan tärkeintä. Tulevaisuuden kohtaa
minen pelotta ei liene helppoa kenelle
kään, mutta silti ponnistelu maksaa vai
van, Yoshimoto tuntuu ajattelevan. Sa
ma lämmin elämänfilosofia säteilee 
hänen kirjoistaan, vaikka ne puhuvatkin 
usein kipeistä aiheista, kuten läheisten 
menettämisestä.

Kitchen on kertomus uuden alun löytä
misestä. Päähenkilön suhde pojan ja 
sukupuoltaan isästä äidiksi vaihtaneen 
transseksuaalin kanssa on omalaatuinen. 
"Suhde, jossa ruoka korvaa seksin ja 
keittiö makuuhuoneen", kuten kansi- 
teksti sitä luonnehtii. Samoissa kansissa 
Kai Niemisen mainiosti suomentaman 
Kitchenin kanssa julkaistu Yoshimoton 
palkittu lopputyö, Moonlight Shadow, 
puolestaan kuvaa poikaystävänsä me-
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Menestyksestä huolimatta 
Yoshimotoa on kuvailtu maanlä
heiseksi, hieman salaperäiseksi 
henkilöksi. Julkisuudessa hän 
esiintyy meikittömänä ja vaati
mattomasti. Jotakin kirjailijan 
persoonasta ja suhteesta kertoo 
myös, että hän suostuu välittö
mästi epätäydellistä japania kir
joittavan suomalaisen vaihto- 
opiskelijan haastattelupyyntöön, 
vaikkakin sähköpostitse.

Yoshimoto, tai oikeastaan 
Yoshimoto 一 sensei ("arvoisa 
opettaja"), kuten kirjailijaa kuu
luu japaniksi tituleerata, kertoo 
haastattelussa vierailleensa Poh
joismaista vain Tanskassa. 
"Suomi taitaa kyllä olla ihan 
toisenlainen maa, vaikka sen 
ilmasto Tanskaa muistuttaakin1', 
hän arvelee. "Sain kuitenkin kosketuksen 
Pohjoismailla ominaiseen, erityiseen 
värien tajuun ja ihmisten selkeään ajat
telutapaani

Tietenkin hän iloitsee ajatuksesta, että 
bananamania on tavoittanut myös kau
kaisen Suomen: "vaikka en itse voisi
kaan matkustaa, kirjani matkaavat puo
lestani'' Suomalaisten lukijoidensa hän 
toivoo jatkavan oman maansa hyvien 
puolten välittämistä muihin maihin. 
(Suomi 一 brändin kirkastamiseksi perus
tettu työryhmä lienee siis oikeilla jäljillä, 
vaikkeivät sen jäsenet bananamaanikkoja 
olisikaan.)

Kotisivuillaan Yoshimoto kertoo halua
vansa kirjoittaa entistäkin pelkistetym- 
pään tyyliin, nykyistä ilmaisuaan syven
täen. Haastattelussa hän sanoo sen mer-

Banana Yoshimoto

kitsevän entistäkin lyhyempiä tekstejä. 
Pelkistetyn tyylin tarkoituksena on ta
voittaa enemmän erilaisia lukijoita. 
"Käytännössä se merkitsee, että kirjoi
tan ensin ensimmäisen version, jota 
sitten lyhennän ja lyhennän vähitellen''

Kuolemalla ja yliluonnollisella on kes
keinen rooli Yoshimoton kirjoissa, mut
ta raja kuolleiden ja elävien maailmojen 
välillä on häilyvä. Kuolleen poikaystä
vän voi nähdä vilkuttavan aamusumussa 
joen toisella rannalta, puhelimen toises
sa päässä saattaa olla hetki sitten me
nehtynyt rakastettu.

Vaikka Yoshimoton tyypillisiä aiheita 
ovat ongelmalliset ihmissuhteet ja elä
män kriisivaiheet, yhä uudet lukijat ovat
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ammentaneet niistä rohkeutta ja lohtua. 
"Uskon sen johtuvan siitä, että yritän 
kirjoittaa kuin hieroisin oman mieleni 
sisintä, ja lopulta pyrin kuvaamaan toi
veitani, Yoshimoto kuvailee. "Niin 
kauan kun on elossa, taitaa kuoleman 
pelon voittaminen olla mahdotonta^ 
Vaikka Yoshimoto on kiiloissaan use
aan otteeseen kuvannut kontakteja elä
vien ja kuolleiden välillä, haastattelussa 
paljastuu, ettei hän itse usko kuoleman 
jälkeiseen elämään. Ufoihin ja kummi
tuksiin hän sen sijaan myöntää kuta
kuinkin uskovansa.

Yoshimoton henkilöhahmoja on usein 
luonnehdittu epätyypillisiksi japanilai
siksi. Esimerkiksi Moonlight Shadow 'n 
kuolleen pojan pikkuveli kohtaa surunsa 
kulkemalla samassa onnettomuudessa 
menehtyneen tyttöystävänsä koulupu
vussa.

Kirjailija itse kuitenkin arvelee hänen 
kuvaamansa kaltaisia henkilöitä olevan 
paljonkin.
"Kirjoittaessani en ajattele todellisuutta 
vaan satuja, mistä ehkä johtuu kirjojeni 
leijuva tunnelma". "Homoista olen kir
joittanut paljon, koska heidän asemas
saan joutuu pohtimaan syvemmin ihmis
elämää, ja siksi heidän ajattelutapansa 
on mielenkiintoineny

Yoshimoton kirjoissa on myös sanottu 
olevan ripaus Japanin klassiselle kirjal
lisuudelle ominaista mono no awarea 
(kykyä liikuttua ja asettua toisen ase
maan), ja hän kertookin pitävänsä klas
sisesta japanilaisesta kulttuurista ja kir
jallisuudesta. Hän on myös saanut siitä 
vaikutteita: "Haluaisin aina kuvat hie
nostuneisuutta.

Japanissa on julkaistu Yoshimoton hen
kilökohtainen päiväkirja sekä mm. hänen 
haastatteluistaan koottu "Naruhodo no 
wadai" 一 kirjanen. Siinä Yoshimoto ker
too saavansa ihailijapostia myös alle 
parikymppisiltä nuorilta. Tyypillinen 
kirjoittaja on koulunsa kesken jättänyt, 
15-vuotias tyttö, joka on alkanut oireilla 
psyykkisesti ja joutunut sairaalaan. Kos
kettavia kirjeitä satelee myös ongel
manuorten huolestuneilta äideiltä. Nuor
ten pahoinvointi ja median valta huolet
taa Yoshimotoa. Monet nykylapset tun
tuvat uskovan televisiossa ja elokuvissa 
kuvattujen fiktioiden olevan todellisia.

"Nykylasten koulunkäynti riippuu paljon 
vanhempien työstä ja asuinpaikasta, 
mutta siinä on sekä hyviä että huonoja 
puolia", hän toteaa haastattelussa hieman 
ympäripyöreästi.

Omasta lukioajastaan hänelle ei jäänyt 
juuri muistoja, sillä se hurahti ohi tun
neilla torkkuessa. Tuleva kirjailija valvoi 
yömyöhään kirjoittaen. "Siksipä vastuu 
on omani."

Japanilainen yhteiskunta on sovinistises
sa maineessa, ja naiskirjailijana Yoshi
motoa on kritisoitu myös, koska hänen 
kirjojensa naishahmot ovat sovinnaisia, 
vailla emansipatorisia pyrkimyksiä. Ku
ten vaikkapa Kitchenin päähenkilö, joka 
kiltisti kietoo essun ympärilleen ja up
poutuu kokkaamisen saloihin 一 siis mitä 
perinteisimpään emännän rooliin. Japa
nissa miehen työskennellessä kotiin jää
västä, usein korkeasti koulutetusta vai
mosta käytetään nimitystä sengyo shufu, 
ammattivaimo. Kotisivuillaan Yoshimo
to on myöntänyt, ettei ajattele kirjoittaes
saan naisten syrjintää tai asemaa yhteis-
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kunnassa, mutta on toisaalta sanonut 
itsekin kokevansa syrjintää tosielämässä 
ja uskoo sen välittyvän kirjoihinsa. Toi
saalta Yoshimoton tiedetään pitävän 
avioliittoa tarpeettomana instituutiona.

"Japania ei voi vielä sanoa tasa- 
arvoiseksi maaksi, laissakin on vielä 
ongelmallisia kohtia. Sukupuolia kohdel
laan mielestäni eri tavoin, ja monet ih
miset tuntuvat hyväksyvän sen. Naiset 
ottavat vastuulleen liian monia asioita. 
Uskon kuitenkin, että naisten työssä
käynnin vuoksi elämme muutoksen aiko
ja

** *

Haastattelun vastaukset saapuvat sähkö
postitse noin viikon kuluttua kysymysten 
lähettämisestä. Sihteeri pahoittelee että 
"yhteydenotto viipyi näin pitkään". Mu
kana saapuu aavistuksen epätarkka, mut
ta tunnistettava potrettikuva kirjailijasta 
itsestään. Vielä kun saisin japanilaiset 
ystäväni uskomaan, että olen todella on
nistunut haastattelemaan itseään Yoshi
moto Banana-senseitä.

Raisa Porrasmaa

Lähteet:
Naruhodo no wadai - kirja

Virallinen kotisivu:
http://www.yoshimotobanana.com

Metropolis -verkkolehden artikkeli 
(http://metropolis.co.jp/ 
biginj apanarchive299/271/ 
biginjapaninc.htm)

BANANA YOSHIMOTON 
KIRJALLISUUS PÄÄKAUPUNKI

SEUDUN KIRJASTOISSA

Banana Yoshimoton suosio maailmalla 
näkyy hyvin myös pääkaupunkiseudun 
kirjastoissa, joissa on melko laaja vali
koima hänen teoksiaan monilla eri kie
lillä mm. suomeksi, japaniksi, englan
niksi, venäjäksi ja kiinaksi.
Esimerkiksi japanin kielestä ja kääntä
misestä kiinnostuneet voivat vaikka 
käydä poimimassa useamman version 
Kitcheniä ja tutkailla miten Banana 
Yoshimoton kehuttu tyyli eri kääntäjien 
käsissä taipuu. - Tai sitten vain napata 
kirjan seuraksi syysiltojen tunnelmoin
tiin.

Saatavilla olevia teoksia mm.
Amrita
Hardboiled, Hard Luck
Kitchen
Nakazuri Shosetsu
NP
Painaatsupurin
Shirakawa Yofune
Tokage
Tugumi

M.

Korjauksia Tomoon 2/2009:

Japania Helsingin kiijastoissa- 
artikkelista oli jäänyt kirjoittajan 
nimi pois. Kuten päätoimittajan 
tervehdyksessä mainittiin, artik
kelin oli kiijoittanut Troy Koijus- 
lommi.
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JAPANI- KISSOJEN VALTAKUNTA

Kissaihminen katsoo maailmaa eri silmin 
kuin koiraihminen, mutta katsojan sil
mistä huolimatta tosiasia on, että Japa
nissa kissoilla on jonkin asteinen erityis
asema. Ainakin itse olen tullut tähän 
tulokseen maassa matkaillessani. Esi
merkkejä riittää roppakaupalla - suloi
nen, valkea piirroshahmokissa Hello 
Kitty on varmasti tuttu jokaiselle, ani- 
men ystävät ja monet muutkin tuntevat 
Kissojen valtakunta -elokuvan, musta 
Jiji-kissa Kikin lähettipalvelu - 
elokuvasta on erityisen suosittu japani
laisissa tuotteissa, kuten myös monet 
muut anonyymimmät kissahahmot. Japa
ni on nimennyt viralliseksi animelähetti- 
lääkseen Doraemon-robottikissan ja tas- 
suaan heiluttavat maneki-nekot ovat le
vinneet ympäri maailmaa sulostuttamaan 
pääasiassa Itä-Aasialaisten ravintoloiden

ja kauppojen ikkunoita. Paikan päällä 
kissojen paljous, muodossa jos toisessa, 
saa pään pyörälle.

Maneki-neko on kissahahmo, johon 
törmäämistä ei Japanissa voi välttää. 
Yleisimmin se esiintyy keraamisena 
hahmona, mutta näitä käpälänheiluttajia 
löytyy kyllä kaikissa mahdollisissa 
muodoissa: muovisina, painettuina eri
laisiin tekstiileihin, kännykkäkoruina, 
pehmoleluina ja niin edelleen. Tokiossa 
on maneki-nekolle omistettu temppeli
kin. Perinteisimmät maneki-nekot ovat 
valkoisia mustilla ja punertavanruskeilla 
täplillä, mutta myös mustia sekä kultai
sia näkee paljon. Lähes aina hahmolla 
on kaulassaan nauha, jossa roikkuu pie
ni kulkunen ja usein hahmot pitelevät 
tassuissaan kolikkoa. Maneki-nekolla 
on aina toinen tassu kohotettuna, joskus 
molemmatkin. Käpälä osoittaa kissasta 
poispäin, samassa asennossa, jolla ihmi
set Japanissa kutsuvat toista luokseen, 
koukistaen ja suoristaen sormiaan alas
päin itsestä pois. Tämä länsimaisesta 
elekielestä poikkeava kutsuele voi aihe
uttaa hämmennystä siihen ensikertaa 
törmätessä.

Maneki-nekon tarkoitus on tuoda onnea. 
Eri tassujen merkityksestä on olemassa 
erilaisia selityksiä, mutta yleensä va
semman tassun kohottamisen on katsot
tu tuovan rahaa ja asiakkaita liikkeen 
pitäjälle kun taas oikean tassun kohotta
minen tuo yleisemmin terveyttä ja hy-

Sateenvarjoa pitelevä kissa pikkuliik- 
keen edustalla Tokiossa.
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Tokiolainen kissakahvila Neko Jalala

vää onnea. Mustat Maneki-Nekot taas 
karkottavat pahoja henkiä ja huonoa 
onnea. Hahmon on arveltu esiintyneen 
Japanissa 1600-luvulta alkaen. Vuonna 
1876 se mainittiin jo sanomalehtiartik
kelissa. 1900-luvun alussa maneki-neko 
oli jo niin yleistynyt, että sitä käytettiin 
mainoksissa.

Maneki-nekoon liittyy useitakin legen
doja ja tarinoita. Ehkä tunnetuin niistä 
on tarina varakkaasta miehestä, joka 
matkallaan piti sadetta suuren puun alla, 
kunnes huomasi kissan viittovan hänelle 
käpälällään. Mies lähti seuraamaan kis
saa, jolloin salama iski puuhun, jonka 
alla hän oli hetkeä aiemmin ollut. Mies 
seurasi kissaa läheiseen temppeliin, 
jossa virui vanha pappi nälissään, mui

den unohtamana. Rikas mies oli kiitolli
nen siitä, että papin kissa oli pelastanut 
hänen henkensä ja lahjoitti kiitokseksi 
papille suuren summan rahaa. Samalla 
mies itse pelasti köyhän papin elämän. 
Kaikki tämä oli loppujen lopuksi kissan 
ansiota, joka jäi elämään maneki-nekon 
hahmossa.

Erilaisten mielikuvituskissojen lisäksi 
Japanissa toki on oikeitakin kissoja. 
Vilkkaimmat alueet kaupunkien keskus
toissa ovat kissattomia, mutta heti kun 
eksyy asuinalueille ja niiden pienille 
sivuteille, avautuu kulkijalle kokonainen 
kissojen maailma. Suuri osa kissoista ei 
näytä kodittomilta, niin hyvässä kunnos
sa niiden turkit ovat ja lihaakin löytyy 
luiden päältä. Valjaissa ulkoiluttajiakin
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näkee. Voi vain arvata, kuinka suuri 
määrä kaupunkien kissoista viettää kis- 
sanpäiviään sisätiloissa, ulos koskaan 
edes kaipaamatta. Iso osa kissoista on 
töpöhäntäisiä, piirre, joka on ominainen 
Japanin "kansalliskissarodulle”，Japan 
Bobtailille.

Valitettavasti myös Japaniin mahtuu 
kissoja ilman isäntiä tai emäntiä. Kulku- 
kissat ovat tietysti ongelma kaupunkien 
asukkaille, eikä niiden omakaan elämä 
ole aina kovin laadukasta. Onneksi aina
kin jotain yritetään tehdä asialle: Japan 
Cat Network, vapaaehtoisperiaatteella 
toimiva järjestö, on ottanut tavoitteek
seen steriloida ja kastroida niin paljon 
kulkukissoja kuin mahdollista. Leikatut 
kissat eivät enää lisäänny, jolloin popu
laatiot pysyvät kohtuullisina, eivätkä 
kissat pidä yhtä paljon meteliä kuin leik- 
kaamattomana tai tappele keskenään. 
Leikatut kissat pitävät kuitenkin rotat ja 
muut jyrsijät poissa. Kaikille kissoille ei 
voida löytää koteja tai lopettaa niitä, 
joten leikkaaminen on tehokas keino 
pitää kissojen määrä kurissa. Mikäli jol
tain alueelta yritettäisiin poistaa kaikki 
kissat, lähistön kissakannat levittäytyisi
vät sinne pian joka tapauksessa.

Viime aikojen kuuluisin elävä kissa Ja
panissa on epäilemättä Tama, joka on 
saanut itselleen asemamestarin tittelin 
Kishin juna-asemalla Wakayamassa, 
läntisessä Japanissa. Erään aseman työn
tekijän adoptoima kissa on kotiutunut 
asemalle, missä se istuu pieni asemames
tarin hattu päässään ottaen vastaan mat
kustajia. Suurissa rahallisissa vaikeuksis
sa ollut junayhtiö on saanut yhtäkkiä 
mainetta ympäri maan ja maailman ja 
samalla myös matkustajia kärsivällisen

Asukki Neko Jalala 一 kissakahvilassa, 
Tokiossa Takadanobabassa.

Tama-kissan ansiosta, joka jaksaa ottaa 
vastaan rajattomasti rapsutuksia ja mui
ta huomionosoituksia ihmisiltä, jotka 
ovat tulleet asemalle sitä katsomaan. 
Palkkansa Tama saa kissanruuan muo
dossa.

Kaikki kissanystävät eivät tietenkään 
voi hankkia itselleen omaa naukujaa. 
Kiireinen elämä ei mahdollista lemmi
kin pitämistä ja suurissa kaupungeissa, 
etenkin Tokiossa, valtaosa asuntojen 
vuokraajista kieltää eläinten pitämisen 
huoneistoissaan. Tähänkin ongelmaan 
on keksitty Japanissa ratkaisu: kissan- 
kaipuussa elävät ihmiset voivat poiketa 
kissakahvilaan, joita esimerkiksi Toki
ossa on useita.

Kahvilassa asiakasta veloitetaan siellä 
vietetyn ajan perusteella. Joissakin pai
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koissa maksuun sisältyy kahvi, tee tai 
muu juoma, tai sellaisia on mahdolli
suus ostaa lisäksi. Myös pientä purtavaa 
on saatavana. Kahviloissa on vaihteleva 
määrä eri-ikäisiä ja rotuisia kissoja, joita 
vieraat saavat leikittää, silitellä ja seura
ta. Kissoilla on mahdollisuus niin halu
tessaan päästä myös asiakkailta rauhoi
tettuihin tiloihin. Kahviloissa on tarkat 
säännöt sekä henkilökuntaa valvomassa, 
että kaikki sujuu niin kissojen kuin asi
akkaidenkin kannalta hyvin. Kerrallaan 
kahvilassa saa olla vain tietty määrä 
asiakkaita ja suosituimpiin paikkoihin 
voi joutua varaamaan ajan.

Itse olen vieraillut kahdessa tokio
laisessa kissakahvilassa ja molemmat 
olivat kerrassaan miellyttäviä paikkoja. 
Sisään tullessa riisutaan tietenkin ken

gät, mutta myös pestään ja desinfioidaan 
kädet. Kaikki on todella siistiä, edes irto
naisia kissankarvoja ei näy juuri ollen
kaan. Tila on sisustettu erilaisin kiipeily- 
puin, tasoin ja piilopaikoin, joten kissoil
la riittää tekemistä. Hellyyttä on tarjolla 
niin paljon kuin kahvilan kissa-asukit 
haluavat ottaa vastaan. Asiakkaille on 
kansioissa tarjolla tietoa jokaisesta kah
vilassa asuvasta kissasta (toisessa kahvi
loista oli kansio myös englanniksi). Kis
soja kaipaavalle turistillekin kahvilat 
ovat loistavia kohteita. Mikäs sen muka
vampaa kuin nähtävyyksien lomassa 
piipahtaa kupilliselle kuumaa ja seurus
telemaan kissojen kanssa.

Juttuja kuvat:
Anni Pyykkö

KABUKI
UipinlahdenkaHi 12 puh 09- 694 9446 
m;i-pe klo 1130-14.0(} 
ja klo 17 00-23 00
(Sisihin pääsee xain klo 22 3() asti ) 
Lauantaina suljettu.
su klo 16 00-23 (M)
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RAUHAA TEEMALJASTA—LUENTO FINLANDIA-TALOLLA

^Teemalja on täynnä vihreyttä1', aloittaa 
luentonsa tohtori Genshitsu Sen, 
Urasenke-teekoulukunnan edellinen 
suurmestari. Finlandia-talon Helsinki- 
sali on ääriään myöten täynnä teetaitees
ta kiinnostuneita suomalaisia, vaikka on 
juhannuksen jälkeinen päivä ja mök- 
kisesonki kuumimmillaan. Tilaisuus 
kuuluu Suomen ja Japanin diplomaat
tisuhteiden juhlavuoden ohjelmaan.

Edellinen suurmestari itse on paras todis
te teen tuomasta elinvoimasta. Hiukset 
ovat valkeat, mutta muutoin ei ikävuosi
en kuormaa näy. Hänen moninaisista 
elämänvaiheistaan kertoi Jouni Elomaa 
viime kevään Tomossa.

Teetaiteen keskeiset käsitteet tiivistyvät 
neljään kirjoitusmerkkiin, jotka nytkin 
olivat esillä kalligrafiakäärössä: harmo
nia, kunnioitus, puhtaus, tyyneys. Teeti- 
laisuudessa kohdataan muutama lähim
mäinen, mutta tunnetaan yhteyttä koko 
luomakuntaan. Teetaiteessa onkin paljon 
meditaation piirteitä. Teetilaisuus harkit- 
tuine yksityiskohtineen on tavallaan 
kaikkiin aisteihin vetoava kokonaistaide
teos. Siihen kytkeytyy monia Japanin 
kulttuurin alueita.

Mestari kannustaa teen pariin: Ei ole 
pakko istua tatamilla ja noudattaa muo- 
tokaavaa, vaan teekupposen voi vispata 
aivan kotoisestikin ja rauhoittua nautti
maan siitä pöydän ääressä.

"Kauanko kestää teetaiteen oppiminen", 
kysyttiin yleisön joukosta. Edellinen 
suurmestari vastasi vielä itsekin opiske

levansa. Entä miten suurmestariksi tul
laan? Syntymällä teesukuun. Mestari on 
aloittanut teen opiskelun kuusivuotiaa
na; opiskelua on tähän mennessä takana 
kahdeksankymmentä vuotta.

Luennon jälkeen istahdan nauttimaan 
maljallisen teetä. Kauniissa paperirasi- 
assa tarjotut teemakeisetkin on valittu 
huolella: ne tuovat mieleen solisevan 
puron. Kun astun ulos teen täyteläinen 
maku vielä suussa, kesä tuntuu vihreäm- 
mältä kuin koskaan.

Mirja Paatero
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UUSI JAPANILAINEN RAVINTOLA 
HELSINGISSÄ

Tokyo 55

Ravintola Tokyo55 on syyskuussa 2008 avattu japanilainen ravintola Helsingin Töö- 
löössä, “emo・ravintolansa'' Mamma Rosan vieressä. Tämä todellinen perheyritys on 
vaikuttanut samassa osoitteessa jo yli kolme vuosikymmentä.

Ruokalistaltamme löydät aina tuoreet sushit, sashimit, tempurat sekä muut japanilai
sen keittiön tunnusmerkit. Japanilaiset sushi-mestarimme takaavat laadun ja tuoreu
den. Myös juomavalikoimastamme löydät aidot japanilaiset vaihtoehdot aina oluista 
sakeen ja viskeihin.

Ryhmille Tokyo55 cellar! Viihtyisä ja moderni tilakokonaisuus ravintolan yhteydes
sä. Tilat käsittävät erilliset loungetilat 16 ja 50 henkilölle, jotka ovat yhdistettävissä 
jopa 70 hengen tilaksi. Moderni esitystekniikkamme yhdistettynä ihastuttaviin japani
laisiin herkkuihin takaa että tilaisuutesi on menestys!

Avoinna:
Ti-Pe 16-24

La 14-24
Su-Ma suljettu

Osoite: Runeberginkatu 55, 
00260 Helsinki, puh.010 8411111



KONSERTTIKESÄ 2009

Erittäin runsas ja monipuolinen tarjonta 
leimasi koko kesäkautta. Tomon kannal
ta on erityisesti mainittava kaksi tapahtu
maa, joiden muusikot, säveltäjät tai jär
jestäjät edustavat yhdistykselle läheistä 
intressipiiriä.

Sibatomo on Sibelius-akatemiassa opis
kelleiden japanilaisten muusikoiden yh
tymä, joka suomalaisine ystävineen ja 
yhteistyökumppaneineen järjesti kesä
kuun alussa akatemian salissa konsertin 
Suomen ja Japanin 90-vuotisten diplo
maattisuhteiden kunniaksi.

Akira Kobayashin sävellyksessä "Oodi 
14:lle soittajalle" Sibatomo-yhtyettä johti 
täsmällisesti Leif Segerstamin ja Jorma

Panulan oppilas Yokihiro Notsu. Hän 
johti myös Karen Tanakan avaruus- 
sointeja tavoittelevan, osaksi elektro
niikkaa hyödyntävän teoksen "Invisible 
Curve". Segerstamin sinfbniakatkelmas- 
sa Notsu siirtyi lyömäsoitinten pariin 
säveltäjän itsensä johtaessa flyygelin 
äärestä. Ohjelmissa harvoin tavattu Lee
vi Madetojan Geisha op. 9 kuultiin 
sopraano Kanade Koizumin ja pianisti 
Keiko Moriyasun esittämänä, Opinto
jaan Sibelius-akatemiassa edelleen jat
kavan sopraanon harvinaisen laaja- 
alainen ja -ilmeinen äänenkäyttö jäi 
erityisen vaikuttavana mieleen. Taidok
kaasti läpiviedyn ohjelman täydensi 
Aulis Sallisen pianokvintetille säveltä- 
mä "Introduktion and Tango Overture".

Kamariorkesteri La Tempesta yhteis
työssä Suomalais-Japanilaisen yhdistyk
sen ja Japanin suurlähetystön kanssa oli 
puolestaan jäljestänyt Temppeliaukion 
kirkkoon konsertin heinäkuun puolivä
lissä. Hyvin valmennettu orkesteri soitti 
Erkki Raution pätevässä ja vaativassa 
johdossa Sibeliuksen Andante Festivon, 
Rakastava-sarjan sekä Romanssin, 
Nordgrenin Pelimannimuotokuvia sekä 
Takemitsun "Three Film Scores". So- 
listinumerona kuultiin Yoshimatsun 
vasemmalle kädelle säveltämä piano
konsertto "Cepheus Note". Solistin, 
osittaisen halvauksen vuoksi vasenkäti
sen Izumi Tatenon tekninen ja taiteelli
nen suorituskyky yltää edelleen kunni
oitettaviin tuloksiin.

Antti Lappalainen
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TIEDOTTEITA

ILMOITUKSIA

JLPT 2009

JLPT ( Japanese Language Proficiency 
Test) eli japanin kielen kansainvälinen 
tasokoe jäljestetään Helsingissä perin
teisesti joulukuun alussa su 6.12.2009. 
Hakuaika kokeeseen on 3.8.-30.9.2009.

Järjestäjänä toimii Japanin kielen ja 
kulttuurin opettajain yhdistys (JOY). 
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjoittamal
la viesti nihongotest_fin@hotmail.com 
osoitteeseen ja pyytämällä hakemuslo
maketta. Lomake lähetetään postitse 
hakijalle ja sen tulee olla edelleen täy
tettynä ja perillä kuvan kanssa 
30.0.2009 mennessä! Myöhästyneitä 
hakemuksia ei huomioida.

JOY:n sivuilta www.nihongo.fi saa 
lisätietoja kokeesta ja ilmoittautumises
ta.

* * * *

KERÄTÄÄN LAHJOITUKSIA 
HELSINGIN JAPANILAISEN 

KOULUN HYVÄKSI

JKY järjestää muiden ystävyysseurojen 
kanssa yhteistyössä japanilaisten tava
roiden myyntipöytää Jäähallin talvikirp- 
pikselle marraskuun loppupuolella. 
Tarkoituksena on kerätä niin suomalais
ten kuin japanilaistenkin japaniharrasta- 
jien varastoista tarpeettomaksi käynyttä 
japaniaiheista tavaraa myytäväksi. 

Myyntitulot menevät Helsingin Japani
laisen koulun hyväksi. Kaikkia halukkai
ta lahjoittajia tai kiinnostunutta apuvoi
maa pyydetään ottamaan yhteyttä:

Teija Pajula 
t.pajula@kht.fi 
0407722109

* * * *

ETSITÄÄN PÄÄTOIMITTAJAA 
TOMO-LEHTEEN

JKY hakee uutta päätoimittajaa Tomo- 
lehdelle 1.1.2010 alkaen. Kiinnostuneita 
jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä 
sähköpostitse osoitteeseen: 
matleena.paukkunen@windowslive.com

* * * *
MENOJA

Sapporo New Music Group 
esiintyy

Syyskuussa Suomeen saapuu korkeata
soinen Japanilainen musiikki yh
tye Sapporo New Music Group. Suo
men kiertueellaan yhtye esittää sekä pe
rinteistä että modernia musiikkia perin
teisiä soittimia käyttäen. Yhtyeen esittä
mä musiikki on kehittynyt Hokkaidon 
kalastajakylissä Edo-kaudelta lähtien. 
Suomen kiertueellaan yhtye esittää useita 
kappaleita aina tunnetusta Esashi oiwa- 
kesta lähtien, käyden läpi saaren eri alu
eet.
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Aikaisemmin yhtye on vieraillut muun 
muassa Saksassa, Ranskassa, Tsekissä 
sekä Espanjassa. Suomessa yhtyettä pää
see kuulemaan kolmessa konsertissa.

Ti 29.9. klo. 19.00 Helsingissä Aleksan
terin teatterissa
Ke 30.9.klo.19.00 Jyväskylässä Jyväs
kylän teatteritalolla

To 1.10. klo 19.00 Asikkalassa Hotelli 
Tallukassa

Hotelli Tallukassa jäljestettävä tapahtu
ma ei rajoitu ainoastaan musiikkiin vaan 
tarjolla on myös muita japanilaisen kult
tuurin ja taiteen muotoja. Laulajat esittä
vät kalastajien perinteisen uudenvuoden 
riisikakkujen muokkaamisen ja Sogetsu 
Ikebana school luo lavalle tunnelman 
taidokkailla Ikebana-asetelmilla taaten 
monipuolisen kulttuurielämyksen.

Liput Hotelli Tallukan konserttiin hin
taan 10€.

Yhteydenotot:
Hotelli Tallukka 
sales@tallukka.fi 
www.tallukka.fi

* * * *

Chikamatsu Monzaemon 
AMIJIMA

(Shiju Ten no Amijima)

Joulukuussa 2009 
Kansallisteatterin

Omapohja-näyttämöllä

Kuolemanvietti ja intohimo solmivat 
liiton Chikamatsu Monzaemonin 

(1653-1724) kirjoittamassa tiheässä ja 
moniulotteisessa kolmiodraamassa, joka 
on japanilaisen näytelmäkirjallisuuden 
klassikoita. Chikamatsun inhimillinen ja 
kirpeän humoristinen näytelmä kertoo 
ilotyttöön hullaantuneesta perheenisästä, 
paperikauppias Jiheistä. Jihein, tämän 
vaimon ja ilotyttö Pikku Kevään kohta
lot kietoutuvat traagisella tavalla toisiin
sa. Intohimoisen rakkauden pyörteet 
suistavat myös suvun ja koko yhteisön 
sijoiltaan. Rakkaus on sokeaa, ihanaa ja 
vaarallisen harkitsematonta.

Ohjaus: Juha Mäkelä
Suomennos: Miika Poikki
Rooleissa: Antti Holma, Jouko Keski
nen, Soila Komi, Juhani Laitala, Eeva 
Putro, Leena Pöysti, Maija Salo, Aki 
Suzuki ja Valtteri Tuomioja 
Puvut: Saija Siekkinen
Koreografia: Aki Suzuki 
Valaistus: Jenni Keränen 
Äänet: Esa Mattila

SEURAAVIIN NÄYTÖKSIIN VAPAI
TA PAIKKOJA JÄLJELLÄ (tiedot 
15.9. 2009)

KE 9.12 klo.19.00
MA 14.12 klo.19.00
TI 15.12 klo.19.00
TO 17.12. klo.19.00
PE 18.12.klo.19.00
MA 28.12 klo.19.00
TO 31.12 klo.19.00

Lisätietoja: www.kansallisteatteri.fi
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UUSI SUURLÄHETTILÄS ON ASTUNUT VIRKAANSA

Japanin Suomen suurlähettiläs on vaih
tunut. Syksyllä työnsä aloitti uusi suur
lähettiläs Hiroshi Maruyama.

Kagoshimassa 1948 syntynyt suurlähet
tiläs on aikoinaan valmistunut kauppa
tieteiden kandiksi Tokion yliopistosta ja 
tehnyt pitkän uran maa-, infrastruktuuri 
ja liikenneministeriössä (Ministry of 

Land, Infrastructure and Transport, 
MLIT) sekä liikenneministeriössä 
(Ministry of Transport, MOT).

Ulkomaankomennus ei ole suurlähettiläs 
Maruyaman ensimmäinen, sillä hän on 
uransa alkupuolella työskennellyt useita 
vuosia Japanin Ranskan suurlähetystös
sä.

Suurlähettiläs Hiroshi Maruyama
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RUNOJA

Siiliperhe lapsineen
Aina yhtä herkkä näky pihassa

Lapsuusajasta asti 
kotikissamme 
muistoissamme varmaan säilyy

Syysunelma: 
ennen ensi kesää 
kerran vielä meille 
kukkii kirsikka

Ruusun terälehdet 
kuihtuneinakin 
yhä kauniita

Pihlajien kukat 
marjoin korvautuvat 
myös tänä syksynä

Kuolema alati läsnä 
Unetko todellisia?

Kirsti Suomivuori
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KUOPUS JAPANISSA

Olin varmasti yhtä iloinen kuin monivuotinen oppilaani Seidi Laitinen (JKY:n nuorin 
jäsen), kun hänet valittiin yhtenä suuresta hakijajoukosta vaihto-oppilaaksi Japaniin. 
Kuten puheenj ohtaj amme asiasta kuultuaan huomautti, Seidi saa sitten Japanista pa
lattuaan siirtyä opettajaksi. (Jos monilta harrastuksiltaan ja kympin keskiarvoa lähente
levältä koulunkäynniltään ehtii.) Ensimmäinen viesti Japanista jo tulikin ja se on tässä:

Hei! Terveiset Japanista!

Eli tosiaan täällä on ollut todella kivaa. Vuosi siis alkoi viikonmittaisella leirillä Toki- 
ossa. Ihmiset olivat mukavia, paikka oli kiva ja kävimme myös vähän kiertelemässä 
Tokiota. Ehti vähän shoppaillakin onneksi!

Mutta nyt siis olen saapunut tänne perheeseen, Hiroshimaan. Hiroshima on todella 
kaunis kaupunki, ja olen viihtynyt täällä hyvin.

Tämä perhe on todella mukava. Siihen siis kuuluu Äiti, isä ja 14-vuotias sisko. Kaikki 
ovat kilttejä. Ollaan käyty shoppailemassa, lenkkeilty, sekä myös käyty katsomassa 
Atomipommin muistopuistoa ja museota. Puisto oli uskomaton. Kokemus todellakin! 
Museo oli mielenkiintoinen, mutta tietyllä tavalla myös järkyttävä, koska siellä tajusi 
kunnolla niiden ihmisten tuskan, jotka joutuivat kokemaan tämän hirveän asian.

Olen käynyt tutustumassa myös uudessa koulussani ja sekin vaikutti tosi kivalta. Sain 
jo kavereitakin, kaikki luokkalaiseni olivat mukavia.

Mutta mitäs sinne Suomeen kuuluu?

Kesäisin terveisin, Seidi.

Terveiset välitti Laura Lappalainen.
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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 (muille 7 e). Poikkeuksena numerot 20 -24, joissa 
jäsenhinta 12 e (muille 13,50), numerot 25 -27, joissa jäsenhinta 13 e (muille 15 e) 
sekä numero 29, jonka jäsenhinta on 14e (muille 16e). Kaikkiin hintoihin lisätään pos
tikulut. 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 j a 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
29. Noo-teatteri—Historia elää...
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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.

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

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

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-Sljemä 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 haijoituspaperik- 
si.rFussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@j apaninkulttuuri.net

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Yoshiko Utano 044-2929317

Yhdistyksen kautta:

■ j apanikäännökset
• 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.aij amaa@j apaninkulttuuri .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______________________________

Allekiirjoitus__________________________
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