




TOMO 友 3 _ 4 / 2000
TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Päätoimittaja: Laura Lappalainen
Vakinaiset avustajat: kulttuuri Liisa Kemppi, uuteiset/tapahtumat Tove Ukkonen
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita.
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 40 00840 Hki. Puh+FAX 09-698 6496 
llmoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 30〇.-)1/2s. 200.-(15〇.-)1/4s. 120.-(100.-) 
jäsenten ostetaan, myydään yms. 50.-

JÄSENMAKSUJEN yhteydessä on joskus tapahtunut, että tiliote kertoo vain 
rahasumman, mutta ei jäsenen nimeä. Pankithan eivät enää lähetä kuitteja, 
vaan pelkän tiliotteen. Myös omalla päätteellä maksettaessa - tai maksajan 
ollessa toinen henkilö - pitäisi saada esille jäsenen nimi.

Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee 
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.

Kansi.Seshuu: Vuorstojoki syksyn tuulen viemänä.

Takakansi: Ateneumin japanilaisten puupiirrosten näyttelyn, 
KIRSIKAN PUUN TUOKSU tunnuskalligrafia on kiotolaisen mestarin työ.

个
KIRJASTO TOMOHIMA, Vanha Eira Wecksellintie 6
Avoinna tiistaisin klo 12 -14 tai sopimuksen mukaan (juhlapyhinä kiinni). 
Kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa puh 09 - 724 5031.
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry,日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmääräni999alussa 75.0. Yhdistyksen tavoitteena on 
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHIjulkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomijapani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kirjasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana, ruoka, 
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat. 
Yhteys: PL 305.00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 6496. 
日本文化友の会は】9 7 8年に設立され、フィンランドの人たちに様々な 

紹介し、また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 

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 

どを招請しています。出版活動としては、日本語テキストとその付属カセ 

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」 

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・遠足や伝統的な祭事も行なっています。さらに日本の美術 

展覧会のアレンジにも協力しています。当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、「ヘルシンキ中央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。

日本文化を 

ています。

ラ、映画な 

ットテーブ、 

などがあり
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2000

PUHEENJOHTAJA RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
VARAPUHEENJOHTAJA RAINO HURME 09-454 6712
SIHTEERI ULLA ARJAMAA 09-724 5031
TALOUDENHOITAJA ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496

FRED KAPRI 09-692 7522
LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

TOMOKO SAITO-SOINISALO 09-757 1662
VARAJÄSEN HELI LAITINEN 09-241 2342

SAMI HILVO 050-5636143

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09-724 5031
MATKAT- MINNA KARENSALO k. 09-693 9309
JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496
TOMON PÄÄTOIMITTAJA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

-”・ KULTTUURI/UUTISET LIISA KEMPPI 09-698 7235

TOVE UKKONEN 09-859 6034
YSTÄVYYSSEUROJEN LIITON 
YHTEYSHENKILÖ

HELI LAITINEN 09-241 2342

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496
JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09-753 3171
KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09-7246 746
KIRJALLISUUS JUHO RISSANEN 09-782 083

MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09-595 068
ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09-555 755
RUOKA KENICHI KAKUTA 09-395 2225

FRED KAPRI 09-692 7522
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KIIRETTÄ RIITTÄÄ

Työt tuppaavat haittaamaan harrastuksia, vaikka kuinka pyrkisi 
kehittämään sivupersoonia. Toimimattomampi yhdistys ja 
tylsempi kulttuuri olisi tietysti helpompi... Pyydän nöyrästi anteeksi 
Tomon pahanlarsta myöhästymistä.

On paljon mielenkiintoista ilmassa ja paperilla koko ajan. Suomen 
ja Japanin kulttuurivaihto vilkastuu vaan. Olemme yllättävän hyvin 
oppineet ymmärtämään toisiamme. Osatekijänä kulttuuriemme 
yllättävään samantuntuisuuteen lienee pohjalla asustava Japanin 
shintolaisuus ja meidän vanha luontouskontomme. Eihän siitä niin 
kauan ole. Pyöreähän tämä Tellus on. Olisikohan tilanne toinen, 
jos se olisi kuutio?

Tämä Tomo on aika lailla kuvaamataideasiaa täynnä. Minkäs sille 
voi, kun on ollut niin paljon hyvää tarjolla ja jäsenistössämme on 
paljon sen alan lahjakkuuksia. Yllättävän paljon. Vaikka kyllä 
musiikkiakin on. Helsingin kaupungin Meilahden taidemuseon Sesshuu 
vei kyllä voiton. Ja näyttelyn ripustus, jonka oli suunnitellut 
arkkitehti Severi Blomstedt, jäsenemme. Avajaisiin osallistuneet 
japanilaiset sanoivat töiden olevan kauniimmin esillä kuin koskaan 
aikaisemmin. Se tuntui mukavalta, vaikka ansio ei kuulunutkaan itselle, 
vaan Severi-sanille, ja Suomelle.

Ateneumissa on nyt nähtävänä mielenkiintoisesti esille aseteltuja 
Virtaavan maailman puupiirroksia. Rekvisiittana puheenjohtajamme 
Ronny-sanin miekat ja varapuheenjohtajamme Raino Hurmeen ja 
vaimonsa Soilin japanilaista esineistöä. Kannattaa käydä.

Vielä kerran anteeksi Tomon viivästymistä pyytää

Laura Lappalainen
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Japanilaisten naisten kerho ry on aloittanut toimintansa !

24.11.200〇•

Japanilaisten naisten kerho ry (Japanese women's club, Nippon josei kai) sai 
rekisteriluvan 23.10.200〇.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Japanin välisen kulttuurin ja 
ystävyyden kehittäminen ja Suomessa asuvien japanilaisten naisten 
toimintaolosuhteiden parantaminen molemminpuolisella vuorovaikutuksella.

JWC järjestää kokoontumisia (kaksi kertaa vuodessa jäsenien perheille), 
esityksiä, kulttuuri-, neuvonta- ja opetustilaisuuksia, muiden yhdistysten 
kanssa yhteistöitä ja ym. Julkaisemme neljä kertaa vuodessa "Nanakamado" 
jäsenlehden, joka on japaninkieli.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä nainen, joka on japanilainen 
tai jonka puoliso on japanilainen. Tällöin ko. naisen on hallittava japanin 
kieli. Muu nainen voi kysyä hallitukselta liittymis mahdollisuudesta. 
Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksemme toimintaa. Miehetkin tervetuloa!

Hyvää Joulua ! ja Onnellista Uutta Vuotta !

Tomoko Saito-Soinisalo 
(puheenjohtaja)

Tarkeimmpaa tietoja :
tel. 040 548 1180, fax & viesti 09 728 2786 (Tomoko S.-S.)
tel. 050 338 7588 (Mio Orpo)



日本女性会発足のお知らせ

200 0年11月24日

暖かかった秋も終わり、クリスマス・シーズンがやってまいりましたね。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

この度 日本女性会（フィンランド登録名Japanilaisten naisten kerho ry）が2 0 0 0年 

10月2 3日をもって正式に発足し、公の立場で活動できることになりました。
今年の頭位から在フィン日本女性とフィンランド男性の結婚数が、その逆を上回ったと聞 
きおよびました。きっと益々増加する日本女性のためにも個人的な助け合いはもちろん 
のこと女性は女性同士協力し合えればと日本女性を中心とする会を設立いたしました。

（男性を疎外しているわけではありません。）

外国に来てまでも日本人と付き合いたくない方もいらっしゃるでしょうが、近くに住ん 

でいてもお互いの存在すら知らなかった為に長い間付き合えなかったということも多々あ 

ると聞きました。

この会の目的と活動内容は、

（在フィン邦人の親睦と相互扶助）
•現地情報の紹介（衣食住、教育、出産、仕事など必要に応じて）とその手伝い

一年2回程の家族ぐるみの親睦会（新年会、遠足等）、くじ引き、バザーの開催
-年4回の会報（会員の声も）、会員名簿作成
-料理、着付け、生け花、茶道、工芸などのサークル（隠れ持った才能を発揮していた 

だきたい。）
-会員間のベビーシッター、家庭教師の情報紹介
-将来的には、邦人老人も増えますので定期的な日本食のサービスなど

（フィンランドー日本両国の文化交流と親善）
•料理、着付け、生け花、茶道、伝統工芸などの講習会

•日本からの芸術公演などのお手伝い

-他の文化団体との共同活動など

個人会員の入会資格は、日本人女性及び日本人男性を伴侶とする日本語を理解する（会報 
は日本語）女性です。これに該当しない女性は、役員会の方へご相談下さい。
賛助会員、賛助団体の入会も心待ちにしております。男性の方々奮ってどうぞ。

（詳しく は、齋藤 Tel.040548 118 0, Fax & 伝言（09）7282786,
オルポ Tel.0 5 0 3 3 8 7 5 8 8までお問い合わせ下さい。）

この会の運営は、ボランティア活動で行われており、皆様同様仕事を持っていたり、小さ 

い子供達を育てていたりする女性達が、自由意志で集まっています。
多くの方に参加していただき、在フィン何年云々にこだわらずお互いに協力し合い心地 

よいフィンランド生活を過ごすと共にフィンランドの方々へも日本を紹介し、理解をしてい 
ただければと願っております。

皆様のご参加を心からお待ちしております。

メリー•クリスマス！ そしてよいお年を!

齋藤・ソイニサロ 朋子（会長）
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FT Minna Torniaisen työhuoneesta avautuu kaunis näkymä Unioninkatu 38:n, 
Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuskeskuksen pihalle.

VÄITÖS

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtiin 9.9.2000 his
toriaa. Tuolloin tarkastettiin yliopiston ensimmäinen japanalogian alaan 
kuuluva väitöskirja. Minna Torniaisen From Austere Wabi to Golden Wahi. 
Philosophical and Aesthetic Aspects of Wabi in the Way of Tea. Tuore väittelijä, 
Helsingin yliopiston Japanin kielen ja kulttuurin vs. professori, kertoo leh
temme lukijoille opiskelustaan.

Kuusankoskelta kotoisin olevalla Minnalla oli opintojen aloitusvaihees
sa useita mielenkiinnon kohteita, kuten opettaminen, rakennukset 一 erityi
sesti niiden piirtäminen-ja kaukomaat. Egypti hieroglyyfeineen ja indoeu
rooppalaisen kulttuurin kehto Intia kiehtoivat, ja sitä kautta löytyi Japani. 
Kiinnostus kasvoi ja jatkuu yhä.

Perehtyminen estetiikkaan ja wabi-käsitteeseen alkoi kolmantena opis
keluvuotena (ja jatkui gradu-vaiheessa), kun Minna opiskeli lukuvuonna 
1989-1990 Urasenken koulussa Kyootossa teetaidetta. Wabi oli tuolloin 
Japanin ulkopuolella kiinnostuksen kohteena, harva todella tiesi siitä mi
tään. Toisaalta japanilaiset epäilivät, ettei kukaan ulkomaalainen pysty 
ymmätämään niin syvällistä ja moniulotteista japanilaista käsitettä kuin 
wabi 一 esteetisenä käsitteenä se on ehkä parhaiten tunnettu ja merkitsee
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karua, epätäydellistä kauneutta. Gradun valmistuttua vuonna 1994 Minna 
haki ja sai Mombushoon, Japanin opetusministriön jatkomtutkimusstipen- 
din ja opiskeli kolme vuotta Kooben yliopistossa professori Kurasawa 
Yukihiron johdolla.

Minna asui Kyootossa ja teki kovaa työtä ankaran, mutta hyvää tukea 
antavan professori Kurasawan ohjauksessa.Viikko-ohjelma oli tiukka: arki
päivinä kuusi - seitsemän tuntia intensiivistä paneutumista klassiseen ja- 
paninkieleen ja vanhojen runojen ja か-termin merkityksiin. Viikonloppu
na oli tilaisuus ottaa hieman rennommin: lauantaina oli ohjelmassa tee- 
koulun tunnit, ostosten tekoa, siivousta; sunnuntaina näyttelyissä käyntiä 
ja hieman opiskelua. Klassisen japanin lisäksi opintoihin sisältyi buddha
laisia opintoja ja teeklassikoita.

Väitöskirjan teko jatkui Suomessa vuodesta 1997 Graduate School- 
ohjelmassa; melko yksinäinen ja kurinalainen opiskelu professori Rein 
Raudin ohjauksessa johti sitten vähitellen valmistumiseen.

Professorina Minna joutuu nykyään perehtymään erittäin laaja-alaisesti 
Japaniin (kulttuuriin, yhteiskuntaan). Opiskelijoita kiinnostavat politiikka, 
talouselämä ja nyky-yhteiskunnan piirteet ja esimerkiksi seminaaritöissä 
on vain vähän klassisia aiheita.Tämän hetken yleinen Japanin kiinnostus 
näkyy sivuaineopiskelijoiden kasvaneessa määrässä.

Minnan lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu taas vuosi Japanissa. 
Hän lähee keväällä 2001 tekemään jatkotutkimusta aiheena Spiritual 
Training (shugyoo) in Traditional Japanese Arts. Tarkoitus on tekstien avulla 
selvittää, mitä oppilaan on tehtävä, jotta saavutta mestaruuden runoudes
sa, noo-teatterissa ja teetaiteessa. Päätyönä on noo-teatterin kuuluisan 
mestarin Zeamin tekstit 1400-1500-luvuilta. Zeami on vaikea selvitettävä, 
hänellä oli täysin oma tapansa kirjoittaa.

Taas vuodeksi Japaniin, hienoa! Mutta toisaalta ristiriitainen tilanne, 
koska poikaystävällä on tärkeä työ- ja opintovaihe Suomessa, Minna huo
kaa. Ja kertoo lähtöä tehdessäni ryhtyvänsä seuraavaksi laatimaan opis
kelijoille kirjatenttikysymyksiä.

Tälle tarmokkaalle nuorelle tohtorille toivoo sydämestään menestystä 
työssä ja jatkotutkimuksissa. Toivottavasti saamme lukea hänen tekstiään 
jossakin julkaisussamme lähitulevaisuudessa.

Ulla Arjamaa
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Kano Sansetsu "Vesilintujen parvi lumisella merenrannalla"
Kaksi 154 x 360 kaihdinta /tussi, väri ja lehtikuita /1700-luku/ Hidenori Kömoto

Linnut on kuvattu vilkkaana parvena taustanaan karu syksyinen meri mystisen 
talviöisen kuun valossa. Lokit liehuvat kallionlohkareitten kasaumasta nousevan 
lumipeitteisen männyn ympärillä. Keskusaihetta vellovat meren raskaat aallot, 
joilla keinuvat rytmikkäinä hopeiset tour-de-force linjat tuoden vaikutelman öisestä 
kuutamosta. Kallionlohkareitten ja männyn sommittelu yhdessä (aineitten 
rytmikkään liikkeen kanssa vie katsojan fantasian maailmaan.

雪汀水禽図 六曲屛風一双(154.0x360.Oem) 
狩野山雪筆紙本金地著色17世紀 

河本英典氏

冬の険しい海を背景に、鷗と千鳥の群れを描き分け、不思 

議な情念をたたえた月夜の静寂をあらわしている。図は、垂 

直に屹立する太湖石をめぐって、ゆりかもめが嬉遊する周辺 
に雪持の松をのぞかせる。とくに注目されるのは、これらを 

とりまく波濤の素晴しさであろう。リズミカルな曲線の乱舞 

による波の動態は、盛り上げ彩色によるもので、しかも月の 

光を受けて銀彩がほどこされている。この巧緻な手法は、ほ 

とんど工芸的といってよい効果を挙げている。岩組のもつ静 

態的な配置と波濤の動態と.を共存させながら、鑑賞者を幻想 

の世界へ誘いこむ。

落款によって、筆者は狩野山楽の後継者である山雪(1590- 
1651)で、その学究者的性格は、知的な画面構成を好み、偏 
狭な資質は,奇趣にとむ作風を生むことになった。探幽が和 

様志向をたどったのに抗するかのように、時流に即すること 

なく孤高を貫いた。しかし、本図は今日多くの人たちから高 

い評価と共感を受けている。
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JAPANITALO
The Japan House

Pohjoisin kulttuurirasti 
Rannan Simojärvellä 
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

Ranuan kunta Japanitalo/The Japan House 
Puh. 016-359 035, Faksi: 016-355 9200 
email.japanitalo@ranua.fi 
wwv^. ranua.fi/iapanitalo

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

SCANDINAVIA 一 JAPAN SASAKAWA FOUNDATION
julistaa haettavaksi apurahoja Japanin kansaa, yhteiskuntaa, kulttuuria, taloutta
ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten. Säätiön tehtävänä on lisätä
yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjoismaiden, täsä tapauksessa erityisesti Suomen ja 
Japanin välillä. Hakemuksia voivat jättää sekä yksityiset henkilöt että organisaatiot ja 
laitokset. Hakemuksista tulee ilmetä projektin, matkan tai tutkimuksen tarkoitus
perusteluineen, hakijan taustatiedot ja ansiot, mahdolliset suosittelijat ja anottu raha
määrä kustannuserittelyineen Suonien markoissa. Hakemukset tehdään kaavakkeelle, 
jota on saatavissa Sasakavva Foundationin toimistosta, osoite Mannerheimintie 40 C, 
00100 Helsinki tai postitse (konttori avoinna ma-pe klo 10-15). Lisätietoja antavat 
ministeri Gunnar Korhonen ja rouva Seija Korhonen, puh. 09-409 515. Hakemukset 
on lähetettävä Scandinavia 一 Japan Sasakawa Foundatiöriille 28.02.2001 mennessä.

Apurahan saajan tulee aikanaan jättää säätiölle selvitys apurahan käytöstä ja 
Toimintansa tuloksista.
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VIERAITA SHIMANESTA

Japanin Shimanen maakunnan naisjaosto vieraili Suomessa 22.8. 一 
26.8.200〇. Ryhmä (14 jäsentä) keskittyi lähinnä sosiaalipoliittisiin kysy
myksiin: naisten nykyhetken ongelmiin, harrastuksiin ja tulevaisuuden suun
nitelmiin; lasten hyvinvointiin; kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyöhön 
ympäristön hyväksi. Ohjelmassa oli keskustelua mm. sosiaali-ja terveysmi
nisteri Maija Perhon ja suomalaisen naisasialiikkeen edustajien kanssa sekä 
vierailu päiväkotiin.

Lähtöpäivänä 26.8. shimanelaiset kyläilivät johtajansa Ms. Toshiko Fukushi- 
ro'n kanssa suomalaisessa kodissa. Meillä oli ilo saada heidät vieraiksi ko
tiimme kauniina elokuun lauantai-aamupäivänä, jolloin alkava Suomen syk
sy jo antoi merkkejään. Keltaisia koivunlehtiä leijaili nurmikolle, kesäkukat 
nuokkuivat hieman alakuloisen näköisinä. Siitä saimme luontevasti ensim
mäisen puheenaiheen vieraiden iloisesti tervehdyksiä nyökytellen purkau
tuessa valtavasta bussista. Japanissa oli tuolloin vielä meikäläisittäin helle, 
me täällä jo odottelimme syksyn väri-iloittelun alkua.

Ensimmäinen kulttuurien kohtaamisasia - japanilaisille ja suomalaisille 
yhteinen tapa -löytyi eteisessä. Ainakin meidän perheessä ulkokengät 
otetaan siellä pois jalasta, kuten vieraamme tekivät, ja sisätiloissa liikutaan 
sukkasillaan tai kotijalkineissa, kuten Japanissa. Kun vieraat olivat japani
laiseen tapaan melkein hukuttaneet meidät kauniisiin lahjoihin, alkoi vierai
lun ohjelma.

Hajaannuimme pienissä ryhmissä eri puolille kotia. Kertojina suomalaisesta 
asumisesta toimivat Tumlaren opas ja tulkki Juha Laitinen, mieheni Markku 
ja minä. Japanilais-suomalais-englantilainen puheensorina täytti kotimme, 
vieraat saivat kurkistaa vaikka sekaisiin kaappeihimmekin. Sauna kiinnosti 
kaikkia ja furon ja saunan yhteisistä funktioista ja eroista riitti juttua. Mo
lemmissa rentoudutaan lämmössä, mutta saunan kuuma hengitysilma herätti 
kysymyksiä. Avara keittiö ja monet koneet kiinnittivät vieraiden huomiota. 
Hiukan häpeillen tunnustin olevani kaikkien koneitteni keskellä laiska kokki. 
Ystävien pienessä japanilaisessa keittiössä valmistuu paljon monipuolisem-
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pia aterioita kuin meillä. Esille tuli ainakin joitakin eroja japanilaisessa ja 
suomalaisessa ruuanlaitossa: Suomessa tehdään vähän lajeja kerrallaan 
mutta reiluja määriä, lihaa käytetään runsaammin ja uuniruokia tehdään 
enemmän kuin Japanissa, jossa taas meren monipuoliset antimet ja vihan
nesten lajirunsaus ovat tunnusomaisia ruuanlaitossa. Aiheesta pääsimme 
jatkamaan luontevasti nauttiessamme pientä välipalaa. Juha Laitinen sai se
lostaa japaniksi karjalanpiirakoiden ja kovan ruisleivän historiallisia taustoja 
ja ruokaan liittyviä alue-eroja Suomessa. En malta olla mainitsematta vaa
timattoman tarjoilumme ylpeyden aihetta, suomalaisista kirsikoista valmis
tamaani hilloa; oli ilo tarjota sitä perinnepikkuleipien höysteenä kirsikan
kukkien maan naisille!

Perheessämme on kolme lasta, joista vanhin, 24-vuotias opiskelijatytär, on 
muuttanut pois kotoa. Se, että hän asuu yhdessä poikaystävänsä kanssa, on 
outo asia monelle japanilaiselle. Joku vieraistamme piti sitä ymmärrettävänä 
ratkaisuna, mutta useimmat heistä, kuten myös melkein kaikki vanhat japa
nilaiset ystävämme pitävät tilannetta outona: jos tytär opiskelee lähellä lap
suudenkotaan eikä ole naimisissa, on järkevintä asua vanhempien luona 
heidän mielestään. Vanhempi pojistamme oli vierailuhetkellä pingisottelus- 
sa. Hän on juuri suorittanut asevelvollisuutensa - seikka joka ei tule vas
taan japanilaisen nuoren miehen elämässä, vielä vähemmän nuoren naisen; 
Suomessa vieraiden hämmästykseksi tytötkin voivat mennä armeijaan mikäli 
haluavat. Nuorempi poika, lukiolainen, oli kotona ja sai vastata kysymyk
siin koulunkäynnistä ja soitto-ja urheiluharrastuksestaan. Läksyjä on suo
malaisilla vähemmän ja lukukaudet jakaantuvat eri tavalla (Japanissa on 
kolme jaksoa ja uusi lukuvuosi alkaa keväisin huhtikuussa), mutta tällaisen 
lyhyen juttuhetken kuluessa ei ainakaan mitään valtavia erqj a j apani 1 ai sen j a 
suomalaisen koulumaailman välillä löytynyt. Olisikin mielenkiintoista saada 
lukea jonkun Japanissa olleen vaihto-oppilaan kokemuksista.

Istahdimme vielä hetkeksi kaikki yhdessä olohuoneeseen. Vieraat esittivät 
kysymyksiä ja tulkkimme tuli apuun kun englannin- ja japaninkielinen kes
kustelu välillä kangerteli. Perheenjäsenten roolit kiinnostivat ja ainakin 
meidän ikäluokassamme - viisikymppisillä vanhemmilla - on huomattavissa 
eroja. Markulle esitettiin kysymyksiä isän roolista, ja lyhyen ajatustenvaih
don jälkeen tuntuu siltä, että suomalaisella isällä on ollut enemmän aikaa 
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olla lasten kanssa kuin japanilaisella. Ehkä tilanne on muuttumassa, nuo
rempi polvi tekee toisin; työolotkin muuttuvat, toivottavasti japanilaisen 
perheenisän ei enää tarvitse viettää aikaa kellon ympäri työpaikallaan; toi
vottavasti hän pystyy pitämään lomansa ja rentoutumaan perheensä kanssa. 
Tämän päivän japanilainen nainen on yhä enemmän työssä kodin ulkopuo
lella ja perheen sisäinen työnjako on muuttumassa. Havaitsimme tämän 
viime keväänä käydessämme Japanissa ja vieraillessamme ystävien luona. 
Nuorissa lapsiperheissä myös isät hoitelivat tarjoilua ja pitivät lapsista huolta 
vuorotellen perheenäidin kanssa. Mutta meillä on Yokohamassa vanhat hy
vät ystävät, joiden perheessä vallitsee perinteinen roolijako. Sen mukaan 
perheenisää ei keittiössä näy ja lasten asiat ovat kuuluneet aina äidille. Ja
panilainen kotiäiti on taloudellisesti ollut hyvinkin itsenäinen ja hoitanut ko
din, kaikki lasten asiat ja suhteet sukulaisiin kun taas mies perinteisesti on 
hoitanut suhteet kodin, sukulaisten ja lähiystävien ulkopuolella.

Ennen lähtöä vieraat esittivät kiitokseksi perinteisen shimanelaisen laulu-ja 
tanssiesityksen. Vain yksi asia vierailusta jäi harmittamaan: miksi se kamera 
taas unohtui jonnekin!

Ulla Aijamaa
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bata bata
kuvaa kankaan pauketta 
tuulessa, myös kankaan 
ravistelemisesta syntyvää 
ääntä, esineitten putoamista 
sarjana, jonkin syöksymistä 
maahan.

ばたばた
①布や板状のものが風には 

ためいたり打ち当たったり 

する音。また、それらを小 

刻みに動かして音を立てる 

さま。②物が次々に倒れる 

さま。また、物事が立て続 

けに行われる様子C③あわ 

ただしくふるまう様子。

hokahoka
kuvaa höyryävän kuumaa, 
herkullisen näköistä rukaa

ほ力ゝほカゝ
温かいさま。特に、食べ物が湯 
気が立つほど温かくておいしそ 
うな形容によく用いる。

mada mada
Tavoitteen saavuttamiseksi 
on vielä vähän pinnistettävä. 
Lähellä tavoitetta. Jotain on 
Tulossa lisää, kuten perustelua 
väitteelle tai 一 ruokaa.

まだまだ
①ある状態•程度•段階に達す 
るにはほど遠いさま。②同じ 
ような事柄がその他にもたくさ 
んあるさま。☆まだ

Nämä TUNNEKIELTÄ" sivut ovat, kuinkas muuten, puheenjohtajamme Ronny-sanin ansiota. Käännös Lauran.

18

TUNNEKIELTÄ

pota pota
kuvaa veden tippumista

b

ぽたぽた
液体がしたたり落ちるさま。



ENSI KERTAA JAPANISSA
osa 3/3 Veikko Laakso

Nikko on viehättävä pikkukaupunki Tokion pohjoispuolella. Kaupunki 
pääkatuineen ja sen ympärillä olevat hotellit ja majatalot tuovat mieleen Keski- 
Euroopan vuoristotaajamat. Keskustan länsipuolella oleva kaunis 
kansallispuisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia samoiluun ja muihin 
ulkoiluharrasteisiin. Alueella on mm. luonnonkaunis vuoristojärvi Chuzenji ja 
Kegonin vesiputous sekä useita kauniita pyhäkköjä, joista mainittakoon 
kullankimalteinen Toshogu Shrine. Honsun pohjoisosassa oleva Morioka on 
kolmen joen - Shizukuishi, Kitakami ja Nakatsu • risteyksessä oleva kaupunki. 
Kaupungin nuorisohotelli sijaitsee sen luoteisosassa, ja lähistöllä on 
esimerkiksi kaupunginkirjasto. Temppeleiden ja puistojen lisäksi kaupungissa 
on linna, eläintarha, kuumia lähteitä ja lukuisia taidemuseoita.

Sapporo on Hokkaidon saaren pääkaupunki ja Japanin viidenneksi suurin 
kaupunki. Se eroaa muista Japanin kaupungeista siinä, että se rakentuu 
puhtaasti ruutukaavalle. Näinollen kaupungissa ei pääse eksymään kovin 
helposti, koska kadutkin on nimitetty New Yorkin tyyliin juoksevin numeroin. 
Sapporossa voi harjoitella japania kunnolla, sillä englantia ei juuri osata. 
Eurooppalaiset ja amerikkalaiset matkailijat ovat täällä harvinaisuuksia. 
Korealaisia ja taiwanilaisia tapaakin enemmän.

Kaupungin halkaisee pitkä Odori-puisto, jonka toisessa päässä on Sapporon 
147,2 metriä korkea TV-torni. 90 metrin korkeudessa olevalta 
näköalatasanteelta avautuu upeat näkymät yli koko kaupungin. Odori- 
puistossa on useita suihkulähteitä, joiden alla kaupunkilaiset vilvoittelevat ja 
ilakoivat kuumina kesäpäivinä. Muita nähtävyyksiä ovat mm. Hokkaidon vanha 
hallintopäärakennus ja kellotorni. Kolmen amerikkalaisen opettajan vuosina 
1876-81 rakennuttama tornirakennus oli silloisen pikkukaupungin suurimpia 
rakennuskohteita. Se on toiminut vuosien saatossa maatalouskouluna, 
juhlatilana ja kirjastona.

Odori-puiston toisessa päässä olevassa nykytaiteen museossa on esillä 
monien muiden taideteosten lisäksi erittäin taidokkaita ja värikkäitä 
seinävaatteita ja tilkkukangasteoksia. Nähtävyyksistä mainittakoon vielä 
professori Kingo Miyaben vuonna 1886 perustama kasvitieteellinen puutarha. 
Puutarhassa samoillessa sekä flooraa ja faunaa ihmetellessä reitin varrelle 
osuu jalavametsä, kirsikkapuita, yrttipuutarha, ruusutarha, kalliopuutarha, 
trooppinen kasvihuone, professori Miyaben museo ja Ainu-museo. Ainu-museo
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perustettiin vuonna 1988, ja siellä on näytteillä noin 2500 muinaisten ainujen 
artefaktia, mm. vaatteita, soittimia, aseita ja amuletteja.

Tokiosta pääsee luotijunalla parissa tunnissa Japaninmeren rannalla 
sijaitsevaan tunnettuun satamakaupunkiin Niigataan. Erityisnähtävyyksistä 
mainittakoon Prefectural Memorial Ha//ja tiede m use o. Kaupunkia halkoo leveä 
Shinano-joki, ja keskustan eri osat yhdistää toisiinsa kolme siltaa, joista 
Bandain silta on tiheimmin liikennöity. Keskustassa on monen muun Japanin 
kaupungin tapaan katettu markkinakatu, Furumachi Shopping, jonka varrelta 
löytyy kaikkea, mitä ihminen yleensä tarvitsee. Meren rannalla on Sekiyan 
uimaranta, jonne pääsee 180 jenillä bussilla rautatieaseman edustalta.

Naganon olympiakaupungin seutu on vuoristoista, ja niinpä keskusta on 
rakennettu melko tiheään tasangolle vuorten väliin, ja muut kaupunginosat 
ovat erillään toisistaan sijaiten maaston asettamilla ehdoilla. Kaupungissa on 
erittäin upea buddhalaistemppeli, jonka nimi on Zenköji. Sen naapurustossa 
on erittäin japanilaishenkinen nuorisohotelli futon-patjoineen ja 
tatamimattoineen. Zenköjin päärakennus on kooltaan mahtava, ja ympärillä on 
lukuisia portteja, pienempiä pyhättöjä ja alttareita. Kaiken aikaa pyhiinvaeltajat 
tulevat paikalle rukoilemaan ja mietiskelemään. Päärakennuksen edessä on 
pyhää savua tuottava tulisija. Ihmiset leyhyttelevät savua päälleen, ja toivovat 
sen parantavan sairauksia ja tuovan terveyttä. Temppelissä kannattaa vierailla 
sisällä ja osallistua kierrokselle, jossa kuljetaan maan alla pilkkopimeässä 
käytävässä pääalttarin alitse kohti valaistumista. Kokemus on taatusti 
unohtumaton!

Hakone ja Ashi-järvi sekä tietenkin Fuji-vuori ovat tokiolaisten vapaa-ajan 
suosittuja matkakohteita. Hakonen alueella olevassa Sengokuharan 
pikkukaupungissa Hakone 3D Uchu Kyoryu World -nimisessä näyttelyssä voi 
eriväristen silmälasien läpi ihmetellä valkokankaalla avaruuden arvoituksia ja 
esihistorian elämää kolmiulotteisesti nähtynä ja stereoäänitehosteiden kera.

Japanissa oleskellessa voi ihastella sitä, miten uusi 
ja vanha ovat sopusoinnussa keskenään. Toisaalta 
on huippumoderneja lasipalatseja, toisaalta vanhan 
rakennustyylin vaalimiseen panostetaan. 
Huippunykyaikaisia kulutustavaroita on tarjolla 
kosolti, toisaalta vanha käsityöperinne on 
ansaitussa arvossaan. Japani jättää kaikella 
lumovoimallaan, eksoottisuudellaan, tenhollaan ja 
ihmisten ystävällisyydellä kävijään kaipuun takaisin, 
jota tilaa nimitetäänkin "Japanin taudiksi".
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''Sielujen olintilat： Sagachon näyttelytila. Tokio. Korkeus 2m.

REIKO NIREKI TEKI
SIELULLE RUUKUN
u Ihmisen ruumis on lopultakin vain sielun ruukku, säilytysastia” sanoo 
japanilainen taiteilija Reiko Nireki. Hän on erikoistunut veistoksiin, jotka on 
tehty bambusta ja paperista. Useimmiten washi-paperista, mutta hän on 
kiinnostunut myös muista papereista, myöskin suomalaisesta.Tällä hetkellä 
hän työskentelee stipendiaattina Suomessa, mutta on aikaisemmin toiminut 
menestyksekkäästi ympäri maailmaa; eri Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. 
Ja tietenkin kotimaassaan Japanissa.

Vuonna 2001 Reiko-sanilla on näyttely:
GALLERIA G 12.2. - 4.3.
TUOMIOKIRKON KRYPTASSA 1.7. lähtien 2 viikkoa.
Kannattaa mennä tutustumaan, Reiko Nirekin töissä on ajatusta.
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CHANOYU
Japanissa teen historia yltää aina 700-luvulle saakka, jolloin teetä alettiin 
juoda hovin ja yläluokan keskuudssa lääkeyrttinä.Tuohon aikaan valmis
tettiin kiinalaisten tapojen ja tyylin mukaisesti, jotka eroavat hyvinkin suu
resti nykyisin tuntemastamme tavasta valmistaa ja nauttia teetä.

Nykyään Japanissa niin hyvin tunnettuun chanoyuhun liittyvät muodolli
suudet ja etikettisäännöt alkoivat muotoutua 1200-luvulla, jolloin japanilai
set munkit menivät Sung-kauden Kiinaan opiskelemaan Zeniä. He toivat 
mukanaan Japaniin teepensaan siemeniä ja tavan juoda teetä, minkä an
siosta teen juonti yleistyi nopeasti Japanissa. Nykyään chanoyussa tunne
taan monia eri tapoja valmistaa ja teetä(temae) ja niitä säätelee lukuisa 
joukko sääntöjä, jotka muodostuivat pääasiassa 1400-luvulla.

Sotaisa ja sekasortoinen sisällisotien aikakausi päättyi, kun Japanin 
suuren sotilasjohtajan, shogun Toyotomi Hideyoshin onnistui yhdistää 
Japani.Tätä kautta (Sengoku-kausi 1482-1588) seurasi niin yhteikunnal- 
lisesti kuin kulttuurillisestikin suvaitsevainen ja yltäkylläinen Momoyama- 
kausi (1568-1615). Momoyama-kaudella Japanissa ei kukoistanut ainoas
taan oma paikallinen kulttuuri, vaan omaksuttiin vaikutteita myös länsi
maisista kulttuureista. Näihin aikoihin chanoyun maailmassa tuli tunnetuksi 
teemestari Sen Rikyuu, joka loi aivan uuden teetaiteen perinteen, wabi 
cha. Rikyuu korosti chanoyun henkisiä arvoja mielen kultivoimisen keinona. 
Hänen ajatuksensa wabiーteestä kulminoituu konkreettisesti ja esteettisesti
pieneen olkikattoiseen teemajaan, vastakohtana tätä ennen suositulle lois
teliaalle ja huomiota herättävän koristeelliselle teetaiteelle. Rikyun luoma 
wabi-teen ideologia saavutti suosion harrastajien piirissä ja monet omak
suivat tämän vaatimattoman tavan elää ja valmistaa teetä.

Teen valmistaminen ja juominen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan, että 
otetaan puuterimaiseksi jauhettua vihreää teetä, laitetaan sitä kulhoon ja 
lisätään kuumaa vettä. Jauhettu vihreä tee sekoitetaan bambuvispilällä 
kevyesti, mutta varmasti vispaten kuuman veden joukkoon. Jos teessä 
olisi kyse vain tästä jäisimme ikään kuin kaipaamaan jotakin, joka tekisi 
tilaisuudesta merkittävän tai mielenkiintoisen. Teetilaisuudesta onkin muo
dostunut kokonaisuudessaan monenlaisten tapahtumien sarja.

Varsinaisesti teetilaisuus alkaa siitä, kun tilaisuuteen kutsutut henkilöt 
astuvat sisään puutarhaan. Puutarhan läpi kulkee (roji) kivinen askelpolku, 
joka johdattaa vieraat perällä olevaan erityiseen rakennukseen, jossa tee 
nautitaan eli teehuoneeseen. Kun vieraat vielä puhdistavat kätensä ja 
suunsa raikkaalla vedellä, he ovat täysin puhdistautuneita, aina sydä
meen / mieleen saakka (maailman pölystä) ennen astumistaan sisään tee- 
huoneeseen.Teehuoneen sisällä on tokonomaan, huoneen alkoviin, asetet
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tu kirjoituskäärö, kattilassa kuuman veden hiljainen porina ja ilmassa suit
sukkeen kevyt tuoksu. Kirjoituskäärössä oleva teksti on useimmiten jokin 
zen-sanonta, jonka tulisi kertoa vieraille kyseisen tilaisuuden teemasta tai 
sanomasta, jonka isäntä toivoisi vieraille välittyvän kirjoituksen kautta. 
Vieraiden asetuttua paikoilleen isäntä lisää hiiliä tulisijaan ja raikasta vettä 
kuumavesikattilaan.Sillä aikaa,kun vesi alkaa uudelleen kiehua, tarjoillaan 
vieraille erityinen ateria kaiseki. Isäntä on valinnut huolella eri astiat, joissa 
tarjoiltava ruoka tuodaan esille.Vieraat eivät myöskään keskity ainoastaan 
ruokailuun, vaan he ilmaisevat valittuihin esineisiin kohdistuvan ihailunsa 
ja arvostuksensa. Ruokailun jälkeen he menevät puutarhaan rentoutumaan 
hetkeksi (puutarhassa on katos koshiake machiai, jossa on istuin jokaista 
vierasta varten). Tällä välin isäntä siivoaa huoneen ja laittaa tokonomaan 
vuodenajalle tyypillisiä kukkia. Kun isäntä on tehnyt tarpeelliset valmiste
lut, hän soittaa kongilla vieraille merkin, että he voivat tulla takaisin sisään 
teehuoneeseen. Isäntä tuo teen valmistamiseen tarvittavat esineet huo
neeseen, valmistaa teen ja tarjoaa sen vieraille. Teetilaisuuden tässä vai
heessa vierailla (yleensä päävierailla) on mahdollisuus ihastella isännän 
huolella valitsemia esineitä ja tiedustella yksityiskohtaisesti, esine esineel
tä, esimerkiksi käytetystä kylmävesiastiasta,keraamisesta teeastiasta 
(chaire), teelusikasta (chasaku) tai teekulhosta. Näin teetilaisuus on myös 
paikka, jossa voidaan nauttia teetä ja samalla ihastella taide-esineiden 
kauneutta. Kun tee on juotu ja esineitä tarkasteltu ja ihasteltu, päättyy 
noin neljä tuntia kestänyt teetilaisuus.

Teetilaisuuksista kuulee usein sanottavan, että ne ovat 'vain kerran elä
mässä tilaisuuksia* ('yksi kerta, yksi kokoontuminen'). Millä tarkoitetaan, 
että vaikka isäntä ja vieraat kokoontuisivat yhteen ja samoja esineitä käy
tettäisiin, on jokainen kerta silti ainutlaatuinen eikä sitä voi toistaa saman
laisena. Niin isännän kuin vieraidenkin tulisi keskittyä hetkeen tässä ja nyt 
ja antaa siihen kaikkensa 一 tämä on chanoyun perimmäinen tarkoitus.

Matsuen hallintoalueen johtaja seitsemännessä sukupolvessa Matsu- 
daira Fumai (1751-1818) oli chanoyun harras ihailija ja harrastaja. Hän ke
räsi mittavan kokoelman tee-esineitä häntä kutsuttiin Edo-kauden lopun 
'Suureksi Tee-daimyooksi' (daimyoo on feodaali-johtaja). Hänen ansiostaan 
Matsuessa on aina ollut runsaasti ihmisiä, jotka ovat osanneet nauttia 
teestä ja osanneet arvostaa kauniita tee-esineitä. On myös paljon teehar- 
rastajia, jotka eivät ole antaneet muodolliseen teeseremoniaan liittyvien 
sääntöjen rajoittaa toimintaansa, vaan ovat luoneet oman vapaamman 
tyylin nauttia teen iloista.

Chanoyuussa käytetään usein sanontaa 'harmonia, kunnioitus, puhtaus ja 
tyyneys*. Sarja alkaa harmonialla, jolla tarkoitetaan pehmeän rauhallista 
toiminaa ilman erimielisyyksiä 一 harmonia kuvaa rauhaa. Kun tämä tyynen 
rauhallinen, harmoninen ilmapiiri on saavutettu, meidän tulisi osoittaa kun-
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nioitusta kanssaihmisiämme kohtaan kaikin mahdollisin keinoin täydestä 
ja vilpittömästä sydämestämme. Viimeinen eli tyyneys kuvaa tilaa, jossa 
olemme vapautuneet maallisen elämän asettamista rajoituksista eli valais- 
tumista. Niin päivittäiset elämän muodot kuin ihmisten arvomaailmakin on 
suuresti muuttunut siitä mitä Japani oli ennen ja nyt, mutta yhden asian 
voidaan sanoa pysyneen muuttumattomana - se on ihmisten sydän / mieli 
(kokoro).

Vaikka tilanteet ja paikat muuttuisivatkin, uskomme, että maailmassa ei 
ole toista kulttuurimuotoa, joka pystyisi antamaan saman panoksen maail
manrauhan puolesta kuin chanoyu. Sen luomaan kulttuuriimaailmaan eivät 
kuulu sodat eivätkä erimielisyydet.

Teepuutarhalla on oma erityinen nimi roji, mikä tarkoittaa kirjaimellisesti 'kastetta maassa*. 
Aasialaisessa filosofiassa sanalla kuvataan paikkaa, jossa ihmisen todellinen 'minä* / 'luonne1 
tulee esiin. Tässä tilassa mieli on kristallin kirkas ja ihmisestä tulee avoin ja suora. Tämän vuok
si roji ei ole mikä tahansa puutarha, vaan paikka, missä ihminen voi karistaa maailman pölyt 
mielestään ja astua puhtain mielin / sydämin teehuoneeseen. Käsienpesupaikka on nimeltään 
tsukubai ja se on kiveen kaiverrettu vesiastia, joka saattaa olla ulkopuolelta kauniisti sammalen 
peitossa. Teepuuterhassa ei ole kukkivia kasveja, vaan pääasiassa ikivihreitä puita ja aluskas
villisuutta.

Kenjiroo Yokoi

Ylläoleva teksti on suora lainaus Helsingin kaupungin taidemuseon (Meilahti) 
näyttelyesitteestä. (23.8.-12.11.2000) JAPANILAISTA TEETAIDETTA 
Modemia tee-esineistöä Tanaben taidemuseon kokoelmista

Toshiro Ito: ... Vaikka taustalla onkin Rikyuun luoma perinne, näemme 
välttämättömäksi etsiä uusia, nykyaikaisia muotoja teetaiteelle. Tavoitteenamme 
on tee-esineistön uudelleenmuotoilun lisäksi uudistaa myös käsitystä teehuoneesta 
ja luoda mahdollisuuksia tuoda teetaidetta nykyaikaiseen elinpiiriin.
Jo perinteeksi muodostunut näyttely on houkutellut mukaansa myös lukuisia 
nuoria nykykeramikkoja, joista olemme erityisen tyytyväisiä.

Näyttelyissä on 17 vuoden aikana palkittu yhteensä 60 tee-esinettä, joista 
olemme valinneet 30 erityisesti Helsinkiä ja suomalaista yleisöä varten...

Kaunista, helpottavan tietäen toteutettua ja ajateltua keramiikkaa.
Tuli hyvä olo. Näytteillä oli perinteistä ja uutta materiaalin ja muodon työstöä. 
Seuraavassa kolme esimerkkiä uudesta keraamisesta teeseremonia-ajatuksesta.

Laura L.
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Japanilainen puutarha tilattiin Munkkiniemeen yksityistalon 
sisääntulopihalle. Suunnitelman toteutti Kaarina Lehtonen ja 
hänen puutarha-alan yrityksensä City Scenario Consulting Oy. 
Asiantuntijana toimi Laura Lappalainen. Aika kova työ.
Kuvassa n. % alueesta.
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Minna Karensalo. japanin keskustelukurssin vetäjä 
toi hyödyllistä tietoa sitä janoaville.
Siitä vaan sukkuloimaan.

http://www.asahi.com/english/english.html = asahi shimbun ja englanniksi 

http://www.yomiuri.co.jp/index-e.htm = daily yomiuri englanniksi 

http://www.finland.or.jp = tokion suomen suurlähetystö 

http://www.corporateinformation.com/jpcorp.html = japanilaisten yritysten tietoja 

http://home.kyodo.co.jp = kyodo new, josta linkit suurimpiin japanilaisiin lehtiin 

http://www.mainichi.co.jp/english = mainichi daily new englanniksi 

http://www.nhk.co.jp = NHK 

http://www.jnto.go.jp = japan national tourist information 

http://www.mofa.go.jp = japanin UM 

http://www.tnm.go.jp = tokyo national museum 

http://www.northemlight.com/nlquery.fcg?cb=0&qr=tokyo = hain sanalla tokyo, 
tässä siihen liittyviä linkkejä 

http://jin.jcic.or.jp = yleinen linkki 

http://www.jpf.go.jp = japan foundation 

http://www.japan-guide.com = japani opas 

http://fuji.stanford.edu/jguide = standfordin yliopiston japani guide 

http://www.japan.org.cn = japanin kielinen "valtion" sivu 

http://www.dnp.co.jp/museum/icc-e.html = japanin museot 

http://www.yellowpage-jp.com = japan yellow pages 

http://jpopone.com = Japanese pop music 

http://www.tbs.co.jp/index.html = Tv TBS 

http://www.ntv.co.jp/eng/index2.html = Tv NTV
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SENJA VELLONEN
TAITEILIJAKIRJOJA 1984-2000 
1.12.2000-14.1.2001

Amos Andersonin taidemuseon kuudennessa kerroksessa oli Senja Vellosen tai- 
teilijakirjojen näyttely. Senjan erikoisalana, akvarellien ohella, ovat taiteilijakirjat, 
muualla tunnettu, meillä vähemmän tunnettu ja harrastettu taiteen laji. Näyttelyn 
ainutkertaiset, käsinsidotut kirjat ovat oivallettavia ja oivalluttavia; käsin työstettyä, 
itseasiassa se melkein kuuluu eikä pelkästään näy. Tai tuoksuu, on Carraran mar
moria, tervaa, nokea, kaarnaa. Materian kanssa on seurusteltu intiimisti. Joku 
kiiltää jalometallille ja mehevä punainen sykkii. Rapisevaa kiven pintaa ja oikeaa 
narua. Tuli kiva olo, niinkuin aina tulee, kun näkee oivallettavaa. Laura Lappalainen

SAATAVILLA:

PUUPIIRROKSIA, NETSUKEITA, ASTIOITA, TEKSTIILEJÄ, 
JA MUUTA KAUNISTA JAPANISTA

Tervetuloa katsomaan!
Soittele Soilille tai Rainolle ja sovi näytöstä (HM, puh. 041-5101202
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Suomen Japanin suurlähettilääksi 
Nimitettiin Eero Salovaara.
〜日本発

駐日新大使に
エー口へサロヴァーラ氏就任

リントウ大使の後任として1〇月より新駐日大使に 

エーサ・サロヴァーラ氏が就任した。大使は69年ヘル 

シンキ大学政治学部卒業後、フィンランド外務省に 

入省。72-74年駐米、74-76年駐エジプト、79-82年駐 

仏、82-85年駐ベルギー各大使館勤務等を経て90-95

年駐タイ大使、96年より 

本年8月まで本省、外務審 

議官。44年クーサンコスキ 

(Kuusankoski)生まれ。

・次号にてインタビュー予 

忘乞うご漏。

I'm eleven years old boy from Finland, 
my hobbies are playing piano and 
icehockey and I also swim. I like Japan 
very much, please write me boy or girl 
tom town or country side. ヾ

My name is NIKI TIMONEN
Address is
Pakilantie 8 D 44, 00630 Helsinki

Japanin uusi suurlähettiläs 
Norimasa Hasggawa 
luovutti valtuuskirjansa 
presidentti Haloselle 30.11.2000 
Suurlähettiläs Hasegawa on 57 vuotias. 
Hänen uransa poikkeaa tavanomaisesta, 
edellinen tehtävä oli posti- ja viestintä- 
ministeriön kansainvälisistä asioista 
vastaava ministeri. Hän ilahtui nimityk
sestä, koska Suomi on yksi maailman 
johtavia maita informaatiotekniikan alalla. 
Suurlähettilään mielestä Japanin ja 
Suomen väliset suhteet ovat hyvät, 
kuten Japanin keisariparin onnistunut 
vierailu Suomeen viime toukokuussa 
osoittaa.

Kaarisilta R Y. Erstan Taide-ja pitkäaikaissairaiden taide- ja 
Toimintakeskus piti YHTEINEN kulttuurikeskus, joka toimii 
POLKU kuvataidenäyttelyn Erstan kartanossa oli saanut 
sanomaosakeyhtiön mediatorilla, myös Japanista, Sapporo, 
yhdistys pitää vammaisten ja Ainosato Activity Center ja 

Esahi, Asunaro, osaanottajia.

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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Helsingin kaupungin 
Meilahden taidemuseon 
avajaisten tulkkina 
toimi Sami Hilvo, 
joka nykyään toimii 
Tokion suurlähetys
tössä. Suruksemme 
ja iloksemme.

Annantalolla tehtiin taas vaikka mitä: 
ikebanoja, origameja jne. Innostusta riitti. 
Ohessa jokunen kuva suuresta 
valikoimasta. Kuvat otti Gunnel Ravi.

TAPAHTUMIA 出来事 tapahtumia 出来事 TAPAHTUMIA 出来事 TAPAHTUMIA 出来事
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nyoro nyoro によろによろ
Kuvaa jotain pitkää, laihaa. 細長いものが身をくねらせ
kuten käärme, joka liikkuu luikerrellen• て進む g キ

HARRASTUSPIIRIT
TOMOHIMA Wecksellintie 6, ellei toisin mainita

IKEBANA asetelmia sommitellaan TOMOHIMASSA su klo 11.30
Kurssin hinta 4O.-/kerta maksetaan paikalla opettajalle,joka tuo kasvimateriaalin. 
Seuraavasta kerrasta sovitaan paikan päällä.
Tarkemmin Laura Lappalainen puh+fax 09-698 6496.

KALLIGRAFIA Tietoa antaa Yoko Kobayashi p. 724 6746

KIELIKURSSIT Kurssin hinta 50〇.- lukuvuosi, paitsi keskustelukurssi, joka on 
joka toinen viikko, 30〇.-. Opettaja antaa ensimmäisellä kerralla maksukuitin. 
Kurssit pidetään TOMOHIMASSA Wecksellintie 6 Vanhassa Eirassa.

ALKEISKURSSI Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset
Pia Matilainen p. 753 3171.

JATKOKURSSI EDISTYNEILLE
Osallistujalta edellytetään ainakin hiragana-ja katakana-kirjainten osaamista. 
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautuminen Pia Matilainen p. 753 3171.

KESKUSTELUKURSSI KE klo 17 -18.30 Tarkempaa tietoa ja 
ilmoittautumiset Minna Karensalo puh k. 693 93609, t.4114 0092.

KIRJALLISUUSPIIRI Tietoa antaa kurssin vetäjä Juho Rissanen p. 782 083 
tai yhdistyksen sihteeri Ulla Arjamaa p. 724 5031.

KOKKAUSKURSSIT Tietoa antaa Fred Kapri p. k. 692 2106, t. 692 7522

SU 29.1.Pääaiheena yakitori, alkuun susheja. SU 18.2. Shabu shabu.

MIEKKAPIIRI Tietoa antaa Ronny Rönnqvist p. 595 068 (koti)
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
J叩anilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi 

YSTÄVÄ) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia ja kannanottoja, lähettäkää ne suoraan 

TOMON päätoimittajalle Laura Lappalaiselle, Jussaarenkuja 5 D 40, 00840 Hki 
tai kertokaa puh + fax 698 64 96. Myös kuvamateriaali on tervetullutta.

HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroitten jäsenhinta 3〇.-, ulkopuolisille 4〇.- + postituskulut. Joitain 
numeroita ei enää ole saatavissa, Hashista on tullut keräilykohde ja painos on 
pieni. Huom! numeroa20 (BU) jouduttiin kysynnän vuoksi painamaan lisää. 
Pieni painos nosti hintaa: jäsenille 70.-ja muille 8〇.-.

HUOM! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 1O-- + 
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 3,5,6,9,10, f 1-12,13,

HASHIEN AIHEET

4. Japanilainen teatteritaide
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

10.1 〇-vuotis juhlanumero, 
Heian-kauden kirjallisuutta, 
Zen-maalaustaiteen tyhjyys, 
Japani kansainvälistymisen 
paineessa ym.

11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (p.l.)
17. Japanin luonto (p.l.)
18. Japanilainen tanssi (p.l.)
19. Furo-sauna (p.l )

(Huom! teksti suomeksi ja japaniksi)

2〇・ BU-Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin.
22. KEN 一 Japanin linnat, 

haarniskat, mon

Tauio J・ Tuomi: JAPANILAIS~SUOMALAINEN KANJITANAKIRJA
Kirja sisältää 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin eli 
tunnusosan mukaan, sekä 4659 kiinanmerkeistä muodostettua itsenäistä 
sanaa. Näille sanoille on suomen- ja japaninkieliset hekemistot, samoin on 
hakemisto kanji-merkkien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 15〇.-, muille 17〇.- + postimaksu.
Huom! toimii myös sanakirjana suomi - japani - suomi.

TILAUSKUPONKI ------------------------------------ 》



Piijo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN FINNISH LANGUAGE, 
BIBLIOGRAPHY
JAPANIN KIRJALLISUUS SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA
Sisältää suomennosten luettelon lisäksi 
Yleiskatsauksia ja hekemistoja.
80s. Hinta 50 mk + postikulut.

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
196 sivua, jäsenhinta 7〇.-, muille 85.-, kasetti I/5〇.-, kasetti II/4〇.- + 

postikulut
SANASTO EDELLISEEN japani・suomi・japani n. 2000 sanaa, 20.- + 
postikulut

Tero Salomaa: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 15〇.-, muille 175.- + 
postikulut.

JAPANI 2001 toimittanut Tero Salomaa

Huom! Nyt hintaan 10.- ♦ postikulut

TiLAUSKUPONKI

Tilaa tältä kupongilla. Postiosoite PL 305, 00101 Helsinki. Pankki: LEONIA 800021-6481 665

HASHI PINSSI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI SANASTO KASETTI I____ II

TAPIO J. TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA

NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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Oletko kiinnosunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäseneksi?
Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 100.・ LEONIA 800021・ 6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI 
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
NIMI

PUH________________________________________________________ ___ ___________________

FAX E-MAIL_____ ____________________________

LÄHIOSOITE__________________________________________________________ -

POSTINUMERO_________________________________________________________ ___________

POSTITOIMIPAIKKA______________________________________ __ ________________________

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN______________________________ _____ _________________

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN)

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS______ _ __________________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS_____________________________ - __________________ _______________
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