Maineikas japanilainen Shin Miyashitan johtama

Euroopan kiertueellaan myös Suomessa.
kamarimusiikkisalissa 3.1
Ohjelmistossa oli

〇»

traditionaalista ja uutta

Ryhmän jäsenet olivat

Hogaku-ryhmä vieraili

Ryhmä esiintyi Finlandia-talon

japanilaista musiikkia.

Shin Miyashita (23- ja 30-kielinen koto),

So

mei Sasaki (tsuguru shamisen - kolmikielinen japanilainen luuttu),Re-

izan Ifuji (shakuhachi - bambuhuilu),

Mamoro Katoro (shakuhachi)t

Akikazu Nakamura (shakuhachi),

Masao Ono (tsuzumi - lyömäsoittimet), Y.

Sato (lyömäsoittimet), Shukiko Ozaki (koto) ja Shukyo Kitagaichi (ko

to) .
Konsertti oli yhdistyksemme perinteinen "Veden ääni"-konsertti.

Kon

sertissa oli runsaasti yleisöä»

Viereisen sivun valokuvat s

yläkuvassa Shin Miyashita

alakuvassa Somei Sasaki t Akikazu Nakamura, Shin Miyashita, Reizan I-

fuji ja Y. Sato.
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Japan today in Scandinavia - Japanin vuosi 1990
"Japan Today in Scandinavia" -tapahtuma jatkuu ensi vuoden puolelle.
Taideteollisuusmuseon

japanilaisen käsityötaiteen näyttelyn jälkeen

on vuorossa Japanin nykygrafiikan näyttely Lahdessa

11.12.1990-1.4.

1 991(tarkemmat tiedot seuraavalla s ivulla)•
Muita alkuvuoden tapahtumia:
-tammikuussa Helsingissä Japanin nykyarkkitehtuurin valokuvanäyt

tely

-5.2. Izumi Tatenon pianokonsertti Finlandia-talossa
-16.3. Japanin nykymusiikin konsertti Finlandia-talossa
-maaliskuussa Japanin nykytaiteen näyttely

Seuratkaa päivälehtien kulttuurisivuja ja järjestäj ien ilmoituksia!
Lisätietoja saa Japanin suurlähetystöstä, p. 90-644206.

Japanin nykygrafiikka
Japanin nykygrafiikan näyttely on

Hame-Galleriassa ja

Lahden Seudun

Osuuspankin näyttelytiloissa Lahdessa 11.12.1990-4.1・1991・

Häme-Gallerian osoite on Hämeenkatu 26 ja pankin näyttelytilan osoite
on Aleksanterinkatu 25 a A.

Näyttely on avoinna arkisin klo 12-18 ja viikonloppuisin klo 12-15.

Näyttelyssä on esillä 81

työtä.

Työt ovat olleet esillä monissa kan

sainvälisissä näyttelyissä.

Näyttelyssä on seuraavien taiteilijoiden töitä: Shusaku Arakawa, Naoyoshi Hikosaka,

Kousai Hori, Arinori Ichihara, Shouichi Ida,

Mitsuo

Kanou* Tatsuo Kawaguchi v Noriko Kiyozuka, Akira Komoto, Yayoi Kusarna,
Lee U-Fan, Hiromitsu Morimoto, Tamoharu Murakami, Tadayoshi Nakabaya-

shi 9

Natsuyuki Nakanishi, Hitoshi Nakazato, Tetsuya Noda, Masao Oka-

bet Youichi Takahara ja Toeko Tetsuno,

Yayoi Kusarna (s.1929)

Pumpkin, 1986

Harrastuspiirit
KALLIGRAFIA-piiri kokoontuu lauantaina 8・

joulukuuta klo 11.00-13.00

Porthanian (Hallituskatu 11-13, Helsinki 1

〇)

luentosalissa 220 (toi

nen kerros)•
Opettajana on Yoko Kobayashi.
Tarkemmat tiedot p. 90-746746.

Viereisellä sivulla on Mirja Paateron kalligrafia-työ.

Kiinasta pe

räisin olevat kanji-merkit tarkoittavat sanaa "ihanne" (ideal).Sana
lausutaan japaniksi "riso•
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Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontui 2.1 〇• Pirjo-Riitta Kuusikon luona Pirkkolassa»

Aiheena oli keväällä ilmestyneen Genj in tarinan neljäs osa.

Kirjon

kääntänyt Kai Nieminen kertoi Heian-kauden (794-1185) elämäntavois

ta keisarin hovissa ja ylimysperheissä.

•Genjin tarina" on erittäin laaja romaani. Siinä on 54 lukua. Tähän
mennessä ovat ilmestyneet

"Kirsikankukkajuhla"(luvut 1-9),

männyissä" (luvut 10-18),

"Pilviverho"(luvut 19-28) ja "Luumupuun

"Tuuli

oksa"(luvut 29-33)・
Tähän

mennessä on kerrottu Genjin varttumisesta miehuuteen ja hänen

kohoamisestaan keisarin veroiseksi mahtimieheksi.

taan siitä

sisäisestä ahdingosta,

Myöhemmin kerro

johon Genji ajautuu

valtansa ja

kunniansa vuosina.Kirjan lopussa kerrotaan tapahtumista Genj in kuo

leman jälkeen* Päähenkilöinä ovat aiemmin esiintyneiden henkilöiden

lapset ja lapsenlapset*
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan seuraavien osien suomentamistai

Artikkeli
LUKIJA~lehdessä Pirjo-Riitta Kuusikko kertoo Genjin tarinasta otsi

kolia "Genjin tarina, tunteita tuhannen vuoden takaa".
Lukija-lehteä saa kirjakaupoista.
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IKEBANA 2

Sinulta kysytään

Japanin sydäntä :

aamunkoiton tuoksu

vuorella kukkii lilja.
Nor inga (170〇-luku)
SEIKA ( kanji voidaan lukea myös SHOKA) tarkoittaa "levollinen elä

vä kukka”. Tämä tyyli muotoutui 15.-17.

vuosisadoilla Zen-Buddhis-

min vaikutuksen alaisena ja on verrattuna RIKKA-tyyliin pelkistetty

pienikokoinen ja luonnonmukaisempi.

kukka.

Usein asetelman muodostaa vain

Pyri tään antamaan vaikutelma improvisoinnista,

hetkestä.

Noudatetaan vain harvoja sääntöjä, ma 1 jakot ovat joko bambusta tai
matta-pintaista keramiikkaa.
tö.

Asetelmia tekevät aateliset ja älymys

Laaditaan asetelmia erikoisesti teeseremonioita varten.

Klassisen SHOKA-tyyIin säännöt laaditaan
1816 ja ne pätevät tänäkin päivänä.
Tavallisesti käytetään yhtä tai

kahta kukkaa. Asetelmassa on kolme
nousevaa päälinjaa. Oikealla
SEIKA-asetelmä aspidistran lehdistä

TOKIWA-KAGAMI-kirjasta (1852)
(Aspidistra on vanha kiinalainen,
vaatimattoman näköinen huonekasvi,

joka on ilmeisesti ulkonäöstä johtuen

Suomessa saanut hauskat kutsuman imet
Missikkan ja "vossikka".)

20.

vuosisadalla,

jolloin ikebana on

suositumpi kuin koskaan aiemmin,

laaditaan sekä klassisia,

pelkistettyjä,

telmia että moderneja SHOKA-asetelmiä,

yksinkertaisia SHOKA-ase-

jotka ovat pyöristyvämpiä,

täydempiä ja eloisampia. Jälkimmäisissä myös väriyhdistelmät ja
-kontrastit ovat tärkeitä osatekijöitä.
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NAGEIRE-tyyli syntyy 15.-16.
RIKKA-asetelmiin verrattuna,

vuosisadoilla.

Asetelma on pieni

vaatimaton,luonnollisuuteen pyrkivä.

Kukat antavat vaikutelman Hmaljakkoon huolettomasti heitetystä**.
Tätä nimikin tarkoittaa. Sääntöjä ei ole juuri lainkaan.

17.-19. vuosisadoilla NAGEIRE-tyyli selkeytyy. Siinä on yleensä
kaksi vapaata päälinjaa ja sille on ominaista pyrkimys ylevään

yksinkertaisuuteen.

20-luvulla NAGEIRE-tyyli omaksuu kolme päälinjaa ja maljakkoina
käytetään kaikkia materiaaleja,

jopa lasia,

jota japanilainen

ikebana ei yleensä hyväksy.
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MORIBANA-tyyli (sananmukaisesti: Pinotut, kasatut kukat) syntyy
19.

vuosisadan lopulla. OHARA UNSHIN laatii säännöt n.190〇.

Asetelma on teknisesti yksinkertainen.

Se voidaan laatia nopeasti.

MORIBANA sopii edeltäjiään paremmin nykyiseen elämän rytmiin.
Oksat f

lehdet ja kukat asetellaan mataliin maljoihin. MORIBANA on

erittäin suosittu ikebanan muoto ja sillä yleensä aloitetaan ase
telmien tekemisen opettelu. Se on myös kansainvälisesti tunne tuin
ikebana-tyyli.

AVANT-GARDE-IKEBANA tulee lähelle abstraktia kuvanveistoa.
Materiaalina voidaan käyttää mitä tahansa: kasveja, muovia, metal
lia ,narua t

vihanneksia j.n.e. Tämä tietenkin vaativa ikebanan

muoto. Siinä on luotettava omaan taiteelliseen vaistoon.Apuna ei

ole sääntöjen kainalosauvoja.
Laura Lappalainen

ilORIBANA-ASETELMAN TEKO

Pääoksia on kolme:
1.SHIN (taivas)
2. SOE (ihminen)

OKSIEN PITUUDET:
1.SHIN on pisin
2. SOE kcskipitkä

3. TAI (maa)

3・ TAI lyhyin

Pisimmän oksan p i t u u s = maljakon halkaisija + maljakon kor
k e ti s + 1 / 2 nä i(I en summasta.
2. oksan pi t uus = 3/ 4 p i s i m m ä s t ;:i oksasta
3. oksa=3/4 keskimmäisestä oksasta

OKSIEN KALTEVUUS
1.(pisin)oksa 15° 2 . ( keskipituus! ) 45°

3.(lyhyin)75°
oksien

asennot

ylhäältä katsottuna.
1 3
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MORIBANA-ASETELMIA

4

15

MiNaTo
Japanilainen Lahjakauppa

Uudenmaankatu 34
Helsinki 12

p. 90-637875

Avoinna: ma
ti-pe

10-18
10-17

la suljettu

Maastamuuton takia 1.11.-22.12. LOPPUUNMYYNTI:
-origamipaperia

-kirjepaperia
-koriste-esineitä

-rasioita

-nyyttiliinoja (o-furoshiki)
- oviverhoja (noren)

- aamutakki/yöpukuja (nemaki)

-astioita
Alennukset jopa 70 %
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Artikkeleita
Viime kesän

Savonlinnan oopperajuhlista kirjoitettiin paljon sanoma»

ja aikakauslehdissä»
PIRKKA-lehden syyskuun numerossa Leena Joki kirjoittaa Tokion Nikikai

-oopperan esittämästä "Shunkin sho" -oopperasta otsikolla

"Rakkauden

vapauttava voima".
Marttojen

EMÄNTÄ-lehden numerossa 9

Leena Joki kirjoittaa

Puccinin

oopperasta "Madame Butterfly" otsikolla "Unelma onnesta - Madame But

terfly japanilaisittain Savonlinnassa*, 〇
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Japanilainen kalenteri
Yhdistyksemme tekee oman kalenterin vuodelle 1991•

aiheina on kuusi erilaista

Kalenterin kuva-

kanji-merkkiä, jotka kaikki tarkoittavat

onnea (happy)• Merkit on tehnyt Yoko Kobayashi•

Kalenteriin on mer

kitty sekä suomalaiset että japanilaiset juhlapäivät•

Kalenteria voi ostaa myyjäisistä 17.11・ ja sen jälkeen lehden toimi

tuksesta: Helena Gray, Kauppalantie 1 〇 A 6, 00320 Helsinki•

Tiedus

telut p. 90-570784.
Kalenterin lopullinen hinta ei ole vielä tiedossa, mutta hinta pyri

tään pitämään hyvin kohtuullisena.

Kalenteri sopii hyvin joululahjaksi2
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PAUL LILLRANK
LAATUMAA
Johdatus Japanin talouselämään
laatujohtamisen näkökulmasta
Japanin asema

maailman talouselämässä käy yhä merkittävämmäksi•

Ta

loudellisen menestyksen taustalla on keskeisesti vientituotteiden hy

vä laatu. Laatujohtamista on kehitetty Japanissa vuosikymmeniä. Juuri
Japanin talouselämän ja yritys-

laatuajattelun ymmärtäminen on avain

maaiIman ymmärtämiseen.
"kaatumaa" tarkastelee laatua koko sen monimuotoisuudessa. Laadun kä

site kattaa tuotteet,

palvelut ja tuotantoprosessit.

merkkien valossa esitellään

Lukuisten esi

japanilaisten yritysten välisiä suhteita

ja valtion roolia talouselämässä.

Japanilainen

kulttuurikin avautuu

näin suomalaiselle lukijalle uudesta näkökulmasta^
Teos esittelee mallinv

joka antaa välineet laadun

tämiselle myös Suomen talouselämässä.

juisen aseman

jatkuvalle kehit

Samalla - Japanin maailmanlaa

käydessä yhä merkittävämmäksi - tämä teos tarjoaa van

kan perustan Japanin kehityksen seuraamiselle.

Teoksen kirjoittaja

Paul Lillrank

väitteli valtiotieteen tohtoriksi

Helsingin yliopistossa vuonna 1988 - aiheenaan japanilainen laatujoh

taminen. Hän on työskennellyt Japanissa useita vuosia. Tätä nykyä tri

Lillrank on konsulttina The Boston Consulting Groupin

Tukholman toi

mistossa.

Gaudeamuksen kustantamaa "Laatumaa"-kirjaa voi ostaa suurimmista kir

jakaupoista. Sitä voi ostaa myös Domuksen ja Porthanian kirjakaupois

ta sekä Libri Academicista (Vuorikatu 5, Helsinki 1 〇)•
Kirjassa on 277 sivua ja se maksaa 265 mk (HYY:n jäsenille 140 mk).
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ELOKUVA

Gaudeamus Elokuva on tuonut maahan
on Cities and Clothes".

Elokuvan

Wim Wendersin elokuvan "Notebook

keskeinen henkilö on japanilainen

muotisuunnittelija Yoji Yamamoto. Elokuva on valmistunut vuonna 1989.
Elokuvan ensi-ilta on ensi vuoden alkupuolella elokuvateatteri Illu

sionissa , Mannerheimintie 5, Helsinki 1

〇,

Tarkistakaa esitysajat sanomalehdistä!
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JAPANINKIELISTÄ TV-OHJELMAA SUOMESSAKIN：

Japanin harrastajilla on nyt mahdollisuus seurata valikoituja japani
laisia tv-ohjelmia Suomessakin - valitettavasti vain tietyin ehdoin.

Englantilainen

sateliittikanavan kautta lähetetään päi

"Lifestyle"

vittäin kahden kolmen tunnin ajan japanilaisia tv-ohjelmia
Lähetykset tapahtuvat

vain japaniksi.

Ohjelmat koostuvat muun muassa

tietysti

一

Suomen aikaan noin klo 22-01.

ajankohtaisohjel

uutislähetyksistä,

mista, urheilusta ja joistakin tv-sarjoista.

Koska lähetykset tapahtuvat ASTRA 1A nimisen sateliitin välityksellä,
näitten signaalien

vastaanottamiseksi

valitettavasti tarvitaan eri-

koislaitteet• Koska Suomen etelä- ja länsiosat sijoittuvat sateliitin
peittoalueen rajalle tarvitaan kanavien vastaanottamiseksi läpimital

taan 1,5-1,8 metrin parabolaidiantenni taajuusmuuntojineen sekä tele

vision yhteyteen tuleva sateliittivastaanotin.
PAL standardin mukaisesti•

yksityiskohtiin tai asennukseen,

kajota systeemiteknisiin
dettakoon,

Lähetykset tapahtuvat

Tässä yhteydessä ei 1iene syytä

että tällainen

antennipaketti

tänä päivänä

lähemmin

mutta to

maksaa noin

6000-8000 markkaa. Tämän lisäksi tulevat asennuskustannukset.
Joissakin rivitaloissa ja omakotitaloissa tällaisia vehkeitä on jo a-

sennettu.

tut

että ne ovat suunna

Mikäli näin on, kannattaa tarkistaa,

oikeaan sateliittiin (siis ASTRA 1A) jotteivät

jelmat menisi

sivu suun»

Toisaalta, mikäli asuu

(rivi- tai omakotitalossa) kannattaa ehkä harkita

ton hankkimista.

Lisäetuna on noin

Vuoden 1991 alussa lähetetään

16 kanavan

samalle radalle

japanilaiset oh

sopivalla paikalla
kyseisen laitteis
katselumahdollisuus9

sisarsateliitti ASTRA

1B jolloin katselumahdollisuudet lisääntyvät taas 16 kanavalla»
Katselu on Suomen lainsäädännön mukaan vapaata alle 25 talouden verk

kojen kohdalla.

Japaninkielisten lähetysten rahoittajina ovat muuta

mat japanilaiset suuryritykset muun muassa Marubeni.

maatiota on saatavissa

Etukäteisinfor-

viereisen sivun esimerkin mukaisessa muodossa

Englannista tilaamalla.

Ronny Rönnqvist
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Japanin matka
15.3.-30.3.1991 Japanin matkalle mahtuu vielä neljä henkilöä. Mahdol

lisia peruutuspaikkoja voi myös kysellä,
Tarkemmat tiedot Laura Lappalaiselta p. 90-637036 (työ + koti)•

Matkaohjelmasta kerrottiin syksyn jäsenlehdessä.
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UUDENVUODENJUHLA

JKY:n uudenvuodenjuhlaa vietetään japanilaisittain

tammikuun puoli

välissä.

Tarkemmat tiedot iImoitetaan erikseen lähetettävässä välitiedottees
sä.

Tiedustelut p. 90-571541.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pi
detään lauantaina 9.2.1991•
Tarkemmat tiedot välitiedotteessä»

JKY:stä
JOHTOKUNNAN KOKOONPANO

Ronny Rönnqvist

puheenjohtaja

Naoko Shibayama

varapuheenjohtaja

p. 90-491039

Mirja Paatero

sihteeri

p. 90-571541

p. 90-595068

Akiko Aho

rahastonhoitaja

p. 90-5653825

Aili Vehviläinen

jäsen

p. 90-787011
p. 90-637036

Laura Lappalainen

jäsen

Sari Helkala

jäsen

p. 931-530898

Stefan Westin

varajäsen

p. 90-4550715

Riitta Rouhiainen

varajäsen

p. 90-712014

JÄSENMAKSU on 70 mk ja liittymismaksu 20 mk•
OSOITTEENMUUTOKSET

ilmoitetaan sihteerille: Japanilaisen kulttuurin

ystävät ry, P1 305, 00101 Helsinki.
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Julkaisija
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

Pl 305, 00101 Helsinki

11.vuosikerta, numero 4
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Päätoimittaja
Helena Gray
Kauppalantie 10 A 6
00320 Helsinki

p. 90-570784

Toimituskunta
Pirkko Kuisma-Kursula

Mayumi Eguchi
Tämän lehden tekemisessä ovat olleet mukana myös Harri Markkula ja

Ilpo Korpela.

Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa.

Lehteen tuleva materiaali on oltava päätoimittajalla tammikuun 20.

päivään mennessä•
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Kansi: Kannessa olevat isot hiragana-merkit luetaan FUYU.
koi ttaa talvea.

Kalligrafia: Yoko Kobayashi

Suomenkielinen teksti: Harri Markkula

0782-7482

Yliopistopaino Helsinki 1990
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Sana tar-

Lisäksi on teksti: Nihon bunka tomo no kai,

laisen kulttuurin ystävät•
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