TALVI

冬

Mielestäni talvi-sanan japanin
kielinen äänneasu on varsin osuva:
FUYU. Sitä se on.
FUI, FUYUU....
SISÄLLYS

Talletan talven varalle
mielikuvia lämmöstä, väreistä,
valosta. Valitsen niistä jonkin
ennen nukahtamista ja astun
sisään. Viime talvena olin
aika usein Shikoku-saarella
Kumo-vuorilla.Luumupuut
kukkivat ja seetripuut
tuoksuivat.Tuuli liukui
kohisten laaksossa. Oli
tilaa, rauhaa, valoa.
Koin jotain saman
tapaista nyt marraskuussa
Madeiralla Pico Ruivolla.
Taisi olla samaa tuuliainetlakin kuin Kumovuorilla.Seetrejä ei ollut,
eikä luumupuita. Oli
katajaa ja kaukana alhaalla
banaaneja. Mutta tunnelma
oli tuttu.
Tellus, mikä Tellus.
Tänä iltana taidankin
istahtaa Kyoton
Saiho-ji-puiston
sammalille ja aukaista
silmät vasta, kun
on jouluaatto.
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Kannen vasemmassa yläkulmassa oleva lehtemme nimi TOMO

tarkoittaa japaninkielellä ystävää.Yläpuolen a oleva kirjoitusmerkki, kanji,

jotka ojentuvat

on alkuaan ollut muodossa

Kannen pystyn rivin viimeinen kanji

lukeutuu

taa talvea. Se on aikaisemmin ollut muodossa

ja

,

eli kaksi kättä,

vastaanottamaan.

jonka tiedetään foneettisesti tarkoittaneen kokoontua,

tiivistyä. Sen sanotaan kuvaavan yhteen solmittuja,
joihin talvella ripustettiin liha kuivamaan.
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FUYU ja t arkoi t-

ja vielä aikaisemmin

riippuvia köysiä,

UKIYO-E

VIRTAAVAN MAAILMAN KUVIA.

H1SHIKAWA MORON OB U (1638-1714) aloitti japanilaisen puupiirrostaitecn
kukoistuskauden. Hänen viivansa oli vapautuneempi ja rikkaampi kuin
edeltäjien. Moronobu kuvitti omia tekstejään ja japanilaisia klassi
koita, kuten GEN.II MONOGATARI Tunnettuja ovat erityisesti hänen puupiirroslehtensä,jotka kuvasivat kansanelämää.
Eli tyypillisiä Ukiyo-ajan töitä: teehuoncitten "postereita** ja
kotiin mukaan otettaviksi tarkoitettuja erillisiä kuvalehtisiä.
Moronobun työt olivat yleensä pienikokoisia, kirjojen kuvituskokoa. Ne
eivät poikenneet sanottavasti teksteihin liittyvistä kuvista, joita oli
tehty jo vuosisatoja. Jotkut olivat käsin väritettyjä, mutta suurin osa
tyypillisiä musta-valkoisia puupiirroksia.
Tilaa ilmennettiin horisontaalisen viivan rikkovalla kaarevalla lin
jalla ja figuurien sijainnilla. Vaikutelma on iloine, eloisa, joskus
satiirinen.
Moronobun oppilas KIYONOBU oli teatterien "plakumaalari". Hänen
alaansa olivat avarat muodot, laajat kaaret ja näyttelijöiden kimonoitten hallittu, mutta samalla lavea sanoma. Hän teki isoja, eläviä, veto
avia kuvia, joissa näyttelijöiden vaatteitten upeus tuli esiin. Kiyonobu teki uutterasti työtä ollen arvostettu ja hänestä tuli TORII-koulun
perustaja. Tämä koulu erikoistui teatterijulisteisiin.
Kiyonobun vanhin poika, TORII KIYOMASU oli töittensä tekotavalta
niin samanlainen, että heidän töittensä erottaminen toisistaan ci aina
ole helppoa asiantuntijallekaan.
Tuona aikana ruvettiin myös käyttämään kiiltävää, mustaa lakkaa ku
vien tehosteena, samoin kultausta. Käytettiin jopa kohokuviointia,
paperin pinnan koholle jännittämistä, eräänlaista Hsokko"-tckniikkaa.
Varsinaista uutta tuo puupiirrokseen vasta HORUNOBU, joka ensim
mäisenä tekee monivärisiä, jopa yli kymmenen värin puupiirroksia.
(Vrt. TOMO-syksy-92)
Juuri Torii Kiyomasu on kannen puupiirroksen tekijä. Ihastuin eri
tyisesti kimonon meheviin, lämpimiin kaariin. Vetäisi vaan
varpaansakin lämpimään.

L.L.
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Viereisellä sivulla oleva kalligrafia
on peräisin Suomen Japanin lähettilään
vaimon Marta Keravuoren jäämistöstä ja
ilmeisesti hänen opettajansa piirtämä.
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JAPANILAISIA NAISKUVIA
GALLERIA ARTSONISSA.

Oikealla oleva kolmen kanji-merkin
yhdistelmä lukeutuu UKIYO-E ja
tarkoittaa virtaavan maailman kuvia.
Galleria Artsonissa parastaikaa oleva näyttely
on kokoelma EDO-kauden naiskuvia. Oikealla alempa
na kontuurien sisällä olevat kanjit lukeutuvat
EDO. Se on Tokion aikaisempi nimi.
Edo-kausi sijoittuu välille 1603-1868.
Näytteillä on seuraavien mestarien töitä.
TORU KIYONAGA (1752-1815)
TORU KIYOH1RO (1750-luku)
KITAGAWA UTAMARO (1753-1806)
CHOBUNSAI EISH1 (1756-1829)
TOSHUSA1 SHARAKU (1760-1849)
UTAGAWA TOYOKUN1 (1769-1825)
UTAGAWA KUNISADA (1786-1864)
SHIKYUSAI EIR1 (1788-1807)
CHIKANOBU YOUSYU (1800-luvun jälkipuolella)
Suurin osa näytteillä olevista töistä on Kitagawa Utamaron naisista,
kuuluista Yoshiwaran kurtisaaneista.

GALLERY

SON
Japanilaisen taiteen
galleria

TI-PE 10-17, LA-SU 12-16
Rikhardinkatu 1,00130 Hki
Puh. (90)174 049
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Viereisen sivun puupiirros
on Kitagawa Utamaron
"San bi jin".
eli "Kolme kaunotarta".

RAKKAUDEN MARIMO
Joka vuosi 8.-10.

lokakuuta ainut viettävät HOKKAIDON

saarella AKAN-järven rannoilla MARIMO MATSURIAmarimo-levän juhlaa.Cladophora sauteri on todella erikoinen

levä,

jota kansanomaisesti kutsutaan **järven palloksi1*.

Se on vihreistä kuiduista muodostunut,

samettipintainen

noin pöytätennispallon kokoinen.Se kasvaa vain Akanjärven CHURUI-saaren edustan lahdella kelluskellen juuri

Marimo-levä merkitsee paljon ainuille.Legendan mukaan

pallot ovat onnettoman rakastavaisen parin jälkeläisiä.
16-vuotiaan SETONA-neidon oli valittava puoliso.Hänen
sydämessään ei ollut epäilystä.Se sykki vain Manibelle,

tytön isän palvelijalle.Mutta yhteisön säännöt määräsivät

toisin.Setonan oli naitava MEKANI,

poika,

Akanin kylä päällikön

nuori väkivaltainen koleerikko.

Kohtalokkaan päivän sarastaessa Mekani päätti tehdä
puukolla lopun hyvästä Manibesta, mutta tämä surmasikin

vastustajansa. Tragedia oli valmis,

Lopuksi Mani be hukut-

tautuu Akanin jäisiin aaltoihin ja Setona seuraa häntä.

Ja siella rakastavaiset saattoivat maailmaan

suon

peikkojen lauman** (TO RASAMPE) , kuten tärinä nykyään
kerrotaan ainu-lapsille.

Juhlien aikaan keskikokoa suure npia,

noin appelsiinin

kokoisia leväpalloja (Niiden ikä on silloin nelisen sataa

vuotta. ) kuljettavat juhlakulkueissa ainu-papit kartion
muotoisissa puuvadeissa pitkin Akanin teitä.Musiikki soi,

ilotulitus räiskyy.

Rannalle kohoaa alttari pyhille

** järven palloille **.Traditionaaliset tanssit

aiheena kauriin ja karhun metsästys ja rituaali

maljojen juonti jatkuu aamuun asti..
Kolmantena

päivänä ryhmä iäkkäitä ainuja,

kaikilla pitkä parta ja koivun tuohesta tehty pää

hine ,

erkanee rantaan johtavalle polulle.Kaksi

miestä ottaa vadin palloineen ja siirtyy kanoot
tiin. Ulapalla leväpallot palautetaan Akan-

järven aaltoihin.Elävinä ja vihertävinä

juhlastressistä huolimatta.
Lähde:Airone/settembre-92
Käännös italiasta suomeen
ja piirrokset
Laura Lappalainen.
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まり

ja juuri veden pinnan alla.
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Minna Torniainen

»KYMMENEN HÄRKÄPAIMENEN KUVAA
oppimisprosessin selittäjänä

Kymmenen härkäpaimenen kuvaa on ollut kautta aikojen yksi suosi

tuimmista zen-munkkien ja taiteilijoiden aiheista. Kuvasarja on

klassinen esimerkki oppimisprosessin etenemisestä ja sitä käytettiin
ohjenuorana mm.

teeseremoniaopinnoissa.

Alkuperäisen tekstin on kirjoittanut kiinalainen munkki Kuoan
Shihyuan ( Kakuan Shion ) Sung-dynastian ( 960-1279 )aikana.Jälki

kirjoitukset ja selitykset kuviin ja kuvateksteihin en kirjoittanut
kiinalainen zen-munkki Chiyuan ( elinaika tuntematon ).

Alkuperäi

nen kuvasarja selityksineen on hävinnyt. Tulkintoja kyseiseen kuva

sarjaan on myös useilta muilta zen-mestareilta.
Zenbuddhalaisuudessa tietä kohti valaistumista osoitetaan vertaus-

kuvallisesti luonnon ja eläimien avulla.

Kymmenen härkäpaimenkuvaa

kertovat zen-harjoittelun eri vaiheista kohti valaistumista (satori).

Kertomuksessa paimenpoika on kadottanut härkänsä ( vertauskuvalli-

sesti oman minänsä ) ja lähtee etsimään sitä.

Kertomus opettaa,että

harjoittelun pääasiallinen tarkoitus ei ole** härän löytäminen*1

( t ie-

to) ja sitä kautta valaistumisen saavuttaminen. Harjoittelun avulla

pyritään oppimaan, miten erotetaan tieto ( härkä ) tietäjästä ( pai

men), eikä suinkaan keskitytä tarkastelemaan itseään objektina.Lopul

lisena päämääränä on edetä askel askeleelta kohti tilaa,

jossa irtau-

dutaan kaikesta maallisesta kiintymyksestä. Tässä tilassa tieto ja

tietäjä tulevat yhdeksi ja saavutetaan tyhjyyden (mu) tila.
löytyy todellinen tieto,

Näin

todellinen minä.

Kuva I.
Kuvassa härkäpaimen poika vaeltaa yksin vuoristotietä etsien härkää.

Zenbuddhalaisuudessa tämä tarkoittaa mielen heräämistä valaistumiselle
Tämä ensimmäinen askel kuvaa kiinnostuksen heräämistä,

•• tielle ** ja halua voittaa ne vaikeudet,

halua astua

joita oppiminen tuo tulles-
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saan. Mikään ulkoinen tekijä ei pysty pakottamaan ihmistä oppimaan,

jos ei hänessä itsessään ole herännyt halua oppia. Tietoa ei tule et

siä kiihkeästi, silloin tuskin löydämme sitä. Todellinen tieto on jo
meissä.

Ihminen on kadottanut sen, koska hän on antanut vallan viidel

le maalliselle halulleen ( kuuluisuus y

hyvinvointi,

ruoka,

seksuaali

suus ja uni ) ja kuudelle katoavaiselle ominaisuudelleen ( hajuaisti,

tuntoaisti, kuuloaisti,

näköaisti, ulkoiset muodot ja kiintymys esi

neisiin ja ihmisiin). Zenbuddhalaisen ajattelutavan mukaan ope11 aja
toimii ensisijaisesti suunnannäyttäjänä,

joka ohjaa meidät takaisin

oikealle tielle. Oppimista ei tule rajoittaa tiettyihin tilanteisiin,
vaan siitä tulee tehdä osa jokapäiväistä elämää. Näin ollen jokainen

on itse itsensä paras opettaja.
Kuva II: Paimen on eksyksissä, mutta jatkaa matkaansa yhä syvemmälle
vuoristoon. Yhtäkkiä hän huomaa maassa häränjäljen. Kohottaessaan kat
seensa hän näkee jälkiä olevan kaikkialla: joenpenkereel1ä ja puiden
alla.Tanssien ja laulaen paimen jatkaa matkaansa eteenpäin häränjäl
kien osoittamaa tietä.

Häränjäijet symbolisoivat Buddhan opetuksia. Jokainen jälki toimii
tienviittana osoittaen,

miten edeltäjämme ovat edenneet kohti valais-

tumista. Zenbuddhalaisuus opettaa vapautumaan ** kirjatiedosta **, sillä

ainoastaan sen avulla ei saavuteta todellista tietämystä tai valaistumista. Kirjatietoa ei tule kuitenkaan ylenkatsoa.MeStarien kirjoi
tusten lukeminen ja imitoiminen on tärkeä askel oppimisprosesissa,
sillä opintojen alkuvaiheessa ihminen on vielä kykenemätön eroittamaan

oikeaa väärästä.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on tärkeä osa oppimis

ta ( kommunikointi ja katsominen ( kengaku)).

Kuva III: Härän näkeminen
Kuva IV: Härän kiinniottaminen
Kuva III
Paimen on iloinen löydettyään häränjäijet sillä nyt hänellä on pää
määrä ,mihin pyrkiä. Hän seuraa tarkasti jälkiä ja varoo eksymästä
tieltä. Paimen jatkaa iloisena matkaansa eteenpäin.Y1lättäen hän kuu
lee härän mylväisevän jossain lähellä. Hän kohottaa katseensa polulta
ja näkee vilahduksen härän hännästä. Köysi kädessään paimen kiiruhtaa
härän perään.
Zenbuddhalaisuudessa äänillä, kuin myös tuoksuilla on tärkeä mer
kitys valaistuksen saavuttamisessa. Härän myiväisyn kuuleminen ja hän-
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nän näkeminen kuvaavat pohdiskelua, mielen heräämistä todellisuuteen.

Ihminen on tullut tietoiseksi siitä, että todellinen tieto on jo hänessä.

Se täytyy vain etsiä esiin. Tämä on vaarallinen vaihe oppimis-

prosessissa.

Ihmisen pitää varoa sokaistumasta siitä ilosta, että on

nähnyt vilahduksen härästä ( tiedosta ),

sillä tästä alkaa vasta var-

sinainen opiskelu. Oppiminen muuttuu **oikeaksi näkemiseksi** ( shoken ),

millä tarkoitetaan oppimista kokemuksen kautta,
kaista viittä aistia ( näkö(

kuulo,

haju

käyttäen hyväksi jo-

tunto, maku ),

joita käytäm-

me jokapäiväisessä elämässämmekin.
Kuva IV
Paimen on saanut tempovan ja riuhtovan haran kiinni. Hänellä on täysi
työ pitää levoton härkä kurissa, mutta paimenen ote pitää.
Zenbuddhalaisuudessa neljäs kuva tarkoittaa "suurta kuolemaa".

Ihmisen tulee pyrkiä vapautumaan menneisyydestään,

itsetyytyväisyy

destään ,täydellisyyden tavoittelustaan ja kiintymyksestään ihmisiin

ja esineisiin.

Ihminen syntyy tähän maai Lmaan tyhjin käsin ja lähtee

täältä myös viemättä mitään mukanaan. Me emme omista tässä maailmas

sa mitään.

"Suuri kuolema" on keskeinen asia zen-harjoituksissa ja

käännekohta oppimisprosessissa.

Paimenen vaikeus saada rimpuileva härkä kuriin, kuvaa ihmisen vai
keuksia päästä eroon vanhoista tavoistaan.
tunut

Ihminen ei ole vielä vapau

maallisten asioiden tuomasta mielihyvästä ( raha,

tyytyväisyys ). Hän on tyytyväinen,

valta,

itse

kun häntä ylistetään ja suuttuu,

kun häntä arvostellaan. Zen-munkit opettavat,

että valaistuminen on

helppo saavuttaa, mutta vaikea ylläpitää. Virheistä ja vastoinkäymi

sistä huolimatta tulee harjoittelua ( opintoja ) jatkaa

kärsivälli

sesti eteenpäin ja pyrkiä tyyneyden saavuttamiseen niin ulkoisesti
kuin sisäisestikin .

Kuva VI: Paluu kotiin härän selässä
Kuva V
Kamppailu paimenen ja härän välillä on loppunut. Härkä astelee säyseästi paimenen rinnalla. Paimen ei enää pelkää, että härkä yrittäisi
rimpuilla itsensä vapaaksi, mutta on silti jättänyt köyden härän kau
lan ympärille.
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Zenbuddhalaisuudessa tämä kuvaa vala istumisen

Va1aistuminen
t y y1 iin

〇

〇

jälkeistä aikaa.

n saavutettu, mutta vaara 1 i v e t ä menneeseen elämän-

n vielä

1 i i a n suuri. Sen vuoksi pa imen ei

irroita köyttä

härän kaulasta. Opiskelijan tulee pidättäytyä opitun teorian salli
missa rajoissa ja jatkaa opintojaan kärsivä 11 isest i.

(J p p i i n e i ole. Minkä tahansa tien väli t semmeki n,

Mitään oikotietä

tulee’ se

〇 !

emään

pitkä ja kivikkoinen. Toisinaan opinnot saattavat kestää koko eliniän.
Niin zen-harjoittelussa kuin opinnoissakin oppilaan tulee välttää

harhakuvaa osaavansa j〇 kaiken. On varsin yksinkertaista oppia perus-

säännö t j a teoria, mutta vaikeata alkaa tuottaa jotain omaa. Myös

mestarin tarvi tsee harjoitella päivittäin ansaitakseen mestarin arvon.
Kuva VI
Paimen istuu haran selässä ja soittaa huilua. Kaukana siintävät vuoret
ja pienen puron vesi kimaltelee auringonpaisteessa. Härkä astelee kohti
kotia omasta tahdostaan.Ruoskaa tai köyttä ei enaa tarvita. Luonto on
seesteinen ja rauhallinen, eivätkä huolet paina paimenen mieltä.
Vastoinkäymiset on voitettu ja alkuperäinen tarkoi tus palata kotiin

härän kanssa on toteutunut.

ja palanneet tielle,

Kaikki epäi1ykset ja pelot ovat väistyneet

jolta kauan sitten harhaannuimme. Kaikki

〇

n niin

kuin on aina ollut. Zenbuddhalaisuudessa tämä kuvaa itsekeskeisyydestä

vapautumista j a sydämen tyyneyden saavut tamista. Oppimisesta tulee

helppoa ja 1uonno11 is ta.

Ihminen on tyytyväinen itseensä,

'

tietäen ra

jansa ja mahdollisuutensa.

Kuva IIX: Härkä ja paimen
Kuva VII: Härkää ei ole; vain paimen
molemmat poissa
Kuva VII
Härkä ( tieto ) ja paimen ( tietäjä ) ovat tulleet yhdeksi.Paimen
istuu joutilaana ja tyynenä. Silloin talloin kuu tulee esiin pilvi
verhon takaa ja heijastuu tyynenä virtaavan joen pintaan.

Zenbuddhalaisuudessa sana 1la '* joutilaana " tarkoitetaan, että ih-

minen

on täydellisesti vapautunut maallisista haluistaan. Oppilas

〇

n

käynyt läpi oppimisprosessin kolme vaihetta: sään töjen noudattaminen
(Shu ) ,

niiden rikkominen ( Ha ) ja niistä vapautuminen (Ri). Nyt op

pilas voi alkaa käyttää sitä tietoa,

jonka eteen hän

〇

n tehnyt töitä

ja alkaa Luoda jotain omaa. Taidemaalarifikin täytyy ensin opetella eri
perspekt i i vi t ja muotokuvamaalauksen alkeet

abstrakteja tauluja.
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voidakseen maalata hyviä

Kuva IIX
Jaljella vain siveltimellä piirretty tyhja ympyrä.
Tyhjä ympyrä 〇n zen-munkkien suosima aihe japanilaisissa kuvakää-

röissä (

j i k u,

kakemono

) . Zenbuddhalaisuudessa tyhjää ympyrää on käy

tetty kuvaamaan buddii alaisuuden syvintä

edes yhtä asiaa",
tyhjyyden,

〇 !

emus ta:

"ei mitään!"). Kun ihminen

"ei olemisen" merkit yksen,

〇

"muichibutsu" ("ei

n ymmärtänyt täyde 11 isen

hän on löytänyt todellisen tiedon,

tode 1 Lisen minän.

Opinnoissa pa1aamme siihen , mistä aloit imme.

Ympyrä

〇

n sulkeutunut.

Tiet9 on tullut täydelliseksi (omassa vajavaisuudessaan).
edes yhtä pikku asiaa.

tumiselta,

ei ole oikea

Sanotaan,

Siitä e i puutu

että vala istuminen, mikä tuntuu valais-

valaistuminen.

keitolta e i ole hyvää mi so-ke i 11oa.

Miso-keitto, mikä maistuu miso-

Niin myös oppi Las,

joka esittää äly

kästä e i ole älykäs.

Kuva X: Saapuminen torille
tyhjin käsin
Kuva IX
Kuvassa ei näy harkaa eikä paimenta. Se kuvaa luontoa täydessä loistos
saan, missä kukat kukkivatz linnut laulavat ja puro virtaa solisten.
Tämä kuvaa toista käännekohtaa zen-harjoittelussa. Zenbuddhalaisuuden

mukaan aika ennen valaistumista j a valaistumisen jälkeen on saman laista.
Tähän asti

〇

1emme opiskelleet itseämme varten , mutta tästä jätkamme opis

keluamme mui ta ihmisiä varten.

Yhdeksännessä kuvassa palaamme alkuläh

teille si ihen, mistä a 1o i t imme, omaan tietämättömyyteemme,

"hui1uu teemme".

Tällä tarkoi tetaan uska11 us ta olla oma itsensä j a myöntää tietämättömyy
tensä. Tiedosta on tullut osa joka päiväistä elämää, lupnnollinen asia.
Kuva X
Viimeinen ja kymmenes kuva esittää Kiinassa ja Japanissa tunnettua
Mestari Hoteita. Kuvassa Hotei astelee iloisena ja hyväntuulisena
kohti kylää. Ei ole varmaa tietoa onko mestari Hotei koskaan ollut
olemassa.Yhden tulkinnan mukaan Hotei on Bodhisattva Maitreyan
inkarnaatio.Toisen tulkinnan mukaan hän on kuvitteellinen henkilö.
Useimmiten Hotei kuvataan kantamassa suurta sakkia. Aiheesta on
useita eri variaatioita: Hotei osoittaa sormellaan kuutaz Hotei
nukkumassaz Hotei ylittämässä jokea jne... Hoteilla kerrotaan
olleen suuri vatsa ja hänen kerrotaan kantaneen aina mukanaan suur
ta sakkiaz jossa oli koko hänen maallinen omaisuutensa. Hotei nautti
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yksinkertaisesta elämästään. Han nukkui,missä sattui olemaan, kun
väsytti. Hän soi, mitä sattui saamaan, kun oli nälkä. Hän oli valmis
jakamaan kaiken kanssaihmistensä kanssa.

Mestari Hotei symbolisoi eri noma i sest i oppimisprosessi n vii meistä
vaihetta,

mikä on kaikkein vaikein.

Kun kaikki on saavutettu,

saavumme

tori 1le "tyhjin käsin". ( Vertaa kuva 8. ) Nyt meidän tulee soveltaa oppi

amme tode 11isessa elämässä ja jakaa se muiden kanssa. Tiedosta tulee

yhteinen etu.
Fen Oxherding Pictures
Kanwa. Kodansha Publishing Company

Hyvä sana

niinkuin kynttilä
mielen valaisee

Syksyn kulta vaahteroiden lehvistössä
kesä vielä kerran tervehtää

Huuhtelen pikarit ,
sammutan kynttilän

katson: kuu koputtaa ikkunaani

Lapset

elämänpuun iloiset kukat

kirkastavat
sa teisen päivän

Kirsti Suomi vuori
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VEDEN AAN I -konsertti oli hieno elämys.

Japanilaisten j a suomalaisten kansan laulujen

kuulaita,

he 1 e i t ä sointeja ja moderneja ,

jänni ttäviä sävellyksiä molemmista maista
saivat kuul Iäkseen

VEDEN AANI konserttiin tulleet

musiikinystävät marraskuun 16.

päivänä

Temppeliaukion kirkossa.
Esi int ymässä olivat Eteläsuomalaisen Osakunnan

Laulajat sekä harmonikkataiteilija Helka Kymäläinen

ja pianisti Naoko Shibayama-Aarnio,

jolle kuuluvat

L

kiitokset hienon konsertin järjestelyistä.

Palatessani kotiin pimeässä illassa olin vielä
entistäkin vakuu 11uneempi,

tarv i taan.

että yhd i t ystämme

Uskon muidenkin kuulijoiden t un teneen

samoi n .

Elämä ilman musiikkia olisi erehdys, on joku
v i i sa sanonut.

Hän oli

〇 !

keassa.
Kirsti Suomi vuori

JAPANIN KANSALLISLAULU
Japanin kansallislaulu on nimeltään " Kimigayo" eli
'* Keisarimme mahti ".Sanat ovat peräisin " Kokinshu

kokoeImasta 900-1uvu1 ta.
Sen translitterointi:
Kimi ga yo wa chiyo ni
yachiyo ni sazare-ishi no

iwao t 〇 na ri te

koke no musu made.

Seuraavassa kaksi suomennosta,

Marta Keravuoren,

joista ensimmäinen on

toisen kääntäjää en tiedä,

sen olen

saanut Japanin suurlähetystöstä.Kertokaa mieli pi teenne.
Hallitsi j amme

suku vuosituhannen

halki e läköön,
kunnes hiekkajyvänen

kaliioksi samma11uu.

Tämä ja seuraavan sivun käännös
antavat ymmärtää, että kalliot
ovat syntyneet pikku kivien
liitännäisinä. Tämä ei ole mikään
mahdottomuuden nokkela ilmaisu,
vaan japani laiset uskoivat aikoinaan,
että asian lai ta on näin eikä kuten
länsimaissa on aina ollut käsitys
ka 11ioi t ten rapautumisesta
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Kymmenen tuhatta onnellista vallan vuotta
olkoot sinun, hallitse, valtiaani,
kunnes pienet kivet aika yhdistää mahtaviksi kallioiksi
joiden arvokkaita rinteitä sammal peittää.
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KUKKO
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SUMOILUA
Tämän syksyn suuri juoru Ieht ien puheena i he Japanissa 〇n ollut nuo
ren, sumopa ini jaks i komean j a voi tok kaan sumopaini jän Takahanadan
(20 > kihlaus samaten suuressa suosiossa olevan naytteli jättären R i e
Miyazawan kanssa. Super idol i ks i kutsut tu Rie oli vuorostaan yleinen
puheenaihe noin vuosi sitten, jolloin hän esitteli sulojaan alasto
mana erään suositun juoru1ehden palstoilla.

/\) i-None

Leigh & Leig"

Mutta tämän jutunhan piti olla sumos ta! Sekiwake-arvon omaava Ta kahanada voitti sensaatiomaisesti tämän syksyn Ak i Bas ho sumo-turnaj a i set 14-1 tu1 ok se 1la ( e 1 i 14 voit toa j a yksi hav i 〇 ) .M i kä 1 i hän
olisi uusinut voi t tonsa 22. mar ras kuu ta päättyneessä Kyushu Bas hot u r na jäisissä, olisi hänes tä tul1 u t sumo-histor iän nuo r i n ozek i arvon omaava painija. Mut ta toisin kävi. Liekö s i 11en kihlaus Rieneidin kanssa vienyt 1i i kaa Takan huom iota, sillä kun hän 〇!i häv i nnyt neljä ensi mmä i s tä o t te 1uaan pe I i 〇 !i käytännössä menetetty,
rilannetta e i parantanut se tosiseikka, että hänen 1opputu1okseen
jäi tyydyttävä'10-5 tulos, e 1 i 10 voi t toa.

Voiton vei tällä kertaa havaijilaissyntyinen Akebono loistavalla 141 t u1okse1la. Toinen havaijilainen, kevään 1992 turnauks i ssa hyvän
tuloksen tehny t Musas h i ma r u e i sen s i j aan 〇 ! e sy k syn tuma jäisissä
oikein menestynyt. Samo i n on käyny t ede l 1 i svuos ien suursuosiki l le,
havaijilaissyntyisel le Kon i s h i k i l le, joka Kyushu Basho-turnajaisissa
joutui keskeyt tämään kahden ottelun jä1 keen. HäneI Iä olisi ollut
mahdol 1i suus s i i r tyä korke impaan sumoluokkaan e 1i saada yokozunaarvonimi , mu t ta syksyn o t te 1ujen huonot tulokset näyttävät kyllä
nyt mur s kanneen nämä toiveet. Muuten ame r ikkaiaiset ( t.s. hava iji~
laiset ) sumopa ini jät kyllä oi ivat hyvin esi 11ä syksyn otteluissa
myös a 1emm i ssa luokissa, joissa viisi ha jäi jilaispaini jaa ylsi voit
toon.
M i käl i kui tenkin Takahanada pär jää hyvin 1〇. tamm i kuu ta alkavissa
Uuden Vuoden t urna ja i s i ssa ( e 1 i väh i ntään 11 voittoa ) häne1 Iä on
vielä mahdol1isuus saada ozek i-arvo ennen kevään 1993 turna jäisiä.
Tätä kaikki sumo-fanit nyt jänni t tävät - paitsi Takan ja R i en touko
kuun 28. päiväksi suunni teltu ja häitä tietenkin ( p i de tään hotel I i
New Otaiiissa mikäl i joku 1 uk i j o i s t amme suunni tte 1 ee osa 11 is turn i s -
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sumo-otteluissahan kamppaillaan 15 päivaä. mika t ietäa 15 ottelua
Per painija. Näin ollen paras mahdollinen tuIos on .15-0. e I i e i
yhtään häviötä. Vertai lun v uo k s i lukija voi oheenl i itetystä K y u s h n
Bashn tulosi i s tas ta vertai I la er i sumotor ien saavutuksia näissä
t u r na jäisissä. Toisesta 1 i i 11 ees ta 1 oy t yy t i edo t k.o. turnajaisi in
osal1 istuneista sumotoreista ja heidän tämänhetkiset arvonsa.
Ki innostus sumoon on jatkuvast i ollut nousussa seka Arne r i ko i s sa,
missä tietenkin jännä tään om i en po i k i en puoIestä, että myös E u r o o pa s sa. Kävi vä t hän huippusumotor i t v i i me vuonna ot te i emässä sekä
Englannissa että Saksassa ja jo aikai semm i n tai laisia t iI a i suuks i a
〇n
jär jestetty USA:s sa ja Rans kas sa. Mi l loinkahan saadaan nähdä
sumua Suomessa lai edes Skand i nav iässä? 0 1 i s i k o J apan i n suur 1ähet yston jär j es tämä seuraava budotapahtuma He I s i ng i s sa sopi va f oo r um i
ainakin sumo-es i 11 e I y I le edes amatööritasol la?

V s t i fi 3

R u fi r> y - k e 11 <j

LAHJOTTU PARI
Sumo-paini ja
Takahanada, 20,
ja näyttelijätär
R i e Mi yazawa,19,
hymyilevät j uhlal1i sen lahjojen
vaihtoseremonian
jälkeen.Kihlajaismenot tapahtui vat
Tokiossa. Hää t
vietetään 28.5.

Sumo Rankings
EAST

Age! Birth Place

RANK

Konish汰i
Kirishima
Musashimaru
Akinoshima
Kotonishiki

28
33
21
25
24

USA
Kagoshima
USA
Hiroshima
Gunma

Ozeki
Ozeki
Sekiwake
Sekiwake
Komusubi

Daishoho
Terao
Misugisato
Wakashoyo
Kitakachidoki
Kotonowaka
Toyonourm
Tamakairiki
Talsuhikan
Takanonami
Kotoluji
Tokitsunada
Kotogaume
Kototsubaki
Wakanoyama

25
29
30
26
26
24
27
26
22
20
27
23
28
31
20

Hokkaiao
Kagoshima
Shiga
Tokyo
Hokkaido
Yamagaia
Fukuoka
Tokyo
Hokkaido
Aomori
Chiba
Tokushima
Toyama
Okinawa
Wakayama

M 1
2
3
4
5
6

:7

'•£

8

；• 9
ヘ10

X n
丄12
13
14
15

WEST

Age Birth Place

Akebono

23

USA

Takahanada
Mitoizumi
Kyokudozan
Takatoriki

20
30
27
25

Tokyo
Ibaraki
Kagoshima
Hyogo

Takamisugi
Kushimaumi
Tochmowaka
Wakahanada
Daizen
T omoefuji
Mainoumi
Daishoyama
Ogmohana
Koioinazuma
Kiraiho
Kirimshiki
Kasugatuji
Kotobeppu
Hananokuni

31
27
30
21
27
21
24
26
24
30
26
30
26
27
33

Kanagawa
Wakayama
Wakayama
Tokyo
Osaka
Akita
Aomori
Ishikawa
Chiba
Gunma
Kanagawa
Gunma
Miyagi
Oita
Osaka
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Tässä muutamia tunnetuompia
tänään käytössä olevia
Sumo dohyon heittoja.
Mustavoinen painija esittää
Maki-otoshi

Uttchari

Shitatc-yagura

Oshi-dashi

Tsuki-otoshi

Tsuki-dashi
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Lähde vaihto-oppilaaksi Japaniin
Sinulla,16-17-vuotias nuori,

on mahdollisuus

lähteä vaihto-oppilaaksi Japaniin lukuvuodeksi

1993-1994.

Kouluvuosi Japanissa alkaa ensi

vuoden maaliskuun puolivälissä

helmikuussa 1994.

ja päättyy

Vaihto-oppilaana asut

japanilaisessa perheessä

lukiotasoista koulua.

ja käyt japanilaista

AFS Japan Association

huolehtii kaikista käytännön järjestelyistä.
AFS Intercultural Programs on vanhin,

poliittisesti ja uskonnollisesti
ja voittoa

järjestö .

sitoutumaton

tavoittelematon kulttuurivaihtoSuomen AFS lähettää vuosittain

250 nuorta 28 AFS-maahan.

Japanin AFS lähettää

350 nuorta eri AFS-maihin ja vastaanottaa
Japaniin 250 AFS-vaihto-oppilasta eri puolilta

maailmaa.

Jos olet kiinnostunut Japanin vuodesta,
järjestöömme puh.

soita

90-666 644 toiminnanjohtaja

Jät ta Erlundille tai ohjelmapäällikkö
Ulla Silvastille tai tilaa hakulomakkeet.
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問題
Yllä oleva kanji lukeutuu HONDAJ, kysyノ/mys,
vakiopa Ista,

prob 1eema.

Tämä on

jolta voi kysyä mieleen tul 1 ei ta pulmia.

Japanilaisen kulttuurin ystävät

ry PL 3()5, 0()! 〇 ! Helsinki 10

Milloin i tämaisen kalenterin mukaan alkaa

vuosi

1993? Miten yleensä voi

vaihtumisen ajankohdan?

laskea vuoden

Nimim.

Ajantieto.

JAPANIN 'UUSI SUURLÄHETTILÄS"SUOMESSA.
Japanin uusi suurlähettiläs Suomessa on
OTAKA ICHIRO.

Tokiossa

1932,

Suurlähettiläs Otaka on syntynyt
valmistunut Keio-yliopiston

oikeustieteellisestä tiedekunnasta

1955,

! 959 lähtien ulkoministeriön palveluksessa mm.

YK:ssa,

Saksassa,

ja Bruneissa.
naimisissa

suurlähettiläänä Etiopiassa

Suurlähettiläs Otaka Ichiro

ja hänellä on kaksi

〇n

lasta.

Tervetuloa pohjoiseen maahamme!
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RUOKAPIIRI

KOTOSSA kokattiin
SUSHIk
Kenichi Kakuto
opasti jäseniä perin
sen sushin teossa.

Kuvat otti Antti La ppalainen,
joka kurvasi suoraan ulkoovelta jääkaapille.Oli kuule
ma niin ruokahalua herättävän

DOZO(OLE

HYVÄ!)
Yleisradion kieliohjelmat tarjoaa:
Televisiossa alkaa 10.1.tutustutaan Japanin
maahan, kulttuuriin ja kieleen.10 ohjelman
sarja ä30 min. sunnuntaisin klo 10.35.Uusint
lauantaisin klo 10.50.
Radio I tukee television tarjontaa.10 ohjelmaa
ä 15 min. perj. klo 11.45.Uusinta su klo 21.15
Sarja alkaa 15.1.

Alla luettelo Akateemisen
Kuratani N et al
kirjakaupan uusista
A NEW DICTIONARY OF KANJI
japanin sanakirjoista.

Hadamitzky W & Spahn M
KANJI & KANA
A Handbook and Dictionary of the
Japanese Writing System
392 pp. Tuttle 1981/89 (13rd pr.)
0-8048-1373-6 hardback 144,1 945 basic characters with readings and
meanings.

Hepburn J C
JAPANESE AND ENGLISH
DICTIONARY
With an English-Japanese Index
704 pp. Tuttle 1984
0-8048-1441-4 n. 430,First published in 1867.
Hyojun Romaji Kai
ALL-ROMANIZED ENGLISHJAPANESE DICTIONARY
732 pp. Tuttle 1974/89 (26th pr.)
0-8048-1118-0 pbk 97,-

The Japan Foundation
BASIC JAPANESE-ENGLISH
DICTIONARY
958 pp. Oxford UP 1989/90 (repr.)
0-19-864162-1 flexicover 181,An easy-to-use dictionary for beginners.
Around 3 000 entries.

Kaneda F (ed)
WEBSTER'S NEW WORLD
COMPACT
JAPANESE DICTIONARY
Japanese - English/English - Japanese
26

USAGE
492 pp. Gakken 1982/89 (12th impr.)
4-05-151312-2 hbk 530,2 000 different Kanji entries.12 500 word
entries.

THE OXFORD-DUDEN
PICTORIAL JAPANESE AND
ENGLISH DICTIONARY
844 pp. Oxford UP 1990
0-19-864327-6 flexicover 197,Shimizu M & Narita S (eds)
JAPANESE-ENGLISH DICTIONARY
9th ed. 1250 pp. Kodansha 1988
0-87011-671-1 pbk 233,-

519 pp. Webster's New World 1983
0-671-55159-0 pbk 93,Over 12 000 entries. 2 800 idioms and
derivatives.
Kawamoto S (ed)
ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY
4th ed. 1553 pp. Kodansha 1985
0-87011-672-X nid.160,Brannen N S
THE PRACTICAL ENGLISHJAPANESE DICTIONARY.
364 pp. Weatherhill 1991
0-8348-0187-6 pbk 170,-

Heinonen S
SUOMALAIS-JAPANILAINEN
SANALUETTELO
2.laajennettu p. 48 s. Mundus-Kiijat 1987
951-95052-3-7 nid. 45，・
Yli 2 000 yleiskielen sanaa ja sanontaa.

KABUKI
Lapinlahdenkatu 12
Puh.

90-6949446

ma-pe klo

11.30-14.00

ja klo

17.00-23.00

lauantaina suljettu

su klo

14.00-21.00

(Sisään pääsee vain

klo 21.30 asti.)

Kahdella seuraavalla sivulla on esitelty
vuoden 1993 kalenterin kansi ja yksi lehti.
Kalenterin koko: 21cm x 37cm.Kannessa 2-väripainatus . Kalligraf ia Yoko Kobayashin.
Hinta:ä40:-, lOkpl ä 30:-, 20kpl ä20:-.
Lisäksi tulee postimaksu kotim. 5:50.
Tilaukset: Laura Lappalainen Puh.637 036
(90)637 036, Wecksellintie 6, 00150 Hki
tai PL 305, 00101 Helsinki
27
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APUA! JAPANILAISET OVAT UHOHTAMASSA TAIDON

KÄYTTÄÄ SYÖMÄPUIKKOJA KORREKTISTI. Japanissa on tehty

suosittu video, se opettaa käyt tämään puikkoja. Lapset

ja aikuiset ovat kömpelöitä ja osaamattomia h a s h i e n
käsittelyssä.Nyt järjestetään kursseja ja katsellaan
videoita puutteen korjaamiseksi./Jap.Times.
PATENTIT. Japanissa eniten patentteja maailmassa. Viidenneksi

\

eniten on Suomessa. Mei11ä on kuitenkin yksityisen henkilön
tekemiä eniten maailmassa. Suomalaisilla on vaan tapana olla hyö

dyntämät tä kaupallisesti keksintöjään. Ne kyllä hoidetaan patentoi
duiksi ,mutta nafääri*'-puoli jää hoitamatta. / YL

ARKKITEHTUURIARVIOI NTI BARCELONASTA. Suomen paviljongissa pidettiin
arkkitehtiseminaari. Kysyttiin, mikä paviljongeista tuo parhaiten

esiin omaa kansallisuuttaan.Tulos: Suomen ja Japanin.Loppuveto:

"Ainoaa todellista kansainvälisyyttä on selkeä omaleimaisuus, tie
toisuus itsestään ja menneisyydestään."
IDEA EXPO. Toyotan insinöörien yhdistys järjestää joka vuosi ideakil
pailun insinööreille. Tavoittena on hauskuus ei käytännöllisyys.

Fänä

vuonna voitti Hisami Nagao autoilaan, jossa on kolmikulmaiset pyörät.
Tavallisella tiellä se kulkee kolmioitten kärjillä ja lumisissa olois

sa kolmion kyljellä. Maastossa ajoneuvoa voidaan käyttää kolmioita
pyörittämällä.
Autossa on liukuva nokka-akseli jokaisessa pyörässä, joten auton maa

vara säilyy samana.Kullekin pyörälle on kaksi moottoria.Ensimmäinen
pyörittää nopeuden tunnistavaa kumi telaa, joka pyörii kolmikulmaisen
pyörän ulkoreunalla ja toinen pyörittää itse pyörää.Edessä tien pin
nan tunnistimet.

Japanilaisia silkkisiä KIMONOJA ja MAOREJA on
myytävänä muutamia kappaleita. Vaatteet ovat
käytettyjä, mutta hyväkuntoisia.
Kysy lähemmin Vuokko Heimolinnalta,
p. (90) 1996 536 (t), 625 595 (k).
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Myyjäisten arpajaisten päävoitto 一 teekupit, japanilaista
teetä ja suuhunpantavaa - osui arvalle nI〇 61,Sanna
Väisäselle. Teetä ja yokan-makeispaketin voittivat arpa
n:〇 10, Maiju Castren, ja arpa n!〇 49, Anu Kontio.
Onnittelemme voittaj ia!

HARRASTUSPIIRIT
Virtaavan maailman kuvia EDO-kaudelta.Ga11eria Artsonissa

su 10.1. klo 12.00 galleristi Pia Sipiläinen kertoo JKY:n jäsenille.
UUDEN VUODEN JUHLA 15.1.perjantaina Kabukissa.Tarkemmin tässä leh

dessä olevassa ilmoituksessa.
ORIGAMI La 16.

ja 23.1. klo 15.00 alk. n.21.Seisuke Okada opettaa.

Opettaja tuo materiaalin.Kurssin hinta 30:-/kerta.

Ilmoittautumiset

Laura Lappalainen Puh. 637 036.
KALLIGRAFIA jatkamme Yoko Kobayashin johdolla lauantaisin 23.1.,

13.2.,20.3.

ja 17.4. Huom! muuttunut kellonaika klo 10-12.Tarkista

aika Yokolta,

sovittu,Puh.

sitä ei tätä kirjoitettaessa ole vielä lopullisesti

746 746.

SUMI-E maalausta su 7.2. Ohjaajana toimii Gunnel Ravi.Kurssin hinta

30:-/hlö,

paperia,

johon sisältyy maalausalusta ja mal1it.Ota mukaan:sivellin,

tushikivi ja -kauka! 〇 ja riepu.Gunnel kertoo tarkemmin il

moittauduttaessa kellonajan ja paikan.Ilm.Gunnel Ravi Puh.555 304.

IKEBANASTA kiinnostuneet ilmoittautukoot Gunnel Raville Puh.

555 304.

Ajasta ja paikasta sovitaan myöhemmin.

TEESEREMONIA-opetusta antaa Minna Torniainen maalis-ja huhtikuussa
kerran viikossa, 8 kertaa,

puoli päivää kerrallaan.Vähintään 8 henki

löä ,enintään 12.Tavoitteena oppia BONRYAKU-TEMAE eli tapa valmistaa

teetä tarjottimella. Opettaja tuo teen, makeiset ja tarvittavat väli
neet .Koko kurssin hinta n.

350:-. Tiedustelut: Minna Torniainen

Puh. 673 07〇•

!VUOSIKOKOUS LA 20.2.-93 klo 14.00 Martta-talon kokoushuone Uudenmaan

katu 24, 6.

krs. Merkitse kalenteriisi! Olisi aika kannustavaa nähdä

jäseniä joukolla vuosikokouksessa.

JAPANIN MATKA huhtikuussa 1993.Kaksi viikkoa perillä.Hinta ilman

aterioita n.

13.80〇:-.Tiedustelut:Laura Lappalainen Puh.637 036 ._______

ZEN-MEDITAATIO Buddhismin ystävät ry järjestää viikottain tunnin kestävän zen-meditaation sunnuntaisin.Lähemmin: Puh.

TV su 7.3. Japanil.-suomal.

479 805. _____________

yhteistyönä tehty elokuva "In the wake

of "John Grafton".__________
T0M0-kevät-93 tuleva aineisto viimeistään 27.2.

eli 8.

__
viikon loppuun

mennessä:Lauara Lappalainen Wecksellintie 6, 00150 HKI tai
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PL 305, 00101 Hki

HASHI on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema
japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä julkaisu.
Jäsenhinta ⑥ 3():-, paitsi kaksoisnumero 11-12 (g) 35：Ulkopuolisillc vastaavasti 40:- ja 45:-.Lisäksi tulevat postituskulut.
Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
HASHI-nimi tarkoittaa siltaa.Tässä tapauksessa kulttuurisiltaa.
HASH1EN aiheet:
no 4 Japanilainen teatteritaide.

no

5 Historia ja yhteiskunta.

no

6 Kirjallisuus.

no

7 Ei ole teemanumero, vaan käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

no

8 Ruokakulttuuri.

no 9

Kirjallisuulta mm Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa

no 1()l()-vuotis juhlanumero. HEIAN-kauden kirjallisuutta, ZENmaalaustaitecn kaunis tyhjyys, Japani kansainvälistymisen

paineessa mm.

nol1-12 Japanilainen maailmankuva.
no 13

Vanhuus Japanissa.

no 14

Japanilainen maisemasuunnittelu.

JAPAN1NK1ELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kavvatan oppikirja JAPANIN KIELI. Kirjan hinta jäsenille 40:muille 60:-,kasetti I 40:-, kasetti II 30:-.Lisäksi tulevat postimaksu,
postiennakko ja pankkimaksu.
Tilaa alla olevalla kupongilla.
__________
TILAUSKUPONKI Postitusosoite: PL 305, 00101 Helsinki
I
Tilaan seuraavat Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n julkaisut:
C) HASHI-julkaisu no
()JAPANIN KIELI-oppikirja () KASETTI !
〇 KASETTI II
Nimi
Postinumero

Lähiosoite

Puh.

Allekirjoitus
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
Friends of Japanese Culture Society
PL 305, 00101 Helsinki, Finland

発行者
日本文化友の会
私書箱(PL) 305, HKI 10

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Yhdistyksen
tavoitteena on tehdä japanilaisen kulttuurin eri alueita tutuiksi
suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista.
Yhdistys järjestää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konscrtin, JKY järjestää
teatteri- ja orkesteriryhmien vierailuja sekä elokuvailtoja.
Julkaisutoimintaa: japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit,
vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri alueita
käsittelevä HASHl-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMOjiisenlehli. Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kielipalio, origami
ruoka, retket ja perinnejuhlat. Yhdistys osallistuu myös japanilaisen
kuvaamataiteen näyttelyitien järjestämiseen. Jky:llä on myös kirjasto.
Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki.
Yhdistyksen johtokunta v.1992
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Varajäsenet:

Ronny Rönnqvist
Laura Lappalainen
Mirja Paatero
Aili Vehviläinen
Yoko Kobayashi-Stjerna
Sirpa Kondo
Ciunnel Ravi
Minna Lehmusto
Naoko Shibayama

HARRASTUSPIIRIT:
Yoko Kobayashi
Kalligrafia
(junnel Ravi
Ikebana
Kielipallo/japani
Marja-Liisa Ahmed
Juha-Petri Tyrkkö
Kielipallo/suomi
Seisuke Okada
Origami
Riitta Rouhiainen
Kirjasto

(90)595 068
(90)637 036
(90)571541
PL 305, 00101 Hki
(90)746 746
(90)876 6035
(90)555 304
(90)341 3313
(90)491 039
(90)746 746
(90)555 304
(90)573 576
(90)795 151
(90)420 9084
(90)712 014

Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Lehti ottaa mielellään vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia, jne
osoitteella: PL 305, 00101 Helsinki tai
Päätoimittaja: Laura Lappalainen, Wecksellintie 6, 00150 Hki,P.637 036

llmoitushinnat:1 /I s 200:-,1 /2 s 100:-,1 /4 s 50:34

()lclko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
kipanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305, 00101 Helsinki.
I Inkemuksesi käsitellään scuraavassa johtokunnan kokouksessa,
läsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TO MC) ja kulttuurijulkaisu
11ASUI postitetaan jäsenille veloituksetta.
JÄSENHAKEMUS

Niini

Postinumero

I ihiosoite

Kansalaisuus ellei Suomen

Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys

Allekirjoitus
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Japanilaiset ovat tulossa
talviurheiluun mittavin voimin .u
住所変更をした方は Japani laisen Kulttuurin Ystävät, ry,
PL 305, U0101 Helsinki, Finland

まで連絡して卜さい。

