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JOKU SIELLÄ HÄÄMÖTTÄÄ
Voi se olla se taivaankappale, 
jonka ympäri tässä matkataan.

Yhdistyksellä menee hyvin 
olkoon muuten sitten vaikka 
kuinka pimeää. Paljon tapahtumia 
ja kiinnostusta. Ihmisiä, joiden 
sosiaa1inen minä voi hyvin eikä 
tarvitse tekohengitystä. Pää
majassa on tehty ikebanoja, 
katsottu leffoja ja puhuttu 
viisaita. Kielikurssit on 
saatu käyntiin.
Ei puutu kuin kristallikruunu 
katosta--  ja tekstinkäsittely-
aparatuuri j a teeseremon ia - 
välineille pöytä ja Japanin 
pienoislippu ja kartta. 
Jos jollain on ylimääräisiä 
otetaan kiitoksella vastaan.

Olen varmaan entisessä elä
mässäni ollut painovirhepaho- 
lainen. Kiitos kärsiväl1isyy
destänne .
Jäsenistöltä on tullut Tomolle 
mielenkiintoista aineistoa. 
Lisää vaan. Kaikkea.
Onnea ja resonoivaa mieltä!
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JÄSENMAKSUT

Lehden toimitus myöntää häveten yhdistyksen pankkitietojen löytämisen 
vaativan yliluonnollisia kykyjä. Mikäli et ole vielä suorittanut 
vuoden 1993 jäsenmaksua:

HUOM! MUUTTUNUT POSTISIIRTOTILI: 800021-6481 665
(Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-)

YHDISTYKSEN ’PÄÄMAJAN” N1MIK1LPAILU. Lähetä ehdotuksesi 
15.1.-94 mennessä PL 305, 00101 Hki tai Laura Lappalainen 
Wcckscllintic 6, 00150 Hki taifaxaa 90-637 036. Tulos julkaistaan 
Uuden Vuoden Juhlassa 21.1.,joten Mainetta ja Kunniaa kertyy!
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Lasten posket olivat omenanpunaiset ja heidän silmänsä loistivat 
innosta. Tuuli suhisi seetripuissa ja ruoho taivutti vartensa nöy
rästi tuulen voimasta. Ilma oli raikas.

Leijat kirmasivat kilpaa taivaalla. Niiden värit olivat kirkkaat ja 
puhtaat. Taivaalle piirtyi kauniita kuvioita. Kaaret olivat laajoja 
ja silmukat hallittuja. Oli kuin leijat olisivat kisailleet keske
nään siitä, kuka niistä oli nokkelin ja taitavin, suurin ja kau
nein. Ja juuri silloin, naps, naru napsahti poikki.

Kisassa toiseksi tullut leija pääsi vapaaksi. Aluksi se lensi vaap
puen kuin varis. Totuttuaan uuteen, yllättävään vapauteen se roh
kaistui .Sen kaaret tulivat kauniiksi ja laajoiksi. Se kipusi ylem
mäksi kuin muut ja hypähteli ilosta. Aurinko kultasi sen kyljet. 
Värit olivat puhtaammat ja kirkkaammat kuin milloinkaan.

Hyvästeltyään lapset nopeilla silmukoilla se leijaili iloisesti 
kohti vuoria. Kaarrettuaan kunnioituksesta vuorella sijaitsevan yk
sinäisen buddhalaisen haudan yläpuolella se jatkoi vakaasti yli 
vuorien kohti uutta maailmaa ja uusia seikkailuja.

Siri

4





Finnairin suora lento Hki- TOKIO (NARITA) -Hki. 2 viikkoa perillä.

REITTISUUNNITELMA, jossa paikan jäljessä sulkeissa oleva luku 
tarkoittaa yöpymisiä. Ota isompi kartta; tulossa on SUURI SEIKKAILU!

TOKIO (3)--luotijunalla--KIOTO (3)--luotijunalla--OKAYAMA ja sieltä 
tavallisella junalla SHIKOKU saarelle siltaa pitkin ja saaren yli 
KÖCHIIN(2)—junalla—YAWATAHAMAAN, josta lautalla KYUSHU-saarelle 
BEPPUUN (2), jossa liotaan kuumissa lähteissä--junalla--KUMAMOTOON(2) 
--junalla FUKUOKAAN, josta luotijunalla--HIMEJIIN (l)--luotijunalla- 
Tokioon NARITAAN (1).

Matkan hinta 12.00:-,lisäksi Japan Rail Pass, jonka hinta on tällä 
hetkellä 2.375.-. Yhteensä 14.375.-.Rail Passilla voi 2 viikkoa 
reissuta kaikilla JR:n vehkeillä 2 viikkoa. Hintaan sisältyvät lennot 
ja majotus.

Ruokailua varten tulee varata n.150.-/pv. (Kaksi ateriaa 
japanilaisten omissa paikoissa jne.NAM.)

Suunnitelmiin ja kustannuksiin voi tulla muutoksia. Valuutat ovat 
nykyään liikkeessä, jeni onneksi (meidän) alaspäin.

Ilmoittaudu mahdollisimman pian: 
Laura Lappalainen puh.+fax 637 036
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Teksti: Teuvo Tuomi 
Piirrokset: Yuko Minamitani

Sumo on japanilainen yhteiskunta pienoiskoossa. Se on 
kiehtova yhdistelmä rituaaleja, perinteitä ja kurinalaista 
kauneutta.

Japanilainen kulttuuri on yhdistelmä lainaa ja omaa. Niin myös sumo. Parituhatta 
vuotta sitten Kiinassa. Koreassa ja Mongoliassa harrastettiin painia, josta sumo on 
saanut vaikutteita.

Sumo ei kuitenkaan ole vain lainatavaraa. Se on japanilaista 
urheilukulttuuria, josta jokainen japanilainen tietää jotakin. Vain ylikansalliset 
pesäpallo ja jalkapallo kisaavat sumon kanssa tasavertaisesti yleisönsuosiosta. 
Sumon superturnaukset (honbasho) ovat olleet loppuunmyytyjä jo vuosikausia.

Länsimainen käsitys sumosta on kovin yksipuolinen. Sumoa pidetään täällä 
lähinnä lihavien miesten töniskelynä. Todellisuus on kuitenkin kovin toisenlainen. 
Sumossa yhdistyvät niin shintolaisen luonnonuskonnon ritualismi, zen- 
buddhalaisuuden lajiin tuoma samurai-henkinen arvokkuus (hinkaku) kuin 
konfutselainen hierarkia, jotka kaikki antavat oman mausteensa lajille.
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Harva 一 jos yksikään 一 urheilulaji kykenee tarjoamaan yhtä monipuolisen 
katseluelämyksen kuin sumo, josta löytyy vielä käsittämätöntä kauneutta. Voisi 
jopa väittää, että sumossa viehättää eniten juuri se, joka ei näy kuvaruuduissa. 
Sumon tuhannet yksityiskohdat ovat kulttuurin kulinaristille mannaa, jota ei voi 
jättää enää väliin, kun sen makuun on kerran päässyt.

Sumossa on
tiukka hierarkia

Keskiverto sumotorin elämä on kaikkea muuta kuin juhlaa tai rahassa kieriskelyä. 
Jokainen painija on sijoitettu tiukkaan hierarkiaan, joka hallitsevat monet kiellot ja 
säännöt. Hierarkia takaa ainakin sen, että kenelläkään ei ole varaa lyödä 
lekkeriksi: heikko turnausmenestys pudottaa armotta painijan asemaa virallisella 
arvolistalla (banzuke) ja nakertaa samalla palkkapussia.

Ainut poikkeus on suurmestari (yokozuna), joka säilyttää arvonsa tappionkin 
hetkellä. Mutta tämäkin poikkeus on vain nimellinen, sillä yokozunan hinkaku 
edellyttää, että tämä vetäytyy (intai) areenoilta nöyryyttävien tappioiden jälkeen.

Vain harva sumotori löytää "areenan aarteen". Vain yksi kymmenestä 
painijasta saa muita kuin turnauspalkkioita uransa aikana.

Kuukausipalkkaisia rikishejä (sekitori), jotka ottelevat joko juryo- tai 
makunouchi-divisioonassa, on sumossa kerrallaan vain 64. Loput noin 700 
arvolistalle sijoitettua painijaa joutuvat tyytymään sumotallin (sumo-beya) 
antamaan ylöspitoon ja pieneen taskurahaan.

Edes huippusekitorien palkat eivät päätä huimaa, jos niitä vertaa esimerkiksi 
ammattinyrkkeilyn tai -tenniksen palkkioihin. Suurmestarin kuukausipalkka oli 
vuonna 1992 yli 90 000 Suomen markkaa. Juuri juryo-divisioonaan nousseen 
sekitorin palkka jää 35 000 markkaan.

Jokaiselle sumotorille lasketaan monimutkaisen systeemin mukaan myös 
niin sanottua kiihokerahaa (mochi-kyukin, kyukin ja hoshokin), jota aletaan 
takautuvasti maksaa vasta juryo-divisioonassa. Lisäksi turnauksista maksetaan 
menestyksen ja painijan suosion mukaan turnauspalkkioita ja sponsorirahaa.

Aloittelijan
täytettävä 
minimimitat

Sumo on japanilainen yhteiskunta pienoiskoossa. Jokainen sen jäsen tuntee 
paikkansa yhteisössä. Oikotietä onneen ei kuitenkaan ole. Aivan kuin 
japanilaisessa suuryrityksessä, jokainen aloittaa uransa oppipoikana, pohjalta.

Sumotorin säädelty elämä ja vaivalloinen kipuaminen *,sumopyramidin^, 
liukasta seinää ei välttämättä kiinnosta jokaista nuorta. Ei varsinkaan siksi, että 
tähteys ja leveä leipä on luvassa vain harvoille ja valituille. Lahjakkaaltakin 
painijalta saattaa kulua viidestä kuuteen vuotta yltää ylimpään makunouchi- 
divisioonaan (makuuchi).

Sumoyhteisössä aloittelijat valmistavat ateriat (esimerkiksi chanko-naben), 
siivoavat, heräävät ensimmäisenä ja syövät käyvät kylvyssä (o-furoo) viimeksi. 
Tallin nimekkäillä sekitoreilla on sen sijaan avustajia (tsuke-bito), oma huone ynnä 
etuuksia, joista aloittelija näkee vain unta.

Himoitulle suurmestarin pallille yltää vain aniharva. Erään arvion mukaan 
satunnainen todennäköisyys päästä suurmestariksi olisi hiuskarvan verran
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suurempi kuin todennäköisyys yletä pääministeriksi Japanissa. Masentavista 
tilastoista huolimatta ei ainakaan toistaiseksi tallimestareilla ole ollut vaikeuksia 
rekrytoida uusia painijoita sumotalleihin.

Aloitelevan painijan pitää yleensä suorittaa keskikoulu (chugakkoo), ennen 
kuin hän voi hakeutua sumotalliin oppilaaksi. Hänen pitää myös läpäistä 
lääkärintarkastus, jossa hänet muun muassa mitataan ja punnitaan. Sumotorin 
minimimitat ovat nykyisin 75 kiloa ja 173 senttimetriä.

Varsinkin pituus saattaa joillekin kokelaille olla ongelma, vaikka 
japanilaisten miesten keskipituus onkin viime vuosikymmeninä kasvanut kovalla 
vauhdilla. Esimerkiksi entinen ozeki Asahikuni on kertonut, että hän oli ennen 
sumouransa alkua pyytänyt ystäväänsä hakkaamaan tätä puukapulalla, kunnes 
päälakeen oli kasvanut riittävän kokoinen kuhmu.

Aloittelijat, joilla ei ole vielä rankkausta, joutuvat ottamaan osaa niin 
sanottuihin maezumo-turnauksiin, joissa ottelija tarvitsee yleensä vähintään neljä 
voittoa kahdeksasta päästäkseen listoille.

Havaijilaiset 
arvolistan 
kärjessä
Tiukka kilpailutahti tarkoittaa sitä, että painijan pitää olla huippukunnossa 
periaatteessa ympäri vuoden. Virallisia turnauksia on kahden kuukauden välein: 
tammi-, touko- ja syysturnaukset Tokiossa, maalisturnaus Osakassa, heinäturnaus 
Nagoyassa ja marrasturnaus Kyushulla. Tämän lisäksi rikishi usein ottaa osaa 
maakunnallisiin ja ulkomaankiertueisiin sekä näytösturnauksiin.

Etenkin havaijilaissyntyiset ulkomaalaiset ovat viime vuosina värittäneet 
sumoa melko lailla. He ovat myös jonkin verran muuttaneet sumon luonnetta. 
Ylivoimaisen kookkaat ulkomaalaiset ovat usein voimiltaan ja ulottuvuudeltaan 
ylivoimaisia japanilaisiin verrattuna. Moni pienikokoinen japanilainen sumotori 
joutuukin nykyisin entistä useammin käyttämään jotakin uutta ja erikoista 
tekniikkaa voittaakseen kookkaamman vastustajansa.

Ajan ilmiöitä ovat esimerkiksi sellaiset yleisön suursuosikit kuin Mainoumi ja 
Tomonohana, jotka onnistuvat tavan takaa horjuttamaan jopa kaksi kertaa 
kookkaampia vastustajiaan.

Unohtaa ei myöskään sovi ozeki Wakanohanaa, joka ainakin tähän asti on 
kyennyt ozeki-veljeään Takanohanaa paremmin kyennyt suojautumaan 
salamavaloilta. Lisäksi Wakanohanalla on ainakin yksi ominaisuus, joka hänen 
nuoremmalta veljeltään puuttuu. Hymyilevä ja hyväntuulinen Wakanohana osaa 
ottaa yleisönsä niin televisioruudun edessä kuin takana. Ainakaan lakonisuudesta 
ja kylmäkiskoisuudesta ei Wakanohanaa voi syyttää.

Ainut suurmestari sumossa tällä hetkellä on havaijilaissyntyinen Akebono. 
Hän on myös sumosirkuksen toiseksi kookkain sekitori. Pituutta Akebonolla on 201 
senttimetriä ja painoa kunnioitettavat 224 kiloa. 24-vuotiaan Akebonon odotetaan 
rikkovan jatkossa monia sumon ennätyksiä. Tähän mennessä hän on jo kerännyt 
kuusi turnausvoittoa makunouchi-divisioonassa.

Myös sumon kaikkien aikojen ylivoimaisesti kookkain painija on alunperin 
havaijilainen. Konishikin paino on viime aikoina ollut hieman yli 260 kiloa. 
Loukkaantumisista kärsinyt ja huonosti harjoitellut Konishiki putosi 
tämänvuotisessa marrasturnauksessa ozekin pallilta, jolla hän oli istunut 
vuosikausia.
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Marrasturnaus Akebonolle
Marrasturnauksen voitti Akebono tuloksella 13 voittoa ja 2 tappiota. Voittaja 
jouduttiin etsimään ylimääräisellä pudotuskamppailulla (kettei-sen), jossa Akebono 
voitti makunouchi-divisioonassa hyvällä menestyksellä painineen maanmiehensä 
Musashimarun, joka oli turnauksessa yltänyt samaan tulokseen suurmestarin 
kanssa.

Sen sijaan yleisön suurelle suosikille, 21-vuotiaalle Takanohanalle, turnaus 
oli yhtä tuskaa. Kaikkien aikojen nuorimpana ozekiksi noussut Takanohana voitti 
turnauksessa vain seitsemän ottelua, mikä oli huomattavasti huonompi tulos kuin 
suurmestariksi pyrkivältä painijalta sopisi odottaa.

Takanohanan vaihteleva menestys ja naissuhteet ovat saaneet myös 
juorulehdet kiinnostumaan nuoresta ozekista. Takanohana on kokenut 
sumotähteyden varjopuolet. Yleisö ja lehdistö odottavat häneltä vain voittoja, mutta 
samalla myös säällistä, hinkakun mukaista elämää.

Marrasturnauksen ilonpilkku oli jälleen kerran Tomonohana, joka jo 
kolkuttelee arvostetun sanyaku-luokan portteja. 29-vuotias Tomonohana, jonka 
japanilaiset tuntevat myös nimellä "sensei", sillä hän luopui opettajanurastaan 
vasta pari vuotta sitten, ei ole vielä lyhyen ammattilaisuransa aikana kärsinyt 
yhtään makekoshia (enemmän tappioita kuin voittoja).

Paini oli jumalten suosiossa
Sumopainin on uskottu olleen japanilaisten jumalien suosiossa. Shintolainen 
luonnonuskonto palvoo jumalina kookkaita ja outoja kohteita, joten myös 
sumopainijat rinnastettiin johonkin ylimaalliseen.

Ensimmäinen dokumentoitu sumo-ottelu löytyy jo Kojikista, Japanin 
"Kalevalasta", joka julkaistiin vuonna 712. Siinä kaksi shintolaista jumalaa, kamia, 
käy painiottelun Japanin saarten herruudesta. Myös toisessa varhaisessa 
historiankirjassa, vuonna 720 ilmestyneessä Nihonshokissa, sumo liitetään 
saarivaltion kehitykseen.

Vuonna 734 alkoi Närän, Japanin silloisen pääkaupungin, hovi järjestää 
vuosittaisia sumoseremonioita. Päiväksi valittiin heinäkuun seitsemäs. Myös 
rahvas harrasti shinji-zumoa, jumalien palvontaa painimalla, juhlien yhteydessä.

Sumon uskonnolliseen alkuperään viittaa myös Omishiman saarella 
edelleen harrastettava hitori-zumo, yhden miehen sumo, jossa shinto-pyhäkön 
henkilökuntaan kuuluva vertauskuvallisesti ottelee riisipellon jumalan kanssa. 
Ihminen aina häviää kamppailun, jotta suhteet jumalaan pysyisivät kunnossa.

Sumo kuului .
samurain koulutukseen
Sumo kuului keskiaikaisen samurain, soturin, taitoihin (bushido) siinä missä 
miekkailu, jousella ampuminen tai ratsastus. Monet ammattimaisetkin sumotorit 
saivat paikkansa suoraan linnanherroilta, daimyoilta. Nykyaikaisista budo-lajeista 
(karate, judo, aikido yms.) ei vielä tuolloin tiedetty mitään. Myöhemmin sumosta 
kehitettiin myös nykyisen ju-jutsun alkumuoto.

Vuoden 1868 Meiji-uudistus, jossa samurai-hallinto lakkautettiin, järkytti 
myös sumoyhteisöä. Painijat eivät enää saaneet palkkaansa daimyoilta. Läntisten 
aatteiden kiihottamat sanomalehdet kirjoittivat, että "barbaarinen sumo pitäisi 
kieltää** tai että "sumon alastomuus on noloa'*.
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Tilanteesta selvittiin kuitenkin onneksi säikähdyksellä. Nopea 
länsimaistuminen sai aikaan vastareaktion: syntyi liikkeitä perinteisen japanilaisen 
kulttuurin, siis myös sumon, säilyttämiseksi. Epävarmuuden aika päättyi, kun 
keisari vuonna 1884 hyväksyi sumo-otteluiden järjestämisen.

Sumohierarkian huipulla ovat suurmestarit (yokozuna) sekä sanyaku-luokat (ozeki, 
sekiwake ja komusubi). Aloittelija joutuu ottamaan vauhtia maezumo-turnauksista. 
Esimerkiksi yokozunaksi yleneminen edellyttää joko kahta peräkkäistä voittoa 
ozekina (yokozunasta seuraava arvoluokka) tai muuten erityisen hyvää menestystä 
viimeisimmissä turnauksissa. Valinnasta päättää erillinen valintaraati.

Kirjoittajalta ilmestyy lähiaikoina ensimmäinen suomenkielinen 
sumokirja "Sumo - Jumalten paini".
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JAPANIN ARKKITEHTUURI

LÄNTISEN AJATTELUN JA MODERNIN KONSTRUKTION 
TULO JAPANIN ARKKITEHTUURIIN

Samalla kun 1868 oli virallisesti solmittu yhteydet Eurooppaan ja läntiseen 
maailmaan yleensä, omaksuttiin länsimainen muotoajattelu myös 
pukeutumisessa ja julkisten rakennusten arkkitehtuurissa. Japaniin kutsuttiin 
useita arkkitehteja Euroopasta ja Yhdysvalloista. Vuonna 1871 Tokion 
yliopistoon perustettiin KÖBU DAIGAKU, rakennusosasto kouluttamaan 
arkkitehteja. Ulkomaisten arkkitehtien osuus visuaalisessa muutoksessa oli 
ensiarvoinen, mutta konstrukstio perustui japanilaisten käsityöläisten, 
puuseppien luomaan järjestelmään. Nyt nämä määrittivät entistä tarkemmin 
KIWARI- ja TATAMI- WARI-mitoituksen ja kehittivät oman geometrisen 
järjestelmänsä, KIKIJUTSU, joka perustuu japanilaisten alkuperäiseen 
matematiikkaan.
Puuseppiä kaikkialla Japanissa kehoitettiin perehtymään hallituksen maahan 
tuomien arkkitehtien töihin. He tutkivat myös länsimaalaistyylisten 
rakennusten ulkoasun suunnittelua ja tekniikkaa Yokohamassa, Kobossa ja 
Nagasakissa, joissa monet ulkomaalaiset asuivat. Innolla länsimaisuutta 
suhteutettiin japanilaiseen mitoitukseen ja kikujutsujärjestelmään. Ympäri 
maata nousi julkisia rakennuksia, joita voisi nimittää pseudolänsimaisiksi. 
Tällä hetkellä ympäri maailmaa toimii yli kymmenen japanilaisen 
rakennusyhtiön suunnittelutoimistot. Lähes kaikki juontavat alkunsa Edo- 
kauden käsityöläissuvuista.
Kobu Daikagussa loppututkintonsa suorittaneet pystyivät rakentamaan 
puhtaasti länsimaistyyppisiä rakennuksia, joista varhaisimpia esimerkkejä 
ovat Tatsunon japanin pankin pääkonttori, Tokion asema ja Katayama Tokuman 
Akasakan palatsi. Johtuen Japanin maaperän järistysalttiudesta oli kuitenkin 
käytettävä tukevampia pylväitä ja paksumpia seiniä. Vaikutelma on tästä 
johtuen kömpelö; toinen mahdollisuus, teräsbetoni, ei olisi paljoakaan 
muuttanut tilannetta.
Silloinen rakennusten standardeja koskeva laki määräsi maksimikorkeudeksi 
31 m. Sitä korkeammat konstruktiot olisivat vaatineet rakennuksen painon 
kannattamiseksi vieläkin jykevämmät pylväät, jotka vuorostaan olisivat 
lisänneet painorasitusta ja täten tuloksena olisi ollut täysin epätaloudellinen 
lopputulos.
Aikanaan lännestä saapuivat myös modernit arkkitehtuurin virtaukset.
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Japanilaiset arkkitehdit olivat kiinnostuneita länsimaisen modernin ja 
perinteisen japanilaisen arkkitehtuurin välisistä jännitteistä; toisaalta pilari- 
poikkihirsirakenteen tilavaikutelma ja toisaalta moduuliajattelu. Muiden 
muassa Yoshida Tetsuo, Maokawa Kunio, Tange Kenzo, Kikutake Kiyonori 
hakivat ratkaisuja soveltaakseen länsimaisia piirteitä japanilaisiin 
realiteetteihin.
Tästä on hyvä esimerkki Tange Kenzon Kagawan hallintovirasto, yllättävä 
yhdistelmä modernia arkkitehtuuria ja perinnemuotoa. Rakennus toteutui 
aikana, jolloin Japani oli juuri toipunut sodasta. Rakennuksessa käytettiin 
valurautabetonitekniikkaa ja suuri osa raudoituksesta oli käsin valettua. 
Kagawan hallintorakennusta pidetäänkin esimerkkinä uuden tekniikan ja 
käsityötaidon yhdistelmästä.
Vuoden 1964 Tokion olympialaiset olivat tilaisuus ja näyttö Japanin uudesta 
arkkitehtuurista. Tunnetuin rakennuksista on Tangen Tokio Gymnasium, joka 
japanilaisittain kaartuvasta katosta huolimatta on selvästi kansainvälistä 
arkkitehtuuria. Tange, Kikutake, Maki, Fumihiko, Isozaki, Arata, Kurokawa, 
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Kisho, Ando ja Tadao ovat nimiä, jotka tunnetaan ympäri maailman 
arkkitehtuuristaan. Ensi näkemältä heidän työnsä ovat modernia arkkitehtuuria 
muistuttaen usein esimerkiksi italialaista nykysuunnittelua. Tarkemmin 
paneuduttaessa niistä kyllä löytyy selvä japanilainen juonne.

1 Tokio Sky House Otavvassa 
Kikutako Kiyonori 1958

2 Tokyo Metropolitan Festival Hall 
Maekawa Kunio 1961

3 Tokio National Gymnasium
Tange Kenzo 1964

3
17



18 4



Perinteisessä japanilaisessa horisontaalisessa arkkitehtuurissa ei näy 
yritystäkään kohota korkeuksiin lukuunottamatta pagodeja, jotKa ovat Intiasta 
tuotua muotoa. Nykyinen Tokio ja Osaka taivaisiin kurottuvine 
pilvenpiirtäjineen kohoavat yli horisontin. Yhdenkään pagodin ei tiedetä 
sortuneen maanjäristyksessä ja niistä onkin omaksuttu keskimasto, joka saa 
rakennuksen joustamaan ja kannattaa sitä selkärangan tavoin.

Tämän sarjan tarkoituksena on ollut kertoa erityisesti visuaalisessa mielessä 
rakentajan matkasta menneisyydestä nykyisiin aikoihin. Uusin japanilainen 
arkkitehtuuri on oma riemastuttava maailmansa, joka vaatii oman tilansa 
myös sanallisesti.

Laura Lappalainen 
taiteitten kandidaatti 
Lähde:
Japanese Architecture 
by Kawazoc Noboru

4 Tsukuba Center Ibaraki prefektuurissa 
Isozaki Arata 1983

5 Tokion hallintokeskus
Tange Kenzo 1991
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ARKKITEHTUURISARJAAN LIITTYVÄÄ SANASTOA

KOFUN古墳___ ___keisarillinen hauta

4. 5. vuosisata

INABEいなべー___Yamato hallitsijoiden 

aikainen kirvesmies-
laivanrakentajayhteisö

TAHOTO ___________ kaksikerroksinen pagodi

たほうとう
NUKIぬき_____ ___pylväita yhdistavä 

puupalkki
DÖ 堂一 temppeli, halli, sali

KONDO建堂___ ___temppel i, jossa ova t 
pyhät kuvat

HONDO本堂___ ___paätemppeli

KODO 講堂___
GOJU NO TO

___aud itorio

五重の塔_______vi isikerroksinen pagod i

MOKOSH!もこし_alueen aitaus, johon
asti kansan on 1upa tu11 a

KAIRO回廊 galleria
KAM[ 神______ junia luus

HONDEN 木殿ー__ junialuudel le omistettu 
shinto temppel i

HÄIDEN はいでんiiskovi 1le tarkoitettu
rakennus shinto temppelissä

SHINDEN 寝殿ー__kirjaimellisesti nukkumis- 

halli, hov i väen asuinpaikka

CHUMON 中門ー
TENJOBIT0

_ päaportaali

天井人______ 一korotetulla lattialla
elävät ihmiset

JIGEBITO 

地下人_______ 一maankaraaralla elävät ihmiset
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TATAMI 畳 n. 5 cm paksu 90 x 180 cm
olki täytteinen alusta, päällys 
kudottu ka i s 1 oi sta. Sen mukaan 
myös asumukset mitoitetaan

FUSUMA ふすま_tiloja jakava, luja 1la 
paperilla paällystetty 
1 iukuovi(puusäleikko)

K I WARI 木割__  puumater iaa I in nii tta jär jeste 1 mä
TATAM1WAR1

畳害リ tatami mittajärjestelmä
SHOJI 障子 läpikuultava! la paperilla

pei tetyt  liukuovet
CHASHITSU 茶室_teeseremoniahuone
KURA 倉.varastohuone
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Japanilaista porsliinia, 1800-luku. Korkeus 9 cm, hinta 180〇,-/pari 
Japanskt porslin,1800-tai. Höjd 9 cm, pris 1800,-/par.
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O-HAGURO
ELI HAMPAIDEN MUSTAAMISESTA WANHASSA JAPANISSA

Tomo-lehden edellisessä numerossa kysyttiin Mondai-palstalla miksi 
japanilaiset ennen vanhaan värjäsivät hampaansa mustiksi. Tästä ai
heesta innostuneena wanha Ronny-kettu, joka aina on ollut kiinnos
tunut naiskauneudesta, sukelsi jälleen kerran pölyisiin arkistoihin
sa katsoakseen mitä auktoriteetit aiheesta ovat mieltä.
Hampaiden värjääminen on tiettävästi muinoin ollut Kaakkois-Aasian 
alueella verraten yleistä. Näin ollen on todennäköistäz että tämä 
tapa alkujaan on tullut Japaniin ulkoapäin, todennäköisesti eteläi
sestä suunnasta. Tietääkseni kiinalaiset tai korealaiset eivät tätä 
tapaa noudattaneetz sen sijaan siellä vallitsi naisten keskuudessa 
toinen outo tapa, jalkojen nyörittäminen ( ” lily foot *' ), mikä 
tapa taas ei koskaan levinnyt Japaniin.
Japanissa hampaiden mustaaminen ( haguro tai kunnioittavasti 
o-haguro ) tunnettiin jo 900-luvun lopulla ja siitä on maininta esi
merkiksi Genji Monogatari * ssa. Sitä harrastettiin aluksi lähinnä 
hoviaatelin piirissä ( sekä miehet että naiset ), mutta myöhemmin 
tämä tapa levisi yläluokan yleiseksi tavaksi. Kerrotaan esimerkiksi, 
että Hojo-suvun kannattajat ( siis 1200-luvulla ) mustasivat ham
paansa uskollisuuden merkiksi hallitsijaansa kohtaan. Tätä tapaa, 
joka alkujaan oli Taira-suvulta peräisin, kutsuttiin " Odawara-tyy- 
liksi", Hojo-suvun hallituskaupungin mukaan.
Tokugawa-kaudella haguro * sta oli tullut vakiintunut tapa naisten 
keskuudessa, mutta miehet ( paitsi hoviaatelin piirissä ) eivät sitä 
enää noudattaneet. Näin siitä tuli nimenomaan naimisissa tai naima- 
iässä olevien naisten tunnus, samoin kun kulmakarvojen poisnyppinen. 
Mainittakoon että muutos naimisiin mentäessä tapahtui myös tukka- 
laitteissa ja kimono-tyylissä. Vaikka lähteissä sitä ei suoraan 
mainita, on otaksuttava, etteivät mm. geishat tätä tapaa noudatta
neet, eiväthän he olleet naimisissakaan ! Haguro jatkui aina Meiji- 
kauteen saakka, jolloin keisarinnan esimerkki vuonna 1872 suuresti 
vaikutti siihen että hampaiden mustaaminen lopetettiin.
Miksi sitten hampaat värjättiin ? Ensinnäkin tämä oli Tokugawa-kau
della jo niin vakiintunut tapa, että varttunut nainen, jonka hampaat 
eivät olleet värjätyt näytti jokseenkin oudolta sen ajan japanilai
sen silmissä - siis esteettinen syy. Geishat ilmeisesti olivat asia 
erikseen ! Toisaalta voidaan kyllä ajatella, että syy alunperin oli 
ollut päinvastainen - naimisissa oleva nainen ei saanut näyttää 
liian kauniilta ja puoleensavetävältä.
Yhtä paljon mielipiteet käyvät ristiin haguro'n terveellisyydestä. 
Jotkut lähteet ( esim. Joya ) väittävät, että must.aaminen piti ham
paat puhtaina ja terveinä. Toiset taas pitivät tapaa vähintäänkin 
vahingollisena, mustaamiseen käytetyn mixtuuran takia. En malta olla 
siteeraamatta silloisen maamiehemme Carl Peter Thunberg'in originaa- 
litekstiä ( nyt tulee " pakkoruotsi " hyvään tarpeeseen ":
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Dezima 1776.

Det, fom i fynnerhet fkilde de gif- 
ta Fruntimren ifrän de ogifta, voro 
deras fvarta tänder, fbm i deras tycke 
voro rätt vackre, men i de fläfte andre 
Länder fltulle kunna fkräma mannen ur 
Huiet. Udeendet af en vider mun med 
fvarte glänfande tänder förekom, atm in- 
ftone mig, bäde fult och obehageligt.

Den fvårtan, fom hårtil nytjas, kal* 
lades Obaguro eller Canni och tilreddes 
utaf urin, jernfilipan och Sakki. Den 
är ftinkande och frätande. Den biter fig 
fä ftarkt in uti tänderne, at den med 
möda pä flere dagars tid kan aflkrapas 
och aftvättas. Den är fä fråtande, at 
tandkött och läppar, under dets päftryk- 
ning, mäfte vai betäckas, fä framt de 
icke deraf fkola blifva helt blä. Nä- 
gre börja redan nytja denna prydnad, 
fä fnart de fä friare och blifva för- 
lofvade.

Tuossa tuli jo mainittua mixtuuran koostumuskin, vaikka virtsan 
käyttö komponenttina ei kyllä myöhemmissä lähteissä enää esinny. 
Niille jotka kuitenkin haluavat kokeilla hampaiden mustaamista " a 
la Japonaise ", annan seuraavassa myös Mitford * in 1860-luvulla erää
ltä tunnetulta Edolaiselta apteekkarilta saaman reseptin, taas alku
peräistekstinä :

a Take three pints of water, and, having warmed it, add half a 
teacupful of wine. Put into this mixture a quantity of red-hot 
iron ; allow it to stand for five or six days, when there will be a 
scum on the top of the mixture, which should then be poured into 
a small teacup and placed near a fire. When it is warm, powdered 
gall-nuts and iron filings should be added to it, and the whole 
should be warmed again. The liquid is then painted on to the 
teeth by means of a soft feather brush, with more powdered gall
nuts and iron, and, after several applications, the desired colour 
will be obtained."
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Eli siitä vaan kokeilemaan 一 ehkä sulhanen tai aviomies vallan ihas
tuu ! Väri kuluu pois muutamassa viikossa, joten ei se niin vaaral
lista ole.
Sen sijaan haguro oli sen ajan naisväelle kyllä työläs toimenpide. 
Mixtuura piti ensin valmistaa ja sitten levittää hampaisiin sivel
timellä vähintäänkin joka toinen päivä, jotta hampaat pysyisivät 
siistin ( ? ) mustina. Muuten väri alkoi rakoilla ja sen jälkeen 
hampaat vasta hirveän näköisiä olivat !
Riippuen hampaiden laadusta tämä prosessi saattoi olla hyvinkin 
hankala ja aikaavievä. Yamakawa Kikue kertoo isoäidistään, jolla oli 
niin posliininkiiltävät hampaat että mixtuura ei kertakaikkiaan nii
hin kunnolla tarttunut. Näin ollen hänen piti ensin lakata hampaansa 
ja sen jälkeen kuivattaa niitä pitämällä punaisenhehkuva hiilenpalaa 
etuhampaidensa lähellä - sitten vasta mixtuura applisoitiin hampai
siin. Mitä kaikkea nainen ei tekisikään kauneutensa vuoksi !
Lopuksi täytyy todeta, että yleensä muuten jotakuinkin historialli
sesti oikean kuvan antavat japanilaiset jidai-geki leffat ( vali
tettavasti ? ) harvoin noudattavat historiallista totuutta hampaiden 
mustaamisen suhteen. Jos pokkeuksellisesti jollakin roolihahmolla on 
mustatut hampaat niin se on taatusti elokuvan roisto -liero hovi- 
mies tai häijy anoppi ! Harvoin kai naispuolisen elokuvatähden imago 
kestäisi mustin hampain esiintymisen. Toisaalta, kyllä kai loppujen 
lopuksi on myönnettävä, että pieni historian väärennös tässä asiassa 
on hyväksyttävissä.
Mutta, chotto matte kudasai, on eräs alue missä o-haguro elää edel
leenkin - nimittäin kabuki-teatterissa ja No-teatterissa, missä 
tyyntä nuorta naista esittävä naamion ( komote ) hampaat yhä edel
leenkin ovat tyylikkäästi mustatut.

Wanha Ronny-kettu

Millään hinnalla

omakseni en saa poutapilveä.

Talven yli lämpimänä nukkuu 

kesä puhtaan lumipeitteen alla.

Kirsti Suomivuori
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Elsa Mäkelä on taas muistanut Tomoa hauskalla joulukirjeellä. Tässä 
kolme tuttua joululaulua Japaniksi:

JOULUPUKKI

1. Santa Kuroosu, Santa Kuroosu 
shirohige no ojisan, 
senaka ni 〇 nimotsu 
taihe desu ne, ne! 
Minna no ninkimono, 
kawaii obooshi, 
kokoni mo kodomotachi ga 
tanoshimi ni shiteiru.

2,

NO

1.

2.

Santa Kuroosu, Santa Kuroosu, 
shirohige no ojisan, 
isshoni yo 〇 sugosoo, 
koko wa tanoshii yo!
Itsudemo yookoso,
suwari ni oide yo, 
moshi asobitai nara, TONTTUJEN JOULUYÖ
ojisan mo doozol

1. Akari ga kie, hito wa neru yo,
ONKOS TULLUT KESÄ minna neru,

yoru ni natte shizuka ni naru, 
Saa, natsu ga kita yo, shizuka ni,
fuyu no kisetsu ni, :,: pinpon pan pon pon,
su 〇 tsukurimashoo ne, pinpin ponpon, pin pon pan :,:
kotori no tameni

2. Yooseitachiwa tsumasaki datte
Momi no roosoku ga, kossori to,
sakihajimeta yo, hashi no shita kakete yuku yo,
kurai fuyu no yo ni kakete yuku
konnani akaku, ふ：...

3. Toshiyori mo wakagaeru, 
kodomo no yooni, 
magatta senaka mo 
massugu ni naru.

3. Soshite asoboo momi no shita de, 
momi no shita de, 
asahi ga sora ni noboru made, 
noboru made
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1993 1994

ti 28.12. la 8.1.

ti 25.1.

ti 8.2.

la 19.2.

la 5.3.

ti 22.3.

Tiedustelut ja yhdistyksen 
puolesta koordinoija: 
Laura Lappalainen P.637 036 
ma ja to klo 8-10.00 
Viikolla 36 (5.-12.9.) 
matkoilla. 

HUOM!
Tämä etu vain

Paluupäivä vapaasti valittavissa; 
lentopäivinä keskiviikko tai 
sunnuntai.

vähintään 6 kk.
jäsenenä
olleille ・

32



33



Sivellintietoa
BAMBUSIVELTIMET

Nämä siveltimet kehitettiin aikoinaan käytettäväksi Sumi-Tussin kanssa. Siveltimen rakenne ja valittu karva 
määräävät kunkin siveltimen ominaisuudet ja käyttötarkoituksen.

Rakenne
Toisin kuin muut siveltimet, bambusiveltimet muodostuvat yleensä kahdesta eri osasta: keskiytimestä ja ulom
masta kääreosasta. Keskiytimeen valitut karvat kootaan täysin suipponevaan muotoon. Tämä muoto määrittää 
tarkoin siveltimen pituuden ja jäykkyyden ollen näin koko siveltimen perusta. Ulompaan kääreosaan valitaan 
suhteellisesti pehmeämpiä karvoja. Tämä osa määrittää siveltimen värinottokyvyn ja jäljen. Sivellin on 
lopullisesti valmis, kun nämä kaksi osaa on koottu ja sidottu yhteen.

Karvat ... .
Bambusiveltimiin käytetään lukuisia eri karvalaatuja. Tämä johtuu siitä, että kaikilla karvoilla on omat luontai
set ominaisuutensa. Esimerkiksi kauriin karva antaa siveltimelle lujan kestävyyden. Joustavuuden eri asteita 
saadaan käyttämällä ponin, punanäädän jne karvoja. Pehmeämpiä karvoja kuten lammas ja vuohi käytetään 
niiden kyvyn takia pidättää väriä. Yhdistämällä oikeassa suhteessa eri karvoja muodostuu lopullinen 
sivellinkokonaisuus.

Sivellinluokat
Bambusiveltimiä on kaksi eri luokkaa, joiden käyttö eroaa toisistaan. KATAME on tärkätty sivellin ja
S AB AKI irrallaan oleva sivellin. Siveltimen luokka tulisi määrittää ja käyttää sitä luokan mukaisesti oikein.

KATAME
KATAME-sivellin on yleensä jäykkäkarvainen ja väriltään ruskea. KATAME-siveltimissä jätetään aina sivel
timen tyviosa pysyvästi tärkätyksi. Tärkätty tyvi pitää jäykät karvat sidoksissa toisiinsa ja pysyvästi kärkeen 
suunnattuina. Se ylläpitää myös siveltimen joustavuutta vetoa suoritettaessa. Jos tyviosaa ei säilytetä tärkätty- 
nä, ei sivellin enää täytä tarkoitustaan. Uusi KATAME-sivellin valmistetaan käyttöön vapauttamalla kär- 
kipuoliskon karvat hellävaroen sormin ja poistamalla siitä tärkki. Käytössä ainoastaan vapautettu kärkiosa 
kastetaan tussiin tai väriin. Tyviosa tulee aina pitää koko ajan kuivana. Puhdistettaessa sivellintä kastetaan 
vain sen kärki veteen ja kuivataan. Tämä toistetaan muutaman kerran. Tussin täydellinen poistaminen ei 
ole suositeltavaa. Saippuaa ei puhdistuksessa tule käyttää. Muista! Älä koskaan Rasta siveltimen tvviosaa, 
sill負 muutoin sen perusta katoaa.

SABAKI
SABAKI-siveltimet ovat yleensä pehmeäkarvaisia ja väriltään valkoisesta vaaleanruskeaan. Uusi SABAKI- 
sivellin valmistetaan käyttöön vapauttamalla koko sivellin ja poistamalla siitä kaikki tärkki vedellä huuhto
malla. Aina kun S AB A KI - sivellintä käytetään tulee koko sivellin kastaa läpikotoisin tussiin tai väriin, 
jotta siitä poistuu kaikki ilma. Vähänkin ilmaa siveltimessä estää sitä toimimasta sille kuuluvalla tavalla. 
Muotoile karvaosa tiiviiksi ennen tussin levittämistä. Tällä varmistat, että sivellin pitää anteliaan runsaan 
määrän tussia ja sallii pehmeän liikkeen ja juoksun. Sivellin puhdistetaan huuhtomalla se läpikotaisin 
vedellä jonka jälkeen se kuivataan.

Menso hienot viivat, kepeät ääriviivat, yksityiskohdat: lehden suonet, höyhenet, sulat, kulmakarvat
jne.

Saishiki

Kumatori

Hake

MENS
värityssivellin; käytetään, kun piirtämisen jälkeen jokin alue tulee värittää; vesivärisivellin.

käytetään häivytyksiin ja varjostuksiin; vesivärisivellin.

litteä, suurten pintojen värityssivellin: meri, usva, pilvet jne. Käytetetään myös liimaamiseen 
ja liisteröintiin.
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KALLIGRAFIA- ja TUSSIMAALAUS- 
VÄLINEET：
siveltimet, paperit, tussit, 
tussikivet jne
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Lisää juttua kirjoitusmerkeistä.
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ONQMATOPOETIIKKAA
butsu butsuぶっぶつ
Ano h i t.o wa nan i ka butsu butsu i inagara tach i sa tta.

あのひとはなに力、ぶっぶついいながらたちさった
Hän poistui mutisten jotain itsekseen.

chachakucha ちゃちゃくちや
chacha kucha ni suru

ちやちやく ちやにする /saada (Jostain) a i kaan sekasotku

chin chin ちんちん二 helistä,kilista
Suzu ga chin-chin natte imashita.
鈴がちいんちいんなっていました。
Kello helisi "k 1ing k 1ing”.

chi ra chi ra ちらちら
Yuki ga chira chira furu.
雪がちらちら降二!um i sataa hi1jalleen

Sakara no hana ga kaze n i ch i ra-ch i ra ch i ru.

桜の花が風にちらちら散る。二Kirsikan kukat lei jäi1ivat.

Empo n i akar i ga ch i ra ch i ra mieta.
遠方に明りがちらちら見えた二Kaukana häämötti valo.

doki doki どきどき
Watash i wa sono hoch i wo k i i te inune ；a dok i dok i sh i mash i ta.

私はそのニュウスを聞いて胸がどきどきしました。
Kuultuani uutisen sydämeni alkoi jyskyttää.

don don どんどん
Don don ame ga furu.

どんどん雨が降る。二Sade rummuttaa.

dondon ureru.

どんどん売れる二 mennä kaupaksi kuin haka
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金吠画

YHDISTYKSEN PÄÄMAJA Wccksellintie 6.

25.1.1994 OROCH1 (JÄTTILÄISKÄÄRME)

Ohjaus: Makino Shozo (1925) Näyttelijät: Bando Tsumasaburo, Misao Seki, 
Utako Tamaki. Mustavalkoinen, mykkäelokuva, n. 80 min. Japanit, välitekstit. 
Elokuvan juoni sijoittuu 1800-luvun alkupuolelle ja elokuva kertoo 
nuoresta samuraista, joka olosuhteiden pakosta (mm onneton rakkaus) 
joutuu pakenemaan klaanistaan. Pian hän joutuu Yakuza-maailman kanssa 
tekemisiin ja loppujen lopuksi viranomaisten takaa-ajamaksi.
Orochi on eräs kuuluisan ohjaajan harvoista säilyneistä varhaisista elokuvista, 
jonka pääosan esittäjä "Bantsuma'sta" tuli 30-luvun japanilaisen elokuvan 
supertähdeksi. Ilmoittautuminen: Laura Lappalainen puh.+fax 637 036

22.2. 1994 ICHIBAN UTSUKUSHIKU (KAIKKEIN KAUNEIN )

Ohjaus: Kurosawa Akira (1944). Näyttelijät: Shimura Takashi, 
Sugai Ichiro, Kyokawa Soji, Irie Takao. Mustavalkoinen, n. 85 min. 
Englantilaiset tekstit.
Kurosawan vähemmän tunnettua tuotantoa sota-ajalta. Elokuva kertoo koti
rintaman oloista, optisia instrumentteja valmistavan tehtaan nuorista 
naistyöntekijöistä ja heidän uhrautuvasta työstään sotaponnisteluja varten 
Elokuva on tehty puolidokumcntaariscen tyyliin ja esimerkiksi kuuluisa 
ohjaaja Kinoshita Kcisuke piti tätä elokuvaa Kurosawan parhaimpiin töihin 
kuuluvana. Ilmoittautumiset: Laura Lappalainen puh. 637 036

22.3.1994 YAGYU ICH1ZOKU NO INBO (YUGYU-SUVUN SALAJUONI)

Ohjaaja : Fukusaku Kinji (1978) Näyttelijät: Yorozuya (Nakamura) 
Kinnosuke, Matskata Hiroshi, Oiba Sony. Väriclokuva, n.120 min. 
Suomenkieliset tekstit. Tunnetun "action'1 ohjaajan Fukasaku Kinjin 
vauhdikas samuraitarina Yagyu-suvun intriigeistä 1600-luvun Japanissa. 
Yagyu-suku toimi 1600-luvusta alkaen Tokugawa-shogunien virallisena 
miekkailuopettajana. Ilmoittautumiset: Laura Lappalainen puh.+fax 637 036

8.2. 1994 KLUBI-ILTA

Yhteiseloa ja vapaata keskustelua Japaniin ja yhdistykseemme liittyvistä 
aiheista ja miksei muistakin.
Alustukseksi Wanha Ronny-kettu esittää historiallisia diakuvia ensimmäisestä 
Japanin matkastaan anno dazumal 1968. Koska tila on rajallinen ilmoit
tautuminen Heini Wiljander puh.työ 140 411.
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弔如U奶
KIRJASTO on poikkeuksellisesti kiinni tammikuun ensimmäisenä 
lauantaina. On KOIRAN vuoden ensimmäinen päivä. HYVÄÄ UUTTA 
VUOTTA!15.1. kirjoja voi tulla lainaamaan yhdistyksen päämajasta 
WeckselIintie 6 klo 12-14. Kirjojen laina-aika on 1 kk. Normaa
listi kirjasto on avoinna jokaisen kuukauden 1.ja 3.lauantaina. 
Kirjastossa on yli 1000 nidettä japanin kulttuuria käsittelevää 
lainattavaa kirjallisuutta sekä paikan päällä katseltavia haku
teoksia .
KOKKAUSKURSSI ravintola KOTOssa Kalevankatu 21 opetellaan keittiö- 
mestari KENICHI KAKUTOn johdolla tekemään SHABU-SHABUa. Kurssin 
hinta 60:-. Aika: ma 10.1. klo 17.00. Ota essu mukaan. Kurssin 
hinta maksetaan JKY:n postisiirtotilille 800021-6481 665. Ilmoit
taudu ark. klo 9-11 puh. tai fax 637 036. 8 mahtuu kokkaamaan.
IKEBANA Asetelmia tehdään YOKO KOBAYASHIn johdolla su 16.1.,
13.2. ja 13.3. klo 15.00 yhdistyksen sopessa Wecksellintie 6. 
Ilmoittautumiset ark. klo 9-11 puh. tai fax 637 036. 6 mahtuu. 
Kurssin hinta 40:-/kerta sisältää kukat, maksetaan etukäteen 
postisiirtotilille 800021-6481 665.
KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI opettaa kalligrafiaa lauantaisin 
klo 10-12 Porthanian luentosalissa 220. Päivät 5.2., 5.3.,
26.3. ja 23.4. Kurssi maksuton, ei ilmoittautumista.
KIELIKURSSIT
ALKEISKURSSI Maanantaisin klo 17.30 yhdistyksen sopessa Wecksellin
tie 6. Kurssin hinta 30:-/kerta- Ilmoittautumiset puh. tai fax 
637 036 ark. klo 9-11. Ilmoita myös, jos jokin toinen päivä tai 
aika sopii paremmin.
JATKOKURSSI jatkaa kokoontumista keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 
HIROMI UMEHARA-SORSAN johdolla. Mukaan mahtuu. Ilmoittautumiset 
ark. klo 9-11 puh. tai fax 637 036. Kurssin hinta 30:-/kerta.
Kerro myös, jos jokin muu aika sopii paremmin.
Keväällä pidetään tussimaalauksen SUMI E-kurssi. Myös ORIGAMI- 
kurssit alkavat kevää1lä.
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 Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.

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-konsertin, JKY järjestää 
myös teatteri- ja orkesteriryhmien vierailuja sekä elokuvailtoja. Julkaisutoimintaa: japanin 
kielen oppikirja ja siihen liittyvät kasetit, vuosittain ilmestyvä, japanilaisen kulttuurin eri 
alueita käsittelevä HASHI-julkaisu, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO- jäsenlehti. 
Harrastuspiirejä: ikebana, kalligrafia, kielipallo, origami, ruoka, retket ja perinnejuhlat. 
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitten järjestämiseen. Jky:llä on 
myös kirjasto. Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki.

日本文化友の会は19 7 8年に設立され、フィンランドの人たちに様々な日本文化を 

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ています。 

当会は年一度の「水の音」コンサートを初め、日本から劇団やオーケストラ、映画な 

どを招請しています。出版活動としては、日本語テキストとその付属カセットテープ、 

年一回発行の総合日本文化特集誌「橋」、年4回発行の当会機関誌「友」などがあり 

ます。 またサークルとして生花、書道、言葉のボール、折紙、料理の各部が活動し 

ており、その他にも旅行・遠足や伝統的な祭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（HKI 10 ）私書箱3 0 5号」です。

Yhdistyksen johtokunta v.1993

Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist (90)595 068
Varapuheenjohtaja Laura Lappalainen (90)637 036
Sihteeri Heini Wiljander (90)417 456
Taloudenhoitaja Antti Lappalainen (90) 637 036

Varajäsen

Aulikki Sauramo 
Mirja Paatero 
Gunnel Ravi

Naoko Shibayama

(90)150 2535 
(90) 571 541 
(90)555 304

(90)491 039

HARRASTUSPIIRIT
Filmit Ronny Rönnqvist 90-595 068
Ikebana yoko Kobayashi 90-746 746

Japanin kieli
Alkeiskurssi Taija Kurki 90-495 527
Jatkokurssi Hiromi Umehara 90-536 897
Kalligrafia Yoko Kobayashi 90-746 746
Kirjasto Minna Lehmusto 90-341 3313

Jäsenlehti TOMO ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Ilmoitushinnat:1/1 s 200:-,1/2 s 100:-,1/4 s 50:-
Lehti ottaa mielellään vastaan kirjoituksia, kannanottoja, kuvia, jne 41 
osoitteella: PL 305, 00101 Helsinki tai
Päätoimittaja: Laura Lappalainen, Wecksellintic 6, 00150 Hki,P.637 036



サASHI on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n vuosittain julkaisema 
japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä julkaisu.
Jäsenhinta (a> 30 : - paitsi kaksoisnumero 11-12J3,14 @ 35 ：-
Ulkopuolisille vastaavasti 40 : - ja 45 : -Lisäksi tulevat postituskulut.
Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.

HASHI-nimi tarkoittaa siltaa.Tässä tapauksessa kulttuurisiltaa.
HASHIEN 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 Kirjallisuutta mm Chimako Tadan runoja, keskiajan sotaepiikkaa

no 1()l()-vuotis juhlanumero. HEIAN-kauden kirjallisuutta, ZEN- 

maalaustaiteen kaunis tyhjyys, Japani kansainvälistymisen 

paineessa mm.

noll-12 Japanilainen maailmankuva.

no 13 Vanhuus Japanissa.

no 14 Japanilainen maisemasuunnittelu. no 15 Japanilainen kuvaamataide.

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan oppikirja JAPANIN KIELI. Kirjan hinta jäsenille 55:- 

muille 70:-,kasetti I 50：-, kasetti II 40:-.Lisäksi tulevat postimaksu, postiennakko

Tilaa alla olevalla kupongilla. _________________ _____ _____ .
TILAUSKUPONKI Postitusosoite: PL 305, 00101 Helsinki
Tilaan seuraavat Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n julkaisut:
〇 HASHI-julkaisu no_______
〇 JAPANIN KIELI-oppikirja 〇 KASETTI ! 〇 KASETTI II

Nimi Lähiosoite

Postinumero Puh. Allekirjoitus
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella: 
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry 
PL 305, 00101 Helsinki.
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-. POSTISIIRTOTILI:800021-6481 665 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu 
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS

Nimi Puh

Lähiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys Allekirjoitus
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Kannen kuva on ukiyo e(virtaavan maaiIman)- 

kou lukunnan taiteilijan, Hokusain oppilaan 
lltagawa Kuniyoshin (1797 -1861).Koiran i 1 me on 

1ievast i sanottuna mon i merkityksellinen, mutta 

onhan sen oma vuosi aluillaari.

フィンラソド


