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Etukannen kuva:
Talvi on verhonnut Kitayaman seetrit.
Takakannen kuvassa
korkeita seetrejä karsitaan oksista.
Puuhun on kiivetty jo aikaisin aamulla
ja päivän aikana karsija siirtyy puusta toiseen,
hänellä on mukanaan eväät ja alas hän
tulee vasta myöhään illalla.

Kun muutatte, ilmoitattehan uuden osoitteen, etteivät lehdet
palaudu merkinnöin "osoite tuntematon". Sellaisia jäseniä on nyt
parikymmentä ihmettelemässä: "Missä Tomo?"

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
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 perinncjuhlat.
Yhdistys osallistuu myös japanilaisen kuvaamataiteen näyttelyitien järjestämiseen. Jky:llä on
myös kirjasto. Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki.
日本文化友の会は1978年に設立され、フィンランドの人たちに様々な日本文化を

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、「ヘルシンキ申央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY：N JOHTOKUNTA 1995
Minna Lehmuston siirryttyä syksyllä Singaporeen opiskelemaan idän kauppaa on johtokunnan
uudeksi jäseneksi nimitetty japonologi Annukka Ollikainen, joka hallitsee japanin kieltä ja
kulttuuria. Annukka-san toimii myös kirjastonhoitajana.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Varajäsenet

Ronny Rönnqvist
Raino Hurme
Heini Wiljander
Antti Lappalanien
Laura Lappalainen
Soili Suominen
Annukka Ollikainen
Tomoko Saito-Soinisalo
Pauliina Vuorinen

90-595 068
90-529 399
90-296 3238
90-698 6496
90-698 6496
90-718 655
90-633 011
90-286 801
90-635 868

Ronny Rönnqvist
Laura Lappalainen
Yoko Kobayashi

90-595 068
90-698 6496
90-746 746

Naomi Heino
Pia Matilainen
Yoko Kobayashi-Stjema
Annukka Ollikainen
Unto Kilpinen
Pär-Johan Sandell
Laura Lappalainen
Gunnel Ravi

90-746 746
90-633 011
90-490 256
90-555 755
90-698 6496
90-698 6405

Raino Hurme

90-529 399

HARRASTUSRPIIRIT
Filmit
Ikebana

Japanin kieli
Kalligrafia
Kirjastonhoitaja
Kirjoitusmerkit jne
Origami
Ruokapiiri
Sumi-e
UYYJ:n yhteys
henkilö

PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Valo voittaa, kertovat.
Ja TOMO on taas myöhässä, mutta kun se tuppaa
paisumaan niinkuin Tomon ystävienkin määrä, jota en
kerro vielä. Tulkaa vuosikokoukseen 25.2. klo 15
TOMOHIMAAN. Sitten kerrotaan.
Tulkaa tosiaan! On vähän turhauttavaa tämä
puurtaminen, kun ei naamoja näe, vaikka täytyy
myöntää, että kyllä kehujakin on tullut.

Kairinmaru oli pannut parhaat sushinsa pöytään
yhdistykseläisten ollessa siellä puikkoilemassa.
Ja pääpalkinnon, Temperan lahjoittaman
kalligrafiasetin, voitti tietenkin sihteerimme
Heini Wiljander ja Tokyokanin lahjoittaman teekannun,
jota allekirjoittanut oli katsellut sillä silmällä,
voitti puheenjohtajamme Ronny Rönnqvist.
On siinä jotain...

Olen kuullut muitten kulttuurijärjestöjen johtokuntien
jäseniltä, että heitä on milloin minkäkinlainen
vainoharhainen puhelimessa kiusaamassa, mutta
näin ei tosiaan ole JKY:n laita. Eilen tosin soitti
suhisevan juovuksissa oleva naisen ääni ja kysyi,
nimeä mainitsematta: "Mihin she lihana japanilainen
poliishi on joutunutsh ?" Onko meillä semmoinen
jäsenistössä? HM!?

Tulkaa joukolla KOTOON 42.
UUDEN VUODEN JUHLAAN!

Laura Lappalainen
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日本語

KIELIKURSSIT

Syksyllä alkaneet alkeiskurssi, jatkokurssi ja keskustelu-jatkokurssi jatkuvat.
On tullut kyselyjä uudesta alkeiskurssista, jos olet kiinnostunut, soita.
Kurssien hinnat: 350:-/16 kertaa. Tarkemmin puh 90-698 64 96.
Opettajina toimivat: Naomi Heino ja Pia Matilainen
Jos lasten kieli-/keskustelutunnit tms kiinnostavat, soita Naomi Heino 490986.

KALLIGRAFIAKURSSIT

書^首

Porthaniassa Hallituskatu 11,huone 224 maanantaisin klo 18 - 20
—
Seuraavina päivinä: 29.1.,26.2., 25.3. ja 22.4. Opettajana Yoko Kobayashi.
Ensikertalaisille Yoko-sanilla on siveltimiä, tussia ja paperia, jos sinulla on
omia, ota mukaan. Kurssi on ilmainen eikä edellytä ilmoittautumista.
Vuoden 1996 ohjelmaan kuuluvat myös PERINNETANSSIT, KERAMIIKKA,
ORIGAMI JA IKEBANA. Niistä tietoa ensi Tomossa.

KOTOSSA KOKATAAN JAPANILAISTA

和食

Meitä opettaa Kenichi Kakuta-san, kuten aikaisemminkin.
Kokoonnumme kolmasti Ravintola Kotoon, Kalevankatu 21.
11.2.,10.3. ja 14.4. Opimme kuinka telidään:1. MISO-keitto ja TSUKEMONO
2. TEMPURA 3. SHABU-SHABU. Maukkaaksi lopuksi syömme yhdessä.
Mukaan mahtuu 8 kokkaajaa, Kurssin hinta yhteensä 210:- Ilmoittautumiset
698 64 96 viimeistään 8.2.

図書館
KIRJASTO on avoinna jokaisen kuukauden ensimmäinen lauantai klo 12.30-13.3〇,
Muina aikoina sopimuksen mukaan joko kirjastonhoitaja Annukka Ollikainen
puh 633 011 tai Laura Lappalainen puh 698 64 96.

将棋世界

TOMOHIMA Wecksellintie 6, 00150 Hki,

Oletko ki innostunut, japani laisesta shakista, Shoogista? Yhdistyksen
kirjastossa TOMOHOMASSA on useita numeroita 将棋世界一julkaisua
ilmaiseksi noudettavissa.Puh 90-698 64 96 tai TOMOHOMA 3.2. klo 1415.

あなたは将棋にお興味ありますか。図書館にでは将棋の雑誌もたくさんあります’
どうぞお無料下さい。
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UUDEN (ROTAN) VUODEN
JUHLA
su 4.2. KLO 18.00 Ravintola KOTOSSA
Kalevankatu 21

Syödään hyvää japanilaista seisovasta pöydästä,
ensin tyhjennetään kipot sakea yhdessä aloitetun
vuoden kunniaksi. Keskustellaan vaikka mitä, meillä
on oma rauha, koko Koto on vain meitä varten.
Juhlan hinta 120:- sisältää kipon sakea ja juhla-aterian
sekä tietenkin hyvän seuran. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset viim. 31.1.:Laura p
698 64 96
Maksut'yhdistyksen tilille: PSP 800021-6481 665
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Kevätkauden JKY- elokuvat!

映画

Huom ! Huom ! UUSI esiintymispaikka lähestulkoon oikeassa leflaympäristössä:
Ryhmäteatteri, Pengerkatu 11 A; sisään pääsisäankäytävästä, joka on auki vain JKY:n esity ksiä
varten.
Muistakaa ilmoittatumiset kuten ennen Lappalaisille puh tai fax 698 64 96.
Tiistai 30.01. klo 18.00
CHUSHINGLTRA
Ohjaus: Matsuda Sadatsugu (1959 )
Näyttelijät: Kataoka Chiezo, Otomo Ryutaro, Nakamura Kinnosuke, Ichikawa Utaemon, Xlisora
Hibari
Väri, n.120 min.
Japaninkielinen versio, ei tekstitetty !

Tammikuun 3〇, pvnä 1702 Akon 47 uskollista roninia tekivät yöllisen hyökkäyksensä Kira no
Kotsuken taloon. Tästä syntyi Japanin ilman muuta tunnetuin samurai-draama Chushingura. Tänään,
täsmälleen 294 vuotta tämän tapahtuman jälkeen katsotaan parhaimpiin kuuluvaa filmatisointia (n.
120 tehty ), jossa Oishi Kuranosuken roolissa esiintyy kuuluisa perioodifilmien tähti Kataoka
Chiezo.Jos vähänkin tuntee storyn niin pysyy kärryillä, joten joukolla mukaan juhlistamaan Akon
samuraitten kostoa.
Tiistai 5.3.klo 18.00
KAMATA KOSHINKYOKU
Ohjaus: Fukasaku Kinji (1983 )
Näyttelijät: Matsuzaka Keiko, Kazama Morio, liirata Mitsuru, Chiba Shinichi
Väri, n.100 min.
Englanninkieliset tekstit.

Tunnetun action-ohjaajan Fukasaku Kinjin tekemä lennokas komedia, joka pyörii elokuvan
maailmassa. Ollaan tekemässä perioodidraamaa Shinsengumi-aiheesta ( eli Bakumatsu-kauden
kuuluisasta valiojoukosta ), mutta kaikki ei suju suunnitelmien mukaisesti varsinkin elokuvan sankarin
kohdalla, joka pitäisi tehdä vaarallisen tuntuisen stunfin eräässä tarinaan kuuluvassa kuuluisassa
taistelukohtauksessa. Tämä hauska elokuva oli vuoden 1983 suosituimpia elokuvia Japanissa.

Tiistai 2.4. klo 18.00
CHIKAMATSU MONOGATARI
Ohjaus: Mizoguchi Kenji (1954 )
Näyltelijät: Hasegawa Kazuo, Kagawa Kyoko, Minamida Yoko, Shindo Eitaro
Mustavalkoinen,102 min.
Ranskankieliset tekstit

Hasegawa Kazuo oli eräs Japanin hienoimmista ja rakastetuimmista elokuvanäyttelijöistä aikavälillä 1930-195〇. Tässä niinikään kuuluisan Mizoguchi Kenjin ohjaamassa
Chikamatsu Monzaemon'in bunraku-näytelmään pohjautuvassa, vuoteen 1683 syoitetussa traagisessa
rakkaustarinassa hän esintyy eräässä bravuurirooleistaan.
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肉体のカリクラフィア

YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi
YSTÄVÄ) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen.
Lehti ottaa ilolla vastaan kirjoituksia ja kannanottoja, lähettäkää ne suoraan
TOMON päätoimittajalle Laura Lappalaiselle, Jussaarenkuja 5 D 40, 00840 Hki
tai kertokaa puh + fax 698 64 96. Myös kuvamateriaali on tervetullutta.
Ilmoitushinnat: 1/1s 250:- (toisto 200:-),1/2s 150:-(100:-),1/4s 80:- (50:-)

HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
Irtonumeroitten jäsenhinta ä 30:-, paitsi kaksoisnumero 11-12 sekä n:rot 13,
14,15,16 ä 35:-. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, HASHISTA on tul
lut myös keräilykohde ja painos on pieni.
HASHIEN AIHEET

Japanilainen teatteritaide
Historia ja yhteiskunta
Kirjallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa
10.1 〇-vuotis juhlanumero,
Heian-kauden kirjallisuutta,
Zen-maalaustaiteen tyhjyys,
Japani kansainvälistymisen
paineessa ym.
11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (painos loppunut)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (rajoitetusti jäljellä)
17. Japanin luonto

4.
5.
6.
7.

JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI,196s
jäsenhinta 60:-, muille 75:-, kasetti I 50:-, kasetti II 40:- lisäksi postituskulut.

SANASTO edelliseen, japani-suomi-japani n. 2000 sanaa, 20:-+postikulut
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TILAUSKUPONKI VIEREISELLÄ SIVULLA

VUOSIKOKOUS
su 25.2. klo 15〇〇
TOMOHIMASSA
Wecksellintie 6
(Puh.luettelon karttalehti 15, ruutu 52x71)

■

いらっしやいませ
TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla. Postiosoite PL 305, 00101 Helsinki. Pankki: PSP 800021-6481 665
HASHI

JAPANIN KIELIODDlkiria

KALENTEREITA

kasetit___________________________________

SANASTO___________________________________________________________________________________

Nimi

Postinumero ja -palkka

Päivämäärä

Lähiosoite

Puh

Allekirjoitus
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KANŌ-KOULUN KAIHTIMET

Kanō-koulun maalarit, ammattitaiteilijat hallitsivat alallaan
sotilashallinnon suojeluksessa ja tukemana Muromachikauden (1333 -1568) lopulta halki koko Edo-kauden (16001868). KanÖ oli vaikuttavin nk kiinalaisen maalauksen ja
panilainen koulukunta.
Ensimmäinen tärkeä Kano-mestari ja perustaja oli KANÖ
MASANOBU (1434 -1530), joka saapui Kiotoon 1460-luvulla
symtymäkylästään Kanösta Izu-Surugan hallintoalueelta (ny
kyinen Shizuokan prefektuuri), jossa hänen isänsä Kagenobu
oli toiminut vähäisempänä sotilasluokan taiteilijana. Kiotossa
Masanobu opiskeli maalaripappi SHUBUNIN johdolla
SHOKOKUJI-temppelissä. 1480-luvulla hän sai Shökokujin
johtavan taiteilijan arvon Muromachin-shögunaatilta. Vaati
mattomasta alusta oli Kano-koulu kasvava laajaksi verkos
toksi taiteilijoita, joita yhdistivät suku- ja oppisiteet ja joka oli
vallitseva julkista ja yksityistä shogunaatin kuvataide-elämää
lähes 250 vuotta.
Kanö-koulun taiteilijat olivat sovinnaisen akateemisen tyy
lin edustajia. Heidän liukuoviin ja kaihtimiin sommittelemansa
maalaukset edustivat klassisin täsmällisin viivoin laakeille
pinnoille sommiteltuja dekoraatioita, jotka olivat erikoisesti
shogun-hallinnon mieleen. Tämä sarja esittelee kuusi Kanōtaiteilijain sommittelemaa kaihdinta, yhden kussakin seuraavassa Tomon numerossa.
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KOTKAT MÄNTYJEN OKSILLA
Kaksi kuusiosaista kaihdinta (160,5 x 360 cm), jotka on
maalattu lehtikullalla päällystetylle paperille.
1500-luku. Eitoku Kano. (Kuvassa toinen kaihtimista.)

Tämä maalaus edustaa tyypillisesti Kano-koulukuntaa:
monumentaalinen, arvokas sommittelu, siveltimen käyttö
varmaa. Yksinkertainen, vakaa sommittelu, jota yhdistävät ja
vahvistavat kultainen tausta ja kultaiset pilvet. Kaikki sievä ja
hentomielinen on eliminoitu.
Kotka mahtavan männyn oksalla. Vuorien syvyydessä jär
vi, rannoilla karheita kallionlohkareita, lumi lepää männyn
rungolla, oksilla ja kaukaisella kalliolla. Taiteilija on rajoittunut
kahteen symbooliseen elementtiin: mäntyyn ja kotkaan ja
hyljännyt muut puut, kukat ja linnut. Mänty, joka säilyttää
syvän vihreytensä läpi kaikkien neljän vuodenajan, symboloi
ikuisuutta ja vahvojen oksien lujuudella tinkimätöntä uskol
lisuutta ja auktoriteettia. Mänty ja sen oksat ovatkin perin
teinen koriste virallisissa vastaanottohalleissa, hääkimonoissa ja uutena vuotena ulko-oven pielissä. Kotka taas saalis
tavana, voittamattomana petolintuna oli sotilasluokan suo
sikki, se välittää viestiä sotilasvallasta ja kunnianhimosta.
13

Sama kotka on arvostettu myös eurooppalaisessa
heraldiikassa, tosin enemmän korostettiin kotkan kaukonäköi
syyttä.
1600-luvulla Kano Eino (1631-97), Kanō.-koulun huo
mattava opettaja ja arvostettu taiteilija, lisäsi jokaisen
kaihtimen alakulmaan taiteilijan nimen, tässä tapauksessa
löytyy nimi Kano Eitoku (1543 -1590), jonka mahtavat, mo
numentaaliset maalaukset olivat suuresti nostaneet Kanōkoulun arvostusta ja tuoneet sille uusia suosijoita. Vaikkakin
haukat, männyt ja kompositio ovat selvästi sukua Eitokun
töille, puuttuu jotain. Maalaus on jotenkin kaavamainen ja
Eitokun parhaitten maalausten elävä syke puuttuu. KOTKAT
MÄNTYJEN OKSILLA on paras katsoa maalaukseksi, joka
hyvin välittää meille "Eitoku"-tyylin.

松鷹図 六曲屛風一双(160.5x360.Oem)
伝狩野永徳筆紙本金地著色16世紀
東京芸術大学
松の大枝に大鷹を宿らせて、他の隻の白鷹と対峙させている。
山中の深渕にのぞみ、その周辺にはいくつかの巨岩が散在す
る。松の巨幹や枝、岩や遠山には名残りの雪をとどめる。いか
にも狩野派の正攻法による筆致で、重厚な画風を示す。構図は
堅固に編成されて、金地や金雲が適宜諸景物の配置を強化する。
松樹は、常磐の松といわれるように、四季を通じて変化し
ない常緑のため、吉祥の佳木とみなされてきた。新年の床飾
りや門松にも用いられ、大広間など正式の座敷の上段の間に
は、松の巨木が描かれるのを例とした。鷹は、猛禽で群鳥を
睥睨する威風があり、当時天下をねらう武将の風貌になぞら
れもした。図では、松と鷹以外は、草花も小禽もみいだされ
ない。情趣的な要素を一切はぶこうとする剛気な意図がくみ
とれるのであって、色数も抑えられ、簡潔な描写が特色となっ
ている。画面の片隅に「永徳真筆」の極めが、狩野永納にょっ
て記されている。いかにも狩野派を大成した永徳 (1543〜90)
らしい豪快な作風であるが、鷹の配置や松の形態などに類型
化がみられ、永徳様式を伝えた作品とみなされる。
Laura Lappalainen

Lähteet:
Comi恰 pour I'Exposition mondial d'Aichi
Arts traditionnels du Japon

Kodansha Encyclopedia of Japan
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät
saavat edestakaiset, suorat lennot
Japaniin joko Tokioon tai Osakaan
ja paluumatkan voi aloittaa myös
toiselta kentältä
1.12.1995 - 31.1.1996 aikana hinta:

aikuiset
lapset 2-12v FIM 3.100^
Viimeinen lähtöpäivä paluumatkalle on 31.1.1996.
Sääntöön kuuluu minimi 7 vuorokauden oleskelu.
Yhteys JKY, Laura Lappalainen puh + fax 90-698 64 96

JALASJARVEN HUILURYHMAN
JAPANINMATKA 13. -22.10.1995
Elina Vänskä

Suomalaishuilistit (Jalsjdrveltä ja Peräseinäjoelta) japanilaisessa maisemassa, Heian Jingutemppelin puutarhassa Kiotossa.
Kuvassa vasemmalta: Sampsa Kuusiluoma, Etsuko Tagagi, Leena Hirsimäki, Johanna Kangas,
Sanna Kivimäki. Takaa vasemmalta: Elina Kujala, Raine Rautanen, Ann Tuohimäki ja Merja Raumanni. Kuvasta puuttuvat: Elina Vänskä ja Auli Tuohimäki.

Syksyllä 1994 Jalasjärven musiikkikoulun huilunsoiton opettaja Auli Tuohimäki sai kipinän ruveta järjestämään Japanin matkaa yhdessä huiluoppilaidensa kanssa. Vuoden päästä monien valmistelujen jälkeen hanke toteutui.
Yhdeksän jalasjärveläistä muusikkoa - seitsemän huilistia, musiikinopettaja
Raine Rautanen sekä Aulin viulistitytär Anri - lähtivät Finnairin suoralla lennol
la kohti kaukaista Japania. Olin itse matkalla mukana tulkkina ja jonkinlaisena
16

oppaana (Olen asunut lapsuuteni Japanissa.)huilunsoiton opiskelijana sain
myös tilaisuuden esiintyä musiikkitilaisuuksissa, joissa jalasjärveläiset
konsertoivat.
14.10. saavuimme Osakan uudelle meren päälle rakennetulle Kansain len
tokentälle. Samana päivänä tutustuimme historialliseen Osakan linnaan ja il
laksi matkasimme Otsuun, missä majoituimme paikalliseen retkeilymajaan.
Otsu on Shigan läänin pääkaupunki ja sijaitsee Keski-Japanissa, Kioton
vieressä Japanin suurimman järven Biwan rannalla.

Sunnuntaina osallistuimme Otsun luterilaisen kirkon jumalanpalvelukseen,
jossa osa huilisteista esitti huilukvartettokokoonpanolla muutamia pikkukappaleita. Tutustuimme paikallisiin kristyttyihin ja suomalaisiin lähetystyön teki
jöihin, jotka toimivat Otsun alueella. Iltapäivällä menimme Kiotoon PontoChon teatteriin seuraamaan perinteistä geishatanssia, johon liittyi olennaisesti
myös musiikkia perinnesoittimin sekä draaman aineksia.

Kioto on Japanin entisenä pääkaupunkina merkittävä Japanin historian ja
kulttuurin keskus, joka vetää turisteja puoleensa lukemattomine temppeleineen
ja puistoalueineen. Ehdimme käydä yhdessä Kioton suurimmista temppeleistä
Heian Jungussa. Temppelikäynnillä oli mukana myös ystävämme Takagi-san,
joka järjesti meille mm sushi-lounaan Kioton kodissaan.
Tiistaina esiinnyimme Japanin suomalaisella koululla pienimuotoisessa
konsertissa. Ohjelmassa oli mm suomalaista musiikkia erilaisin huilukokoonpanoin sekä - koska kyseessä oli koulukonsertti - Rautasen Raine innokkaana
musiikinopettajana opetti koulun oppilaille uusia suomalaisia iskelmiä. Tiistaiiltana lähdimme yöbussilla kohti pääkaupunkia Tokiota.

Tokiossa yhdyshenkilönämme toimi Japani-Suomi-yhdistyksen johtohenkilö
Haruko Hayakawa, joka järjesti meille monenlaista ohjelmaa neljän päivän ai
kana. Saimme mahdollisuuden tutustua Japanin arvostetuimpaan musiikkikor
keakouluun Tokio Geijitsu Daigakuun. Korkeakoulun huilunsoiton professorit
Shookoku Kim sekä Tsuyoshi Koizumi esittelivät meille opetustiloja ja ker
toivat koulun toiminnasta. Saimme myös seurata vanhan japanilaisen mu
siikin osaston opiskelijoiden harjoituksia. Instrumentteina toimivat Koto (vanha
japanilainen kielisoitin) ja Shakuhachi (japanilainen huilu). Shakuhachin
soittaja antoi ystävällisesti suomalaisten huilistien kokeilla omaa soitintaan.
Näillä perinnesoittimilla on kuulemma jokaisella aivan oma nuotinnussysteeminsä! Vierailun päätteeksi oli järjestetty pieni matinea, jossa korkeakoulun
huilistit esiintyivät meille. Saimme kuulla mm Taffanellin Modernin Fantasian,
Kuhlaun huilukvarteton sekä italialaista nykymusiikkia huilulle, kaikki erittäin
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upeasti tulkittuina. Me puolestamme esitimme Oskar Merikannon, Toivo Kuu
lan ja Jean Sibeliuksen sävellyksiä. Lopuksi keskustelimme vielä huilunsoiton
opiskelusta, huilujen hinnoista ja huilumerkeistä japanilaisten opiskelijoiden
kanssa. Jätimme myös Suomalaisen Musiikin Tiedotuskeskuksen lahjoittamaa
huilumateriaalia (CD-levyjä ja nuotteja) Tokion huilisteille.
Meille järjestyi myös tilaisuus käydä Japanin Filharmoonikkojen konsertissa
Tokion Suntory Hallissa. Pianisti Keiko Ishii järjesti meille vapaaliput mielen
kiintoiseen konsertti-iltaan, jossa kuulimme Kitazume Michion Sublimation for
Orchestra-orkesterisävellyksen, Jan Sandströmin Pasuunakonserton Christian
Lindbergin tulkitsemana sekä osia Wagnerin Niebelungin Sormiksesta.

Lähtöämme edeltävänä päivänä kävimme vierailulla tokiolaisessa Zentemppelissä. Esittelytehtävissä toimivat arkkitehti Yo Matsushima sekä
temppelin munkki. Opimme jotain Zen-buddhismin mietiskelyideologiasta ja
näimme mm munkkikokelaiden majoitustilat, joissa saa kuulemamme mukaan
kommunikoida vain soittokellojen avulla - puhuminen on ankarasti kielletty.
Iltapäivällä esiinnyimme vielä Japani-Suomi-yhdistyksen järjestämässä kon
sertissa Tokion Umegaokassa. Tilaisuuteen oli kerääntynyt joukko Suomesta
ja suomalaisesta musiikista kiinnostuneita japanilaisia. Konsertin jälkeen
paikalliset Suomen ystävät halusivat laulaa kanssamme sumalaisia sävelmiä「
mm Finlandia-hymnin sanat olivat japanilaisilla tureessa muistissa.

Saimme myös hankittua japanilaista huilumusiikkimateriaalia Geijitsu-yliopiston kirjastosta sekä Tokion musiikkiliikkeistä.Valikoimat olivat todella
huikeat.
Matkamme onnistui yli odotusten ja siitä saamme kiittää niitä monia
japanilaisia ystäviä, jotka näkivät paljon vaivaa jäljestämällä meille mitä mie
lenkiintoisimpia tutustumiskäyntejä erilaisissa kohteissa.

Arigatoogozaimashita!
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METSIEN MAA
Munetaka Umeharan kirjoituksesta kääntänyt L.Lappalainen.
Lisäksi aineistoa, joka on saatu Kitayama-seetrimetsän tiedottajilta
paikan päällä. Kuva on myös otettu samasta metsästä.
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Maailman maista Suomessa on metsiä eniten suhteessa pinta-alaan, 69%,
senhän me kyllä tiedämme, mutta harvempi tietää Japanin tulevan hyvänä
kakkosena; pinta-alasta metsiä on jopa 67%.
Aloitetaanpa lennolla Hokkaidolle Sapporon kaupunkiin. Matka kaupungin
keskustaan kulkee satavuotisten viheriöivien metsien halki. Jatketaan matkaa
koilliseen kohti saaren keskustaa ja näin saavumme Furanon metsiin - 23.000
hehtaaria puustoa. Alue on vuodesta 1889 ollut Tokion yliopiston virallinen
metsäntutkimusalue. Metsä on joutunut kärsimään luonnon ja ihmisen tuhoa
vista voimista - tuli, hirmumyrskyt, sodanaikaiset hakkuut jne ovat ottaneet
osansa - alueen vanhimmat puut ovat 70- 100 vuotiaita. Alueella kasvaa kui
tenkin n. 4,3 miljoonaa puuta, jotka edustavat 379 sukua ja 106:n eri lajin 114
lajimuunnosta.
Laaja luonnonmetsä Aoki-ga-hara sijaitsee parin tunnin ajomatkan päässä
Tokiosta, Fuji-Hakone-lzu-metsA on halkaisijaltaan 40 kilometriä ja ulottuu
fuji-vuoren pohjoisjuurelta vastakkaisella puolella Sa/ko-järven rantaan. Met
sä nousee laava-alustalta, joka syntyi Fuji-vuoren purkauksessa 864 j Kr. Sen
pääpuustona ovat havupuut - hinoki eli Japanin sypressi, joka on perinteisesti
arvostettu materiaali japanilaisessa arkkitehtuurissa, tsuga eli Japanissa kas
vava, yleensä Pojois-Amerikan kuuseksi nimitetty havupuu ja tohi eli Japanin
kuusi, joka yleensä tunnetaan Norjan kuusen nimellä.
Lähistöllä on toinen suojeltu metsäalue, jossa kasvaa kuuluisa sugi eli
Japanin seetri. Tämä metsä on ihmisen aikaansaannos 1600-luvulta. Toisen
Tokugawa-suvun shogunin, Tokugawa leyasun pojan sanotaan istututtaneen
seetrimetsän suojaamaan matkustavaisia kesän polttavalta auringolta ja talvi
sin Aishi-järveltä puhaltavilta tuulilta. Noina poliittisesti rauhattomina aikoina
matkustaminen oli ankarasti rajoitettua ja matkalainen joutui esittämään
lupapaperinsa pääteitä katkovilla tarkastusporteilla. Näistä tarkastuspaikoista
tärkein oli Hakone Tokaidoon kuuluisalla valtatiellä.Siellä matkalainen joutui
odottelemaan useita päiviä matkan jatkumista.
Hakonen seetrijättiläisiä on nykyään 461, joiden rungon keskimääräinen
ympärysmitta silmänkorkeudelta on 3,5 m, ja kaikkein suurimpien 5 m. Nämä
nyt 360 vuotiaat puut on suojeltu luonnon monumentteja koskevalla asetuk
sella. Myrskyisellä säällä alueella liikkuminen on vaarallista puista sinkoi
levien oksien takia.
Japanin seetri, sugi on alkuperäispuustoa Japanin saarilla ja levinnyt kaik
kialle lukuunottamatta pohjoisinta Hokkaidoa ja eteläisintä Okinawaa. Se on
ikivihreä havupuu. Olin hyvin hämmästynyt nähdessäni suuret sugi-metsät
varsinkin Japanin sisämeren suurimman saaren, Shikokun vuorilla. Olihan jo
sitä jo lapsesta asti kuullut selitettävän, että kaikki mm. Libanonin seetrit oli
sahattu laivoiksi. Sugin puu on korkeasti arvostettu ja sitä käytetäänkin vain
kaikkein arvokkaimpiin rakennuskohteisiin ja enimmäkseen temppeleihin.
Kuuluisa /se-temppeli, joka rakennetaan uudelleen joka kahdeskymmenes
vuosi on juuri yksi tällainen. Sitä käytetään myös jonkin verran veistoksiin ja
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historiallisia juhlia varten perinteisen mallin mukaan rakennettaviin laivoihin.
Sen lehtiä poltetaan suitsukkeina ja sen kaarna on SA/nfo-temppeleitten ja
teehuoneitten arvostetuin katon materiaali. Kuuluisin seetrimetsä Kitayama
Kyoton pohjoisosassa on vaikuttava näky, latvuksien syvä vihreä ja suorina
urkupillistön lailla kohoavien, suorien runkojen hopeavivahteet ovat juhlava
näky, jota vielä korostaa latvustoista kuuluva tuulen kihinä. Alueella on arvel
tu kasvavan miljoona sugia. Satatuhatta näistä "Kitayama-sugeista"
kuljetetaan vuosittain eri puolille Japania erikoiskohteissa käytettäväksi.
Puuston istutti 1100-luvulla Kyoton ylimystö taaten näin tarvittavan puuma
teriaalin keisariperheen palatseihin ja virallisiin rakennuksiin.
Kitayaman seetrimetsällä on 700-vuotinen historiansa, mutta vaikuttava on
myös lista erikoisista sugi-yksilöistä. Okitsushiman temppelin "Suuri Sugi" on
vain 20 metriä korkea, mutta ikää sillä on 700 vuotta. Byodo-ji•temppelin
"Shogun Sugi" Niigatassa on istutettu 1000-luvulla lyhyen traagisen elämän
eläneen shogunin Taira-no-Koremorin kuolinpaikalla olevalle haudalle. Vielä
vanhempi seetri, myös Niigatassa, on S酣akawa-temppelin sugi, ikää on yli
1000 vuotta ja sitä kunnioitetaan pyhänä puuna. Gifun prefektuurissa, Nakaitemppelillä,1000 metriä merenpinnan yläpuolella kohoaa komea puu, jonka
iäksi sanotaan 1260 vuotta. Ja näitä kuuluisia vanhuksia olisi lisää monta
runkoa.

Ginkgo Ginkgo biloba.
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Vaikkakin puuaineksen arvoltaan mitätön, mutta erittäin pidetty ja seetnn
tavoin ympäri Japania kasvava puu
on icho (tieteellinen nimi Ginkgo
biloba).Se on levinnyt saarille Kiinasta, jossa se ei kuitenkaan enää kasva
luonnonvaraisena, mutta Japanissa se on yleinen Shinto- tai buddhistisilla
temppeleillä, koulujen pihoilla.Sen latvus levittäytyy yli talojen kattojen, se on
kuin metsä itsessään. Näistä puista monet ovat yli tuhat vuotta vanhoja.
Tiedemiesten mukaan sillä on ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä paleotsooisen ajan, tarkemmin permikauden (n.200 milj. vuotta sitten) puustolle.
Siis jonkinlainen elävä fossiili.
/wate・prefektuurissa, Chosen-ji-temppehn porttia vartioi 1100 vuotta vanha
"koiras"icho, jonka sanotaan olleen 37 metriä korkea vielä 1931, mutta
taifuunit ovat karsineet korkeutta ja se häviää nykyään pituudessa Miyagiprefektuurissa kasvavalle 35 m korkealle "naaras"icholle, jonka sanotaan
myös olevan 1100 vuotta vanhan ja jonka pähkinät ovat syksyllä vuodenaikaherkkua. Koko kaupunkia nimitetään lempinimellä "Ginkgo -kaupunki".
Tokiossa kasvaa Zenpuku-ji temppelin alueella kuuluisa icho. Se ei ole
kuuluisa kokonsa puolesta, korkeus on vain 18 metriä, vaan siitä, että se
sodan aikana menetti puolet latvustostaan pommituksessa ja setvisi seuran
neesta temppelin palosta. Sen rungon itäinen reuna kantaa vieläkin muistoa
tulipalosta ja ollen samalla todistuksena tämän puulajin ihmeellisestä kyvystä
kestää tulta. Icho onkin pääkaupungin virallinen oma puu, ei niinkään johtuen
tulenkestokyvystä kuin siitä, että se on Tokion yleisin puulaji.
Tilastojen mukaan Tokion alueella kasvaa muuten 71.250 000 puuta.

ŌHARA

Ōhara-alue sijaitsee pohjoiseen Kiotosta ja siellä on yleensä 5 astetta
kylmempää kuin Kioton kaupungissa. Niinpä talvisin, vaikka Kiotossa ei olisi
lunta lainkaan voi Ōharassa olla maa valkeana. Bussit 17 ja 18 vievät sinut
noin tunnissa Ōharan pysäkille. Viiden minuutin kävely ja tulet suurelle portille,
josta pääset Ōhara Kyōdokan-museolle, joka on erikoistunut vanhoihin maanviljelystyökaluihin ja perinnekäsitöiden välineistöön.
Museolta on 300 metrin nousu ylös kivisiä portaita Sanzen-/n-temppelin
muurille, jota ympäröivät lumiset puut kuin pitsi. Temppeli on kuuluisa puittensa kauneudesta keväällä kirsikoitten kukkiessa, kesän vehmaudessa ja syksyn
vaahteroitten loisteessa ja silloin siellä on väkeä tungokseen saakka, mutta
harva tulee sinne talvisin.
Sanzenin-inin rakensi Buddhismin Tendaz-lahkon perustaja Saichb. Suun
nitellessaan tätä temppeliä hän yritti tavoittaa omaa mielikuvaansa buddhistisesta utopiasta, mutta paikka voi sinusta tuntua aika kylmältä. Käytävät ovat
kin todella jäätävän kylmät, lämmintä tarvitaan päälle ja varsinkin lämpimät
sukat jalkaan, kengäthän on kuitenkin riisuttava.
Sanzen-inin lähistöllä on kolme pienempää temppeliä: Jikko-int jossa on
shukubo eli temppelin majoitustilat vieraille, Hosen-in, joka on kuuluisa bambupuistostaan ja Shōrin-in.
Jos kylmä kuitenkin tulee palaa bussipysäkin luo teehuoneesseen ja istut
tuasi jonkin aikaa jalat kotatsun lämmössä tunnet, ettei ole kiire mihinkään.
Jos haluat nähdä vielä yhden kuuluisan temppelin, jatka ohi bussipysäkin ja
saavut Jakko-/n-temppelille. Tämä temppeli on kuuluisa Heike-Monogatarista
(Heike-suvun eli mahtavan Ta/ra-suvun tarinasta).1185 vuonna Taira-suvun
karkoitti Kiotosta ja murhasi Minamoto-suku, joka tunnetaan myös Genji・ suku
na.
Keisarinna Kenrei-mon-in yritti tehdä itsemurhan hypäten mereen pikku poi
kansa sylissään,mutta vihollinen sai keksillä otteen hänen pitkästä tukastaan ja
kiskoi hänet ylös. Kenrei-mon-in vietti loppuikänsä nunnana Jakko-inissä.
Miltähän 800 vuotta sitten on tuntunut katsella alas laaksoon, jossa oli aikai
semmin oli viettänyt ylellistä hovielämää.
Kiotossa käydessä kannattaa hypätä bussiin ja käydä vuorilla jo nä
köalojenkin takia.
Michiko Ichikawa
Käännös Laura Lappalainen
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KALLIGRAFIA JA
SUMI-E-TARVIKKEET:
SIVELTIMET,
KYNÄT,
PAPERIT,
TUSSIT,
TUSSIKAUKALOT,
PAPERIT

ふ
ろ

FURO tai OFURO

お
ふ
ろ

Kylvyn henki Kuvittele itsesi vapaana vaatteista ja huolista,
rentoutuneena ja puhtaana, lämpimänä sielun sopukoita myöten. Jotkut
uskaltautuvat vertaamaan tätä tilaa Uvalaistumiseenn.

Huolellisesti peseytyen ja huuhdellen valmistaudutaan yhteiseen kylpyyn.
Harvat osaavat nauttia kylvystä japanilaisten tavoin, onhan heillä ammoi
sista ajoista ollut valmiina lämpimät mineraalivesilähteet, joihin laskeutua ren
toutumaan. Ei voi kuvitella Japania ilman lämpimien lähteitten sensuellia
puhtauden mielihyvää. Jos lähistöllä ei ollut kuumia lähteitä käytettävinä oli
kuitenkin aina jokin keino kylpyveden lämmittämiseksi. Ruuan saattoi kylläkin
syödä raakana, kuten usein japanilainen nykyäänkin usein mielellään tekee.
Mutta lämpimään kylpyyn on päästävä.
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Päivän mukanaan tuoma pöly ja sotku pestään huolellisesti pois ennen kyl
pyyn laskeutumista.Liu'utaan puhtaana kimaltelevaan kuumaan veteen rauhal
lisesti leukaan asti - ja muutaman minuutin kuluttua veden lämpö alkaa vallata
kehoasi ja ajatus alkaa vaellella. Istut liikkumattomana ja tunnet kelluvasi
lämmössä ja mielesi täyttää tyyneys. Japanilaiset ovat tämän tienneet aina:
kylpy on paljon muuta kuin pelkkä peseytyminen.
Puhdistautumiseen riittäisi toki suihkukin, kuten meillä moni on menetellyt:
amme pois ja suihkun alle pesuun. Tämä ei riitä japanilaiselle, hän tahtoo joka
päiväisen kylpynsä. Henkisen hyväolontunteen, itsensä kanssa sopuun pääse
misen, levottoman mielen rauhoittumisen. Päivän turhautumat väistyvät, liuke
nevat. Japanilainen ei pelkästään pese ruumistaan, hän myös puhdistaa
sielunsa.
Eväthän japanilaiset toki ole ainoita, jotka ovat tienneet kuuman kylvyn
avut, esikristillisenä aikana egyptiläiset, kreikkalaiset ja roomalaiset, kaikki he
osasivat nauttia kuumasta kylvystä. Turkkilaiset levittivät omat kylpytapansa
mm unkarilaisille, venäläisillä ja ennenkaikkea meillä suomalaisilla on omat
saunamme. Eipä tule tällä hetkellä muuta suomen sanaa, joka olisi samoin
levinnyt käsitteen nimenä kuin juuri sauna.
"Puhtaus on lähinnä jumaluutta" on näihin aikoihin asti kyllä monessa
Euroopan kolkassa ollut enemmänkin sanonta kuin käytännössä toiminut ohje.
Onpa liikaa puhtautta joissain munkkikunnissa pidetty jopa syntisenä.
Japanilaiset ovat tehneet puhtaudesta lähes kultin ja puhdistautumisrituaalit
ovat aina kuuluneet asiaan. Vanhimmat shintolaiset myytit toistavat kerto
muksia jumalten kylpemisistä heidän huolehtiessaan taivaallisen ja maallisen
maailman asioista. Itse asiassa shintolaisuuden tärkeimmät jumaluudet - au
ringon, kuun ja hedelmällisyyden jumalat • syntyivät vedestä, jossa Izanagin
oli pessyt itsensä.
Shintolaisuudessa pahuus ja moraalittomuus on aina yhdistetty likaan ja
epä-puhtauteen ja hyve puhtauteen. Tämä eettinen periaate on aina kulkenut
läpi koko Japanin kulttuurin historian. Kuten Fosco Maraini on sanonut:"
Japanilaisen kylvyn alkuperä on uskonnossa. Kotoinen kylpy on sukua
puhdistautumisriitille (yuami, misogi), joka muinaisista ajoista asti on ollut
oleellinen osa Shinto-kulttia."
On yllättävää kuinka vähän kylpykulttuuri ja -tavat ovat muuttuneet viimei
sinä parina tuhantena vuotena, kun otetaan huomioon millaisia, usein
nopeitakin muutoksia on koettu. Kuten buddhismin ja kiinalaisten vaikutteiden
tulo ja 1868 alkaneet Meiji-kauden muutokset. Vaikka japanilaiset ovat olleet
yllättävän alttiita muutoksille, eräistä hyviksi koetuista asioista ei ole luovuttu.
Kuten kylvystä. Kun joku tuntuu hyvältä, hullu sitä nyt vaihtaisi.
Välttämättömiä muutoksia on tietenkin tapahtunut: vesijohdot ovat tuoneet
yleisiin altaisiin suuret altaat ja vesikraanat, vaikka vieläkään ei sohita suihkul
la vaan mieluummiin otetaan kraanasta vettä kippoon, jolla vettä pesun yhte
ydessä lipotaan päälle. Joka tapauksessa päivittäinen kylpy kuuluu elämään ja
sitä ennen pestään päivän epäpuhtaudet kehosta.
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Nykypäivän japanilaisessa kodissa kylpyhuone on pieni ja aina erillään
toaletista. Huone on kaakeloitu ja lattiassa on kouru, josta pesuvesi valuu vie
märeihin kylpijän pestessä ja huuhdellessa itseään ennen varsinaiseen kylpyyn
menoa. Pesun jälkeen laskeudutaan varsinaiseen ammeeseen kuumaan ve
teen kaulaa myöten. Kylpyvesi pidetään mahdollisimman puhtaana seuraavaa
kylpijää varten, vettä ei siis suinkaan lasketa välillä pois. Ammeeseen mahtuu
vain yksi kerrallaan vaikkakin lapset saattavat kylpeä vanhempiensa seurassa
tai yhdessä sisarukseien kanssa. Mikä sen hausekempaa. Perinteisesti kylve
tään arvojärjestyksessä: isä ensin ja muut sitten perheen sisäisen arvon mu
kaan. Perinteisesti amme oli puuta, kaakelia tai harvemmin metallia, nykyään
maretaalina on usein lasikuidulla vahvistettu polypropyleeni. Paikoin suositaan
yhä puunuotiolla lämmittämistä, mutta yleisin on kaasu. Yleensä kylpijä voi
lämmittää vettä kylvyn aikana, jos se on päässyt jäähtymään tai lisätä
kraanasta kylmää joukkoon. Monissa talouksissa lopuksi kylpyvesi käytetään
pyykin pesuun.
Furo on tuonut muuhunkin jokapäiväiseen elämään tapoja ja tarvikkeita.
Neliskulmainen liina, jossa näkee japanilaisten kantavan tavaroitaan ja anta
van lahjojaan ja joita japanilaiset myös mielellään antavat lahjaksi, on nimel
tään furoshiki eli kylpyliina. Siinä kannettiin ennen pesutarvikkeet kylpyyn
mentäessä ja sitä pidetään edessä seisottaessa kylpytiloissa alastomana.
Ofuro on mieleenjäävä lämpöinen muisto Japaninkävijälle, ja sinne sitten
mieli jää kurkkuaan myöten lämpöön.
Kaikkein aidoimmillaan kylpy on tietenkin luonnon kuumassa mineraalivesilähteessä, rotenburo,johon liu utaan lintujen liverrykseen ja oksiston lehtien
risahteluun - ja päivän paineet tuntuvat kaukaisilta. Saapuja vaikuttaa
touhukkaalta, mutta pikkuhiljaa sanat harvenevat, katse pehmenee ja kylpijä
tuntee yhteyttä kiviin, veteen.
Aivan näihin aikoihin asti japanilaiset ovat kylpeneet yhdessä, myös miehet
ja naiset, ennenkuin juutalais-kristillinen synnintunto sai ihmiset häpeilemään
omaa ruumistaan. Vieläkin japanilaiset kylpevät mielellään julkisissa kylpylöis
sä, joissa heille ominainen yhteyden tuntu tekee mielelle hyvää. Ystävät, työ
toverit, opiskelutoverit, yhdessä läpimässä kylvyssä. Hadaka no tsukiai ystävät alastomuudessa,ystävät, jotka kylpevät yhdessä ovat parhaat ystävät.
Silloin tuntee olevansa omiensa parissa.
Laura Lappalainen
Lähteitä mm: Peter Grillin muistelmat lapsuudesta Japanissa.
Dana Levy: Bamboo ja Shop Signs of Japan.

Ilma on täynnä lämmintä vesihöyryä,
mukava siellä on leijua ja kahlailla!
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PRINSSIT HOTERI JA HOORI
Käännös ei seuraa aivan sanatarkasti japaninkielistä tarinaa.

Auringonjumalatar Amaterasun pojanpojanpojat, prinssit Hoteri ja Hoori
olivat veljeksiä. Vanhempi veljeksistä, prinssi Hoteri oli erittäin etevä kalastaja
ja sai aina suuria kalansaaliita. Pikkuveli prinssi Hoori oli mestari nuolen ja
jousen käytössä, varhain aamulla hän lähti niityille ja vuorille palaten illalla
kantaen vuorina pinottuja lintuja ja muita saaliseläimiä.
Eräänä aamuna sanoi isoveli pikkuveljelle: " Päivästä päivään teemme
yhtä ja samaa. Se ei ole mielenkiintoista, siksi haluaisinkin tänään vaihtaa töi
tä. Mitäs siitä sanot?" "Sehän on hyvä ajatus. Vaikka en olekaan etevä kalas
taja aion tänään kerrankin lähteä merelle kalaan." - sanoi pikkuveli.
Sitten veljekset vaihtoivat ongenkoukut ja nuolet ja jousen keskenään.Sit
ten he lähtivät kumpikin taholleen, toinen merelle, toinen vuorille ja aloittivat
urakkansa. Kuitenkin kaikitenkin tottumattomia kun olivat kaikki ei sujunut ku
ten oli ajateltu. Juostuaan koko päivän niityillä ja vuorilla vanhempi veli ei ollut
saanut saaliiksi yhtään lintua. Siksi isoveli lähti pahoin pettyneenä merenran
nalle katsomaan ja näki siellä pikkuveljen surullisena seisomassa rantakalliolla
katsellen merta.
Isoveli kiirehti pikkuveljen luo ja kysyi: "Kuinka onnisti, saitkos mitään?"
Pikkuveli ravisti surullisena päätään. "Niinkö? Vuorillakin oli toivotonta. Niinpä
annan takaisin nuolet ja jousen ja sinä puolestasi palautat ongekoukkuni."sanoi isoveli. Tuolloin pikkuveljellä oli hyvin vaivautunut ilme. "Anteeksi
isoveli-san. Kala vei sinun arvokkaan koukkusi. Ole hyvä, anna anteeksi! Vielä
tänä iltana minä taon omasta miekastani 500 ongenkoukkua." - hän ilmoitti.
Isoveli suuttui tulenpalavasti. "Vaikka antaisit minulle miljoona koukkua! Joka
tapauksessa tahdon takaisin oman ongenkoukkuni heti!" - sanoi hän torjuen
kiivaasti tarjouksen.
"Sitten pyydän, ole hyvä ja odota hetki. Etsin sen ehdottomasti ja palaan."sanoi pikkuveli raskain sydämin ja lähti kävelemään iltavarjoista rantaa. Valta
meren äärettömältä rannalta pienen ongenkoukun löytäminen oli mahdotonta.
Parempi oli heittäytyä mereen anteeksipyynnöksi - pikkuveli ajatteli puhjeten
itkuun. Sillä hetkellä eräs vanha jumala näyttäytyi. "Sanot etsiväsi
ongenkoukkua, minä opastan sinut paikkaan, jonne aallot sen kuljettivat." Sen
sanottuaan hän laittoi prinssi Hoorin istumaan lempeästi aalloilla kelluvaan
laatikkoon. Sitten laatikko vajosi nopeasti suoraan merenpohjaan. Laatikon
vajotessa kansi pian aukeni itsestään. Prinssi Hoori astui ulos kuin unessa ja
näki edessään upeimman linnan minkä kukaan on koskaan nähnyt...
(Jatkuu ensi Tomossa.)
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へしずんで行きました ー そ の 内 に 箱 の ふ た

がしぜんに開きましたからほおりの命は夢

心 地 で 箱 か ら 外 へ 出 て 見 る と 、 向うの方に

立派な城が見えました。

,

!しずんでvajoten,しずむvajota 2その内にennen pitkääふたkansi

しぜんにitsestään開きましたavautui 3夢心地でikäänkuin unessa
タト ulkopuoli 出て見ると kin hän pääsi ulos 4 向うの方に vastapäisellä puolella

立派なupea城linna見えましたnäkyi
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きました。 限りもないような大海で小さな

と

一本の釣針をさがし出すのはとても不可能

-

な 事 で す か ら い っ そ の 事 、 海に身をなげて

死 んでおわびをしようと思ってさめ

泣 き は じ め ま し た 。 そ の 時 、 一人の老人の

たみ

神様があらわれて「
お前のさがしている釣

い

針 の 見 つ か る 所 へ 案 内 し て 上 げ よ う 」 と云

みことはこ

と海底の方

っ て ほ お り の 命 を 箱 に 入 れ 、 しずかに波の

上におきました。

すると箱はまっすぐにずん
^
^

6

1限りもないようなrajaton大海valtameri 2小さいpieni 一本yksiさかし出すlOytaa

とてもerittäin不可能なmahdoton事tavara, asiaですからkuten on 3いっその事
enemmin海meri身ruumisなげてheitto死んでkuoleva死んでおわびをする

pyytää kuolemalla anteeksi しよう tahdon 4 さめざめと katkerasti 泣きはじめる alkaa
itkeäその時silloin—人の老人の神様eräs vanha jumala

おらわれてilmestyen

6 お前 sinä (alentuva)さがしている jota etsit 見っか ^löytyy 所 paikka

案内して上げようopastan y箱laatikko入れるpannaしずかにvarovaisesti波aalto
おきましたasetti 8まつずぐにsuoraanずんずんちnopeasti海底の方へmeren pohjaan
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魚 に と ら れ て し ま い ま し た 。 ど う ぞ許して

下さい。 今 夜 、 私 は 自 分 の 刀 で 五 百 本 の 釣

針をつくっておわびいたします。
」 とたのみ

い

ましたが 兄 は 火 の よ う に お こ っ て 「
たとえ

k

おとうと

ある

あ い だ ・ ま く だ

かいが ん

百 万 本 の 釣 針 を く れ て も だ め だ 。 どうして

き

ゆうがた

と夕方の海岸を歩いて行

い

a

も 同 じ 釣 針 を た っ た 今 か え せ 」 と一 ってき

ゝ

'

きませんでした。

ら

/
1
i:
-

-

それではどうぞしばらくの間お待ち下さ

か

・

必 ず さ が し て 来 ま す か ら 」 と 弟 は云

、、

^
-

い

ゝ

いなカらしお
-

.
6
0

1とられるolla otettuしまいましたolla loppunut 2どうぞ….下さいole hyvä

許すantaa anteeksi 3 今夜tana iltana 自分のminun刀miekka でjolla五百本500
つくるtehdäたのみましたpyysi 4がkuitenkin火tuliおこってvihastui

た と え・•も vaikkakin 百万本 miljoona miekkaa (本 pääte, jolla lasketaan
pitkänomaisia esineitä) くれる antaa 5 どうしても kaikin keinoin millä keinolla
tahansa 同じ sama たった今tällä hetkellä かえせ(epäkoht.)palauttaa と云って sanoi
6それでわkaikin keinoinしばらくの間hetkenお待ち下さいole hyja odota

7必ずvarmastiさがして来るetsiä ia palata takaisin云いながらsanoen
8 しおしおraskain sydämin夕方の海岸iltahämärä ranta 歩いて kävellä
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ふりましたravisti 7そうかniinkö?方sivuもmyösだめtoivoton 8ではsitten

かえす palauttaa から koska 9 すると sen jälkeen 大変erittäin 困った kiusaantunut

顔kasvot10すみませanteeksi大切なarvokas
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い

saada saalista ききました kysyi 6 かなしそうに surullisesti く び pää よこに kieltävästi

ほう

近ついて lähestyvä 5 どうだった kuinkas oli? kuinkas onnistui?何か mitään 釣れる

1

かいがん

、
つみ

3岩kallioしょんぼりとsurullinen立ってseisoi見つめてtuijottaen 4いそいでkiireesti

み

た

1よっす〇losuhteet 見る nähdä ためにtarkoituksella 2 海岸ranta の方へsuuntaan

おと う と

う え お と ？こ
.

弟 のようすを見るために海岸の方へ行きま

いわ

み

おとうと

すと岩の上に弟がしょんぼりと立って海を

み

見つめているのが見えました。

つ
5

兄はいそいで弟に近づいて「
どうだった。

なに

びをよこにふりました。 「
そうか。

何か釣れたか」 ときヾました。 弟 は か な

しそうに

をかえしてくれ。
」 と云いまし

由 の 方 も だ め だ っ た 。 ではお前の弓矢をか

えすから釣

た。 す る と 弟 は 大 変 困 っ た 顔 を し て 「
す

み ま せ ん 。 兄さん。 あ な た の 大 切 な 釣 針 を

^I

^

2

うだね」 と 云 い ま し た 。

弟 は 「
そ れ ゆ い 、お 考 え で す ね 。 しかし

釣 は 私 に 苦 手 で す が 、 一っためしに私は

今 日 湎 へ 釣 に 行 っ て 見 ま し ょ う 」 と答え ま

分 か れ て 、仕事 を 始

^
^

した。 そ し て 兄 弟 は 釣 針 と 弓 矢 と を 取 り か

えて海と山とにそれ

めました。 け れ ど も 、 何 し ろ 、 な れ な い 事

思うようにならず兄はー

野山をかけまわっても一羽の鳥さえ

ですからなか

日中

とれ ま せ ん で し た 。 それで非常に失望して

^
^

1どっだねmitäs arvelisit?云いましたsanoi 2それはse onいいhyvä考えajatus

3しかしmutta苦手taitamaton 4 一つkerranためしyritys, kokeilu行って見ましょう
yritän mennä答えましたvastasi 5そしてsitten釣針ongenkoukku取りかえるvaihtaa

に(vaihtaa) johonkinそれぞれkumpikin分かれてerikseen 6仕事tyO始めましたaloitti
7けれどもmutta何しろkuitenkinなれないtottumaton事asiaですからkoska

思うようにならずei käynyt kuten he olivat ajatelleet 8 一 日中 koko päivän 野山 pellot ja
vuoret かけまわって juoksivat ympäriinsä も vaikka 一羽 yksi(lintu)さえ edes

とれませんでしたei saanut saaliiksi 9それでsiksi非常にerittäin失望するolla pettynyt
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ほてりの命とほおりの命・

ゆみや
めい

天 照 大 神 の ひ ま ご に 、 ほてりの命とほお

0.

兄のほて

みこと

りの命という兄弟がありました

おとうと

りの命は非常に釣が上手でいつも沢山の魚

つ

を釣りました。 弟 の ほ お り の 命 は 弓 矢 の 名

人で朝早くから野や山に出て夕方には鳥や

けものを山のように持って帰って来ました。

或朝、 兄 は 弟 に 「
毎日々々同じ事ばかり

していても而白くないから今日はお前と私

としごとばを取りかえて見たいと思うがど

1ほてりの命

5

prinssi Hoteri；ほうりの命 prinssi Hoori 21 天照 大神 Amaterasu auringon jumalatar

ひまご pojanpojanpika という nimeltään 3 兄弟 veljekset 4 兄 vanhempi veli 非常に erittäin

釣kalastus上手eteväでしたoli 5いつもaina魚kala釣ましたkalasti 6弟nuorempi veli

弓矢 jousi ja nuoli 名人 erikoistunut 7 朝 aamu 早 aikaisin 飲 pelto やja 山 vuori 出る mennä
夕方ilta 8 鳥lintuけもの(saalis)eläin持ってolla, kantaa掃る palata来る palata 9 或朝eräänä
aamuna 毎日 joka päivä 同じ sama 事asia ばかり vain していても vaikka me olemme...
1 〇 面白い mielenkinntoinen ない ei ole から koska, siitä syystä 今日 tänään と ja しごとばtyO-

paikka 取りかえて見たい haluaisi vaihtaa と思う antaa lauseelle ystävällisen sävyn
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Folding in the forest - Origami in Finland

Although Finland is one of the foremost producers of paper in Europe, rapid development in
cellulose refinement has not included the ancient art of Origami, or any other form of more
advanced paperfblding. Not on any notable scale anyway. But not to worry!
Origami is alive and well in our evergreen forests! Shifts in employment status, huge
unemployment rates and the general need for new and exciting crafts and pastimes will produce
new generations of paperfblders!

The first references to Origami in Finland date back to the early years of this century, when
German & other European books on kindergartenactivities and "brainteasing-toys" where
introduced from the continent. Some of these books contained simple designs in folded paper
with which one could amaze oneself and others. Paper magic! Nothing really happened until
the 197〇,s. In 1978 Akira Yoshizawa visited Finland and held an Origami exhibition at
Stockmann, the biggest department store in Helsinki. The exhibition was followed by an
instructional session courtesy of the Japanese embassy. Unfortunately nobody seems to know or
remember who attended, and what was taught.

Some finnish origami pioneers first learned about papercrafts from Japanese houseguests, or by
visiting Japan themselves. One folder heard about this aspect of Japanese culture through DXradio! (late -6〇・s). Some have stumbled across origami exhibitions abroad. The most common
way for any individual folder to become interested is and remains, stumbling across Mthe right
book" at the public library or the local bookstore. Nowadays most libraries carry at least a
couple of titles. Major bookstores may have a title or two, the Academic bookstore in Helsinki
being a notable exception, providing both a rather good range of books, and Origami paper.
Book supplies vary, though; sometimes one can*t find anything for months. Ordering books from
abroad is a good option. It is expensive, especially through the bookstores. Still, the names of
Mon troll, Lang, Engel and many more, have become household words among paperfolders in
Finland, too.
Translating Origami books to finnish has not been of great interest to publishers. One was very
positively surprised when Paul Jacksons "Classic Origami" was released in finnish last year.
This will probably boost interest in the near future. Some booklets containing simple and basic
designs have been published earlier. The lack of stimulating designs make them rather
uninteresting. As Finland is a bilingual country (finnish and Swedish being the official
languages), some books translated to Swedish have diffused across the Baltic. Books by Robert
Harbin, in Swedish, could be obtained in the -7〇，s, just to mention one author.

Another major problem for finnish folders has been obtaining information about international
organisations. Only "good" books offer references and addresses. If one lives outside the main
cities, finding this information will prove very timeconsuming. A wild guess at the current
number of members in international organisations would amount to less than a hundred, probably
only 20 - 30 persons (Finlands population is about five million). In addition, finns have always
been rather introvert. Writing letters and paying membership dues may constitute an
unreasonably high obstacle for many!
Hewlett Packard *s advertising campaign using Origami animals to promote sale of printers and
other computer accessories must have raised an eyebrow or two, as it paraded through the press
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earlier this year. If it results in an increase in interest in Origami remains to be seen.

Forming a central, national finnish Origami association would be the natural solution to the
problems mentioned above; but this, of course, is still only a dream...
Several clubs and societies include Origami on their agendas. In the Helsinki region "JapaniKilta ry.H - Japan Guild - has arranged origami courses for beginners at libraries and
kindergartens several times a year since the -8〇・s. All instructors are selfleamed. Origami
interested guild members get together about once a week for a folding session. The guild has
produced a paperfolding video that has been circulated to public libraries and that can be bought
through the guild. Guild members have also participated in teaching professional hobby
instructors the fundamentals of Origami. These activities are in part financed by producing
Origami-earrings and Kusudama-balls for sale. A "Thousand Crane" display produced by the
guild is currently circulating the displaycases of various companies and libraries in the capital
region.
Although guild members have been folding Origami on and off for more than ten years now,
attempts to "get organized" have been few and sporadic. Recently some attempts have been
made to establish contacts with Stockholm-based Swedish Origami enthusiasts. Things are
looking up!

"Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry." - The Friends of Japanese Culture Society - also get
together for evenings of Origami... Sometimes earlier Japanese instructors have been employed,
but not lately. Members of "the Friends" have held courses for the unemployed, at artist's
conventions and at the Japanese kindergarten. Lectures about the dimensional possibilties of
paper have been given at an art school. Origami is always included in one way or another at
Christmas fairs and other festivities. Origami traditions go back ten to fifteen years in this
organisation too, but activities have been slightly more sporadic than in the guild. This summer,
members of the friends participated in a pan-nordic-origami-project initiated at the ethnographic
museum in Stockholm, Sweden. The goal was to produce 10000 cranes to be sent to Hiroshima
for the anniversary. Finland, i.e. "the friends" participated vith several hundred cranes. The
cultural department of the Japanese embassy kindly supplied the origami paper used! Origami
related activities are increasing in this association due to fresh, young blood - for instance the
writer of this article! - a member of both Origami USA and the British Origami Society.
Other associations who have had something to do with origami include "Suomalais-Japanilainen
yhdistys ry" - the finnish Japanese association, local Ikebana groups and others. Many teachers
of the Japanese language include some Origami to lighten up their language classes, especially
when teaching at evening schools for the working population = "Työväenopisto". Origami is
not routinely taught in schools or day-care centers, one notable exception beeing the Japanese
kindergarten, but this, of course, does not relate to the normal finnish poulation. Normally
schoolteachers rarely know anything about this craft, that is, they know that there is something
such as Origami... but they can not teach it.

Most of the "organized" Origami activities are centered around Helsinki - the capital. This does
not mean that smaller cities have no Origami. On the contrary - some of Finland's foremost
authorities live in smaller cities. Without these pioneers Origami would be in an even less
inspiring position than it is today.
In the Turku region Mr Pekka Leppänen has arranged Origami exhibitions and courses together
with his daughter, Silja. They have displayed their work at Hobby- and Spare-Time-fairs, among
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other places. Silja Leppänen, who is currently 17 years old, has taught Origami at her school,
at the fairs and at the local home-owners association. Mr Leppänen regularly includes origami
in his work at the local hospital, where he is employed as the hospital minister. He reports good
results working with both the elderly and with psychiatric patients.

In Rovaniemi, Mrs. Hilkka Manninen, a retired nurse, and one of the finnish pioneers, who has
folded since the -6〇,s, has arranged several exhibitions. She used to decorate the pediatric ward,
where she worked, with Origami. Nowadays she folds for charitable purposes, especially around
easter & Christmas.
In Tampere, miss Riikka Keskinen, a student of architecture, has exhibited at local libraries, at
a crafts-centre and at fairs. She is also involved in scouting, and has to some degree managed
to introduce her juniors to Origami. She has also received a scholarship (courtesy of the dairy
industry) to further pursue her studies in Origami, and to establish contacts with worldwide
organisations.
Many others fold and exhibit regularly, the author is sorry he cannot include their names here
(as he doesn't know who they are, due to lack of a sufficient network)...

***

Finnish forests are regularly being converted into newspaper-paper. Unfortunately nobody has
found out how to produce just the right amount of crispness in the finnish paper... which means
that all the Origami paper used has to be imported. Heavy taxation and high shipping charges
add to prices. In addition very few stores sell paper, especially outside the capital region. Most
experienced folders order their paper from abroad, either through travelling friends, or by mail
order from the big global organizations. Recent development has introduced Origami paper into
the inventory of a chain of Hobbysupply-shops - "Sinooperi". Some shops supplying japanese
foods and gift items also sell Origami paper. Nevertheless, one is usually only treated to a
couple of raised shoulders when asking for paper in a shop...

In the near future finnish Origami will get a little more organized. The research associated with
this article has stimulated new person to person contacts. New international organizations will
be contacted. It would be especially interesting to contact our eastern neighbours , as it is
becoming increasingly clear, that the Origami community is very strong in Russia, especially
around St Petersburg. In addition, the fact that no finn, to the knowledge of the author and those
interviewed, has ever designed and published a new creation will soon be history. Who knows
what will be produced from inside the desks of a thousand dormant paperfolders in the land
where Santa Claus lives?
Julkaistu USA:ssa "ORIGAMI - The Secret Life of Paper1'- nimisellä CD:ROM:illa.

Dr. Sadi Sandell

Abouth the author: Dr. Sandell is a 27-yearpld, Helsinki based paperfolder with a background in medicine. He has been
an active folder for 7 years and finds Origami the ideal way to increase and preserve manipulative skills. Currently he
functions as the Origami-contact-person for "Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.". He arranges Origami courses and
corresponds with other Origami interested people in Finland and the rest of the World.

ORIGAMI-HIIREN OHJEET
Suunnittelija Eduardo Clemente

Origamitohtori tutustumassa lapsiin
maailmanympärimatkailun merkeissä...
mietteitä ja aatoksia YK:n 50-v. juhlien tiimoilta.

Kun YK täytti 50 vuotta, Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettiin melko
edustava neljän päivän näyttely, jossa YK:n toimintaa esiteltiin kiinnostuneille.
Mukana olivat jotakuinkin kaikki... YK - pataljoonasta metsänistutusprojekteihin. Näyttelyn yhteyteen oli lapsille ja lapsenmielisille rakennettu erillinen
"Maailmannäyttely", jossa eri maiden osastoilla esitettiin jotain tälle maalle tyy
pillistä. Maita oli kymmenkunta. Japani oli sopivasti sijoitettu Grönlannin ja
Amazonaksen jälkeen, vähän ennen Rioa ja Perua...mutta mikäs siinä! Lapset
tulivat päiväkotitätiensä, opettajiensa tai vanhempiensa kanssa ensin Finnairin
lähtöselvitykseen, jossa jokainen sai oman passin. Passiin sai leiman joka
maassa!
Allekirjoittanut ei olisi koskaan tiennyt mitään koko touhusta ellei hänelle
olisi soitettu avajaisia edeltävänä iltana - äärimmäisen hädän ja avunpyynnön
merkeissä. Jostain kumman syystä Japani-osaston vetäjä oli sairastunut juuri
oikealla hetkellä...ja nyt tarvittiin origamitaitoista japanilaisen kulttuurin
ystävää! Vaikka lopputentteihinkin olisi pitänyt lukea, lupasin silti käydä kat
somassa tiloja vielä samana iltana.
Japanin osasto oli hauskasti toteutettu - joskin sai kyllä miettiä parikin ker
taa mikä maa oli kyseessä .Keskipisteenä oli hyvin kaunis teepaviljonki-huvimaja, jossa matalan pöydän ympärille oli aseteltu tyynyt kymmenelle. Hu
vimajan yhtä seinää koristivat (melko surkeat) kalligrafiat (Marker-tussikynällä
toteutetut). Liki tunnin dekoodauksen jälkeen sain selville, että niissä luki:
"Pieni lapsi - Leija - Leikkikalu".Paviljongin katossa roikkuikin sitten kyseinen,
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hyvin värikäs, leijaksi väitetty otus. Tarkoitus oli kai, että kysessä oli lohi
käärme, mutta leijassa ei ollut päätä eikä häntää - oikeastaan se oli pelkkää
häntää... eikä se olisi koskaan lentänyt (Leijaseura Ry:n jäsenenä uskallan
näin väittää). Viherkasvien lisäksi yhtä seinää peitti seinämaalaus, joka esitti
Fuji-sania. Jos oikein tarkasti katsoi ja mietti hetken niin tulivuori erottui.
Miksikähän värejä oli pitänyt laimentaa noin kauhean paljon.
Origami-pienryhmäopetukseen osasto sopi kuitenkin mainiosti. Päätin siis
olla paikalla avajaispäivänä ja viimeisenä päivänä. Jos asiasta olisi sovittu hie
man pidemmällä varoitusajalla olisin ehkä pystynyt olemaan enemmänkin...
Ju-jutsu-pukuuni pukeutuneena (järjestäjien mielestä se oli oiva keino lisätä
paikallisväriä) istuinkin sitten mukavassa asennossa sopivasti värikkäitä Japa
nin suurlähetystön lahjoittamia origamipapereita levitellen, kun taivas aukeni ja
lapsitulva alkoi!!! Hyvästi järjestys ja suunnitelmat. Mukavan levollinen:"Pysähtykää hetkeksi, rauhoittukaa ja kokeilkaa japanilaista paperintaittelua'filosofia joutui suoraan paperikoriin. Kyseessä oli massojen käsittely ja hengis
sä selviytyminen!
Juuri tälle ensimmäiselle päivälle oli buukattu kaikista eniten päiväkoteja ja
muita ryhmiä. Tämän tiesin etukäteen ja olin suunnitellut opettavan! nopeita ja
helppoja malleja (esim. 7 taitoksen ankan), jotka silti selvästi esittävät jotain.
Viidessä minuutissa kenen tahansa pitäisi saada seitsemän taitosta paperiin,
olin ajatellut. Itse selviän siitä vajaassa minuutissa... Olin ah niin väärässä...
Pienten lasten keskittymiskyky on pyöreä nolla - etenkin, kun heille esitellään
jotain uutta oudossa ympäristössä. Ilman "tätejä" olisin ollut täysin hukassa, he
saivat onneksi jonkinlaista kuria aikaan ja toimivat apuopettajina pöydän
toisella laidalla.
Positiivisinta oli ehdottomasti, kun sai kuulla sanat:"Kato mä tein ite", kun
joku oli onnistunut tuottamaan jotain linnuntapaista. Se lämmitti mukavasti!!
Hieman ärsyttävää oli taas, kun jotkut (hyvin) nuoret herrasmiehet tekivät
"lentsikoita" = rutattu paperi. Toisaalta he kyllä lahjoittivat tekeleensä minulle,
joten OK...
Osoittautui, että muutama vähän isommista lapsista oli oppinut origamia
ominpäin. Sainkin päivän aikana muutamia varsin hauskoja taitoksia lahjaksi
heiltä. Kivaa!!
Kun tilanne rauhoittui ja kun yleisö oli aikuisempaa, opetin kukkia ja kurkia.
Kumma kyllä osa teini-ikäisistäkään, lähinnä pojista, ei oikein pysynyt mukana.
Mitä kouluissa oikein nykyään tehdään, eikö käden taitoihin enää satsata?
Toisaalta kukaan, joka oli saanut kurjen aikaiseksi ja kuullut siitä muutamia
tarinoita, ei poistunut hymyilemättä ja kiittämättä.
Näytteeksi olin ottanut mukaan muutaman todella vaikean erikoistyön mm
pegasoksen - siivekäs hevonen, jolla siivet, sieraimet, silmät, korvat, neljä
raajaa ja häntä - ja leijonan - kuten yllä, suu, ei siipiä. "Mä tahdon tehdä tuol
laisen!" kuului usein. Valtaosa tyrmistyi kun kerroin, että minimiaika on
jotakuinkin kolme tuntia per työ. Yksi teinijätkä sanoi kuitenkin: "Joo joo, mun
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iskä tekee kyllä paljon parempia." Hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan

isänsä henkilöllisyyttä, joka olisi suuresti minua kiinnostanut. Sitäpaitsi mun isä
on lihavampi kuin sen isä • lälläs-lää...

Mitä opin: Kaikki ihmiset ovat erilaisia. Kaikki oppivat, kun opettajalla on
tarpeeksi aikaa ja malttia. Tasoeroja on aina sekä sukupuolten että ikäluokkien
välillä. Prata svenska med svenska dagsvärdsbarn sä bli de glada och förstär
vad du säger! Opetuskertaa varten voi vaan suunnitella niin tai näin paljon,
sattumalle pitää antaa tarpeeksi sijaa.
Opin myös tuntemaan rva Kiiko Uzawaa. Hän oli opettamassa mm viimei
senä päivänä. Yhteistyönä voisi syntyä vaikka mitä...
Mitä opetin: Arvioiden noin kolmelle - neljälle sadalle pienelle ja vähemmän
pienelle ihmiselle, että paperi elää, kun sitä vähän käsittelee!
Pääsin televisioon: TV-Nytt:issä kuva viipyi pienissä touhuavissa lapsissa
ja minussa noin kolmen sekunnin ajan, kun kerrottiin avajaisista.
Lehdessä kaikki oli tiivistetty seuraavantapaiseen Iauseeseen:"Japanissa
lapset oppivat taittamaan paperia ja istumaan jalat ristissä". Toimittaja olisi
kenties voinut hieman kysellä, mitä teimme?? Muuten hyvä!
Jäin kaipaamaan: Kunnollisia kuvia Japanista, videoita, musiikkia. Halvalla
meni, - menikö liian halvalla. Oliko esim suurlähetystöltä pyydetty muuta kuin
Origami-paperia. Ilmeisesti ei...

Toisenlaista Live-viihdettä tarjosivat Japanin paviljongilla Nin-jutsuharrastajat, jotka "Power-Rangers-dieetillän kasvaneille skideille kenties sopi
vat paremmin kuin Origami, jossa ei pistetä luita poikki!
Tietokoneita oli kaksi. Toisessa pyöri Mah Jong - ilmeisesti tyypillinen JA
PANILAINEN peli...ja toisessa japanin kielikurssi.

Origamitohtori Sadi Sandell
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n
jäseneksi? Väylä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 3()5, 00101 Helsinki.
Hakemuksesi käsitellään seuraavassa iohtokunnan kokouksessa.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.POSTISIIRTOTILI:800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TO M O ja kulttuurijulkaisu
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.
JÄSENHAKEMUS

Nimi

Puh

Lähiosoite

Kansalaisuus ellei Suomen

Postinumero

Ammatti tai oppiarvo
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japa n in kulttuurissa erityisesti...

Päiväys
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Allekirjoitus

