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Kansi:
"Kanefuyu Yakata Kuruwa Banashi”.
Puupiirroksen tekijänä Kunimasa (1823-1880)

Yuugata

Dare mo inai tonari no heya de
Dareka ga yondeirumarude boku no yooni

Boku wa kyuu ni tobira 〇 akeru 
kocchi wa kurai noni

soko ni wa akeruku hi ga sashiteite
tatta ima dareka ga tachisatta tokoro rashiku
Kage ga chira to me 〇 kasumeru 
daka boku ga ou to omou daremoizu 
atarimae na yuugata ni naru

Kabin ni wa hotori ga tsumotteiru
Mado o akeru to sora akeruku soko demo...
Dareka ga yondeiru boku no yooni

Evening

In the empty room next door
Someone calls - just like me

I quickly open the door
Though this room is dark

The other room is brightly lit with 
the sun's rays
As though someone has left just now
A shadow flits past my eyes
But I try to follow
No one is there anymore
And it turns into just another evening

The vase is covered with dust
I open the window to a brightly lit 

sky and there too
Someone calls -just like me 

-Tanikawa Shuntaro- 
(s.1931)



Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 日本文化友の会

Japanilaisen Kultluurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsemnäärä 1996 n. 521. Yhdistyksen tavoitteena on 
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Yhteys: PL 305. 00101 Helsinki tai puh & FAX 698 6496

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 
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Hyvät JKY:n jäsenet

Syksyn toiminta on Teidän tätä lukiessanne jo päässyt hyvään alkuun ja olisi 
ihme, jollei jo ensi lumi olisi tullut. Kuka lunta kaipaa ja kuka ei, se on jokaisen 
henkilökohtainen asia, mutta ovatko syksyn ennätyssateet olleet kenenkään mieleen - 
epäilenpä. Jos on ollut pohjaveden puutteessa niin kenties! A /asentavaa touhua 
tällainen syksy ja erityisesti japanilaisille tulokkaille, jotka tosiaankin ovat saattaneet 
ihmetellä mihin ryssän helvettiin ovat joutuneet. Täällä pitkään asuneet japanilaiset 
ovat jo tämmöiseen meininkiin tottuneet - ovat suomettuneet.

Mitään vallan suurta ei nyt syksyn mittaan ole Japani-rintamalla tekeillä. 
Harrastuspiirit toki toimivat ja elävät vilkkaasti. Ja onpa Japani-Venäjä-sodan aikaisia 
puupiirroksia näytteillä sotamuseossa. Menemme sinne yhdessä niihin tutustumaan ja 
jos kohdallasi aika ei ole sopiva,käy toki muuna aikana. Yhteisen menemisen aika 
löytyy tämän Tomon sivuilta. Ja sitten ovat tietenkin tulossa perinteiset JKY:n 
myyjäiset, sieltä saa kaikenlaista hyvää ja vaikkapa joululahjaideoita.

Syksyllä Japani-Suomi-yhdistys Japanissa täytti 20 vuotta. Lähetimme 
asiaankuuluvan onnittelumme Tokioon. Siitä tulikin mieleen, että nämä yhteydenotot 
japanilaisiin Suomi-yhdistyksiin ovat ehkä JKY:ssä jääneet vähän taka-alalle. 
Yksityistasolla monella toki on yhteyksiä joten asia hoituu osittain sillä tavalla, mutta 
ehkä JKY:n olisi syytä olla hieman aktiivisempi tällä sektorilla. Toisaalta täytyy ottaa 
huomioon, että silloin tulee usein kysymykseen esim, vierailevien ryhmien vastaanotto, 
majoitusjärjestelyjä jne, ja siihen tarvitaan sitten porukkaa asioita hoitamaan. Onko 
meillä tällaiseen toimintaan vapaaehtoisia? Toisaalta yhteydenpidosta olisi myös 
JKY:n jäsenille hyötyä matkoillaan Japaniin.

Näitä asioita sietää miettiä. Kohta vuosi vaihtuu ja juhlinnan jälkeen on sitten 
vuorossa - mikäs muu kuin rakas vuosikokous. Siellä tällaisia ja muitakin yhdistyksen 
asioita on hyvä ventileerata - niin että terve tulemasi, irasshaimase!

Näin lopetan tältä erää palstani ja toivotan omasta ja johtokunnan puolesta 
kaikille jäsenillemme "Merry Kurisumasua" ja Onnellista Uutta Vuotta! Se ur aava 
vuosi, Heian-kauden yhdeksäs, vietetään härän merkeissä.

Ronny Rönnqvist / 
puheenjohtaja 
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät 
saavat suorat, edestakaiset lennot 
Japaniin joko Tokioon tai Osakaan 
ja paluumatkan voi aloittaa myös 
toiselta kentältä
11.1.-28.2. 1997 aikana hinta:

FIM 4.600
Lapset alle 12 vuotta

FIM 3.000
Viimeinen lähtöpäivä paluumatkalle on 28.2.
Sääntöön kuuluu minimi 7 vuorokauden oleskelu. 
Yhteys JKY, Laura Lappalainen puh+FAX 09-698 6496



JAPANILAINEN 
KULTTUURIPÄIVÄ JA MYYJÄISET 

la 14.12. klo 10-14
Kansainvälinen kulttuurikeskus CAI S A 

Kaisaniemenkatu 6 B
Esitelmät: Japanin historia

Japanilaiset puutarhat

Japanin suurlähetystön ka Ien terinäyttely

Chado - japanilainen teeseremonia
Seuraa tai osallistu!

Origami - vaativampaa paperintaittelua
Ikebana - japanilainen kukkienasettelu
Kalligrafia

Myytävänä mm:
Japanilaista ruokaa, vihreää teetä, 
elintarvikkeita, astioita, kirjallisuutta, 
kortteja, origamiohjeita, paperitavaraa, 
itselle tai lahjaksi: 
henkilökohtainen kalligrafia tai 
paikalla laadittu runo, 
uutta ja antiikkia!
Kahviosta japanilaista syötävää 
ja vihreää teetä!



JAPANIN MATKA 
2.4.-12.4.1997 

Huom! Ihme ja kumma, hinta hai peni: 
Matkanhinta:12.550.- + JRP 1400:-

Hinta sisältää: Finnairin suorat lennot Osaka-Helsinki-Osaka, junamatkan 
Kansain lentokenttä - Kioto, hotellin kaikissa kohteissa, laivamatkan 
YAWATAHAMA - BEPPU, aamiaiset kaikissa hotelleissa ja HUOM! KOCHISSA 
ja BEPUSSA ( joissa molemmissa meille on varattu korkeatasoinen 
RYOKAN eli japanilaistyyppinen "majatalo") kaikkina neljänä päivänä 
myös illallinen. KUMAMOTON hotellissa majoitumme länsimaisen hotellin 
uuteen siipeen - välillä voi sekin tuntua ihan mukavalta.
JRP eli Japan Rail Pass on meillä voimassa 5.-11.4. Sillä voimme matkata JR- 
junilla - myös luotijunalla - ja monilla busseilla niin paljon kuin 7 päivän aikana 
ehdimme.
Kuluja omasta kukkarosta: syömisiä mainittujen lisäksi, kaupunkien sisäiset 
liikkumiset (liikumme paljon julkisilla kulkuneuvoilla, joiden hintataso on aikalail
la sama kuin kotomaassa ja osassa pärjäämme JRPJIä.) ja viimeisen päivän 
junamatka KIOTO - KANSAI, sisäänpääsymaksut ja tuliaiset.
Matkan hintaan voi tulla muutoksi: lentoyhtiöillä on korotustarvetta ja Japanissa 
muuttuu 1.4. huonevarauksiin liittyvä vero, miten sitä ei vielä tiedetä.

Ilmoittautumiset vuoden loppuun mennessä:
Laura Lappalainen puh^fax 09-698 6496 ja samalla varausmaksu 1500:- 
saman henkilön tilille : Merita-Laajasalo 230718-15392.

Matkaohjelma:

2.4. lento Hki-Osaka 17.20 - 09.05 AY 085
12.4. lento Osaka-Hki 10.55 -15.20 AY 086

3.-5.4. KIOTO
5.-7.4. KOCHI
7.-8.4. BEPPU

8.-10.4. KUMAMOTO
10.-12.4. KIOTO

On ilmennyt joittenkin matkalaisten haluavan käydä myös Tokiossa. Jos näin on 
kohdallasi, ilmoita; mahdollisuutesi voisi olla jäädä 4 lisäpäiväksi tai jättää 
Kumamoto väliin (olisi kyllä sääli, suurkaupunkejahan on joka paikassa).

8



JAPANIN MATKAN REITTI

与

Lento Osakan Kansai-lentokenttä - juna KIOTO- 
juna OKAYAMA juna KOCHI -juna YAWATAHAMA- 
laiva BEPPU-juna KUMAMOTO-juna KIOTO - 
juna KANSAI-lento HELSINKI



UUDEN 
HÄRÄN VUODEN JUHLA!!!!

SU 26.1.-97 Mo 16.00
KABUKISSA

Lapinlahdenkatu 12 
Juhlistamme vuoden alkua 

syömällä, juomalla ja pitämällä naurettavan hauskaa! 
Tervetuloa myös uudet jäsenet tutustumaan! 

Valitse allaolevista menuista mieleisesi ja 
kerro se ilmoittautuessasi:

Minna Lehmusto puh 09-341 3313/puhelinvastaaja tai 
Laura Lappalainen puh/vastaaja+fax 09- 698 6496

I
100mk 
Hoorensoo 
Sashimi 
Oden 
Norimaki
Sake Shioyaki 
Misoshiru 
Gohan + Ocha 
Sake 8 cl

II 
120mk 
Hoorensoo 
Sashimi 
Oden 
Norimaki 
Maguro Teriyaki 
Ebi Furai 
Misoshiru 
Gohan + Ocha 
Sake 8 cl

ARPAJAISET!
Ilmoittaudu ajoissa Kabukissa on paikkoja rajoitetusti!

I!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!l!l!!!l!!!lll!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!
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UUSI JAPANILAINEN KAUPUNKI 
(Huomattavasti) Lyhennellen englanninkielestä suomentanut 
Laura Lappalainen

Koben maanjäristys ravisteli myös kaupunkisuunnittelijoitten ajatuksia 
ja toi myös kuuluville kannanottoja, joita ei aiemmin välitetty kuun
nella. Oli eletty kovan taloudellisen nousun aikaa, jolloin ajatuksissa oli 
"suurta ja komeaa maksoi mitä maksoi". Nyt on ajatuksiin tullut aja
tusta. Seuraavassa on vahvasti lyhenneltynä otteita .JAPAN ECHO- 
lehdessä julkaistusta kirjoituksesta, jossa SAKAYA TAICHI haas
tatelee ANDO TADAOa.

SAKAIYA TAICHI 
valmistunut Tokion 
yliopistosta 
pääaineenaan talous. 
Hän on toiminut 
kansainvälisen kaupan 
alalla ja nyttemmin 
kirjoittajana ja 
yhteiskunta- 
kommentaattorina.

ANDO TADAO 
Itseopiskellut arkkitehti 
Saanut monia 
tunnustuksia 
mm. Japanin 
arkkitehtiliiton 
vuotuisen palkinnon 
ja ALVAR AALTO- 
mitalin, jonka hänelle 
myönsi Suomen 
arkkitehtiliitto.

SAKAIYA TAICHI Olette käynyt useaan otteeseen Koben maanjäristysalueella; 
mitkä ovat vaikutelmanne?
ANDO TADAO Minusta Japani kansakuntana on joutunut testiin, kysymys ei ole 
paikallisesta tapahtumasta. Tämä koskee koko maata ja kansaa.Sodan jälkeen 
keskityttiin vain talouteen, se veti ihmiset suuriin kaupunkeihin, jotka rakennettiin 
ottamatta huomioon luontoa tai ihmisiä.
SAKAIYA Kaupunkisuunnittelu oli tietysti olemassa, mutta ajatellen vain "kovia" 
asioita "pehmeät" arvot unohdettiin.
ANDO Osaka-Kobe-alue on ihmisystävällisimmin suunniteltu Japanin suurkau
punkialueista, mutta nyt todettiin, ettei kaupungissa ollut muita yhteisiä kokoon
tumispaikkoja kuin puistot ja koulut. Kaupungeissa kuuluu olla paikka, kuten on 
kaikissa Euroopan suurkaupungeissa, johon suuret ihmisjoukot voivat kokoontua 
ja kokea yhteenkuuluvuutta, saada voimaa toinen toisiltaan.
SAKAIYA Nyt olisi aika luoda mielenkiintoinen kaupunki, mutta kuinka saada 
päättäjät se tajuamaan.
ANDO Nyt pyöritellään ajatusta lujasta linnoituksesta, joka kestää katastrofit, 
mutta ei kukaan ole onnellinen kaupungissa, joka on vain luja. Sen tulee olla
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kaupunki, joka on rakennettu 21.vuosisataa ajatellen, nautittavaksi - kotikau
pungiksi.
SAKAIYA Mutta hallitus ajattelee edelleen maanpintaa, johon päällystetään teitä 
ja kootaan laatikoita ihmisten asuttavaksi.
ANDO Sitä ja kuinka saataisiin mahdollisimman helposti hallittava kaupunki. Se 
merkitsee kuitenkin, että on karsittava ne seikat, jotka tekevät ihmisten elämän 
nautittavaksi.
SAKAIYA Harvat tahot ja kaikkein vähiten hallitus tahtoo pohtia näitä asioita 
eivätkä tahtoisi ottaa huomioon näitä myöskään tekemässäsi ehdotuksessa , 
jossa erityisesti korostat, että on nähtävä myös tulevat vuosisadat.
ANDO Ihmiset ovat yhdessä yössä tajunneet, että vaikka he rakentavat kuinka 
kalliita taloja asunnoikseen, aamulla arvot ovat muuttuneet. Luulen, että samalla 
ajat muuttuivat, arvot vaihtuivat. Jos me aiomme rakentaa kaupungin ihmisille 
ajatuksena kuinka siellä voidaan, miten ihmiset tuntevat elävänsä, on suunnit
telijoiden pystyttävä katsomaan useampaan suuntaan.
SAKAIYA Puhutaan ihmisystävällisestä rakentamisesta ja kuitenkin toimitaan 
aivan kuten ennen ja ihmisystävällisen mielenkiinnon sijasta karsitaan kaikki, 
mikä herättäisi ihmisissä ajatuksia, antaisi sisältöä.
ANDO Aivan. Ja meidän on otettava huomioon myös vanhemmat ihmiset. Ei 
heidän asumuksiaan saa siirtää pois tutusta kaupunkiympäristöstä. He tuntevat 
halua poiketa tuttuihin paikkoihin. Ne ovat ystäviä. Pelkät hyvät likenneyhteydet 
eivät riitä.

ANDO Kaupungit tulevat kilpailemaan kiivaasti alueista ja liike-elämässä, ja 
avainsana on individualismi. Kohella on harvinaiset luonnonlahjat, meri ja vuo
ret, joiden harjanteet laskeutuvat sulavasti mereen ja lisäksi leuto ilmasto. Jos 
tämä todenteolla huomioitaisiin uudelleenrakennettaessa, turismi, elintarviketuo
tanto, muoti jne - niistä syntyisi uusi "KobeMuote. Tästä olen puhunut, mutta 
kukaan ei kuuntele.
SAKAIYA Mahdollisesti he ajattelevat, että individualismi on liian suuri vaiva . 
ANDO Ajatuksemme torjutaan koska on niin paljon vaivattomampaa rakentaa 
samanlaisia laatikoita kuin ennenkin. Kuitenkin kaupungit, jotka ovat rakennetut 
voimavaroja ja erikoisesti henkisiä voimavaroja säästämättä, kuten esimerkiksi 
Venetsia, ovat säilyttäneet arvonsa, myös turismi huomioon ottaen.
SAKAIYA Vakioratkaisujen seuraaminen on helppoa ja jos asiasta tulee 
myöhemmin puhetta voi aina sanoa:"Ei se ole meidän vikamme seurasimme 
vain laadittuja ohjeita, ei me mitään voitu."
ANDO Tulevaisuudessa kaupungit tullaan rakentamaan pitäen nimenomaan sil
mällä viihtyvyyttä, viehättävyyttä. Nykyisten määreitten aikana se ei kuitenkaan 
ole mahdollista.
SAKAIYA Olet toiminut myös historiallisten arvojen puolesta.
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Maanjäristys hävitti useita historiallisesti arvokkaita rakennuksia. 
Vain harva niistä on entisöity.

ANDO Järistysalueellahan vaurioitui paljon historiallisesti arvokkaita rakennuksia 
Meiji-, Taishö- ja Shöwa-kaudelta. Kuljin seudulla pyytäen ihmisiä säästämään 
edes joitain pilareita vaikka vain turistinähtävyyksiksi tuleville sukupolville. Kuusi 
viikkoa myöhemmin eräs nimekäs rakennusliike "perkasi" kaiken pois, ilmeisesti 
ajatellen kuluja ja hankaluuksia. Mielstäni on kauhea häpeä, että eletty historia 
lakaistaan pois.
SAKAIYA Muualla on jo luovuttu sellaisesta alueajattelusta, joka jakaa kau
pungin jyrkästi teollisuus-, asuin-, kauppa-, liikealueeseen. Tämä ajattelutapahan 
synty] vuosisadan alussa Euroopassa, siellä siitä on kuitenkin jo luovuttu.
ANDO Tokion ja Osakan pilvenpiirtäjät ovat aika paljolti tyhjillään ja kuitenkin 
niitä rakennetaan lisää.Meidän kaupungeiltamme puuttuu viehätys ja hinnat ovat 
mielettömiä.Viime aikoihin asti olemme tehneet kiitettävästi rahaa, mutta...ilman 
rahaa olemme pian köyhiä myös sisällöllisesti. Me häviämme jopa aasialaisille 
naapureillemme.
SAKAIYA Se on nyt jo havaittavissa. Aikaisemmin ulkomaailman mielenkiinnon 
kohteena oli arkkitehtuurimme, nyt katseet ovat kääntyneet Shanghaihin ja 
Singaporeen.
ANDO Koko maa on pysähdystilassa ja kaikki tuntevat levottomuutta. Mutta tä
mä nykyinen ei tuota ihmisiä, joilla olisi rohkeutta ylittää aitoja. Siksi meidän on 
yhä tärkeämpää avata ihmisten silmät näkemään tavanomaisen ohi.
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IHMISIÄ, JOTKA RAKENTAVAT SILTAA.

Niizan kaupungissa Saitamassa Tokion lähellä asuu 74-vuotias nainen Somi・ 
ko Suzuki. Suomalaisen sadun äidin, kirjailija Anni Swanin ja hänen välillä on ol
lut yhteys. Miten?

Täytyy palata ajassa 24 vuotta taaksepäin. Vuonna 1960 Somiko menetti 
miehensä, joka oli Japanin Tokion pyhän ristin kirkon pappi ja Rikkyon yliopiston 
professori. Somiko työskenteli Rikkyon lukion opiskelija-asuntolan ja kirjaston 
hoitajana.

Vuonna 1971 eräs suomalainen poika, Tom von Schoultz oli opiskelemassa 
Rikkyon lukiossa. Hän oli hyvin yksinäinen ja kävi usein kirjastossa, jolloin Somi
ko alkoi tuntea huolta pojasta. Hän muisti pari suomen sanaa itseopiskeluun tar
koitetusta kirjaston suomenkielen oppikirjasta.

"Eräänä päivänä yritin puhua suomea suomalaiselle pojalle, joka oli käynyt 
melkein joka päivä kirjastossa. Onneksi hän ymmärsi - ja ilahtui kovasti."

Silloin Somiko ja Tom tapasivat ensimmäisen kerran.
Somiko sanoi syventyneensä suomen opiskeluun sattumalta. Japanissa suo

menkielen opiskelupaikkoja oli vähän ja työssäkäyvän oli vaikea käydä kurs
seilla. Niinpä hän aloitti itseopiskelun. Tom auttoi Somikoa lukemalla oppikirjan 
nauhalle.

Somikon ja Tomin ystävyys jatkui vuoden 1972 kesään asti. Tom palasi sen 
jälkeen Suomeen. Hän antoi Somikolle sanakirjan, lastenkirjan ja monia kirjeitä
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ja auttoi muutenkin tätä opiskelussa. Vuonna 1977 Somiko liittyi Suomalais- 
Uralilaiseen yhdistykseen. Sen yhteydessä toimii Suomi-Japani yhdistys, joka 
rahoitti luennot " Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista". Sitten alkoi toimia 
myös suomenkielen opintoryhmä. Mukana oli Suomesta kiinnostuneita ihmisiä ja 
opettajana toimi Tookain yliopiston professori Takashi Ogishima."Tämä suomen
kielen opiskeluryhmä jatkaa vielä; aluksi oli 60 opiskelijaa, nykyään heitä vain 
2-3."

Näin Somiko edistyi pikku hiljaa ja hän ihastui oppikirjana olleen Anni Swanin 
mielikuvitukselliseen keijukaissadun maahan. Hän halusi välittää Suomen las
tenkirjallisuuden perustajan Anni Swanin isänmaanrakkauden, rakkauden luon
toon ja mielikuvituksen runsauden japanilaisille ja heidän lapsilleen. Niinpä hän 
käänsi kaksi kirjaa japaniksi ja julkaisi ne omalla kustannuksellaan. Kirjojen ni
met ovat "Anni Swanin Satu I ja II". - 74-vuotias, iäkäs nainen hankki harvi
naisen kielen taidon ja vielä julkaisi kaksi kirjaa omalla kustannuksellaan! Se on 
hyvin merkittävä saavutus Japanissakin.

Hänet esiteltiin hallituksen julkaisemissa paikallislehdissä ja hän esiintyi 
eräässä Japanin television korkeassa iässä olevien ihmisten elämää ja toimia 
käsittelevässä ohjelmassa.10. kesäkuuta hän esiintyi Japanin televisiossa 
NHK:ssa ja sai hyvän vastaanoton: "Katselin televisiota, haluaisin ostaa 
suomalaisia satukirjoja". Tälläisiä puhelinsoittoja ja kirjeitä tuli paljon!

Somiko Suzuki välittää japanilaisille tietoa kauniista, rikkaasta Suomen 
luonnosta, siitä kuinka suomalaiset rakastavat omaa maataan ja kuinka he ra
kastavat hiljaisuutta. Ja nyt hän kääntää kolmatta kirjaa... .

Tom von Schoultz allekirjoittaa kirjeensä Somikolle näin：  se
tarkoittaa japaniksi kymmenen unelmaa. Luultavasti Suomen ja Japanin ystä
vyys on yksi Tomin kymmenestä unelmasta ja Somiko työskenteli toteuttaak
seen Tomin unelman.

Missä asuu nyt Tom joka antoi alkusysäyksen?!

Kiiko Uzawa

Kiiko Uzawa on Suomessa useampia vuosia asunut japanilainen opettaja,
joka on nyt vuoden vaihteessa palaamassa Japaniin. Hän on sitkeästi opiskellut ja
tehnyt Japania ja sen kulttuuria tutuksi suomalaisille erilaisissa
kulttuuntapahtumissa, kouluissa jne.
Toteuttanut unelmaa.
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horse and farrier (26 mm) Chinese sage with peach (23 mm)

by Nagai Rantei monkey (33 mm) by Kaigyokusai.

NETSUKET 
pienoisveistokset piuhassa

Netsuke on useimmiten luusta tai puusta kaiverrettu käyttö- 
koru, joka kiinnitettiin nyöriin, josta riippui erilaisia tarvekaluja, 
kuten tupakkamassi, kukkaro, piippu koteloineen, kirjoitusvälineet 
yafate・rasioineen, leimasinrasia, inroo jne. Netsuken tehtävänä 
oli estää kapineita putoamasta; ne olivat ripustetut nyörillä japa
nilaisen miehen perinnepuvun vyöhön,obiin. Näitä "tillbehörejä” 
kutsuttiin nimellä sagemono, riippuvat tavarat ja ainoa konsti 
niiden mukana kuljettamiseksi oli ripustaa ne vyöhön.Miehillähän 
ei ollut pussimaisia hihoja kuten naisilla pikku tavaroitten 
kuljettamista varten. Tarvekalujen vyöhön ripustaminen ei miten
kään ole pelkästään japanilainen tapa, se on tunnettu monissa 
kulttuureissa mm. meillä, kyllähän puukko kivoiten vyöllä kulkee 
jne. Aikaisimmat kuvat sagemonoista ovat Kamakura-kaudelta 
(1185-1333), mutta varsinaisesti vasta 1600-luvun voidaan kat
soa olevan netsuken syntyaikaa. Silloin niihin ruvettiin kiinnit
tämään huomiota varsinaisesti taiteellisessa mielessä. Ensim
mäinen maininta netsuken tekijästä löytyy puulaatoilla painetusta 
Kimmoo zui-tietokirjasta vuodelta 1690; siinä mainitaan käsityö
läiset, jotka tekivät luusta , muun ohella netsukeja ja ojim-nimisiä 
pavunmutoisia liukuja, jotka säätelivät nyörien pituutta. Kuvi-

Sarugaku (lakkaa) 
Tessai

NO-tanssija (maalattua puuta) Sarugaku (lakkaa)
Nagamachi Shizan Unmon
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Kappa, jonka varpaat ovat 
jääneet simpukankuoren väliin 
(puuta) Minzan

tuksesta päätellen materiaalina oli tuolloin norsunluu. Ilmeisesti 
materiaalina käytettiin myös puuta ja simpukoita. Kimmoo zuin 
kuva-aineistosta päätellen varhaisimmat työstetyt netsuket olivat 
norsunluusta hiottuja litteitä levyjä, joita kutsuttiin nimellä man- 
juu, litteän, pyöreän riisikakun mukaan.

Ymmärrettävästi Edo-kausi (1600-1868) tuotti runsaimman 
valikoiman eriaiheisia, välillä aika hätkähdyttäväi netsuke-aiheita, 
kuten oli laita saman aikakauden ukiyo-e eli virtaavan maailman 
kuvien kohdalla; netsuket eivät aina olleet ajatustapamme mu
kaisesti "kilttejä", vaan mukana oli myös "tuhmia" pikku veis
toksia. Ne saattavat päällisin puolin olla aivan säädyllisiä, mutta 
kiepautas netsuke ympäri ja hakaman tai viitan alta paljastuu ai
ka potentiaaleja näkymiä! Japanilainenhan nauraa mielellään täi-
Iäisille yllätyksille.

Netsuke-valikoiman monipuolistuminen juuri Edo-kauden lo
pulla on ymmärrettävää, koska silloin oli kehittynyt vauras kaup- 
piasluokka, jonka asema tiukasti feodaalisessa yhteiskunnassa 
oli selvästi samurai-luokkaa alempana ja heidän oli pysyttävä 
luokkansa mukaisessa pukeutumisessa, aatelisille suotuja pukeu
tumiseen liittyviä hienouksia ei ollut lupa käyttää (samahan se oli 
Euroopassakin kiusana äveriään kauppaporvariston synnyttyä). 
Netsuket ja vyöstä riippuvat pikku tarvikkeet saivat kuitenkin olla 
niin kalliita kuin kukkaro sieti.

Inro - kirjoitusvälinerasia- ja netsuke (lakkaa) 
Ritsuo

Tupakoinnin levittyä Japaniin lisääntyi vyössä riiputettavi
en tarvekalujen määrä ja samaan aikaan 1700-luvun alkupuo
lella, kun n. 80 vuoden tauon jälkeen taas saatiin tutkittavaksi 
kirjoja ja ylellisyystavaroita Kiinasta, heräsi Japanissa kiin
nostus myös siellä vähemmän tunnettua norsunluuta kohtaan. 
Japanin perinteinen kaiverrustaide oli pitäytynyt enimmäkseen 
puu- ja lakkamateriaaleissa.

Varhaisimmat, kiinalaisvaikutteiset netsuket ovat yleensä 
aika kookkaita, n.15 cm ja ne esittävät taolaisia tai buddhis- 
tisia henkilöhahmoja tai kiinalaisia ja hollantilaisia kauppiaita. 
Tälläisen henkilöhahmon selustaan on kaiverrettu kaksi reikää 
nyörejä varten. Kiinalaiset on yleensä esitetty nuhjuisissa ja 
resuisissa matkavaatteissa, hollantilaiset taas pellennäköisinä 
suurine nenineen. Netsukeilla on taipumus lipsua pilan puolel
le. Nämä netsuket lienevät ajalta 1730-178〇.



Ulkomaalainen, hollantilainen 
(norsunluuta) Gyokuyosai

Vaikuttaa siltä, että varhaisimmat netsuke-kaivertajat olivat 
amatöörejä. Ensimmäinen yksityiskohtaisempi kuvaus netsu- 
keista on miekkakauppias Inaba Tsuryuun "Sooken kishoo 
(1781),seuraava ilmestyikin vasta 1900-luvulla! Inaba mainit
see 57 netsukekaivertajaa, enimmäkseen he ovat kotoisin 
Oosakasta, Kiotosta ja Edosta (nykyisestä Tokiosta), mutta 
myös provinsseista, erikoisesti Nagoyan ympäristöstä. Inaba 
säästää suurimmat kiitoksen sanat kuitenkin amatöörikaiver- 
tajalle, Yoshimura Shuuzanille (+ 1776). Hän oli Kiinan mallin 
mukaisesti herrasmiestaiteilija kuten Kiinassa oli tapana ja 
kyllähän Euroopassakin aatelisten oli taiteet hallittava ainakin 
jossain määrin ja niistä oltava perillä vaikkei siitä ammattia 
tarvinnut tehdä. Shuuzanin työt olivat yleensä herkästi 
maalattuja, puisia kiinalaisfiguureja. Tämän maalauskoristelun 
vaikutus näkyy vielä nykyään mm. Närän nukeissa. Muuten 
yleensä suosittiin puun ja norsunluun maalaamatonta pintaa, 
netsuke sai kauniin patinana vyössä roikkuessaan ja han- 
kautuessaan vaatetukseen. Juuri nämä netsuket ovat edel
leenkin keräijlijöitten eniten arvostamia.

Netsukeita ei yleensä signeerattu, joka ei merkinnyt sitä, 
ettei taiteilija olisi arvostanut työtään. Signeeraamisesta tuli 
tapa vasta Edo-kauden keskivaiheilla, jolloin kaupallisuus tuli 
taiteisiin - kuten Euroopassakin keräilijöiden astuessa kuvaan 
ja kun taiteilijoille tuli välttämättömäksi ansaita toimeentu
lonsa näyttelyillä; enää ei ollut tarpeeksi mesenaatteja ja

Myoga - inkivääri 
(norsunluuta) 
Bunryuu-sai

omaisuus oli siirtynyt kauppiaille ja ninnpä täten nimikir
joituksesta tuli usein taideteoksen merkittävin emotioiden he
rättäjä.

Netsuket joutuivat Japanissa korvaamaan varsinaisen ku
vanveiston 1500-luvulta eteenpäin; sitä ennen olivat tietenkin 
nousseet Kamakura-kauden suuret buddhat ja Muromachi- 
kauden (1333-1568) hienostuneet Zen-muotokuvat ja NOO- 
naamiot, mutta varsinaista kuvanveistoa ei ollut. Lisäksi 
Tokugawa-shoogunaatti varmisti tilanteen kieltämällä muitten 
kuin suurimpien jukisten rakennusten veistokoristelun.

1800-luvun ensi puolisko on parasta netsuke-aikaa, niin 
taiteellisuuden kuin laadunkin kannalta. Netsuken maailmaan 
tuli huumori, meteriaalit ja aiheet olivat monenmoiset eikä 
vaivaa säästetty; kaivertaja saattoi käyttää kaksikin kuukautta 
yhteen aiheeseen. Tälläinen netsuke oli tietenkin kallis, mutta 
rahan tuli myös näkyä; ostajana oli etupäässä rikas kauppias- 
luokka ja netsuke vyössä keikkuessaan vilkutti varakkuutta.
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Tämän aikakauden netsuket ovat pieniä ja suppeampia 
sommittelultaan. 1700-luvun pitkien kiinalaishahmojen sijaan 
ovat tulleet monenmoiset hahmot: erilaiset viihdyttäjät, am
matinharjoittajat -kalastajat, eri alojen käsityöläiset - Japanin 
historian legendaariset hahmot, myyttiset olennot, eläimet ja 
jopa tavarat, kuten teekannut jne. Mitä monimutkaisempi ja 
pienempi netsuke oli sitä arvostetumpi. Niissä saattoi 2-3 cm 
alueella olla kaiverrettuna Japanin kartta tai Tookaidoon kaikki 
pysähdyspaikat. Tämän ajan huomattavimpana kaivertajana 
pidettäneen oosakalaista Kaigyokusaita (1813-92), joka käytti 
materiaalina melkein yksinomaan norsunluuta.

Meiji-kausi (1868-1912) toi tullessaan länsimaisen vaate
tuksen ja netsuken merkitys lähes hävisi, mutta ulkomaalaiset 
vierailijat ihastuivat niihin ja kokoelmia syntyi Eurooppaan ja 
Amerikkaan. Netsukeita ruvettiin tekemään turismin tarpeisiin 
ja taso tietenkin laski ja aihepiiri manerisoitui vastaamaan 
matkalaisten mielikuvia.

Netsuke-materiaaleina on eri aikakausina käytetty monen
laista kaiverrettavaa: puuta, luuta, kiveä, korallia, meripihkaa 
fossiileja, pähkinöitä, sarvea jne.

Netsuken "aitoutta" on usein vaikea päätellä: signeeraukset 
puuttuvat tai mestari signeerasi oppilaittensa töitä ja jätti tun
nustamatta aiheeltaan hurjimmat työnsä, näinhän on laita 
myös Virtaavan maailman kuvien kohdalla. Keräilijän on pa
ras tarkata laatua ja jättää antiikkimäärittely asiantuntijalle.

Teksti ja piirrokset Laura Lappalainen

Tobosaku (norsunluuta) 
7 omotada

Sculpture of Japan.
Raymond Bushell: The Netsuke Handbook of Ueda Reikichi.
Raymond Bushell: Collectors Netsuke. 
Neil Davy: Netsuke

Sumomestari (norsunluuta)
Kosai Moritoshi

Lähteet mm: Richard Baker and Lawrence Smith: Netsuke. The miniature

Ni-o ja Benten kädenväännössä
(norsunluuta) Ikko-sai



JAPANIN UUSIA MUOTOJA

UEHARA-saketehdas 
toi markkinoille 
uuden saketyypin 
ja samalla 
markkinoille ilmestyi 
myös uusi 
muoto sakepullolle 
ja kipoille.

Pikkupöytä ja istuin 
totuttua 

tukevammasta 
aaltopahvista.
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OBIN 
sitominen

I

Sidotaan edessä ja käännetään taakse!
Ohjetta seuraten obin sitomisen tulisi onnistua 
ihan hauskasti. Seuraa tarkasti e)hjetta ja 
ohi aselluii kuuliaisesti paikalleen.
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テ先の長さを約50cm取って半 
幅に折り、上にあげておいて長 
いほうのたれで胴をひと巻き

続いて帯を、さらにもうひと 
巻きし、ひと巻きめの帯との 
間に帯板を差し込みます

右手でテの下側、左手でたれ 
の下側を持って、テを上にた 
れを下に交差させます

羽根の中心にひとつ山を作り、 
その両サイドを上に立て、3 
枚ひだを作ります

そのままテでたれを包むよう 
ひと結び。結んだテ先とたれ 
を上下に立てるような感じで

たれで胸幅くらいに羽根の大 
きさを決め、余分は羽根の内 
側に折り込みます

1.Vyön lyhyempi pää taitetaan 50 cm pituudelta 
kaksinkerroin 2. Pitempi vyön pää kierretään 
tiukasti vartalon ympäri siten, että se samalla 
kiinnittää lyhyemmän vyön pään keskelle eteen.
3. ja 4. Päät solmitaan. 5. ja 6. Viikkaa pitempi pää.
7. Kierrä lyhyempi ympäri.
22

テを下ろし、下から上に山ひ 
だを1回くるみ、大きなリボ 
ンを作ります



8と同様にして、もう一度テ 
で山ひだをくるみます

余ったテは、ひと巻きめと2 
巻きめの、帯の間に差し込み 
ます

リボンの羽根の左右の長さを 
整えて、バランスよくします

羽根を下に下ろし、両手で広 
げるようにしながら、形よく 
整えます

文庫の結び目を右手で、左 
手で帯をそれぞれ持って、 
息を止めて一気に回します。 
衿が左が上になっているた 
め、必ず右回しに。何度か 
練習すれば必ずできる./

8. 9.10. Kierrä lyhyempi pää koko pituudelta 
ka si n kerro in viikatun pitemmän pään ympäri 
ja sen huippu vyön kerrosten väliin.
Sido tiukasti. Alemmassa kehystetyssä 
kuvassa on esitetty tämä vaihe valmiina. 
11.Aukaise solmukkeen päät ilmaviksi. 
Vedä vatsa sisään ja käännä solmuke 
selän puolelle. Solmukkeen kuuluu tulla 
ylös keskelle.
Harjoittelu tekee tässäkin mestarin!
Suomenkielinen teksti ja piirrokset: 
Laura Lappalainen

までは同じ手順で、会っ 
たテを、結び目の下の、帯 
と帯の間に入れれば、キリ 
ッとした一文字結びができ 
ます。慣れたら後ろで結べ 
るよう練習しよう./ 23



O-HASHI DE TABEMASHOO!
Minna Lehmusto

TIRISTETTYJÄ KANANPALASIA SOIJAN 
JA INKIVÄÄRIN KERA

600 g luutonta kanaa
2 rkl soijakastiketta 
2 rkl sakea
2 rkl raastettua inkivääriä
5 rkl perunajauhoja 
öljyä

Pistele haarukalla kanaan reikiä ja leikkaa palasiksi (n 5 cm). Sekoita 
soijakastike, sake ja inkivääri. (hätätapauksessa käytä inkiväärijauhetta ja 
saken asemesta kirin tai valkoviiniä.) Marinoi kananpalaset liemessä 
parikymmentä minuuttia, käännä palasia välillä jotta ne maustuvat hyvin, 
taputtele kananpalaset kuivaksi kevyesti talouspaperiin. Kuumenna öljy 
kuumaksi ja uppopaista kananpalaset hitaasti kypsäksi. Tarjoile mieluiten 
kuumana heti. Sopii hyvin vaikkapa hiukopalaksi illanistujaisiin oluen tai 
viinin ja salaatin kera nautittuna.

BROILERIA UUNISSA SOIJAN JA INKIVÄÄRIN KERA

4 nahatonta broilerin rintapalaa
1 rkl öljyä
2 rkl soijakastiketta
1-2 valkosipulinkynttä puristettuna
1 rkl raastettua inkivääriä

Sekoita muut ainekset piatsi kana kulhossa. Lisää kana ja anna marinoitua 
jääkaapissa muutama tunti. Kääntele paloja silloin tällöin. Peitä uunipannu 
foliolla ja asettele kananpalat sille. Kaada marinadia paloille. Paista 175 
asteisessa uunissa kunnes ovat kypsiä (n 45 minuuttia). Nauti vaikkapa 
riisin ja salaatin kera. On myöskin hyvää kylmänä vaikkapa salaatissa tai 
levän päällä.
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KÄYNT1KORT1T 
(toinen puoli suomen, 
toinen japania) 
KÄÄNNÖKSET, 
PUHTAAKSI
KIRJOITUKSET, 
KALLIGRAFIAT 
yhdistyksen kautta 
puh / FAX 09-69« 6496
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JAPANILAISNUOREN
ISÄNTÄPERHEEKSI!

Study Tours toimii yhteish össä kahden aatteellisen kulttuurivaihtoon 
erikoistuneen japanilaisjärjestön kanssa.

Tämän yhteistyön tuloksena maahamme saapuu japanilaisnuoria. 
jotka haluavat kokea suomalaisen perhe-elämän.
Useimmat nuoret saapuvat yksittäisesti muutamaksi viikoksi.
Pisin perilläoloaika on 3 kk. ja nuoret ovat 16 - 25 vuotiaita.

Heidän vierailunsa tarkoitus vaihtelee. Useimmat saapuvat maahamme 
musiikin, luontomme ja/tai Muumien ansiosta.

ETSIMME HYVÄNTAHTOISIA, 
VAPAAEHTOISIA ISÄNTÄPERHEITÄ

Paikkakunnalla ei ole väliä.
Perheen tulisi mielellään tarjota japanilaisvieraalle oma huone 
ja päivittäiset ateriat.
Perheenne tulisi suhtautua myönteisesti kulttuurivaihtoon. Perheenne tulisi 
puhua ainakin tyydyttävästi englantia.
Jos perheessänne on lapsia tai nuoria, se on etu.

Nuoret japanilaiset haluavat kokea ja jakaa jokapäiväisen elämänne.
Heitä tulee ohjata ja tukea, neuvoa ja opastaa. Vieraanne haluaa osallistua, 
oppia ja kokea uutta.
On sekä jännittävää että antoisaa toimia vieraan kulttuurin edustajan 
perheenä. On hyväksyttävä nuori sellaisena kuin hän on ja nautittava 
kokemuksesta ja vaihdosta.
Parhaimmassa tapauksessa vieraastanne tulee 
elinikäinen Suomi-vstävä.

LISÄTIEDOT:

Study Tours Oy
Niittyrinne 6 B. 02270 ESPOO. PUH 09-X044 828 FAX 09-8044 282
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YLIOPISTOELÄMÄÄ JAPANISSA

Takanani on reilut kaksi kuukautta tiivistä opiskelua Kansainvälisessä 
Kristillisessä Yliopistossa (International Christian University,ICU) ja syyslukukau
si on lähes ohi. Saavuin tänne vaihto-opiskelijana Tampereen yliopistosta vuo
deksi lukemaan maan kieltä ja tutustumaan yhteiskuntaan, ja ICU:n One Year 
Japanese Program käsittääkin erinomaisia kursseja taiteesta politiikkaan.

En itse asiassa tiennyt paljoakaan paikallisesta koulujärjestelmästä ennen 
tänne tuloani, mutta kauhulla ajattelin tulevaa vuottani maassa, jossa oletin opis
kelun yliopistotasolla olevan elämän ja kuoleman kysymys. Odotin tapaavani 
yliopisto-opiskelijoita, jotka paahtavat aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikos
sa, ja joilla ei olisi hetkeäkään vapaa-aikaa. Näin siis siitäkin huolimatta, että 
stereotypiat ovat usein osoittautuneet vääriksi, eikä niihin siksi pitäisi uskoa.

Ensimmäiset pari viikkoa olivatkin minulle haastavia, koska japanin tunti
en tahti vaikutti kovalta ja tuntui, että vapaa-aikaa ei juuri jäänyt. Luennot kestä
vät täällä 70 minuuttia ja illan viimeinen tunti päättyy 18.40. Pian kuitenkin aloin 
ihmetellä, miten päärekennuksen nurmialueella oli aina opiskelijoita piknikillä 
riippumatta siitä, oliko luentojen aika vai ei. Kummastustani herätti myös eri
laisten yliopistoklubien ja -kerhojen suuri määrä, varsinkin kun ne vaikuttivat toi
mivan erittäin aktiivisesti. Lisäksi useimmat asuntolani nuoret naiset käyvät osa- 
aikatyössä 1-3 kertaa viikossa, joten oivalsin, että jokin stereotypiassani oli pa
hasti pielessä.

Vaikka en olekaan mikään Hercule Poirot, näiden parin kuukauden aikana 
olen ratkaissut japanilaisten yliopisto-opiskelua koskevan mysteerin, jonka selit
tävä tekijä on yliopistokoulutuksen yliarvostus. Lapset aloittavat koulun kuusi
vuotiaina, käyvät ensin kuusi vuotta ala-astetta ja siirtyvät sen jälkeen ylä
asteelle. Koska lukioihin on kova kilpailu, suurin osa peruskoululaisista käy yksi
tyistä iltakoulua pärjätäkseen lukioiden pääsykokeissa. Lukioon pääsyn jälkeen 
taas alkaa valmistautuminen lukio-opintojen ohella yliopston pääsykokeita var
ten mm. yksityisten kotiopettajien (yleensä yliopisto-opiskelijoita) avulla lähes 
kolmen vuoden ajan.

Yliopistokoulutus on todella arvostettua Japanissa (n.35% suorittaa aka
teemisen tutkinnon), vaikka tarjolla on myös ammattikouluja ja opistoja. Äärim
mäisen kovan kilpailun takia tilanne on kuitenkin hyvin nurinkurinen, sillä ne jot
ka onnistuvat avaamaan yliopiston ovet, haluavat vihdoinkin nauttia elämästään 
monen vuoden stressin jälkeen. Lisäksi työnantajat painottavat enemmän työn
hakijan opiskelupaikkaa valintakriteerinä kuin varsinaista tutkintoa. Japanilaiset 
sanovatkin, että yliopistoon pääsy on vaikeaa, valmistuminen ei.
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Minun japanilainen opinahjoni on perustettu japanilais-amerikkalaisin 
voimin ja sen sanotaan vaativan opiskelijoiltaan enemmän kuin yliopistot keski
määrin. Voi pitää paikkansa, mutta opikelijoiden lähes systemaattinen poissaolo 
luennoilta on ilmeistä. Tapahtuuhan sitä toki Suomessakin, mutta uskallan väit
tää, ettei samassa mittakaavassa.

Tavallisesti lukuvuosi Japanissa alkaa huhtikuussa jakaantuen kahteen lu
kukauteen, mutta ICU toimii vähän poikkeavasti mahdollistaakseen ulkojapani- 
laisten ja vierasmaalaisten saapumisen vasta syyskuussa. Tutkinto-opiskelijoille 
kuuluu pakollisena luentoja kristinuskosta yleisopintojen ohessa, mutta suurin 
osa opiskelijoista (n.90%) on shinto- tai buddhalaisia.

Olen Todella nauttinut opiskelusta täällä, kielikurssien taso on korkea ku
ten useimpien muidenkin luentojen. Yliopisto on pieni, vain 3500 opiskelijaa. 
Täällä on kuitenkin poikkeavan paljon japanilaisia, jotka ovat viettäneet osan 
elämästään ulkomailla ja puhuvat siten aika sujuvaa englantia. Japanilaiset ystä
väni muistuttavatkin minua tuon tuosta, kuika ICU on hyvin amerikkalainen ylio
pisto ja antaa vääristyneen kuvan perusjapanilaisesta yliopistosta. Se varmasti 
onkin totta, vaikka monien amerikkalaisten mielstä ICU ei voisi olla japanilai- 
sempi!

Kuten alussa mainitsin, olen panostanut paljon aikaa opiskeluun kuten 
monet muutkin vaihto-opiskelijat. Olen kuitenkin jo tottunut opetustahtiin ja aikaa 
jää paljon muuhunkin. Niinpä voin myös nauttia Japanille hyvin tyypillisestä ak
tiivisesta opiskelijaelämästä ja olenkin liittynyt lentopallo- ja retkipyöräilyker- 
hoon. Elämä kun on paljon muutakin kuin opiskelua, ja sen ovat japanilaiset ylio
pisto-opiskelijat todellakin oivaltaneet.

Matleena Vierelä

JOULU SALLA TUNTURILLA LAPISSA!
Jos haluat viettää todellisen joulun hiihtäen, lasketellen; poroajeluja, koiravaljak- 
koajeluja, ym kivaa tehden, vuokraa Sallatunturilta, Lapista, tasokas 4 hengen 
kelohonkamökki! (21.12.-28.12.1996)
Tee tarjous ja soita minulle: Pirkko 8252 313

SUOMALAISTA JOULUMUUSIKKIA JAPANISSA la 14.12. klo 18
Christmas Concert "From the Country of Northen Lights - Soprano & Handbell" 
Chieko Okabe, Soprano - Ilkka Paananen, Piano - Meritt Bell Ringers, Handbell 
Suomalaisia joululauluja, Händeliä, Bachia jne.
Shirakawa Hall, Nagoya tel: 052-222-7110
Tarkemmin: Ms Kazumi Ando, tel: 052-321-1040, Ms Hisami Ito 052-835-2931
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Meritaistelut olivat rajuja Port Arthurin ulkopuolella Venäjän-Japanin 
sodan aikana vv.1904-05, jonka dramaattisia tapahtumia esittäviä 
japanilaisia puupiirroksia on syksyn aikana esillä Sotamuseossa. 
Japanilaista tykistökeskitystä esittävä kuva on tunnetun puupiirros- 
taiteilijan Gakyojinin (Matabei) laatima.

JAPANILAISIA PUUPIIRROKSIA VENÄJÄN-JAPANIN SODAN 
AJALTA 1904-1905

Juhani Lompolon ja Monica Brawin kokoelmasta
Sotamuseo. Helsinki 13.9.-31.12.1996
Maurinkatu 1;avoinna su-pe 11-16, la suljettu

Suomessa tähän saakka ennenäkemättömiä kuvia on vuoden loppuun 
saakka esillä Sotamuseossa, jossa järjestetään vuosisadan alussa käydyn 
Japanin ja Venäjän välisen sodan dramaattisia tapahtumia esittelevien 
japanilaisten puupiirrosten näyttely. Kuvat sisältyvät Juhani Lompolon ja 
Monica Braw. Lompolon japanilaisten puupiirrosten kokoelmaan, jonka he 
hankkivat ollessaan ulkomaan-kirjeenvaihtajina Tokiossa puolentoista 
vuosikymmenen ajan.
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Kaukoidässä vuosina 1904-1905 käytyä sotaa on pidetty monella tavalla 
historiallisena. Tsaarinvalta Venäjällä järkkyi jo pahasti ja maan sisäiset 
tapahtumat enteilivät kehitystä kohti vallankumousta. Kaukoidässä 
kuitenkin Tsaari-Venäjä oli yhä etenemässä ja hankkimassa alueita ja 
sotilaallista vaikutusvaltaa heikentyneen Kiinan kustannuksella. Tämä johti 
sen suoraan vastakkain Meiji-uudistuksen jälkeen voimakkaaseen nou
suun lähteneen Japanin kanssa, mihin nousuun kuului myös sotilaallinen 
vahvistuminen. Maitten välillä käytiin pitkään neuvotteluja etu risti-riitojen 
ratkaisemiseksi sovussa, mutta lopulta sota oli väistämätön ja se alkoi 
Japanin hyökkäyksellä Venäjän silloista suursatamaa Port Arthuria 
vastaan, jossa Venäjän laivasto kärsi ensimmäiset vakavat tappionsa 
kaukoidässä. Sodan ensimmäisten laukausten ampumisen laskevat 
kuitenkin jotkut historioitsijat venäläisten tilille Chemulpon satamassa 
Koreassa.

Eurooppalaista suurvaltaa, Venäjää, pitivät monet ylivoimaisena 
verrattuna Japaniin, jonka sotilaallisia kykyjä epäiltiin mm. rodullisten 
ennakkoluulojen perusteella, vaikka Japanin sotataidot olivat tulleet esiin 
jo vajaat kymmenen vuotta aikaisemmin käydyssä Kiinan ja Japanin 
välisessä sodassa. Japanilaiset osoittautuivat pian kurinalaisiksi ja taidolla 
johdetuiksi sotilaiksi, jotka nopeasti tunkeutuivat yli Jalu-joen ja pakottivat 
venäläisjoukot taistelussa toisensa jälkeen perääntymään kohti pohjoista. 
Japanilaisten offensiivin tuloksena Port Arthurin vahva tukikohta joutui 
saarretuksi ja siitä käydyt taistelut olivat pitkiä ja verisiä. Venäläisten 
ylipäällikkö Kuropatkin tuli maailmalle lähetetyissä sotaraporteissa 
tunnetuksi lähinnä erinomaisista perääntymisoperaatioistaan.

Vahvistaakseen kaukoidän rintamiaan päätti ahtaalle joutunut tsaari 
Nikolai II lähettää Japania vastaan Itämeren laivastonsa, jonka matka 
Afrikan ympäri ja läpi Aasian merialueitten päättyi Tsushiman 
meritaisteluun. Täällä amiraali Togon johtamat japanilaiset tuhosivat 
suuren osan venäläislaivastosta ja hankkivat Togolle sijan maailman 
suurten merisankareiden joukossa. Tsushiman tappion jälkeen Venäjä oli 
valmis neuvottelemaan rauhasta. Sodan tulosta pidettiin historiallisena 
siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa aasialainen valtio pakotti tappioon 
yhden perinteellisesti suurista Euroopan sotilasmahdeista. Omalla 
tavallaan se myös antoi vauhtia kehitykselle kohti tsaarin suistumista ja 
Neuvostoliiton syntyä ja vaikutti näin myös Suomen itsenäistymiseen.

Venäjän-Japanin sota olikin hyvin kiinnostava myös Suomen kannalta, 
koska Suomi siis tuolloin oli vielä osa Venäjän imperiumia ja monet
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suomalaisperäiset upseerit olivat kohonneet korkealle tsaarin joukoissa. 
Ansiot kaukoidässä eivät kuitenkaan olleet imartelevia. Surullista mainetta 
sai mm. "Öykkäriksi” kuvattu kenraali Oscar Gripenberg johtamistaan 
verisen tappiollisista maataisteluista. Port Arthurin laivasto-osastoa 
komentanut amiraali Oscar Starck puolestaan menetti maineensa ja myös 
paikkansa heti sodan aloittaneessa hyökkäyksessä, joka jätti tärkeän osan 
hänen aluksistaan taistelukelvottomiksi.

Omalla tavallaan historiaan on myös jäänyt suomalaisamiraali Oscar 
Enqvist, joka taistelusta irrottautuen vei Tsushimasta Manilaan laivasto- 
osaston, johon kuului myös sittemmin Venäjän vallankumouksen alkami
sessa olennaista osaa näytellyt risteilijä Aurora. Miten olisi käynyt vallan
kumouksen, jos Enqvist olisi päättänyt jäädä Tsushimaan ja Aurora olisi 
upotettu, kuten useimmat venäläisaluksista?

Myös marsalkka Mannerheim osallistui taisteluihin japanilaisia vastaan, 
silloin vielä everstiluutnanttina, ja suhtautui hyvin kriittisesti venäläisten 
sodankäyntitapoihin.

Juhani Lompolon Tokion antikvariaateista ja kirjakaupoista löytämät 
puupiirrokset ovat hyvin dramaattisia ja kuvaavat sodan tapahtumia 
värikkäästi, vaikka luonnollisestikin japanilaisten näkökulmasta: kuvissa 
ovat yleensä japanilaiset etenemässä ja venäläiset ahdingossa, mutta se 
tietysti heijasti todellisiakin tapahtumia sotakentillä. Sotamuseoon tulee 
esille myös hanga- eli puupiirrosmestari Kiyochikan pilapiirroksenomaisia 
kuvia sodan kulusta sen japanilaisia huvittaneessa muodossa.

VENÄJÄ-JAPANI SOTA 1904-1905 
Menemme yhdessä tutustumaan 

sotamuseon puupiirrosnäyttelyyn.

Esillä on töitä Juhani Lompolon ja Monica Brawn kokoelmasta. 
Ronny Rönnqvist kertoo sodan merkillisestä historiasta ja

Laura Lappalainen puupiirroksista. 
Tervetuloa! Tapaamme museolla.

su 15.12. klo 13,30
10.-/ hlö 

SOTAMUSEO 
Maurinkatu 1
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Runoja ennen joulua 1996 
ilmestyvästä runokokoelmasta
Riitta Welroos:
VALKOINEN JUMALA TAR

Lumi on puhetta
ja rakkaus syventää sitä

Kun lumileopardi kesytettiin 
se oppi puhumaan.

Neuburgin luostarissa enkelit 
soittavat viulua 

ja viisitoista munkkia 
tanssii tarantellaa.

Sinähän tiedät tuon luostarin 
Wienin liepeillä, 

se/j jonka tornit halkaisevat taivaan 
ja viisitoista munkkia istuu 
luostarin torneissa ja katselee 

kolmea donitsia.
Ihmeellinen Jeesus siunaa donitsit 
ja niistä riittää jokaiselle.

Ota nämä sanat käsiisi, 
sekoita ne, 
huuda jokaiseen neljään tuuleen: 
rakkaus, rakkaus, rakkaus, rakkaus, 
-ja valkoinen Jumalatar on oleva.

Juuri tällaisena yönä, 
kun Valkoinen Jumalatar 
muuttuu Punaiseksi Kuningatareksi 
mi c h e I a n g e I o n freskossa 
minun silmieni edessä 
miesnainen, naismies 
ilvesnainen ja lumileopardinpoikanen 
minä katselen nämä kuvat: 
Punainen Kuningatar 
syöttää minua 

kädestä.

務

Riitta H elroos:
VALKOINEN JUMALATAR

runoja. 72 sivua, nidottu 
ISBN 951-812-46-3 
Kesuura, syksyllä 1996.
suositushinta 76.-
Suoraan runoilijalta 50.- 
osoitteesta:
Runoilija Riitta Welroos 
Kiskontie 5 A 14 
puh/fax 09-2414860
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UUDEN VUODEN KORTTI
Erika Tachiwara

nTätä tuskin voi kutsua Uuden Vuoden kortiksi” poika nurisi istuen 
kaivautuneena kotatsuun. Oli tammikuun ensimmäisen päivän aamu. 
Huone jota hän yksin asui oli samanlainen kuin edellisenäkin päivänä; 
siellä ei ollut merkkiäkään Uuden Vuoden juhlasta. Verhottomat ikkunat 
olivat likaisia ja pölykerros koristi ikkunanpieliä. Pöydällä, joka oli 
roskaisena appelsiinin kuorista, oli nuudelikuppi jossa oli hieman lientä 
jäljellä sekä tupakantumppeja ylitsevuotava tuhkakuppi. Lattialla lojui 
lehtikasoja, sukkia ja ryppyisiä paitoja.

”Jos vanha rouva näkisi tämän huoneen, hän pyörtyisi” . Poika virnisti 
samalla kun hän sytytti savukkeen. MEn voi auttaa asiaa. Siitä lähtien kun 
olen asunut Tokiossa ei Uusi Vuosi ole merkinnyt minulle mitään”.

Hän ei ollut tehnyt Uuden Vuoden Siivousta viime vuonna kuten ei edelli- 
senäkään eikä myöskään sitä edellisenä. Hän oli viettänyt vuoden ensim
mäisen päivän kaivautuneena kotatsuun rypistynyt pyjama päällään. 
Ainoa juhlan merkki oli kun hän otti oluttölkin jääkaapista ja joi sen 
lounaan jälkeen.

”Ei Uusi Vuosi alkanut näin kun olin lapsi, mutta...M Puhaltaen savu- 
kiehkuroita ilmaan hän muiseli kotikyläänsä. Hiljaisessa kylässä vuorten 
keskellä oli todellakin muistettu aina juhlistaa Uutta Vuotta. Siellä voi jopa 
kuulla Uuden Vuoden lähestyvän. ”Kun koulusta oli talvilomaa heräsin 
aina paukkeeseen kun mochia taottiin.”

Kotikylässä jokainen perhe valmisti oman mochin. Tasainen puunuijien 
pauke kaikui läpi selkeän sinisen taivaan ja pohjoistuulet kantoivat 
mukanaan nauravat äänet. Isän tehtävänä oli käsitellä puunuijaa ja äidin 
pidellä mochi taikinaa huhmareessa. Lapset kaulivat mochitaikinaa. 
Pienenä poikana hän oli usein aivan jauhojen peitossa. Huone tuli täyteen 
mochipalasista; useimmat leikattuina neliön muotoon, toiset litteän pullan 
muotoon muotoiltuina joita käytettiin uhrilahjoina. Sitten he raastoivat 
kiireesti retikkaa ja leikkasivat bonitohiutaleita karami-mochia varten jonka 
he söivät lounaaksi. Kun molemmat vanhemmat ja kolme lasta olivat 
saaneet mochien leipomisen päätökseen, asettuivat kaikki tekemään 
koristeita männystä ja punotuista oljista talon etuporttia varten. Poika, joka 
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oli lapsista vanhin meni isän mukana kadun kulmassa olevaan 
kulmakauppaan ostamaan erilaisia tarvikkeita joita tarvittiin. Männynoksat 
jotka hän sitoi polkupyörään tapasivat Kutittaa hänen nenäänsä kirpeällä 
tuoksullaan.

Hänen äitinsä ja pikkusiskonsa hankasivat huonetta kunnes se hohti. He 
eivät unohtaneet yhtään kohtaa; sisäkatto, lampunvarjot, hyllyjen nurkat, 
kylpyhuoneen peilit, kaikki muistettiin. Talo oli ahdas ja vanha, mutta kun 
joka soppi ja kolo oli pyyhitty puhtaaksi se oli kuin muodonmuutoksen 
saanut. Koristeelliset lehtikaalit ja mochi- uhrilahjat asetettiin tokonomaan.

"Vielä kolme päivää "Uuteen Vuoteen!" huusivat lapset hymyillen leveästi. 
Poika valmisti leijan kilpailuun, joka pidettäisiin aukiolla Uuden Vuoden 
Päivän iltapäivänä. Hänen pikkusiskonsa alkoivat pelata japanilaista 
sulkapalloa. Heidän äitinsä oli keittiössä josta tulvi keitettyjen 
azy/dpapujen ja viinietikan tuoksu ja padat porisivat ja lauloivat.

Kun äiti ilmaantui keittiöstä hän asettautui alas olohuoneen lattialle. Hän 
oli yksin vastuussa koko perheen juhlavaatteiden ompelemisesta. Vaikka 
hän huokaili väsymyksestä, hieroi silmiään ja hakkasi hartioitaan, hänen 
kasvonsa loistivat hänen ommellessaan.
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Kun odotettu päivä vihdoin saapui kaikki edellisten päivien hyörinä ja 
pyörinä katosi. Isällä oli päällään tyylikäs haori ja hänen vieressään äiti 
hymyili lumoavasti purppuran värisessä kimonossaan. Kaikki toivottivat 
"Hyvää Uutta Vuotta!" Tytöt pyörähtelivät pitkähihaisissa kimonoissaan ja 
pojat kestivät urhoollisesti koko päivän hakaman epämukavuuden. 
Upotetulle kotatsupöydälle oli aseteltu Uuden Vuoden erikoisruokaa 
pakattuina mustalakerisiin pinottuihin rasioihin ja maustettua sakea.
"Kaikki syömään!" hymyili isä yllyttäen äitiä ottamaan lisää samalla kun 
lapset täyttivät itsensä ozonilla.

"Tähän aikaan äiti ja isä ovat jo hiukan ottaneet maustettua sakea. 
Pelaavatkohan tytöt vielä sulkapalloa."

Muistellen katua Leijonatanssin alkaessa poika nousi ylös. Tokion 
kaupunki levittäytyneenä hänen avoimesta ikkunastaan vaikutti 
kammottavan hylätyltä ja hiljaiselta, taivas oli selkeä. Mutta yhtään leijaa 
ei näkynyt taivaalla eikä yhtään ääntä sulkapallon pelaamisesta kuulunut. 
Talot kadun varrella olivat hiljaiset ja niukan mäntykoristeet heiluivat 
tuulessa.

"Kunpa voisin mennä kotiinM, poika parahti ääneen. Ei siksi että hänellä 
olisi ollut ikävä äidin tekemään kotiruokaa tai mochinteon pauketta. Ei 
myöskään siksi, että hän halusi nähdä vaatimattomat tokonoman 
koristeet. Hän vain halusi kuulla tuttujen äänien sanovan "Hyvää Uutta 
Vuotta".

"Mutta en voi lähteä. Minun täytyy olla töissä vuoden kolmantena 
päivänä.” Sushipaikka missä hän työskenteli oli suljettuna ainoastaan 
kolme päivää. Hän ei pääsisi ennen kuun viidettätoista päivää Uuden 
Vuoden Lomalle.
"No, ainakin voin tehdä ozonia.” Hän avasi jääkaapin ja otti ulos paketin 
mochia. Juuri silloin hän kuuli kolahduksen postilaatikossa.

"Koko päivänä tämä on ainoa asia muistuttaa Uudesta Vuodesta". Ainoa 
aika vuodesta jolloin hänen tavallisesti tyhjässä postilaatikossa oli postia 
oli Tammikuun alku. Hän otti nipun postkortteja, jotka oli sidottu 
muovisella nauhalla yhteen.
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nMitä sinulle kuuluu? Minusta on viimeinkin tullut isä. Tänä vuonna 
työskentelen kovasti vaimoni ja vauvani eteen.”

"Miksi et tulisi käymään kotona joskus? Sinä olet ainoa poika jota 
kaipaamme Uuden Vuoden luokkakokouksessa joka kolmas vuosi. 
Laitamme keräyksen pystyyn jos sinulla ei ole varaa junalippuun, joten 
tulethan näyttäytymään, ok?”

"Oletko löytänyt mukavan tytön? Pelkäänpä Tokiolaiset tytöt käyttävät 
sinua hyväkseen koska olet niin viaton. Itse en ollut tarpeeksi varovainen 
vaan meidän luokan Yukiko nappasi minut. Sanoin hyvästit 
sinkkuelämälle viime syksynä. Mutta olen onnellinen".

Tuttujen luokkatovereiden käsialat tanssivat yli korttien joita he olivat 
lähettäneet. Niiden joukossa oli yksi kortti jossa ei ollut mitään kirjoitusta. 
Etupuolella oli pojan nimi ja osoite ja myös lähettäjän nimi ja osoite olivat 
oikein kirjoitetut, mutta kortin takapuolella ei ollut mitään.

"Tämä on outoa. Minä lähetin hänelle kauniin kortin viime vuonna ja myös 
sitä edellisenä." Poika nosti päätään ja tuijotti lähettäjän nimeä. Tytön, 
joka kirjoitti jumalaisia kirjoitusmerkkejä, hahmo ilmestyi hänen mieleensä.

Joka Uusi Vuosi hän kutsui pojan pelaamaan sulkapalloa kanssaan. 
"Katsokaa, hän pelaa tyttöjen peliä!" Hänen ystävänsä kiusasivat häntä. 
Mutta hän pelasi ennemminkin koska piti tytön katselemisesta kimonossa 
kuin pelaamisen vuoksi. Hänellä oli meren sininen kimono jossa oli 
kuvioituna hopeisia aaltoja. Vyö oli kauniisti sidottu ja tabisukat loistivat 
valkoisina. Poika muisti hopeisten aaltojen tanssivan joka kerta kun tyttö 
löi palloa ja makean tuoksun leijuvan hänen polkkatukastaan. Hän oli niin 
sievä, että poika olisi voinut vain katsella häntä.

Kerran kun sulkapallo lensi kimonon hihan reunasta katolle, tyttö kiipesi 
sukkelasti tikapuita pitkin katolle ja istuutui sinne. Poika seurasi ja istuutui 
ja hänen viereensä. "Sinun ei olisi tarvinnut kiivetä tänne. Kyllä minä olisin 
noutanut pallon sinulle. Sinä likaat kimonosi ja äitisi toruu sinua."

"Katso, Fuji-vuori näkyy!" Hän osoitti vuorta häilyvässä horisontissa.
"Oletko todellakin menossa tuon vuoren taakse?"
"Kyllä, kun kasvan isoksi. Täällä ei ole paljon mitään tekemistä."
"Onko Tokyossa sitten paljon tekemistä?**
**Siellä täytyy olla."
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Hän vastasi vain " Kun me olemme yläasteella emme kuitenkaan voi 
pelata sulkapalloa. Se on lasten peli” ja sieppasi kelta-valkoisen 
sulkapallon. Sinä Uutena Vuotena he olivat kuudennella luokalla.

"Enpä olisi uskonut, että hän lähettää minulle tyhjän kortin. Ehkä hänestä 
on tullut huolimaton... Hän oli aina älykäs ja iloinen ja paras 
matematiikassa ja englannissa. No, hän saattaa olla älykäs, mutta aika 
vastuuton. Tai ehkä hänen luonteensa on täysin muuttunut. Nykyään 
näyttää olevan jopa tapauksia jolloin tytöstä joka ei ikinä luovu nukestaan, 
tulee äiti joka jättää vauvansa tavaransäilytyslokeroon.” Mutisten itsekseen 
poika käänsi kaasulämmittimen päälle. Huoneen ilma oli jälleen muuttunut 
kylmäksi ja hänellä oli vilu.

Pitäen silti kortista kiinni hän lämmitteli käsiään lämmittimen yläpuolella. 
"Mitä?" Hänen silmänsä suurenivat. Siinä missä kortti oli tyhjä, vaalean 
ruskeaa kirjoitusta alkoi tulla esiin.

”Hän kirjoitti appelsiinimehulla!" Muistellen lapsuuden näkymätöntä 
mustetta hän jatkoi kortin lämmittämistä. Ruskeat kirjaimet kertoivat, MMinä 
rakastan sinua” siinä missä oli äsken ollut tyhjää.

Erika Tachiwaran kokoelmasta "Onion Tears"
(Sipulikyyneleet) suom Minna Lehmusto

kotatsu -matala pöytä, jota enne vanhaan lämmitettiin laittamalla hiiliä alapuolella olevaan 
tilaan, nykyisin lä'mmityslaittena toimii tarkoitusta varten kehitetty sähkölamppu. Pöytän yllä 
on laaja peitto joka lämmittää myös kun jalat työnnetään peiton ja pöydän alle.

mochi - tiivis riisikakku

haori -takki joka kiinniteään nauhoilla edestä

hakama - miesten leveälahkeiset housut jotka kiinnitetään nauhoilla vyötärölle

ozoni - perinteinen uudenvuoden keitto johon tulee mochia

tabi -sukka,jossa erillinen tila isoile varpaalle
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JAPANIN TUKI

Kiitokset Antti ja Tarja Raikeelle jotka vastasivat kyselyihin! saada tietoko
neeni ymmärtämään japanin kielistä tekstiä. Olen taas muutaman kerran käy
nyt internettiä tutkimassa ja löytänyt heidän ehdottamiaan ohjelmia ja vähän 
muutakin sieltä. Tässä teillekin hyvät jäsenet vinkkejä. Ja muistattehan, että 
aina lisää vastaanotetaan, joten olkaapa yhteyksissä!

*Jos käytät Netscpea, tarvitset aasialaisten kielten tuen. Sen saat 
esim, tästä osoitteesta:
http://www. njstar.com.au/
Sieltä voit imuroida ohjelman nimeltä
NJWIN CJK Multilingual Support System for Win95
(jos käytät Win95:ttä).

*Dos-version saat osoitteesta
http://www. njstar.com .au/njstar/japanese/

* Yleistä Kanji-informaatiota löydät näistä osoitteista:
http://www.tjp.washington.edu/Computing/Japanese/JapaneseResources.html
http://www.tjp.washington.edu/Computing/Japanese/installingjwp.html  
http://condor.stcloud.msus.edu:20020/netscape.html
http://www. Ifw.org/shodou ka/
Jim Breen:
http://daneel.rdt.monash.edu.au/~jwb/
(Ken Lunde.
http://www.gwjapan.org/html/cjk-inf.html)

* Jos käytät internet Explorer-selailinta, niin saat helpomman 
kanji-tuen Microsoftin kotisivuilta. Huom! Tarvitset Explorer 3.0:n, 
jonka voi imuroida samasta paikasta.
http://www.microsoft.com/
(Tämä on etusivu.)
http://www. microsoft.com/ie/ie.htm
(Tämä on Explorer-sivu.)

http://www.microsoft.com/msdownload/ieadd/0201.htm
(Tästä saat japanin kielen tuen.) 

ie3lpkja.exe
(Tämä on ohjelman nimi.)
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Kun aloitat imuroinnin (download), ohjelma kysyy, mihin se tallennetaan. 
Sinun kannattaa siis ennen sitä tehdä itsellesi kansio esim, nimellä 
"japani", johon imuroit nämä ohjelmat. Ohjelmien asentaminen on helppoa, 
Microsoftin ohjelmat ovat "itsepurkautuvia paketteja". Esim. 
ie3lpkja.exe asentuu kun kaksoisnapsautat sitä hiirellä.
NJWIN CJK Multilingual Support System for Win95 
on zip-file. Tarvitset siis joko pkunzip tai winzip-ohjelman sen 
purkamiseen. Kokeile napsauttaa zipfilea. Luultavasti unzip-ohjelmasi 
käynnistyy automaattisesti. Sen jälkeen ohjaat puretun tiedoston 
kansioon TEMP (tarkista, että sinulla on tämä kansio tai tee se). 
Purkamisen jälkeen käynnistät kielituen setupin ja kielituki asentuu. 
Sen jälkeen sinun pitäisi pystyä lukemaan japania netscapin avulla.

minna.lehmusto@pp.kolumbus.fi

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n 
jäseneksi? Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella: 
japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry pl 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 70:-,liittymismaksu 20:-.POSTISIIRTOTILI:800021-6481 665 
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kultluurijulkaisu 
HASHI postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS ---------------------

Nimi Puh

Lähiosoite Postinumero

Kansalaisuus ellei Suomen Ammatti tai oppiarvo 
(Ei välttämätön)

Minua kiinnostaa Japanin kulttuurissa erityisesti...

Päiväys
40

Allekirjoitus
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TULEVA T TEKEMISET
Jos ei aiheen kohdalla ole toisin mainittu, tekemiset tapahtuvat TOMOHIMASSA 
Vanhassa Eirassa Wecksellintie 6. Perille tuovat: bussit 14 ja 17 ja raitiovaunu 3. 
Mahdolliset kurssimaksut suoritetaan Japanilaisen Kulttuurin Ystävien tilille

PSP 800021-6481 665.

KIRJASTO on auki sovittaessa kirjastonhoitaja Annukka Ollikaisen kanssa 
puh 09-633011(Japanin suurlähetystö).
Kirjaston osoite: TOMOHIMA Wecksellintie 6, Vanha Eira.

KIELIKURSSIT 14 kertaa 350:-
(Voit aloittaa keskeltä kurssia ja maksaa jäljellä olevista kerroista 25.-/kerta)

ALKEISKURSSI Ilmoittautumiset opettajalle:Pia Matilainen puh 753 3171 
Uusi alkeiskurssi aloittaa vuoden alusta, syksyllä alkanut jatkaa. 
Molemmat kokoontuvat maanantaisin TOMOHIMASSA.

JATKOKURSSI aikaisemmin opiskelua aloitelleille tai muuten kielen kanssa tut
tavuutta tehneille. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedustelut ajasta jne: 
opettaja Pia Matilainen puh 753 3171

KESKUSTELUKURSSILLA pyritään erityisesti omaksumaan käytännön kieltä.
Vuoden 96 puolella kurssi on kokoontunut perjantaisin klo 18.30-2〇・ 

Opettaja:Ke/ko Takahashi. ilmottautumiset:Laura Lappalainen puh+fax 698 6496

ORIGAMI-KURSSI La 21.12. klo 12-14
TONTTUJA JA TÄHTIÄ TAITELTUINA! KORTTEJA JA KORISTEITA!
TAVALLISTA JÄNNEMPÄÄ PAPERINTAITTELUA JOULU MIELESSÄ!!!!!!!!!!! 
Origamitohtori Pär-Johan Sandell toimii opettajana. Ilm: puh+fax 698 6496

IKEBANA Kukkienasettelu jatkuu TOMOHIMASSA vuonna 1997. Kokoonnum
me kerran kuussa sunnuntaisin klo 11.Kukat tuo Laura Lappalainen, joka myös 
opastaa tekemisessä. Kurssin hinta: 20:-/kerta + kukat.
Ilmoittautuminen: Laura Lappalainen puh+fax 698 6496

KALLIGRAFIA kurssi jatkuu. Kurssilaiset sopivat yhdessä ajankohdasta. 
Tarkemmin opettaja Yoko Kobayashi puh 746 746.

KOKKAUS kursseista tarkemmin vuoden 1997 ensimmäisessä TOMOSSA.
Ruokalajitoivomuksia otetaan mielellään vastaan.

料理 書道 生け花 折り紙 日本語 会話 加



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. Ulkopuolisille 4〇.- ja 45.-+ postikulut

HASHIEN AIHEET

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

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

10.10-vuotisjuhlanumero, 
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

JAPANI 4-väri kuvakirja Original edition Time-Life Books BV.
Suomenkielinen versio Koko Kansan Kirjapaino Oy Kovat kannet, 
koko 23x28 cm, runsas nelivärikuvitus, sivuja 16〇.

Hinta 40:-+ postituskulut 23.・

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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TOMON POSTITUS sujuu aina nopeasti ja mukavasti yhteistyössä talkoilla. 
3/95 Tomon postituksesta suurkiitokset Toshikolle, Leenalle, Reijolle ja Jarille!! 
Uusia vapaaehtoisia myös kaivataan. Ilmoittautukaa Minnalle p.3413313 tai 
Lauralle p.6986496. (puhelinvastaajaan nimi ja numero jos emme ole kotona)

EDUSTAVA LEVYLAHJA 
hdistyksellä on muutamia kappaleita lahjapakkauksia, 

joiden sisältönä kaksi CD-levyä.
SIBELIUS: Viulukonsertto + Kare li as arja Finlandia 

SALLINEN: Washington Mosaics.
Pakkaukset hintaan 100,- + postikulut.

TILAUSKUPONKI

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

HASHI  JAPANI-KIRJA 

JAPANIN KIELI- 
oppikirja kasetit____________________________ • 一_____________________ _____

SANASTO _________________________________________ CD

Nimi __________________Lähiosoite_________________________ ____________

Postinumero ja -palkka______________ _ ______________________Puh

päivämäärä Allekirjoitus_______________________________ ____________
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Il riso e la mia vita-
-oggi i peschi in fiore 

salutano la mia morte.

-Antonio Di Mezza-


