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TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry.n jäsenlehti, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille ilmainen
Päätoimittaja: Laura Lappalainen
Vakinaiset avustajat: kulttuuri Liisa Kemppi, ruoka Minna Lehmusto
TOMO ottaa ilolla vastaan kuvia, kirjoituksia ja ideoita
Toimitusosoite: Laura Lappalainen Jussaarenkuja 5 D 4〇. 00840 Hki. Puh+FAX 09-698 6496
llmoitushinnat: 1/1s. 350.-(toisto 30〇 -)1/2s. 200 -(15〇.-)1/4s. 120.-(100.-)
jäsenten ostetaan, myydään yms. 50 -

JÄSENMAKSUJEN yhteydessä on joskus tapahtunut,

että tiliote kertoo vain
rahasumman, mutta ei jäsenen nimeä. Pankithan eivät enää lähetä kuitteja,
vaan pelkän tiliotteen. Myös omalla päätteellä maksettaessa - tai maksajan
ollessa toinen henkilö ・ pitäisi saada esille jäsenen nimi.

Vuosikokouksen päätöksen mukaan vuoden 1999 jäsenmaksut maksetaan
huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu on edelleen 8〇・- ja liittymismaksu
2〇,-, yhdistyksen Leonia 800021-6481 665. Jos kahden peräkkäisen vuoden
jäsenmaksu puuttuu, nimi poistuu rekisteristä.
Vuoden 1998 HASHI valmistuu lähiaikoina ja postitetaan jäsenmaksunsa
maksaneille.
Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.

KIRJASTO on auki torstaisin klo 12-14 Tomohimassa Wecksellintie 6.
Tarkemmin Ulla Arjamaa 09-724 5031 tai Laura Lappalainen 09-698 6496
Kannen kuva: Shino-keramiikkaa, teekuppi chawan

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry,日本文化友の会
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä 1997 alussa 612. Yhdistyksen tavoitteena on
tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaisille suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljes
tää vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri-ja orkesteriryhmien vierailuja, näyttelyjä, elokuvailtoja ja myy
jäisiä. Julkaisut: neljä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMOJäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri
aloja käsittelevä HASHI-julkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. 'Y hdistyksellä on oma kirjasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana. ruoka,
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteys: PL 305. 00101 Helsinki tai puh & fax 09-698 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ブ、

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

またサークルとして生花、書道、言葉のボール、 折紙、料理の各部が活動し

ており、その他にも旅行・遠足や伝統的な祭事も行なっています。さらに日本の美術
展覧会のアレンジにも協力しています 。当会には専属の図書館もあります。

当会への連絡先は、「ヘルシンキ中央郵便局（HKI10 ）私書箱3 0 5号」です。
JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY：N JOHTOKUNTA 1997

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Varajäsenet
Oulun jaos, yhteyshenkilö

Ronny Rönnqvist
Raino Hurme
Heli Laitinen
Antti Lappalainen
Ulla Arjamaa
Laura Lappalainen
Tomoko Saito-Soinisalo
Minna Lehmusto
Pia Strandman
Vesa Koivunen

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

Tomon päätoimittaja
kulttuuri ja uutiset
Kirjastonhoitaja
Julkaisujen myynti
UYYJ-yhteyshenkilö

09-595 068
09-454 6712
09-241 2342
09-698 6496
09-7245031
09-698 6496
09-757 1662
09-341 3313
09-455 3248
p. 08-8153600
f. 08-8153622

Laura Lappalainen
Liisa Kemppi
Ulla Arjamaa
Antti Lappalainen

09-698 6496
09-698 7235
09-724 5031
09-698 6496

Minna Lehmusto

09-341 3313

Ronny Rönnqvist
Laura Lappalainen
Pia Matilainen
Yoko Kobayashi
Ronny Rönnqvist
Pär-Johan Sandell
Kenichi Kakuta

09-595 068
09-698 6496
09-753 3171
09-746 746
09-595 068
09-555 755
09-395 2225

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

日okuvat
Ikebana
Japanin kieli
Kalligrafia
Miekkapiiri
Origami
Ruoka
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KOKOUSKUTSU

JAPANILAISENKULTTUURIN YSTÄVÄTRY:N

VUOSIKOKOUS
sääntömääräinen vuosikokous pidetään
sunnuntaina 28.2.1999 klo 15
TOMOHIMASSA
Wecksellintie 6, Vanhassa Eirassa

TERVETULOA!
4

Arvoisat lukijat
Olen hyvin pahoillani, että TOMO taas kerran on myöhässä. Tiikeri söi
jäniksen tai päinvastoin. Työt tuppaavat häiritsemään harrastuksia eikä
aika tahdo millään riittää. Tauti on kai monelle tuttu. Niinhän se on;
osa meistä miettii, miten saisi aikansa kulumaan ja toiset mistä löytyisi
aikaa.
En kuitenkaan tahtonut tehdä kaksoisnumeroa; se tuntuu pinnaamiselta.
Ideoita kyllä riittää JKY:n jäsenistöllä. Tulee mieleen ajat, jolloin
opiskelin Taideteollisessaja laitettiin lehteen olmoitus: "On ideoita,
haetaan rahoittajaa. Arvoisat vastaukset nimimerkille Pyknikko." Ei
tullut yhtään vastausta, paitsi Tapio Wirkkala, joka tarjosi viinit.

Niin että pyydän kärsivällisyyttä niin myöhästelyn kuin painovirheittenkin
suhteen.

Anoo

Laura Lappalainen
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"Te olette se} joka haluaa sushia. Tapatte hänet."

JKY:n jäsenien

FINNAIRIN
suorat lennot

Helsinki-Tokio-Helsinki
tai

Helsinki-Osaka-Helsinki

4.556.14.2.1999 asti
Ilmoittautumiset:
puh / vastaaja / fax
09-698 6496
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Ilmoittautumiset 25.1. mennessä:
Laura p+f 09-698 6496, Soili& Raino 454 6712, Ulla 7245031
Juhlallisuuden hinta 12〇.- tilille:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry LEONIA 800021-6481 665
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JÄNIKSEN VUOSI 1999
monien kiinalaisten astrologien mukaan
KISSAN VUOSI
Jäniksen vuosi on täysin erilainen kuin edeltäjänsä Tiikerin vuosi. Ollaan
levollisempia eikä aina hapuilla asetta kouraan joko omasta mielijohteesta tai
toisen yllytyksestä. Tänä pupun vuonna annetaan arvoa mukavuudelle eikä
säntäillä ennätysten perässä.

Siemaillaan hyvää viiniä (sakea?) ja nautitaan komeista taidenäyttelyis
tä,upeista muotinäytöksistä. Tekee mieli panna uusiksi: hankitaan uusia
vaatteita, uusitaan sisustusta, vaihdetaan väriskaalaa.
Suuronnettomuuksilta ei pystytä välttymään ja yritykset sodan estämiseksi
kariutuvat, mutta joissakin tapauksissa onnistutaan kuitenkin saamaan aikaan
rauha. Joka tapauksessa jäniksen vuoden kuluttua ihmiskunta huomaa saa
neensa nauttia vähän tavallista runsaammin mukavasta elämästä.

KUINKA MUUT ELÄINRADAN MERKIT PÄRJÄÄVÄT PUPUN VLONNA?
Hienostuneen Jäniksen vuonna tähdennetään elämänkatsomuksen merkitystä
ja sivistyneisyyttä. Pupu on tietenkin itse elementissään, mutta onnenonkijoille
tämä vuosi ei ole paras mahdollinen. Tiikeriä kiukuttaa pikku juttuihin takertu
minen. Puhveli raataa, ja saa raataa kaikessa rauhassa. Kukko ahertaa ta
pansa mukaan ja toivoisi raatajakaveria,mutta eihän Jänöstä siihen ole. Vuohi
tuntee olevansa onnen laitumilla ja nauttii vuoden monenmoisista vivahteista;
kerrankin saa elää niinkuin itse haluaa. Eihän Jänis paljonkaan välitä toisten
touhuista, kunhan sääntöjä noudatetaan. Vuohi kulkee ympäriinsä imartelemassa ja mielistelemässä. Uskokoon ken haluaa... Hyvien tapojen vallitessa
Koirakin unohtaa iankaikkisen murehtimisensa ja huokailee huomattavasti vä
hemmän. Hyväntuuliset Sika ja Hevonen rikastuttavat elämäänsä kaiken pakertelunsa keskellä joko taloudellisesti tai lisäämällä perhettään - tai sekä että.
Lohikäärme ja Apina metkuilevat minkä kerkiävät ja käyttävät tunnelmaa
hyväkseen. Kaverukset huomaavat sopivan ajan koittaneen suunnitelmien
toteuttamiselle. Käärme huomaa tilaisuuden tulleen ja kiemurtelee esiin kiven
alta lumovoimaansa esittelemään. Koettuaan Tiikerin komennossa vaikeita
aikoja se ottaa nyt vahingon takaisin. Vain harva voittaa sen Jänön vuonna
romantiikan tai rahan leikeissä.
Niin että nyt sitten kaikki tuleva on tiedossa
uskoo ARUAL
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Makimonoja 1100-luvun lopulta. Yleisimmin attribuoitu Tendai-munkki TOBA
SOJOlle. Jänikset ylittämässä jokea ja palaamassa kotiin. Piirrosrullia on
kaikkiaan kolme ja niiden katsotaan tekevän pilaa temppelien ja erikoisesti
papiston elämästä.

うさぎとかえる
10

JAPANIN MATKA
7. - 20.4.1999
Matkamme aikana kirsikat kukkivat kaikkialla!
Tämän matkan tietoja on jouduttu odottamaan. Löytyi edullinen tapa:

Puolen kuukauden eli kahden viikon matka :

15.775.- + 1 vk JRP 1.29〇，(JRP eli Japan Rail Pass oikeuttaa käyttämään Japanin valtion rautateiden
kulkuneuvoja, mm luotijunia, JR-busseja JR- lauttoja ilman lisämaksuja.)

Lennämme Wienin kautta, jossa vaihdamme ANAn eli Ali
Japan Airlines-koneeseen. Säästämme näin n.1500.-ja vaihto kestää vain 11/2 t eli
juuri ehdimme vaihtaa eikä tule maleksimisia kentällä.
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Ohjelma: 8.4. TOKIO; on Buddhan syntymäpäivä ja temppeleissä juhlat. Asumme
Asakusan kaupunginosassa lähellä myös Uenoa. Saavumme aamulla ja saapumis
päivän iltana syömme päivällistä sekä aamuisin meille tarjotaan runsas aamiainen
hotellissamme, joka on japanilaistyyppinen nk ryookan eli majatalo, jossa tepsutellaan
tatameilla. Katsomista riittää.11.4. lähdemme junalla Nikkoon, jossa on kuuluisa
temppeli, kuuma kylpylä jne. 12.4. astuu JRP voimaan ja lähdemme viilettämään
luotyunalla kohti Kiotoa, jossa asumme vaihteeksi länsimaistyyppisessä, uudessa ja
tyylikkäässä hotellissa, jonka alakerrassa on kauniissa ympäristössä kuumat kylvyt.
Syömme hotellissa vain aamiaisen. Hotelli oli -98 huhtikuun matkalla kaikkien ihas
tuksen aihe. 14.4. astumme jälleen luotijunaan, joka kiidättää meidät Okayamaan,
josta jatkamme maailman pisintä siltaa Shikokun saarelle Takamatsun kaupunkiin,
jossa asumme japanilaisittain ryookanissa ja syömme siellä myös illallisen ja runsaan
japanilaisen aamiaisen. Siellä on arvostettu vanha temppeli ja kuuluisa käyskentelypuisto. Aamulla 15.4. nousemme jälleen junaan, seuraava kohteemme on Shikokun
saaren suurin kaupunki Matsuyama, jossa on vuorella kuuluisa samurailinnaja
vuorenerinteellä Japanin vanhimmat ja japanilaisten eniten arvostamat kuumavesikylpylät.Länsimaistyyppisessä hotellissa aamiaiset. 17.4. on vuorossa laiva, jolla
ylitämme pienien sammuneitten tulivuorisaarien lomitse Japanin sisämeren saapuen
perille Hiroshimaan. Asumme jälleen japanilaisittain, mutta syömme kaupungilla ja
otamme hotelliin maukkaan 8e〃ro0-eväsrasian mukaan. Hotellin sijainti on hyvä:
lähellä rautatieasemaa ja hyvien kulkuyhteyksien päässä tärkeimmistä nähtävyyksistä.
18. 4.luotijunalla, johon olemme jo kotiutuneet, kohti Kiotoa, jossa vietämme
3 viimeistä yötä. 20.4. Haruka-erikoispikajunaila kohti Osakan Kansai-lentokenttää.
Juna ajaa suoraan terminaaliin.

Tarkempaa matkatietoa saa puhelimitse. Matka esitellään myös Helsingin
suomenkielisen työväenopiston keskisen toimipisteen tiloissa^ josta aikatieto
puhelimitse.
Matkan hintaan sisältyy kaikki yllä mainittu ja Lauran opastus aamusta iltaan yhtä
päivää lukuunottamatta.
Mukaan ovat tervetulleita kulttuurista ja luonnosta kiinostuneet sankarimatkailijat.
Pelkkä ostosmatka tämä ei ole.
Japanin matkan helppous on rehellisyys - ei varkaita- ja ehdoton siisteys;
rokotuksia ei tarvita. Mukaan mahtuu 20.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.2.:
Laura Lappalainen puh+fax 09-698 6496 Ilmoittautumismaksu 700〇.- viim.15.2.:
Laura Lappalainen Merita Laajasalo 230718-15392
Yhden hengen huonelisä n. 1.90〇.- (tarkempi tieto myöhemmin).
(Muutoksia voi tulla, hinta on laskettu 20: Ile eikä lopullisia vahvistuksia vielä ole.)
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JAPANINPAPERIN TIE
Yllä oleva kuva on Taideteollisen korkeakoulun järjestämänä japanilaisen paperin
valmistuskurssilta 24.08. - 31.08.1998. Kurssilla tutustuttiin perinteiseen
Nagash izuki-menetelmään. Kurssin mestarina toimi japanilainen Kensho Ishimoto,
joka jatkaa isänsä ja isoisänsä perinteitä paperipa}assa, jossa on valmistettu Toshayvashi- paperia lähes sata vuotta. Taideteollisessa korkeakoulussa oli samaan
aikaan myös pieni perinteiseen japanilaiseen paperinvalmistukseen liittyvä näyttely.

Paperinteon oletetaan alkaneen Koreassa jo 300-400-luvuilla. Japaniin
paperi saapui Buddhan oppien mukana. Varhaisin maininta löytyy Nihon
Shoki-teoksesta, joka on vanhin japanilainen maan historiaa käsittelevä teos.
Kirja kertoo kuinka keisarinna Suikon aikaan vuonna 610 Koreasta saapunut
munkki Doncho esitteli hoville buddhalaisten sutrien ohella vesimyllyn, sekä
antoi opetusta pigmenttien, sumi-musteen ja paperin valmistuksessa.
Todennäköisesti Japanissa oltiin jo aikaisemmin tietoisia paperista, mutta
millaisesta, siitä ei ole tietoa.
Japaninpaperin historia voidaan jakaa kahteen kauteen. Ensimmäinen kausi
alkaa paperin kirjatusta maahantuontivuodesta 610 ja kestää aina 1100-luvulle; toinen kausi siitä nykypäiviin. Varhaisimmat japaninpaperit valmistettiin
kiinalaisperäisellä menetelmällä hampusta, kozosta ja gampista. Kuitujen
yhdensuuntaistuminen on nähtävissä 800-luvun varhaisilta vuosikymmeniltä
lähtien, mikä osoittaa maan omaperäisen nagashizuki-tekniikan keksityn
noihin aikoihin. Tärkein edellytys uuden tekniikan syntymiselle oli veteen
lisättävän liukkaan kasvinesteen, nerin käyttöönotto. Neri mahdollisti
japaninpaperin laadullisen kehityksen ja siirtymisen karkeasta hamppukuidusta
puhtaasti kozo- ja gampikuitihin. Syntyi tietoisuus oman paperin
paremmuudesta. Tätä korostettiin nimittämällä kotimaisia paperilaatuja
yleisnimityksellä WASHI, japaninpaperi. Nimitys tunnetaan edelleen ympäri
maailmaa.
14

NO
teatteriesitys
Kansainvälisessä kulttuurikeskus CAISASSA
KAISANIEMENKATU 6 B

Ensimmäinen täysin suomalaisin voimin tehty
japanilainen NO-näytelmä.
Esitykset 1.(avajaiset) - 5.2. klo 20
Esiintyjät:
MIA PÄTSI :ohjaus, käsikirjoitus, näyttelijä
MARKO MÄKELÄ, rumpali, musiikin säveltäjä
PIA LAULAINEN, huilisti
LAURA ELO, näyttelijä-laulaja
KARI NENONEN, näyttelijä
SAARA HEDLUND,näyttelijä
KRISSE PULLIAINEN, nö-kuoron laulaja
Tekninen työryhmä:
Puunaamioiden valmistus: KARIN DUCANDER
Puvustaja ja lavastaja: SONJA MULARI
Valot: MIA KIVINEN
Yhdistyksellemme on varattu 20 lippua
tiistaina 2.2. klo 20
llm.:25.1. mennessä: Laura p+f 698 6496 ap
Hinta 40:/ 20:- tilille: Jap. Kultt. Yst. LEONIA 800021-6481 665
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KERAMIIKKA- JA
KALLIGRAFIANÄYTTELY
ti klo 11-20 ke-pe klo 11-17, la-su klo 12-16
Oheistapahtumat: luento japanilaisesta keramiikasta,
kalligrafianäytös + workshop, teeseremonianäytös mm
Japanilaisen ruuan kattaukseen keramiikkaesineitä
suunnittelemaan on kutsuttu seuraavat taiteilijat:

Ulla Fogelholm
Jatta Lavi
Soile Paasonen
Anneli Sainio
Seenat
Elina Sorainen

Kalligrafioita tekemään on kutsuttu
Kaisa Broner-Bauer
Yoko Kobayashi-Stjerna
Claes Linqvist
Mirja Paatero

Keramiikkakeskus SEPTARIA
Kaapelitehdas, E-rappu 5.kerros, puh.693 3128
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FfZATVEKIELTA

①粘りつくさま。②まとわり
bisho bisho

1-Kuvaa jotain tahmeaa,つくさま。特に、男女がやたら
takertuvaa•
にくっつきあう形容によく用い
2. Kuvaa henkilöä,joka
る。③一面をおおうように、塗
takertuu toiseen henkilöön.りつけたり、いくつも紙を貼っ
myös takertuvat toisiinsa たり判を押したりする様子。
beta beta.

*

buru buru
Kuvaa vapinaa, tutinaa,
henkilöä, joka vapisee
pelosta tai kylmästä.

16

ぶるぶる
小刻みに振動するさま。また、
寒さや恐怖で体が震えるさま。

Kuvaa likomärkää,
vettä tippuvaa,
litisevää.

びしょびしょ
雨や水にひどく濡れたさ

ま。

sekaseka

せかせか

Kuvaa kärsimätöntä
henkilöä, hosumista,
sekailua.

動作や態度が落ち着かず、
気ぜわしいさま。☆せかす

Kannen teekuppi, chawan, alapuolelta.

SHINO ja ORIBE
Keramiikkaa, joka miellyttää suomalaista silmää.
Laura Lappalainen

Nykyisen Gifu-prefektuurin, entisen Mino-provinssin Japanin Honshu-saaren
keskiosan aaltoilevilla kukkuloilla kukoisti 1500-luvun lopulta 1600-luvun
alkupuolelle Shino-ja Oribe-keramiikan valmistus. Uunit sijaitsivat leveällä
vyöhykkeellä ulottuen nykyisestä Tajimi-kaupungista Toki-kaupunkiin. Samalla
alueella on myös jäämiä Kamakura (1185-1332)- ja Muromachi (1392-1572)kausien keramiikan polttouuneista. Tajimin alue on jalan kulkien vain puolen
päivän matkan päässä Seton keramiikka-alueelta ja ymmärrettävästi ne ovat
saaneet vaikutteita toinen toisiltaan. Tämä osa Japanin keramiikan historiaa
saatiin varmistettua vasta 1930-luvulla, jolloin maineikas Mino-keraamikko
Arakawa Toyozu löysi polttouunin jäänteet Kukurin Okayasta.
Suomalaista viehättää erityisesti keramiikan elävä pinta Shino- ja Oribeesineissä. Karhealla kuoppaisella pinnalla eläviä siveltimen vetoja. Siitä on
söpöily kaukana. Niissä asuu wabi, koettu elämä. Erikoisesti olen
henkilökohtaisesti viehättynyt teekuppien, chawan, tuntumaan. Väri on
vetäisty mehevästi runsaalla siveltimellä tarkasti harkiten. Pinta tuntuu käteen,
välittää sanomaa. Niinpä annetaan esineitten kuville puheenvuoro.
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Shino-kattausastia, mukozuke, syysheiniä.

Shino mukozuke, mänty ja portti.
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FUTON BED SHOP
12.12.-98 avasi ovensa Helsingissä Kalevankatu 17 Futon Bed
shop, japanilaistyyliseen sisustukseen erikoistunut liike.
Futon? Futon-patja on yli 2500 vuotta vanha käsite kaukoidästä. Sana
tarkoittaa alkuaan nukkumamattoa tai vapaasti patjaa, jota käytettiin sängyn
sijasta yksinkertaisen alusrakennelman tai riisimaton päällä.Nämä patjat
koostuivat luonnontuotteista - puuvillakuiduista ja puuvillakankaisesta
päällisestä.
Futon Bed shopin nykyaikaiset futon-patjat valmistetaan perinteitä vaalien
käsityönä Suomessa ja myös niissä on puuvillakankaisen päällisen sisällä
useita kerroksia puuvillakuituja, jotka on sidottu yhteen läpipistolangoilla.
Liikkeessä on myytävänä futon-sänkyjä, erikokoisia kyseisiin sänkyihin
sopivia tatameja, sohvia ja lamppuja. Liikkeen yleisvaikutelma on avara,
ilmava ja hyvin japanilainen.
Liisa Kemppi
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Yhdistyksen kautta,
japanin käännökset,
puhtaaksikirjoitukset,
käyntikortit,
kalligrafiat.
Japnin kulttuuriin kurssit ja luennot
kouluille, opistoille, liikelaitoksille:
kieli, origami, ikebana, kalligrafia,
historia, kirjallisuus, puutarhat,
taide, musiikki jne.
Yhdistys välittää myös
japaninkielistä opastusta.
ph+fax 09-698 6496
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RSLCOM

PUHELUT ULKOMAILLE
RSL COM:N KAUTTA
EDULLISESTI !

Japanilaisen kulttuurin
ystäville erikoishinta japaniin:
3,61 MK / minuutti + PPM
(sisältääALV 22%)

Ei muita kuluja.
Soita ja tee ulkomaanpuhelusopimus:

09-424 22300

RSL COM PALVELUT OY
KANTELETTARENKUJA 3, 00420 HELSINKI
FAX 09-424 22350
RSL COMMUNICATIONS
99&ULKOMAANPUHELUT
23

KERTOMUS MUSTEKALASTA
Japanilaisilla miehillä on pitempi ikäennuste kuin miehillä missään muussa
maassa. Eräs ratkaisevasti vaikuttava tekijä lienee ruokavalio. Eräs erinomai
nen piirre japanilaisessa ruokavaliossa on kalan suuri osuus, suurempi kuin
muilla kansoilla.Japani, jolla on pieni maapinta-ala, mutta hyvin pitkä rannikko,
nostaa omista vesistään noin 1/10 maailman kalasaalista. Lisäksi Japanin
kalastusveneet purjehtivat seitsemällä merellä.
Uudet 1977 vuoden kansainväliset säädökset ovat rajoittaneet kalastus
oikeuksia maailman vesillä ja näin ollen Japani on ollut pakoitettu tuomaan
kalaa vuosittain 2000 miljoonan US dollarin arvosta. Japanilaiset todella ra
kastavat kalaa, ehkä enemmän kuin mikään muu kansa maailmassa. Mutta
historiallinen tutkimus japanilaisten ruokailutavoista paljastaa, että se mikä
nykyään on rakkautta oli kerran välttämättömyys; oli syötävä kalaa hengissä
pysymiseksi.

Japanin saaristoalueella oli vähän lintuja ja muita eläimiä eikä niitä riittänyt
päivittäiseksi ravinnoksi. Kuitenkin näitä arvostettiin ensiluokan herkkuina.
Metsästys oli oma asiansa ja se suoritettiin kuin taisteluharjoitus.Myöhemmin
metsästystä harjoitti tietty ihmisryhmä, joka suoritti myös teurastuksen ja joutui
syrjinnän kohteeksi. Näinhän on käynyt muuallakin.
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Niinpä olosuhteista johtuen japanilaiset kääntyivät meren puoleen, joka oli
kuin suuri farmi. Merilevää ja simpukoita pyydystettiin kasoittain ja verkoilla
haalittiin kalaa. Lisäksi saaliin määrä voidaan sopia etukäteen. Jömon aika
kaudelta (10.000 - 300 eKr) lähtien meri on ollut päivittäisen proteiinin lähde
japanilaisille.

Edo-aikakauden (1603 -1867) viimeisinä vuosina japanilaiset jopa oppivat
amerikkalaisilta tehokkaan tavan pyydystää ja tappaa valaita. Nykyään
japanilaisia, jotka ovat olleet teurastuksia vastaan kauan, vastustetaan
valaiden tappamisen takia. Tämä on merkillistä karman muuttumista.
Eräänä osana yritystä "sivistää'* (eurooppalaistaa) Japania Meiji-kautena
(1868-1912), koska naudanlihaa ei syöty, keksittiin suosikiksi sukiyaki.
Sukiyakin keksiminen oli yksi niistä koomisista väärinymmärtämisistä, joita
Japanin "sivistämisliike" oli täynnä. Lännessä sitä pidettiin tyypillisenä
japanilaisena ruokalajina, vaikka kyseessä oli maustettu naudanliha.
Kiinnostavaa kuitenkin on, että tultaessa keskiajalle japanilaiset alkoivat
pitää kalaa parempana kuin naudanlihaa. Kun japanilainen alkaa käyttää
sanaa assari eli kevyt, vähäinen kuvaamaan mieltymystään ruokaan on hän
tullut keski-ikään. Hän alkaa rakastaa rasvattomia ja kevyitä, mutta monimutkaisesti valmistettuja kaloja. Hän ei ole mieltynyt vain raakaan kalaan,
sashimiin, vaan suosii myös pariloitua, keitettyä ja paistettua kalaa, josta
aikaisemmin ei välittänyt. Ja, jos hän pitää assarimausta ateriassaan hänen
kasvoillaan on ilme, joka kertoo: "Jumalien kiitos olen elossa." Kyselykaa
vakkeessa, joka lähetettiin tuhannelle satavuotiaalle eri puolille Japania, pyy
dettiin heitä kuvailemaan ruokavaliotaan. Melkein kaikki kertoivat syövänsä
vihanneksia, riisiä ja kalaa. Eräs 109-vuotias nainen kertoi syövänsä ankeri
asta päivittäin. Ankerias on herkullinen kala, mutta sen päivittäinen syöminen
jo hämmästyttää. Jotkut laihduttajat väittävät kalan sisältävän tuntemattomia
ravintotekijöitä, jotka puuttuvat muista eläimistä.

No niin edetkäämme kertomukseen mustekalasta tietäen hyvin, että jotkut
lukijoista irvistävät pelkästään kuullessaan tuon sanan.

On luonnollista, että mannermaiset ihmiset, jotka eivät ole paljon tekemisis
sä meren kanssa, arastelevat syödä kalaa ja pelkäävät mustekalaa joka on
kummallisen muotoinen ja eivätkä koskaan edes uneksisi syövänsä sitä. Kii
nalaiset, jotka pilkkasivat mustekalaa sen muodon, takia osoittivat sille myötä
mielisyyttä havaittuaan, että se on maukas. Kyseinen suhtautuminen on hyvin
kiinalaista.
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Japanilaiset arvostavat mustekalan makua ja siksi suhtautuvat siihen myön
teisesti. He kuvaavat sen usein sievänä ja koomisena. Mustekala, jolla on
pään ympäri kangassuikale, suu mutrussa ja viuhka yhdessä sen kahdeksasta
lonkerosta, on yleinen hahmo lasten sarjakuvissa. Vaikkakin mustekala esiin
tyy muutamissa eriskummallisissa kertomuksissa (yhdessä sellaisessa se
hyökkää hevosen kimppuun), se ei esiinny hirviömäisenä päähenkilönä, kuten
se taas usein tekee länsimaisissa science fiction-kertomuksissa. Kauan japani
laiset kalastajat ovat pyydystäneet kaiken kokoisia mustekaloja ja valmistaneet
niitä monin tavoin, kuten he valmistavat muita kaloja. Toisin kuin Italiassa ja
Meksikossa, Japanissa mustekalalajeilla ei ole selvää vaikutusta valmistusta
poihin. Mustekala on korkealla kehityksen portailla. Itseasiassa sitä nimitetään
selkärangattomien kuninkaaksi. Tapa, jolla se pyydystää simpukan ja katkara
vun, osoittaa, että se on viisas, varovainen ja viekas. Sen pyöreä pää, jota ja
panilaiset vertaavat buddhalaisen papin ajeltuun päähän (siksi ilmaus tako
bozu, sananmukaisesti "mustekalapappi") on itse asiassa sen maha. Siten sar
jakuvalehden pääpanta onkin "mahapanta". Käytännöllisesti katsoen kaikista
näkökulmista mustekala on ihmisen vastakohta, "selkärangattomien kuningas".
Sen mahan alla ovat silmät ja silmien alla pää. Kiinnittyneenä päähän on kah
deksan lonkeroa. Tavallinen mustekala octobus vulgaris, tekee kotinsa rannan
koralliriutan aukkoon. Iltahämärissä se uskaltautuu ruuan etsintään, mutta päi
vän aikana se vetää pitkät unet kotonaan. Yleisesti ottaen,sillä on helppo elä
mä. Kauan sitten japanilaiset kalastajat ovat yrittäneet löytää mustekalojen pe
siä. Kalstaja piti paikan omana tietonaan. Se oli ymmärrettävää. Aina, kun hän
halusi mustekalan, hän yksinkertaisesti työnsi kätensä tai keihäänsä pesäaukkoon ja veti sen ulos.Luottamuksellinen tieto pesien paikoista periytyi kalasta
jan pojalle. Ja kun tytär menee naimisiin joidenkin pesäaukkojen mustekaloista
tuli osa hänen häälahjojaan. Joillakin alueilla mustekalan korkeasta hinnasta
johtuen tieto mustekalan pesäaukosta periytyy yhä kalastajan lapselle.
Julkaistu aikaisemmin EAST-lehdessä, suomensi

Liisa Kemppi

LEIMASIMISTA on suuri puute.
Tietääkö kukaan ketään, joka osaisi niitä tehdä???
Kysymys on japanilaistyyppisistä, pyöreistä tai neliönmuotoisista, leimoista,
jotka punaisina antavat esimerkiksi kalligrafiolle sen viimeisen silauksen.
Soita tai faxaa: 09-698 6496.
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Kirsti Suomivuoren runorealismia
Lieden mustan aukon taa lähes kaikki katoaa.

Päähineeni söi jo koi,

vaan en uutta ostaa voi.
Matto piti pölyttää, paikalleen se silti jää

Sohvan kovaa statusta joku veti hatusta
Selvä mikrouunin näyttö,

ylivoimainen vain käyttö
eipä toimi cd-soitin, vaikka loitsujakin koetin

villakoirat nurkassaan vetää päiväuniaan

lehtensä jo pudottaa fiikus, kun ei vettä saa
pöytäliinaa koristaa monta tahraa kirjavaa
TV musta, hiljainen, vaikka korjautin sen
piano vaiti seisoo nyt,

kohtaloonsa tyytynyt
vieraita hän vuottaa kovin

säädöksensä soida tovin

kolmijalkainen on tuoli,
mitä siitä, turha huoli
Vaaka joka kilon näyttää,

millä tohdin vatsan täyttää
Kirjahyllyt vallan vinot

täyttäneet on oudot pinot
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Neljä tuhatta vuotta vanha naamio ja
Japanin meri.
Noton niemi Ishikawassa on kaukainen alue, jota vieläkään ei ole kosketta
nut teollistumisen aalto vaikka sen rantaan lyövät raivoisat Japanin meren lai
neet. Vuoden 1983 helmikuussa löydettiin tuhansien vuosien takaisia ihmisen
valmistamia esineitä Noton kaupungista läheltä niemimaan kärkeä.Löytö yllät
ti arkeologit. Runsaan esille kaivetun muinaisesineistön perusteella arvellaan
tämän alueen kerran olleen alkuperäisen, Japaninmeren rannikolla kukoista
neen kulttuurin keskus.
Esiin kaivetut esineet aseteltiin riisipelloille kohti meren pientä lahtea. Mo
nien löydettyjen esineitten joukossa oli lasittamaton savinaamio, joka herätti
erityistä huomiota. Naamio, vaikka siltä puuttuikin oikea puoli ja leuka, on eri
tyisen hyvin säilynyt ainutkertaisine piirteineen, jotka ovat aivan selvät paksui
ne kulmakarvoineen, suurine nenineen, ylöspäin kääntyneine silmineen ja
tatuointineen joka puolella kasvoja. Asiantuntijat päättelivät naamion olevan
4000 vuotta vanhan, vanhin milloinkaan Japanissa löydetty.

Mihin naamiota käytettiin? Näihin päiviin asti on elänyt vanha kansantaidemuoto Gojinjo Daiko Noton niemimaalla. Miehet erilaisissa naamioissa esit
tävät haamuja ja demooneja rummuttaen voimakkaasti kukistaakseen viholli
sensa. Naamiot ilmentävät synkkiä tunnetiloja ja tunteita, surua ja onnetto
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muuden tunnetta, pelkoa. Vaikka ei ole mitään todisteita 4000 vuotta vanhan
naamion ja Gojinjö Daiko-tansseissa käytettyjen naamioiden välisestä sukulai
suudesta, ilmeet molemman tyyppisissä naamioissa viittaavat, että niissä
voisi olla yhtäläisyyksiä.
Uskotaan, että Jömon-kauden (n 8000 ekr- 300 ekr) naamiot olivat shinto
laisuuteen liittyviä rituaaliesineitä ja niitä omistivat kylien ihmiset (murajin).

Arkeologit ovat sitä mieltä, että Noton niemimaa on saattanut olla pyhä
paikka, jonne rannikkoseudun ihmiset tekivät pyhiinvaellusmatkoja.He panivat
merkille, että Noton savinaamiot eivät ole vain vanhimpia vaan myös ensim
mäisiä, joita on kaivettu esiin Japaninmeren rannikolta. Monet delfiinien luut,
joita löydettiin kivisten veitsien, nuolenpäiden ja harppuunoiden joukosta ja
jotka ovat peräisin 300 luvulta eKr herättivät yleistä huomiota.Ei ole laisin
kaan harvinaista, että delfiinien luita on Jömon-aikakauden esineiden joukos
sa, tässä tapauksessa löydettiin kokonainen luuranko. Lukuunottamatta
sitä, että delfiinit olivat ravinnon lähde, oliko delfiineillä myös uskonnollista
merkitystä Noton asukkaille?

Tämä on hämmästyttävää yhtäläisyyttä karhujen uhraukselle ainujen men
neisyydessä. Ainut elävät vain Hokkaidölla, mutta muinaisina aikoina heidän
uskotaan levittäytyneen kaikkialle Töhokuun ja pitkin Japaninmeren rannik
koa. Tosiasiassa vakuuttavin oletus koskien noto-sanan alkuperää on se, että
se tuli ainujen kielestä, jossa se merkitsee paikkaa, jossa on niemi. Karhun
uhrausta varten kukin alue pyydysti karhun pennun,jota ruokittiin ihmisen maidolla.Talvella, kun karhu oli kasvanut täyteen mittaansa, se tapettiin ja tarjot
tiin ruuaksi juhlassa, jossa oli läsnä koko asujaimisto.
Ainut uskoivat, että karhu on jumalan inkarnaatio, jonka jumalat palauttavat
maailmaan seremonioillaan. Uskoivatko Noton niemimaan asukkaat Jömonaikakaudella, että delfiini oli jumalan inkarnaatio?
Myöhempiä todisteita, että Noto-niemi oli pyhä paikka löydettiin n 1000 eKr
olevista kerrostumista. Arkeologit löysivät suuria puisia pilareita, jotka olivat
tehdyt valtavankokoisista puista, halkaisija 78-88 cm.Pylväitä, jotka ovat sa
malta aikakaudelta ja löydetty muilta alueilta järjestettyinä ympyrän muotoon.
Paikalla on mahdollisesti vietetty uskonnollisia juhlia. Noton niemimaan
pilarei-ta ei kuitenkaan järjestetty ympyrän muotoon ja niiden tarkoitus on
pysynyt mysteerinä.

Eräs arkeologi on esittänyt olettamuksen, että fo/7/-porteista shinto-temppelille muodostettu käytävä esiintyi Jömon-kautena ja sitä käytettiin vetämään
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puoleensa kansaa. Jos Noto-niemimaan pylväät ovat torii-pylväitä,niiden koon
huomioon ottaen näky on ollut vaikuttava.
Vuoden 1000 eKr olevista kerrostumista löydettiin myös monentyyppisiä
esineitä, joita on käytetty uskonnollisissa jumalmenoissa; esimerkiksi putki
maisia jadekoruja, savisia ihmisnukkeja ja kivisauvoja, joihin kaiverrettu pi
tuussuuntaan kuvioita ja maalattu sinooperivärillä.

Miehet, jotka pitivät sauvoja, joissa oli ornamentteja ja rukoilivat valtavan
toriin edessä, miehet, jotka käyttivät erikoisia naamioita, tanssivat; delfiinit
ohjattiin lahtiin ja ne tapettiin nuolilla ja teurastettiin kiviveitsillä.Runsaat todis
teet, jotka ovat jääneet jäljelle, antavat meille kuvan Jömon-asukkaista. Epäi
lemättä he olivat mystismiin taipuvaisia, mutta myös rohkeita ihmisiä.
Mutta miksi tämä voimakkaasti vaikuttava kulttuuri, joka löydettiin
Japanimeren rannikkoalueilta, keskittyi etäiseen Noton niemimaan kärkeen?
Merkitseekö se,että tämä vanha naamio tuli esiin kaivauksissa Noton alueella,
myös sitä että se valmistettiin täällä? Tässä yhteydessä tärkeä tekijä on
Japaninmeren läheisyys.
Kahdeksannen ja yhdeksännen vuosisadan aikana Pokai Itä-Mantshuriasta
lähetti lähettiläitä Japaniin. Useimmat lähettiläistä kulkien Japaninmeren virto
jen mukaan saapuivat Noton niemimaalle.Itse asiassa Notoon perustettiin vie
rastalo majoittamaan lähettiläitä.Tutkiessaan Japanimeren virtauksia tutkijat
laittoivat pulloja Liman-virtaan ja huomasivat,että suurin osa päätyi Noton nie
mimaan rannikolle. Vaikkakin purjehdustaitojen kehittyneisyys Jömon-kaudella on varmistunut ei ole ollenkaan järkevää luulla, että Netossa oman kulttuu
rinsa kehittäneet Jömon-ihmiset tulivat Japaniin Aasian mantereelta.

Julkaistu aikaisemmin The EAST lehdessä.
Suomennos

Liisa Kemppi

Viime hetkellä saatu komennus korjata virhe: Edellisen
Tomon Leena Joen Ilta Vuosannassa olisi pitänyt lukea
nJostain se tuli, tieto: Veikon aika oli loppunut11.
Sen sijaan luki: " Jostain se, tuliVeikon aika oli
loppunut.n Leena soitti ja kertoi myös Kai Niemisen
tähän käskeneen. Onneksi lukija ei ole ajatiksen lukija.
Onneksi

Onneksi lukija ei ole ajatuksen li
Onneksi lukija ei ole ajatuksen lukija.
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HARRASTUSPIIRIT

KIRJALLISLUSPIIRI aloittaa 26.1.

kokoonnutaan Tomohimassa klo 17.00
Sinun tarvitsee olla vain kiinnostunut eli ei tarvitse olla SUURI ASIANTUNTIJA
Ota mukaan mieleistäsi japaninkielistä kirjallisuutta millä kielellä vaan. Tai tule
sellaisena kuin olet; kirjastossa on kirjoja ja tarkoitus on ennen kaikkea keskus
tella aiheesta innolla ääneen. Ei tarvitse ilmoittautua eikä maksa mitään.
Jos kuitenkin haluat kysellä: Juho Rissanen 782 083

DIOJA LAINAKSI.

Yhdistyksellä on Japanin kulttuuriin liittyvä pieni diakokoelma, jota vähitellen kartutetaan.Dioja voi vuokrata hintaan 3〇.- / 10kpl /

viikko+mahdolliset toimituskulut, tilaukset vähintään viikkoa aikaisemmin.
Korvaus kadonneesta tai vaurioituneesta 5O.-/kpl. Tied:p+f 09-698 6496

JAPANIN KIELEN JA KUTTUURIN OPETTAJIEN YHDISTYS RY
Tiedustelut Pirjo-Riitta Kuusikko puh 724 5756

MIEKKAPIIRI

Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 595 068 (koti).

KIRJEENVAIHTOTOVERI 6 vuotias Petteri toivoo ikäistään poikaa Japanista
kirjeenvaihtoveriksi kielenä englanti ja erikoisesti häntä kiinnostavat posti
merkit. Please if you are i nt rested in filatelia and want to chance letters and
stamps write in English to:
Petteri Pietikäinen Kaarikuja 5 C 49, 00940 Helsinki Finland

READERS IN COUNCIL

Perinteisetjapanilaisetjohtajatyypit (runollisesti)
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IKEBANOJA sommitellaan Tomohimassa

klo 11 alkaen17.1. (täynnä) ja 24.1.
14.2. ja 28.2. 4O.-/kerta, sisältää kasvit.Jos tarvitset siilin eli kenzanin,
ilmoita.Tiedustelut Laura Lappalainen p+f 698 6496
IKEBANAA OPISTOISSA

Irmeli Jalovaara: Kauniaisten Kansalaisopisto la-su 6.-7.3. klo 10-15
Laura Lapplainen: Suomenkielinen työväenopisto Herttoniemi
Alkeet maanantaisin klo 16,15
Jatkotaso jokatoinen torstai klo 19,45
Edistyneille ---------- ”-----------------------Liisa Nurminen:
Kalliolan vapaaopisto klo 11-14.30 la-su 20-21.3.
la-su 27.-28.3. ja la-su 10-11.4.

KALLIGRAFIAA Tomohimassa. Kurssi on ilmainen.
Ota yhteys opettajaan: Yoko Kobayashi-Stjerna 09-724 6746.
KIEUKLRSSIT
ALKEISKURSSI Keskiviikkoisin 18.30 TOMOHIMASSA.
Tiedustelut: Virpi Serita puh 884 0387 tai 0400-891157.

JATKOTASO

maanataisin klo 17.00 TOMOHIMASSA.
Tarkemmin Pia Matilainen puh 753 3171

KESKUSTELUKURSSI

Keskiviikkoisin klo 16.30 TOMOHIMASSA.
Opettajana Norizo Hirao. Yksi mahtuu. Tarkemmin Laura L. p.+f. 698 6496

KOKKAUSKURSSIT ravintola Kotossa Kakuta-sanin opastuksella. Hinta 75.sisältää opetuksen ja herkullisen aterian. Tarkempi ajankohta myöhemmin.
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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.
HASHI on JKY:n vuosittain julkaisema japanilaisen kulttuurin eri alueita
käsittelevä julkaisu. Uusi HASHI lähetetään jäsenille veloituksetta.
Irtonumeroitten jäsenhinta 3〇.-, ulkopuolisille 4〇.-, paitsi n:o 19 ä 60.-ja 70.-ja
n：〇 20 40.-ja 50.-.Lisää postikulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa,
Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.
HUOM! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä 15.- +
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 5, 6, 7,10,11-12,13,17 ja 18.
10.1 〇-vuotis juhlanumero,
Heian-kauden kirjallisuutta,
HASHIEN AIHEET
Zen-maalaustaiteen tyhjyys,
Japani kansainvälistymisen
4. Japanilainen teatteritaide
paineessa ym.
5. Historia ja yhteiskunta
11.12. Japanilainen maailmankuva
6. Kirjallisuutta
13.
Vanhuus
Japanissa
7. Käsittelee eri taidelajeja:
14.
Tila
ja
maisema
(painos loppunut)
musiikkia, elokuvaa,
15.
Japanilainen
kuvaamataide
(p.l.)
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
16. Musiikki (rajoitetusti jäljellä)
8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
17. Japanin luonto
9. Kirjallisuutta mm.
18. Japanilainen tanssi
Chimako Tadan runoja,
19. Furo-sauna (Huom! teksti suomeksi ja japaniksi)
keskiajan sotaepiikkaa
2〇・ BU-Samurain ammatti

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS - SUOMALAINEN KANJI - SANAKIRJA
Kirja sisältää 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin eli
tunnusosan mukaan, sekä 4659 kiinanmerkeistä muodostettua itsenäistä
sanaa. Näille sanoille on suomen- ja japaninkieliset hekemistot, samoin on
hakemisto kanji-merkkien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 15〇.-, muille 17〇.- + postimaksu.
Huom! toimii myös sanakirjana suomi -japani - suomi.
Tero Salomaa: JAPANI - SUOMI SANAKIRJA
8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 150.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
TILAUSKUPONKI
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TUE TOIMINTAA,
OSTA YHDISTYKSEN
TYYLIKÄS PINSSI :
Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo ・ maru muu tässä mustana näkyvä on kullankiiltävää. Koko kuten pienempi kuvassa.
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai = Japanilaisen kulttuurin ystävät
Osoita kiinnostuksesi Japanin kulttuuriin - osta pinssi ä 15.- /
(sisältää postikulut)
Soita tai faxaa tilauksesi .09-698 6496 ja maksa yhdistyksen tilille PSP 800021-6481 665.

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

HASHI

TADAAKI KAWATAJAPANIN KIELI

SANASTO

KASETTI I____ II

TAPIO J. TUOMI: JAPANILAIS -SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA
TERO SALOMAA: JAPANI-SUOMI SANAKIRJA

NIMI

LÄHIOSOITE

PUH/FAX

POSTITOIMIPAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ
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ALLEKIRJOITUS

Oletko kiinnosunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäseneksi?
Täytä allaoleva lomake ja lähetä se osoitteella:
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry PL 305, 00101 Helsinki.
Jäsenmaksu 8〇.-, liittymismaksu 2〇.- LEONIA 800021-6481 665
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS
NIMI_____________________________________________________________________________

PUH_____________________________________________________________________________

FAX

E-MAIL

LÄHIOSOITE______________________________________________________________________

POSTINUMERO___________________________________________________________________

POSTITOIMIPAIKKA_______________________________________________________________

KANSALAISUUS ELLEI SUOMEN____________________________________________________

AMMATTI TAI OPPIARVO (El VÄLTTÄMÄTÖN)

MINUA KIINNOSTAA ERITYISESTI JAPANIN KULTTUURISSA

PÄIVÄYS____________________________________

ALLEKIRJOITUS__________________

__________

_____________
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フィソラソド

北斎のまんが

HOKUSAIN MANGA

