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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, uuteiset/tapahtumat Tove Ukkonen
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.-(150.-) 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 1999jäsenmaksut 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.
Mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot eivät välity pankin kautta, vaan ne tulee
lähettää postitse: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, PL 305, 00101 Helsinki.
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KIRJASTO avoinna t ii staisin klo 12-14 (juhlapyhinä kiinni) tai sopimuksen mukaan:

TOMOHIMA, Vanha 日ra Wecksellintie 6. Kirjastonhoitaja Ulla Arjamaa puh 09-724 5031

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry,日本文化友の会
Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. Jäsenmäärä, 1999 alussa 750. 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: ne^ä kertaa vuodessa ilmestyvä TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri
aloja käsittelevä HASHI-julkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä on oma kiijasto. Harrastuspiirit: kielikurssit, ikebana. ruoka,
origami, kalligrafia, japanilaiset miekat, taide-ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.
Yhteys: PL 305, 00101 Helsinki Ui 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。

Hinta fim 4,775 plus tax
lapset 2-11 v fim 3200 plus tax
Varaukset ainoastaan yhdistyksen sihteerin kautta:

Ulla Arjamaa puh 09-724 5031
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Arvoisat JKY:n jäsenet
Tätä kirjoittaessani eletään tämän vuosisadan viimeisiä päiviä. Milleniumvaihdosta
on tullut suuri PR-tapahtuma ・ the biggest ever! Riippunee ihmisen luonteesta, miten hän
tämän kaiken kokee. Joillekin tämä on suuri ikimuistettava tapahtuma, toiset taas pitävät
sitä turhana hössötyksenä. Itse kuulun lähinnä jälkimmäiseen kastiin. Tämä millenium
flxeraus on tietenkin itse asiassa hyvin länsimainen ilmiö. Eivät pre~Meiji japanilaiset sa
moinkuin kiinalaisetkaan olleet Vetoisiakaan moisesta laskutavasta. Heillä elämä kulki
60-vuotis (sexagesimal) sykleissä - sen ajan ihmisen unelmaelinikä. Näin ollen näille
onnekkaille ihmisille ajalla ei ollut alkua eikä loppua.
Toinen ajan laskutapa oli Japanissa nengo-järjestelmän mukainen, tavallisesti tarkoit
taen keisarin valtakauden aikaväliä. Nengoa saatettiin kyllä muuttaa myös muista syistä
saman keisarin valtakaudella (kaigen). Kuten tiedämme Japanissa eletään nyt Heiseikautta ja vuosi 2000 on 12. Heisei-vuosi laskettuna nykyisen keisari Akihiton valtaanastumisesta.Mutta vanhan sexagesimaalisen syklin mukaisesti ju-ni-shi eli 12-jakoisen laske
mistahan mukaan eletään vuonna 2000 lohikäärmeen (tatsu) vuotta.Mikä onkaan sopi
vampaa kuin aloittaa uusi millenium tämän vanhan arvokkaan eläinsymbolin merkeissä.

Mutta takaisin nykypäivän realiteetteihin. Mennyt vuosi oli varsin tyydyttävä JKY:n
kannalta. Vuosi ei sisältänyt varsinaisia kohokohtia, mutta silti sopivasti mielenkiintoisia
Japani-aiheisia tapahtumia. JKY oli kuten aina hyvin esillä. Uusi vuosi alkaa heti mahta
valla Japani-spektaakkelilla, kun Nagaokasta kotoisin oleva hanabi eli ilotulitusryhmä
esittää taitojaan Helsingin eteläisellä taivaalla.Kannattaa tungeksia Kaivarin ja Tahtärin
valleilla! Paljon muutakin Japaniin liittyvää tulee olemaan tarjolla ensi vuonna Helsingin
ollessa yksi Euroopan kulttuurikaupungeista. Yritämme informoida kaikista tiedossamme
olevista tapahtumista.
Mutta palatakseni lopuksi vielä kuluneeseen vuoteen haluaisin lämpimästi kiittää kaik
kia yhdistyksen toimihenkilöitä sekä puuhanaisia/miehiä siitä hienosta työstä, mitä olette
tehneet yhdistyksemme ja sen jäsenten hyväksi. Ilman Teitä jäsenmäärä ei olisi jatkuvassa
nousussa!

Toivotan kaikille JKY:n jäsenille Hyvää Uutta Vuotta ja mieluisia Japani-elämyksiä
uuden milleniumin kynnyksellä.

Puheenjohtaja

Kaichö
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PUHEENJOHTAJA

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

VARAPUHEENJOHTAJA

RAINO HURME

09-454 6712

SIHTEERI

ULLA ARJAMAA

09-724 5031

TALOUDENHOITAJA

ANTTI LAPPALAINEN

09-698 6496

SAMI HILVO
LAURA LAPPALAINEN

050-5636143

TOMOKO SAITO-SOINISALO

VARAJÄSEN

HELI LAITINEN

09-698 6496

09-757 1662
09-241 2342

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA

ULLA ARJAMAA

09-724 5031

MATKAT+RUOKA

SAMI HILVO

050-5636143

JULKAISUJEN MYYNTI

ANTTI LAPPALAINEN

09-698 6496

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

LIISA KEMPPI

09-698 7235

RAINO HURME

09-454 6712

TOMON PÄÄTOIMITTAJA
KULTTUURI / UUTISET
UYYJ:n YHTEYSHENKILÖ

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
ELOKUVAT

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

IKEBANA

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

JAPANIN KIELI

PIA MATILAINEN

KALLIGRAFIA

YOKO KOBAYASHI-STJERNA

KIRJALLISUUS

JUHO RISSANEN
RONNY RÖNNQVIST

09-753 3171
09-7246 746
09-782 083

MIEKKAPIIRI
ORIGAMI

RUOKA

PÄR-JOHAN SANDELL
KENICHI KAKUTA
SAMI HILVO
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09-595 068
09-555 755
09-395 2225

050-5636143

Ronny Rönnqvist ottaa vastaan suurlättiläs Ishigakilta kunniakirjan,
joka on viereisessä kuvassa.

JAPANIN KEISARI
MYÖNSI KUNNIAMERKIN
KAHDELLE SUOMALAISELLE
Hänen majesteettinsa Japanin keisari myönsi 3.11.1999 "Pyhän aarteen
kunniamerkin kultaisin sätein ruusukkeella" kahdelle Suomen kansalaiselle. Jorma
Helenille Lahdesta ja Aatto Wuorenlinnalle Vaasasta. Kunniamerkin luovutti 30.11.
1999 Japanin suurlähettiläs Yasuji Ishigaki. Samassa tilaisuudessa Japanin lähe
tystön johtaja ojensi yhdeksälle suomalaiselle virallisen tunnustuksen kiitokseksi
Japanin ja Suomen molemminpuolisen ymmärtämisen lujittamisesta.

Kunniamerkin ja kunniakirjan saajat.
Kunniamerkit

Jorma Helen, Lahden Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen perustaja ja
puheenjohtaja perustamisesta 1974 lähtien.
Aatto Wuorenlinna, Vaasan Somalais-Japanilaisen yhdistyksen perustaja ja
puheenjohtaja perustamisesta 1962 lähtien.
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Kunniakirjat

1. Matti Enestam,Suomalai-Japanilaisen yhdistyksen puheenjohtaja 1990 -1998.
2. Olavi Fält, Oulun yliopiston historian professori ja yliopiston japanin opintoohjelman koordinoija.
3. r-uiiwo Ishimoto,Marimekon johtava suunnittelija ja Arabian keramiikkataiteilija.
4. Hiroyoshj Koiima, Lahden polyteknisen monivuotinen teollisen muotoilun luen
noija ja Lahden suomalais-japanilaisen yhdistyksen monivuotinen aktiivijäsen.
5. Heikki Mallat, Japani-Killan perustaja, edistänyt kulttuurikanssakäyntiä Japanin
ja Suomen välillä.
6. Leo Nieminen, Suomalais-japanilaisen yhdistyksen puheenjohtaja 1986-1989.
7. Liisa Nurminen, Hki Chapter of Ikebana International aikaisempi puheenjohtaja.
8. Junichiro Okura, Helsingin teknillisen korkeakoulun japanin lehtori ja Suomen
Japanin kielen ja kulttuurin opettajien liiton perustaja ja puheenjohtaja v:sta 1993.
9. Ronny Rönnqvist,Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n puheenjohtaja v:sta 1985.

JKY onnittelee kunnianosoituksen saaneita, joista neljä on yhdistyksemmejäseniä!

Eturivissä vasemmalta Jorma Helen,
suurlähettiläs Yasuji Ishigaki, Mrs. Ishigaki,
Aatto Wuorenlinna.
Takarivissä M. Enestam, 〇， Fält, F. lshimoto,H. Kojima,
L. Nieminen, L. Nurminen J. Okura, R. Rönnqvist.

Eturivissä vasemmalta
yhdistyksemme sihteeri Ulla Arjamaa,
puheenjohtajamme Ronny Rönnqvist,
suurlähettiläs Ishigaki, Mrs. Ishigaki.
Seisomassa
taloudenhoitajamme Antti Lappalainen ja
Tomon päätoimittaja Laura Lappalainen.
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Viime, japanilaisttain jäniksen vuonna, Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 80vuotisjuhlan kunniaksi 1999 on ollut monenlaista tapahtumaa, kuten Japania-viikko
Stoassa, Helsinki-Sendai-tapahtuma, Japanin kulttuurin näyttelyviikot ja tapahtumapäivä
Kanneltalossa jne.

JAPANIN KIELEN PÄIVÄ
Helsingin kauppakorkeakoululla oli yksi loppuvuoden tapahtumista. Mieleen tuli
olisikohan kansallisrunoilijamme J. L. Runeberg istunut kauppakorkeakoululla
Runeberginkadulla kuuntelemassa Japanin kielen päivän kilpailijoita vai olisiko
hän ollut yksi arvosteluraadin jäsenistä, joka oli koottu sekä japanilaisista että
suomalaisista, jos vain vuosi olisi toinen. Päivän järjestäjinä 23.10. 99 olivat
Helsingin kauppakorkeakoulu, Japanin suurlähetystö ja Japan Foundation sekä
tukijana Japanin kielen ja kulttuurin opettajain yhdistys. Päivän ohjelman aloitti
tervehdyspuheellaan Japanin suurlähettiläs Yasuji Ishigaki sekä kauppakorkea
koulun rehtori Eero Kasanen. Allekirjoittanut istui yleisön joukossa ja kuunteli,
minkä osasi juuri japanin alkeet aloittaneena.
Puhekilpailuun osallistui 12 japanin opiskelijaa: (puhujajärjestyksessä) Reeta
Näätänen, Kaori Kutsumoto, Erika Grönroos, Mikko Laine, Mirka Honda, Lauri
Palmu, Inna Haapa, Isto Felin, Hannes Räbiger, Outi Ihalainen, Seppo Mallenius
ja Kari Keskikallio opiskelupaikkoina Helsingin yliopisto, Kauppakorkeakoulu,
Teknillinen korkeakoulu ja Sibelius-lukio.Aiheikseen he olivat valinneet mm. japa
nilaisen ja länsimaisen musiikin, japanilaiset elokuvat, kulttuurierot, Japanin lahjakulttuurin, harrastukseen liittyen mm. kimonot, animaatioelokuvat, matkalla tai
vaihto-oppilaana Japanissa sekä kokemuksen rintaäänellä "Japani-tautiin" sairas
tumisen.Lauri Palmu totesi, että jokainen maassa käynyt tuntee taudinkuvan. Pu
hujista kaksi oli syntyperältään japanilaisia,joiden koulukielenä on kuitenkin suomi.
Raati kiitti rohkeudesta heitä!

Tauon jälkeen kilpailuraadin jäsen, runoilija - kääntäjä Kai Nieminen toi julki
raadin lopputuloksen. Raati pyysi kohteliaasti kahdeksan minuuttia lisäaikaa,
"koska kaikki kilpailijat olivat oivallisia asiassaan ja siten vaikeita asettaa parem
muusjärjestykseen".
Kai Nieminen puhutteli kilpailijoita kertomalla raadin tuloksen (kirjoittajan on
neksi suomeksi!) ja kävi jokaisen esityksen erikseen läpi. Kuinka ollakaan, raati
totesi monen kohdalla,että ääntämisessä olisi hiomisen varaa muistuttaen myös
soinnillisten konsonanttien ääntämisestä.Puheet olivat sujuvia, kiintoisia, humo
ristisia ja asiantuntevia yleisilmeeltään.Erika Grönroos sai huomiota kielenkäy
töstä, kun hän monella rekisterillä puhuessaan sekoitti puhe-ja asiakieltä rohke
asti keskenään. Isto Felin osoitti raadin mielestä hurjaa vauhtia etenevää ihmis
tyyppiä, joka jo puolen vuoden japanin opiskelun jälkeen osallistui kilpailuun, jo
ten sopi epäillä hänen läsnäoloaan ensi vuonna tilaisuudessa.
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Kaikki kilpailijat palkittiin.Kolme sai Japanin suurlähetystön lahjoittaman raha
palkinnon sekä kirjallisuutta, jotka heille suurlähettiläs Ishigaki luovutti. Seuraavassa kolmen ensimmäisen palkitun nimet ja raadin mielipide puheista aakkos
järjestyksessä:
Mirka Honda: "Musiikki ja minä" oli hyvin kiintoisa ja asiapitoinen ja hänen pu
heensa oli sujuvaa. Honda oli toinen kahdesta syntyperältään japanilaisesta,
koulukielenä ruotsi.
Reeta Näätänen: "Japanilainen ja länsimainen musiikki" oli kiinnostavaa kuulta
vaa, kielenopiskelunsa uutteraa ja musiikintuntemus hyvä. Hänen puheensa oli
myös vapautunutta.
Hannes Räbiger: "Japanilaiset elokuvat" oli täynnä asiaa, vain yksi elokuva taisi
mennä väärän ohjaajan nimiin, mutta kokonaisuus oli hyvin valmisteltu. Hän oli
tehnyt seinätauluun aputekstiä yleisöä varten.
Myös muut kilpailijat kiiteltiin japanilaisittain ja heidät palkittiin erilaisilla tavara- ja
kirjapalkinnoilla jokaisen persoonallisuutta silmällä pitäen. Myös yhdistyksemme
osallistui palkintoihin.

Lopuksi Kai Nieminen lausahti pilkettä ilmeessään, että raadin japanilaiset
jäsenet huomasivat ymmärtäneensä kilpailijoiden puheista lähes kaiken, joka oli
paljon se!

Japanin kulttuurin ystävyysseurat esittäytyivät toisen kerroksen aulassa. Ikebana-asetelmien yksinkertainen kauneus ja tasapaino jäi mieleen erikoisesti.

Väliajan jälkeen seurasi

Japanilaisen klassisen tanssin esitys Suomen ja Japanin diplomaatti
suhteiden 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
Suuri juhlasali täyttyi ja mukana oli myös suurlähet
tiläs Yasuji Ishigaki ja rouva Yoko Ishigaki.
Ensimmäisenä esiintyi Yuka Mizuki kauniissa
klassisessa kimonossa ja mustassa, perinteisessä
peruukissa kasvot valkoiseksi puuteroituina.
Ilmennyskeinoina viuhka ja liina.Yleisölle kerrottiin
tulkin avustuksella käsien liikkeitten ja tanssijan
askelten sekä viuhkan ja liinan välittämästä
sanomasta. Tanssinopettaja Minosuke Nishikawa
havainnollisti esitystä ja pyysi yleisön joukosta
henkilöitä kokeilemaan viuhkan ja liinan käyttöä.
Tässä ryhmässä yhdistyksemme johtokuntaa
edusti kunniakkaasti Sami Hilvo.
Osallistujat saivat kiitokseksi pitää viuhkan ja huivin!

Seuraavaksi Minosuke Nishikawa esitti Suodori-tanssin pukeutuneena haka
maan kädessään viuhka. Kaunis, hallittu esitys. Yuka Mizuki esitti vielä tanssin,
josta johdannoksi kerrottiin yleisölle. Lopuksi yleisö sai esittää kysymyksiä Mino
suke Ishikawalle. Ilta päättyi jättäen mieleen hallittuja kuvia japanilaisesta tans
sista, jota meillä ei juuri ole ollut tilaisuus nähdä.

Mitä on NIHON BUYO eli japanilainen klassinen tanssi?
Nimitys otettiin käyttöön Me加-kauden loppupuolella (1868-1912).Varsinaisesti
tanssi on peräisin 800-luvulta ja sen harjoittajia kutsuttiin mm. Kagura, Dengaku,
Shirabyoshija Kusemai. Se on aina kuvastanut ''tavallisten" ihmisten tarpeita./Voh
gaku ja Kouwakamai ryhmät ovat sitoutuneet näyttämölliseen tanssitaiteeseen.
Keskiajan lopulla tuli Kab応-tanssi suosituksi ja pian muodostui ammattilaisryhmiä
ja se muuntui enemmänkin teatteritaiteeksi. Pääosa ammattitanssijoista esiintyi
kuitenkin tavallisille ihmisille.Tanssi perustui humaaniin tarpeeseen, mutta liittyi
myös uskontoon. Nihon buyo kehittyy koko ajan ja siitä ollaan ylpeitä. Japanilainen
tanssi liittyy Nö, Kyögen, Bunraku ja Kabuki näyttämötaiteeseen ja muuntuu koko
ajan. Buyo-tanssissa on esiintyjinä miehiä ja naisia, kun taas Kabuki-teatterissa
miehet esittävät naistenkin roolit. Klassisten tanssien valikoima on laaja, yli 5000,
joista 250 nykyään esitetään.

Sudori on klassinen, seremoniallinen tanssi ilman erikoisia esitysasuja, vain
kimono (montsuki) ja laskostettu hame (hakama) sekä viuhka. Pelkistetyt liikkeet
edellyttävät hallittua ilmaisua, jotta tanssin sanoma välittyisi yleisölle.
Sosaku buyo, klassisen tanssin nykymuoto koostuu eri tyylilajeista. Tansseja
on lukemattomia ja uusia syntyy kaiken aikaa ja ne saavat myös vaikutteita
muualta maailmasta.
On sanottu, että Japani on maa, jossa kaikki on uutta, myös vanha. Vanhakin
saa kaiken aikaa uusia aspekteja. Japanilaiset ovat aina olleet vahvasti suuntau
tuneita nykyhetkeen ja tähän maailmaan. Vanhaa ei hylätä, se pidetään mukana
elämässä. Historioitsija Shuichi Kato on todennut, että japanilaisessa kulttuurissa
luovuuden painopiste ei enää - tai juuri nyt ole esim, kirjallisuudessa, vaan tans
sissa, ’teatterissa
ja muotoilussa, joka seikka ei lainkaan herätä levottomuutta
7,77
レyレ’'ノレ
hänen mielessään.

Tove Ukkonen

讒潔

13

Teekannuja ja
sukiyaki-pannuja
v.1985

ティーケトル,ス
キャキパン
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JAPANILAISTA MUOTOILUA
Hisanori Masuda syntyi 1949. Hän valmistui Musashinon taidekorkeakoulusta
rakennustaiteen linjalta, mutta on vuodesta 77 asunut Yamagatassa. Materiaa
leinaan rauta, alumiini, pronssi mm. Masuda on suunnitellut käyttöesineistöä.
Näyttelyjä eri puolilla maailmaa mm. vuonna 90 näyttely Suomessa ja 95 New
Yorkin nykytaiteen näyttelytiloissa.
DESIGN/ Japani 1970 -200〇/suom. Laura Lappalainen

■増田尚紀IHisanori Masuda
1949年生まれ。武蔵野美術大学工芸デザイン科
を卒業後,東京クラフトで芳武茂介氏に師事 。
77年から山形に移り住み，菊地保寿堂で，鉄，
アルミニウム,ブロンズなどの素材を用いた鋳
物のデザイン,製作，販売を手掛ける。現在，
菊地保寿堂専務取締役。東北芸術工科大学で非
常勤講師を務める。国内での展覧会のほか，90
年にはフィンランド・レトウレツティアートセ
ンター，95年にはニューヨーク近代美術館など
の展覧会に出品している。

IKE IKE WEEKEND 16.-17.10.
Ike-lke-komissio esitti ylpeänä, eikä syyttä, japanilaista populaarikulttuuria
Gloriassa ('ike-ike" tulee japanin /k(uj-verbistä =mennä ja tarkoittaa "go go")

Kuten lehdistötiedotteessa mainittiin, eikä syyttä:Me/ iänikuisia kukka-asetelmia, ei
paperintaittelua jne. Tarjolla nykypäivän Japanin kulttuuria ja nuorisokulttuuria:
popmusiikkia, mangaa, animea, elokuvaa, valokuvaa, muotia, videopelejä jne"
Tapahtumassa luennoi Miika Pölkki aiheenaan Pillow Book ja sen parodiaver-siot
ja elokuvakriitikko Lauri Lehtinen puhui japanilaisesta popkulttuurista. Värejä oli
niin että silmissä vihelsi ja varsinkin yömyöhällä korvat tulivat värisokeiksi.
Samassa yhteydessä oli myös Elina Moriyan valokuvien näyttely, joista tässä
näyte. Sääli, että Tomossa ei ole mahdollista nähdä värejä. Elinahan on loistava
kuvaaja ja värit ovat yksi hänen vahvimmista asioistaan rajauksen ohella.
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JAPANIN MATKA
kirsikoitten kukinnan
aikaan*
8.• 23.4.2000 金

16 päivän matka eli 1/2 kuukautta:

17.52〇.- + 2 vk JRP 11.200〇.Muutama paikka jäljellä.
Ilmoittautumiset: Antti & Laura Lappalainen p+f 09-698 6496
Varausmaksu 700〇.. tilille:
Laura Lappalainen Merita Laajasalo 230718 -15392

PS. Reissuun on lähdössä mukavat kulttuurimatkakaverit!

Lentoaikataulu: 8.4. Helsinki • Tokio 17.20 -9.55 AY073
23.4. Tokio - Helsinki 11.55 -15.20 AY074
Paikkakunnat ja hotellit jne:
9.・12.4.
12.-14.4.
14.-16.4.
16.-17.4.
17. •19.4.
19. - 20.4.
2〇. - 22.4.
22. - 23.4.

Tokio, Shiba Park Hotel
Nikko, Annex Turtle Hotori-an
Kyoto, Mitsui Garden Hotel
Takamatsu, Hotel Kawaroku
Matsuyama, Hotel Okudogo
Hiroshima, NewHiroden
Kyoto, New Hankyu
Narita, Holiday Inn Tobu

ei aamiaista
aamiainen + illallinen
aamiainen
aamiainen ja illallinen
aamiainen
aamiainen
aamiainen
aamiainen

Matkan virallinen järjestäjä: AREA
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YAKUZA (II)

Sakari Eskelinen

3. YAKUZAN KUMMISETÄ YOSHIO KODAMA
Japanin alamaailman visionäärinen kummisetä oli Yoshio Kodama. Kodaman
merkitys korostuu ennenkaikkea siinä, että hän sai aikaan rauhan keskenään soti
vien yakuza-ryhmien välille ja kokosi ne löyhästi yhteen.Alamaailman keskinäisten
sotien loputtua Kodama saavutti aseman, joka oli monessa suhteessa verrannolli
nen Yhdysvaltojen gansteri-johtajan AI Caponen asemaan. Aina vuonna 1984
tapahtuneeseen kuolemaansa saakka Kodama myös toimi merkittävänä linkkinä
poliitikkojen ja alamaailman ryhmittymien välillä. Laajojen suhdeverkostojen ja
rahojen avulla hänellä oli huomattavaa vaikutusvaltaa japanilaisiin poliitikkoihin.
Kodama vietti vankilassa toisen maailmansodan jälkeiset miehitysvuodet. Siellä
hänet oli sijoitettu samaan osastoon hallitusvirkailijoiden, sotilaiden ja äärikansal
listen ainesten kanssa. Kodama oli itsekin äärikansallisen ryhmän Kenkoku-kain
jäsen. 1930-luvun lopun ja 1940-luvun alun hän työskenteli Japanin hallituksen
vakoilijana eripuolilla Itä-Aasiaa. Kodama oli mm. mukana tärkeissä operaatioissa,
joiden tarkoituksena oli hankkia sodankäynnin kannalta tärkeitä materiaaleja. So
dan lopussa Kodama oli kohonnut vara-amiraalin arvoon, joka oli tuolloin poik
keuksellinen saavutus 34-vuotiaalle henkilölle,sekä päässyt pääministerin neuvon
antajaksi. Kodama pidätettiin vuonna 1946 ja sijoitettiin Sugamon vankilaan odot
tamaan oikeudenkäyntiä. Äärikansallisen taustan vuoksi miehitysjoukot pitivät
häntä suurena turvallisuusriskinä, jota ei saisi missään tapauksessa vapauttaa.
Tästä huolimatta Kodama ja miehitysjoukkojen erityisosasto G-2 tekivät sopimuken, ja Kodama vapautettiin ryhtyäkseen toimimaan G-2:n tiedustelulinjassa. Kodamasta tuli vuoteen 1950 mennessä päälinkki G-2:n ja yakuzan välille.1960-luvun
alussa Kodama halusi koota keskenään kilpailevat ja taistelevat yakuza-ryhmät
yhdeksi suureksi koaliitioksi. Hän vastusti rikollisten keskinäistä sodankäyntiä pitä
en sitä uhkana antikommunistiselle yhtenäisyydelle. Kodama hyödynsi runsaasti
eri suhteitaan ja henkilökohtaista vaikutusvaltaansa varmistaakseen rauhan rikol
lisjärjestöjen välille.Hän saavutti tavoitteensa erinäisten vaiheiden jälkeen ja on
nistui luomaan liiton kolmen merkittävän yakuza-ryhmän välille. Nämä olivat
Yamaguchi-gumi, Tosei-kai ja lnagawa-kai. Tämän johdosta Kodamaa alettiin
pitää Japanin alamaailman kummi setänä.

4. YAKUZAN JÄSENISTÖ, RAKENNE JA ORGANISAATIO
4.1 Yakuzan jäsenistö
Yakuzan jäsenistölle ei ole ehdottomia erityiskriteerejä. Jäsenille ei aseteta
vaatimuksia kotimaan ja yhteiskuntaluokan suhteen, jolloin myös yhteiskunnan
hylkiöillä on mahdollisuus päästä yakuzan suojiin. Jäseniä voivat olla niin van
hempien hylkäämät koulupaineissa epäonnistuneet nuoret kuin myös korealaiset
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ja kiinalaiset pakolaiset.Yakuzan uusien jäsenten "isäksi" tulee heidän lähin esi
miehensä ja "veljiksi" lähimmät työtoverit. Yakuza tarjoaa jäsenilleen toveruuden
lisäksi myös rahaa, statusta ja arvovaltaa.Yakuzan jäsen voi tuntea olevansa
"hyödyllinen" ja "kaivattu". Toisaalta jäseneksi pääsystä seuraa monenlaisia vel
vollisuuksia yakuzaa kohtaan kuten mm. ehdoton tottelevaisuus ja uskollisuus.

Yakuzan jäsenet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään:
1."freelance-yakuzat" ja 2. klaani-yakuzat. Ensimmäisen ryhmän jäsenet eivät
kuulu johonkin suurempaan joukkoon ja suuntautuvat lähinnä pikku rikollisuuteen.
Mikäli he alkavat menestyä liian hyvin he voivat joutua suurempien ryhmien likvidoimiksi tai sitten liittyvät niiden jäseniksi. Toisaalta suuret yakuza-ryhmät voivat
myös ostaa itsenäisen "freelance-yakuzan" palveluja. Klaani-yakuzat ovat rikollisia
jotka toimivat osana suurempaa organisaatiota. Nämä yakuzat ovat ärjestäytyneet
perheiksi kuten esim. Sisilian mafia.

4.2 Yakuzan rakenne ja organisaatio
Yakuzaorganisaatiolla on hierarkinen rakenne. Johtajasta käytetään nimitystä
oyabun, joka tarkoittaa isää. Tukenaan hänellä on lapset (wakashu) ja veljet
(kyodai). Kyse ei ole sukulaissuhteista vaan arvojärjes-tyksestä. Kaikki järjestön
jäsenet tottelevat oyabunin käskyjä jopa oman henkensä vaarantaen ja oyabunin
arvovalta on ehdoton.Vastaavasti oya-bun tarjoaa alaisilleen apua ja suojelua.
Yakuzajohtaja oyabunin apuna on saiko-komon, eli neuvonantaja, jonka alaisuu
dessa on asianajajia, kirjanpitäjiä ja sihteereitä. "Lasten" johtajana toimii Wakagashira, joka on samalla auktoriteetiltaan (mutta ei arvoltaan) oyabunin jälkeen
toiseksi korkein henkilö organisaatiossa. VVaka-gashiran tehtävänä on huolehtia
oyabunin määräysten täytäntöönpanosta. "Veljien" johtaja on shatei-gashira, joka
arvoltaan (mutta ei auktoriteetiltaan) on organisaation kakkosmies. "Veljillä" on
komennossaan omia "lapsia" ja "nuorempia veljiä". Nuorempia veljiä kutsutaan
nimellä shatei. Yakuzan organisaatiota voidaan havainnollistaa käyttämällä esi
merkkinä Kobessa päämajaansa pitävää Japanin suurinta rikollisjärjestöä
Yamaguchi-gumia. Yamaguchi-gumin saiko-komon johtaa 15 alajärjestöä ja 439
jäsentä.Waka-gashira johtaa 41 alajärjestöä ja 941 jäsentä. Shatei-gashira puoles
taan johtaa 4 alajärjestöä ja 111 jäsentä. Tämän lisäksi organisaatiossa on 102
shateita, jotka johtavat 750 jengiä jäsenmäärältään yhteensä jopa 31 000.
Japanilaisissa rikollisjärjestöissä ylläpidetty kuri ja järjestys on niin kova, että
länsimaisten poliisi- ja oikeusviranomaisten mukaan mitään vastaavaa ei ole näh
ty Yhdysvaltojen ja Euroopan järjestäytyneessä rikollisuudessa. Yhdysvaltalaisten
rikostutkijoiden mukaan esim.sikäläisellä rikollisjärjestön johtajalla ei ole yleensä
kovin suurta varmuutta siitä,etteikö hän voisi joutua myös järjestön sisäisten valtakamppailujen uhriksi. Tämä johtuu amerikkalaisten rikollisten japanilaisiin verrattu
na selvästi vähäisemmästä sisäisestä lojaliteetista ja kurinalaisuudesta.Yakuzan
johtajien asema on tässä suhteessa selvästi turvatumpi.
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Yakuza on myös ollut perinteisesti korostetun miesvaltainen yhteisö. Yakuzassa
ei 'luoteta" naisiin.Tämä taas johtuu ikivanhasta näkemyksestä että naiset ovat
heikkoja eivätkä kykene pitämään yakuzan salaisuuksia. Lisäksi katsotaan että
naiset eivät osaa taistella.Ainoa näkyvä nainen organisaatiossa on johtajan puoli
so "ane-san", joka saa osakseen kunnioitusta. Ane-san ei kuitenkaan osallistu var
sinaiseen liiketoimintaan ja hänen asemansa on nimenomaan johtajan puoliso, ei
kä varsinainen yakuzan jäsen. Yakuzan miehistä imagoa ylläpidetään myös erikoi
silla tavoilla kuten sormien silpomisella anteeksipyynnön osoituksena.
Kuva 1.Yakuzan organisaatiopuu

5. YAKUZA OSANA NYKYPÄIVÄN JAPANIA
5.1 Uudet asenteet yakuzaa kohtaan
Perinteisen kuvan mukaan japanilaisille tyypilliseksi piirteeksi on katsottu tin
kimätön lainkunnioitus ja rehellisyys. Tavallisilla kansalaisilla on mm. poikkeuksel
lisen vähän tuliaseita. Japanilaisen yhteiskunnan taustalla vaikuttavaa synkempää
puolta on kuitenkin koko ajan ilmentänyt yakuza. Kuvaa vähäisen rikollisuuden yh
teiskunnasta on osaltaan ylläpitänyt Japanin poliisin suvaitseva suhtautuminen
yakuzaan.Yakuza on saanut harjoittaa liiketoimintaansa melko vapaasti niin kauan
kuin tavalliset ihmiset on jätetty rauhaan. Viimeisten vuosien aikana tilanne on kui
tenkin alkanut muuttua, koska yakuzan sisäisissä kamppailuissa on surmattu myös
useita viattomia yakuzan ulkopuolisia ihmisiä. Tämä on herättänyt tavallisissa ja
panilaisissa syvää vihaa rikollisia kohtaan ja myös hallituksen on ollut pakko ko
ventaa suhtautumistaan yakuzaan. Japanissa yakuzan jäsenet ovat voineet esiin
tyä avoimesti laittamalla esim, talonsa edustalle kyltin, jossa kerrotaan että talossa
asuu yakuzan jäsen. Jäsenet voivat kulkea myös ulkona yakuza-pinssi rinnassaan.
Yakuza on myös pahoinpidellyt ja puukottanut japanilaisia elokuvantekijöitä, jotka
ovat töissään esittäneet yakuzan huonossa valossa. Kansalaisten suuttumuksen
myötä yakuza on nyt painumassa selvästi maan alle.
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5.2 Yakuzan nykyiset toimintamuodot
Yakuzan pääasialliset toimintamuodot ovat vielä nykyäänkin uhkapelitoiminta,
huumekauppa, prostituutio ja velkojenperintä. Suurin tuotto on perinteisesti saatu
uhkapelitoiminnasta. Yakuzan harjoittaman prostituution merkittävä asiakaskunta
ovat rikkaat keski-ikäiset miehet kuten lääkärit, lakimiehet ja yritysjohtajat. Japa
nin voimakas talouskasvu 1980-luvun loppupuolelta alkaen teki myös yakuzan
liike- ja sijoitustoiminnasta hyvin kannattavan. Tämän vuoksi yakuza onnistui lai
naamaan huomattavia pääomia kiinteistö- ja suursijoitustensa rahoittamiseksi.
Japanin kiinteistömarkkinoiden taantumisen ja 1990-luvun talouslaman myötä ja
panilaiset pankit ovat alkaneet velkoa saataviaan myös yakuzalta. Tilanne on mo
nessa suhteessa ironinen, koska velkojen perintä on ollut yakuzan perinteinen
toiminamuoto ja nyt se on itse joutunut velallisen asemaan. Toisaalta kiinteistöjen
hintojen lasku on avannut yakuzalle uusia toimintamuotoja. Lamasta huolimatta
kiinteistöjä tarvitaan edelleenkin esim, yritystoimintaan. Ongelma on se, että kaup
poja ei synny koska hintojen tiedetään olevan seuraavana päivänä jälleen alem
mat. Onkin syntynyt uusi yakuzan toimintamuoto, jonka tarkoituksena on saada
hinta putoamaan heti alimmalle mahdolliselle tasolle. Tämän toiminnan harjoitta
jasta käytetään nimitystä "the land devaluation dealer1*. Yakuza on alkanut toimin
nallaan häiritä kiinnitetyn ja ulosmitattavan kiinteistöomaisuuden huutokauppoja.
Yakuzan miehet perustavat toimiston myytävään kiinteistöön ja ripustavat yaku
zan läsnäolosta kertovan kyltin näkyvälle paikalle. Toimiston perustaminen voi ta
pahtua laillisesti tai yksinkertaisesti valtaamalla tarvittavat tilat. Vain aniharva
japanilainen on halukas tekemään tarjousta omaisuudesta jolla on yhteyksiä yaku
zaan, riippumatta kohteen muusta houkuttelevuudesta. Jos joku tekee tarjouksen
on kysymys varmasti itse yakuzasta. Tällöin kiinteistö saadaan yakuzalle hyvin
edulliseen hintaan. Samalla tavalla voidaan estää myös välikäsien kautta yakuzan
omaisuuteen kuuluvan kiinteistön pakkohuutokauppa.Yakuzan palveluksia
kiinteistökauppojen estämiseksi voivat käyttää myös yakuzan ulkopuoliset yrittäjät.
Esimerkiksi kiinteistössä toimivat kauppiaat voivat "tilata" yakuzan toimiston sijoit
tumaan rakennukseen, koska kiinteistön uusi omistaja voisi korottaa vuokria tai
irtisanoa vuokrasopimukset. Yakuzan siirtyminen myös lailliseen liiketoimintaan on
alkanut jo 1970-luvulla.Tällöin alkoi myös yakuzan tunkeutuminen Japanin pankkija rahoitusjärjestelmään. 1990-luvun puolivälissä alkanut talouslama on tuonut
selvästi esille kuinka syvälle yakuzan toiminta on ulottunut. Japanin hallitus on
joutunut suuntaamaan valtavia apupaketteja vakaviin talousvaikeuksiin joutuneille
asuntoluottoyhtiöille.Kyse on jopa 7 miljardin USD:n verovaroista maksettavasta
apupaketista seitsemän yrityksen pelastamiseksi. Osalla näistä yrityksistä on sel
viä yhteyksiä yakuzaan ja tämän katsotaan selvästi haittaavan ongelman ratkai
sua rikollisten haitatessa omaisuuden realisointia. Viranomaiset myös kokevat
yakuzan velkomisen erityisen kiusalliseksi ja riskialttiiksi tehtäväksi.

Jatkuu seuraavassa TOMOssa.
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Vuosisadan tärkeimmät
japanilaiset vaikuttajat

THE EAST XXXV No 3

Eräät tässä mainituista kymmenestä henkilöstä ovat kansainvälisesti huo
mattavia, jotkut taas nauttivat paikallista arvostusta. Kummin tahansa he tarjo
avat kokonaisuutena viehättävän mahdollisuuden tutustua 2〇• vuosisadan japanilaisuuteen, ja Japaniin.
Käännökset lyhnnellen Antti ja Laura Lappalainen

KUVAAMATAIDE

美術

Monty Di Pietro

TAIKAN
YOKOYAMA 1868

1952

Sumu laskeutuu vuorilta aamulla. Taikan Yokoyama ei odotellut sumun kier
tymistä alas vuorilta. Hän maalasi tulevan. Hänen sumunsa täytti laaksot.
Katsojan on itse syvennyttävä löytämään sumun seasta luonnon kadonneet,
häämöttävät elementit.Monet pitävät Taikan Yokoyamaa 2〇. vuosisadan tär
keimpänä ja eniten vaikuttaneena taiteilijana.
Yhtenä syynä Taikan Yokoyaman valitsemiseen monien muiden ansiokkaiden,
vuosisadan japanilaiseen taiteeseen vaikuttaneiden tekijöitten joukosta ovat hänen
Nihonga-työnsä (perinteinen japanilainen washi-paperille mustalla tussilla ja
väreillä toteutettu) 1900-luvun alussa, jolloin taiteilija yhdisti töihinsä monen
aikaisemman koulukunnan taiteelliset ajatukset.Hänen töissään yhdistyvät mes
tarillisesti monen aikaisemman koti- ja ulkomaisen taiteilijan taide.Töissä, joissa
hän toi ehkä kauniimmin kuin kukaan aikaisemmin esille Japanin luonnonnäkymien kauneuden. Hyvänä esimerkkinä tämän Tomon kannen työ vuodelta 1952
Päivä Tyynellä valtamerellä. Työ kuuluu Tokion kanasallismuseon pysyvään
nykytaiteen kokoelmaan.
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MUSIIKK!

音楽

SEIJI OZAWA

1935-

-vuosisadan

kapellimestari
Tuota määritelmää voi käyttää, jos mittapuuna on taiteilijan kansainvälinen
maine, sanoo kobelainen professori Sawako Taniyama.

Kotimaassaan 60-luvun nuori Ozawa järkytti monia vanhoillisen musiikki ylei
sön edustajia, mutta osoitti toisaalta kapinalliselle nuorisolle, ettei klassinen
musiikki ole typerää tai yläluokkaista. Heille hän onnistui osoittamaan, että se
voi olla yhtä "hip" kuin rock. Keinona oli taito elävöittää musiikki samaan hen
keen, jossa se oli alunperin kirjoitettu ja esitetty.
Yhtenä perustana Ozawa n menestykselle on hänen tunnollisuutensa perehtyä
täydellisesti esitettävään musiikkiin. Tietysti hän osaa partituurinsa ulkoa, mutta
siinä on jotain enemmänkin. Ozawa n johdettua Toru Takemitsun teoksen sävel
täjä totesi, ettei ole koskaan kuullut musiikkiaan niin erinomaisesti esitettynä.
"Ymmärsin, että juuri sellainen elävöittämisen taito on kapellimestarin todellinen
tehtävä." Leonard Bernstein puolestaan tokaisi samoihin aikoihin: "Ozawa on
kaikkien aikojen nuori kapellimestari."

Ozawa mainitsee esikuvinaan mm. Herbert von Karajanin ja Charles Munchin,
mutta tärkein opettaja oli Hideo Saito. Hänen mukaansa suuren johtajan täytyy
kyetä pelkällä elekielellä kommunikoimaan minkä tahansa orkesterin kanssa;
välittämään sen jäsenille tarkoituksensa tarvitsematta sanoja. Ozawan loistelias
käsi- ja vartalokieli on vakuuttava todiste Saiton metodista, joka on hänelle jatku
va inspiraation lähde.
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Saito ei opettanut vain johtamistaitoja,
vaan kannusti kehittymään sekä hyväksi
muusikoksi että hyväksi ihmiseksi. Hän
opetti humanismia musiikin kautta:
"Kasvatuksen päämäärä on parantaa
maailmaa; olla aiheuttamatta muille harmia.
Se on äärimmäisen tärkeää, kun elämme
muiden parissa, ja se soveltuu myös
musiikkiin. Jos soitat huonosti, kiusaat muita".
Jo isältään Ozawa oli oppinut itseluottamusta,
voittamaan kateuden ja kunnioittamaan
toisten osaa mistä. Isän taito arvostaa muiden
suorituksia on kannustanut Ozawaa kehittä
mään väsymättä kykyjään johtajuuden
vaativassa roolissa.

Vaikka nuoren Ozawan kyvyt tunnustettiin Japanin ulkopuolella, kotimaassa
oli toisin. Hänellä oli kuitenkin lujuutta ja vaatimattomuutta voittaa tämäkin vas
tus. Hän johti missä tahansa - mikäli muusikot tulivat paikalle. Niinpä 27-vuotias
Ozawa joutui 1962 joulukuussa toteamaan konserttilavalla, että hän oli siellä yk
sin. NHK-sinfoniaorkesteri oli kieltäytynyt tulemasta. Nuori johtaja ärsytti monia
vanhempia muusikkoja. Siihen aikaan ikä oli yhtä tärkeä tekijä kuin kykykin, jos
oli kyse niin vaativasta tehtävästä kuin kapellimestarin. Lisäksi NHK-orkesteri
oli perinteisesti palkannut Saksassa opiskelleita johtajia. Ozawa taas oli saanut
muodollisen musikologin koulutuksen vain japanilaisessa nuorisocollegessa.
Siksi hän ei vastannut lainkaan konservatiivista käsitystä siitä, millainen kapelli
mestarin tulisi olla.
Syrjintä ei kuitenkaan kestänyt kauan. Jo seuraavana vuonna Ozawan tukijoi
den avulla järjestetyssä konsertissa liput myytiin loppuun ja suosionosoitukset
olivat valtavat. Niinä aikoina kapellimestaria askarrutti myös samantapainen on
gelma kuin edesmennyttä Takemitsu Torua, jota kiusasi jatkuvasti se, että hän
japanilaisena sävelsi länsimaista musiikkia. Ozawa päätyi kuitenkin pohdinnois
saan siihen, että kansalliset tai maantieteelliset sidonnaisuudet ovat merkityk
settömiä ihmisille, joilla on todellinen intohimo musiikkiin. Hengenheimolaisiaan
hän tapasi mm. johtaessaan 1976 Beijingissä Kiinan Keskusorkesteria. Esitet
tiin länsimaista musiikkia eikä kenenkään tarvinnut tuntea itseään ulkopuoliseksi
suuren klassisen tradition piirissä.
Sittemmin Ozawan konserttilavoja sähköistävä taide on tullut hyvin tunnetuksi
ympäri maailmaa. Ehkä kuuluisin hänen suorituksistaan oli Beethovenin 9. sinfo
nian johtaminen Naganon olympiakisojen avajaisissa 1998. Orkesterina oli Japa
nin uusi filharmonia ja kuoroja samanaikaisesti kuusi kaikissa maanosissa: Etelä-Afrikassa, Australiassa, Saksassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja tietysti Japa
nissa. Oodi ilolle yhdisti todellakin kansat, nuoret ja vanhat, idästä länteen.
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TALOUS

経済

Miyazawa Yoshitaka

KÖNOSUKE MATSUSHITA

894

989

"Epäonnistuminen liike-elämässä on
johdon vika."sanoi Könosuke Matsushita
monimiljonääriksi tultuaan. Onko tämän
sanoman takana hänen reaktionsa isänsä
vaikeuksiin, sitä emme voi tietää, mutta
sensijaan on varmaa, että Konosuke
syntyi epäonnistumisen ilmapiirissä.Hänen
isänsä,maanomistaja Wakayaman prefektuurissa epäonnistui riisiviljelysuunnitelmissaan ja menetti omistamansa maat ja
kotinsa. Muutettuaan Wakayaman kaupun
kiin perhe epäonnistui jälleen laskelmissaan.

Ennen kahtatoista ikävuottaan Konosuke työskenteli hibacheja valmistavassa
liikkeessä, joka meni kolmen kuukauden kuluttua nurin.Seuraavaksi Konosuke
työskenteli polkupyöräliikkeessä vuoteen 1910, tuolloin hänelle alkoi valjeta orga
nisaation merkitys kaupankäynnissä. Ja asiakkaitten mielipiteen huomioonotta
misen merkitys.

Ennen kahtakymmentä ikävuottaan hän toimi Osakan voimalinjojen ryhmän
vastaavana ja johtajana 24 vuotiaana. Tämä johti hänet ensimmäiseen itsenäi
seen projektiin - hän suunnitteli uuden linjaliitännän. Johtajisto nauroi Konosuken
ajatukselle. Tiukasti koottujen säästöjen turvin hän rupesi itsenäiseksi yrittäjäksi ja
kehitti edelleen ajatustaan seitsemän päivää viikossa päivät täyteen. Hän sai
lopulta liitännän valmiiksi,mutta se ei mennyt kaupaksi.Jälleen oli edessä tyhjää.
Onnekseen Matsushita sai 1000 sähkötuulettimen tilauksen, josta hän sai
tarpeeksi pääomaa yrittääkseen uudelleen. Jatkossa hän pystyi aloittamaan
ensimmäisen tehtaansa ja selvisi jopa maailmansotien jälkeisistä tilanteista ja
varsinkin toisen maailmansodan jälkeisen kauden polkupyörien kauppa oli hänen
kaupallisen menestyksensä pohjana.Lisäksi Konosuke keksi aloittaa 1927 sähkösilitysrautojen, tuolloin vielä hyvin harvinaisten, massatuotannon.
Jatkossakin Könosukella oli hyviä myynnillisiä oivalluksia, joskin myös jopa 50%
laskuja myynnissä. Mutta hän oli selviytyjä. Könosuke Matsushitan suuri ihailun
kohde oli Henry Ford - itse hän perusti Panasonicin kaikkine sivuilmiöineen. Hän
on esimerkki henkilöstä, joka ilman akateemista koulutusta ja perittyä vaurautta
on luonut mahtavan omaisuuden ja edistänyt monien yhteiskunnallisten projektien
toteutumista mm. perustamillaan oppi- ja tutkimuslaitoksilla.
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VIIHDE ：2Ä 冃匕

HIBARIMISORA
1937 -1989

Burrit Sabin

29. toukokuuta 1945 Yokohaman kaupungin
keskustaan pudotettiin 430.000 palopommia
68 minuutissa. Kaupunki paloi kaksi tuntia,
jolloin ei enää ollut mitään, mikä olisi voinut
palaa.10 vuorokautta myöhemmin Japani
antautui ja syyskuussa USA:n joukot saapuivat
ja löysivät muutaman pystyssä pysyneen
kivitalon kaupungista ja rakensivat kaupungin
jäämistöstä parakkeja 8.armeijaa varten.

Puistossa kaupungin keskustassa pikku
tyttö punaisessa mekossaan ja valkoinen
nauha hiuksissaan kiipesi lavalle Yokohaman
viihdekilpailun viimeisenä päivänä 1946.
Näppäillen ukulelea isän harrastelijayhtyeen säestäessä tyttö lauloi laulun
"Kukkula sateessa". Tyttö oli yhdeksän ikäinen, hänen nimensä oli Kato Kazue
ja hän oli esiintynyt ensimmäisen kerran aikaisemmin samana vuonna kotonaan
Isogossa, Yokohamassa.
Katsomossa, eturivissä istui tuomaristossa Inoue Masao, joka kääntyi Kana
gawa Shinbun-\ehden toimittajan puoleen:" Hän ei pelkästään laula hyvin, hän on
synnynnäinen lavaesiintyjä." Tyttö vaihtoi nimensä ja Misora Hibarina erikoistui
boogie-woogie-iskelmiin.12 vuotiaana Hibarilta ilmestyi ensimmäinen levy "Kappa
Boogie". Elokuussa hän teki sopimuksen Columbia Recordsin kanssa ja pian sen
jälkeen esiintyi ensi kerran filmissä Kanashiki Kuchibue (Valittava viserrys).
Laulut olivat yleensä surumielisiä perustuen Taishon (1913-25) ja varhaisen Shöwan (1925 - 89) aiheisiin.Kyyneleitä ja sadetta. Aikuisten lauluja lapsen laulama
na; se lienee ollutkin yksi vaikuttavuuden perusta.
Teatterit ja esiintymisten katsomot täyttyivät ennätysmäisesti yleisöstä.Kaik-ki
eivät suinkaan olleet samaa mieltä monia suututti, että lapsi lauloi aikuisten
lauluja. Hibari vaikutti esiintyjänä enemmän Lolitalta kuin viettelijättäreltä.

Nerokkuus ei tunne myöskään ikärajoja. Hibarilla oli loistava rytmitaju; hän oli
erittäin taitava rytmillisten tehokeinojen käytössä.Monet tytöt tahtoivat tulla Hiba-
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reiksi, "Tokyo Kidn filmi istutti unelman tyhjiin taskuihin. 60-luvun lopulla televisio
sivuutti maineikkaan japanilaisen filmin ja Hibarille tuli harvoja esiintymistarjouk
sia. Pimeä, alaston tarve, jota symboloi black market väistyi valoisan, avoimen
yhteiskunnan tieltä. Hibari perheineen eli kiinnittyneenä menneeseen. Hän uskoi
turvallisuutensa Yamaguchin yakuzalle ja 1973 kävi ilmi, että hänen veljellään,
joka oli esiintynyt hänen kanssaan näyttämöllä, oli yhteys järjestöön. Viihdehallit
eivät ottaneet Hibarin konsertteja ohjelmistoonsa. Hänen hitti-iskelmänsä nimi
"Kanashii Saké" (Surullinen sake;1966) oli enteellinen, edessä oli yksinäinen
elämä.
Hibari Misora lujitti ja rohkaisi lauluillaan miehitettyä ja lyötyä maataan. Hän
edusti sodanjälkeiselle nuorisolle rajattomia mahdollisuuksia. Hän sai ihmiset
uskomaan, että taskusta saattoi löytyä suuri unelma.

KIRJALLISUUS

文字

Andrew Rankin

YUKIO MISHIMA

1925.70

Suurin ongelma ryhdyttäessä arvioimaan
Yukio Mishiman tuotantoa on sen peloittava
laajuus. Varovaisenkin arvion mukaan kertyy
yli viisikymmentä romaania, kuusikymmentä
näytelmää,tusinoittain kirjallisuuden historioita
ja oppikirjoja, kaksi sataa novellia ja lehtikir
joituksia valtava määrä, lähes pari tuhatta.
Joukkoon kuuluu yhtä hyvin mukaelmia
Kreikan antiikin näytelmistä, moderneja
versioita Nöh-näytelmistä kuin koomisia ja
traagisia aikaamme liittyviä näytelmiä
rakkausromaaneja, filosofisia romaaneja,
poliittisia jännityskertomuksia.

Mishima oli ihmelapsi Mozartin malliin.
Sanat virtasivat kynästä, eikä korjailua tar
vittu.Edelleen Mozartin tapaan valikoima on
laaja,mutta kaikki neron käden koskettamaa.
Mishiman näyttävä elämäntyyli on saanut
jotkut leimaamaan hänet vaikutuksen
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tavoittelijaksi, mutta suurin osa hänen töistään on teeskentelemättömän nero
kasta. Näytelmistä tunnetuimmat lienevät Madame de Sade, joka on kirjoittajan
analyysi naisen psyyken pimeistä puolista; Musta lisko, kertoo alamaailman
kuningattaresta, joka "etsii kauneutta rikoksesta".
Proosateoksista tunnetuin lienee "Patriotismi", joka kuvaa upseerin ja hänen
vaimonsa viimeisiä tunteja ennen kaksoisitsemurhaa. Ja vastakohtana "Helmi",
humoristinen kertomus kuinka neljä kotirouvaa huolestuu suunniltaan, koska
luulevat yhden heistä vahingossa nielaisseen helmen toisen sormuksesta.Vuoden 60 "Juhlan jälkeen" on armoton satiiri Japanin politiikan maailmasta, kulissien
takaisista sovitteluista. Nyt, 40 vuotta myöhemmin Mishiman kritiikki siitä, mikä
varsinaisesti saa poliitikot liikkeelle, on ajankohtainen.

Mishiman proosa on kuuluisa loistavista visuaalisista kuvauksistaan, epätaval
lisista käänteistä. Hänelle tyypillinen luontokuvaus: ''Lakkaamatta myrskyaalto
liu'utti valkoista vaahtoaan pitkin kiven kiilloitetun metallipeilin kaltaista julkipintaa. Korkealla vuorenharjan yläpuolella kesäpilven huikea kumpu, ja yksinäinen,
kuivettunut seetri työnsi terävää neulaansa taivaan silmään."

Sodan jälkeisinä vuosina, jolloin toiset japanilaiset kirjailijat kiirehtivät länsimaistumaan", Mishima paneutui oman maansa traditioihin. "Hedelmällisyyden
meri", hänen viimeinen kirjansa, sai inspiraationsa keskiajan uudelleensyntymistä
käsittelevistä kirjoituksista.Kirja on kuvastaa Mishiman elämän etsintää; hän tuli
siihen tulokseen, että oli syntynyt väärään aikaan. Kirjan sankari, joka arvosti yli
kaiken hengen puhtautta, ottaa päätöksen omakseen. Viimeiset sanat ovat:
"Oikeuden miekan ei tarvitse välähtää kuin kerran pimeydessä."
Vuoden 1970 näyttävän itsemurhan jälkeen on pyritty tekemään Mishima "diagnoosia" Kuten on laita kaikkien taiteessaan nerokkaitten henkilöitten koh
dalla myös Mishiman persoonassa voi löytää melkeinpä kaikki ihmisen osa-alueet
ja niiden muunnelmat. Hänen taipumuksensa homoseksualisuuteen ja maso
kismiin ovat yleisesti tunnetut ja ne löytyvät "Naamion tunnustuksissa" ja''Patrio
tismissa". Kontrastina romaani Aaltojen ääni, jossa kirjailija ylistää ensi rakkauden
puhtautta.
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POLITIIKKA

政;台

SHIGERU YOSHIDA
1878-1967

Nomura Shöji

San Franciscon, sumujen kaupungin yllä loisti sininen taivas aamuvarhaisesta
8.9.1951, jolloin San Franciscon oopperatalossa pidettiin rauhan konferenssi.
Delegaatiot allekirjoittivat Japanin itsenäisyyden palauttamisasiakirjan. Kuusi
japanilaista vaikuttajaa, muiden mukana pääministeri Yoshida Shigeru, pysyivät
ilmeettöminä tapahtuman ajan. Jokaisen japanilaisen allekirjoitusta säestivät
valtaisat aploodit ja tapahtuma televisioitiin joka puolelle USAta. Saman päivän
iltana USA - Japani turvallisuussopimus allekirjoitettiin ilman fanfaareja San
Franciscon sotilastukikohdassa. Ainoa japanilainen allekirjoittaja oli Yoshida;
amerikkalaisista Dean Acheson, USAn valtionsihteeri ja John Foster Dullas,
valtion erikoisneuvonantaja.
Japani omaksui minimaalisen sotilasmenojen politiikan ja keskittyi kehittämään
talouttaan. Tämä politiikka nosti Japanin yhdeksi maailman suurista talousmah
deista. Yoshida oli mies tämän kehityksen takana ja varsinainen sodanjälkeisen
Japanin arkkitehti.
Shigeru syntyi Takenouchi Tsunan viidentenä poikana Tokiossa 1878. Tsuna oli
entinen Tosa-samurai ja pojan syntymän aikoihin oikeistodemokraatti. Pian synty
män jälkeen pojan adoptoi isän ystävä Yoshida Kenzö, menestyvä yokohamalainen kauppias, joka oli keskittynyt Britannian kauppaan. Niinpä Yoshidasta tuli aris
tokraatti, jolla oli lännen tuntemusta ja kaupan neuvottelutaju.
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Yoshida suoritti loppututkinnon Tokion keisarillisessa yliopistossa pääaineenaan
politiikka.Hän vietti lähes puolet elämänsä alkuajoista Kiinassa diplomaattina. Hän
oli vakaasti sitä mieltä, että Japanin tuli omaksua eurooppalainen elämänkatso
mus. Armeijan vallan kasvaessa Tokio alkoi suhtautua Yoshidaan vieroksuen.
1939 oltuaan Britanniassa lähettiläänä hän erosi ulkoministeriöstä ja esitti mielipi
teenään, että Japani tulee häviämään sodan. Yoshida vangittiin.
Ymmärrettävästi hävityn sodan jälkeen englannintaitoiselle Yoshidalle löytyi
paljon tehtäviä. Juuri hänen kaltaistaan henkilöä Japani silloin tarvitsi. Yoshida toi
mi pääministerinä 1946 -1954. Hän sai lisänimen "Japanin Churchiir ja kuten suu
relle brittiläiselle johtajalle myös hänelle pidettiin mahtavat viralliset hautajaiset.

Nyt vuosisatojen - ja tuhannenkin vaihtuessa Japani on tienristeyksessä. Toinen
tie on Yoshidan viitoittama tie. Toinen johtaa tuntemattomaan. Japani saattaa
tarvita Yoshidan tapaisen miehen johdattamaan ennen kulkemattomalla tiellä.

科学

TIEDE

Kobayashi Motoki

HIDEKI YUKAWA

削油

Hävittyään toisessa maailmansodassa Japani menetti jotain paljon arvokkaam
paa kuin siirtomaansa. Ylpeytensä. Yhtäkkiä japanilaiset, jotka olivat pitäneet
itseään jumalien kansana, menettivät omanarvon tunteensa.

Itsetuntoa vahvistava uutinen tuli yllättävältä taholta, Ruotsista. Marraskuun
kolmantena 1949 Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia Tukholmassa ilmoitti
Nobelin fysiikan palkinnon annetun japanilaiselle fyysikolle Hideki Yukawalle. Hän
oli ensimmäinen japanilainen Nobelin palkinnon saaja. Tämä kohotti japanilaiset
mielet. He tunsivat palaavansa arvostettujen kansakuntien joukkoon.
Hidekin isä oli Kioton yliopiston maantieteitten professori. Einstein tuli Japaniin
1922 välittömästi saatuaan Nobelin fysiikan palkinnon. Hänen vierailunsa herätti
välittömästi japanilaisten mielenkiinnon fysiikkaan, ja varsinkin suhteellisuusteo
riaan. Silloin Hideki päätti tulla fyysikoksi. Hideki valmistui Kioton yliopistosta,
jossa hän sai luennoitsijan virani 932, jona vuonna hän myös meni naimisiin Sumi
Yukawa n kanssa, jonka sukunimen hän myös omaksui.
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Eräänä päivänä hänen suojelevasta yläluokan perheestä tuleva vaimonsa ky
syi: nOnko japanilaisen mahdollista saada Nobelin palkinto?" Johon mies vastasi,
että hän on oleva ensimmäinen, joka sen saa.
Yukawa erikoistui alkuhiukkasten tutkimiseen. Ensimmäinen kirjallinen tieto
tältä alalta oli Kreikan filosofi Demokritokselta. Tiedossahan oli tietenkin atomin
jakautuminen elektroneihin, protoneihin ja neutroneihin. Yukawan mielenkiinto
kohdistui kysymykseen mikä yhdisti protonit ja neutronit soluiksi. Pitkän aivotyöskentelyn jälkeen hän päätyi tulokseen 1934: voima, joka yhdisti protonit ja neutro
nit syntyi näiden kahden elementin osasten välisestä edestakaisesta liikkeestä.

Kansainvälisen tunnustuksen oivallus sai vasta 1937. Samaan päätyivät ame
rikkalainen Carl Anderson ja 1947 englantilainen Cecil Frank Power. Saatuaan
Nobelin palkinnon Yukawa keskittyi myös rauhan ajatukseen. Peläten superval
tojen ajautuvan ydinsotaan Yukawa, Einstein, Oppenheimer ja Bertrand Russel
julkaisivat Russel-Einstein maailman hallituksille julkilausuman ydinsodan mie
lettömyydestä.

Japanilaisten mielissä Yukawa oli sankari monessa mielessä. Todella harras
tiedemies. Hän rakasti rauhaa ja ihmiskuntaa. Hän oli renessanssi-ihminen, jolle
inhimillinen tieto ja ymmärrys oli johtotähtenä.

Albert Einstein (vas.) ja
Yukawa Hideki (2. vas.)
Princetonin yliopistolla,
New Jerseyssä 1953,
jolloin Yukawa oli siellä
vierailevana luennoitsijana.
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SARJAKUVAT /MANGA Nitta Mayumi

OSAMU TEZUKA
Japanissa kävijä huomaa pian japanilaisten rakas
tavan sarjakuvia - manga. Lapset ja salarymanit suosivat pullottavan paksuja kuvajulkaisuja, naiset mieluumminkin ohu
empia, paremmalle paperille painet
tuja. Mangoja luetaan junissa,
lentokoneissa, baareissa,
kaikkialla. Miksi ihmeessä?

1947 osakalainen kustantaja julkaisi Shin Takara-jima (Uusi aarresaari)
kuvasarjakirjan - manga-bon. Sen kuvittaja oli tuntematon lääketieteen opiskelija
Tezuko Osamu. Shin Takara-shima erosi edeltäjistään filmintapaisuutensa
joh-dosta. Tezuko oli kehittänyt iavan uuden tavan sarjakuvan piirtämiseen;
lähikuvia ja laajakuvia, myös päällekkäin liitettyinä. Tämä antoi filmivaikutelman.
Menestys oli suunnaton.

Tezuka itse kertoo tästä vaiheesta omaelämäkerrassaan:” Minusta tuntui, että
perinteinen manga oli loppuunkulunut. Olin pitkään askarrellut ajatuksella saada
kuviin enemmän vipinää ja oikean ilmapiirin. Päätin kokeilla elokuvallista kuvaajat-telua. Esimerkkeinäni olivat saksalaiset ja ranskalaiset filmit, joita olin
katsellut kouluaikoinani."
Tezuka oli myös suuri Disney-fan Lumikki oli nähty yli 30 kertaa ja Bambi yli 5〇.
Tnnetuin hänen hahmoistaan on Tetsuwan Atomu eli Astro-poika, robotti, jolla on
ihmisen ulkonäkö ja jonka on määrä opettaa lapsille ihmisen hyvät ja huonot
puolet. Tatsuwan Atomu on ikäänkuin hyvä lapsi, joka taistelee aikaihmisten
pahaa maailmaa vastaan. Tazukawan mangoissa on inhimillisyys aina mukana.

Tetsuwan Atomu: "Professori, miksi robotit tappelevat?"
Professori Ochanomizu:n En todellakaa tiedä.
Ehkä ne vaan jotenkin keksivät tappelunsa."
Tetsuwan Atomu:n Olen varma, että vielä koittaa aika,
jolloin robotit eivät enää tunne tarvetta tapella.n
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ELOKUVA

映画

AKIRA KUROSAWA

1910-1999

Robert Schwartz toimii Japanin Elävän Kuvan Akatemian opettajana.

Akira Kurosawa lienee maailmanlaajuisesti sekä yksi eniten vaikuttaneista että
tunnetuin japanilainen elokuvaohjaaja. Ohjaaja on voittanut useita palkintoja
arvostetuilla filmifestivaaleilla, kuten Venetsia ja Cannes.
Kritiikki on aina esittänyt yllättävän eriäviä mielipiteitä Kurosawan filmeistä,
mutta tarkempi arviointi nostaa esille kaksi perustavaa ajatusta: toinen on tyylil
linen ja toinen temaattinen. Ohjaaja karttoi paikalleen jähmettymistä. Päinvastoin
kuin useimmat ohjaajat Kurosawa pyrki "pistämään uusiksi".
Kaikissa Kurosawan tärkeimmissä töissä on havaittavissa taistelu humaani
suuden puolesta välittämättä yhteiskunnassa esiintyvästä ajoittaisesta armotto-
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muudesta tai välinpitämättömyydestä. Tämä tulee hyvin esiin 1949 valmistuneen
filmin 11Kulkukoira'' repliikissä: "Ei ole olemassa huonoja ihmisiä, on vain huonoja
ympäristöjä".

Tunnetuimpia Kurosawan filmeistä on "Ikiru" vuodelta 1952. Watanabe Kanji
(Shimura Takashi) saa tietää sairastavansa syöpää ja pyrkii löytämään -turhaan merkitystä viimeisille elonpäivilleen perheen parissa ja hedonismin kautta. Suh
teellisuus ja humaanisuuden teemat tulevat jälleen vastaan kuulussa filmissä
"Rashömon", joka voitti Hopeisen leijonan Venetsian filmifestivaaleilla 1954. Fil
missä nainen raiskataan ja hänen miehensä tapetaan metsässä sotien välisenä
rauhan aikana. Filmi kertoo sisällissotien ajasta 1200-luvulla. Elokuvan viesti:
Kaikki totuus on suhteellista: ihmiset näkevät "saman", mutta muodostavat siitä
oman käsityksensä. Rashömonin viesti on totuuden suhteellisuus. Kurosawa ei
voinut lopettaa filmiä ilman humanistista teemaa.
Kurosawa osoittaa äärimmäistä tyylillistä joustoa ja on ennenkaikkea keskit
tynyt selvittämään inhimillisyyden tilaa epäinhimillisessä maailmassa. Kurosawan
laajasta 30 filmin tuotannosta voitaisiin poimia monia muitakin teemoja, mutta
nämä ovat keskeisimmät.

FILOSOFIA

哲学

KIT ARO NISHIDA

1870-1945

C. S. JONES

valmistunut Oxfordin yliopistosta ja
tekee väitöskirjaa Kitaro Nishidasta ja Kioton koulukunnasta.

1900-luvun alussa, jolloin Japanissa ensimmäisenä
ei-länsimaisena maana omaksuttiin länsimaiset
taloudelliset ja sotilaalliset näkemykset, ryhmällä
Kioton keisarillisen yliopiston oppineita Nishida
Kitarön johdolla oli tavoitteenaan sama myös
ajatuksen alueella. Toisen maailmansodan jälkeen
tämä ryhmä - Kyoto-ha eli Kioto-koulu on ollut
voimakkaan arvostelun kohteena erityisesti avoimen
isänmaallisuutensa johdosta. Erikoisen tarkka silmä
valvoi 1930-1940 luvuilla, jolloin Nishidan näkemyksiä
pidettiin liian rajoittamattomina,ja jopa näissä asioissa
länsimaisia rohkeampina.
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Kyoto-han toiminta alkoi Nishidan astuessa virkaansa Kioton filosofisessa tie
dekunnassa 1910 ja loppui viimeisen "'opetuslapsen" kuoltua 1991. Kyoto-ha oli
monessa mielessä perusta nyky Japanin filosofiselle ajattelulle.

Nishidan tavoitteena oli luoda filosofinen systeemi, joka olisi samalla länsimai
sen järkevä ja intuitiivinen kuten Japanin Zen-traditio. Japanin teollisuuden pyrki
essä yhdenvertaiseksi Saksan tuotannon kanssa, Nishida tavoitteli Kantin ja Heideggerin filosofioita.

Nishidan ensimmäinen ja vieläkin vaikuttava kirja "Zen no Kenkyu"1911 aloitti
hänen kuulut "aidon kokemisen" tutkimuksensa. Siinä ei väitetty,että todellisuus
olisi otettava sellaisenaan ilman mitään henkisen konstruktion tarvettakaan siihen
kuului maailman henkilökohtainen kokeminen. Nishidalle “aito kokeminen*1 on hen
kilökohtainen (Zenin yksilö) ilman subjektin ja objektin eroa.
"Tekemisestä näkemiseen" (Hataraku mono kara miru mono e,1927) kirjassa
Nishida tarjoaa todellisuusteoriansa kääntäen Aristoteleen väittämän '"subjektista
ei tule predikaattia" päälaelleen:"predikaatti, josta ei tule subjektia". Eli todellisuus
ei ole asioissa, vaan niiden ominaisuuksissa. Länsi-maisessa filosofiassa,
seuraten Descartesta, sen voisi ilmaista: "Emme voi tietää mitään todellisuudesta,
koska voimme tietää vain sen, minkä siitä koemme". Eli kokeminen on
todellisuutta. Todellisuus ei ole Zenin tapaan älyn maailma, vaan konkreettinen
henkilökohtainen kokeminen. Jokainen kulttuuri sisältää oman tilansa ( basho),
koska kulttuuri määrää, miten ihminen ymmärtää "aidon kokemisen".

Nishida siirtyi pehmeästi metafyysisestä filosofiasta kulttuurin filosofiaan.
Hänen mukaansa - "Filosofian peruskysymykset" (Tetsugaku no kompon mon-dai,
1934) - länsimaista kulttuuria hallitsee olemassa oleva ja itämaista eiolemassaoleva. Kun länsimainen näkee punaisen rasian, hän näkee rasian, jonka
ilmiasu on punainen; itämainen näkee punaisen värin rasian muotoisena. Japani
on tunte-misen kulttuuri ja koostuu muodosta vailla muotoa ja äänettömästä
äänestä. Nishi-dan mielestä kaikki kansat ja kulttuurit ovat samoin oikeita.

Nishidan arvostelijat väittävät hänen ajatustensa rohkaisevan ideaa Japanista,
jonka kulttuurin tehtävä on hallita maailmaa. Nishidan mielestä on kuitenkin viisi
maailmankatsomuksen arkkityyppiä: Kreikka, Rooma, Kiina, Intia, Japani. Nämä
hänen mielestään voisivat muodostaa kaksi suurempaa kokonaisuutta, Länsi ja Itä
''historialliset peruskulttuurit".

Kansainvälisesti Nishida on nähty japanilaisena filosofina tavalla, jolla kukaan
muu ajattelija ei ole pystynyt kansaansa edustamaan.Japanin ainutlaatuisen tra
dition filosofian mestarina Nishida jatkaa taistelua Japanin paikasta auringossa.
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LOHIKÄÄRMEENVUOSI 2000
Motto: Mitä sitä tietäisi, jos ei mitään tietäisi etukäteen.
Lohikäärmeen vuonna ei mikään ole perin tavanomaista; vuoden alkua viete
tään ylipursuavan räiskyvästi koko maailmassa eikä vain Helsingissä, jossa on
juhlavuosi. Yleensä vuosi alkaa jollain järisyttävällä uutisella, väiKka Tellusta järi
syttävällä: maanjäristykset rutisevat ja kaikki on värikkäämpää, äänekkäämpää ja
merkittävämpää kuin muulloin.
Lohikäärmettä arvostetaan ennenkaiken talouden tuntijana. Tämä vinkertaja tuo
onnea raha-asioissa. Kolikot pyörivät ja kilisevät. Vuosi on taukoamatonta
karusellia: uusia mahdollisuuksia avautuu, ihmiset pyörivät ja raha pyörii. Jalko
jen alla kivet kimmeltävät kultana. Kannattaa olla ahkera ja kerätä kaikki kiiltävä.
Vuoden lopussa jotain kuitenkin romahtaa ja tämä vipinä toistuu vain joka
kahdestoista vuosi.

Eri tähtimerkit Lohikäärmeen ( jap. tatsu) vuonna:
ROTTA: Symppis, sopeutuvainen, hauska, välkky, nopea oppimaan, viehko.
APINA. Välkky, vauhdikas, neuvokas, mukautuva, kiihkeä, harkitsematon.
Opportunisti Rotta ja ovela Apina huomaavat Lohikäärmeen vuoden oikein muka
vaksi. Rotta kerää jyviä säkkiin ja Apina loikkii hedelmien painosta katkeamaisillaan olevilla oksilla.Tänä vuonna niiden kannattaa toteuttaa yhteisiä suunnitelmia
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HÄRKÄ： Voimakas, luotettava, uurastava, täsmällinen, järjestystä rakastava.
Härkä raataa yötä päivää pelloillaan ja Lohikäärmeen mielestä se on vain ikävys
tyttävä; ei tanssivia kulkueita ei juhlakellojen kilinää.

THKERI： Energiaa täynnä, itsevarma, tehokas, spontaani, valmis taisteluun.
Tänä vuonna Tiikeri voi toteuttaa hurjat ajatuksensa ja ikuiset ideansa; kirjoittaa
kirjan, säveltää sen sinfoniansa, mennä naimisiin ja saada pentuja.
JÄNIS (KISSA): Suulas lörpöttelijä, sosiaalinen, antelias, rauhaa rakastava,
pidättyväinen.
Arka Jänis tuntee maailmansa järkkyvän eikä vauhdikas Lohikäärme tunne
pienintäkään halua istahtaa kuuntelemaan puputuksia.

LOHIKÄÄRME: Itsevarma, elinvoimainen, pinnallinen, epäsovinnainen, tyylikäs.
Kaikki mihin Lohikäärme koskettaa muuttuu kullaksi; harva jää paitsi johtajan
anteliaisuudesta. Loistava karnevaalikulkue palkitsee ihailijansa.
KÄÄRME: Varovainen, tekopyhä, salaperäinen, kekseliäs ja joskus älykäskin.
Järkevä ja laskelmoiva käärme luikertelee esiin sutjakasti ja toteuttaa nopeasti
ovelat suunnitelmansa.

HEVONEN: Aktiivinen, sinnikäs, neuvokas, itsekeskeinen, seurallinen,
sovinnainen.
Hevoselle meno on liian vauhdikasta. Se siirtyy sivummalle, kahmii mitä haluaa ja
häviää omille laitumilleen. Riehukoot mitä riehuvat!

LAMMAS (VUOHI): Varovainen, haavoittuva, harkitseva, sovinnainen, siisti,
huoliteltu, herkkä.
Herkkä ja keimailuun taipuvainen Vuohi ei yhtään ole mielissään siitä, että kaikki
huomio kohdistuu ympäriinsä liehuvaan, loistavaan Lohikäärmeeseen. Mutta sen
verran se pysyy kuvioissa mukana, attä jokunen kullan murunen tarttuu villoihin.

KUKKO： Pramea, välkkyväsilmäinen, varovainen, ulospäinsuuntautuva, avoin.
Viimeinkin, ah! viimeinkin Kukko pystyy muuttamaan suunnitelmansa rahaksi!
Lopultakin voi vähän hellittää!
KOIRA: Ystävällinen, luotettava, uskollinen, harras, vilpitön, avoin ja suora.
Kukaan ei tunnu antavan arvoa Koiran hyveille eikä pelokas Koira tunne oloaan
mukavaksi tässä menossa ja melskeessä vaikka Lohikäärme kyllä mielellään
ojentaisi auttavan kätensä.
SIKA: Viihtyy kotona, ahkera realisti, ei tee itsestään numeroa, tyytyy osaansa.
Sialle löytyy töitä, mutta kukaan ei kiinnitä huomiota sen ahkeruuteen tai siihen
itseensä. Elämä menee normaalia rauhallista, ahkeraa rataansa.
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TUNNEKIELTÄ

muzu muzu

むず むず

1. kuvaa särkyä ja kutinaa.
2. kuvaa kärsimättömyyttä,
kun ei pysty tekemään sitä,
庁超tahtoisi.

①虫がはうようなかゆみを感じる
さま。②何かをしたいのにで'きな
くて、落ち着かない様子。はがゆ
いさま。

むんむん

kuvaa tungosta, ihmisjoukkoa.
Kuvaa myös naisten tai
naisryhmän ahdistavan
rakastunutta ihastusta.

熱気や人いきれがいっぱいに充満し
ている様子。女の色気が立ちこめる
さまにも用いる。

ねばねば

kuvaa jotain limaista,
ぬるぬる lipsua，liukasta

粘りがあって他のものにく

表面にぬめりがあって滑り・

つつきやすいさま。また、

38やすいさま。また、そのもの。

そのもの。☆ねばる
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TAPAHTUMIA
Ystävyysseurat MATKA 2000 MESSUT la 22.1. klo 9-18 ja su 23.1. klo 9-17
Helsingin messukeskuksessa yhdistyksemme on mukana esittelemässä seuran toimintaa.

LÖYLYN HENKI - kolmen mantereen kylvyt näyttely

11.1.-5.3.2000 ma-pe 10-20 la-su 11-18 Snellman sali Snellmaninkatu 2
SUOMALAINEN SAUNA, JAPANILAINEN FUROja INTIAANIEN INIPI

UUDEN LOHIKÄÄRMEEN VUODEN JUHLA tarkemmin sivulla 7

JAPANI PÄIVÄ STOASSA la 29.1.2OOO Paljon kaikenlaista japanilaista:

ruokailu 18,30 -19,30, koto-musiikkia, teatteria, runoutta, luento Japanin
perinnemusiikista Stoan iso sali klo 20.30 - 22.30, Työpajat: origameja eli
paperintaittelua, kallirafiaa ja muuta mielenkiintoista.Huom/ kellonaikoihin voi
tulla muutoksia, seuraa päivä- ja aluelehtiä. Tilaisuuden järjestää KASANDRA
VUOSIKOKOUS su 27.2.2000 KLO 15 TOMOHIMASSA.

Tule kokoukseen, joka pidetään yhdistyksen kirjastossa Vanhassa Eirassa.
MERKKAA JO MUISTIIN: LAUANTAINA 13.5. ANNANTALO täyttyy jälleen Japanin
kulttuurin hulinasta!!!!!! !!! H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HARRASTUSPIIRIT

TOMOHIMA Wecksellintie 6, ellei toisin mainita

KOKKAUSKURSS IT ravintola KOTOSSA Kakuta-sanin johdolla.
Kurssit pidetään sunnuntaisin ja ensin valmistetaan ja sitten syödään. Siellä on
todella mukavaa. Kurssin hinta 75.- maksetaan opettajalle paikan päällä. Maksimi
8 osanottajaa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Sami Hilvo 050-563 6143

MIEKKAPHRI Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 595 068 (koti).
KALLIGRAFI^ edistyneille.
Tietoa saat kurssin vetäjältä: YokoKobayashi-Stjerna 09-724 6746.
IKEBANOJA sommitellaan Tomohimassa Laura Lappalaisen opastuksella.
Ajankohta ei ole vielä tiedossa puh 09-698 6496.
KIEUKURSSfF kevätlukukausi 20〇.- Tarkemmin tieto opettajalta.

ALKEISKURSSI
Sami Hilvo 050-563 6143
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset Pia Matilainen p. 7533171.

JATKOKURSSI EDISTYNEILLE
Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumiset:Pia Matilainen p. 7533171.
KESKUSTELU opettaja Minna Karensalo. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko ja tar

koituksena on yrittää pärjätä japanilla.Ilmoittaudu 09-698 6496.
Seuraava kerta ke 19.1. klo 17 Tomohimassa.
KIRJALLISUUSPIIRI Seuraavan kokoontumisen aiheena japanilainen naisrunoilija

Chimako Tada. Piiriä pyörittää Juho Rissanen p. 09-782 083.

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:〇 19 ä 6〇.- ja ?〇.- ja
n:〇 20 6〇.- ja 7O.-Lisää postikulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa,
Hashista on tullut Keräilykohde ja painos on pieni.

HUOM! Arkistotiiojen säästämiseksi myydään erikoishintaan ä f 5.- +
postikulut seuraavia Hashin numeroita: 5, 6, 7,10,11-12,13,17 ja 18.
HASHIEN AIHEET

Japanilainen teatteritaide
Historia ja yhteiskunta
Kirjallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (painos loppunut)
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa

4.
5.
6.
7.

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 (p.i.)
18. Japanilainen tanssi
19. Furo-sauna
(Huom? teksti suomeksi ja japaniksi)

2〇. BU-Samurain ammatti
21.Silkki, savi ja sivellin
Postitetaan 2. vuosituhannella.

Tanio J・ Tuomi: JAPANILAIS0UOMALAINEN 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.
TILAUSKUPONKI
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Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen eli Mercuria Business Schoolin
Japanin kaupan kurssi

KFF015 JAPANI LIIKETOIMINTA-ALANA
Pe 21.1. klo 12.00 -21.00/La 22.1. klo 9.15-16.00
Pe 11.2. klo 12.00 -21.00/La 12.2. klo 9.15-16.00
Kurssin vetäjä: Jaana Pukkila. Kurssiin kuuluu tentti ja kirjallinen harjoitustyö.
Tenttikirjat: Gambatte kudasai ja Japani 2001
Lisätietoa ja ilmoittautumiset：Helena Moisio, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos/ Vantaan ammattikorkeakoulu
Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa Puh:09-895 58〔，Fax: 8955 8200, e-mail: helena.mansio@mbs.fi

JAPANINKIELEN OPPIKIRJA Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI

196 sivua, jäsenhinta 6〇.-, muille 85.-, kasetti I/5〇.-, kasetti II/4〇.- +
postikulut
SANASTO EDELLISEEN japani-suorpi-iapani n. 2000 sanaa, 2〇,- +
postikulut
Tero Salomaa: JAPANbSUOMI SANAKIRJA

8000 sanaa esimerkkeineen. Jäsenhinta 15〇.-, muille 175.- +
postikulut.
JAPANI 2001 toimittanut Tero Salomaa

Kauan kaivattu analyysi Japanin lamqsta ja tulevaisuuden
näkymistä.90.-+postik
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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フィンランド

Daruma

