
4/2002



Kansikuva

In the big box, suuressa laatikossa, 1997
Tatsumi Orimoto (s.1946)

,fTatsumi Orimoton taiteen juuret ovat siinä 1960-lukulaisessa 
ajattelutavassa, jonka mukaan taide ja elämä ovat erottamattomat.-- 
Orimoton taiteen keskeisin teema on viime vuosina ollut hänen oma 
äitinsä. Orimoton ffArt Mamaff -niminen projekti koostuu valokuvista, 
videoista ja esineistä, jotka kertovat Alzheimerin tautiin sairastuneen 
äidin arjesta, sekä Orimoton omasta suhteesta äitiinsä.

Taiteen ja elämän erottamattomuus toteutuu kokonaisvaltaisella 
tavalla fiArt Mamassa Reilusti keski-ikäinen ffpoika-Orimoto " on 
ottanut hoitovastuun äidistään sekä kaikista arkisista rutiineista 
heidän yhteisessä kodissaan. Samaan aikaan "poika'' valmistaa 
arjesta käsin taideteoksia, jotka kertovat meitä kaikkia ennemmin tai 
myöhemmin koskevista ikääntymisen kiperistäkin puolista kuten 
biologisten muutosten aiheuttamasta elinpiirin kaventumisesta.

Suhtautumisemme apua tarvitseviin vanhuksiin on pääosin 
ydinperheistä muodostuvissa yhteiskunnissamme usein omatuntoa 
kolkutteleva kysymys, johon saattaa sisältyä vastuun kantamiseen 
liittyviä eettisiä valintoja. Orimoto ei kuitenkaan kuvillaan ojenna tai 
opeta ketään, vaan hän lavastaa ympäröivää arkeaan huumorilla ja 
hellyydellä 一 joskus jopa tragikoomiseksi symboliikaksi asti."

Jälkiä, painaumia ja kertomuksia - näyttelyluettelo s. 32



TOMO 友

TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl
Päätoimittaja: Matleena Järviö, Puijetie 7b 379,00 960 Helsinki, puh： 050-592 8369
Aineisto on tervetullutta lehteen (WORD- liitteinä, matleena.jarvio@japaninkulttuuri.net)
Avustajat: Liisa Kemppi, Minna Karensalo, Mervi Kapri
Mahdolliset faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)

JÄSENMAKSUJA maksettaessa pyydämme aina ilmoittamaan VIESTI-osiossa 
jäsenen nimen jäsenrekisterin ylläpidon helpottamiseksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., PL 305, 00 101 Helsinki

kuva: Antti Lappalainen

YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno
kirjallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kiijastoon tilataan myös 
englanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma 
(japanilaista taidetta ja antiikkia). Satavilla myös Japan Echo (japaninkielisistä 
lehdistä käännettyjä ajankohtaisaiheita). Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä 
puhelimitse: Ulla Arjamaa p. 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen p. 09- 698 
6496. Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotilassa TOMOHIMASSA os. 
Wecksellintie 6.
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2002

PUHEENJOHTAJA RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

VARAPUHEENJOHTAJA RAINO HURME 09-454 6712

SIHTEERI ULLA ARJAMAA 09-724 5031

TALOUDENHOITAJA ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

FRED KAPRI 09- 692 7522

MATLEENA JÄRVIÖ 050-592 8369

TOMOKO SAITO-SOINISALO 09- 757 1662

VARAJÄSENET HELI LAITINEN 09- 241 2342

LAURA LAPPALAINEN 09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA ULLA ARJAMAA 09- 724 5031

MATKAT MINNA KARENSALO 040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA MATLEENA JÄRVIÖ 050-592 8369

TOMO/VAKITUINEN AVUSTAJA LIISA KEMPPI 09- 822 203

YSTÄVYYSSEUROJEN
LIITON YHTEYSHENKILÖ HELI LAITINEN 09-241 2342

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT

ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09- 698 6496

JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN 09- 753 3171

KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09- 724 6746

MIEKKAPIIRI RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

ORIGAMI PÄR-JOHAN SANDELL 09- 555 755

RUOKA KENICHI KAKUTA (klo 12.00 jälk) 09- 395 2992

FRED KAPRI 09- 692 7522
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Japanilaisen Kulttuurin Ystävät iy. 日本文化友の会

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry on perustettu 1978. 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 TOMO-jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä, Japanin kulttuurin eri 
aloja käsittelevä HASHI-julkaisu, japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä suomijapani-suomi sanasto, suun
nitteilla on japanilainen keittokiija. Yhdistyksellä 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、 

年一回発行の総合日本文化特集誌「橋」、

日本語テキストとその付属カセットテープ、 

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。

Visions of Japan
日本よもやま話

ULKOMAALAISET
YRITTÄVÄT AINA
LUKEA JAPANILAISTEN
ILMEITÄ
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PÄÄTOIMITTAJA VAIHTUU

On jälleen muutoksen aika, käsissäsi on viimeinen toimittamani 
TOMO, seuraavasta lehdestä vastaa jo uusi päätoimittaja, Ritva 
Larva-Salonen. Yhdistyksemme jäsenlehteä on ollut haastavaa ja 
aikaa vievää tehdä, mutta samalla se on ollut mukava harrastus. 
Elämäntilanteeni nyt muuttuessa jätän kuitenkin TOMOn hyvillä 
mielin uudelle tekijälle ja kiitän lukijoitani.

Pääkaupunki seudulla asuvat ovat saaneet tänä syksynä nauttia 
vilkkaasta Japanin kulttuuritaqonnasta: esillä on ollut elokuvaa, 
nykytaidetta Jälkiä, painaumia ja kertomuksia 一 näyttelyn muodossa j： 
marraskuun puolella taidemuseo Tennispalatsissa avautuivat Kielletyt 
kuvata Tokyo Still Life 一 näyttelyt, jotka ovat avoinna tammikuun 
loppupuolelle asti. Tammikuu on muutenkin kiireistä aikaa: on 
yhdistyksemme uudenvuodenjuhla, samoin järjestetään Japani- 
yhdistysten yhteisjuhla, ja matkamessuilla voi suunnitella sitä 
unelmiensa Japanin reissua. Huhtikuun kuudes on perinteinen Japani- 
päivä Annantalolla, tapahtuman suunnittelu on parhaillaan käynnissä. 
Kaikkea mukavaa on siis jälleen tulossa, kiitos aktiivisten jäsenten.

Hyvää jatkoa jäsenistölle toivottaen

Matleena Järviö
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Jäsentarjous Tokioon

€ 932
sis. lennot SAS：n lennoilla Helsinki -Kööpenhamina-Tokio- 
Kööpenhamino- Helsinki, lentokenttäverot.

Hinta voimassa myös Turusta ja Tampereelta, Vaasasta 985€. 
Oulusta 1.004€

Etu voimassa Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry：n henkilöjäsenille, 
edellyttäen matkustettaessa vähintään 6 kk jäsenyyttä, hinnat 
voimassa 31.3.03 asti. Palvelumaksu 10€/tilaus. Hinta perustuu 
1.11.02 voimassaoleviin aikatauluihin ja valuuttakursseihin, 
muutokset mahdollisia.

Meiltä myös Japan Roil Pass ja hotellivaraukset.
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日本文化友の会 会員のための日本行き 
特別価格

東京 932E U R

・ヘルシンキ〉東京 ＞ヘルシンキ
スカンディナビア航空による工コノミクラス往復航空券
•空港税込み

ツルク、タンペレまたはヴァーサからの御出発の場合985 E U R
オウル出発の場合 1004EUR

こちらの特別価格は、日本文化友の会会員6ヶ月以上の方にのみとさせて 
頂きます〇
特別価格a旅行出発日は11月1日〜2003年3月31日までとなっており 
ます。
旅行二配料金は10 EURとなっております。

JAPAN RA I L PASSの取り扱いもしております。

お問い合わせ、またはお申し込みは下記までお願い致します。

Helsingin Laatumatkat Oy 
Hietalahdenkatu 3 
00180 Helsinki 
Tel : 6866 980 
Fax : 694 3834
Email:info@laatumatkat.fi
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LAMPAAN VUOSI ALKAA

JKY:n uuden vuoden juhlaa vietetään

perinteisissä merkeissä

su 26.1.2003 klo 15.00

RAVINTOLA KABUKISSA

(Lapinlahdenkatu 12)

Tarjolla on notkuva pöytä japanilaisia herkkuja, KANPAI- ma^a 
puheenjohtajan tervehdyksen kera, mukavaa seurustelua ja tietysti 
ne LEIKKKIMIELISET ARPAJAISET!

Koko lystistä veloitetaan 21 euroa, maksu suoritetaan tilille
LEONIA 800021- 6481 665 . Ilmoittautumiset viimeistään ti
9.1.03 Ulla Arjamaalle p. 09- 724 5031 tai
Ulla. Arjamaa@i apaninkulttuuri. net TAI SU 19.1.03 mennessä Laura 
Lappalaiselle p. 09- 698 6496.

MUKAAN MAHTUU ENSIMMÄISET 30 HENKILÖÄ

Tervetuloa !!!
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JAPANILAISTYYLINEN UUDENVUODEN

MOCHI-RIISIKAKKU JUHLA

La 11.1.2003 klo 16-18 
KIRJA-juhlasali
Kiijatyöntekijänkatu 10,1.krs, Kruununhaka

Mochin tekoa autenttisin välinein - jos haluat 
osallistua puuhaan, ota essu mukaan! Vasta 
valmistetun mochin maistajaisiaja teetä. Paikalla on 
myös runoilija, jolta voit pyytää haiku-runon, ja 
nimesi voit saada kirjoitettuna japanilaisin 
kirjäimin. Tule mukaan, yksin tai perheesi kanssa, 
nauttimaan japanilaisen uudenvuoden 
tunnelmasta, mukavasta yhdessäolosta.

Hinta 5 euroa/ hlö, lapset alle 12 v. ilmaiseksi

Tilaisuus jäljestetään yhdessä muiden 
Japani-yhdistysten kanssa. Kullakin 
yhdistyksellä on tilaisuuteen oma kiintiönsä.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN JKY:n jäsenet:
Viimeistään 20.12.2002 mennessä
Lappalaiset, puh. 09-6986496 tai 
Ulla Ajamaa, puh. 09-7245031 tai 
e-mail ulla. arjamaa@j apaninkulttuuri. net
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Japanin tiedemaailma avautuu

Japanin akateeminen maailma on viime vuosina avautunut laajemminkin 
suomalaisopiskelyoille ja -tutkijoille, merkittävä virstanpylväs 
saavutettiin 1997, kun Suomen Akatemia ja Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) allekiijoittivat virallisen yhteistyö
sopimuksen sopien mm. tutkijavaihdosta, yhteistyöseminaareista, ja 
yhteisten tutkimusprojektien tukemisesta.

Japanin tiedepolitiikan tavoitteena on nostaa perustutkimuksen tasoa, ja 
pyrkimyksenä on kohentaa laboratorioita, lisätä tutkijatohtoreiden määrää, 
lisätä tutkijoiden kansainvälisiä kontakteja, löyhentää monesti hyvinkin 
jäykkää byrokratiaa ja lisätä tutkijoiden liikkuvuutta ei vain 
kansainvälisesti vaan myös kotimaassaan. Maassa on kehitetty myös 
huippututkimusyksikköohjelmia, joita toimii eri ministeriöiden alaisina 
alueellisella ja kansallisella pohjalla. Tavoitteena on kehittää valituista 
tutkimusyksiköistä alansa huippuja, joten suomalaiseen 
huippututkimusyksikköohjelmaan niitä ei voi verrata.

Suomalaisesta näkökulmasta Japanin akateemiseen kenttään tutustuminen 
ja sisälle pääseminen on varsin haastavaa: maassa on 587 yliopistoa, joista 
98 on kansallisia, 57 paikallista, ja 431 yksityistä. Anglo-amerikkalaisen 
mallin mukaisesti suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto (4v), ja sitten 
haetaan maisteriohjelmaan, joka kestää 2 vuotta. Maisteriksi voi opiskella 
420:ssä yliopistossa, ja 3-vuotinen tohtorikoulu on tarjolla 305:ssä 
yliopistossa. Näin ollen käsite yliopisto ei ole yksiselitteinen.

Lisäksi yliopistojen yhteydessä on eri tyyppisiä tutkimuslaitoksia, joista 
mainittakoon yliopistojen väliset tutkimusinstituutit (inter-university 
research institutions), joita on 16, ja kansallisten yliopistojen yhteydessä 
olevat tutkimusinstituutit (research institutes attached to national 
universities), joita on 62, mutta joista vain 20 sallii täysin vapaan 
yhteistyön riippumatta tutkijan koti-instituutista. Yliopistojen välisten 
tutkimusinstituuttien (16 kpl siis) tavoitteena on tarjota japanilaisille ja 
ulkomaalaisille tutkijoille paikka ja puitteet tieteelliseen yhteistyöhön. 
Niinpä ne ovat täysin avoimia tutkijoille, tulivatpa he kansallisesta, 
paikallisesta tai yksityisestä yliopistosta. Leimallista japanilaiselle 
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akateemiselle kentälle on siis, että yhteistyö eri tahojen välillä on hyvinkin 
säädeltyä eikä tutkijoiden liikkumisvapaus ole kovin hyvä.

Yliopistosidonnaisten tutkimusyksikköjen lisäksi Japanissa on kuusi 
kansallista tutkimusinstituuttia (National Research Institutes) ja toiset 
kuusi julkista tutkimusorganisaatiota (Semi-govemmental Research 
Insitutes/ Public research Organizations), jotka myös ovat avoinna 
japanilaisille ja ulkomaisille tutkijoille.

Tutkija-ja opiskelijavaihdon alulle saaminen voi siis olla haastavaa, mutta 
useimmiten myös hyvin palkitsevaa, ja Japani on panostanut paljon 
kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi. On myös muistettava, että 
monet japanilaiset tutkijat tekevät hyvin kansainvälistä ja korkeatasoista 
yhteistyötä eri maiden tutkijoiden kanssa, ja tiedekonferensseissa solmitut 
siteet ovat avanneet yhteistyöväyliä jo ennen virallisten sopimusten 
solmimista. Millaisia kokemuksia suomalaisille sitten on? Siitä voi lukea 
seuraavassa Heli Laitisen ja Liisä Kyrölän kertomina.

Matleena Järviö
Higher Researh in Japan -selvitys kokonaisuudessaan saatavissa Suonien 
Japanin Instituutista, www.finstitute.gr.jp
Lähteet: mm. The University Research System in Japan, Japanrs Ministry of 
Education, Science, Sports and Culture; The Report on Strategies for 
Comprehensive Promotion of Scinetific Research with the Prospect of the 21st 
Century, Science Council 1992; Ministry of Education White Paper 1997

Tutkijavaihdossa Sendain yliopistossa

Tajusin juuri äskettäin, kuinka paljon lyhyt Japanin vierailuni on 
muuttanut ajatuksiani opiskelusta. Osallistuin seminaariin, jossa eräs 
opiskelija kommentoi seminaarin jäijestelyjä terävään sävyyn, ja 
huomasin häpeäväni hänen puolestaan, koska hän osoitti niin vähän 
kunnioitusta luennoitsijaa kohtaan. Olen varma, että olisin joka 
tapauksessa närkästynyt, mutta nyt reaktioni oli niin voimakas, että se 
hämmästytti minua itseänikin.

Noin vuosi sitten olin Sendaissa, Tohokun yliopistossa. Lyhyt neljän 
kuukauden oleskeluni oli lopuillaan. Professori Suzukin laboratorion 
henkilökunnasta ja opiskelijoista oli tullut ystäviäni, ja yhteistyömme
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jatkuu vieläkin monella suunnalla. Olin ollut mukana ohjaamassa yhtä 
opinnäytettä ja tehnyt omaakin tutkimusta siinä samalla.

Koska olin JSPS:n tutkijastipendillä, olin tutkyan asemassa 
laboratoriossa, ja siten minulla oli kiinteä töihintuloaika, 9.30 
piti olla töissä. Illalla lähdin noin yhdeksän aikaan kotiin, kun taas 
opiskelijat, jotka olivat tulleet myöhemmin, jäivät puurtamaan 
myöhään yöhön. Sen lisäksi he myöskin tekivät töitä myös lauantaisin ja 
sunnuntaisin, kun taas minä kävin siellä vain satunnaisesti ja 
silloinkin lähinnä sähköposteja lukemassa. Asemani vaikutti myös siten, 
että henkilökunnan tilaisuudet koskivat luonnollisesti minua ja sain 
enemmän kutsuja illanviettoihin.

Opiskelijaelämä eroaa monin tavoin suomalaisesta. Kun opiskelija lähenee 
Batchelor of Science-tutkinnon suorittamista, hän saa valitsemastaan 
laboratoriosta oman työtilan (oma pöytä ja tuoli) ja oikeuden käyttää 
laboratorion tiloja. Silloin opiskelija tulee aamulla laboratorioon, ja 
joko lukee jotain, tekee tutkimusta laboratoriossa tai käy luennoilla. 
Keskipäivän aikaan mennään syömään ja jos opiskelija käy ruokalassa, 
kaikki menevät sinne samaan aikaan ja ruokalassa istutaan samaan 
pöytään, vaikka kaveri toisesta laboratoriosta istuisikin 
naapuripöydässä. Illalla myös jotkut opiskelijat lähtivät yhdessä 
syömään yhteen lukuisista lähistön kuppiloista.

Koska itse olen valmistunut matematiikka pääaineenani ja sitten 
siirtynyt toiselle alalle, en osaa sanoa kuinka paljon yleensä 
opiskelijat Suomessa saavat käytännön harjoitusta työelämään. Suzukin 
laboratoriossa he osallistuvat kiinteästi laboratorion tutkimukseen, ja 
saavat näin vahvan pohjan akustiseen mittauskäytäntöön. Sen täytyy 
helpottaa valtavasti työelämän haasteissa.

Laboratorion väki harrasti myös aktiivisesti liikuntaa. Lajit olivat 
vain kovin yksipuolisia: baseball, viestijuoksu (ekiden), ja jotkut 
pelasivat tennistä. Itse harrastin uintia viikonloppuisin. Sekin oli oma 
kulttuurishokkinsa. Uimahalleissa ei tietenkään ollut saunoja, ja 
pukeutumishuoneen oikea käyttötapa jäi minulle edelleen vähän hämäräksi; 
muutamat verhoilla varustetut sopet ja lukolliset kaapit keskellä 
huonetta hämmensivät. Halliin mennessä käytiin parin suihkun kautta ja 
altaassa sai erillisillä radoilla uida jokainen, joka pystyi uimaan 25 

14



metriä. Loput vaelsivat kävellen isossa osassa altaan päästä päähän. 
Koska allas oli koko pituudeltaan yhtä syvä, tämä onnistui mainiosti.

Viihdyin erittäin hyvin laboratoriossa ja syy siihen on luultavasti se 
ystävällisyys, joka vallitsi opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. En 
jäänyt ikinä yksin ongelmineni, vann aina joku katsoi loppuun saakka, 
että selvisin. Opiskelijoiden ja professorin suhde oli hyvä ja 
ystävällinen. Professori Suzuki on ihmeen tarmokas ja aina kuin aurinko. 
Jos hän ei hymyillyt, tiesi että jotain oli pahasti vialla. Hän on 
myöskin kansainvälisesti alallaan arvostettu, joten opiskelijoiden 
suhtautuminen ei ole ihme.

Suomalainen opiskelijaelämä on vapaampaa kuin Japanissa. Työpäivien 
pituuden saa itse määrätä ja syömään voi mennä milloin haluaa ja kenen 
kanssa haluaa. Japanissa tehdään kaikki ryhmään tahtiin. Toisaalta se 
valmentaa japanil ai seen työelämään ja toisaalta myös yhteenkuuluvuuden 
tunne vahvistuu. Ketään ei jätetä yksin, ei ainakaan tässä 
laboratoriossa. Kummassakin mallinsa on hyvät ja huonot puolensa.

Kömmähdyksiäkin sattui. Minulla on aina ollut huono kasvomuisti ja 
Japanissa se korostui. Ensimmäisenä päivänä sekoitin Kushioka saninja 
Iwata sanin. Tosi noloa, mutta sen jälkeen 
opettelin kaikkien nimet ja en enää tehnyt erehdyksiä. Nyt ihmettelen, 
miten voin sekoittaa heidät, kun ovat ihan eri näköisiä!

Minun kokemukseni Japanista oli todella positiivinen. Aina ei ole niin. 
Uskon, että Japanin tuntemukseni ja kielen osittainen hallitseminen 
helpotti elämääni. Jutellessani toisten tutkijoiden kanssa sain kuvan, 
että kokemukset ovat kovin vaihtelevia, osa viihtyi, osalla oli hyvinkin 
negatiivisia kokemuksia. Eräs tutkija valitti, ettei ollut saanut mitään 
kontaktia opiskelijoihin vielä vuodenkaan jälkeen. Minulle taasen 
tultiin juttelemaan heti alusta alkaen, tosin japaniksi. Korealainen 

opiskelijaystäväni otti japanin opiskelumme niin tosissaan, ettemme 
puhuneeet mitään muuta kuin japania koko oleskeluni aikana, ennen kuin 
vasta viimeisenä iltana, jolloin paljastui, että Ko-san osaakin vallan 
mainiosti englantia!

Heli Laitinen
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Osakan kielikurssille kannattaa lähteä

Opiskelin viime syksynä Japan Foundationin jatko-opiskelijoille 
suunnatulla, neljän kuukauden pituisella kielikurssilla Osakassa. Sen 
lisäksi, että puitteet opiskeluun olivat erinomaiset, kielen opetus oli 
mielestäni monipuolistaja tehokasta.

Viime syksyiselle jatko-opiskelijoiden kurssille oli valittu yhteensä 18 
ihmistä eri puolilta maailmaa. Kurssin alussa meidät jaettiin neりään eri 
tasoryhmään, joten pystyimme opiskelemaan jokaisen osallistujan 
kielitaitoa vastaavissa, pienissä ryhmissä. Tunneilla keskityttiin 
monipuolisesti kielen eri osa-alueisiin; kielioppiin, nopeaan lukemiseen, 
kiijoittamiseenja kuunteluun sekä haijoiteltiin esitelmien pitämistä. Eri 
tunneilla opetetut asiat tukivat mielestäni hyvin toisiaan. Kaikille 
yhteisten tuntien lisäksi sai halutessaan ottaa valinnaisaineita, esimerkiksi 
tietotekniikkaa.

Oppitunteja jäljestettiin maanantaista torstaihin. Perjantaisin oli yleensä 
mahdollisuus kuunnella vierailuluentoja kurssikeskuksessa, jonne eri 
alojen asiantuntijat tulivat kertomaan japanilaisesta kulttuurista kuten 
elokuvista, kimonoista tai teetaiteesta. Opiskelijoille tarjoutui tilaisuuksia 
kokeilla muun muassa kimonoon pukeutumista ja teen tekemistä.

Japanin kielen opiskelu ei rajoittunut pelkästään luokkahuoneeseen, sillä 
kotitehtäviä annettiin paljon. Ainakin me jatko-opiskelijat olimme 
motivoituneita opiskelemaan kieltäjä paneuduimme kotitehtävien 
tekemiseen. Monesti aamiaispöydässä kerroimme toisillemme, miten 
kukin oli valvonut myöhään sanoja opettelemassa tai ainetta 
kirjoittamassa.

Opetus oli tehokasta myös siksi, että alusta pitäen sekä opettajat että 
kurssikeskuksen koko henkilökunta puhuivat meille ainoastaan japania. 
Jatko-opiskelijoiden kurssin yhtenä pääsyvaatimuksena oli vähintäänkin 
japanin perustaito, joten japanin kielellä kommunikoiminen onnistui 
kaikilta. Uskon, että käytännön asioiden hoitaminen japaniksi toi monelle 
opiskelyalle lisää itseluottamusta ja potkua kieliopintoihin; oli hieno 
huomata, että oma kielitaito riitti asioiden hoitamiseen, mutta samalla 
saattoi aina opetella sanomaan asioita entistä sujuvammin.
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Me opiskelijat asuimme Osakan kurssikeskuksessa, samassa talossa, 
missä opetusta jäljestettiin. Kurssikeskus muistutti mielestäni hienoa 
hotellia. Jokaisella opiskelijalla oli oma huone, jossa oli ilmastointi ja 
varusteina mm. televisio, radio, puhelin, oma kylpyhuone ja pieni 
jääkaappi. Minä olin onnekas, sillä sain asunnon kuudennestatoista 
kerroksesta, josta oli upea näköala merelle ja vuorille. Rakennuksen 
kolmannessa kerroksessa oli ruokala, jossa opiskelijoille taqottiin 
aamupalan lisäksi 1011nas ja illallinen. Valinnanvaraa oli pizzasta udoniin 
ja sobaan. Kurssikeskuksessa oli myös pieni kuntosali ja karaokehuone 
sekä kirjasto ja ns. itseopiskeluhuone, jossa opiskelijioden käytössä oli 
muutamia tietokoneita intemet-yhteyksineen sekä mahdollisuus katsoa 
videoita ja DVD-elokuvia.

Kaikki käytännön asiat oli jäljestetty todella hyvin, jotta kurssilaiset saivat 
keskittyä opintoihin; jopa huoneet siivottiin kerran viikossa. Säätiö oli 
neuvotellut läheiseen kuntokeskukseen alennuksia, joita me opiskelijatkin 
saimme hyödyntää.

Meillä oli myös mahdollisuus käydä eri puolilla Japania tekemässä omaan 
tutkimukseen liittyviä haastattelumatkoja. Lisäksi meille järjestettiin 
monenlaista vapaa-ajan ohjelmaa: taqottiin mm. tilaisuuksia lähteä 
katsomaan kabukia, kyogenia ja no teatteria Kiotoon tai lähteä päivän 
retkelle tutustumaan Närän temppeleihin.

Kurssikeskuksen opettajat pyrkivät järjestämään meille tilaisuuksia 
japanin kielen puhumiseen myös keskuksen ulkopuolella. Jokaisella 
opiskelijalla oli mahdollisuus saada keskustelukumppani paikallisista 
vapaaehtoisista, jotka halusivat tukea ulkomaalaisia näiden 
kieliopinnoissa. Samoin kieliopintoja ja japanilaiseen arkeen tutustumista 
tuettiin yhden viikonlopun pituisella perhevierailu-ohjelmalla Osakan 
alueella.

Kaiken kaikkiaan Japan Foundationin kurssi oli kielen oppimisen kannalta 
erittäin tehokas ja japanilaiseen kulttuuriin tutustumisen kannalta 
monipuolinen kurssi. Suosittelen kurssia lämpimästi kaikille Japanista ja 
japanin kielestä kiinnostuneille. Lisätietoja kurssista ja hakuajoista 
kannattaa kysyä Japanin suurlähetystöstä.

Liisa Kyrölä
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Kuvien ja merkkien liitto - Edo-kauden rahvaan 
visuaalinen kulttuuri

OSA II

Namazu-e (merikissa-aiheiset kuvat) ja mashin-e (tuhkarokkoa 
kuvailevat kuvat)

Heti vuodan 1855 Edon suuren maaiyäristyksen jälkeen namazu-e 
(merikissa-aiheiset kuvat), jotka pohjautuivat legendaan hyvää tekevästä 
Kashima-jumalolennostaja maanjäristyksiä aiheuttavasta merikissasta, 
nousivat suosioon ja esiintyivät usein kawarabanin sivuilla, (katso kuva) 
Kun tuhkarokkoepidemia puhkesi vuonna 1862, muotiin tuli mashin-e 
(tuhkarokkoa kuvailevat kuvat). Mashin-e toimi sekä amulettina 
tuhkarokkoa vastaan että sisälsi tietoa kansanparannuskeinoista. 
Merikissa- ja tuhkarokkoaiheisten kuvien, joiden elävyyttä 
puupiirrostekniikka korosti, on täytynyt herättää entisajan ihmisissä 
pelkoa ja kunnioitusta graafisella tehollaan.

Mashin-e (tuhkarokkoa kuvaileva kuva), jossa Mugidono-jumala polkee 
jalkoihinsa sairauden jumalan
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Edo-kauden lopulla ja Meiji-kauden (1868-1912) alkuvuosina julkaistiin 
suuria määriä shinbun-nishiki-e rtä (sanomalehti-puupiirroksia). Ajanjakso 
oli huippukohta kehityksessä, jossa tapahtumista kerrottiin dramaattisesti 
käyttäen värikkäitä kuvia ja kabukiteatteri-tyylistä liioittelevaa kerrontaa. 
Shinbun-nishiki-e välitti uutisia kuin kertomalla draamaa. Ohessa Tokyo 
Nichinichi -sanomalehti, jossa kuva on kehystetty punaisella värillä 
tapahtuman verisyyden korostamiseksi (valitettavasti Tomon kuvat ovat 
mustavalkoisia, suom. huom ).

Edo-kauden typografia

Edo-kauden typografia (yleisesti Edo-kirjoitukseksi kutsuttu) on tärkeässä 
roolissa analysoitaessa kauden visuaalista kulttuuria. Edo*kaudella 
kukoistaneet toimialat käyttivät typografiaa symbolisesti, ja se on näin 
verrattavissa nykypäivän yritysidentiteettiin ja visuaaliseen identiteettiin, 
jota luodaan liikeyritysten ja tavaramerkkien logoilla.

Edolaiset loivat erilliset typografiset symbolit kabuki-teatterille, 
sumotalleille, palontoguntayksiköille, kalatoreille ja käsityöläisryhmille.

Tokyo Nichinichi Shinbun, nro 933 (kuvan musta reunus oikeasti verenpunainen)
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Symboleilla ryhmät ilmaisivat ammattiylpeyttään ja identiteettiään. 
Typografia pohjautui kehystetyille kuville tarkoitetusta kirjoitustyylistä, 
joka polveutui kiinalaisesta kalligrafiasta, ja oli saanut vaikutteita 
viehkeästä jodai- (50〇・1000-luvut) ja myöhemmin myös goke (vasalli)- 
tyylistä 一 Tokugawahallinnon virallisesta kirjoitustyylistä. Myös 
kirjaimet, joita käytettiin yokoku (no-näytelmien laulut), joruri (balladi- 
draama) ja kyogen (koominen draama) teksteissä sekä kantei-tyyli 
(pyöreä, selväpiirteinen kirjoitus, jota käytetttiin kabukiesitysten 
käsiohjelmissäja mainosjulisteissa) vaikuttivat Edo-kirjoituksen 
muotoutumiseen.

Edolaista palomiestä kuvaava kirjoitustyyli (chikara-moji eli "energisiksi 
kirjaimiksi" kutsuttu kirjasintyyppi) näyttää elegantilta, suurenmoiselta ja 
ylväältä.rFätä selväpiirteistä kalligraafista tyyliä voisi kutsua 
kirjasinkulttuuriksi, joka symboloi kaupunkilaisten voimistuvaa valtaa, 
voimaa, mikä peittosi alleen samurailuokan valta-aseman.

Aatelittomien kirjasinkulttuuri korosti visuaalisuutta. Kirjasimet - kuten 
daki-ji (kahden tai kolmen kanjimerkin yhdistelmä), yose-ji (kolmen 
kirjaimet yhdistäminen), suri-moji tai hige-moji (tarkoitettu paikkoihin, 
jotka olivat miesten suosiossa) ja botan-moji (tarkoitettu 
juhlatilaisuuksiin) 一 ovat täynnä elinvoimaa ja leikkisyyttä. Tämä sama 
elinvoimainen ja huoleton henki sai aikaan Edon kaupunkilaisrahvaan 
yhteiskunnallisen aseman nousun.
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Namazu-e (merikissa-aiheinen kuva) toimi talismaanina maanjäristystä vastaan

THE EAST, Vol. XXXVI No.4: The Marriage of Pictures and Characters, The 
visual culture of the masses in the Edo Period, 
Käännös: Matleena Järviö
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UUTISIA & 
TAPAHTUMIA

Valokuvaaja Nobushi Arakin 
kuvia

Helsingin kaupunginmuseossa 
Tennispalatsissa on esillä 20.11.- 
26.1 03 Nobushi Arakin 
valokuvia, näyttely on nimeltään 
Tokyo Still Life. Araki on 
tunnettu erityisesti eroottisista 
kuvistaan, mutta teemoina on 
myös urbaanit maisemat, kukat ja 
japanilainen elämäntyyli.

Eroottisia shunga -kuvia Edo- 
kaudelta

Arakin näyttelyn kanssa 
samanaikaisesti Helsingin 
kaupunginmuseossa 
(Tennispalatsi)on esillä ukiyo-e - 
taiteilijoiden eroottisia piirroksia 
ja maalauksia 1600-ja 1700- 
luvuilta teemana "Kielletyt kuvat, 
vanhaa eroottista taidetta 
Japanista'1

Suomalaisia minitekstiilejä 
Tokiossa

Viiden suomalaisen 
tekstiilitaiteilijan: Maiju 
Ahlgrenin, Katri Haahden, 
Katriina Leppänen, Ulla Pohjolan 
ja Suvi Suikin tekstiilitaideteoksia 
on esillä Tokiosssa osana Small 
works inyzÄ^r-kiertonäyttelyä joka 
Japanin lisäksi kiertää myös 
Yhdysvalloissa. Näyttely koottiin 

vapaalla tekniikalla toteutetuista 
töistä, joiden maksimimitat olivat 
suuntaansa 20 cm. Näyttely 
esittelee 75 teosta 22 maasta 
tuelvilta taiteilijoilta ja Tokiossa 
se on nähtävillä Issey Miyaken 
MDS-galleriassa 22.11. -14.12. 
(HS 22.8.02)

Arkkitehti Toy o Ito palkittiin

Japanilaisarkkitehti Toy o Ito (s. 
1941)sai Venetsian 
arkkitehtuuribiennaalin 
Elämäntyön Kultaisen leijonan 
merkittävästä vaikutuksestaan 
nykyarkkitehtuuriin. (HS 11.9.02)

Viherpajan japanilainen 
puutarha tuhoutui tulipalossa

Lokakuun puolivälissä sattunut 
raju tulipalo tuhosi Vantaan 
Koivuhaassa sijaitsevan 
Viherpajan Japanilaisen puutarhan 
kokonaan. (HS 14.10.02)

Etsitään keskustelukumppania

Etsin miel. japanilaista 
keskustelukumppania japanin 
kielitaitoni kartuttamiseksi,汰ä ja 
sukupuoli vapaa. Tarjoan 
vaihtokauppana suomen kielen ja 
kulttuurin haijoittamista. Joka 
toisella kerralla puhuttaisiin 
suomea ja joka toisella japania. 
Soita 050-352 3635/Jyri
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2003

Tiistai 25.2.2003 klo 17.30, Annantalon auditorio, Annankatu 30

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen jäijestäytyminen: valitaan puheeryohtaja, sihteeri, 

kaksi pöytäkiijan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen vuoden 2002 vuosikertomuksen hyväksyminen
6. Yhdistyksen vuoden 2002 tilien ja tilintarkastajien lausunnon 

esittäminen. Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili-ja 
vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja taloudenhoitajalle

7. Jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksuajasta päättäminen
8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 

2003
9. Johtokunnan jäsenten valinta. Valitaan puheenjohtaja ja 

johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
10. Kahden tilintarkastajan ja heidän vaiamiestensä valinta vuoden 

2003 tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
11. Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat
12. Kokouksen päättäminen
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NOBUYOSHI Araki
TOKYO STILL LIFE
20.11.02-26.1.03

Taidemuseo Tennispalatsi

KIELLETYT KUVAT 
Vanhaa eroottista taidetta Japanista 
20.11.02-26.1.03

OHEISTAPAHTUMIA:
To 9.1.03 klo 18 Sensuuri iski! teemaopastus
Su 12.1.03 klo 15 Japanilaisen kitaramusiikin konsertti
Ke 15.1.03 klo 19 Puupiirroksen taito, luento
To 16.1.03 klo 18 Pikkumunkki ja mustekala. Shunga ja huumori, teemaopastus
Ke 22.1.03 klo 19 Lemmentaidoista pomoon: Shunga, lännen moraali ja sensuuri, luento

Kitagawa Utamaro: Pulling Komachi, 1802. Woodblock, 6ban. Private Collection. Photo: Sumisho Art Gallery.



Tavattaessa

Viileänäkin 
ystäväni käsi 
aina lämmittää

K irsti S uomivuori
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絵幟
E~NOB ORI- käsin maalattuja viirejä
Viirit voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: poikien päivän viirit 
ja temppelien ja pyhättöjen viirit. Lasten päivän viirit alkoivat nousta 
tankoihin 1600-luvun lopulla, kun taas kookkaat, urheitten sotilaitten 
viirit ilmestyivät Hooreki-kautena (1751-63). Edo-kauden käsin 
maalatut viirit ilmestyvät Bunka-Bunsei-kautena (1804-29), mutta 
myös Tempo-kausi (1830-43) tuotti runsaasti laadukkaita, taitavia 
maalareita ja kankaan värjääjiä.

Kintaroo,135 x 31 cm, 
paperia, 1600-luvun alku. 
Kintaroo (lapsena nimeltään 
Sakata no Kintoki) on Japa
nin kansantarinoitten suosit
tu hahmo. Hän on yksi 
neljästä Minamoto no 
Yorimitsun luotetuista seu
raajista. Kintaroo on ilmei
sesti ollut historiallinen hen
kilö, mutta monet tarinat 
kertovat hänen yliluonnolli
sesta syntymästään. uKultai- 
sen pojan" kerrotaan olleen 
metsän lapsi, jonka oli Ya
mada Ashigaran vuoriston 
noita ottanut omakseen.

Kintaroosta kasvoi suun
nattoman voimakas; hän 
painiskeli vuorilla petojen, 
peikkojen, apinoitten, hirvi
en ja tenguun kanssa. Lähes 
aina Kintaroo on kuvattu 
punaihoisena suunnattoman 
suuren kirveen kanssa. Hän
tä on käytetty karkoittamaan 
ruttoa koska punaisen värin 
uskottiin suojelevan tältä 
kauhealta taudilta.
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Keisarinna Jinguu, 
735 x 85 cm, puuvillaa 
1800-luvun alku.
Keisarinna Jinguu on ta
runomaisen ajan sankaritar 
ja keisari Chuuain puoliso. 
Keisarin äkillisen kuoleman 
jälkeen keisarinna Jinguu 
tahtoi valloittaa Korean 
miehensä muiston kunniak
si. Tässä hän myös onnistui, 
vaikka odottikin lasta ja ko
tiin palattuaan keisarinna 
synnytti Ojin. Lasten päivän 
viireissä keisarinna Jingu 
suojelee lapsia ulkomaisilta 
vihollisilta.

Hyppivä hevonen 
158 x 34 cm, puuvillaa 
1600-luvun keskivaihe.
Varhaisissa lasten päivän 
viireissä on vasemmassa 
alanurkassa usein pelkis
tetty aihe. Geometrinen 
Kuvio on usein vetovoi
maisempi kuin "piirustus".
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Ursa Major / Iso karhu- 
tähtikuvio vaahtoavien 
aaltojen yllä. 354 x 34 cm 
1700-luvun alku.
Pohjoisimpaan tähteen 
(Hagun sei) on sivallettu 
miekan kärki. Yin ja Yang 
peruskäsite tähtien ilmai
semana tuo huonoa onnea. 
Tämä tähti nostatti katsojis
sa sen sijaan pelonsekaista 
kunnioitusta. Jos näet tämän 
tähtikuvion voitat kaikki 
taistelut, niinpä se usein 
esiintyi samuraitten varus
tuksissa.
Suuri karhu on Myooken 
Bosatsun bodhisatvan il
mentymä ja symboloi ruko
usta hyvän terveyden ja 
pitkän iän saavuttamiseksi. 
Käden siveltimen jälki 
näkyy aaltojen elävässä 
roiskeessa.

Tamatori hime, 
1100 x 90 cm, puuvillaa 
18004uvun alku.
Kansantarina Nagasakista ja 
Oki no Erabun saarelta 
Kagoshimasta.
Erään tietyn maan kunin

kaalta oli varastettu loistava 
jalokivi ja viety merenalai
seen valtakuntaan.Kuningas 
tiesi vain yhden sukeltaja- 
naisen, joka pystyisi hake
maan kalleuden meren 
pohjasta.

Nainen odotti lasta ja kiel
täytyi ensin, mutta suostui 
lopuksi vaipumaan meren 
syvyyksiin noutamaan aar
retta. Hän taisteli lohikäär
meen kanssa; ylhäällä ku
ninkaan hovi kannusti naista 
rummuin ja gongein.Nainen 
leikkasi rintansa ja piiloitti 
jalokiven haavaan. Mutta 
kun hän nousi pinnalle hän 
itse ja lapsi kuolivat. Silloin 
kivi muuttui tavalliseksi ki
veksi. Kuningas ylisti nai
sen uskollisuutta ja hautasi 
hänet juhlallisin menoin.



VIIRIN RAKENNE
a. nobori kui (peruspaalut)
b. kan rnuki (kiinnityspultit)
c. nobori zao (tanko)

d. gururi (huipun ornamentti)
e. yokogi tai kanzashi ( vaakarima) 
f chi tai chichi (lenkit)
g. chikara zuna tai tsuri zuna

(riippuva köysi)
h. komochi suji (kirjaimellisesti ^linjat 
lapsineen59) tai ni biki (kaksi leveää 
vaakasuoraa linjaa)
i. kamon (sukuvaakuna)
j. fiiridome tai omoshi (painot)
k. e (kuva)
l. maneki (pikku viiri)
m. hari zuna (kiristysköydet)

A. Viirin pystytys
1. Kiinnitä sakaki-pum (puu, jota käyte
tään S加 moo・rituaaleissa) ja heisoku 
(riippuvat paperisuikaleet) ia gururi 
('d' rakennepiirroksessa). Tämä lienee 
muistumayoroshirosta (muistumista, joi
hin liittyy ja jotka edustavat pyhiä hen-kiä: 
konkreettiset elementit, kuten puut, nuket, 
kivet). Säkäkin ja heisokun sommit-telu 
vaatii pyhää keskittymistä.
2. Junttaa peruspaalut ( a ) ja kiinnitä ne 
pulteilla (b).
3. Pystytä bambutanko ('c') tai hirsi 
katolle.
4. Kiinnitä tangon jalusta puuseipäillä.
5. Suorista tanko kiristysköysillä ('m').
6. Kiinnitä viiri kiristysköysiin.
7. Vedä viiri ylös vetämällä köysistä.
8. Solmi riippuva köysi, kaji ('g') vaaka- 
rimaan (e ).
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B・ Chi tai chichi (T)
Chi tai chichi (lenkit),jotka on kiinni

tetty viiriin, ovat ihmisen rinnan 
(chichi jap. rinta) muotoiset, tästä nimi.

Eräissä maakunnissa käsinmaalattu
jen viirien valmistuttua naispuoliset 
sukulaiset kokoontuivat ompelemaan 
lenkit viiriin toivoen samalla poikiensa 
kasvavan hoqumattoman lujiksi. Usein 
alimpiin tai ylimpiin lenkkeihin kiivail
tiin kanji kanau' (ai pystyä teke
mään), daikichi' (suuri onni) tai 
talismani ☆，価 suojelemaan pahalta.

C. Komochi suji tai ni biki ('h') 
Komochi suji ovat viirin yläosan leveät, 
vaakasuorat linjat. Erään viirejä valmis
tavan työpajan mukaan ylempi, leveämpi 
linja tarkoittaa isää, alempi, kapeampi äitiä 
ja välillä oleva valkoinen lapsia.

Joillain seuduilla, taas, ylempi linja mer
kitsee isää, alempi osa on äiti ja chichi, 
rintaosa kuvituksesta kohdun sisintä; kuva 
toivottaa tulevalle lapselle tervettä kasvua. 
Yksi uskomus sanoo linjojen merkitsevän 
aurinkoa ja kuuta eli maailmankaikkeutta, 
ikuisuutta.

Joidenkin mielestä näitä kahta linjaa voi
taisiin nimittää sanalla nihikiryoo. He tar
koittavat kahta lohikäärmettä t^inokkaasti 
nousemassa kohti taivaita. Eräässä viirissä 
onkin indigon sinisillä, vaakasuorilla valkoi
silla viivoilla kuvattuna lohikäärmeet vauh
dissaan.

Nihiki ryoo,1800 luku
Lohikäärmeet vauhdissa viirin vaakasuorilla linjoilla.



D. Kamon (sukuvaakunat) (rir)
Yleensä viirissä on yksi tai kaksi vaakuna- 
tunnusta. Ylempi on pojan perheen, alempi 
antajan tunnus. Usein lahjoittajana oli suku
lainen, jolloin viirissä esiintyi kahteen ker
taan sama mon. Mikäli viirissä on vain yksi 
mon kyseessä on pojan suku.

Yli 80% vaakunoissa on käytetty indigoa 
tai sumilla sävytettyä indigoa, mutta myös 
ruskea esiintyy toisinaan ja myös,vaikkakin 
harvoin, monivärisiä moneja.

E. Furidome eli omoshi (painot) ('j') 
Vahingoittumiselle alttein on viirin alin ul
koisin nurkka.Siihen kohdistuu tuulen koko 
voima ja viirin paino: nurkka tulee vahvistaa 
lujalla, paksulla puuvillatyynyllä tiukasti 
tikaten.

Jotta viiri pysyisi napakasti suorana sen 
alanurkkaan ripustetaan usein paino, joka 
voi olla samabasoo- tai 初讪沥o-nukke. 
Apinat (saru on japaniksi apina) symboloi 
heitä, jotka olivat saaneet jumalallista voi
maa Hiyoshi Taisha-temppeliltä ja se suo
jeli heitä pahalta.

F. Maneki (pikku viiri) (T)
Toisinaan kiinnitetään pieni viiri ison viirin 
pieneen poikkisalkoon, joka saa näkymän 
eloisammaksi ja paremmin havaittavaksi. 
Pikku viiri on nimeltään maneki tai kobata 
alueen mukaan. Se on ollut lähtökohtana 
nykyiselle koi noborille.

Materiaali ja koko
Samuraisukujen hatasashimono-viirit oli

vat yleensä silkkiä, mutta tiedetään myös 
paperia käytetyn.Lasten päivän viirit olivat 
1600-luvulla yleensä paperia, mutta myös 
hamppua käytettiin ja joskus harvoin puu
villaa. Puuvilla tuli suosioon 1800-luvulla; 
Bunka-Bunsei-kautena tuli pumpuli muo
tiin ja se syrjäytti hampun. Nykyviireistä 
on 70% puuvillaa,20% silkkiä ja 10% 
hamppua tai paperia. Noin 90% temppe
lien ja pyhättöjen viireistä on puuvillaa. 
Suurimmat ulkoviireistä olivat 1.100x90 cm, 
keskikoko 500-700 x 60 cm. Kaksi vaakasuo
raa linjaaja yksi tai kaksi monia veivät puolet 
korkeudesta ja kuva-aihe toisen puolen.

Daruma, Japanese art and 
antiques magazine 
Text by Kitamura Yoshichika 
Kuvat Nobori ya, Saitama

Lyhennelty käännös: 
Laura Lappalainen
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TUE TOIMINTAA,

OSTA YHDISTYKSEN

TYYLIKÄS PINSSI!

Valkoinen pohja, punainen aurinkopallo (maru), 
muu kuvassa mustana näkyvä kullankiiltävää. Merkin halkaisija 1 cm. 
Pinssin japaninkielinen teksti ääntyy:
Nihon bunka tomo no kai - Japanilaisen kulttuurin ystävät
Hinta 2,5 € (sis. postikulut), tilauskuponki lehden lopussa

NEKO - kissa

Ihmiset ovat kasvattaneet kissoja muinaisesta Egyptistä lähtien.
Siihen aikaan kissoja pidettiin pyhinä eläiminä.

Sanan synty:
■ kissan ääntelyä muistuttavaan NE-sanaan lisätty -KO loppupääte
• kissat ovat eläimiä, jotka nukkuvat paljon; NERUKO (nukkuva lapsi), 

josta muodostui sana NEKO
• sananlasku: NEKO NI KOBAN suom.vastine Ei helmiä sioille! (ei 

arvokasta sitä arvostamattomalle) KOBAN = ent. japanilainen 
kultainen soikea rahakolikko

käännös: Minna Karensalo 
lähde: Nandemo jiten
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HELPPOA ELÄMÄÄ

日光・東照宮の眠り猫

NIINHÄN NE IHMISET SANOVAT, MUTTA
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。

MEIKÄPOIKA SE PAKERTAA YÖT, KUN MUUT NUKKUVAT
33



Laatua.
Lukuelämyksiä.

KELTAINEN KIRJASTO

Kazuo Ishiguro
ME ORVOT
Muistin eksyttäviä ja upottavia polkuja 
seuraileva kertomus orvosta pojasta 
ja hänen suuresta tehtävästään.

nOlen melko varma, että Ishiguro 
itse välttää sen unohduksen, johon 
kaikki hänen teostensa kertojat lopulta 
vajoavat. Me orvot on hänen 
toistaiseksi täydellisin saavutuksensa.n 
Michael Gorra,
New York Times Book Review

Kazuo Ishiguro syntyi 1954 Nagasakissa, mutta on asunut viisivuotiaasta 
asti Englannissa. Hänen neljä aiempaa romaaniaan ovat saaneet 
arvostettuja palkintoja. Erityisesti Pitkän päivän ilta oli kansain
välinen menestys.
Suomentanut Helene Butzow. Keltainen Kirjasto, sidottu, 400 sivua

www.tammi.net TAMMI
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■

O-HASHI DE TABAMASHOO!

HEDELMÄSALAATTI TOFUKASTIKKEESSA

KASTIKE:
4 RKL SEESAMINSIEMENTAHNAA
90 G TOFUA
2 RKL VALKOISTA MISOA
2 RKL SOKERIA
1 TL TOMAATTIKETSUPPIA
% TL SUOLAA
1 TL WORCHESTERSHIRE KASTIKETTA

OMENA, KIWI, PÄÄRYNÄ, APPELSIINI, SHARONHEDELMÄ JNE.

PURISTA TOFUSTA YLIMÄÄRÄINEN KOSTEUS KIETOMALLA 
SE KANKAASEEN TAI TALOUSPAPERIIN. ASETA PAINOKSI 
ESIM. LAUTANEN.

HIENONNA TOFU JA SEKOITA JOUKKOON MUUT 
KASTIKE AINEKSET.

KUORI HEDELMÄT JA LEIKKAA N. 3x3 CM PALASIKSI, 
APPELSIINILOHKOT "NAHATTOMIKST JA SEKOITA 
HEDELMÄT KASTIKKEESEEN.
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HARRASTUSPIIRIT

Yhdistyksen kiijastossa, TOMOHIMASSA, Wecksellintie 6, ellei toisin 
mainita.

IKEBANA: Laura Lappalainen p.09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.

JAPANINKIELI: tiedustelut Pia Matilainen p.09-753 3171

KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana 
Kakuta-san. Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 09- 
6927522 (t). Kerralla keittiöön mahtuu 7-8 hlöä, kokatut herkut syödään 
paikan päällä!

MIEKKAPIIRI: Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 09- 595 068 (k)
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WWW.JAPANINKULTTUURI.NET
Klikkaa itsesi yhdistyksemme verkkosivuille!

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila 
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön. 
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden. 
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

IsOrjAPANnALO
ラヌアのシモヤルビで 

ちよつと一休みしませんか 

美しいラップランドの自然の中で

静けさを語る小さな日本

ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA 
OLANGONTIE 20 SIMOMJÄRVI 
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua .fi/japanitalo

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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Yhdistyksen kautta: 
japanin käännökset, 
puhtaaksikirjoitukset, 
käyntikortit, 
kalligrafiat, 
Japanin kulttuurin kurssit 
ja luennot kouluille, 
opistoille, liikelaitoksille: 
kieli, origami, ikebana, 
kalligrafia,historia, 
kirjallisuus, puutarhat, 
taide, musiikki jne. 
yhdistys välittää myös 
japaninkielistä opastusta. 
Puh+Fax 09-698 6496
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti TOMO (suomeksi 
ystävä) ilmestyy ne^ä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton. Aineisto 
on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimittaja 
Matleena Järviölle, sähköposti: matleenajaervioe@hotmail.corn

HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita 
käsittelevä julkaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 €, + postituskulut, paitsi nro. 20 eli BU： 
ja nro. 22 eli KEN 12 € , muut 13,50 €, + postituskulut.. Joitain numeroita ei 
enää ole saatavissa, sillä Hashista on tullut keräilykohde ja painos on pieni.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi myydään erikoishintaan 1,70 € +
postikulut seuraavat Hashit: numerot 3, 5,6,9,10,11-12,13

橋4. Japanilainen teatteritaide (p.l.)■■ J
5. Historia ja yhteiskunta
6. Kirjallisuutta

HASHIEN AIHEET

2〇. BU 一 Samurain ammatti

7. Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa, 
kiijallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (p.l.)
9. Kiij alli suutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa 

10.10-vuotisjuhlanro, Heian- 
kauden kiijallisuutta, Zen- maa
laustaiteen tyhjyys, Japani kan
sainvälistymisen paineessa ym. 

11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (p.l.)
15. Japanilainen kuvaamataide (p.l.)
16. Musiikki (p.l.)
17. Japanin luonto (p.l.)
18. Japanilainen tanssi (p.l.)
19. Furo-sauna (p.l.)

21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN 一 Japanilaiset puutarhat

Tapio J. Tuomi: J AP ANIL AI S- 
SUOMALAINEN KANJI- 
SANAKIRJA (1998)

Kirja sis. 2228 kcmjia eli 
kiinanmerkkiä lueteltuina 214 
radikaalin eli tunnusosan mukaan, 
sekä 4 659 kanjeista muodostettua 
itsenäistä sanaa. Sanoille on 
suomen- ja japaninkieliset 
hakemistot, samoin on hakemisto 
kanjien kiinalaisperäisille 
äänneasuille. Jäsenhinta 25 €, muut 
29 €, + postituskulut.
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JAPANINKIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawata: JAPANIN 
KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa 
suomenkielinen oppikiija,196 s. 
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €. 
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 €, 
sanasto 3,40 €,lisäksi postituskulut.

Piijo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERATURE IN 
FINNISH LANGUAGE, 
BIBLIOGRPHY (2 000)

JAPANIN KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELELLÄ, 
BIBLIOGRAFIA (2 000)

Erinomainen hakemisto 
suomennetusta japanilaisesta 
kiijallisuudesta kiinnostuneille, 
luettelot mm. teoksen, tekijän, 
genren ja kääntäjän mukaan. 
80s. Hinta 8,40 € + postituskulut.

JAPANI 2001, toim. Tero 
Salomaa (1999)
Sisältää 14 kirjoittajan näkemyksiä 
muuttuvasta Japanista talouden, 
politiikan, kulttuurin ja 
yritysmaailman näkökulmista, 178s. 
Nyt hintaan 1,70 € + postikulut!

TILAUSKUPONKI

Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305,00 101Helsinki. Pankki:SAMPO 800021- 6481 665

HASHI PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____SANASTO____KASETTI I_ H

T. J. TUOMI: JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI- SANAKIRJA

P. R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAHA

JAPANI 2001, toim. TERO SALOMAA_______________________________________________

TILAAJAN NIMI LÄHIOSOITE

POSTITOIMIPAIKKA PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry: n 
jäseneksi ? Täytä alla oleva lomake ja lähetä se osoitteella:

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
PL 305
00101 Helsinki

Jäsenmaksu on€ 17
Pankkiyhteys: Sampo 800021-6481 665

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti TOMO ja kulttuurijulkaisu HASHI 
postitetaan jäsenille veloituksetta.

JÄSENHAKEMUS

Nimi______________________________________________________________

Lähiosoite _________________________________

Postinumero Postitoimipaikka

Puh.Fax

e-mail_____________________________________________________________

Kansalaisuus ellei Suomen____________________________________________

Ammatti tai oppiarvo (ei välttämätön)__________________________________

Minua kiinnostaa erityisesti Japanin kulttuurissa:

Päiväys_______________________________

Allekiij oitus__________________________
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YOSHITOSHI MORI (s 1898): Viisi musikanttia, litografia


