4/2003

Maru-obi, kimonon vyö, kurkia ja mäntyjä, Taishoo-kausi (1912-26).
DARUMA Japanese art & antiques magazine. Issue 40

Kannen kuva: Nagoya-obi, Fuji-san ja pilviä1930

Takakansi: KatOO Kiyomasan kämmenen jälki, 1858 (37x26 cm)
Katagiri Seiyuudoon kokoelmat

Katoo Kiyomasa oli 1500-luvulla elänyt soturi, joka tappoi kauhean julman
tiikerin Koreassa. Tämän kuvan uskottiin liimattuna sisääntuloon
kartoittavan ruton ja vaikka sairastuttaisiinkin säilyttäisiin hengissä.
Runot käden painaman yläpuolella: Ikateka wa/Mimosuso-gawa no/
nagare kumu/hito ni tayoraji / ekibyoo no kami.
"Miksi otat vettä Mimosu-joesta (Ise-temppelin lähellä virtaava joki)?

Älä tukeudu Amaterasu-jumalattareen, pyytäkäämme ruton jumaluudelta,
ettei myrkyttäisi meitä."

Kansaishoo: Ume araba / iyashiki shizuka / fushiya made /
ware tachiyoran / akuma shirizoke. ,f Mikäli on luumupuu, hyppään sen
oksistoon, vaikka kuinka karsaaseen, karkoittaessani pahoja henkiä "
Vapaat käännökset Laura Lappalainen
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TOMO

友

TOMO (suomeksi ystävä) on Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n jäsenlehti,
joka ilmestyy neljästi vuodessa ja on jäsenille maksuton. Painos: 600 kpl

Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta 1 ehte en: ritva.1 arv a- s alonen@j ap aninkulttuuri. n et

Avustaja: Liisa Kemppi
Faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)
Umoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €)，必 s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)

Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tavoit
teena on tehdä japanilaista kulttuuria tutuksi
suomalaisille ja kertoa japanilaiselle suomalai
sesta kulttuurista. JKY jäljestää vuosittain
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elokuvailtoja
ja myyjäisiä.
Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomojäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu,
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suomi-japani-suomi sanasto. Suunitteilla on japa
nilainen keittokirja.

Yhdistyksellä on oma kirjasto.
Harrastuspiirit:
kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalligra
fia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri,
perinnejuhlat ja matkat.
Yhteystiedot: PL 305, 00101 Helsinki, puh &
fax 09-698 6496
internetsivut: www.japaninkulttuuri.net

日本文化友の会
日本文化友の会は1978年に設立され、
フィンランドの人たちに様さまな日本文
化を紹介し、又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。当会は年一度の丁水の音」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、日本語テキストその
付属カセットテープ、年一回発行の総合
日本文化特集誌「橋」、年4回発行の当会機
関誌T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
祭り事も行っています。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、「P.O.Box305 00101
Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで
す。
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2003
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

RITVA LARVA-SALONEN

040-7298 694

TOMOKO SAITO-SOINISALO

09-757 1662

SEUA SAVOLAINEN

050-5367 039

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

VARAJÄSENET

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT

KIRJASTONHOITAJA

PIRJO KYTÖ

050-412 7582

MATKAT

MINNA KARENSALO

040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI

ANTTI LAPPALAINEN

09-698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA

RITVA LARVA-SALONEN

040-7298 694

TOMO/ VAKITUINEN AVUSTAJA

LIISA KEMPPI

09-388 3439

ELOKUVAT

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

IKEBANA

LAURA LAPPALAINEN

09-698 6496

JAPANIN KIELI

PIA MATILAINEN

09-753 3171

JAPANIN KESKUSTELU

MIDORI TSUNOI

0400-462 079

KALLIGRAFIA

YOKO KOBAYASHI-STJERNA

09-724 6746

MIEKKAPIIRI

RONNY RÖNNQVIST

09-595 068

ORIGAMI

PÄR-JOHAN SANDELL

09-555 755

RUOKA

KENICH1 KAKUTA (klo 12.00 jälk) 09-395 2992
FRED KAPRI
09-692 7522

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
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Apinan vuotta kohti
On taas kulunut joitakin Tomo-numeroita siitä kun allekirjoittanut puheenjohtajan
ne viimeksi kirjoitti pääkirjoituksen. Syy on
ilmiselvä -lehtemme päätoimittaja Ritva on
hyvin hoitanut hommansa eikä täten ole
ollut erityisiä syitä tarttua kynään. Nyt on
kuitenkin tapahtunut sellainen iloinen asia
että Ritvan perheeseen on syntynyt tyttö
lapsi -Onneksi olkoon! Ymmärrettävistä
syistä päätoimittajamme huomio on tästä
johtuen ainakin vähäksi aikaa eteenpäin
kiintynyt aivan toisenlaisiin hommiin kun
lehdykän tekemiseen, Seurauksena tästä
käsissänne oleva Tomo-lehden numero on
tehty talkoovoimin. Toivottavasti tämä to
siseikka ei heti lyö silmiin lehteä lukiessa Varmuuden vuoksi kuitenkin o-sumimasen!
Mutta, ei hätä ole tämän näköinen, Vuo
si 2003 on mennyt ihan mukavasti ja Japa
niin liittyviä kulttuuritapahtumia on ollut
ihan riittävästi pitkin vuotta, Jokainen on
varmasti löyänyt jotakin kiinnostavaa tästä
tarjonnasta. En malta myöskään olla mai
nitsematta (toinen hattu päähän) sitä tosi
asiaa että kommunikaatiot Suomen ja Ja
panin välillä paranivat huomattavasti kun
Finnair 1.6. 2003 lähtien jälleen aloitti lii
kenteen Osakaan kolmella viikkovuorolla.
Jos kaikki menee hyvin niin lentovuoroja
lisätään edelleen kesällä 2004. Siitä vaan
Kansain aluetta tutkimaan. Hinnatkin ovat
ainakin talven aikana hyvin edulliset.
Suomen ja Japanin virallisissa suhteissa
tapahtui myös syksyllä sikäli muutos, että
Japanin suurlähettiläs Hasegawa Norimasa vaimoineen palasi takaisin Japaniin lo

kakuun lopulla. Uusi suurlähettiläs on ni
meltään Kondo Shigeo ja hänellä on pitkä
virkamiesura takanaan. Ensitapaaminen
suurlähettiläs Kondon kanssa vahvisti että
tulemme kulttuuripuolella saamaan vähin
tään samaa tukea suurlähetystön toimesta
kun tähänkin saakka. Yhdistyksemme puo
lesta toivotamme uuden suurlähettilään vai
moineen sydämellisesti tervetulleeksi Suo
meen.
Ensi vuosi tuleekin sitten sujumaan api
nan vuoden merkeissä. Vuoden tapahtumat
avataan perinteelliseen tapaan yhdistyksem
me Uuden vuoden juhlalla, jota tällä kertaa
vietetään Koto-ravintolassa. Sitten on vuo
rossa matkamessut joihin tietenkin taas
osallistumme omalla pöydällä. Helmikuus
sa on sitten vuorossa "pakollinen' vuosiko
kous joka myös tänä vuonna pidetään Annantalon tiloissa. Kaikki kynnelle kykene
vät mukaan ilmaisemaan mielipiteitään !
Enemmän näistä tapahtumista tämän leh
den sisäsivuilla. Keväämmällä on sitten
vuorossa perinteinen Japani-päivä Annantalolla. Voitte jo merkitä päivämäärän allakoihinne, sunnuntai 4.4.04, helppo muis
taa ! Suunnittelu on jo lähtenyt käyntiin
mutta uusia puuhaihmisiä aina tarvitaan.
Toivottavasti saamme myös tänä vuonna
vieraita Japanista, mutta tältä osalta ohjel
ma on vielä auki
Tässäpä taitaa olla tärkeimmät asiat tällä
kertaa. Toivotan kaikille jäsenille Onnellista
Uutta Vuotta 2004
Ronny
kaichoo
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APINAN VUOSI 2004
Hauskan pitoa rakastavan, vallattoman Apinan vuonna tapahtuu mitä tahansa
ei ole tylsää. Uutta muotia, asenteita, hauskaa juuri sitähän Apina arvostaa.
Ei tuijoteta omaa napaa, toisen napaa kylläkin mielellään. Apina tykkää ilonpidosta.
Nautiskelusta ystävien kera ja muuten vaan.
Tiede edistyy, asioita oivalletaan. Poliittisia kysymyksiä ratkaistaan. Ei tehdä
mitään pieniä eikä eletä palavanhoillisten aikaa. Apinan vuosi hauskuuttaja
menestystä eikä mökötetä vaikka ei menisi ihan nappiin. Pistetään uusiksi. Siitä vaan
lat vukseen ja viereiseen puuhun.

Apinan vuonna Kissan, Tiikerin ja Koiran ei tulisi olla pahoillaan, mutta jotain
tässä meni pieleen. Rotalle edellinen vuosi oli mitä olija tämä on kuitenkin parempi.
Ruokakomeroista löytyy maukasta. Käärme, viisas kun on, luikertelee harkitusti.
Apinahan on korkealla puiden latvoissa. Ja kyllä luikertelijan pankkitili lihoo.
Hevosen ei kannata Apinan vuonna mennä naimisiin eikä edes rakastua. Vuohi tekisi
viisaasti solmiessaan Apinan \monna avioliiton, mutta raha-asioissa kannattaa olla
lujana. Lohikäärme loistaa tulisena kuten aina; edullisia rahajuttuja. Rehellinen
ja ahkera Sika saa ansioittensa mukaan, kaikki muuttuu kullaksi. Apinalle vuosi
tuo kaikkea hyvää. Kukaan ei menesty paremmin kuin Apina-

Kirjoittanutja piirtänyt Apina
Laura Lappalainen
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2004
Tiistaina 24.2.2004 klo 17.30
Annantalon auditorio, 2. krs, Annankatu 30, Helsinki

Aika
Paikka

ESITYSLISTA
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen jäijestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.

Esityslistan hyväksyminen

5.

Yhdistyksen vuoden 2003 vuosikertomuksen hyväksyminen.

6.

Yhdistyksen vuoden 2003 tilien ja tilintarkastajien lausunnon esittämi
nen. Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myön
täminen
johtokunnalle ja taloudenhoitajalle.

7.

Jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksun maksuajasta
päättäminen.

8.

Toimintasuunnitelman ja talousarvio hyväksyminen vuodelle 2004.

9.

Johtokunnan jäsenten valinta. Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

10.

Kahden tilintaikastajan ja heidän varamiestensä valinta vuoden 2004
tilejä ja hallintoa tarkastamaan.

11.

Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat.

12.

Kokouksen päättäminen.
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JAPANIN KOSKETUS
Suomi-Japani ystävyys- ja kulttuuriyh
distysten järjestämä valokuvauskilpailu “Ja
panin kosketus” herätti vilkasta mielenkiin
toa. Kuvia tuli yli 600 eli kun sama henkilö
sai osallistua korkeintaan kolmella kuvalla
(kuten useimnat tekivät), osanottajia oli ai
nakin 200 eri puolilta maata. Sponsoreitten lahjoittamat palkinnotkin jakautuivat eri
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paikkakunnille seuraavasti:1.Juha Rissa
nen (Rovaniemi), 2. Kalle Linnakko (Hel
sinki), 3. Seppo Pitkänen (Kankaanpää) ja
4. Viri Teppo-Pärnä (Paimio). Ensimmäi
nen palkinto oli Finnairin ja Laatumatkojen lahjoittama Osakan matka majoituksi
neen. Edellä mainittujen lisäksi jaettiin
myös arpomalla useita palkintoja, joista on
asianomaisille ilmoitettu henkilökohtaises
ti. Ohessa kuvia näyttelyn avajaisista.

II palkinto

Suurlähettiläs ja rouva
Hasegawa sekä
pianotaiteilija
Izumi Tateno,
joka palkitsi oman
suosikkikuvansa.

Avajaismusiikkia.
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Marjo-Riitta Saloniemi

SAMURAIT SAAPUVAT TAMPEREELLE
Tampereella, museokeskus Vapriikissa
avautuu helmikuussa harvinainen näytte
ly. Tupsutukkaiset soturit, samurait, valtaavat Vapriikin näyttelyhallit. Samurai 一
tuhat vuotta kulttia ja kulttuuria kattaa samuraikulttuurin koko kaaren 900-luvulta
1800-luvun puoliväliin.
Samurait, Japanin sotilasluokka, syntyi
noin tuhat vuotta sitten. Sitä johti keisaria
mahtavampi sotilasdiktaattori, shogun.
Samurai taisteli aseenaan jousi, nuolet ja
kaksi miekkaa, joka oli samurain sielu.
Samurain kuului olla oikeudenmukai
nen ja oikeamielinen, rohkea, kestävä ja
valmis uhrautumaan ja kostamaan omien
sa puolesta. Äärimuodoissaan uhrautuvai
suus ilmeni seppukuna, itsemurhana.
Samurai- näyttely esittelee koko samuraikulttuurin rikkauden. Tuohon kulttuu
riin ja samuraiden elämään kytkeytyy
monia eri puolia, joita ei juurikaan tunne
ta Japanin ulkopuolella. Näyttely kertoo,
miten samurai kasvoi tehtäväänsä ja mil
lainen oli tuon isäntäänsä tinkimättömäs
ti palvelleen ammattisoturin työ ja siihen
liittyvät velvoitteet. Esillä on upeita ase
pukuja, miekkoja, keihäitä ja muita asei
ta. Kokonaisia asepukuja on esillä yhdek
sän. Esineistöstä suurin osa on peräisin
rauhalliselta Edo-kaudelta, jolloin samuraikulttuuri kohosi suurimpaan kukoistuk
seensa ja samurait pystyivät jatkuvan so
dan käynnin sijasta keskittymään perin
teisten taistelutaitojen ja samuraihyveitten
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harjoittamiseen.
Samurait olivat myös virkamiehiä, avio
puolisoja, perheenisiä sekä kulttuurin ja ru
nouden tuntijoita. Näyttely valottaa myös
samurai-kulttuurin vähemmän tunnettuja
puolia, naisen asemaa, naissamuraitten toi
mintaa, seksuaalikäsityksiäja lasten kasva
tusta. Seppuku on samurain kunniakäsityksen peruspilareita, sillä on näyttelyssä myös
oma osastonsa.
Samurai -näyttelyn esineistö tulee Pie
tari Suuren etnografisen ja antropologisen
museon, Kunstkameran kokoelmista. Esillä
on yli kolmesataa toinen toistaan kauniim
paa ja taidokkaammin valmistettua japani
laista esinettä. Tampereelta näyttely siirtyy
Malmöön ja sen jälkeen Keski-Eurooppaan.
Se on Vapriikin, Malmön museoitten ja
Kunstkameran yhteistuotantoa.
Näyttelyn yhteydessä Vapriikissa järjes
tetään todellinen japanilaisen kulttuurin ke
vät. Kevätkuukausina jäljestetään luentosar
joja, budolajien esittelyitä, työnäytöksiä ja
tapahtumia, joissa valotetaan muita japani
laisen kulttuurin puolia. Tietoja ohjelmas
ta ja näyttelystä saat Vapriikin kotisivuilta,
www.tampere.fi/vapriikki.
SAMURAI - tuhat vuotta kulttia ja kult
tuuria Vapriikissa Tampereella 14.2-5.9.
2004.

Japanilaista nykykirjallisuutta
Haruki Murakami
SPUTNIK-RAKASTETTUNI
Haruki Murakami on Japanin tunnetuimpia ja suosituimpia nykykirjailijoita.
Sputnik-rakastettuni on tarina kadonneesta rakastetusta, salapoliisikertomus,
inhimillisen kaipuun kuvaus, filosofinen arvoitus. Murakamin unenomaisen
vangitseva romaani heijastaa ihmisen vaikeutta löytää tietä toisen ihmisen luo,
päästä mukaan toisen maailmaan.
Keltainen kirjasto. Suom. Ilkka Malinen. Sid. 252 sivua
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Sushin kokkausta

Sushin valmistusta

Valmiina maistamaan

Sushiannos
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Kenichi Kakuta

APINAN VUODEN JUHLA
Perinteen mukaisissa merkeissä.
Ravintola KOTOSSA
Su 25.1.2004 klo 15.00
Kalevankatu 21

Japanilaista hyvää ja
KANPAI-malja puheenjohtajamme
Ronny Rönnqvistin tapaan!
Ja ne ARPAJAISET!
Apina veloittaa lystistä 21 e
Ilmoittautuminen viimeistään 6.1.
Ulla Aijamaa p. 09- 724 5031 tai ulla.arjamaa@japaninkulttuuri.net
tai 19.1. mennessä p. 09-698 6496 / Lappalaiset

Huom!
Mukaan mahtuvat 30 ensimmäistä ilmoittautunutta.
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ラヌアのシモンヤノレビで
ちょっと休みませんか
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

Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous-ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja. Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.
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ROVANIEMENTIE 29, 97700 RAUNUA
OLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI
061-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua.fi/japanitalo
AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

Japaninkielinen Lastentarha

Kinder House Kamesan

Tervetuloa tutustumaan!
Lisätietoja numerosta：
09-670536 (puh/fax)
tai sähköpostilla：
yuko. human. service@kolumbus. fi
Kinder House Kamesan
Neitsytpolku 10
00140 Helsinki
http://www.kolumbus.fi/kamesan
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO
(suomeksi ystävä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksu
ton. Aineisto on tervetullutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan pää
toimittaja Ritva Larva-Saloselle
sähköposti: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net

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 nume
rot: 22 eli KEN ja 23 eli EN jäsenhinta 12 €, muut 13,50 €
^postituskulut. Joitain numeroita ei enää ole saatavissa, sillä painos on
pieni ja Hashista on tullut keräilykohde.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi Hashit numero 9,10,11-12 ja
13 myydään erikoishintaan 1,70 € +postituskulut.
HASHIEN AIHEET

橋

Japanilainen teatteritaide (1)
Historia ja yhteiskunta
Kirjallisuutta
Käsittelee eri taidelajeja:
musiikkia, elokuvaa,
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.
8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm.
Chimako Tadan runoja,
keskiajan sotaepiikkaa
10.10-vuotisjuhlanro, Heiankauden kirjallisuutta, Zenmaalaustaiteen tyhjyys, Japani
kansaivälistymisen paineessa ym.

4.
5.
6.
7.
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11.-12. Japanilainen maailmankuva
13. Vanhuus Japanissa
14. Tila ja maisema (1)
15. Japanilainen kuvaamataide (1)
16. Musiikki (1)
17. Japanin luonto (1)
18. Japanilainen tanssi (1)
19. Furo-sauna (1)
2〇• BU - Samurain ammatti (1)
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen
puutarhaan

Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS-

SUOMALAINEN KANJISANAKIRJA (1998)
Kirja sis. 2228 kanjia eli kiinanmerkkiä lueteltuina 214 radikaalin
(tunnusosan) mukaan, sekä 4 659 kanjeista muodostettua itsenäistä sanaa.
Sanoille on suomen- ja japaninkieliset
hakemistot, samoin on hakemisto kanjien kiinalaisperäisille äänneasuille.
Jäsenhinta 25 € 4- postikulut
muut 29 € 4- postikulut

Tadaaki Kawata: JAPANIN KIELI
Pitkään suosiossa ollut, ainoa suomen
kielinen oppikirja.196 sivua
Jäsenhinta 13,50 €, muut 15 €
Kasetti I 8,40 €, kasetti II 6,70 €
sanasto 3,40 €,lisäksi postikulut

Pirjo-Riitta Kuusikko:
JAPANESE LITERA
TURE IN FINNISH
LANGUAGE,
BIBLIOGRAPHY

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetus
ta japanilaisesta kirjallisuudesta kiin
nostuneille, luettelot mm. teoksen,
tekijän, genren ja kääntäjän mukaan.
80 sivua
Hinta 8,40 € 4- postikulut

TILAUSKUPONKI
Tilaa tällä kupongilla, osoite: PL 305, 00101 Helsinki.
Pankki: SAMPO 800018-78964437

HASHI

PINSSI

T. KAWATA: JAPANIN KIELI____ SANASTO____ KASETTI I____ II____
T.J. TUOMI: JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA

P-R. KUUSIKKO: JAPANIN KIRJALLISUUS, BIBLIOGRAFIA

TILAAJAN NIMI___________________________________________________
LÄHIOSOITE______________________________________________________

POSTITOIMIPAIKKA
PÄIVÄMÄÄRÄ

PUH/FAX
ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT

趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMASSA,
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.

IKEBANA：

su 8.2., 7.3. klo 11,30 Hinta 7€/kerta, sisältää materiaalin.
Ilmoittautuminen: Laura Lappalainen puh/fax 09-698 6496

KOKKAUSKURSSIT：

Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana Kakuta-san.
Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09-692 2106 (k), 09- 692 7522 (t). Kevään kurssit 18.1.,
22.2., 21.3. ja 18.4. Keittiöön mahtuu 7-8 henkilöä, herkut syödään paikalla.

KALLIGRAFIA:

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

JAPANINKIELI： Tiedustelut Pia Matilainen p. 09-753 3171
JAPANIN KESKUSTELU:

Tiedustelut Midori Tsunoi p. 0400-462 079

MOCHI-JUHLA:

Suomalais-japanilaisen yhdistyksen jäijestämä Mochi-juhla
pidetään su 11.1.2004 juhlasali Kirjassa, Kirjatyöntekijänk.1 〇, katutaso, klo 15-17.
Tilaisuus on tarkoitettu Japani-yhdistysten jäsenille perheineen, hinta 5€/jäsen.
Oma essu mukaan. Ilmoittautuminen viimeistään 29.12.2003/Juha Laitinen,
050-406 2744. Mainitse samalla,
mitä yhdistystä edustat.

MIEKKAPIIRI:
Tiedustelut Ronny Rönnqvist p. 09-595 068

TEETAIDE:
Urasenke Suomen osasto jäljestää teetaiteen
kurssin keväällä 2004. Ensimmäinen harjoitus
tammikuussa, sen jälkeen joka sunnuntai
klo 11-16 Annalan kartanossa, J-sivurakennus,
Hämeentie 154 (puistoalue). Ilmoittautumiset:
15.1. mennessä 050-412 7581/Pirjo Kytö.
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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 € 20
Pankkiyhteys: Sampo 800018-78964437

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_______________________________

Allekirjoitus___________________________
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