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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: 650 kpl 
Päätoimittaja: Ritva Larva-Salonen, puh. 040-7298 694
Aineisto on tervetullutta lehteen: ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net 
Faksit: 09- 698 6496 (Antti ja Laura Lappalainen)

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)

Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa.
Lehteen tarkoitettu materiaali tulisi toimittaa päätoimittajalle.

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 konsert- 
tiryhmien vierailuja, näyttelyitä, elokuvailtoja 
ja myyjäisiä.

Julkaisut:
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomo- 
jäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu, 
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä suo- 
mi-japani-suomi sanasto.

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
kotisivut: 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「水の音jコン 

サートを初め、日本i!）、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「檄年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.Box 34,00101 
Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで 

す。
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Kansien kuvat: Etukannen kuva on 
11-vuotiaan Outi Ohra-ahon piirtä
mä ja tietokoneella värittämä. Hän 
on manga-fani. Outi kävi katsomas
sa Kissojen valtakunta -elokuvan, 
josta inspiraatio kuvaan.

JÄSENMAKSUJA (tilinro 800018- 
78964437) maksettaessa pyydämme 
aina ilmoittamaan pankkisiirron 
VIESTI-osiossa jäsenen nimen jä- 
senrekisterin ylläpidon helpottami
seksi. Kiitos!

Muuttuneet osoitetiedot toivomme 
lähetettävän postitse osoitteeseen: 
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry., 
PL 305, 00101 Helsinki
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YHDISTYKSEN KIRJASTO

Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suomennettua japanilaista kauno- 
kiijallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjastoon tilataan myös eng
lanninkielisiä lehtiä The East (tekstejä kulttuurista tekniikkaan) ja Daruma 
(japanilaista taidetta ja antiikkia).

Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimitse: Pirjo Kytö 050-4127582, 
Ulla Arjamaa 09- 724 5031 tai Laura Lappalainen 09- 698 6496.
Kirjasto sijaitsee yhdistyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2004
PUHEENJOHTAJA RONNY RÖNNQVIST 09- 595 068

VARAPUHEENJOHTAJA FRED KAPRI
fred.kapri @japaninkulttuuri.net

09- 692 7522

SIHTEERI ULLA ARJAMAA 
ulla.arjamaa @j apaninkulttuuri .net

09-724 5031

TALOUDENHOITAJA ANTTI LAPPALAINEN 09- 698 6496
lappalaiset@pp.inet.fi

KARI KOSKIKALLIO 0400-940 171
kari.koskikallio@satama.com

RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694
ritva.larva-salonen@japaninkulttuuri.net

TOMOKO SAITO-SOINISALO 
tomokosaso@kolumbus.fi

040-548 1180

VARAJÄSENET SEIJA SAVOLAINEN
seija.savolainen@hel.fi

050-5367 039

LAURA LAPPALAINEN
lappalaiset@pp.inet.fi

09-698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
KIRJASTONHOITAJA PIRJO KYTÖ 050-412 7582

MATICAT MINNA KARENSALO 040-846 9418

JULKAISUJEN MYYNTI ANTTI LAPPALAINEN 09-698 6496

TOMON PÄÄTOIMITTAJA RITVA LARVA-SALONEN 040-7298 694

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
ELOKUVAT RONNY RÖNNQVIST 09-595 068

IKEBANA LAURA LAPPALAINEN 09-698 6496

JAPANIN KIELI PIA MATILAINEN
pia.matilainen@japaninkulttuuri.net

JAPANIN KESKUSTELU MIDORI TSUNOI 0400-462 079

KALLIGRAFIA YOKO KOBAYASHI-STJERNA 09-724 6746

RUOKA KENICHI KAKUTA (klo 12.00 jälk)
FRED KAPRI

09-395 2992
09-692 7522
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Vuoden vaihtuessa

Joulun aikaan liittyy kovasti kiirettä, 
niin töissä kuin kotipuuhissa. Välillä 
on pysähdyttävä ja katsottava, miten 
omaa elämää kannattaisi jäljestää. 
Mikä on tärkeintä? Mistä pitäisi luo
vuttaa? Ongelmani on, että haalin 
itselleni hommia ja poden syyllisyyttä, 
kun en ehdi paneutua innostaviin asi
oihin tarpeeksi hyvin. Jälki ei tyydytä. 
Näin on käynyt Tomon kanssa. On 
siis aika luovuttaa ohjat paremmalle 
organisaattorille.

Ensi vuoden alusta Tomoa rupeaa 
tekemään Paula Ronkainen. Hänellä 
on japanologin koulutus. Paulahan on 
jo kirjoittanut haastattelusarjaa To- 
moon.Hänen apunaan aloittaa myös 
innokas avustajajoukko, mutta heidät 
Paula varmasti esittelee. Tuntuu hy
vältä luovuttaa ohjat pätevälle ja te
hokkaalle ihmiselle.
Perinteisesti JKY:n uusi vuosi alkaa 

vauhdikkaasti. Ensin viestetään mui
den pääkaupunkiseudun Japanin ystä- 
vyysyhdistysten kanssa yhteistä 
Mochi-juhlaa (9.1.).Sitten ovat vuo
rossa Matkamessut (22.—23.1), joil
la JKY:llä on oma pöytä. Tammikuu 
huipentuu Uuden vuoden juhlaan, 
jota vietämme yhdistyksen kanssa 
ravintola Kabukissa 30.1. Tervetuloa 
mukaan!

Helmikuussa on vuorossa sääntömää
räinen vuosikokous. Annantalolla 
kokoonnumme taas tarkastelemaan 
vuosikertomusta ja valitsemaan johto
kuntaa. Päivämäärä on tiistai 22.2. klo 
17:3〇. Kokouksen lopuksi on tiedossa 
kaffeet.

MERII KURISUMASU 
TO YOI SHINNEN ! !

Ritva
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PIDÄTTEKÖ ENKASTA?

Japaninkävijän ei pitkään tarvitse olla 
maassa tulematta kosketukseen oma
peräiseen musiikkiin, joka on sekoitus 
länsimaista ja japanilaista sävelaines- 
ta. Enka-mxsiikki tulee vastaan pikku
katujen baareissa, radiossa ja televisi
ossa. Musiikkilaji ei juuri ole levinnyt 
Japanin rajojen ulkopuolelle, vaikka
kin jotkut naapurimaat ovat lainanneet 
siitä aineksia omaan musiikkiinsa. 
Japanissa enkan asema on jotakuinkin 
sama kun tangon Suomessa; Se on 
etupäässä varttuneimpien ihmisten 
musiikkilaji. Enkan kultakausi sijoit
tuu sodanjälkeisiin vuosikymmeniin ja 
tänä päivänä se käy toivottoman tun
tuista taistelua sekä uiko- että koti
maan pop-musiikkitaij ontaa vastaan.

Mitä sitten on enkä? Japanilainen vas
taus voisi olla: "'Nihonjin no kokoro>\ 
japanilaisten sielu. Tyypillinen enkä 
koostuu varsin melankolisesta melodi
asta ja tekstistä, joka kertoo onnetto
masta rakkaudesta, kyyneleistä, suru
jen hukuttamisesta säkeen tai kaipuus
ta kotiseudulleen (furusato). Esiintyji
nä ovat sekä nais- että miespuoliset 
laulajat, jotka usein esiintyvät perin
teellisessä vaatetuksessa. Ja karaoke- 
baareissa enkaa lauletaan joka ilta 
tuhansia kertoja.

Enkan historiaa

Enkan juuret ulottuvat kauaksi Japa
nin kansanmusiikkiin (minyo). Lajil
taan se kuuluu kayokyoku-kategoriaan, 

eli populaarimusiikin suureen ryh
mään. Vaikutteita enka on saanut mm. 
Edo-kauden koutasta (lyhyet laulut) 
sekä naniwabushi-esityksistä. Varsi
naisesti enkaa mustuttavasta musiikki- 
lajista voi kuitenkin puhua vasta Mei- 
ji-kauden alussa. Etymologisesti sana 
enka katsotaan tulleen kanjista 

"en" (välittää sanomaa) ja 
“ka” (laulu). Ensimmäiset protoenkat 
kuten "Oppekepe-bushi" olivat aikan
sa poliittisia protestilauluja. Samoihin 
aikoihin tulivat muotiin myös shoka 
(koululaulut) sekä gunka 
(sotilaslaulut). Yhteistä kaikille oli, 
että säestys tapahtui pääosin länsimai
sin soittimin.

Ensimmäiset tunnistettavat enka- 
laulut syntyivät kuitenkin vasta 
Taisho-kaudella (1912-1926). Tuol
loin enkashi-laulajat kiersivät baareis
sa säestäen itseänsä kitaralla tai hanu
rilla. Käänteentekevinä mainitaan 
laulut (iKachusa no utaf, (Katjuusan 
laulu) vuodelta 1914 sekä "Kago no 
uta,f (Lintu häkissään) vuodelta 1923. 
Varsinaisen läpimurron enkä kuiten
kin sai vasta ennen Toista maailman
sotaa. Tähän vaikutti suuresti äänitys- 
tekniikan paraneminen sekä gramo- 
fonilaitteiden yleistyminen. Hittejä 
tältä aikakaudelta ovat mm. (iKage o 
shitaite" (Kaipaan muistoasi) sekä 
“Sake wa namida ka tameiki 
ka?,f (Sake on kyyneleeni tai huo
kaukseni?).
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Enkan suosio on aina ollut kytketty 
maan taloudelliseen tilanteeseen. Eipä 
siis ihme että lajin suosio oli huipus
saan sodanjälkeisinä vuosikymmeni
nä. Tällöin enks sai myös vaikutteita 
sekä amerikkalaiselta popmusiikista 
että ranskalaisesta chansonista. Eräs 
ensimmäisistä uuden tyylin enka- 
kappaleita oli Namiki Michikon vuo
den 1945 hitti Ringo no 
utaf, (Omenalaulu). Omenat olivat 
silloin kysyttyä tavaraa! Seuraavat 
kolme vuosikymmentä olivat sitten 
enkan kulta-aikaa, joka synnytti sellai
set valovoimaset tähdet kuten Misora 
Hibari, Shimakura Chiyoko, Kasuga 
Hachiro sekä Minami Haruo. Myö
hemmin seurasivat sitten esim. Kana
zawa Akiko, Murata Hideo ja Kitaji- 
ma Saburo. Näistä Misora Hibari oli 
enkan varsinainen megatähti. Hän teki 
elämänsä aikana 1700 äänitystä ja 
osallistui 150 elokuvaan. Hänen hau
tajaisiin vuonna 1989 osallistui arviol
taan 42000 surijaa.

Enkan tunnusmerkit

Mitkä ovat sitten enkan tunnusomaiset 
pirteet? Enkan sävelkuviota on hie
man vaikea määritellä. Useimmiten se 
on hidas ja melankolinen, mutta sa
malla myös rytmikäs. Perinteellisten 
lyömäsoittimien käytöllä ja rytmin 
muutoksilla pyritään aikaansaamaan 
tekstiä myötäileviä dramaattisia efek
tejä. Toisaalta enkan repertoaariin 
kuuluu myös iloisia bon-odori tyyppi
siä kappaleita. Enkassa käytetään 
yleensä nk. pentatonista sävelasteik

koa yonanuki-skaala), josta puuttuvat 
neljäs ja seitsemäs nuotti (s.o. vain 
viisi nuottia per oktaavi). Perussoitti- 
mina käytetään mieluiten kielisoitti
mia kuten kitaraa, mandoliinia ja viu
luja, mutta taustalla myös puhallin- 
soittimia. Shamisenia, kotoa ja shaku- 
hachi/fueta käytetään myös usein 
''perinteisen'' tunnelman aikaansaami
seksi.

Myös laulutekniikka eroaa hieman 
länsimaisesta. Esiintyjät käyttävät 
varsinkin hitaissa kappaleissa nk. ko- 
bushi-vibraattoa ("nyyhkyvibraattoa") 
sekä nasaalista ääntä (hanagoe). Tyy
pillinen piirre enka-lauluja esittäessä 
on myös melisman (yuri/ 
ornamentaatio) sekä voimakkaan jäl-

Misora Hibarin kasetin kansi.
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Misako Hiban, Shimakura Chiyoko, Kaneda 
Tatsue ja Okawa XX

大
川
栄»

kivibraaton käyttö. Riippuen laulun 
sisällöstä naisesiintyjä saattaa muuttaa 
äänilajiaan "raaemmaksi”，kun hän 
laulaa miehille kirjoitettuja tekstejä 
otoko uta). Miesesiintyjä, joka laulaa 
naisista (orina uta),on melkein poikke
uksetta tenori. Baritonit eivät yleensä 
laula naisille omistettuja tekstejä. Hei
dän fortensa sen sijaan ovat giri-ninjo 
(velvollisuus-inhimmillisyys) proble
matiikasta kertovat laulut. Nämä lau
lut käsittelevät usein yakuza- 
maailmaa. Monet tämäntyyppiset en- 
Azz-laulut ovat tulleet suosituksi yaku- 
za-elokuvien teemalauluina. Esiintyji
nä ovat tällöin olleet alan kuuluisat 
tähdet itse, kuten Kobayashi Akira, 
Takakura Ken tai Tsuruta Koji. Mura- 
ta Hideo laulaa melkein yksinomaan 
tämäntyyppisiä lauluja.

Kuten jo alussa mainittiin, niin enkan 
peruskaavaan kuuluu melankolisuus ja 
surullisuus. -tekstit sisältävät 
tyypillisesti seuraavanlaiset avainsa
nat: eroaminen, saavuttamaton rakka
us, nainen, mies, yksinäisyys, koti kai
puu, kylmyys (Pohjois-Japani), sade, 
kyyneleitä sekä tietenkin sake ja juo
minen (useimmiten yksin). Rakenteel
taan enka-teksti koostuu tavallisesti 
kolmesta säkeestä, kukin 4-8 rivin 
pituisina. Tähän formaattiin mahtuu 

koko kertomus. Esimerkkinä varsin 
tyypillisestä enka-säkeestä annetta
koon tässä Voshi Ikuzon “Sake yo" 
vuodelta 1988:

Namida ni yva ikutsumo no 
omoide ga aru 

kokoro ni mo ikutsuka mo 
kizu mo aru 

hitorizake tejakuzake 
enkä 〇 kiki nagara 

hororizake sonna yoru mo 
tamanya na isä

Minulla on niin paljon muistoja 
näissä kyynelissä 

Minulla on useita haavoja 
myös sydämessäin

Yksin juoden, kaataen itselleni, 
enkaa kuunnellen, tulen tunteelliseksi 

juodessani
Tuollainen ilta aina silloin tällöin kai 

menettelee.

Tätä kuunneltaessa jokaisen japanilai
sen mieleen tulee että onpa surullista 
kun on niin yksin että joutuu jopa kaa
taa sakea itselleen. Joskus lauluun 
kuuluu myös puhutun monologin 
asuun sisälletty nyyhkytarina. Jotkut 
laulajat ovat erikoistuneet määrätyn- 
tyyppisten laulujen esittämiseen, ku
ten edellä mainittu Yoshi Ikuzo, joka 
yleensä lauloi sakesta ja juomisesta. 
Toiset laulavat etupäässä kotiseudus
taan, menetetystä rakkaudesta, meri
miehistä ja satamista jne.

Varsinaiset enka-tähdet ovat yleensä 
olleet varsin nuoria, 20-30 vuoden
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Murata kasetin kansi

ikäisiä, mutta esimerkiksi Misora Hi- 
bari ja Murata Hideo säilyttivät suosi
onsa koko elämänsä aikana. Esiinty
essään enka-laulajat tavallisesti valit
sevat asunsa laulun sisällön mukaises
ti. Perinteisiä aineksia sisältävät laulut 
vaativat yleensä kimonoa naisesiinty- 
jien kohdalla ja yukataa tai hakama- 
haori kombinaatiota miesesiintyjien 
kohdalla. Kun lauletaan rakkaudesta 
ja baarien ja satamien maailmasta, 
naisesiintyjillä on yleensä pitkä iltapu
ku päällään ja miesesiintyjillä puku tai 
smokki. Tämän päivän enka-tähdistä 
mainittakoon mm. Ishikawa Sayuri, 
Sakamoto Fuyumi, Godai Natsuko, 
sekä Ayako Fuji. Miesesiintyjistä van
hat konkarit Mori Shinichi, Itsuki Hi

roshi ja Hosokawa Takashi ovat "still 
going strong”.

Kun tarkastellaan enkan tilannetta 
tänä päivänä, niin on selvää että enkan 
surumieliset tekstit ja melodiat eivät 
vetoa japanilaiseen nykynuorisoon, 
joka muun nuorison tapaan vaatii 
enemmän aktionia. Tai sitten suosion 
vievät viehättävät kawaiko-chanit, 
joiden laulut yleensä sisältävät pari 
sanaa englantia ja joiden suosio par
haimmillaan kestää vuoden tai parin. 
Enkan suosio on selvästi laskenut vii
me vuosikymmeninä, varsinkin silloin 
kun Japanilla meni lujaan. Mikä on 
siis enkan tulevaisuus? Nyt talous on, 
ainakin makrotasolla, ollut kiikun 
kaakun monta vuotta ja tämä luulisi 
enteilevän enkan paluuta. Enkan suo
sio onkin mennyt aaltoina. Uusi tähti 
enkan taivaalla tietenkin ainakin het
kellisesti lisää lajin suosiota myös 
nuoremmissa sukupolvissa ja nykyään 
on myös ''fuusioenkaa" joka lainaa 
hieman sieltä sun täältä. Vanhantyyli- 
sellä enkalla on kuitenkin varsin sta
biili ja vankka kannattajajoukko yli 
50-ikäluokassa, joten on ennenaikaista 
puhua enkan kuolemisesta sukupuut
toon. Kyllä enkä näillä näkymillä tu
lee tutkailemaan japanilaista sielua 
vielä tulevaisuudessakin.

Miten enka sitten sopii suomalaisten 
korviin? Väittäisin että varsin hyvin! 
Voisi leikillisesti sanoa että "meilll 
jenkka, heill enkka". Perussävyltään 
tyypillinen enka ei mielestäni eroa 
merkittävästi perussuomalaisista mol-
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livoittoisista laulelmista. Kaukaa 
kuunneltuna voisi joskus jopa kuvitel
la, että joku enka-kappale on suoma
laista alkuperää. Enkaan kannattaa 
ehdottomasti tutustua jollei nyt satu 
olemaan hardrock- tai räppäri-fani. 
Ongelmana tietenkin on enka-levyjen 
saatavuus Japanin ulkopuolella. Vaik
ka hyvin varustetuissa eurooppalaisis
sa levykaupoissa yleensä on laaja vali
koima klassista japanilaista musiikkia 
kuten koto, shamisen, shakuhachi, 
kabuki, o-daiko, niin enka-levytyksiä 
ei vaan löydy. Tässä olisi ehkä jolle
kulle markkinarako? Joistakin japa- 
nishopeista levyjä kyllä saattaa satun
naisesti löytää ja nykyään tietenkin 
myös netin välityksellä. Japanin reis
sun yhteydessä homma tietenkin hoi-
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tuu, mutta yksin levykauppaan menty
nä menee kyllä helposti sormi suuhun 
-vaikka kyllä sielläkin selviää. Var
minta on ottaa joku japanilainen kave
ri mukaan, joka todennäköisesti 
(varsinkin jos on nuorempaa ikäluok
kaa) hieman hämillään voi myyjälle 
selittää että " tässä nyt on tällainen 
hullu gaijin, joka tykkää enkasta!"

Enka fani Ronny
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Runot kirjoitti
Kirsti Suomivuori
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2005

Aika Tiistaina 22.2.2005 klo 17:30
Paikka Annantalon auditorio, 2. krs, Annankatu 30, Helsinki

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 2004 vuosikertomuksen hyväksyminen.

6. Yhdistyksen vuoden 2004 tilien ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili-ja vastuuvapauden 
myöntäminen johtokunnalle ja taloudenhoitajalle.

7. Jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksun maksuajasta päättäminen.

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2005.

9. Johtokunnan jäsenten valinta. Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan varsi
naiset jäsenet ja varajäsenet.

10. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta vuoden 2005 tilejä
ja hallintoa tarkastamaan.

11. Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat.

12. Kokouksen päättäminen.
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JAPANI
• erikoishinnat jäsenille
• kampanjahinnat
• ryhmämatkat
• junapassit
• hotelli, minshuku ja ryokan -varaukset

日本への会員向け特別運賃のご提供

期間限定の特別航空運賃のご案内

団体旅行のお手配
ジャパンレイルパスの発券

日本のホテル•民宿•旅館のお手配

Lisätiedot
詳細は下記弊社までお願い致します。

Japanin Spesialisti
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Vain jäsenille

JAPANILAISTYYLINEN UUDENVUODEN

MOCHI -JUHLA

Su 9.1.2005 klo 15.00 ~17.00
(Hgin Kiijatyöntekijäin Yhdistyksen) 

KIRJA -juhlasali
Kirjatyöntekijäinkatu 10,l.krs (Kruununhaka)

Perinteinen ja näyttävä vuoden vaihtumiseen 
liittyvä perhetapahtuma. Mochin, uudenvuoden riisikakkujen, tekoa au

tenttisin välinein liukuvasti pitkin iltaa.

Tule valmistamaan oma mochi -kakkusi, 
jonka voit sitten itse nauttia. Ota oma essusi mukaan!

Tule nauttimaan japanilaisen uudenvuoden tunnelmasta, 
mukavasta yhdessäolosta ja muusta ohjelmasta!

Hinta: aikuiset eur 6 hlö / lapset 5-12 v. eur 3 hlö 
Maksu ovella (sis. materiaalit ja vuokran)

Tilaisuus jäljestetään yhdessä muiden 
Japani-yhdistysten kanssa. 

Kullakin yhdistyksellä on tilaisuuteen oma kiintiönsä.

Ilmoittautumiset viim. MA 29.12.2004 mennessä 
sähköpostitse: ulla.aijamaa@japaninkulttuuri.net
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KARTTA, KOMPASSI JA KORKEUSKÄYRÄT

Aichin maakunnassa jäljestetään ensi 
vuoden elokuussa suunnistuksen 
maailmanmestaruuskilpailut, ensim
mäiset sellaiset Aasian maaperällä.

Suunnitellessamme muutaman vuoden 
tauon jälkeen turistimatkaa Japaniin 
tuli mieleen käydä netissä tutkaile
massa mahdollisuuksia toteuttaa pit
käaikainen haave osallistua suunnis- 
tuskilpailuihin Japanissa. Olinhan 
vuosien varrella suunnistanut yli kym
menessä Euroopan maassa, alppimais
ta tasankomaihin.

Onneksemme juuri suunnittele
manamme matka-ajankohtana Nago- 

yan lähistöllä oli kaksi kansainvälistä 
kilpailua taijolla ja kilpailujen järjes
täjät hyväksyivät hieman myöhäisen 
ilmoittautumiseni. Niinpä marraskui
sesta Japanin-matkastamme tuli kah
den teeman matka: ruumiin kulttuuria 
ja perinteistä turismia. Nagoyan tie
noilla kuljimme suunnistusmaastossa 
ja Kiotossa tutustuimme kaupungin 
nähtävyyksiin.

Finnairin lento Osakaan ja Shinkan- 
senilla Nagoyaan vaati oman veronsa 
ja
ensimmäinen koko päivä Japanissa 
kului paikallisaikaan sopeutumiseen ja 
sitten seuraavana päivänä itse asiaan.

Puistosuunnistus Okadassa

Puolen tunnin junamatkan päässä Na- 
goyasta etelään, Odaka Ryokuchi- 
puistossa jäljestettiin Park World 
Tour1 in osakilpailu maailman valioille 
ja samassa maastossa valioiden maa
liintulon jälkeen eri ikäisille ja kokoi
sille osallistujille keskimatkan Japanin 
mestaruuskilpailut.

Järjestelyistä näki, että suunnistus on 
Japanissa kääpiöluokan laji verrattuna 
pohjoismaihin tai Keski-Euroopan 
merkittäviin tapahtumiin. Kilpailu- 
keskus oli rakennettu vaatimattomasti 
muutamaan telttaan. Tosin tarpeelli
nen kilpailumateriaali oli saatavilla 
kuten oli luvattu, lähtö- ja maalialue 
selkeitä ja yleisön oli mukava seurata
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Markku Aijamaa tutkii karttaa kisapaikalla.

kilpailua. Yllättäen kotoisammista 
kisoista tuttuja suunnistustarvikkeiden 
ja pikkupurtavien myyntikojuja oli 
tavattoman vähän, ja limsa loppui 
kesken! Japanissa!

Puisto on pehmeästi kumpuileva, ruo- 
hikkoinen ja melko aukea, mutta toki 
alueelta löytyi myös tiuhaa bambu- ja 
muuta metsää. Aukea ja kumpuileva 
maasto sai suunnistajissa kuitenkin 
aikaan yllättäviä sekoiluja rastien löy
tymisessä ainakin tällaiselle metsä- 
suunnistukseen tottuneelle suomalai
selle! Japanilaiset ulkoilijat näyttivät 
nauttivan ihanasta viikonloppusäästä, 
lapsiryhmät pitivät riemukasta mete
liä. Piknik-rauhasta oli pidetty huolta: 
golfaaminen ja koirien tuominen nur

mikkoalueelle oli kielletty.

Normaalikisa Shimoyamassa

Sunnuntaina 7.11.oli vuorossa nor- 
maalimatkan maailman cupin osakil
pailu valioille ja East Japan Orientee
ring Competition muille osallistujille.
Nagoyasta kisapaikalle päästiin junal
la Higashi Ogazakin asemalle, josta 
kilpailujäijestäjät olivat hoitaneet etu
käteen varanneille bussimatkan vuor
ten rinteille, Shimoyaman kylään. 
Tienvarsinäkymät antoivat aavistuk
sen siitä, minkälaisessa maastossa 
juostaisiin. Rinteet olivat huomatta
vasti jyrkempiä kuin lauantaina puis
tossa, ja kapea tie kiemurteli nousten 
yhä ylemmäs.

Paikan päällä englanninkielistä infor
maatiota oli niukasti. Japanin kieltä- 
taitamattoman oli vaikea selvittää, 
mistä löytyvät kartta ja tarvittava ma
teriaali ja missä sarjoissa käytetään 
rintanumeroita. Ullan vähäisestä japa- 
ninkielen taidosta oli todella huo
mattavasti apua. Kilpailun toimitsijoi
den joukossa oli kyllä muutama, jotka 
osasivat opastaa englanniksi. Lähtöru- 
tiinit toimivat hyvinkin samalla tavoin 
kuin eurooppalaisissa kisoissa. Maasto 
oli sitten oma kokemuksensa, ainakin 
näin ylipainoiselle, huonokuntoiselle, 
"koukku-polvisarjan" veteraanille. 
Lähes nelivetoa vaativia, jyrkkiä, pit
kiä nousuja ja välissä niin tiuhaa bam- 
bumetsää erilaisine köynnöskasvei- 
neen, ettei läpi tahtonut päästä ilman 
viidakkoveistä.
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Ote Shimoyaman suunnistuskartasta.

Muita havaintoja

Kun vuoden 2005 elokuussa Aichissa 
on suunnistuksen MM-kisat, joihin 
liittyy myös ratoja tavallisille suunnis
tajille, toivoisi tarjolla olevan hieman 
enemmän englanninkielistä tietoa. 
Netistä löytyivät kilpailua koskevat 
tiedot helposti ja ne pitivät myös hy
vin paikkansa. Japanilaiset ovat eteviä 
antamaan "miten päästä perille"- 
ohjeita, bussien ja junien lähtö- ja 
tuloajat pitävät paikkansa. Hieman 
meitä kuitenkin mietitytti vuoden 
2005 kisoista kertovassa tiedotteessa 
se, että Aichin alueen lämpötilaksi 
elokuussa kerrottiin vain 24 - 27 astet
ta ja että ilman kosteusprosentti on 
alhainen. Viileän ilmaston ja tasaisen 
maaston Suomesta tulevan olisi hyvä 
tietää, että paljon kuumempaa voi 
olla, ja rasitusta lisää jyrkästi kumpui

leva maasto. Vuosia sitten Ulla oli 
kahtena kesänä pari kuukautta Tokios
sa heinä-elokuussa. Kuumuus ja ilman 
kosteus olivat melkein shokki, ja nii
hin oli tosi vaikea tottua.

Turisti osasto

Kiotossa kävelimme paljon - hotellis
ta olivat reippaan kävelymatkan pääs
sä Ginkakuji, Kyomizudera ja Gion 
sekä tietysti Shijödori kauppoineen ja 
ihanine ravintoloineen. Kinkakujille 
oli otettava pätkä maanalaista, samalla 
matkalla ihastelimme Ryoanjin kivi- 
puistoa. Ainoana sateisena päivänä 
tutustuimme Sanjuusangendön 1001 
patsaaseen. Hieno ja virkistävä matka, 
ilma kuin Suomessa kesällä parhaim
millaan.

Sitä varjostivat uutiset Niigatan maan
järistysalueelta. Televisiosta seurasim- 
me, miten nopeasti apua järjestyi ko
distaan pois joutuneille. He kertoivat 
kokemuksistaan ohjelmissa, joihin 
tulvi myös kertomuksia ja runoja ra
jun kokemuksen herättämistä tunteis
ta. Ihailimme japanilaisten tyyneyttä 
ja selviytymistä vaikeissa oloissa.

Markku ja Ulla Arjamaa
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KAIKUJA JAPANISTA (osa 4.)

Kaikuja Japanista on kirjoitussarja, 
jossa Suomessa asuvat japanilaiset 
kertovat kaksi tarinaa. Ensin per
soonallinen kertomus Japanista. 
Sen jälkeen tarina suomalaisesta 
kulttuurista, joka on hämmästyttä
nyt tai ihmetyttänyt haastateltavaa 
japanilaisesta kulttuurista tulleena. 
Artikkelisarjan neljäs osa jatkuu 
Miwa Yoshiakin haastattelulla.

Miwa Yoshiaki on syntynyt ja kasva
nut Tokion Senkawassa lähellä Ikebu- 
kuroa. Hän kävi Ochanomizun yli
opistoon kuuluvan ala- ja yläasteen, 
jonka jälkeen siirtyi Waseda yliopis
ton lukioon. Sen jälkeen hän jatkoi 
yliopisto-opiskelujaan Wasedan yli
opistossa pääaineena yleinen historia 
ja erityisesti Länsi-Euroopan historia. 
Lopputyönsä hän kirjoitti Suomen 
poliittisesta historiasta. Miwa on ollut 
erityisen kiinnostunut Suomen poliitti
sesta historiasta I ja II maailmansotien 
välisenä aikana. Häntä kiinnostaa var
sinkin Lapuan liike, talvi- ja jatkosota. 
Lisäksi Miwaia kiehtoo Suomen it
senäistymisprosessi, sillä ensin Suomi 
oli monta sataa vuotta Ruotsin vallan 
alla ja sitten noin 100 vuotta Venäjän 
vallan alla. Hänestä on erittäin mielen
kiintoista, miten Suomi tuli suomalai
seksi, suomalaisen identiteetin muo
dostuminen suomalaiseksi ja Snell
man ym. suomalaisuusajatuksen herät
täjät.
Miwa tuli Suomeen ensimmäisen ker
ran vuonna 1984, jolloin hän opiskeli 

Suomen historiaa vuoden verran Jy
väskylän yliopistossa. Palattuaan Ja
paniin ja valmistuttuaan Wasedan 
yliopistosta hän jatkoi opintojaan ja 
haki tutkijanpaikkaa Helsingissä si
jaitsevaan Japanin lähetystöön. Hän 
sai paikan ja tuli Suomeen toisen ker
ran vuonna 1987. Hän toimi tutkijana 
kolme vuotta, jonka jälkeen siirtyi 
Japanin ulkoministeriön palvelukseen 
ja oli Suomessa aina vuoteen 1994 
asti. Hänen tehtävänään oli ensin seu
rata Suomen politiikkaa ja idänkaup
paa, jonka jälkeen hän toimi sitten 
kulttuuriattaseana. Siten hän oli todis
tamassa värikkäitä historiallisia tapah
tumia näköalapaikalla, kun Neuvosto
liitto luhistui ja monet siihen kuulu
neet maat itsenäistyivät kertaheitolla.

Ensimmäisen työrupeaman jälkeen 
Miwa palasi Tokioon, jossa vierähti 
reilut kuusi vuotta. Siellä hän toimi 
YK-hallintoyksikössä ja seurasi esi
merkiksi maamiinakysymyksiä. Sitten 
hän siirtyi Lähi-idän ja turvallisuusasi
oiden pariin sekä analysoimaan uhka
kuvia. Vuonna 2001 hän palasi kol
mannen kerran takaisin Suomeen ja 
tällä kertaa vuorossa ovat yleiset asiat, 
jotka koskevat koko lähetystön toi
mintaa.

Miwa on naimissa japanilaisen naisen 
kanssa ja heillä on kolme lasta, joista 
vanhin on jo 16-vuotias ja nuorin on 
vasta neljävuotias, vilkas leikki- 
ikäinen. Miwa pitää erityisesti raik-
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käissä metsissä kävelemisestä ja Suo
messa niitä löytyy läheltä ja kaukaa. 
Lisäksi hän on ahkera lukemaan. Toi
sinaan hän vuorikiipeilee, tosin Suo
men matalissa tuntureissa se on hie
man hankalaa.

I) Historiaa ja politiikkaa

Miwa kertoo ilmeikkäästi suvustaan ja 
historiasta. "Kun toinen maailmansota 
päättyi ja Japani hävisi, oli isäni 18- 
vuotias nuorukainen ja tyypillinen 
keskiluokan japanilainen. Hän oli liian 
nuori osallistumaan sotaan. Isänisä oli 
aikoinaan sotinut Venäjä-Japani - 
sodassa vuosina 1904 -1905, mutta 
hän oli jo kuollut ennen toista maail
mansotaa. Äidinisä eli isoisä oli puo
lestaan perustanut tehtaan, joka tuotti 
erikoismetallia erilaisiin koneisiin, 
kuten lentokoneen moottoreihin ja 
torpedoihin sodan aikana, joten ame
rikkalaiset pommittivat tehtaan rauni
oiksi.^ Miwa kertoo lämpimästi iso
isästään, tällä oli hyvin perinteiset 
arvot ja tavat, jotka olivat muodostu
neet kovassa elämänkoulussa. "Kun 
Japanin modernisaatio alkoi 1800- 
luvun lopulla ja uusia tekniikoita tuli 
länsimaista vuonna 1899, isoisäkin 
omaksui senaikaista huipputeknologi
aa. Silloin oli vallalla seuraavanlainen 
ajattelutapa: wakon yousai, joka tar
koittaa Japanin sielu ja länsimainen 
osaaminen, jotka sitten yhdistetään." 
Miwan isoisä kertoi omia kokemuksi
aan ja muistojaan, jotka vaikuttivat 
syvästi pieneen poikaan. Isoisä kertoi 
esimerkiksi, että mies ei saa ikinä

pyytää apua, vaan hänen pitää pärjätä 
yksin; tai sitten hän sanoi, täytyy olla 
ylpeä japanilaisuudesta, vaikka opis- 
kellaankin länsimaista tekniikkaa. 
Murrosikäisenä Miwa pohti wakon 
yousaita ja sitä, onko se totta ja missä 
määrin.

"Isoisä sanoi hänelle myös usein, että 
pitää lukea paljon erilaisia asioita." 
Mutta tämä askarrutti Miwaa myös. 
Japanin talous kasvoi 1970-luvulla 
vauhdilla ja isoisän ajattelu tuki tätä 
kehitystä. Japani oli onnistunut kas
vamaan ja kehittymään. Oman per
heen historia sekä isoisän tarinat var
maankin osaltaan vaikuttivat siihen, 
että Miwa halusi opiskella historiaa. 
Euroopan historiaa lukiessa hän totesi, 
että siellä on olemassa yhtä pitkää 
historiaa kuin Japanilla, vaikka monet 
ulkomaalaiset sanovat joskus jopa 
päinvastoin. Hän valitsi oppiaineek
seen myös Suomen historian, sillä se 
antaa hänen mielestään uuden näkö
kulman, pohjoismaisen näkökulman, 
maailmantilanteeseen ja sen histori
aan. "Se antaa myös objektiivista suh
tautumista asioihin".
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Miwa kertoo, että Saksan ja Neuvos
toliiton välinen hyökkäämättömyysso- 
pimus toisen maailmansodan aikana 
oli järkyttävää. Hän myös pohdiske
lee, miksi Japani joutui mukaan sotaan 
ja oliko siinä Japanin ulkopolitiikan 
heikkoutta. Hän jatkaa, että Japanilta 
ehkä puuttuu tällainen objektiivinen ja 
analyyttinen ote, kun tarkastellaan 
maailmanpolitiikkaa. "Länsimailla on 
ollut siihen pitkät akateemiset perin
teet ja vahva asema katsomustavan 
mukaan. Lisäksi länsimailla on ollut 
entisiä siirtomaita, jotka ovat myös 
osaltaan kartuttaneet tietoutta, objek
tiivisuutta ja analyyttisyyttä." Miwasta 
on tärkeää, että historian avulla voi
daan tutkia erilaisia tapahtumia ja 
syitä siihen kuinka päädyttiin kysei
seen tilanteeseen ja pohtia sitten, olisi
ko tilanteessa voinut tehdä jotain toi
sin ja mikä olisi voinut olla paras 
vaihtoehto. Tämä antaa puolestaan 
mahdollisuuksia nykyaikaan.

Miwa kertoo, että isoisä tiesi myös 
Suomesta jonkun verran, varsinkin 
Venäjä-Japani (1904 -1905) sodan 
vuoksi. "Isoisä tiesi eversti Akashi- 
sanin, joka yritti jäljestää Tukholmas
sa Pietariin vallankumousta suoma
laisten välityksellä ja kaataa siten Ve
näjän tsaari. Akashi-san osti aseita 
Sveitsistä suomalaisille ja pietarilaisil
le, mutta aselaiva joutui karille Pietar
saaressa." Miwa sanoo, ettei isoisä 
tiennyt Suomen tilanteesta toisen maa
ilman sodan jälkeen, mutta että hän 
kertoi sen isoisälle, joka ei voinut kä
sittää, miten Suomen oli onnistunut 

säilyttämään itsenäisyytensä, kun 
Neuvostoliitto oli niin vahva.

Kun Miwa oli tutkijana Helsingin 
Japanin lähetystössä ensimmäistä ker
taa, "niin Japanilla ja Suomella ei juu
ri ollut muita yhteisiä asioita kuin 
Neuvostoliiton tilanne. Sen jälkeen on 
kuitenkin tapahtunut paljon. Suomi on 
liittynyt Euroopan unioniin vuonna 
1995 ja tarkastelee nyt tilanteita EU:n 
kautta. Suomen ja Japanin yhteistyö 
on lisääntynyt esimerkiksi tietoteknii
kan ja IT-alalla." Miwa sanoo, että 
Nokian puhelimissa on myös japani
laisia osia ja japanilaisilla yrityksillä 
on jopa oma tehdas Salossa eli he ovat 
Nokian alihankkijoita. "Suomi ja Ja
pani tietysti myös kilpailevat keske
nään, mutta toisinaan tekevät myös 
yhteistyötä, kuten Sendai-kaupungin 
tilanteessa, jossa etsitään teknologias
ta ratkaisuja vanhusten ikääntymiseen. 
"Miwa pohtii, että Japanin elinkeino
rakenne ja yhteiskunnan haasteet ovat 
samankaltaisia myös Suomessa, joten 
yhteistyötä voidaan kehittää hyvin 
monin eri tavoin.

Miwa sanoo helpottuneena, että 
"Japani on nyt loppujen lopuksi pää
semässä irti lamastaan, vaikka se kesti 
kauan. Japani kohtasi Suomea aikai
semmin ns. Kiina-ilmiön, kun monet 
japanilaiset yritykset siirsivät tuotan- 
tolaitoksiaan Kiinaan, jolloin se vei 
työpaikkoja Japanista. Monet tuotteet 
tehtiin siellä ja se vaikutti osaltaan 
myös deflaatiokierteeseen. Teknologia 
menetettiin Kiinalle ja se heikensi
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30.1.2005 klo 16 ■18:30

Ravintola Kabukissa, Lapinlahdenkatu 12

Luvassa 21 €:n hintaan hyvää ruokaa, 
mukavaa seuraaja ihanat arpajaiset

Ilmoittautumiset 21.1. mennessä: 
ulla.aq amaa @j apaninkultturi.net tai 
lappalaiset@pp.inet.fi puh:09-698 6496

Japanin kilpailukykyä. Nyt Japani on 
varautunut siihen ja se pyrkii nouse
maan myös Kiinan markkinoiden 
kautta. Digikameroita, digitv:tä ja 
muita kalliita tuotteita viedään sinne, 
mutta niiden valmistusta ei viedä Kii
naan. Yritykset tekevät strategisen 
päätöksen, että huipputeknologian 
tuotteiden valmistusta ei siirretä Kii
naan, vaan sinne viedään pelkästään 
valmiita tuotteita. Ensimmäinen Kii
na-ilmiön vaihe on nyt mennyt Japa
nilta jo ohi. Japani on myös mukana 
Aasian nuorten maiden dynamiikassa 
päijätäkseen ikääntyvän yhteiskuntan
sa kanssa. Tavoitteena on poistaa Aa
siasta korkeat tullit, jolloin sieltä voi
daan saada kasvua. Lisäksi esimerkik
si Meksikon kanssa on tehty vapaa
kauppasopimus eli FTA (free trade

agreement)."

Miwa on huomannut, että Kiina- 
ilmiössä on ainakin kolme vaihetta, 
josta edellä kuvattiin ensimmäistä 
vaihetta. "Toinen vaihe on esimerkiksi 
SARS-ilmiö ja vastaavan tyyppiset 
ongelmat tulevaisuudessa, mikä osoitti 
ihmisten ja tavaroiden liikkumisen 
haavoittuvuuden ja katkeamisherk- 
kyyden ja aiheutti siten myös Japanil
le hankaluuksia ja ongelmia. Kolmas 
ilmiö on globalisaatio itsessään. Suu
ren kysynnän vuoksi materiaalien, 
tuotteiden osien hinnat nousevat. Li
säksi Kiinalla voi olla vaikeuksia kas
vattaa tuotantoa ja infrastruktuurissa
kin on nähtävissä heikkoutta, josta voi 
helposti tulla pullonkaula, kun satamat 
eivät vedä jne. Tilanne voi muodostua 
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jopa rakenneongelmaksi, jos resursse
ja tuhlataan.Kiina-ilmiö(t) on moni
syinen ja haastavakin asia Japanille ja 
myös muille maille kuten Suomelle, 
joka painii Kiina-ilmiön ensimmäises
sä aallossa.

II) Samankaltaisuudet ja eroavuu
det

Miwalta on usein kysytty, että onko 
hän suomalainen. Kysymys sinänsä jo 
osoittaa, että Suomi on muuttunut ja 
kansainvälistynyt. Miwan mielestä 
suomalaiset ja japanilaiset ovat samal
la melko samanlaisia ja tavallaan hy
vin erilaisia. Hän pohtii, että mistähän 
sekin johtuu. "Mentaliteetti ja suhtau
tuminen ihmisiin on samanlaista. 
Alussa on vaikea tutustua, mutta sen 
jälkeen tutustutaan nopeasti. Suoma
laiset ovat joskus liian asiallisia, mutta 
japanilaiselle puolestaan kohteliaisuus 
on tärkeää." Hänestä on erikoista, että 
virastot ovat Suomessa kiinni kesälo- 
ma-aikaan, Japanissa ne ovat auki 
ihan normaalisti eikä voisi ajatella
kaan niiden olevan kiinni henkilökun
nan lomien takia.

Lisäksi hänen mielestään löytyy yhtä
läisyyttä siinä, "että Suomi on sijain
nut kulttuurin reunalla muuhun Eu
rooppaan ja Venäjään verrattuna, toi
saalta Japani on ollut myös reunalla, 
kun Kiina oli aikoinaan kulttuurin 
keskus. Lisäksi molemmilla mailla ei 
ole mineraaleja eikä merkittävää kai
vostoimintaa, vaikkakin Suomella on 
metsää. Ahkeruus ja kova työ on ollut 

tärkeää kummassakin maassa, luonto 
ja pellot ovat vaatineet raskasta työtä. 
Tästä ovat tulleet tärkeät työn tekemi
sen arvot. Lisäksi teollinen kehitys on 
alkanut molemmissa maissa myöhem
mässä vaiheessa. Toisaalta eroavuuk
sia on yhteiskunnan rakenteissa, josta 
johtuu myös erilaiset arvot. Suomalai
nen yhteiskunta on ollut läpinäkyvää, 
joka tulee entisistä kylätavoista, jol
loin syrjäkyliltä lähdettiin noin kerran 
viikossa kirkonkylälle ja samalla saa
tiin uutta tietoa, vaihdettiin kuulumi
sia ja keskusteltiin. Japanissa ei menty 
kirkonkylille asioimaan, vaan päämies 
hoiti kaikki tarpeelliset asiat eri kylien 
kanssa."

Miwa kertoo hymyillen, että Suomes
sa muodollisuus tutustumisessa on 
hyvin matala ja pian ollaan kavereita 
ja keskustellaan tuttavallisesti. 
"Japanissa ollaan puolestaan muodol- 
lisempia ja muistetaan oma ja toisen 
asema. Hierarkkinen taso säilyy eikä 
muodollisissa tilanteissa voi heittäytyä 
tuttavalliseksi vaan käyttäydytään 
muodollisesti tilanteen loppuun asti."

Miwaa haastattelusta lämpimästi 
kiittäen,

Paula Ronkainen
Kirjoittaja on filosofian maisteri Helsingin 
yliopistosta pääaineena Japanin-tutkimus. 
Hän on myös perehtynyt Kaakkois-Aasian 
kulttuuriin työskennellessään yli kaksi 
vuotta YK:n kehitysyhteistyötehtävissä 
Laosissa.
Sähköp. paula.ronkainen@saunalahti.fi
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PRESIDENTIN VIERAILUT PIKKUTARKKAA TYÖTÄ

Presidentti Taija Halonen ja valiokun
taneuvos Pertti Arajärvi tekivät viralli
sen vierailun lokakuussa Japaniin. 
Kurkistetaanpa, mitä virallisen vierai
lun järjestämiseen oikein kuuluu. Jär
jestelyistä kertoi suurlähettiläs Shigeo 
Kondon sihteeri Virpi Heino.

Presidentti voi tehdä kolmenlaisia 
vierailuita toiseen maahan. Ylintä 
tasoa edustaa valtiovierailu. Suomesta 
ainoastaan presidentti Koivisto on 
tehnyt valtiovierailun Japaniin. Hie
man alempaa protokollatasoa on viral
linen vierailu, joka sisältää vähemmän 
seremonioita. Tarkat muodot ovat 
maakohtaisia. Kevyintä tasoa ovat 
työvierailut, jollaisen presidentti Halo
nen teki joulukuussa Japaniin.

Tarkennuksia ja tiedusteluita

Valtion päämiehen vierailut vaativat 
usean eri tahon yhteispeliä. Presiden
tin kanslia, ulkoministeriö ja vastaan
ottajamaan ulkoministeriö oman suur
lähetystönsä kautta suunnitelevat ja 

toteuttavat järjestelyt. Ennen matkaa 
on tehty paljon työtä, jotta mitään 
yllättävää ei sattuisi. Suurista linjoista, 
kuten protokollatasosta ja vierailukoh
teista, on sovittu hyvissä ajoin.

Matkatiedon julkistaminen tapahtui 
molemmissa maissa samana päivänä. 
Japanissa tiedon julkisti hallitus, Suo
messa presidentin kanslia. Yhteisestä 
sanamuodosta oli sovittu suurlähetys
tön välityksellä.

Pieniä tarkennuksia jäijestelyihin teh
dään aivan matkapäivään saakka.
-Japanista tiedusteltiin toivomusta 
hotellihuoneen lämpötilasta, Virpi 
Heino kertoo.

Myös muita yksityiskohtia kyseltiin, 
kuten presidentin ja puolison tervey
den tilaa, heidän kukka-allergioitaan 
tai mahdollisia fobioita, jotka voisivat 
vaikuttaa vierailutilanteisiin.
-Isäntämaan kannalta olisi noloa, jos 
presidentti saisi allergiakohtauksen
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Keisari Akihitoja presidentti Halonen keskustelevat. KuvaJuhani Kandell (www.tpk.fi)

esim, keskustellessaan keisarin kans
sa, Heino jatkaa. Vierailukohteet ko
ristellaan ikebana-asetelmilla, joissa 
voidaan käyttää hyvinkin erikoisia 
kukkia.

Lahja ja vastalahja

Lahjoja varten puolin ja toisin tehtiin 
tiedusteluja. Japanista kyseltiin pitää
kö presidentti enemmän elektroniikas
ta vai kenties perinnetavaroista. Suo
mesta kyseltiin keisaripariskunnan 
pituuksia ja syykin selvisi. Presidentti 
lahjoitti kävelysauvat, keisarille sini
set ja keisarinnalle punaiset. Pientä 
prinsessa Aikoa muistettiin muumi- 
pehmoleluilla.

On hienoa, että presidentin matka 
onnistui upeasti - vaikka taifuuni ja 
maanjäristykset aiheuttivat oman jän
nittävän lisänsä.

Teksti:
Ritva Larva-Salonen

Kirjoittajan kommentti
-Tämän pienen jutun kiijoittaminen 
on ollut haastavaa ja mielenkiintoista. 
Tekstiä on luetettu useampaan kertaan 
niin Japanin suurlähetystössä kuin 
presidentin kansliassa. Vihdoin, jul
kaisulupa heltyi.
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KERHOJEN VÄLISTÄ YSTÄVYYTTÄ

Vantaan Jukara ry:n judojaos haki 
japanilaista henkeä kerhotilaansa. Se 
halusi kalligrafiaa seinille. Seuran 
tukiyhdistys kääntyi JKY:n kalligra- 
fiapiirin puoleen.

Kalligrafiapiirin yhteyshenkilö ja va- 
raopettaja Milja Paatero sekä Juho 
Uski tarttuivat siveltimeen. He etsivät 
sopivia sananlaskuja ja maalasivat 
niistä lakanakankaalle suurikokoista 
kalligrafiaa. Koska tekstiiliväri ei 
juokse kunnolla kalligrafiasiveltimes- 
sä, työssä piti käyttää tavallisia maali- 
pensseleitä. Tekniikkaa piti vastaavas
ti soveltaa.

Milja Paatero totesi, että tällainen 
yhteistyö on mitä parhainta kerhojen 
välistä toimintaa. On mukava, että 
voimme hyödyntää toistemme vah
vuuksia.
Järjestöjen yhteistyöstä yksi loistava 
esimerkki on myös jokavuotinen An- 
nantalon Japanipäivä. Se on pääor
ganisaattori JKY:lle mahtava ponnis
tus.

Oikean sivun kuvassa ovat työn tou
hussa Mirja Paatero (etualalla) ja Juho 
Uski.

Kuva: Sari Samuli.
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Sopivasti sälää.

Hieman ikävänä asiana uutisessa voi
daan pitää seikkaa, että pariskunnan 
avioituessa prinsessa Sayakon, tai 
kohteliaammin Nori-no- 
miyan, jäsenyys keisariper
heessä lakkaa.

Marraskuun puolivälissä keisarillinen 
hovi ilmoitti iloisia uutisia: Keisari- 
perheen nuorin, prinsessa Sayako (35 
v) kihlautui Yoshiki Kurodan (39 v) 
kanssa. Kuroda on prinssi Fumihiton 
opiskelutovereita Gakushuin yliopis
tosta. Myös prinsessa Sayako on opis
kellut samassa yliopistossa.

Kuvataiteilija Kensuke Shimizun 
taidenäyttelyt: tammikuussa 2005 
Mansikkapaikka (Piispankatu 11 c, 
Turku)
5.-27.2.2005 Galleria Ulaani
(Töölöntorinkatu 3, Helsinki)
3.-29.3.2005 Kulttuurikeskus Caisa 
(Mikonkatu 17 c, Helsinki)

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

JAPANITALO
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 SIMONJÄRVI 
016-359 035, FAKSI 355 2510 

www.ranua.fi/japanitaio

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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Bunrakua

Tamperelaisilla ja pääkaupunkiseutu- 
laisilla on oiva tilaisuus päästä näke
mään Bunraku-nukketeatteria. Kah
dessa tilaisuudessa luennoidaan bun- 
rakusta ja lopuksi esitetään osa Yaoya- 
oshichi näytelmästä.
Kyseessä on suurlähetystöstä saatu 
ennakkotieto. Lehden painoon men
nessä ei vielä ollut tietoa kellonajasta 
tai lippujen hinnoista.
Tampere-talo 30.1.
Aleksanterinteatteri (Hki) 1.2.

Animea Yle Teemalla

Yle esittää digikanava Teemalla tam
mikuussa neljä japanilaista animaatio
elokuvaa.

6.1. 2005 klo 22.30
Yhdestoista matkustaja (Who's the 
llth One, Juichi-nin iru)(1986) 
Kymmenen avaruuspilottioppilasta 
valmistautuu suorittamaan loppuko- 
keensa hylätyllä avaruusaluksella. 
Yllättäen heitä kokoontuukin yksitois
ta. Kuka on tämä yhdestoista?

13.1. 2005 klo 22.00
Portit auki (Opening The Door, 
Tobira 〇 akete)
(1986) Ohjaajat Keizo Shimizu ja 
Tsuneo Tominaga.
Kaksi yliluonnollisia kykyjä omaavaa 
opiskelijatyttöä päättävät testata luok
katoverinsa taidot.

20.1. 2005 klo 22.00 Ihmemies 
Locke (Locke The Superman, Cho- 
jin Locke)(1984)

Ohjaaja Hiroshi Fukutomi.
Scifi-tyylinen tarina, jossa puolijuma
la Locke yrittää suojella planeettaansa 
pahoilta voimilta.

27.1. 2005 klo 22.00
Fake- poliisipari Randy ja Dee 
(Fake) (2000) ohjaaja Iku Suzuki. 
Kahden newyorkilaisen poliisimiehen 
suhteesta kertova shounen-ai 一 
elokuva.

lisätietoa:
www.yle.fi/teema/elokuvat/ 
animaatiot, shtml

muita animelinkkejä: 
suomalaisten anime-yhdistysten yh- 
teis-portaali: www.animeunioni.org

Kissojen valtakunta / The cat re
turns / Neko no ongaeshi (Japani, 
2002)
Ohjaaja: Hiroyuki Morita 
Maineikkaan Studio Ghiblin 
(perustaja-ohjaaja Hayao Miyazaki) 
taattua tuotantoa. Elokuvassa pieni 
tyttö pääsee seikkailemaan kissojen 
valtakuntaan, siis sinne missä kissat 
oikeasti elävät.

www.kissojenvaltakunta.fi

Animea DVD:llä

Kauppoihin on tullut muutamia eri 
animetarinoita DVD:llä. Useissa on 
alkuperäinen japaninkielinen ääni ja 
tekstitys suomeksi.
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YHDISTYKSEN JULKAISUT

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n (JKY) jäsenlehti TOMO (suomeksi ystä
vä) ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on jäsenille maksuton. Aineisto on tervetul
lutta lehteen, toimitathan aineistosi suoraan päätoimittaja Ritva Larva-Saloselle. 
sähköposti: ritva.larva-Salonen@japaninkulttuuri.net

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

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 €, muut 7 € 4- postituskulut, paitsi numerot: 22 
KEN, 23 EN ja 24 EIGA jäsenhinta 12 €, muut 13,50 € +postituskulut. Joitain 
numeroita ei enää ole saatavissa, sillä painos on pieni ja Hashista on tullut keräily- 
kohde.

Huom! Arkistotilojen säästämiseksi Hashit numero 9,10 ja 13 myydään eri
koishintaan 1,70 € +postituskulut.

HASHIEN AIHEET
Merkki (1)julkaisun nimen jälkeen tarkoit
taa, että se on loppuunmyyty.

4. Japanilainen teatteritaide (1)
5. Historia ja yhteiskunta (1)
6. Kirjallisuutta
7. Käsittelee eri taidelajeja: 

musiikkia, elokuvaa, 
kirjallisuutta, arkkitehtuuria jne.

8. Ruokakulttuuri (1)
9. Kirjallisuutta mm.

Chimako Tadan runoja, 
keskiajan sotaepiikkaa

10.10-vuotisjuhlanro, mm. Heian- 
kauden kirjallisuutta, Zen- 
maalaustaiteen tyhjyys, Japani 
kansainvälistymisen paineessa.

11.-12. Japanilainen maailmankuva (1)
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
21.Silkki, savi ja sivellin
22. KEN - Linnat, haarniskat, mon
23. EN - Silta japanilaiseen

puutarhaan
24. EIGA - Katsaus japanilaiseen

elokuvaan
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Tapio J. Tuomi: JAPANILAIS- 
SUOMALAINEN KANJI- 
SANAKIRJA (1998)
Kiija sis. 2228 kanjia eli kiinanmerk- 
kiä lueteltuina 214 radikaalin 
(tunnusosan) mukaan, sekä 4 659 kan- 
jeista muodostettua itsenäistä sanaa. 
Sanoille on suomen- ja japaninkieliset 
hakemistot, samoin on hakemisto kan- 
jien kiinalaisperäisille äänneasuille. 
Jäsenhinta 25 € 4- postikulut 
muut 29 € 4- postikulut

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

Piijo-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. 
80s.
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 PUH/FAX

PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT
Piirit kokoontuvat yhdistyksen kiijastossa, TOMOHIMASSA, 
Wecksellintie 6, ellei toisin mainita.

IKEBANA: Tarkempi tieto: Laura Lappalainen puh+fax 09- 698 6496

KALLIGRAFIAA: Tarkempi tieto: Laura Lappalainen puh+fax 09- 698 6496

KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjerna puh 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, sali selviää 
paikan päällä. Lisätietoja puhelimitse tai miija.paatero@iki.fi

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net

JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

KOKKAUSKURSSIT: Ravintola Koto, Kalevankatu 21,opettajana Kakuta-san.
Keväällä kokataan kerran kuussa su 23.1. 27.2. 20.3. ja 17.4.
Ilmoittautumiset Fred Kapri, p. 09- 692 2106 (k), 09- 6927522 (t).
Keittiöön mahtuu 7-8 henkilöä, kokatut herkut syödään paikan päällä!

Yhdistyksen kautta:

• j apanikäännökset
• puhtaaksikirjoitukset
• käyntikortit
• kalligrafiat
• Japanin kulttuurin kurssit ja 

luennot kouluille, opistoille ja 
liikelaitoksille

Yhdistys välittää myös 
japaninkielistä opastusta.

Tiedustelut:
09-698 6496 (Puh/Fax)
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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______________________________

Allekirj oitus__________________________
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