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Japanilaisen Kulttuurin
Ystävät ry.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry (JKY) on
perustettu vu onna 1978. Yhdistyksen
tavoitteena on tehdä japanilaista kulttuuria
tutuksi suomalaisille ja kertoa japanilaiselle
suomalaisesta kulttuurista. JKY jäljestää
vuosittain VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatterija konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä,
elokuvailtoja ja myyjäisiä.

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」コン
サートを初め、日本カ、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

Julkaisut:

付属カセットテープ、年一回発行の総合

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Tomojäsenlehti, vuosittain ilmestyvä Japanin kult
tuurin eri aloja käsittelevä Hashi-julkaisu,
japanin kielen oppikiija ja siihen liittyvä
suomi-japani-suomi sanasto.

日本文化特集誌［・橋し年4回発行の当会機関
誌「友」などがあります。

Yhdistyksellä on oma kiijasto.

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

Harrastuspiirit:

kielikurssit, ikebana, ruoka, origami, kalli
grafia, japanilaiset miekat, taide- ja antiikkipiiri, perinnejuhlat ja matkat.

Kotisivut: www.japaninkulttuuri.net

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、rp.O.Box3Ö5WI01

Helsinki,電話ファックス09-6986496Jで
す。

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kiijallisuutta ja tieto- ja taideteoksia erikielisinä. Kirjas
toon tilataan myös englanninkielisiä lehtiä esim. Daruma (japanilaista taidetta ja an
tiikkia).
Kirjastonhoitajana toimii Pirjo Kytö. Jos haluat käydä kirjastossa, sovi siitä puhelimit
se tai sähköpostitse: 040 836 8086 tai pirjo.kyto@gmail.com. Kirjasto sijaitsee yhdis
tyksen kerhotila TOMOHIMASSA os. Wecksellintie 6.
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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: 550 kpl.
Päätoimittaja: Paula Ronkainen.

Matleena Paukkunen aloittaa uutena päätoimittajana vuonna 2008. Aineisto on terve
tullutta lehteen 15.2.2008 mennessä: mapaukku@mappi.helsinki.fi

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €),Yi s. 34 €(25 €),％ s. 20 €(18 €)
JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT RY / JOHTOKUNTA 2007
Puh.joht.
Varapuh.joht.
Sihteeri
Taloudenhoitaja

Jäsenet

Varajäsenet

Ronny Rönnqvist
Fred Kapri

09- 595 068
09- 692 7522
fred.kapri@japaninkulttuuri.net
Ulla Arjamaa
09-724 5031
ulla.arjamaa @japaninkulttuuri. net
Antti Lappalainen
09- 698 6496
lappalaiset@pp.inet.fi
Tomoko Saito-Soinisalo 040-548 1180
tomokosaso@kolumbus.fi
Heli Laitinen
Kaija Pönni-Susiluoto 040 527 5898
Seija Savolainen
Laura Lappalainen

seija. savolainen @ vantaa.fi
09- 698 6496

YHDISTYKSEN MUUT TOIMIHENKILÖT
Julkaisujen myynti
Tomon päätoimittaja v.2007
Tomon päätoimittaja v.2008

Antti Lappalainen
Paula Ronkainen
Matleena Paukkunen

09- 698 6496
0400 86 1128
mapaukku@mappi.helsinki.fi

HARRASTUSPIIRIEN OHJAAJAT
Elokuvat
Ikebana
Japanin kieli
Japanin keskustelu
Kalligrafia
Ruoka

2

Ronny Rönnqvist
09- 595 068
Laura Lappalainen
09- 698 6496
Pia Matilainen
pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
Midori Tsunoi
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Fred Kapri
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SISÄLLYS
Tomo-tiedot

2

Johtokunta 2007

2

Yhdistystietoja

3

Sisällys

5

Saito Yakuro—miekkamestari

6

JKY:n sääntömääräinen vuosikokous

10

真田先生と『ソフィ一の世界』

12

Pot Viapori 35 vuotta

17

JKY:n kesäretki 26.8.2007

18

Toinenkin hyvä lehti

20

Joulun ja Uuden vuoden toivotukset

23

Hyvä Japanin suunnassa toimiva suomalainen tutkija

24

Veden houkutus

25

Runoja

26

Mochi-juhla

27

Japanilaiset sananlaskut

28

Japanin suurlähetystön lehdistötiedote

31

Yhdistyksen julkaisut

32

Harrastuspiirit

34

5

こんにちは
Lämmin kiitos Tomon lukijoille ja Japanilaisen kulttuurin
ystävien jäsenille!

Iloinen ja kaunis kiitos kaikille Tomon kirjoittajille erittäin
hyvästä yhteistyöstä!
Kolme vuotta on vierähtänyt Tomon päätoimittajana toimien oman työn ohella ja yh
teensä 12 lehteä olen tehnyt hyvässä yhteistyössä monen kirjoittajan kanssa. Nyt on
aika siirtää päätoimittajuus eteenpäin. Vuonna 2008 uutena päätoimittajana aloittaa
Matleena Paukkunen, joka tulee samasta Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kiel
ten ja kulttuurien laitokselta, josta itsekin olen valmistunut pääaineena Japanin tutki
mus.
Haluan lämpimästi kiittää teitä hyvät Tomon lukijat ja Japanilaisen Kulttuurin Ystävät
ry:n jäsenet, sillä olemme tehneet lehteä juuri teitä varten. Haluan myös sydämellisesti
kiittää japanilaiseen kulttuuriin, ilmiöihin ja yhteiskuntaan liittyvien artikkelien, eri
laisten sarjojen ja runojen kirjoittajia, jotka ovat yhdessä kanssani tehneet Tomoa va
paaehtoisin mutta innostunein voimin ja kulkeneet kanssani Tomon julkaisuaikojen
mukaan. Ilman heitä lehteä ei olisi saatu kasattua.
Toivon, että myös jatkossa tulee lisää uusia kirjoittajia. Mikäli haluaisit kirjoittaa Tomoon, otathan yhteyttä Matleena Paukkuseen
Lehdessä on jälleen mielenkiintoisia artikkeleita suomeksi ja japaniksi, tulevaisuuden
tapahtumia, kauniita runoja ja mieleenpainuvia sananlaskuja. Lukuiloa jälleen kerran
toivotellen.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta,

Paula Ronkainen
Tomon päätoimittaja
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Saito Yakuro
miekkamestari

一

Noin 30 vuotta sitten tarttui eräässä lon
toolaisessa antikvariaatissa käteeni paksu
japaninkielinen kirja, jota selvästikään ei
ollut painettu ns. eilen. Kirja sisälsi mie
lenkiintoisia vanhoja valokuvia sekä
kalligrafia- ym jäljennöksiä. Kun hinta
kaan ei pyydetty liikaa, kirja päätyi tie
tenkin kassiini. Kotiin päästyäni, rupesin
tutkimaan, minkälaisesta opuksesta oi
kein oli kyse, ja japanilaisten ystävieni
avulla pääsin selville, että se oli vuonna
1927 painetun Kido Takayoshin (Koin)
elämäkerran ensimmäinen osa. Eräs kir
jan valokuva herätti erityisesti mielen
kiintoani. Se esitti haori-hakamaan puet
tua vanhempaa valkopartaista herraa,
jolla oli katana näyttävästi esillä kuvassa.
Kuvan herra oli Saito Yakuro (17991877), joka oli Kido Takayoshin (silloin
Katsura Kogoro) miekkailuopettaja.

Saito Yakuron elämä oli mielenkiintoi 
nen. Hän nousi merkittävään asemaan
Bakumatsu-kaudQWa (1850/60-luvulla)
alhaisesta syntyperästään huolimatta.
Saito Yakuro syntyi vuonna 1799 Himissä (nyk.Toyama-prefektuurissa Japanin
meren rannikolla) erään maanviljelijäperheen vanhimpana poikana. Jo poikana
hän kiinnostui opiskelusta ja japanilai
sesta miekkailusta, mikä oli tuohon ai
kaan sangen epätavallista maanviljelijäperheessä. Eräs selitys on, että Yakuron
isä sattui olemaan kylänvanhin ja näin
ollen keskimääräistä varakkaampi.
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Viidentoista vuoden ikäisenä Yakuro
päätti lähteä Edoon oppimaan miekkai
lua. Kerrotaan patikkamatkan kestäneen
useita kuukausia ja saapuessaan vihdoin
Edoon hänellä oli vain muutama kolik
ko jäljellä. Niillä hän osti maukkaan
hiillostetun makean perunan Edoon saa
pumisen kunniaksi.
Edossa hän pääsi pian Himistä kotoisin
olevan samurain, Tsuchiya Seigoron,
palvelukseen palvelijaksi ja hän opetti
muiden toimiensa ohella mm. Tsuchiyan lapsia konfutselaistekstien lukemi
sessa. Samanaikaisesti hän aloitti miekkailuopintonsa Okada Jumatsun johdol
la
tämän
johtamassa
dojossa
(miekkailusalissa). Okadan edustama
tyyli oli Shinto Munen-ryu. Haijoittelemalla uutterasti Yakuro edistyi nopeasti
ja hänestä tuli pian Okadan paras oppi
las. Miekkailuhaijoituksensa lomassa
hän myös opiskeli konfutselaisia klassi
koita, ratsastusta, sotatiedettä ja ampu
mista musketilla.

Kun hänen opettajansa Okada Jumatsu
yllättäen kuoli, nuori Yakuro valittiin
yllättäen Okadan dojon pääopettajaksi.
Vuonna 1826 hän sitten avasi Edossa
oman dojonsa, joka sai nimekseen Rempeikan, josta kehittyi eräs Bakumatsukauden kuuluisimpia yksityisiä miekkailukouluja Chiba Shusakun johtaman
Genbukanin ja Monoi Shunzon johta
man Shigakkanin rinnalle.
Rempeikan oli luonteeltaan shijuku
(yksityinen akatemia), jollaisia kouluja
eri opintoaloilla oli lukuisia Edo-kauden
lopussa. Näille kouluille yhteistä oli
läheinen opettaja/oppilas-suhde. Kou
luissa, varsinkin sotataitoja opettavissa,

vallitsi ankarat säännöt ja opetus tapah
tui eri luokissa sen mukaan, miten oppi
laat opinnoissaan edistyivät. Rempeka
nin ohjelmaan ei kuulunut ainoastaan
miekkailua (Shinto Munen-ryu tyyliin)
vaan myös kiinalaiset klassikot ja rangaku (hollantilaiset opit) sekä poliittinen
indoktrinointi. rPuolloin oli kyse lähinnä
sonno-joi ideologiasta (kunnioittakaa
keisaria - häätäkää ulkomaalaiset), joka
vastusti Japanin avaamista ulkomaail
malle.
Tunnusomaista nimenomaan kouluille,
jotka opettivat sotataitoja, oli myös
salaisuudenpitovelvollisuus. Opetukses
sa annetut taidot olivat salaisia (hideri).
Niinpä jokaisen Rempeikanin oppilaan
oli
vannottava
seuraava
vala:
"Koulumme sääntöjä, jotka ovat kirjoi
tetut seinälle, täytyy noudattaa. Täällä
opetettuja miekkailutekniikoita ei saa
paljastaa kenellekään 一 ei edes vanhem
mille tai sukulaisille".

Edossa sijaitsevat miekkailukoulut,
Rempeikan mukaanluettuna, tulivat akti
vistien eli shishien (korkean päämäärän
mies) keskuudessa hyvin suosituiksi.
Harjoitusten lisäksi niissä kiihkeästi
keskusteltiin politiikasta ja miten Toku
gawa bakufu saataisiin kaadetuksi. Eipä
siis ihme, että Saito Yakuron oppilaina
oli Kido Koinin lisäksi sellaisia tunnet
tuja aktivisteja kuten mm. Yoshida
Shoin, Sakuma Shozan, Takasugi Shinsaku ja Hashimoto Sanai. Lisäksi hänen
oppilaisiinsa kuuluivat oppineet Wa
tanabe Kazan, Takano Choei sekä tykistöasiantuntijat Egawa Tarozaeon ja Takashina Shuhan. Hänellä oli myös kor
keita suojelijoita, kuten vaikutusvaltai
set daimyot Tokugawa Nariaki, Mori

Motonari sekä Matsudaira Shungaku.

Kaiken kaikkeaan Saito Yakurolla kerro
taan olleen noin 3000 oppilasta. Näille
hänellä oli tapana sanoa: "Sotataiteitten
tarkoitus on epäoikeudenmukaisuuksien
estäminen, näin ollen aseisiin ei tulisi
tarttua harkitsemattomasti. Rauhanomai
nen henki on erinomaisen tärkeä oikean
mielialan
saavuttamiseksi
miekkailuopinnoissa. Miekkamies on kuin kuo
lettava ase; kaikista onnekkain skenaario
on, ettei koskaan tarvitsisi käyttää näitä
taitoja. On sallittua käyttää miekkailutaitojanne oikean asian puolesta, mutta äl
kää puhuko pahaa toisista miekkailukouluista ja älkää ylpeilkö taidoistanne ihmi
sille jotka eivät tiedä mitään miekkailutaidoista". Näin Saito Yakuro on samalla
modernin kendoon edelläkävijöitä.

Vaikka Saito Yakuro ei ollut samurai
syntyperältään, hän saattoi nousta kuu
luisuuteen nimenomaan alalla, joka en
nen oli pyhitetty vain samuraille. Tämä
oli mahdollista bakamatsu-kaudella,
jolloin ihmisen kyvyille ruvettiin anta
maan suurempaa arvoa kuin syntyperäl
le. Näin ollen siihen saakka ylläpidetyt
jyrkät säätyrajat alkoivat murtua. Silti
Saito Yakuro, niin hyvä miekkailija kun
olikin, ei Edo-kaudella voinut virallisesti
esiintyä kahdella miekalla sonnustautu
neena samurain tapaan.
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Oheinen valokuva onkin otettu Meiji-kauden taitteessa, jolloin näillä seikoilla ei enää
ollut merkitystä. Mielenkiintoista on, että kuvassa näkyvä miekan kahva (tsuka) ei ole
sidottu tavanomaisin silkkipunoksin, vaan silkin sijaan on käytetty nahkaa. Tätä eri
koista sidontatyyliä kutsutaan "katate-makiksi eli "taistehisidonnaksi”. Tämä kerto-
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nee, minkä olemuksen Saito Yakuro kuvan välityksellä itsestään halusi antaa. Meijirestauraation jälkeen Saito vuonna 1869 sai korkean viran Osakaan perustetussa uu
dessa rahapajassa. Samana vuonna hän kuitenkin loukkaantui yrittäessään pelastaa
tärkeitä asiakirjoja pajassa syttyneessä tulipalossa. Vuonna 1870 Saitosta tehtiin erään
kuparikaivoksen johtaja, mutta hän sairastui pian sen jälkeen ja kuoli Tokiossa seuraavan vuoden lokakuussa.
Saito Yakuro ennätti miekkailuopettajana ja sonno joi-aktivistina vaikuttaa suureen
määrään nuoria miehiä, joista monista tuli johtavia valtion virkamiehiä Meiji-kaudella.
Ja hänen rakastamansa miekkailu elää edelleen kendo ja iai-do muodoissaan ei ainoas
taan Japanissa vaan koko maailmassa.

Ronny Rönnqvist
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2008

Aika

26.2.2008 klo 17.30

Paikka

Annantalon auditorio, 2. krs,
Annankatu 30, Helsinki

ESITYSLISTA
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1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen jäijestäytyminen: valitaan puheenjohta
ja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totea
minen

4.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5.

Yhdistyksen vuoden 2007 toimintakertomuksen hy
väksyminen

6.

Yhdistyksen vuoden 2007 tilien ja tilintarkastajien
lausunnon esittäminen. Tilinpäätöksen hyväksymi
nen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen joh
tokunnalle ja taloudenhoitajalle.

7.

Jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksun maksuajasta päättäminen

8.

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymi
nen vuodelle 2008

9.

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

10.

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä va
linta vuoden 2008 tilejä ja hallintoa tarkastamaan

11.

Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat

12.

Kokouksen päättäminen
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真田先生と『ソフィ一の世界』

真田先生とは、私が高校1年の時、倫理社会の担当だった男の

先生である。当時、既に六十近かったのではないだろうか。もっ

ともこっちが子供だったから、実際よりお年に見えただけかも知
れない。
真田先生はいわゆる「教え方の上手な先生」ではなかったと思
う。黒板の板書は文字通り、ミミズのはったような字だったし、

「高血圧で体調が悪い」とぼやきながら、普段はぶつぶっと話す

のだが、突然その声が大きくなったりする。この真田スタイル

に私は最初、相当、面食らったのだった。
真田先生が最初に出した宿題は、井上靖の『しろばんば』を読
んで、感想文を書けというものだった。理由は「この小説には、

日本人の倫理観がすべて現れているから 」というようなことだっ

た。それまで、井上靖は読んだことがなかったのだが、宿題だか
らしょうがない。とにかく読んで感想文らしきものを書いたが、
正直、どこに「日本人の倫理観」なるものが表されているのか、

よく分からなかった。真田先生自身も、特にその点について解説
もなさらなかったと思う。なさったのかもしれないが、全然記憶
に残っていない。
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そのかわり、この宿題に関して、一つ強烈に心に残っているこ
とがある。というか、このことはずっと忘れていたのだが、それ

から1〇年以上もたって私自身が教壇に立つようになって、突然
思い出したのだ。

そのできごととはこういうことである。感想文の提出が遅れた

生徒が、先生のいらっしやらない時に、職員室の先生の机の上
に感想文を置いて行ったらしい。次の授業にやってくるやいな
や、先生はずいぶんご立腹で、「書いたレポートというものは、
教師がいない時に机の上にポンと置いていくものではない!ぽっ

と捨てるように置くものではない。きちんと相手に手渡すもので
す!」と繰り返しおつしやるのである。私は、いったい何がそん
なに悪いのか、なぜ先生はそんな、ささいなこと（と当時の私は
思ったのですな）にこだわるのか、全然わからなかった。宿題の

提出が遅れたこと自体を言っているのではなかった。もちろん、
そのことも問題ではあるが、してはいけないのは、それを教師の

いないときに「置いて行く」ということなのだ。ずいぶん怒って

いらっしやるのだが、しかし先生は何故それがいけないのか 、と

いうことは説明なさらなかった。
『しろばんば』がきっかけで、私は、高校時代から大学時代に

かけて井上靖の作品をいくつも読んだ。中でも『しろばんば』は

一番のお気に入りで、何度か繰り返し読んだが、真田先生のおっ
しやっていた「日本人の倫理」ということがなんとなく分かるよ

うになったのは、ずいぶん後のことだ。それは、自分自身が日
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本を離れて暮らすようになり、また年を重ねて若者とのギヤツプ

を感じるようになったりしたりしながら、徐々に理解できるよ

うになったことである。
「書いたレポートは、ポンと置いていくものではない」という

ことも、今では実感できる。が、もしその理由を説明しろと言わ

れると、いくら言葉を尽くして説明しても分かってもらえないよ

うな気がする。というか、それくらい、このことは哲学的な問題
なのかもしれない。

私の本棚には買ってから1〇年以上、読まずにほったらかしに
なっていた本があった。かって世界的なベストセラーになった
『ソフィ一の世界』フィンランド語版である。フィンランド語に
翻訳されてすぐに、フィンランド語の勉強がてら読もうと思って

買い、1〇ページも読まずに挫折。もう捨ててしまうつもりでい

たのだが、今年の夏、ふと読み始めたら非常に面白くて一気に
読み終えてしまった。買ってから実に1〇年以上もたってからで
ある。

あらすじについて、ここで詳しいことは言うまい。要するに、
ソフィーという女の子が、アルベルトというミステリアスな男性
から西洋哲学の講義を受けるのである。そして、この話を読みな
がらしみじみと思い出したのはまたもや真田先生のことだった。
古代ギリシャから始まって、ルネサンスの思想、デカルト、カ
ント、ヘーゲル、モンテスキュー、ルソー、ニーチェ、マルク

ス、etCo『ソフィ一の世界』で語られているのは、あの倫理社
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JAPANITALO
ラヌアのシモヤルビで
ちよつと一休みしませんか

美しいラツ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
QLANGONTIE 20 SIMONJÄRVI
016-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua.fi/japanitaio
Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.

AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN
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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

Laatumatkat
Hietalahdenkatu 3
00180 Helsinki
Puh 09-6866980
Japani@laatumatkat.fi
www.laatumatkat.fi
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POT VIAPORI
35 vuotta
Suomenlinnassa, bastioni Palmstiemassa on vuodesta 1974 alkaen työskennel
lyt elokuussa 1972 perustetun Pot Via
pori ry:n taiteilijajäseniä sekä vieraili
joita ja harjoittelijoita. JKY:n pitkäai
kainen jäsen Soile Paasonen on tehnyt
keramiikkaa vuodesta 1988 Pot Viapo
rin studiossa. Soile työskenteli Japanis
sa, Shigarakin keramiikkakeskuksessa
lokakuusta 2005 kevääseen 2006, jol
loin hänellä oli näyttely Japanese Clay
in my Way tokiolaisessa galleriassa.
Japanin-ajastaan Soile kertoi Tomolehden numerossa 4/2005.

Soilen ottamassa kuvassa on hänen nel
jästä työstään vuodelta 2006 koostuva
Saa talloa -installaatio, joka valmistui
ainoaan esilläoloonsa Pot Viaporin 35vuotisnäyttelyyn POTrettiin. Se pidettiin
7.9. - 30.9.2007 Suomenlinnassa, Galle
ria Rantakasarmissa. Merimatkalla Toki
osta Suomenlinnaan särkyneet keramiik
katyöt oli valmistettu karkeista kivitavarasavista ns. makkaratekniikalla. Mielen
kiintoinen työ, joka mielestäni osoittaa
tekijänsä hienoa huumorintajua, herätti
ansaittua huomiota.
Näyttelyn avajaiset oli lämminhenkinen
ja iloinen tilaisuus, joka keräsi suuren
yleisön.
Ulla Arjamaa
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Japanilaisen
kulttuurin
ystävät ry;n
kesäretki
26.8.07
Mikäli satunnainen ohikulkija olisi ollut
erityisen tarkkasilmäinen, jotain erikois
ta touhua olisi ollut havaittavissa Helsin
gissä Senaatintorilla moninaisten turistibussien ja empirekeskustaa innokkaasti
kuvaavien turistien lomassa elokuun
viimeisenä sunnuntaina jonkin verran
ennen puoltapäivää: Valtioneuvoston
edessä sakkopaikalla pörräsi innokkaita
JKY:n jäseniä tarkoituksenaan päästä
tunnin sisällä melkein Japaniin...
Retken kohteena ja kesäkokouksen pito
paikkana oli yhdistyksen perustajajäse
nen Riitta Oikawan Uudellamaalla Puk
kilassa emännöimä majatalo Yado Oikawa. Kaikeksi onneksi sihteerimme Ulla
Arjamaa oli saanut hoidettua kimppa
kyydin allekiijoittaneen lisäksi muuta
malle muullekin autottomalle. Vajaan
tunnin kestänyt ajomatka vei läpi kau
niin ja värikkään loppukesäisen uusmaa
laisen kulttuurimaiseman, kunnes saa
vuimme Oikawa-sanin pieteetillä raken
nuttamalle ja pitämälle majatalolle. Ja
sitten olimmekin Japanissa - tosin
suomenkielisessä.
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Puheenjohtaja Ronny Rönnqvist toivot
ti kaikki tervetulleiksi ja loi katsauksen
yhdistyksen toimintaan. Annantalon
Japanipäivän lisäksi Helsingissä hiljat
tain vieraillut GoCoo -ryhmä taikorumpuineen sekä Kioton geishojen vierailuesitys Savoy-salissa mainittiin tämän
vuotisena kohokohtina. Puheenjohtaja
painotti puheessaan ystävyysseurojen
yhteistyön tärkeyttä: Suomen kolme
Japani-seuraa painottavat ja täydentävät
kukin omaa aluettaan ja siten laajentavat
suomalaisille kokonaiskuvaa Japanista.
Rönnqvistin näkemyksen mukaan har
rastuspiireissä esitetyn kulttuurikeskuk
sen perustamiseen ja varsinkaan ylläpi
toon ei kuitenkaan liene resursseja.

Puheenjohtajan jälkeen Riitta Oikawa
kertoi kiinnostavasti yhdistyksen alku
vuosista sekä vaiheistaan majatalojensa
rakentamisessa Pukkilassa. Uuden ma
jatalon rakentamisessa on painotettu
japanilaisen käsityön tasoa: muun muas
sa ainakin sisällä olevat portaat on ra
kennettu japanilaisin voimin, ilman yh
täkään naulaa. Talo on erittäin kaunis
tatamihuoneineen ja japanilaisine somisteineen. Jopa “toiletääriset fasiliteetit" olivat japanilaista tekoa: käsienpesuveden kierrättäminen on innovaa
tio, jota soisi Suomessakin toteutetta
van!
Puutarha on vielä työn alla rinteessä
sijaitsevassa Yado Oikawassa. Oikawasanin mukaan on tarkoitus, että puutarha
valmistuessaan on luonnonmukainen
jatke kalliolle.
Puheiden jälkeen seuraava ohjelmanu
mero oli pukeutuminen japanilaisiin
vaatteisiin. Majatalossa myydään näitä

aitoja vaatteita, ja niihin pukeutuminen sai läsnä olevissa aikaan hilpeyttä. Japanilaiset
kuosit olivat todella kauniita, ja vaatteet sopivat monille; jotkut saivat jopa kaupat teh
tyä.
Arpajaisissa oli hyvät ja runsaat palkinnot taidekeramiikasta säkeen.

Lounas-bento oli maukas, höysteenään jutustelu muun muassa japanilaisesta ruoasta,
kielen opiskelusta ja lentojen hinnasta. Tietysti pöytäkeskustelussa käsiteltiin myös
Japanin kulttuuria. Yllätyksekseni sain vaikutelman, että jotkut yhdistyksessä painotta
vat sanoisinko "vanhaa'' kulttuuria uudemman kustannuksella. Oikawa-san kyllä ko
rosti. kuinka tärkeää olisi saada mukaan manga- ja animefanit, sillä Suomessakin näh
tävissä olevan japanilaisen populaarikulttuurin nousun kautta saadaan nuoriso innostu
maan muustakin eli siis vanhemmastakin kulttuurista. Henkilökohtaisesti voin kertoa,
että tämänvuotiset japanilais-suomalaiset esitykset "Veden houkutus" ja "Iru" olivat
erittäin mielenkiintoisia!

Kesäretki oli kaiken kaikkiaan erittäin hauska ja kaikki tuntuivat viihtyvän. Yado Oika
wa on vallan mainio paikka, jossa kävijä saa tuntumaa Japaniin.

Kati Castren

Asiascape.net
Established in September 2007, Asiascape.net is the home of the Contem
porary East Asian Media Centre
(CEAMC). It is an attempt to build a
new international research coalition in
the rapidly emerging fields of cybercul
ture (New Media, Convergence Culture,
Video Games and other related media,
such as fan-culture) and animanga
(Anime and Manga), especially as they
relate to (or originate from) East Asia.
http://www.asiascape.net/
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Toinenkin hyvä lehti

Tomo-lehden j a Hashiaikakausjulkaisun tarjoamaa Japanitietoa mitenkään väheksymättä, halu
an tässä jutussa mainostaa Tomon
lukijoille todella hyvää julkaisua,
jossa käsitellään japanilaista teatteria.

Asian Theatre Journal (ATJ) on Ho
nolulu Univesity Pressin julkaisema,
kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä leh
ti, joka tänä vuonna on jo ehtinyt 24.

vuosikertaansa. Nimestäkin voi pää
tellä, että tämä julkaisu ei keskity
vain japanilaiseen teatteriin. Sekä
Japanin perinteistä teatteria että uu
sia virtauksia käsittelevät jutut ovat
kuitenkin keskeinen osa jokaista
numeroa.

Tämän vuoden numeroista ensim
mäinen on jopa teemanumero, joka
keskittyy kyogen -teatteriin. Kol
mensadan sivun mittainen tietopa
ketti sisältää tusinan verran kyogen
-näytelmien englanninnoksia esittelyineen ja professori Seki Kobayashin kirjoittaman katsauksen kyogenin kehittymiseen toisen maailman
sodan jälkeisenä aikana.
Vasta sodan jälkeen kyogen alkoi
hiljalleen saada siltä koko historian
sa ajan puuttunutta arvostusta vaka
vasti otettavana teatterimuotona.
No- ja kyogen -näyttelijät lähestyi
vät toisiaan aivan toisella tavoin
kuin mitä oli ollut mahdollista perin
teisten sosiaalisten hierarkioiden
puitteissa.

1950-luvun puolivälissä voitiin jo
puhua kyogen -villityksestä
(5kyogen buumu') Japanissa. Jännit
tävintä on, että kyogenin puitteissa
tehtiin jo 1950-luvulla rohkeita ra
janylityksiä ja eri kulttuurien perin
teitä yhdistäviä kokeiluja.
Mielelläni olisin nähnyt esimerkiksi
1955 toteutuksen Pierrot Lunaire 20

teoksesta (käsikirjoitus Albert Giraudin, musiikki Arnold Schönbergin), jossa Nomura koulukunnan
kyogen -näyttelijä Mansaku II oli
Pierrot'n roolissa ja no -näyttelijä
Hisao Kanze Harlekiinina. Liikekielessä yhdistyivät kummankin näytte
lijän hallitsemat perinteiset tekniikat
ja länsimaista miimia ja tanssia hyö
dyntävä ilmaisu.

Johtavina voimina sodanjälkeisessä
uudistuksessa olivat Shigeyaman ja
Nomuran esiintyjäsuvut. Nämä su
vut ovat yhä keskeisinä toimijoina
kahdessa nykyisin aktiivisessa ky
ogen -koulukunnassa, Izumissa ja
Okurassa. Shigeyamat, Okura koulukunnan kantavat voimat, on
nistuivat herättämään 1950-luvulla
pahennusta perinteisissä piireissä
esiintymällä yhdessä kabukinäyttelijöiden kanssa.

Fuusiokokeilut ovat jatkuneet senkin
jälkeen. Esimerkiksi Akira Shigeyama on usean vuosikymmenen ajan
tehnyt yhteistyötä amerikkalaisen,
Kiotoon asettuneen tutkijan ja ohjaa
jan Jonah Salzin kanssa. Heidän pe
rustamansa NOHO -ryhmän menestyksekkäintä ohjelmistoa ovat olleet
Samuel Beckettin näytelmien toteu
tukset kyogen -tyylisesti. Salz on
muuten myös tämän ATJ -kyogen
erikoisnumeron toinen toimittaja.

mutta siinä on mukana mm. artikkeli
Yukio Ninagawan monikulttuurisesta
Hamlet -toteutuksesta ja parikin no teatteria käsittelevää juttua. Jokaises
sa lehden numerossa on mukana
myös useita kiija-arvosteluja.
Asian Theatre Journalia tilataan joi
hinkin suomalaisiin erikoiskiijasioi
hin, mutta tuntuman siihen voi saada
seuraavan sivuston kautta:

http://muse.jhu.edu

Näytenumeroa pääsee selaamaan
kokonaisversiona, mutta muista nu
meroista näkyvät vain sisällysluette
lot ja juttujen tiivistelmät. Hyvä uuti
nen kuitenkin on, että kotiin tilat
tunakaan lehti ei maksa paljon.
Kahden vuoden tilaus (kaikkiaan
neljä numeroa) postimaksuineen on
vaivaiset 50$. Nykyisellä dollarin
kurssilla hinta on todella halpa. Mo
nivuotisena lehden ystävänä ja tilaa
jana voin vilpittömästi suositella jul
kaisua kaikille japanilaisesta ja aasia
laisesta teatterista kiinnostuneille!
Anna Thuring

Kts. Seuraava sivu.

ATJ:n syksyn 2007 numero ei keski
ty pelkästään japanilaiseen teatteriin,
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Hyvät Tomon lukijat ja JKY:n jäsenet

Rauhallista ja iloista Joulua
Ja
Onnellista Uutta Vuotta 2008
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Hyvä Japanin suunnassa
toimiva suomalainen tutkija
Suomen Japanin Instituutti kohentaa viestintää suomalaisille tutkijoille, joilla on kiin
nostusta Japania kohtaan. Ohessa on viestiä muutamasta merkittävästä asiasta, joista
kannattaa olla tietoinen suunnitellessa yhteistyökuvioita Japaniin. Hakemusten jattöaika kaikkiin on tämän vuoden tai ensi vuoden alkupuolella.

1. RIKEN http://www.riken.jp/evgn/index.html
Please be advised that RIKEN is calling for proposals worldwide for a new Initiative
Research Unit Leader as shown below:
http://www.riken.ip/engn/r-world/info/recruit/0712 14/index.html

The research field for this call is for Synthetic Organic Chemistry directed towards
Material Science, and the successful research unit leader and the associated researchers
will make their research at RIKEN Wako Campus for up to five years. Deadline for
applications is 14Ath of December.
2. Suomen Akatemia ja JSPS ovat tehneet yhteistyösopimuksen yhteistyötä tukevien
rakenteiden rahoittamisesta seka tietyille aloille kohdennetusta tutkimusrahoituksesta.
Hakuajoista kannattaa vierailla Akatemian kotisivuilla 3.12.
3. Matsumae International Foundation tarjoaa vuosittain tutkijoille apurahaa pääasiassa
luonnontieteelliseen, lääketieteelliseen ja insinööritieteelliseen tutkimukseen.

http://www.matsumae-if.org/pages/910969/index.htm
4. Sasakawa Foundation jakaa vuosittain tutkijoille apurahaa kaikille tieteenaloille.
http://www.sjsf.se/

5. The International Research Center for Japanese Studies
http://www.nichibun.ac.ip/number/number 1 e.html#vrs
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Juha Mäkelä - Miikka Poikki

VEDEN HOUKUTUS
Veden houkutus on hyppy japanilaiseen ajattelumaailmaan, mietiskelyn erkitykseen
ja erilaisiin sankarikäsityksiin. Esitys koostuu japanilaisista runoista ja tarinoista 800luvulta nykypäivään: Kwaidan - kauhukertomuksista, geishoista, samuraista,
vaeltajamunkeista, haikuista ja nykypäivän tarinoista.
Esityksen ohjaaja Juha Mäkelällä on ollut tiivis suhde ja kiinnostus japanilaiseen
kulttuurin jo vuosia.
Esitys on Omapohja-näyttämöllä ja ohjelmistossa vaan syyskauden.
Peruslippu 20€ ryhmälippu vähintään 20 henkilöä 18€
Esityspäivät:

Joulukuu 2007
La01.12 19:00

Ti 04.12 19:00

Pe 07.12 19:00

To 13.12 19:00
La 15.12 14:00

Ma 17.12 19:00
Pe 28.12 19:00

La 29.12 14:00

Ma 31.12 19:00
Terveisin, Jaana Siiriä
Myyntisihteeri, Suomen Kansallisteatteri
puh. 09 1733 1248, jaana.siiria@kansal1 isteatteri.fi
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RUNOJA

RAKKAUS

kuihtuneinakin ruusukimppusi
muita kauniimmat

SOITTONIEKAKSI

Laulurunoutta kuullessani tahdoin laulaa
taikka soittaa kitaraa

HYVÄ ENNE
täältä temppeliin
polut valkoisina terälehdistä

Japanista asti ihailemaan tullaan revontulia

Kirsti Suomi vuori
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Vain jäsenille

MOCHI-JUHLA
Su 13.1.2008 klo 15.00-17.00
Kirja-juhlasalissa
Osoite: Kirjatyöntekijäinkatu 10,1.krs (Kruununhaka)
Perinteinen vuoden vaihtumiseen liittyvä perhetapahtuma. Mochin, uu
denvuoden riisikakkujen, tekoa autenttisin välinein.

Ota oma essusi mukaan!
Hinta: aikuiset 6 euroa/hlö, lapset 5-12 v. 3 euroa/hlö.
Maksu ovella käteisellä (ei pankki- tai maksukortteja).

Tilaisuuden jäljestää Suomalais-Japanilainen Yhdistys yhdessä muiden
Japani-yhdistysten kanssa ja kullakin yhdistyksellä on tilaisuuteen oma
kiintiönsä.
Ilmoittautumiset viimeistään 27.12.2007 mennessä:
lappalaiset@pp.inet.fi, puh 09-6986496 tai
ulla.arjamaa@iapaninkulttuuri.net , 0400-456185.
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JAPANILAISIA UMNWKUJA JA IDIOMEJA
Tällä kertaa on jäähyväisiksi valittu kaksi sananlaskua sammakoiden kunniaksi
sekä yksi valottamaan onnen ja epäonnen vaihtelevaa ja kimuranttia vaikutusta
ihmiseloon. Neljän か,-merkin idiomi puolestaan luonnehtii koko artikkeli
sarjaa.

」とわざ kotowaza^ sananlaskuja:

ensinnä on siis päästettävä suusta pari, nykymaailmassa ikävä kyllä
uhanalaiseksi muuttuvaa, sammakkoa.

井の中の蛙大海を知らず
井
中
蛙

大海
知る

/, 'kaivo 'lähde9
Naka, 'sisä-', 'sisäpuoli', 'keski-'; tässä中のnaka
no, 'sisällä oleva'
Kawazu, 'sammakko', kanji-merkin voi lukea myös
kaeru 'sammakko'
taikai, 'valtameri', 'iso meri'; myös lukutapa oumi
on tällä merkkiyhdistelmällä mahdollinen
s/iZn/, 'tieiaa', 'tuntea'; tässä kielteisessä muodossa
知らず shirazu, 'ei tietää', 'ei tuntea'

I no naka no kawazu taikai o shirazu
"Kaivossa oleva (elelevä) sammakko ei valtamerta tunnef
Tämä tunnettu sananlasku viittaa siihen, että ihminen tyytyy käsittele
mään ja arvioimaan asioita oman (kapean) näkemyksensä ja kokemuk
sensa mukaisesti ulkopuolisesta maailmasta ja sen tarjoamista näkökan
noista välittämättä. Sanontaa käytetään usein lyhyessä muodossa, kun
todetaan, että joku henkilö on I no naka no kawazu, 'kaivossa oleva
sammakko'. Suomessa tällainen henkilö olisi voinut kasvaa "patterin
välissä".
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蛙の子は蛙
蛙
子

Kaeru, 'sammakko'
kof 'lapsi', tässä paremminkin 'poikanen'

Kaeru no ko wa kaeru
"Sammakon lapsi (poikanen) on sammakko"
Tietyssä iässä usein herättää ihmetystä, kun havaitsee esimerkiksi käyttävänsä
samoja sanamuotoja kuin omat vanhemmat (toisinaan raivostuttavasti) ovat
käyttäneet. Yksilöllä on kuitenkin taipumusta ottaa vaikutteita kasvuympäris
töstään, esimerkiksi vanhemmiltaan. Suomessakin tiedetään, ettei "omena pu
toa kauaksi puusta".
On kuitenkin muistettava, että elämään vaikuttavat muiden lähtökohtien ohella
myös onnen (ja epäonnen) hevoset.

人間万事塞翁が馬

人間 Ningen, 'ihminen'
万事 banji, 'kaikki asiat', 'kaikki';
sananmukaisesti 'kymmenentuhatta asiaa'
塞翁 Saio, kiinalaisen kansantarinan vanha mies nimeltään Sai
馬
unta, 'hevonen'
Ningen banji Saiyo ga uma
"Ihmisen (elämässä) kaikki on (kuin) herra Sain hevonen"
Tunnettu japanilainen sanonta perustuu kiinalaiseen kansantaruun, jossa van
han miehen, Sain, hevonen karkasi. Naapurit ja kyläläiset lohduttivat miestä,
joka kysyi kuitenkin: "Mistä tiedätte, ettei tämä ole onnenpotku?" Hevonen
palasikin muassaan toinen hevonen, jolloin naapurit onnittelivat Saita ylimää
räisestä hevosesta. Sai kuitenkin kysyi heiltä: "Mistä tiedätte, ettei tämä ole
tosiasiassa huonoa onnea?" Kävikin niin, että Sain poika ratsasti hevosella ja
katkaisi jalkansa. Kyläläiset pitivät tätä huonona onnena, mutta onni kääntyi
vielä kerran, kun kaikki kylän nuoret miehet kutsuttiin keisarin armeijaan,
mutta Sain poika sai jäädä kotiin katkenneen jalkansa vuoksi. Sellaistahan se
on: "ei ole aaltoilematonta vettä". Onni täällä vaihtelee.
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四字熟語 yoji-jukugo-idiorm:
乱筆乱文

舌L

midare, 9häiriö9, Sekaannus9, kiinalaisperäinen on-lukutapa on
ran. Merkki liittyy usein myös 'sotaan', 'vallankumoukseen'
ym. maailman häiriötiloihin
筆 fade, 'sivellin', tässä on-lukutavassaan pitsu
舌L筆 ranpitsu, 'raapustus', 'riipustus'
文 bun, 'lause', 'teksti'
舌L文 ranbun. 'hätiköiden hutaistu teksti'
Ranpitsu ranbun
"huolimaton raapustus, hutaistu teksti"

Idiomi siis kuvailee kiireellä kasaan kursittua, hutiloiden kiijoitettua
räpellystä. Sanonnalla viitataan lähinnä omiin hengentuotoksiin. Idiomi
hiipi väistämättä itsekritiikiksi mieleeni, kun katsoin artikkelisarjaa ko
konaisuutena. Sumimasen, 'anteeksi ja kiitos' ajastanne!
Koska kokemuksen perusteella allekiijoitan Saiou ga uma （塞翁が馬）ilmiön täysin, toivotan teille runsaasti myönteisiä hevosyllätyksiä elä
mässä!

Artikkeli päättää sananlaskuja esitelleen sarjan.
Pia Matilainen
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12.11.2007

Lehdistötiedote
Japanin suurlähettiläs Hitoshi Honda jakoi 9.11. residenssissään
kunniakirjoja opetusministeriön entiselle hallitusneuvokselle Fredrik
Forsbergille sekä Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry:Ile
tunnustuksena Suomen ja Japanin molemminpuolisen yhteisymmär
ryksen ja ystävyyden edistämiseksi tehdystä työstä. Urasenke Tan
kokai yhdistyksen kunniakirjan otti vastaan puheenjohtaja Jouni
Elomaa.
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YHDISTYKSEN JULKAISUT
HASHI (silta) on JKY:n vuosittainen japanilaisen kulttuurin eri alueita käsittelevä
julkaisu, joka myös lähetetään jäsenille veloituksetta.

Irtonumeroiden jäsenhinta on 5 e, muut 7 e, paitsi numerot 20 -24 jäsenhinta 12 e,
muut 13,50, sekä numero 25 -27 jäsenhinta 13 e, muut 15 e. Kaikkiin hintoihin lisä
tään postikulut. Kaikkia numeroita ei ole enää saatavissa

HASHIEN AIHEET

橋

Merkki (1)julkaisun nimen jälkeen tarkoittaa, 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
25-26 Teetaide/Runo
27. Rekishi — Historia
28. Rautaista estetiikkaa
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Tapio J. Tuomi:
JAPANILAIS-SUOMALAINEN KANJI-SANAKIRJA. UUSI, KORJATTU
JA LAAJENNETTU PAINOS. NYT
5445 KANJEISTA MUODOSTETTUA
ITSENÄISTÄ SANAA. Suomen- ja
japaninkieliset hakemistot, samoin ha
kemisto kanjien kiinalaisperäisille ään
neasuille. Jäsenhinta 25 e + postikulut,
muut 29 e 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 4 €+ postikulut.

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

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta
japanilaisesta kiijallisuudesta kiinnostu
neille, luettelot mm. teoksen, tekijän,
genren ja kääntäjän mukaan. 80s.
Hinta 8,40 €+ 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 ノレ

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

IKEBANA: Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698
6496

KALLIGRAFIAA: TOMOHIMASSA
Ilmoittautuminen ja tarkempi tieto: Laura Lappalainen. Puh. 09- 698 6496
KALLIGRAFIA: Opettajana Yoko Kobayashi-Stjema p. 09-724 6746.
KAUPPAKORKEAKOULULLA (Runebergink. 14-16) A-siiven 3.kerros, A-305 sali. Il

moittautuminen miija.paatero@talentum.fi, jos sinulla ei ole omaa kalligrafiasivellintä
ym. välineitä. Ota joka tapauksessa mukaan esim, sanomalehti tai pari haijoituspaperiksi. Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi. Ajat ovat ennakkotiedon mu
kaisesti .Tiistai-iltoja klo 18-20 4.12. ja 18.12.2007.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Midori Tsunoi 0400-462 079

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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JÄSENMAKSU (20 euroa)

(tilinro 800018-78964437) maksettaes
sa pyydämme aina ilmoittamaan pank
kisiirron VIESTI-osiossa jäsenen nimen
jäsenrekisterin ylläpidon helpottamisek
si. Kiitos!
Muuttuneet osoitetiedot toivomme
lähetettävän postitse osoitteeseen:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.,
PL 305,00101 Helsinki
tai ulla.aqamaa@japaninkulttuuri.net

Oletko kiinnostunut liittymään Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jä
seneksi ? 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 postite
taan 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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Katso sivu 25.

