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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTVÄT RY.

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 suoma
laisesta kulttuurista. JKY järjestää vuosittain
VEDEN ÄÄNI-konsertin, teatteri- ja konserttiryhmien vierailuja, näyttelyitä, eloku
vailtoja 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

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 Hashijulkaisu,
japanin kielen oppikirja ja siihen liittyvä
suomiJapani-suomi sanasto.

日本文化特集誌「橋)、年4回発行の当会機関
誌「友」などがあります。

Yhdistyksellä on oma kirjasto.

おり、その他にも旅行、遠足や伝統的な

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

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

展覧会のアし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、^.0.8〇X305)0101

Helsinki,電話ファックス09-698 6496 Jで

to

Etukannen kuvan ottanut Raisa Porrasmaa .

YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellämme on hyvä kokoelma suo
mennettua japanilaista kauno-kirjallisuutta 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: Matleena Paukkunen. Aineisto on tervetullutta lehteen 15.02.2009 men
nessä osoitteeseen: matleena.paukkunen@windowslive.com

Ilmoitushinnat:1/1 s. 60 € (toisto 50 €), % s. 34 € (25 €), % s. 20 € (18 €)
**************************************
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こんにちは

Tämänkertainen Tomo alkaa surullisilla uutisilla. Lokakuun alussa
saimme tiedon siitä, että yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja, entinen
suurlähettiläs Tetsusaburo Hitomi on nukkunut pois. Suurlähettiläs Hitomi vaikutti merkittävästi yhdistyksemme syntyyn ja muistelemme
lämmöllä ja kunnioituksella tätä suurta Suomen ystävää. JKY:n puheen
johtajan Ronny Rönnqvistin laatima muistokirjoitus löytyy lehden sivul
ta kuusi.
Vuoden neljännessä Tomossa aiheena ovat mm. konsertit ja kulttuuri
maisemat. Uutena kirjoittajana Shiragawa-go'sta kertovalla matkailuaiheisella jutulla debytoi Raisa Porrasmaa. Porrasmaa opiskelee ItäAasian tutkimusta Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja
kulttuurien laitoksella ja toimii opiskelunsa ohessa vapaana toimittajana.

Omasta puolestani haluan lopuksi toivottaa hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta kaikille Tomon lukijoille! Vuosi on ollut vaiherikas — ja
ainakin Tomon ulkonäkö on kokenut muutoksia miltei joka lehdessä.
Ensi vuonna jatkamme pysyvämmällä linjalla.

Akemashite omedetou!
Matleena Paukkunen
Tomon päätoimittaja
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Suurlähettiläs Tetsusaburo Hitomi in memoriam
Lokakuun alussa saimme Japanista suruviestin, joka kertoi, että kunniapuheen
johtajamme suurlähettiläs Tetsusaburo
Hitomi oli kuollut pitkän sairauden mur
tamana. Lokakuun 1.päivänä 2008
edesmennyt suurlähettiläs Hitomi saa
vutti kunniakkaan 91 vuoden iän.

Tetsusaburo Hitomi syntyi 10.7.1917
Tochigin prefektuurissa ja valmistui
vuonna 1941 Tokion keisarillisen yli
opiston lakitieteen tiedekunnan poliitti
selta osastolta. Samana vuonna hän lä
päisi diplomaattiuraa tavoittaville tarkoi
tetut testit ja siirtyi Japanin ulkoministe
riöön (Gaimusho) töihin. Tyynenmeren
sodan aikana hän palveli armeijan intendentuuriupseerina ensiksi Mantshuriassa
Kiinan mannermaalla ja sitten Taiwanilla. Sodan päätyttyä hän jatkoi uraansa
ulkoministeriön lakiasiainosastolla. Vuo
desta 1960 lähtien hän toimi erilaisissa
osastopäällikkötehtävissä maahan- sekä
maastamuuttoa säätelevissä ulkoministe
riön alaisissa osastoissa. Vuonna 1964
hänet nimitettiin maastamuuttoa hoita
van passitoimiston päälliköksi. Ensim
mäisen ulkomaankomennuksen Hitomi
sai seuraavana vuonna kun hänet nimi
tettiin ministeriksi Japanin Kenian suur
lähetystöön. Vuonna 1966 hän siirtyi
ministeriksi Irlantiin, jossa hän oleskeli
kaksi vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi
Bombayhin Intiaan Japanin sikäläiseksi
konsuliksi. Vuonna 1971 Hitomi nimitet
tiin suurlähettilääksi Costa Ricaan, mistä
hän sitten siirtyi Suomeen Japanin suur
lähettilääksi vuonna 1977.

Koska Hitomi oli kiinnostunut kulttuu
rista ja etenkin kirjallisuudesta, hän no
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peasti sai kontakteja kulttuurialan vai
kuttajiin Suomessa. Tässä häntä suuresti
auttoi hänen välitön, iloinen ja ulospäin
suuntautuva luonteensa. Tässä suhteessa
hän erosi edukseen tyypillisestä karriääridiplomaatista. Kuten Tomo-lehden
2/2008 numeron yhdistyksemme alku
vaiheita käsittelevästä artikkelista käy
ilmi, suurlähettiläs Hitomi suuresti vai
kutti yhdistyksemme syntyyn ja ensivai
heisiin.
Hänen panoksensa Suomen ja Japanin
välisten yhteyksien kehittymisen puo
lesta oli tuntuva. Kansallisella lentoyhti
öllämme Finnairilla oli 1970-luvun lo
pulla suunnitelmat avata suora lentoyh
teys Japaniin mutta Japanin viranomai
set eivät aluksi lämmenneet tälle ajatuk
selle. Niinpä Finnairin silloinen pääjoh
taja Gunnar Korhonen lähestyi suurlä
hettiläs Hitomia ja kertoi hänelle näistä
ongelmista. Tällöin ilmeni, että Japanin
silloinen liikenneministeri sattui ole
maan Hitomin läheinen opiskelutoveri.
Pitkälti suurlähettiläs Hitomin lobbauk
sen tuloksena Finnair sai lopulta oikeu
den lentää aluksi yhden viikoittaisen
lentovuoron Helsingin ja Tokion välillä.
Ensimmäinen lento nousi ilmaan Vantaa
Seutulan lentokentältä 22.4.1983. Niin
kuin kaikki tiedämme, suoran lentoyh
teyden aloittaminen nosti kanssakäymi
sen maittemme välillä aivan uudelle
tasolle. Ensi kesänä Finnair lentää Tokioon, Osakaan ja Nagoyaan jo yhteensä
15 lentoa viikossa!
Palveltuaan suurlähettiläänä Suomessa
vuosina 1977-1980 Hitomi palasi Japa
niin, missä hän lokakuussa 1980 siirtyi

eläkkeelle. Tulemme aina muistamaan
suurlähettiläs Hitomia yhdistyksemme
kunniapuheenjohtajana ja suurena Suo
men ystävänä.

Ronny Rönnqvist

Suurlähettiläs Tetsusaburo Hitomi.
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Vain jäsenille

MOCHI-JUHLA
Su 11.1.2009 klo 15.00 一 17.00

Taivallahden peruskoulu
Osoite: Eteläinen Hesperiankatu 38

(Mechelininkadun kulma)
HUOM! Uusi paikka.
Mohi-juhla on perinteinen vuoden vaihtumiseen liittyvä perhetapahtuma. Ohjelmassa mochin, uudenvuoden riisikakkujen, tekoa autenttisin
välinein.
HUOM! Ota oma essu mukaan!

Hinta: aikuiset 6 euroa/hlö, lapset 5 -12 v. 3 euroa/hlö
Maksu ovella käteisellä (ei pankki- tai maksukortteja)
Tilaisuuden järjestää Suomalais-Japanilainen Yhdistys yhdessä muiden
Japani-yhdistysten kanssa ja kullakin yhdistyksellä on tilaisuuteen oma
kiintiönsä.

Ilmoittautumiset viimeistään 30.12.2008 mennessä:
ulla.arjamaa@kolumbus.fi tai 0400-456185
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]APAN〕TALO
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
QLANGQNTIE 20 SIMONJÄRV1

016-359 035, FAKSI 355 2510
www.ranua.1Vjapannaio
Tapahtumia, vaihtuvia näyttelyjä, kahvila
Vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöön.
Leirikouluja, Kurssitoimintaa ympäri vuoden.
Ruokailua tilauksesta. Majoitusta rajoitetusti.
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AVOINNA SOPIMUKSEN MUKAAN

KOTO-TAITURI NANAE YOSHIMURA
Japanin Suurlähetystön järjestämässä
Nanae Yoshimuran konsertissa Ateneum-salissa 24.10. oli mahdollista kuulla
ja nähdä suunnilleen kaikki, mihin kotosoittimen mahdollisuudet yltävät mesta
rillisen taitajan käytössä.
Koton soitossa on paljon samankaltai
suutta muiden kielisoitinten kanssa, ku
ten sointivärin vaihtelu näppäiltäessä
läheltä kielten kiinnityskohtaa, tallan
(kielisillan) läheltä tai sen takaa, mutta
on myös runsaasti vain kotolle ominaisia
tehokeinoja. Niistä monet perustuvat
virityksen muunteluun siirrettävien tallo
jen avulla, samoin vasemman käden
käyttöön tallan takana saamaan aikaan
glissandoja, huojuntaa tai tiettyjä
yläsävelsointeja. Muun taituruuden ohel
la Yoshimuran vasemman käden käyttö
erityisesti nykyisen 20-kielisen, kaikuisan konserttikoton soitossa toteutti suun
nilleen sen, mihin flyygelissä tarvitaan
kolme pedaalia. Tremolot, arpeggiot ja
sammutetut staccatot kuuluvat jo perin
teisiin koton tehokeinoihin.

Klassisten sävellysten osiossa kuultiin
13-kielistä kotoa. Yoshitsawa-Kengyon
(1800-1872) teos Chidori-no-Kyoku on
sävelletty Heian-kauden runoihin, joissa
myös esittäjän ilmeikäs äänenkäyttö aina
falsettivivahteista kurkkulauluun oli var
sin vaikuttavaa. Yatsuhashi-Kengyon
(1614-1685) sävellys on puolestaan yksi
varhaisimmista koto-teoksista, joista
tunnetaan painetut nuotit.

Nanae Yoshimura aloitti koto-opintonsa
jo 3-vuotiaana ja häntä pidetään alallaan
edustavimpana taiteilijana. Varsinkin
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nykymusiikki ja 20-kielinen koto ovat
hänen ominta aluettaan, jolla hänet on
palkittu lukuisia kertoja ja josta hänet
tunnetaan hänen konserttimatkoiltaan
Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Niihin teoksiin tämäkin konsertti hui
pentui. Joji Yuasan (1929-) 4 Haikua
antoi uudestaan mahdollisuuden kuulla
niin lauluäänen kuin kotonkin mestaril
lista käyttöä. Akira Nishimura (1953-)
on perustanut uskomattoman vaativan
teoksensa epätavallisen virityksen ja
kahdennettujen sävelkulkujen varaan.
Valitettavasti sanallinen kuvaus ei kerro
juuri mitään tuloksen vaikuttavuudesta.
Molemmat sävellykset ovat syntyneet
yhteistyössä taiteilijattaren ja säveltäjien
kanssa. Vahinko, että niin harvat olivat
tulleet niitä kuulemaan. Ensi kerralla,
joka toivottavasti tulee, lienee syytä
tehostaa myös tiedotusta.
Antti Lappalainen

Suomen edustajat World Cosplay Summit 2009-tapahtumaan valittu
Suomi osallistuu ensi kertaa vuonna
2009 cosplayn maailmanmestaruuskil
pailuun, World Cosplay Summitiin
(WCS). World Cosplay Summit on vuo
desta 2003 alkaen Japanissa jäljestetty
cosplay-pukuilun maailmanmestaruus
kilpailu. Tapahtuman järjestää TV Aichi
yhteistyökumppaniensa kanssa. Kan
sainvälinen kiinnostus kilpailua kohtaan
on kasvanut nopeasti ja vuoden 2008
finaaliin osallistui joukkueita jo 13
maasta.

Cosplay Finland Tour (CFT), vuodesta
2006
alkaen
toiminut
cosplaypukukilpailuja ja muita cosplayohjelmanumeroita jäljestävä suomalai
nen yhteisö, jäljesti yhdessä yhteistyö
kumppaniensa kanssa WCS:n virallisen
Suomen karsinnan. Karsinnan voittaja
pääsee ensi elokuussa Japanin Nagoyaan edustamaan maatamme vuoden
2009 maailmanmestaruuskisoissa. Suo
men WCS-karsinta oli Helsingin Kirjamessujen nuorten ohjelmaa. Karsinta
jäljestettiin Helsingin Messukeskukses
sa 25.10.2008. Karsinnassa kahden hen
gen ryhmät kilpailivat cosplay-taitojen
paremmuudesta niin puvun tekemisen
kuin esiintymisen sarallakin. Voittajiksi
selviytyivät Iris Rönkkö ja Arttu Sep
pi hahmoilla Eshter Blanchett ja Leon
Garcia de Asturias Saijasta Trinity
Blood. Toiselle sijalle tulivat Elina
Rimpiäinen ja Mira Harju hahmoilla
Utena Tenjou ja Anthy Himemiya sar
jasta Shoujo Kakumei Utena.

parien väliltä teki TV Aichin edustaja.
Rönkkö ja Seppi palkittiin Finnairin
sponsoroimalla kahden hengen viikon
mittaisella matkalla Japanin Nagoyaan,
elokuussa 2009 pidettävään World Cosp
lay Summit-finaaliin. Toiseksi sijoittunut
ryhmä palkittiin paketilla, johon kuului
vat Egmontin 60 EUR lahjakortti ja Sinooperin 100 EUR lahjakortti. Lisäksi he
saivat TV-Aichin edustajalta henkilö
kohtaisen yllätyspalkinnon. Muille kar
sinnassa menestyneille ryhmille annettiin
palkinnoksi Sinooperin ja Egmontin lahjakortteja. Kaikki karsintaan osallistu
neet ryhmät saivat lisäksi Kirjamessujen
ja CFT:n yhteisen kunniakirjan.
M.

Kilpailu oli tiukkaa ja tuomariston arvi
on jälkeen edellä mainitut kaksi paria
jakoivat ykkössijan. Lopullisen valinnan
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Atsuya Okudan konsertti
Hocchiku-huilun suuri mestari Atsuya
Okuda konsertoi Ritarihuoneella tors
taina 13.11.klo 19.0〇・ Lippuja on vielä
saatavilla ennakkoon Lippupalvelusta
hintaan 20/18 euroa.
Atsuya Okudaa pidetään maailman par
haana elossa olevana hocchikun taitajana
ja instrumentin viimeisenä mestarina
Nishimura Kokan ja Watazumi Doson
kuoleman jälkeen. Hocchiku eli jinashi
shakuhachi on huilu, joka eroaa muista
shakuhachi-huilmsta valmistustavaltaan.
Kuten kaikki shakuhachit, hocchiku val
mistetaan bambusta, mutta huilun sisus
jätetään mahdollisimman luonnolliseksi.
Kun huilu kaiverretaan käsin ja valmis
tuksessa ei käytetä bambun lisäksi muita
materiaaleja, tekijällä on paremmat mah
dollisuudet kontrolloida äänen laatua ja
huilun akustisia ominaisuuksia.
Monet soittajat ovat mieltyneet luonnol
lisiin jinashikan-huiluihin, joiden ääni on
tummempi ja pehmeämpi kuin pidem
mälle työstettyjen shakuhachien 一 hocchikulla päästään lähemmäs puun aitoa
omaa soundia. Koska huilun viritys pe
rustuu puun ominaisuuksiin, ovat hocchikut tiukasti sooloinstrumentteja ja
soveltuvat parhaiten honkyokun eli japa
nilaisten komus-munkkien perinteisen
musiikin soittamiseen.

Okuda soittaa pelkästään jinashikantavalla valmistettuja huiluja ja valmistaa
instrumenttinsa itse. Valmistaminen on
erittäin vaativaa ja Japanissa on Okudan
lisäksi vain muutama hocchikun valmis
taja. Ennen keskittymistään hocchikuun
vuonna 1985 Okuda teki 20-vuotisen
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uran j azztrumpetistina. Jazzin lisäksi
myös länsimaisen taidemusiikin tunte
mus on vaikuttanut Okudan ainutlaatui
seen musiikilliseen maailmaan, vaikka
repertuaari koostuu pelkästään perintei
sestä honkyokusta. Okuda on myös im
provisaation mestari ja etsii jatkuvasti
uusia ilmaisukeinoja instrumentillaan.
Okuda kieltäytyi pitkään levyttämästä
soittoaan, sillä uskoi, että jinashi shakuhachia voi ymmärtää vain kuulemalla
sitä livenä. Keväällä 2002 ilmestyi kui
tenkin Okudan toistaiseksi ainoa levy
tys, The Sound of Zen, joka äänitettiin
yhdellä otolla. Nyt on harvinainen mah
dollisuus kuulla instrumentin tämän
päivän suurinta mestaria sen ansaitse
malla tavalla, Ritarihuoneen komeassa
salissa. Aika tulee varmasti pysähty
mään kun hocchiku-mestari vie kuulijat
mukanaan zen-puutarhaan.

Riikka Hiltunen,
Etnosoi! tuotanto & tiedotus

Maailman musiikin keskus
Global Music Centre
Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki
www. globalmusic. fi
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SHIRAKAWA-GO - JAPANIN TÄRKEIMPIÄ KULT
TUURIMAISEMIA
Japanin perinteisestä arkkitehtuurista
kiinnostuneiden kannattaa ehdotto
masti harkita vierailua Shirakawago9on （白川郷）alueelle. Matka halki
mutkittelevien vuoristoteiden ja pitki
en tunnelien maksaa vaivan: perillä
odottavan vuoristolaakson maisemat
ovat vertaansa vailla. Ympäröivään
maisemaan sulautuvat, Unescon suoje
lukohteeksi julistetut perinteiset
gassho-zukuri minka （合掌造り民家）talot ovat ainutlaatuisia, sillä ainoat
säilyneet yksilöt sijaitsevat Shirakawagon alueella Gifiin prefektuurissa ja
Gokayaman alueella Toyaman prefek

Shirakawan arkkitehtuuria.
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tuurissa.
Shirakawa-gon jokilaakso, joka sijaitsee
Haku-vuorta （2702m） ympäröivällä
alueella on Japanin runsaslumisimpia
alueita. Lumen lisäksi pohjois-etelä
suuntaisessa kanjonissa puhaltavat an
karat tuulet: talvella pohjoisesta, kesällä
etelästä. Hakusan on Fuji-vuoren ja Tateyaman ohella Japanin tunnetuimpia
vuoria, ja nykyään Shirakawan alue on
kansallispuistoa. Shirakawan metsissä
kasvaa lukuisia lehtipuulajeja, kuten
pähkinäpuuta ja tammea, ja sen kirk
kaissa joissa viihtyvät lohi ja taimen.
Arkeologiset löydöt vahvistavat, että

alueella on ollut asutusta muinaisista
ajoista lähtien: maan sisästä löydetyt
nuorakeraamiset astiat ovat peräisin
esihistorialliselta jomon 一 kaudelta.
Vielä nykyäänkin kukoistavien käsityö
perinteiden, kuten lakkatyön, puuveiston ja silkkityön sekä perinteisten met
sästys- ja kalastustekniikoiden sanotaan
niin ikään olevan yhtä vanhoja. Jopa
seudun keittiölle tyypillisten vahvojen
ja kitkerien makujen uskotaan periyty
vän esihistoriallisilta ajoilta.

1800-luvun lopussa perinteisiä gasshozukuri taloja oli jäljellä vielä yli 1800,
mutta 1900-luvun puolivälissä niiden
määrä kääntyi jyrkkään laskuun. Sodan
jälkeisen rakennustekniikan kehityksen
ja modernisaation tuulet tuntuivat myös
Shirakawan syrjäisessä laaksossa. Asuk
kaiden huoli ainutlaatuisen rakennuspe
rinteen katoamisesta johti vuonna 1971
kylän perinnemaisemaa suojelevan yh
distyksen perustamiseen. Vuonna 1973
Shirakawa-go tunnustettiin virallisesti
Japanin tärkeimpien kulttuurimaisemien
joukkoon kuuluvaksi, ja vuonna 1995 se
julistettiin Unescon Maailmanperintö
kohteeksi. Nykyään jäljellä olevista
reilusta sadasta talosta yli puolet sijait
see Shirakawa-gon alueella, ja osa niistä
on 1800-luvulta.

ruoholla katettuja kattorakenteita. Muo
don uskotaan periytyvän jomon - kauden
katetuista maakuoppa-asumuksista. Yli
puolet jäljellä olevista reilusta sadasta
gassho-zukuri - talosta sijaisee Shiragawa-gon alueella.

Ruohokattoiset asumusten julkisivut ovat
kaikki jokilaakson suuntaisia. Talvisin
niiden seinät pidättävät kylmyyttä, mutta
kesän kuumuudessa Sha-joen kanjonin
viileiden tuulten sallitaan puhaltaa talon
päätykolmion läpi. Tuulennopeus saavut
taa toisinaan 40 metriä sekunnissa ja
talon kattopäätyjen sanotaan liikkuvan
jopa miltei metrin tuulen suunnan mu
kaan. Näin asumus on kirjaimellisesti
jokaiseen säähän sopiva ja rakennettu
nimenomaan jokilaakson ilmaston eh
doilla.

Gassho (合掌)merkitsee kirjaimellises
ti buddhalaiseen rukousasentoon asetet
tuja käsiä, joiden muodostamaa kolmio
ta (gassho-zukuri) talon katon harjan
muodon sanotaan muistuttavan. Uusi
puhtaan maan buddhalaisuus eli Jodo
Shinshu on alueen vallitseva buddhalai
suuden suuntaus. Jyrkän katon ansiosta
lumi ja vesi valuvat maahan eivätkä
kasaannu kuormittamaan kaisloilla ja
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Minkaen Gasshozukuri - ulkoilmamuse
ossa asumuksiin pääsee kurkistamaan
myös sisälle. Gasshozukuri - talon sydä
messä sijaitsee tulisija, jonka ääreen per
he on kokoontunut tarkoin perinteiden
mukaan säädetyssä istumajärjestyksessä.
Sisäseinät ovat savun tummentamat.
Hohtavan tummalla pinnoitteella oli tär
keä merkitys seiniä syövien hyönteisten
ja lahoamisen torjunnassa, mutta samalla
se myös ehkäisi tehokkaasti tulipaloja.
Seudun ainutlaatuisuutta ja omaperäi
syyttä voisi kehua enemmänkin, mutta
kuuluisuudella on myös varjopuolensa.
Unescon listalle nouseminen lienee osal
taan edesauttanut alueen kävijämäärän
kasvua. Kauniina syyspäivänä kylä on
syrjäisestä sijainnistaan huolimatta tupa
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ten täynnä pääosin japanilaisia turisteja,
eikä seudun rauhaisa tunnelma voi olla
kärsimättä ihmismassoista. Vierailijavirrat myös ruuhkauttavat alueelle johtavat
vuoristotiet, joten matkaan kannattaa
varata runsaasti aikaa. Toisaalta turis
mista on myös selviä hyötyjä, sillä vie
railijat tuovat rahaa seudulle ja mahdol
listavat siten osaltaan rakennusten yllä
pidon.

Raisa Porrasmaa
(Kirjoittaja on Itä-Aasian tutkimuksen
opiskelija ja vapaa toimittaja.)

Lisätietoa Shirakawasta: http://
www.vill.shirakawa.gifu.jp/e/
Gasshozukuri-talon sydämessä on
tulisija.

UUSI JAPANILAINEN RAVINTOLA
HELSINGISSÄ

Tokyo 55

Ravintola Tokyo55 on syyskuussa 2008 avattu japanilainen ravintola Helsingin Töölöössä, "emo・ravintolansa" Mamma Rosan vieressä. Tämä todellinen perheyritys on
vaikuttanut samassa osoitteessa jo yli kolme vuosikymmentä.

Ruokalistaltamme löydät aina tuoreet sushit, sashimit, tempurat sekä muut japanilai
sen keittiön tunnusmerkit. Japanilaiset sushi-mestarimme takaavat laadun ja tuoreu
den. Myös juomavalikoimastamme löydät aidot japanilaiset vaihtoehdot aina oluista
sakeen ja viskeihin.
Ryhmille Tokyo55 cellar! Viihtyisä ja moderni tilakokonaisuus ravintolan yhteydes
sä. Tilat käsittävät erilliset loungetilat 16 ja 50 henkilölle, jotka ovat yhdistettävissä
jopa 70 hengen tilaksi. Moderni esitystekniikkamme yhdistettynä ihastuttaviin japani
laisiin herkkuihin takaa että tilaisuutesi on menestys!

Avoinna:
Ti-Pe 16-24
La 14-24
Su-Ma suljettu

Osoite: Runeberginkatu 55,
00260 Helsinki, puh.010 8411111
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TIEDOTTEITA
Suurlähetystön tiedotteita
PALKINNOT JA TUNNUSTUK
SET
On September 23rd at his residence the
Ambassador of Japan Mr. Hitoshi
Honda handed Official Certificate of
Commendation to Mr. Markku Rajama
in the recognition of his wife, the late
Ms. Yuki Kikugawa-Rajama9s distin
guished services in contributing to the
development of Japanese language edu
cation in Finland and to the deepening of
mutual understanding and friendship
between Finland and Japan.

*

*

*

*

On September 19 at his residence the
Ambassador of Japan Mr. Hitoshi
Honda handed Official Certificates of
Commendation to Mr. Genjiro Ito, pro
fessor to Kanto Gakuin University of
Japan, and to Mr. Kenichi Kakutani,
President of Wakasa Seikatsu Co., Ltd.,
in the recognition of the distinguished
services in contributing to the deepening
of mutual understanding and friendship
between Finland and Japan.

*

*

*

*

Kunniamerkki japanilaiselle Suomes
sa vaikuttavalle pianisti Izumi Tatenolle:

Izumi Tatenolle, joka on tunnettu niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin, on
18

3.11.annetun ilmoituksen mukaan
myönnetty Japanin valtion kunniamerk
ki (The Order of the Rising Sun, Golden
Rays with Rosette). Japanin Suomensuurlähetystö iloitsee tiedosta ja onnittelee Izumi Tatenoa.
Kunniamerkki myönnettiin tunnustukse
na mm. Tatenon taiteellisesta työstä
pianistina sekä hänen työstään Japanin
ja Suomen suhteiden edistämiseksi.
Japani myöntää kunniamerkkej ä kah
desti vuodessa, keväisin ja syksyisin.
Kunniamerkki luovutettiin Izumi Tatenolle 7.11.Japanin ulkoministeriön
tilaisuudessa, Tokiossa. Tatenolla oli
myös kunnia päästä Keisarin vastaan
otolle keisarinpalatsiin.

Izumi Tateno täytti 72 vuotta
10.11.2008. Hän syntyi Tokiossa ja
aloitti pianonsoiton harjoittelun jo pie
nenä. Tateno valmistui Tokion tai
deyliopistosta 1960 luokkansa parhaana.
Vuonna 1964 hän muutti Suomeen, jos
ta oli ollut kiinnostunut. Aktiivisen kon
sertoinnin lisäksi, hän otti vuonna 1968
vastaan opettajanviran Sibelius Akate
miassa ja antoi näin panoksensa Suo
men muusikoiden koulutukseen.
Japanissa Tateno toi vielä verraten tun
temattoman Sibeliuksen musiikkia esiin
ja perusti Japaniin Sibelius-seuran. Ka
levalan 150-vuotisjuhlavuonna, 1985,
hän kiersi Suomen hallituksen lähettä
mänä Japania luennoimassa aiheesta
"Kalevala, romantismi ja suomalainen
musiikki". Luentosarja lähensi maita
entisestään. Näin Tateno on edistänyt

Ambassador of Japan Mr. Hitoshi Honda handsOfficial Certificate of
Commendation to Mr. Markku Rajama.

)1

From left: Mrs. Keiko Honda, Ambassador of Japan Mr. Hitoshi Honda,
Mr. Kenichi Kakutani (Wakasa Seikatsu) and professor Genjiro Ito.
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musiikin kautta Suomen ja Japanin ystä
vyyssuhteita monin tavoin.
Tatenolle myönnetyistä monista palkin
noista voidaan mainita vuonna 1976
myönnetty Suomen Leijonan I luokan
ritarinmerkki ja vuonna 2006 Suomen
Sibelius-seuran myöntämä Sibeliusmitali sekä vuonna 1996 myönnetty Ja
panin ulkoministerin palkinto Japanin
kansainvälisten suhteiden edistämisestä.
Vuonna 2002 Tampereella pidetyn kon
sertin jälkeen Tateno tuupertui aivove
renvuodon seurauksena ja hänen kehonsa
toinen puoli halvaantui. Kamppailtuaan
halvauksensa kanssa hän teki paluun
konserttilavoille toukokuussa 2004, jol
loin hän aloitti esiintymiset käyttäen
ainoastaan vasenta kättään. Japanissa
Tatenon selviytymistarina on esitetty
televisiodokumenttina ja hänen voitokas
kamppailunsa sairauden kanssa on anta
nut monille rohkeutta.

Izumi Tateno on tähän mennessä esiinty
nyt yli 3000 kertaa Suomessa, Japanissa
ja maailmalla. Lisäksi häneltä on julkais
tu lähes 100 levyä.
*

*

*

*

Muita tiedotteita

APURAHAT
Chujo Watanabe -rahaston apuraho
jen haku
Japanilais-Suomalainen Yhdistus ry:n
Chiijo Watanabe -rahastosta julistetaan
haettavaksi kaksi apurahaa, kumpikin
suuruudeltaan JPY 300 000 (noin € 2
000) käytettäväksi vuoden 2009 aikana.
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Tokiossa toimiva yhdistys on vuodesta
1996 lähtien jakanut yli 20 stipendiä
nuorille suomalaisille opiskelijoille ja
tutkijoille. Apurahat on tarkoitettu Japa
nissa tapahtuvaan opiskeluun tai tutki
mustyöhön. Etusijalle asetetaan nuoret
hakijat, joilta edellytetään japanin kielen
aiempaa opiskelua. Osallistuminen Suo
men ja Japanin väliseen ystävyystoimin
taan ja perehtyminen japanilaiseen kult
tuuriin on eduksi.
Apurahoja haetaan vapaamuotoisella
hakemuksella. Hakemuksen tulee sisäl
tää hakijan yhteystiedot ja ansioluettelo,
selvitys hakijan tähänastisista Japaniin
liittyvistä opinnoista tai tutkimustyöstä,
suunnitelma apurahan käytöstä sekä
hakijan näkemys siitä, miten hän itse
voisi edistää suomalaisten ja japanilais
ten välistä kulttuuri- ja tiedeyhteistyötä.

Hakijan odotetaan pitävän vapaavalin
tainen esitelmä Japanilais-Suomalaisen
yhdistyksen kokouksessa Japanissa ja
kirjoittamaan
artikkeli
SuomalaisJapanilaisen yhdistyksen KOKOROlehteen.
Hakuaika päättyy maanantaina 15.
joulukuuta 2008 klo 16.00, johon men
nessä hakemusten on viimeistään oltava
osoitteessa:
Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry.
PL 818
00101 Helsinki
Hakemuskuoreen on laitettava merkintä
"Chujo Watanabe-apuraha".

RUNOJA
Lumihiutaleet
maahan pudotessaan
valaisevat pintaa sen
Aurinkomme voimaa
saamme kiittää myöskin revontulista
Näkemättäkin
liekö revontulet
yhtä kauniita
Syksyn ensi lunta kaipaan
niin kuin kerran luumunkukkia

Ystäväni muisto vielä lohduttaa
sairasvuoteella.
Piikkipensaissa,
joita piipustin
ystäväni näki ruusuja

Parantajan luona
pieni terve vauva
tervehdyttää läsnäolollaan

Kirsti Suomivuori
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2009
Aika

Keskiviikkona 4.3.2009 klo 17.30

Paikka

Annantalon auditorio, 2. krs, Annankatu 30, Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Yhdistyksen vuoden 2008 toimintakertomuksen hyväksyminen
6. Yhdistyksen vuoden 2008 tilien ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen. Ti
linpäätöksen hyväksyminen sekä tili-ja vastuuvapauden myöntäminen
johtokunnalle ja taloudenhoitajalle.
7. Jäsenmaksun suuruudesta sekä jäsenmaksun maksuajasta päättäminen
8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2009

9. Johtokunnan jäsenten valinta. Valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan varsinai
set jäsenet ja varajäsenet.
10 Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta vuoden 2009 tilejä ja
hallintoa tarkastamaan

11. Muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat
12. Kokouksen päättäminen
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Japanin taiteen klassikoita Ateneumissa
Ateneumin juhlavuoden ohjelmaan kuu
luu kaksi laajaa Japani-aiheista näytte
lyä. Niistä perinteisemmässä, Hokusai
& Hiroshige. Matkalla Edoon näyttelyssä, esitellään kahden Japanin
Edo-kauden tunnetuimman maisemantekijän Hokusain (1760-1849) ja Hiroshigen (1797-1858) moniväripuupiirroksia.

ran kokoelma on laajuudessaan ainutlaa
tuinen. Valolle herkät puupiirrokset voi
vat olla esillä vain tietyn ajan, joten teosvalikoima vaihdetaan 21.10. toiseen
samanteemaiseen. Kuuluisimmat teok
set Hokusain Suuri aalto, Punainen Fuji
ja Ukkoskuuro vuoren alarinteillä ovat
kuitenkin nähtävinä koko näyttelyn ajan.

Näytteillä olevat Hokusain ja Hiroshigen teokset kuuluvat ukiyo-e-kuviin.
Nimitys ukiyo-e (kelluvan maailman
kuvat) viittaa sekä tekniikkaan että aihevalikoimaan. 1600-luvulta 1800-luvun
alkupuolelle Japanissa yleinen ukiyo-ekuva toteutettiin monen henkilön yhteis
työnä. Ensin paperille maalattu kuva
siirrettiin kaivertamalla puulaattaan,
joita tarvittiin yksi kutakin kuvan väriä
kohden. Sitten kuvat painettiin paperil
le. Sisällöltään ukiyo-e poikkesi Japanin
aikaisemmista taidesuunnista siinä, että
se kuvasi usein näyttelijöitä, kurtisaane
ja ja tavallisia ihmisiä. Painokuvien
ostajaryhmä olivat kaupunkilaiset sekä
kaupungeissa käyvät matkustavaiset.

Toisessa Ateneumin Japani-aiheisessa
näyttelyssä Mustaa ja valkoista. Japani
laisen valokuvataiteen klassikoita puo
lestaan esitellään 64 teosta kahdeksalta
valokuvaajalta. Näyttelyn taiteilijat ovat
keskeisiä nimiä japanilaisen valokuvatai
teen historiassa ja suurin osa heistä esi
tellään nyt ensimmäistä kertaa Suomes
sa.

Ateneumin näyttely vie katsojan mat
kalle Kiotosta Edoon (nykyinen Tokio).
Hiroshige on kuvannut kaupunkien vä
lillä kulkevien teiden maisemia teossar
joissaan Tokaidon tien 53 pysähdyspaik
kaa ja Kisokaidon tien 69pysähdyspaik
kaa. Hokusain tunnetuin teossarja puo
lestaan esittelee 36 näkymää Fujivuorelle. Näyttelyssä on esillä myös
Hokusain teos Suuri aalto (n.1830),
yksi Japanin taiteen tunnuskuvista.
Ateneumissa nähtävät lähes 200 teosta
on lainannut tokiolainen Yasusaburo
Hara Collection ja ne ovat nyt ensim
mäistä kertaa Japanin ulkopuolella. Ha-

Monet näyttelyn teoksista kuvaavat vai
kuttavasti II maailmansodan fyysisiä ja
henkisiä seurauksia sekä sodan jälkeistä
j älleenrakennuksen aikaa. Erityisesti
sotakokemukset ovat läsnä Shomei Tomatsun, Tadahiko Hayashin ja Kikuji
Kanadan töissä.
Sotaan voidaan ottaa myös kantaa sen
täydellisellä poissaololla. Näyttelyssä
huomio kiinnittyy Shoji Uedan surrealis
tisiin, lavastettuihin perhekuviin, joissa
tekijä tavoittelee perheonnen ydintä.
Uedan valokuvien tarkka sommittelu,
siisteys ja pysähtynyt tunnelma ovat
näyttelyssä jännittävässä kontrastissa
sodan sattumanvaraisten tuhojen kanssa.
Hokusai & Hiroshige. Matkalla Edoon näyttely Ateneumissa 5.9.-7.12. 2008.
Mustaa ja valkoista. Japanilaisen valoku
vataiteen klassikoita- näyttely Ateneumis
sa 5.9.2008-8.2.2009
Matleena Paukkunen
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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 (muille 7 e). Poikkeuksena numerot 20 -24, joissa
jäsenhinta 12 e (muille 13,50), numerot 25 -27, joissa jäsenhinta 13 e (muille 15 e)
sekä numero 29, jonka jäsenhinta on 14e (muille 16e). Kaikkiin hintoihin lisätään pos
tikulut. 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 j a 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 一 Historia
28. Rautaista estetiikkaa
29. Noo-teatteri— Historia elää...
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jcponcse -/reme

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.

'rt
f'nrts-' Mrgxge

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

JAPANIN KIRJALLISUUS
SUOMEN KIELELLÄ,
BIBLIOGRAFIA (2000)
Erinomainen hakemisto suomennetusta
japanilaisesta kirjallisuudesta 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____________________________________________________
PUH/FAX

POSTITOIMIPAIKKA

PÄIVÄMÄÄRÄ

ALLEKIRJOITUS
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HARRASTUSPIIRIT

趣味サークル

Piirit kokoontuvat yhdistyksen kirjastossa, TOMOHIMAS SA,
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 harjoituspaperiksi.Tussitahravaaran takia älä laittaudu parhaimpiisi.

JAPANINKIELI: Tiedustelut Pia Matilainen pia.matilainen@japaninkulttuuri.net
JAPANIN KESKUSTELU: Tiedustelut Yoshiko Utano 044-2929317

Yhdistyksen kautta:
■ japanikäännökset

• 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.aij amaa@j apaninkulttuuri.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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