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Johdanto

sono michi ni  その道に  kun	 tälle	 tielle

iran to omou  入らんと思ふ astuu	 huomatkoon	 sydän

kokoro koso  心こそ  että	 se	 itse

waga mi nagara no 我が身ながらの on	 itsensä	 oikein	 ja

shishô narikere 1  師匠なりけれ luontaisin	 opettaja

  

 Tämä pieni tutkielmani käsittelee taiteellista kokonaisuutta, jossa 

yhdistyvät perinteinen japanilainen teetaide chadô, kuvataide, ja meditaatio, ja joka 

toivoakseni on jotain täysin irrallaan jokapäiväisestä aistikokemuksiemme kakofoniasta. 

Taidetekoni koostuu teetilaisuudesta ja sen rinnalla sadan pienen harjoitteen 

kokonaisuudesta. Teksti tässä on siitä dokumentaatio ja sen aikana tekemäni matkan 

tulkinta. Konkreettisen taide-esineen, joka näiden pohjalta lisäksi syntyi, voin ajatella 

olevan sitten työn jonkinlainen päätös. Koko prosessi on siis samalla historia taideteoksen 

synnyttämisestä, ja taideteot historiaa, joka näin tulee merkityksi muistiin. 

 Teen opiskelu on vienyt elämästäni viimeiset kymmenen vuotta, joten 

aivan vieras aihe ei minulle entuudestaankaan ole. Läpikäymäni teen ja Zen-

buddhalaisuuden kytkökseen liittyvät harjoitteet, joita taideteoiksi tässä kutsun, eivät silti 

ole aivan yksinkertaisimpia prosesseja. Niiden avaaminen jopa teetä jo hieman 

harrastaneelle japanilaisellekin on haastavaa, joten joudun yksinkertaistamaan paljon, ja 

enemmän prosessiin keskittyessäni jotain niiden syvyydestä jää tuomatta esiin. Ennen 

varsinaisia töitäni esittelen tässä osan siitä perinteestä, johon ne pohjautuvat. Japanilainen 

teetaide sellaisenaan on jo meilläkin tunnettu, joten sen yleispäteviin perusteisiin en 

paljonkaan puutu.  

 Kun näin länsimaisena tarkastelen chadôn – haluan karttaa nimitystä 

teeseremonia2  – olemusta, värittyy tulkinta varsin helposti eksoottiseksi ja astun 
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orientalismin mystiikkaan. Pyrin välttämään sitä havainnoissani, vaikka toki eksoottisuus 

ja mystisyys löytyvätkin jokaisen ihmisen sisimmästä, myös itseni, yhä. Olennaisempaa 

minulle on kuitenkin oma tieni ja siinä taiteellisen kokonaisuuden hahmottaminen. 

Varsinainen tutkimuskohteeni tässä on tekijä eli minä itse: se mitä tapahtuu sisäisenä 

prosessina ja kuinka se vaikuttaa itse kokemukseen ja tekoon. Samalla tutkin 

kokonaisuuksien eli teetilaisuuden ja harjoitteiden läpikäymisen vaikutuksia ja käytännön 

kokemuksia, lopuksi myös taideteoksen syntyä näiden taidetekojen pohjalta.

 Gojishiki on erityislaatuinen japanilainen teetilaisuus, chaji, joka 

muodollisen kaavansa mukaisesti sisältää niin ateriaosuuden kuin teen. Tavallisesta 

perinteisestä tilaisuudesta poiketen siihen on kuitenkin sisällytetty viisi Zen-vaikutteista 

ryhmäharjoitetta, joiden kautta tapahtuu suurin osa olennaisimmista tapahtumaan 

muutenkin sisältyvistä elementeistä: niin veden lämmittäminen hiilillä, kukkien asettelu, 

tuoksun kuuntelu, kuin itse teen valmistaminen ja juontikin. Olennaista tässäkin on 

ainutkertaisen hetken jakaminen osallistujien, neljän vieraan ja isännän kesken. Olen 

toteuttanut tilaisuuden taidetekona japanilaisessa teehuoneessa Tokuyûanissa 

Suomenlinnassa keväällä 2012.

 Yhtä lailla teeperinteeseen liittyvä kagetsu hyakki puolestaan sisältää 

viiden hengen yhteisharjoitteen, joka toistetaan hieman erilaisena sata kertaa peräkkäin. 

Siinä osallistujat juovat ja valmistavat teetä arvotussa järjestyksessä tarkoin määrättyjä 

pelisääntöjä noudattaen. Yhteen harjoitukseen itsessään kuluu noin puoli tuntia, vaikka 

jotkut variaatiot saattavat kestää tunninkin. Harjoituskokonaisuus olisi ihanteellisinta tehdä 

ilman suurempia taukoja muutamassa vuorokaudessa. Itse toteutin sarjan noin kuukauden 

sisällä kesällä 2012.

 Kirjoitukseni tähtää enemmän oman taiteellisen prosessin analyysiin 

kuin olemassa olevien perinteiden tulkintoihin. Samalla se toimii muistiinpanona eräästä 

toteutuneesta teetilaisuudesta ja harjoitusten sarjasta Suomessa. Taidetekojen toteuttaminen 

käytännössä onkin työni varsinainen pohja.

 Aihepiirini pyörii wabi-estetiikan ja Zen-henkisen itsetutkiskelun laajalla 

aavikolla. Itsetutkiskelu pyrkii selvittämään mitä zen-henkinen teeharjoite tässä 

muodossaan tekee ihmiselle. Wabi käsitteenä kattaa kauneuden näkemisen tai löytämisen 

arkisista ja karuistakin esineistä. Tähän liittyy myös kotoisen arkipäiväisen adoptoiminen 

siihen japanilaiseen Teehen, jonka nyt tunnemme. Niin ikään teemestari Sen Rikyû (千利
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休, 1522-1592), kontrastina tuon ajan teetaiteen loisteliaisuudelle, nautti niin arkisten 

esineiden ottamisesta käyttöön kuin itse huoneidenkin askeettisuudesta.3 Estetiikkaa tutkin 

sekä chajin että kagetsun esineitten valinnassa, lopuksi myös konkreettisessa 

taideteoksessani, joka valmistuu samanaikaisesti tätä kirjoittaessani. Olisi kaiketi luvatonta 

jättää se kokonaan dokumentoimatta, mutta en halua että työ on “valmis”, joten paljastan 

siitä vain osan. 
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BRIEF PREFACE

sono michi ni  その道に  to have the mind
iran to omou  入らんと思ふ to enter this path
kokoro koso  心こそ  is, indeed, 
waga mi nagara no 我が身ながらの to have
shishô narikere  師匠なりけれ an inherent teacher 4

 This brief research deals with traditional Japanese Art of Tea, visual arts 
and meditation, and hopes to bring out something that  differs from our daily experience. 
My work of art itself consists of a tea gathering and a set  of one hundred practices. A 
ceramic artwork that I am now making is based on these two parts, and it will be some sort 
of concrete ending to the project. 
 Chadô, the Japanese Way of Tea, seems easily  exotic and mystic to us, 
especially here outside of Japan. Avoiding it may be challenging even after years of 
studying, but I am trying to concentrate in the art of it, and the inner process and making of 
the artwork. I am the subject and object myself, as well as is the process, experience and 
the influence. Part of the question is what is the origin of an artwork, and how it is born.  
 Gojishiki is a special kind of formal Japanese tea gathering, chaji, which 
includes both meal and preparation of  tea. The exceptional point is that it includes five 
Zen-influenced group  practices. Most of the essential parts of the basic tea gathering are 
done within them: laying the charcoal, arranging the flowers, preparing the incense, as well 
as making and drinking tea. I proceeded and hosted this event or artwork for four guests in 
Suomenlinna, March 2012.
 Kagetsu hyakki is a tea practice consisting of a series of one hundred 
rounds of preparing tea in turns following certain rules. One round would take about half 
an hour, although some variations would extend it to an hour. It would be most ideal to do 
the whole process without breaks within a few days. To complete the whole set for me and 
my group took more than that: from the end of June to the beginning of August 2012.
 This is merely an analysis of an artistic work and process, and a 
document of tea gathering and practice in Finland, than anything else. I try  to focus at my 
inner process as well as the aesthetics of the objects combined and chosen, following more 
or less the idea of wabi, aestethics of forlorn, and adopting the utensils of daily life to tea 
practice. Finally, these deeds will lead to the birth of a ceramic work of art, that I still have 
under polishing to finish. To still remain on the path instead of reaching the destination, I 
wish to leave it like that, and let the last part of artwork be undocumented. 
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Chaji

 

 Taidetekoni ensimmäinen osuus on chaji, joten käyn ensin läpi 

pääpiirteissään tapahtumien etenemisen yleensä, sellaisena kuin se perinteen mukaisesti 

tapahtuisi. Chaji on pitkän kaavan japanilainen teetilaisuus, jossa teishu eli isäntä (tai 

emäntä) tarjoaa vierailleen teen. Ydinosan, samasta maljasta juotavan koichan eli paksun 

matcha-teen nauttimisen, ympärille rakentuva kokonaisuus sisältää valmistelujen lisäksi 

myös aterian, puutarhan ja koko tuon hetken jakamisen ja kokonaisvaltaisen aistimisen 

puhdistavana rituaalina. Koko teetaiteen harjoittamisen voidaan katsoa tähtäävän juuri 

chajiin, jossa kaikki opittu kulminoituu taideteosta ja sen kokemista vastaavaksi 

kokonaisuudeksi.

 Chaji-tilaisuuksia on erään näkemyksen mukaan seitsemän eri 

perustyyppiä 5, vaikka niiden lisäksi löytyy lukuisia muitakin. Perustyypeistä shôgo chaji – 

keskipäivän teetilaisuus – on pohja kaikille muodollisille kokoontumisille, ja käytän sitä 

esimerkkinä tilaisuuden kulusta.

 Valmistelut 

 Toteutuakseen chaji, kuten rituaalit yleensäkin, vaatii osallistujat, jotka 

toimivat, ja joilla on oma roolinsa kokonaisuudessa.6  Tapahtumalle täytyy osoittaa paikka, 

ja otollisin ympäristö teetilaisuuden toteuttamiselle on teehuone, chashitsu, jonka sisällä 

aivan fundamentaalinen ihmisen tarve hiljentymiselle tulee helpoimmin tyydytetyksi.

 Suunnittelu ja valmistelu voi alkaa jo kuukausia ennen varsinaista 

päivää. Kun teishu on päättänyt ainakin kenet kutsuu shôkyakuksi eli päävieraaksi ja 

ajankohta on saatu varmistettua, hän joko lähettää tai käy  henkilökohtaisesti viemässä 

kutsun. Teishu voi antaa shôkyakun kutsua muut vieraat. Sitten hän suunnittelee 

kokonaisuuden huomioiden ennen kaikkea tämän ensimmäisen vieraan, mutta myös 

ajankohdan, mahdollisen teeman ja käytettävät välineet. Huolelliseen valmisteluun kuuluu 

estetiikan lisäksi kokonaisvaltainen kaikkien eri aistikokemuksien huomioiminen 

pienissäkin yksityiskohdissa.

7



8

 Tilaisuutta edeltävänä päivänä vieraat käyvät, jos suinkin mahdollista, 

vahvistamassa tulonsa – perinteisesti vierailemalla teishun kotona tuoden jonkin pienen 

lahjan. Isäntä tekee viime hetken valmistelut kuten ruokatarpeiden hankinnan, huoneen ja 

puutarhan siivouksen, veden noudon, poimii kukat, ja järjestelee toriawasen ja esineet 

valmiiksi, jotta kaikki tapahtuisi sujuvasti. 

Toriawase on komponenttien yhdistelmä ja kokonaisuus, josta koko taidekokemus osaltaan 

koostuu. Symboliikka ja teema tulevat esille juuri näissä valinnoissa runouden tavoin. 

Vaikka itse tilaisuuden kulku on määritelty, on jokainen poikkeama kaavasta tietynlainen 

alleviivaus, jonka huomaavat ainakin harjaantuneet vieraat. Osallistujien huomioiminen 

onkin ensiarvoinen kriteeri ei ainoastaan esineitä ja tilaisuuden luonnetta päätettäessä, vaan 

myös läpi koko prosessin. Jännitteiden ja dynamiikan luominen jokaiseen esillä olevaan 

osa-alueeseen ja niiden välille (ja tässä tarkoitan sekä esineitä, ruokaa, ihmisten välistä 

kommunikaatiota, että tilaisuuden osioita) on se, mikä tekee tapahtumasta ainutkertaisen ja 

mielenkiintoisen.

 Chaji on samalla sekä esteettinen, sosiaalinen että meditatiivinenkin 

kokemus, missä kaikki aistit on huomioitu. Se edustaa osaltaan tiettyä askeettisuutta, mutta 

on myös viihdyttävä, puhdistava ja jalostava “suoritus”, joka voi jopa luoda kokijansa 

täysin uudeksi ihmiseksi. Harmonia, kunnioitus, puhtaus ja mielenrauha - vähintään näitä 

neljää periaatetta noudattaen kaikessa koko tilaisuuden läpi on mahdollista saavuttaa ehyt 

kokonaisuus.

 Tilaisuus alkaa

 Juuri ennen vieraiden saapumista teishu antaa viimeisen silauksen 

puutarhalle harjaamalla sen ja pirskotellen vettä rojille eli teepuutarhalle ja sen polun 

kiville. Vesi kuuluu shintolaiseen puhdistusrituaaliin, kun taas polun harjaaminen 

mielletään buddhalaiseksi toimitukseksi, jossa maalliset pölyt lakaistaan pois.7 

Yksityiskohtiin sisältyy paljon symboliikkaa. Uchimizu, kosteus puutarhassa viestii 

puhtaudesta ja raikkaudesta, ja raollaan oleva portti toivottaa tervetulleeksi. Ole ajoissa ja 

varaudu kaikkeen - ohje koskee sekä isäntää että vieraita.
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 Saavuttuaan odotustilaan vieraat  vaihtavat sopivampaan asuun ja 

ilmoittavat tulleensa. Tavallisimmin kuvakäärö ja kenties jotain muuta mielikuvia 

herättävää on ripustettu nähtäväksi, usein myös hibachi talvella ja tupakointitarjotin rennon 

tunnelman luomiseksi. Täällä heille tarjotaan kuumaa vettä, jonka jälkeen heitä kehotetaan 

siirtymään puutarhaan. Teishu tervehtii siellä sanattomalla kumarruksella, mikä on 

varsinainen kutsu itse teehuoneeseen. Seuraa siirtyminen niin fyysisesti kuin henkisestikin 

ulkomaailmasta sisempään maailmaan. 

 Tehtyään puhdistautumisrituaalin isännän edeltävän esimerkin 

mukaisesti, vieraat saapuvat chashitsuun, jossa ensimmäisenä he kohtaavat kirjoituskäärön. 

Tila on lähes tyhjä, tavallisesti muusta esineistöstä nähtävillä on vain kattila. Tervehdysten 

jälkeen on tapana vieraiden nähden lisätä hiilet kattilan alle teeveden lämmittämiseksi. 

Ensimmäinen istunto käsittää toimitusten osalta hiiltenasettelun ja melko muodollisen ja 

hyvin perinteisen kaiseki-aterian, jonka lopuksi syödään suuta ja vatsaa teen juontiin 

valmistava tuoremakeinen. 

! ! ! Kaiseki

 Kaiseki on jo itsenään taiteen muoto, joka sisältää virikkeitä kaikille 

aisteille. Sen merkitys koko teetilaisuuden ymmärtämisen kannalta on huomattava. Ruoka 

tarjoillaan vain vieraille, ja isäntä itse syö vain poikkeustapauksessa heidän kanssaan - jos 

vieraita on vain yksi, on kohteliasta liittyä seuraksi. Perusaineksiltaan teetilaisuuden 

kaiseki-ateria muodostuu yhdestä keitosta, kolmesta ruuasta ja riisistä. Nämä viisi 

edustavat samalla viittä itämaista elementtiä (gogyô), ja viittä prinsiippiä (gorin).8 Samalla 

tavoin huomioidaan värien 9  läsnäolo ja materiaalin tuntu. Vastaavuudet ateriaosuuksien 

kanssa ovat jokseenkin seuraavat:

 

 misoshiru - keitto = tyhjyys tai puu

 sunomono - raaka = tuuli tai metalli

 yakimono - paistettu = tuli

 nimono - keitetty = vesi

 gohan - riisi = maa
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Vastaavasti jälkimmäisessä osassa ruokailukokonaisuutta kosuimonon (joka on variaatio 

vedestä) jälkeen:

 uminomono  meren antimet vesi

 yamanomono vuorten antimet tuli

 konomono (vrt sunomono) hapatettu  tuuli tai metalli

 yu (vrt misoshiru) kuuma vesi (keitossa) tyhjyys tai puu

 yunoko (gohan) variaatio riisistä maa

 Muodollinen tapa tarjoilla ateria noudattaa perinteistä järjestystä: ensin 

tuodaan riisi eli gohan, misokeitto eli misoshiru ja mukôzuke (sunomono). Sitä seuraa sake, 

riisiviini. Hanki on riisiastia, jonka tuotuaan teishu tarjoaa uuden kierroksen keittoa. 

Tämän jälkeen seuraa keitetty ateria eli nimono, jota voi pitää pääruokana. Sakea tuodaan 

sen jälkeen myös lisää, nikonme. Yakimono eli grillattu annos seuraa tätä, sitten vielä reilu 

annos riisiä hankissa. Kosuimono, kuuma vesi jonka seassa on jotain pientä suolaista, 

lopettaa alkuosan ateriakokonaisuutta.

 Hassun, joka tarjoillaan saken kanssa, on shintolaiseen rituaaliin 

perustuva ateriaosuus, jossa on pieniä paloja sekä mereltä että vuorilta. Isäntä itse ei 

muuten tilaisuuden aikana syö tai juo vieraiden kanssa, mutta tässä hän jakaa saken siten, 

että jokainen vieras tarjoilee hänelle ja hän vastaavasti kullekin vieraalle samaa lautasta 

käyttäen. Sen jälkeen tuodaan enää yutô (riisi veden seassa), joka taas liittyy 

buddhalaisuuteen 10, ja sen kera kônomono, hapatettuja kasviksia. 

 Ateriaa voi laajentaakin tuomalla yakimonon jälkeen muutaman 

erityisen annoksen, azukebachin ja shiizakanan. Sakesta erityisesti pitäville voi antaa vielä 

erillisen kannullisen juomaa.  Kuitenkaan vailla mitään ruokapuolta koichaa, paksua teetä, 

ei tulisi vieraille tilaisuudessa valmistaa, ja vähimmilläänkin aterian pitää silloin sisältää 

nimono ja hassun 11. Makeinen, joka edeltää teetä, tarjoillaan aterian lopuksi.

 Ruoka ja makeiset käyvät yhteen vuodenajan kanssa, ovat elegantteja 

mutta yksinkertaisia, dynaamisessa tasapainossa. Mitään ei ole liikaa, mikään ei ole liian 

ilmeistä.
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! ! ! Nakadachi ja goza

 Ruuan jälkeen vieraille suodaan pieni tauko, nakadachi, ja he poistuvat 

teehuoneesta, yleensä puutarhaan mikäli sellainen on. Isäntä käy tällä välin tuulettamassa 

ja lakaisemassa huoneen sekä vaihtamassa esineistöä jälkimmäistä osiota eli gozaa varten. 

Kirjoituskäärön tilalle tulee tällöin kukka-asetelma, ja koichan sisältävä teeastia on esillä 

huoneessa. 

 Jälkimmäinen istunto alkaa hiljaisena, kun teishu puhdistaa teevälineet 

ja samalla mielensä valmistaessaan koichan, jonka vieraat jakavat samasta maljasta. Tämä 

on koko tilaisuuden ydin ja hartain kohta, eikä sen aikana muutamaa määrättyä kysymystä 

lukuunottamatta puhuta. Maljallisen tekemisen lisäksi sen jakaminen on pääroolissa, ja 

siksi teenvalmistusprosessin täsmällisyyttä merkityksellisempää on valmistaa 

mahdollisimman hyvä tee, johon teishu sitä tehdessään antaa puhtaan mielensä. Teen 

jälkeen vieraat pyytävät lopuksi myös esineitä tarkasteltavakseen.

 Tunnelma tämän jälkeen on vapaamman rentoutunut. Hiiliä astetellaan 

vielä toisen kerran ja seuraa teenvalmistusprosessi ohuelle teelle, usuchalle. Ennen teetä 

tapana on tuoda vieraille tupakointitarjotin ja makeiset. Maljallinen usuchaa, tai kaksi, 

vispataan jokaiselle vieraalle erikseen. 

 Kun tee on nautittu, esineet puhdistettu ja viety pois huoneesta, 

seuraavat lopputervehdykset, lyhyet kiitokset ja isännän ensin poistuttua mizuyaan, 

teekeittiöön, myös vieraat lähtevät omasta ovestaan. He odottavat vielä ulkopuolella 

viimeisen tervehdyksen, joka molemminpuolisesti tapahtuu hiljaisena kumarruksena: 

teishu teehuoneen ovelta ja vieraat polun kiveyksiltä.12  Sanattoman hiljaisuuden jatkuessa 

läpi puutarhankin on tietynlaisen kauniisti viipyilevän haikeuden tuntu kosketeltavissa.

 Tämä kuvaus chajista on hyvin pintapuolinen ja typistetty, mutta antaa 

summittaisen kuvan siitä, mitkä ovat taiteellisen tehtäväni kehykset fyysisesti. Pintaa 

syvemmältä löytyy paljon symboliikkaa ja merkityksiä, ideologiaa ja viittauksia, sekä 

kauneudentajua ruokkivaa hienoviritteisyyttä, jotka aukeavat kunnolla vasta lukuisien 

teetilaisuuksien kokemisen jälkeen. Ja jokainen tilaisuus on ehdottoman ainutlaatuinen, 

ichi-go-ichi-e (一期一会). 
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Shichijishiki!

miwataseba  見渡せば	 	 minne	 katsonkin

hana mo momiji mo 花も紅葉も	 	 ei	 loistoa	 kukkain	 tai

nakarikeri  なかりけり	 	 värejä	 ruskan,

ura no tomaya no  浦のとま屋の	 poukaman	 majassa	 vain

aki no yûgure 13  秋の夕暮れ	 	 syksyn	 iltahämärä

 Molemmat teetaiteeseen liittyvät ja harjoitteina toteutuneet taidetekoni 

pohjautuvat shichijishikiin. Siksi tekojeni ideologian ymmärtämiseksi pohjustan aihetta 

vielä avaamalla hieman tätä zen-vaikutteisten teeharjoitteiden kokonaisuutta.

 Shichijishiki käsittää seitsemän harjoitetta tai rituaalia, jotka on 

suunniteltu chanoyun harjoittelua varten. Niiden kehittäjät ovat teemestariveljekset 

Omotesenke-koulukunnan seitsemäs suurmestari Joshinsai Tennen Sôsa (1705-51) ja 

Urasenke-koulukunnan kahdeksas suurmestari Yûgensai Ittô Sôshitsu (1719-71), sekä 

heidän zen-opettajansa Dairyû Sôjô (1694-1751) ja hänen seuraajansa Mugaku Sôen 

(1721-91) Daitokujin Gyokurin-in temppelistä, sekä lisäksi Kawakami Fuhaku 

(1715-1805), joka teoksessaan Fuhaku hikki mainitsee muutamia muitakin kehittelyyn 

osallistuneita mestareita, samoin muutamat muutkin satunnaiset lähteet.14  Nämä miehet 

yhdessä istuivat Daitokujissa kehitellen aluksi kuusi harjoitetta, sitten vielä täydentävän 

seitsemännen, ja rinnastivat harjoitteet kiinalaisessa 1100-luvulla kirjoitetussa zen-

opaskirjassa, Hekigan-rokussa, mainittuihin zen-mestarilta vaadittaviin meriitteihin. 

 

 Konkreettisia dokumentteja luomistapahtumasta on niukasti, mutta 

oletusarvoisesti peruskonsepti harjoituksille oli koostettu noin vuonna 1741, vaikka veikin 

vuosikymmenen ennen niiden lopullista muotoutumista. Zen-vaikutteiden lisäksi kôdô, 

tuoksujen tie, on ollut osana luomisvoimaa ja inspiraatiota. Tuoksujen tien ja teen tien 

kytkös onkin varhaisista ajoista lähtien ollut ja edelleen on varsin kiinteä.  

 Alkuperäiset harjoitteet ovat nimeltään kagetsu-no-shiki, shaza-no-shiki, 

mawarizumi-no-shiki, mawaribana-no-shiki, chakabuki-no-shiki, ichi-ni-san-no-shiki ja 

12



13

kazucha-no-shiki, ja niitä toteutetaan edelleen ainakin sekä Urasenken että Omotesenken, 

mutta mitä ilmeisimmin myös Edosenken teekoulukuntien sisällä. Näiden lisäksi 

myöhemmät suurmestarit Urasenkessa ovat tavanneet jättää jälkeensä uusia harjoitteita, 

jotka ammentavat, yhdistävät ja soveltavat  näitä aiempia alkuperäisiä versioita. Kaikki 

harjoitteet tapahtuvat ihanteellisesti kahdeksan tatamin teehuoneessa15, vaikka ainakin 

Urasenkessa kagetsusta on kehitelty  myös pari suurempaan ja pienempään huoneeseen 

soveltuvaa versiota.

 Shichijishikin voidaan katsoa olevan yksi suuria Edo-kauden 

(1603-1868) chanoyun uudistuksia. Ainakin osittain oli teeharjoituksista tuohon aikaan 

tullut sosiaalisia kerhoja, joissa henkinen kouluttautuminen oli vaarassa jäädä 

toissijaiseksi. Harjoitteet siis luotiin tämän tason nostamiseksi ja teeopetuksen aikana 

tapahtuvan joutilaan rupattelunkin eliminoimiseksi. Pohjimmaisena tavoitteena on ollut 

myös halu edistää oppilaiden henkistä kasvua ihmisinä teen tiellä. 

 Edellä mainitsemani seitsemän zen-mestarilta edellytettävää  meriittiä tai 

ominaisuutta kääntyvät kankeasti suomen kielelle, mutta suuntaa antavasti ne voisivat  olla 

seuraavat:
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1. taiki taiyû 　	 	 大機大用　	 –	 suuri	 kapasiteetti	 ja	 toiminta

2. kiben jinsoku	 　	 機弁迅速　	 –	 nopea	 ymmärrys

3. goku myôrei	 　	 語句妙霊　	 –	 puheen	 erityinen	 henkisyys

4. setsukatsu kihô  殺活機鋒　	 –	 kyky	 leikata	 kuolema	 tai	 elämä

5. hakugaku koran 　	 博学広覧　	 –	 laaja	 oppineisuus	 ja	 avara	 kokemus

6. kankaku fumai 　	 鍳覚不昧　	 –	 kirkas	 tietoisuus

7. onken jizai 　　　	 隠顕自在　	 –	 vapaus	 ilmestyä	 ja	 kadota

 

 Nämä ominaisuudet toivottiin teen opettajien ja harrastajain saavuttavan 

harjoitteita tehdessään. Edellä mainitut ovat sisäiset seitsemän ”asiaa”, näiden lisäksi 

Hekigan-roku antaa vielä ulkoiset seitsemän, jotka ovat:

1. shujô 桂杖	 -	 kävelysauva

2. hossu	 佛子　	 -	 seremoniasauva	 (jolla	 ajetaan	 pois	 108	 halua)

3. zenpan	 禅板	 -	 zen-lauta	 (meditaatiossa	 leuan	 alla	 tukena)

4. kian 几案	 -	 pöytälevy	 (meditaatiossa	 selän	 tukena,	 pöytä)

5. nyoi 如意	 -	 papin	 sauva,	 valtikka

6. shippei 竹箆	 -	 bambukeppi	 (jolla	 meditaatiossa	 lyödään)

7. mokuda 木蛇	 -	 puukäärmepatsas　16

 Ulkoisten “asioiden” kytkös itse teeharjoituksiin vaikuttaa toissijaiselta. 

Sitä kiinteämpiä ovat lyhyet tekstit  17 , jotka Mugaku lisäsi jokaisen shichijishikin 

harjoitteen luonnetta kuvatakseen. Ne olen kääntänyt kiinan- ja japaninkielisen alkutekstin 

alle kunkin seuraavassa lyhyesti läpikäymäni kohdan alkuun.
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1. KAGETSU　（花月之式）

Gokan no kihô shisai ni miyo 　–　互換機鋒身子細　（互換機鋒子細に身よ）

 ”kiinnitä	 tarkka	 huomiosi	 vaihtuvuuden	 hetkeen”

  Viisi osallistujaa ryhmänä tekevät ja juovat teetä siten, että roolit 

arvotaan kutakin maljallista varten erikseen. Aivan perusharjoituksessa valmistetaan neljä 

maljallista ohutta teetä kahdeksan tatamin huoneessa. Laatikossa (orisue) olevia pieniä 

laattoja nostamalla osallistujat suorittavat 

aina uuden arvonnan, jonka mukaan joku 

valmistaa seuraavan teen, ja joku juo sen.  

Tehtävien vaihtuminen vaatii jatkuvaa 

valmiutta ja kykyä ottaa ja osata kulloinenkin 

rooli ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan. 

 K a g e t s u s t a o n l u k u i s i a 

variaatioita, joissa perusharjoitukseen on 

liitetty jokin erityinen elementti, esimerkiksi 

ylhäisen henkilön osallistuminen, paksun 

teen valmistus, hiiltenasettelu, teeruukun 

tarkastelu tai suitsukkeen kuuntelu. Lisänä 

oleva erityisosuus arvotaan tehtäväksi 

ensimmäisenä, mitä seuraa kolmen 

teemaljall isen valmistaminen. Myös 

käytettävällä esineistöllä saadaan aikaan 

erilaisia muunnelmia.
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2. SHAZA　（且座之式）

kono hô wa hôi ni jûsu  –  是法住法位　（この法は法位に住す）

 ”jokainen	 pysyköön	 sellaisuudessaan”

 Nimi ”shaza” on peräisin fraasista ”shaza kissa” (且座喫茶) , joka 

esiintyy Rinzairoku-nimisessä zen-teksissä. Sen voi yksinkertaisesti suomentaa ”istu 

hetkeksi ja juo teetä”. Harjoituksessa viisi osallistujaa suorittavat kukin oman roolinsa 

mukaisen toiminnon. Ensimmäinen vieras valmistelee suitsukkeen (jonka kaikki 

vuorollaan ”kuuntelevat”), toinen asettelee kukat, kolmas järjestää hiilet, isäntä valmistaa 

muille neljälle yhteen maljaan paksun teen, ja hänen avustajansa puolestaan viimeiseksi 

hänelle ohuen teen.

 Osallistujien tehtävät on määrätty harjoitteen alussa eivätkä ne vaihdu, 

joten kaikki voivat keskittyä omaan osuuteensa, seurata tapahtumaa, istua rauhassa, juoda 

teetä ja olla läsnä. Urasenken koulukunnassa on muutama muunnelma myös shazasta, 

yhden tai kahden ylhäisen henkilön osallistuessa harjoitukseen.

16



17

3.  MAWARIZUMI　（廻り炭之式）

tantekitei ni miyo nii　–  端的低看聻（端的低に看よ聻）

 ”katso	 suoraan	 syvään	 todellisuuteen”

 Mawarizumissa nimensä mukaisesti vuoro asetella hiilet kiertää läpi 

kaikki osallistujat yksi kerrallaan. Teishu tekee valmistelut ja ottaa aluksi palaneet hiilet 

pois tulisijasta, upottaa yhden palavan pohjahiilen tuhkaan, ja sen jälkeen asettelee hiilet 

vapaamuotoisesti lattiaan upotetun tulisijan tuhkapedille. Jokaisen tulee erityisesti 

tarkkailla millä tavalla edellinen on hiilet laittanut, sillä seuraavan tulee ottaa ne teishun 

asettelemaa kookkainta hiiltä eli dô-sumia vaille pois täsmälleen käänteisessä 

järjestyksessä. Lopuksi teishu vuorollaan poistaa tulisijasta kaikki paitsi dô-sumin, ottaa 

esiin haudatun hiilen ja järjestää hiilet niin että ne lämmittävät kattilan sopivasti, lisäten 

myös suitsukkeen. 

 Mawarizumi voidaan tehdä vain upotetun tulisijan kanssa, käytännössä 

talviaikaan. Harjoitus edistää varsinkin hiiltenkäsittelytaitoja, mutta on myös viihdyttävä 

tapa iloita hiilten kanssa puuhastelusta ja sopii erityisen hyvin tehtäväksi joko silloin kun 

tulisija on marraskuussa juuri otettu käyttöön tai kun sitä viimeisiä kertoja käytetään 

huhtikuussa. 
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4. MAWARIBANA（廻り花之式）

shiki soku ze kû, shiryô koraseba sunawachi somuku 　

-	 色即是空凝思量背

（色即是空思量凝らせば即ち背く）

 ”muoto	 itse	 on	 tyhjyyttä,	 keskittyäksesi	 älä	 keskity”

 Kukin vuorollaan laittaa esille kukat, sitä varten on tyhjä maljakko ja 

valikoima kukkia. Seuraava joutuu ottamaan edellisen asetelman ensin pois, ja tekemään 

tilalle oman sommitelmansa. Viimeisenä teishu asettelee oman kukkansa ja lisää 

maljakkoon vettä. 

 Ensimmäinen lause tulee sydänsutrasta: kaikki ilmenevä on Buddhan 

mielen, tyhjyyden ylistystä. Jokaisen on laitettava ymmärryksensä asetelmaan, ja sallittava 

sen tulla seuraavaksi poistetuksi.18  Chabana- eli teekukka-asetelmaan on muutenkin liian 

runsauden sijaan tärkeää jättää tyhjää, sillä se suo katsojan mielelle vapautta.
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5. CHAKABUKI　（茶カブキ之式）

inishie ni ima ni zettô wo saidan shite, hajimete shinmi wo shirubeshi

- 干古干今裁断可舌頭知真味

（古に今に舌頭を裁断して始めて真味を知るべし） 

 ”leikaten	 kielesi	 ennen	 ja	 nyt	 

	 	 tiedä	 ensi	 kertaa	 todellinen	 maku”

 Chakabuki perustuu löyhällä tavalla historiallisen tôcha-pelin erääseen 

versioon, jossa maistaen piti tunnistaa teestä sen valmistaja tai alue. Chakabukissa juodaan 

viisi maljallista koichaa, joista kaksi ensimmäistä ovat esimerkkejä, ja kolme seuraavaa 

niitä joista arvaukset 

t a i t u n n i s t u k s e t 

tehdään. Yhtenä teenä 

näiden joukossa on 

vieras tee, jota ei 

e t u k ä t e e n o l e 

m a i s t e t t u . Y k s i 

valmistaa neljän tai 

joskus useammankin 

muun osall is tujan 

juotavaks i ka ikki 

maljalliset. Arvaukset laitetaan suljettuina laatikkoon, ja vasta kun kaikki teet  on maistettu, 

mukana lisäksi oleva kirjanpitäjä merkitsee ne paperille. Myös kôdôssa, tuoksujen tiessä, 

löytyy vanhastaan hyvin vastaavalla tavalla suitsukkeiden tunnistamiseen tähtäävä harjoite.

 On huomattava ettei kieli maista eroa teen ja teen välillä, kuten ei 

nenäkään ole se, joka erotta suitsukkeen tuoksut toisistaan. Suitsuke kuunnellaan, ja niin 

siinä kuin makujen erottamisessa on ennemminkin kyse mielikuvista ja Mielen kyvystä 

erottaa sävyt. 
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6.  KAZUCHA　（数茶之式）

rôtô soyô buji no hi, kanmin kogashite seizan ni taisu

- 老倒疎よ無事の日閑眠高臥対青山

（老倒疎傭無事の日閑眠高臥して青山に対す）

 ”vanha	 ja	 epävakaa,	 huoleton	 ja	 laiska,	 

	 	 päivät	 soljuvat	 ohi	 vihreitä	 vuoria	 katsellen”

 Kazuchassa on mukana tavallisesti vähintään seitsemän henkeä. Siinä 

valmistetaan lukuisia teemaljallisia, kuten alkukielinen nimikin ilmaisee. Jokainen 

osallistuja tekee osuutensa kerran: arvotulla vuorollaan syö ensin makeisen, juo teen, ja 

lopuksi valmistaa seuraavalle usuchan totutun kaavan mukaan. Rentoutuneeseen 

tunnelmaan viittaavan Hekiganrokua lainaavan lauseen kanssa korreloivat lisäksi prosessin 

yksinkertaisuus ja tupakointitarjotin, jota muissa harjoituksissa ei tuoda esille.
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7.  ICHI-NI-SAN　（一二三之式）

shushô wa sunawachi naki ni arazu, sen’o sureba ezu

- 修証即不無染汚不得

（修証は即ち無きにあらず染汚すれば得ず）

 ”ei	 etteikö	 harjoitusta	 eikä	 ei-harjoitusta,

	 	 	 epäpuhtaudesta	 ei	 menestystä”

 Tämä harjoitus luotiin viimeisenä, seitsemänneksi, Mugakun 

ehdotuksesta täydentämään kokonaisuuden.19 Ichi-ni-san on yhtä kuin ”yksi-kaksi-kolme”, 

ja nimi viittaa ainakin annettuihin arvosteluihin. Siinä yksi osallistuja valmistaa muille teen 

normaaliin tapaan, ja lopuksi muut antavat anonyymisti arvosanan kokonaisuudelle, siis 

niin teelle kuin valmistusprosessillekin.  Mieluimmin valmistetaan yhteinen koicha-

maljallinen kaikille vieraille, sen sijaan että  tehtäisiin ohutta teetä jokaiselle erikseen. 

Monelle tämä on kaikkein haasteellisin shikeistä, täysin rehellisen arvostelun antaminen 

toverin tai opettajan teelle ei ole aina helppoa. Zen-harjoitteena se kuitenkin on mielestäni 

antoisa juuri tästä syystä. Oppiminen tarkkailemalla ja katsomalla on oleellinen osa 

harjoittelua.
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MYÖHEMMÄT SHICHIJISHIKIN MUUNNELMAT

 Alkuperäisiä shichijishikin harjoitteita opiskellaan sekä Urasenken että 

Omotesenken koulukunnissa, ja näissä koulukuntaeroavuudet ovat  varsin pieniä. 

Urasenkessa on myös lukuisia kagetsun erilaisia muunnelmia, minkä lisäksi koulukunnan 

teemestarit ovat jättäneet perintönä seuraavia harjoitteita: 

 Hanayose-no-shiki （花寄之式）on vanha ”seremonia”, jota lukuisat 

teemestarit ovat suosineet kautta historian. Siinä jokainen osallistuja vuorollaan asettelee 

kukat kukin valitsemaansa maljakkoon, ja esille jää yhtä monta kukka-asetelmaa kuin 

osallistujiakin. Järjestys arvotaan kôdôsta tutuilla hanafuda-laatoilla. Vaikka hanayosea ei 

ole tapana laskea shichijishikiin, sinä on paljon yhteneväisyyksiä, ja 11. suurmestarin 

Gengensai Seichûn (1810-77) toimesta se on nimetty osaksi koulukunnan vakiintuneita 

teeharjoitteita. Sen on tarkoitus kehittää nopeaa kukkienasettelutaitoa, mutta sitä 

toteutetaan usein myös muistoseremonioissa.

 Sen’yû-no-shiki （仙遊之式）on Gengensain kehittämä harjoitus, johon 

osallistuu viisi henkilöä. Se pitää sisällään varioidun shazan, jossa kukin vuorollaan luo 

kukat eläviksi mawaribanan tyyliin, hiilet kohennetaan tulelle sumishomôn tapaan, 

suitsuketta tehdään kahta laatua peräkkäin, sitten isäntä valmistaa koichan kaikille viidelle, 

kaikki syövät makeisen, ja usuchaa tehdään sen jälkeen vielä kolmelle, kuten tehtäisiin 

koichatsukikagetsussakin.

 Setsugekka-no-shiki （雪月花之式）niin ikään on Gengensain käsialaa. 

Siinä arvotaan osallistujien kesken teenvalmistus (hana eli kukka) ja juonti (tsuki eli kuu)  

kagetsun tapaan, mutta niiden lisäksi yhtenä arpana on myös makeinen (yuki eli lumi). 

Kierros loppuu, kun joku osallistujista on saanut kaikki kolme ”voittoa”. Osallistujia on 

mieluummin enemmän kuin viisi, usein seitsemästä kymmeneen.

 Hôma-no-shikin （法磨之式）on kehitellyt 12. suurmestari Yûmyôsai 

Jikisô (1853 - 1917), ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen yhdistelmä. Kokonaisuus 

alkaa hanashomôlla, sitten teishun sumidemaella, ja lopuksi arvotaan orisuen hana-fudalla 

yksi osallistuja, joka tekee temaen, ja muut arvostelevat tämän kaikille tehdyn paksun teen 

ichi-ni-san-no-shikin mukaisesti. Teetä juoville vieraille tuodaan myös makeiset. 

 San’yû-no-shikin（三友之式）on luonut 13. suurmestari Ennôsai 

Tetchû (1872 - 1924). Siinä osallistujat asettelevat kukat, polttavat suitsukkeen ja lopettavat 
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harjoitteen neljän teemaljallisen hirakagetsulla. San’yu merkitsee kolmea ystävää. Ovatko 

ne tässä osallistujat, vai mieluumminkin kukka, suitsuke ja tee?

 Shôwa-no-shiki（唱和之式）on viimeisin Urasenke-koulukunnan 

kehittämistä harjoitteista. Se esiteltiin yleisölle vuonna 1967 kolme vuotta luojansa 14. 

suurmestari Tantansain (1870-1964) kuoleman jälkeen. Harjoitukseen sisältyvät seuraavat 

osiot: hanayose, suitsuke ja koichatsukikagetsu eli paksun teen valmistuksen sisältävä 

kagetsu. Lopuksi on haluttaessa mahdollista kirjoittaa myös haiku tai waka eli 

japanilaistyylinen runo, kuten joidenkin suitsukkeeseen liittyvien harjoitteiden kohdalla. 

Tässä kirjoituksen aiheena on kuitenkin aseteltu kukka eikä suitsukkeen tuoksu.
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Gojishiki

cha  茶  tee

zen  禅  ja	 zen,

ichi  一  yhtä	 on

mi 味  niiden	 maku

 

 Gojishiki on muodollisen kaavan mukainen teetilaisuus, joka sisältää 

nimensä mukaisesti viisi shichijishiki-harjoitetta. Sen oletetaan kehittyneen Urasenke-

teekoulukunnan 11. suurmestarin, Gengensai Seichûn (玄々斎精中, 1810 - 77) aikana20, 

vaikka mielipiteet tästä jonkin verran eroavatkin21. Joka tapauksessa kyseessä on 

suhteellisen uusi innovaatio.

 Periaatteessa gojishiki sisältää täydelliset viisi harjoitetta: ensin shozan 

alussa mawarizumin, mikä vaatii lattiaan upotetun ro-tulisijan. Gozan alussa seuraa 

mawaribana, sen jäkeen shaza. Shaza voidaan käydä läpi karsien siitä pois hiilten- ja 

kukkienasettelut, jotka toteutuvat jo edellisien harjoitteiden aikana. Pois voidaan jättää 

edelleen usucha, sillä seuraavana vuorossa tulevassa kagetsussa tehdään neljä maljallista 

ohutta teetä, yhtä monta kuin vieraitakin. Näin shaza sisältäisi vain ensimmäisen vieraan 

valmisteleman suitsukkeen ja koichan, jonka teishu vierailleen tekee. Haluttaessa on 

mahdollista antaa hantôn – jonka osassa on viimeinen vieras – valmistaa teishulle teen, 

päätös on viime kädessä isännän. Viimeiseksi harjoitteeksi jäävä ichi-ni-san huomioi 

arvostelussaan shazan koicha-temaen tai koko tilaisuuden kokonaisuudessaan. Olisi ehkä 

tarpeetonta lisätä yhtä koicha-temaeta vielä erikseen, ellei siihen ole erityistä syytä.  

 Suullisten lähteiden mukaan shaza-harjoitus (ja kaikki muutkin) voidaan 

tehdä kokonaisuudessaankin, vaikka se silloin menee tavallaan päällekkäin edellisten 

shikien kanssa. Luontevaa olisi valita silloin kukkamaljakoksi nijûgiri tai muu sellainen, 

johon voi tehdä kaksi asetelmaa. Sumitemae, hiiltenasettelu, jopa gozumin eli 

jälkimmäisen hiiltenkohennusprosessin muodossa voisi olla ajateltavissa. Samoin ichi-ni-

san voisi olla mukana siten, että sen aikana valmistetaan vielä kerran teetä. Mawaribanan 

saaattaisi voida korvata myös hanayosella, vaikka silloin katoaisi jotain juuri mawaribanan 
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luonteelle olennaista. Nämä tosin ovat vain omia ja keskusteluissamme esille tulleita 

ajatuksia.

 Yleisesti hyväksytty  vaihtoehtoinen tapa toteuttaa gojishiki on korvata 

shaza ja kagetsu myöhemmin kehitellyllä ja edellä lyhyesti esittelemälläni harjoitteella 

sen’yû-no-shiki. Tällöin tilaisuuden loppuosassa olisi mahdollisuus asetella myös hiilet 

uudestaan hanashomon muodossa. Myös makeiset tulisivat luonnostaan harjoitteen sisällä.  
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Toriawase

 Taiteellinen kokonaisuus muodostuu hetkestä ja kaikista siihen tuoduista 

elementeistä, ja teetilaisuudessa tätä kutsutaan nimellä toriawase. Tunnelmaan ja 

kokemukseen vaikuttavat niin ajankohta, läsnä olevat ihmiset, paikka, sää, henkinen ja 

fyysinen valmistautuminen, oppineisuus, kuin mukaan valitut taide-esineet ja muutkin 

objektit. Näkemykseni on, että toriawase ei ole pelkästään fyysisten esineiden yhdistelmä, 

vaikka sellaisena siitä usein kuulee puhuttavan. Se on tuo kaikkinainen läsnäolevaisen 

yhteensovittaminen hetkessä.

 Teetaiteessa käytettyjä esineitä kutsutaan yleisesti nimellä dôgu. Sana 

muodostuu kahdesta merkistä: dô (道), tie, ja gu (具), työkalu. Ne ovat siis vain välineitä, 

joita käyttäen annan uhrini Buddhalle22, tai välitän sydämeni eteenpäin. 

 Fyysisistä esineistä kirjoituskäärö on ylitse muiden, ja voi määrätä koko 

tilanteen teemankin. Toriawasesta täysin kyljin nauttiakseen ja löytääkseen pienet piilotetut 

yllätykset, täytyy ehkä sekä tekijän että vieraan tuntea jopa läpikotaisin kirjallisuus, 

historia, taide ja chanoyu. 

 Japanilaisessa estetiikassa ja tässä erityisesti tee-estetiikassa säyseät  ja 

harmoniset esineet nousevat välittömästi silmiinpistävien tai räikeiden edelle. Toistoa 

vältetään, ja jokainen osa tukee toistaan tavalla tai toisella. Aihepiiri, milloin motiivit tai 

viittaukset ovat ymmärrettäviä, liittyy useimmiten ajankohtaan, luontoon ja vuoden 

kiertoon. Tietty karuus, joka liittyy  sekä wabiin, yksinkertaisen kauneuteen, että sabiin, 

elegantisti kuluneeseen, on usein läsnä. Sen rinnalla yksi tai kaksi loisteliasta esinettä luo 

jännitteen, joka korostaa kauneutta rouheammissa osissa valintoja.

 Olen pitäytynyt perinteen mukaisessa muotissa, ja yleisesti taiteen 

kannalta asiaa tarkastellessani jaksan itsekin joskus kysyä missä luovuus, taiteellinen 

yksilöllisyys ja koko taide tässä sitten lymyää?  Raamit, joiden sisällä liikun, eivät 

kuitenkaan nähdäkseni ole sen rajaavammat kuin on kiilapuille viritetty  kangas ja 

käytettävissä oleva paletti öljymaalarille. Kysymys on aina siitä, kuinka pitkälle yleisö 

ymmärtää ja pystyy  käsittämään hienoviritteiset vivahteet ja sen kielen, mikä taiteilijalla tai 

jonkin ylevän tai mieluumminkin syvälle saakka koskettavan välittäjällä on välineenään. 

Yhtä paljon merkitsee se, kuinka tekijä itse kykenee antamaan ja luomaan kokonaisuuden 
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niin, että sen kauneus on ja paljastuu, hitaasti tai nopeasti. Teetilaisuudessa se ei 

perinteisesti tapahdu kärsimyksen, pelon tai säälin kautta, kuten ehkä teatteritaiteessa 

Aristoteleen Kreikassa, olkoonkin että pientä tai suurta jännitystä liittyy  myös itse 

tilaisuudessa olemiseen ja istuminen polvillaan voi olla kärsimystä. Jos se sinällään on jo 

elämässä läsnä, ei sitä muualla 

tarvinne korostaa. Millä tavoin 

k a t h a r s i k s e n , m i e l t ä 

puhdistavan ja voimistavan 

tunnetilan, kokemus halutaan 

tarjoilla?
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Gojishiki Chaji (2012-03-19)  五事式茶事 

 Tämä on taidetekoni ensimmäinen osa: viiden tunnin teetilaisuus neljälle 

vieraalle.

 Suomen oloissa ei tietääkseni ole aiemmin gojishikiä  tehty missään 

muodossa, ja siihen sisältyvästä viidestä harjoitteestakin useimpia kokeiltu vain muutaman 

kerran oman ohjaukseni alla. Tässä luvussa kuvaan lyhyesti toteutuneen tilaisuuden 

kokonaisuudessaan. Koetan välttää kaikkea kaunistelua ja epäonnistuneiden kohtien 

peittelyä, vaikka itsekriittisesti katsoen niitä varsin runsaasti ilmenikin.

  Halusin kokonaisuuden olevan hyvin säyseä, vailla mitään 

silmiinpistävää tai liikaa ihastustakaan herättävää. Pääpaino olisi kuitenkin itse 

harjoitteissa ja meditatiivisessa kokonaisuudessa.	 Yksittäisten esineiden 

vaatimattomuuteen perustuu idea valitsemani toriawasen yksinkertaisuudesta ja siinä 

seuraan esteettistä perinnettä; esineitten tulee olla hillityn värisiä ja niiden muotojen 

harmonisia23. Kaikki on kuitenkin koottu vain vierasta varten, ei tyydyttääkseni itseäni, ei 

edes sillä että vieraat 

ovat tyytyväisiä.

 K o n k r e e t t i s e t 

kutsukirjeet olisi ollut 

parasta ja tahdikasta 

lähettää hyvissä ajoin, 

vaikka muuten tiedon 

tilaisuudesta olin jo 

vä l i t t äny tk in . Ol in 

myöhässä, saaden ne 

postiin vasta viikkoa 

ennen tilaisuutta, ja osalle vieraista vasta paikan päällä. Paikan valinta oli varsin helppo 

vaihtoehtojen puuttuessa. Urasenken teehuone Tokuyûan Suomenlinnassa sopi muutenkin 

toteuttamiselle mainiosti.
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 Päävieraani ilmoitti edellisenä päivänä olevansa kipeä ja siksi estynyt. 

Vaikka yleensä ei olekaan tapana korvata ketään alun perin kutsutuista, tilaisuuden 

luonteen takia oli oleellista saada mukaan neljä vierasta. Valokuvaajaksi lupautuneen 

henkilön pyysin sen tähden myös vieraan rooliin, ja annoin vapautuksen aktiivisesta 

dokumentoinnista.

 AAMU

 Ilma oli sumuinen ja viileä, maassa vielä lunta. 

 Positiivisin mielin vaikkakin fyysisesti hieman vajaassa kunnossa nousin 

varhain ja matkasin torin kautta Suomenlinnaan, missä teehuoneella edellisiltana osin 

valmistelemani ruoka-ainekset, hiilet, tuhkat ja esineet odottivat. 

 Olin siis itse kipeä, kuumeinen ja polvisäryssä, pystyin hädin tuskin 

kävelemään, saati polvistumaan. En pystynyt poimimaan kaikkia haluamiani kukkia tai 

huolellisesti ehostamaan pientä puutarhaa teehuoneen edustalla. Voimani eivät riittäneet 

siihen, mihin olisin halunnut, mutta tein yksin niin paljon kuin suinkin pystyin ja ehdin. 

Onkohan kipu vain harhaa?

 Vieraat 24  saapuivat aamupäivällä, kuten kuuluukin, juuri täsmällisesti 

varttia ennen sovittua alkamisaikaa. Valmisteluni olivat vielä kesken, joten nöyrästi sitä 

pahoitellen pyysin apua saadakseni tilaisuuden alkamaan mahdollisimman sujuvasti 

pienellä viiveellä. Tunnelman korkein latautuneisuus purkautui näin jo tässä vaiheessa, ja 

tapahtumasta tuli enemmän opetteluhenkistä kuin itse taidetta, jos noin voin sanoa.

 Itse tilaisuudessa käytetyn esineistön olen kirjannut jäljemmäs 

chakaikiin, muistiinpanoihin teetilaisuudesta. Dokumentointia valokuvin tai edes 

muistiinpanoin itse tilaisuuden aikana ole ollut tapana tehdä, sellaisen ollessa häiritsevää ja 

viedessä huomiota itse läsnäololta hetkessä. Muutamia harvoja kuvia silti otimme. Ja se 

muutti tilanteen henkeä aina huomattavasti. Kuvien ottaminen meditatiivisesti ei ole 

helppoa.

 MACHIAI

 Vieraiden avustuksella sain tai saimme tapahtumien kulun liikkeelle 

vajaa puoli tuntia myöhässä. Apua pyysin myöhemminkin ruokatarjoilua nopeuttaakseni. 

Odotustilana toimi pieni tatamihuone, missä tarjosin, tai annoin tulijoiden itse kaataa 
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itselleen kuumaa vettä rautakannusta kuppeihin, joissa makua antamassa oli kevyesti 

suolattuja kirsikankukkia. Kuvakäärössä uivat kolme merenelävää.

 Puutarhaan tai ulos en kylmässä säässä vieraitani kehottanut sen jälkeen 

odottamaan, vaan pyysin 

heitä i lman viivytyksiä 

s i i r t y m ä ä n s u o r a a n 

teehuoneen puolelle. Osa 

t i l a i s u u d e n k u l u n 

viehätyksestä näin karsimalla 

j ä i u u p u m a a n , m u t t a 

gojishikin usein kestäessä 

muutenkin pitkään, arviolta 

viitisen tuntia, koin sen 

ajankäytöllisestikin parhaaksi. Kirjoituskäärö ja kattila hiilineen huoneessa olivat jo 

valmisteltuina.

 

 KAKEJIKU

 “setsugekka”	 雪月花	 lumi,	 kuu	 ja	 kukkia

 Merkityksellisimpänä elementtinä kaikkien teetilaisuuden esineiden 

joukossa on kirjoituskäärö. Se on myös itse teehuoneessa ensimmäinen kohde, jonka 

vieraat alkovin seinälle ripustettuna näkevät. Siitä voidaan koko tilaisuudenkin henki tai 

perimmäinen olemus jollain tavoin aistia, joten juuri sen valinta on tärkeä kokonaisuuden 

kannalta. Zen-sanoja, joita ne tavallisimmin sisältävät, kutsutaan nimellä zengo. Zen-

kalligrafiaa nimitetään bokusekiksi. Kääröihin kirjoitetut zen-lauseet eivät ole juurikaan 

sanoja, eikä bokuseki juuri täsmällisintä kalligrafiaa, eivätkä ne aukea totutun järjellisen 

ajattelun keinoin. Oivallus on ehkä lähin sana kuvaamaan sitä.

 Ripustin isomman kahdeksan tatamin huoneen alkoviin munkin 

kirjoittaman käärön. Vaikka muutenkin, niin erityisesti tämän teemani tähden katsoin 

merkitykselliseksi myös sen, että teksti on juuri Daitokuji-temppelin munkin kirjoittama, 

siellähän shichijishikin luominen on saanut alkunsa. Käärön teksti, setsugekka, merkitsee 

yksinkertaisesti ”lumi, kuu, kukat”. Ajatukseni syventämiseksi kirjoitin myös itse tätä 
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kolmen merkin yhdistelmää kaksi päivää. Käsite 

on japanissa hyvin tunnettu, mutta sen merkitys 

ei välttämättä ole yksiselitteinen.

 Vuodenaikaa ajatellen kirjoitus 

on ajankohtainen, sillä on mahdollista 

samanaikaisesti nähdä sekä lumen leijailevan, 

täydenkuun taivaalla että kukkien (ume, luumu, 

tai sakura, kirsikka, Japanissa.25) puhkeavan 

loistoonsa. Sellaista pidettäisiin onnellisena 

enteenä, ja tämä kolmikko tuntuu yhtä kiinteältä 

kuin toisaalle kokonaisuuteen valitsemani shô-

chiku-bai (mänty-bambu-luumu).

 Shichijishikiin setsugekka 

luonnollisesti liittyy setsugekka-harjoituksen 

kautta. Olisin voinut sen harjoituksenakin 

sisällyttää itse tilaisuuteen vaihtoehtona 

kagetsulle, mutta nyt se oli läsnä tekstinä. Harjoituksessa lumi arpoo makeisten syömisen, 

kuu teen juomisen ja kukka teen valmistamisen. Tämän lisäksi setsugekka viittaa kolmeen 

chabako-temaeen, yuki, tsuki ja hana, jotka setsugekka-no-shikin tapaan ovat suurmestari 

Gengensain innovaatioita26.  

haru wa hana　　 春は花	 	 keväällä	 kukat,

natsu wa hototogisu 夏はほととぎす	 kesän	 laulava	 käki,

aki wa tsuki 　　 秋は月	 	 syysillassa	 kuu,

fuyu wa yuki saete　 冬は雪冴えて	 talvea	 lumipeite	 -

suzushikarikeri 27　 冷しかりけり	 viileys	 kietoo	 syliinsä

 Tähän lainaamassani Dôgenin kirjoittamassa waka-runossakin puhutaan 

kukasta, kuusta ja lumesta, mutta avainsana ei ole mikään niistä, vaan viileyden tuntu 

(suzushikarikeri). Nämä kolme elementtiä tosin edustavat vuodenaikoja, mutta zen-

ajattelussa kyse on ennemminkin maailmankaikkeudesta, joka lumessa puhtautena 

laskeutuu, kuussa kirkkautena loistaa, ja kukassa valaistuksena puhkeaa kukoistukseensa. 

Sitä on ”viileys”.28 
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 Vaihtoehtona harkitsemani teksti ”kissako” (喫茶去 - juo maljallinen 

teetä) olisi sisältänyt suoran viittauksen yhteen tilaisuuden osioista, shazaan. Harjoitteen 

vielä toteuduttua gojishikille tyypillisesti karsittuna versiona, olisi lauseen käyttäminen 

ollut perusteltua. Setsugekka kuitenkin vuodenaikaan osuvana tuntui onnistuneelta 

valinnalta.   

 MAWARIZUMI

 Hiiltenasettelua tässä muodossa ja laajuudessa harvoin saa kokea, joten 

vieraiden odotukset olivat korkealla. Tunnelma hämärässä hiilien hehkuessa on kuin 

mökillä takkatulen äärellä. Hauskaa, haastavaa, leppoisaa ja viihtyisää, vaikka 

kokemattomuuttamme täysin 

vapautuneesti emme hiilien 

siirtelyllä vill i intyneetkään 

ilakoimaan. Jotain meditatiivisen 

vangitsevaa totesin olevan läsnä 

silti, kun nostelimme vielä 

syttymättömiä hiiliä vuorotellen. 

Ja tehtävänsä ne lopulta ajoivat, 
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e l i l ä m m i t t i v ä t v e d e n 

kattilassa. Muodoltaan se oli 

klassinen Amidadô-kattila29.

 P i e n e n ä 

viittauksena siihen, minkä 

itse koen olevan lähellä 

vastaavaa meditatiivista 

kokemusta Suomessa, olin 

valinnut asettelun lopuksi 

tu l ipesään l a i t e t t ava l l e 

neriko-suitsukkeelle Kiotossa sitä varta vasten vasta tekemäni kiuaskiven muotoisen 

keraamisen rasian, kôgôn. 

 

 KAISEKI JA MAKEINEN

 Jotta yksin pystyisi edes jotenkin tarjoilemaan ja valmistamaan ruuan 

gojishikissä, täytyy jokainen askel suunnitella hyvin etukäteen - oikeastaan täytyy tehdä 

tarkka ohjekirja: riisin laittaminen tulelle samalla kun vie hiiliastiaa mizuyaan, keiton 
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lämmittäminen ja riisin jättäminen hautumaan kun käy siellä seuraavan kerran viemässä 

tuhka-astiaa. Ja varmuuden vuoksi käväistä siellä yhden ylimääräisenkin kerran, ainakin se  

tuntui tarpeelliselta ja rauhoitti omaa mieltäni. 

 Ateriasta tuli karsitumpi kuin olin ajatellut, mutta se ei toisaalta ollut 

pääroolissa. Ruuan tuleekin olla yksinkertaista, mutta toivottavasti vieraani kuitenkaan 

eivät loukkaantuneet tarjotessani jotain niin karua ja hätäisesti valmisteltua. Itse ainekset 

olin valinnut saatavuuden ja 

vuodenajan lisäksi yhdistellen 

suomalaista ja japanilaista 

keittiötä. 

 Ja ruokalista 

muuttui tapahtuman edetessä, 

eli jotain karsiutui ja jokin 

korvasi jonkun toisen. Vaikka 

tämä chaji vaatisi täyden 

a t e r i a n , j ä i e s i m e r k i k s i 

viimeinen riisitarjoilu kokonaan pois. Lisäksi nimonon (suolavedessä kiehautettua 

parsakaalia ja retikkaa) yksinkertaisuudessaan kuin lisukepaloina toin vasta lopussa, koska 

se ei ehtinyt muuten oikeaan aikaan. Rikoin tietoisesti myös sääntöä olla toistamatta 

odotustilan kuvakäärön aihetta: siispä katkarapua ei olisi tullut sisällyttää keittoon, vaikka 

sinne senkin  toiselle kierrokselle lisäsin.

 Hassunille halusin myös tuoda Suomi-Japani-yhdistelmää. Riihiruisleipä 

vuorten herkuksi oli aika kuivakka valinta ja olisi lopulta vaatinut jotain muokkausta, 

mutta sitä en ehtinyt. Vieraatkin kommentoivat, ja leipä jäi jotenkin hauskasti muistiin 

painuvaksi palaseksi kokonaisuudessa. Tarkoitus ei ollut viitata munkkien paastoamiseen 

tai asketismiin, mutta se siitä mieleeni piirtyi. 

 Kaisekissa käytetyissä esineissä en herkutellut millään erikoisella. Ehkä 

mainita voisin vain grillatun ruuan tarjoilussa toimineen kaikille osallistujille tutun 

japanilaisen ystävämme valmistaman punaista aurinkoa muistuttavan keraamisen alustan. 

Jos jossain niin mielestäni tässä vaiheessa tilaisuutta tosin olisi gojishikin tapauksessa 

mahdollisuus leikitellä mielenkiintoisillakin valinnoilla. Se loisi kontrastia myös loppuosan 

esineiden tavoiteltuun mielenkiinnottomuuteen.
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 Ennen taukoa toin vielä makeiset, joiden runollinen nimi viittasi 

maaliskuisiin persikankukkiin. Itse valmistettu omogashi olisi heijastanut enemmän omaa 

antaumusta, mutta prosessin epäonnistuttua käytin näitä tuomisinani Japanista.

 NAKADACHI

 Välitauko sai sijansa eteisessä, ei sekään ulkona kylmässä. Viivyttely  oli 

tarpeetonta, joten tein vain välttämättömät esineiden vaihdot ja lakaisin hieman tatameita, 

kutsuakseni vieraani pian takaisin.

 MAWARIBANA

 Vieraiden palattua aloitimme kukkien asettelulla. Tästä keskustelusta 

kasvien kanssa kaikki tuntuivat nauttivan, ja se oli elävöittävää ja mieltä virkistävää. 

Emme olleet aivan muodollisesti hiljaa, mikä olisi muuttanut harjoitteen luonnetta 

hartaammaksi. Kokonaisuus toimi silti. Valikoimaan, josta jokainen mieleisensä voi valita 

maljakkoon laitettavaksi, olin saanut pari lajiketta kameliaa ja katajasta haapaan muutamia 

talvisia oksia Suomen luonnosta. Kamelia on tyypillinen talviajan kukka Japanissa ja 

teehuoneissa, joten tässäkin yhdistelin maidemme kulttuuria. Maljakkona roikkui 

seinustalla bambuinen vaasi.
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 T e i s h u n a 

asettelin kukat viimeisenä. Ja 

koska tässä edellinen asettelija 

oli saanut aikaan varsin kauniin 

kokonaisuuden maljakkoon, en 

olisi millään halunnut sitä ottaa 

pois - enkä sen jälkeen toistaa 

samanlaisena. Tein 

kuitenkin tehtäväni, 

joten aivan lopuksi 

maljakkoon jäi varsin 

erilainen yhdistelmä 

kameliaa ja katajaa, 

joskaan mielestäni tai 

muidenkaan mielestä  

ei yhtä onnistunut. 

 

 SHAZA

 Shazan päädyin toteuttamaan lyhyessä muodossaan, jossa hiilten- ja 

kukkienasettelun jäädessä pois ensimmäinen vieras aluksi valmistelee aromaattisen puun 

tuoksun ja kaikki vuorollaan kuuntelevat  sen. Tuoksu, runolliselta nimeltään nishiki-no- 

ura (錦の浦) tai “lahdenpoukaman värikirjo”, oli kyaraa eli hienointa laatua aloe-puuta. 

Tämä on syksyinenkin nimi, mutta liittyy vuodenaikaan, koska myös kevään kukkaloistoa 

puissa on nimitetty nishikiksi. 
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 Kukat ja hiilet 

olivat  edellisten 

h a r j o i t t e i d e n 

jäljiltä valmiina. 

S e u r a a v a k s i 

v a l m i s t i n 

neljälle vieraalle 

koichan. Jalkani 

olivat jo hyvin 

kipeät ja istuin 

siksi osan ajasta 

risti-istunnassa. Oma keskittymiseni tuntui näin hyvin hetkittäiseltä. Kenties silti sain teen 

maistuvaksi ja koko sydämestäni sen tehtyä. Itse tunnen koichan olevan kaikkein tutuin, 

lämpimin ja syvin osa tilaisuutta yleensä, ja se auttoi läsnäoloon paljon.

 Teeastia ja muut katsottavaksi tarkoitetut esineet olivat joskus aiemmin 

nähtyjä eivätkä nähdäkseni liian mielenkiintoisia.  Shaza-harjoitukseen kuuluu tarkastella 

ne vain lyhyellä katsahduksella ja antaa seuraavalle, siksi parempi lienee pysytellä tutuissa 

objekteissa.

 “Usucha wa kagesu de”, eli ilmoitin että ohut tee valmistetaan kagetsuna 

- sekin siis jäi pois shazasta.
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 KAGETSU

 Koska vieraat jäivät istumaan paikoilleen, alkoi kagetsumme 

aloituskumarruksella, sen sijaan että mizuyassa olisi suoritettu arvonta alkurooleista. 

Kaikilla oli oma silkkiliinansa eli fukusa mukanaan - jo tilaisuus kokonaisuutena antoi 

syyn sen pitämiseen - joten tavalliseen tapaan jokainen laittoi liinan vyölleen. Tässä olisi 

ollut mahdollisuus käyttää teishun fukusaa, mutta halusin pitäytyä niin yksinkertaisessa 

hirakagetsussa kuin suinkin.  Makeisten osalta tosin katsoin tarpeelliseksi tuoda orisuen 

kera higashit, koska muuten vieraat eivät niitä olisi saaneet. Kashitsukikagetsu siis 

oikeastaan oli näin kyseessä hirakagetsun sijaan.

 Jonkinlainen kiire ja lopettamisen tarpeen ilmapiiri rupesi jo työntymään 

esiin, mutta teimme silti koko neljä maljallista sisältävän harjoituksen loppuun. Luovuin 

omasta annoksestani vieraiden hyväksi, vaikka harjoituksen henkeä noudattaakseen niin 

toki ei tulisi tehdä. Joku jää ilman teetä aina, ja se on osa kokonaisuutta. Aiemman koichan 

jakaminen oli kuitenkin varsinainen tee.

 ICHI-NI-SAN

 Teenvalmistuksen tai koko tilaisuuden arvostelu viimeisenä osana tuntui 

jo hieman liialta, ja vieraat olisivat tyytyneet mielellään jättämään sen pois. Kenties kovin 

itsekkäästi halusin sen vielä sisällyttää tilaisuuteen, siitäkin huolimatta että tilaan oli 

tulossa harjoittelijoita teen alkeisopetukseen, ja itse siitä olimme vastuussa. Jaoin siis silti 

arvostelua varten tarvittavat bambuiset laatat vieraille ja annoin heidän valita haluamansa. 

 Lainkaan yllättävää ei ole, että arvosanat olivat turvallisesti keskitasolla. 

Teen tekijänä istuminen ja odottaminen paikallaan silloin kun osallistujat poimivat kukin 

oman merkkinsä tuntui miellyttävän nöyrältä ja vapauttavalta. Tunsin etten ole ansainnut 

mitään, ja otan vastaan sen, mitä sitten tuleekin. Samalla pitkä tilaisuus tuli lähelle 

loppuaan, ja aloin jo ennakoiden tuntea jonkinasteinen jännityksen laukeamista varsinaisen 

tekemisen itseltäni toviksi tauotessa.

 Lopetus tämän jälkeen tapahtui pikaisesti, lyhyin kiitoksin. Osa 

vieraistakin oli jäämässä tilaan heti tilaisuuden perään, joten varsinaista hiljaista 

saattamista ulos ei enää tullut, vaan ilman siirtymävaihetta kukin aloitti omat toimensa, 

kahta poistunutta vierasta lukuun ottamatta. Heille matka kotiin saaren illassa mahdollisesti 

jopa vastasi teepuutarhan polkua ja porttia takaisin maallisen maailman pariin.
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 Jäin itsekin teehuoneelle 

hetkeksi, hieman opettamaan mutta ennen 

kaikkea siivoamaan tilaisuuden jälkiä. Olo oli 

jokseenkin huojentunut, tyytyväinen täysin ehkä 

ei. Join hiljaa oman maljalliseni teetä, lepuutin 

jalkojani tovin, kiitin mielessäni kaikkia osallisia 

ja annoin raukeuden laskeutua.

 Tilaisuus syntyy rakkaudesta 

teehen ja halusta antaa jotain ystävilleen. Silti 

täytyy oppia ajatukseen, että nykyään ihmiset 

ovat kiireisiä eivätkä ehdi rauhassa asettua. Ja 

itsekin olen siihen sortunut usein, ehkä enimmän 

osan ajastani. Se täytyy kai muistaa myös 

tee t i la isuuksia jär jes täessä: kaiken on 

vaikutettava hitaalta mutta tapahduttava mieluummin liian nopeasti kuin hitaasti, 

tehokkaasti, vaikkei se meditaation kannalta olisikaan niin suotuisaa. Mutta edes hetkeksi 

silloin tällöin - istua alas ja vain juoda teetä.
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 CHAKAIKI  

 Seuraavassa on kirjallinen muistiinpano 19.3.2013 teetilaisuudessa 

käytetyistä esineistä. Ruoka- ja juoma-ainekset on merkitty kursiivitekstillä:

 茶会記

Machiai / yoritsuke (odotustila pienessä teehuoneessa) 待合

・toko 床 douzen sanjin ”sansen”　 道善山人筆 三鮮
・kumidashi 組出 sakurayu (kirsikankukkavesi) 桜湯

・wan 碗 sipoo itsetehty シポー焼 自作
・bon 盆 kimarubon  malax 木丸盆 マラクス

Koshikakemachiai  (väliodotustila eteisessä)　  腰掛待合

・tabakobon 煙草盆 kirikiji tsubotsubo 桐木地つぼつぼ
・hiire 火入 oohi  10代大樋作
  
Honseki – Shoza  (teehuone - ensimmäinen osio)  本席　・　初座

・kakemono 掛物 fukumoto sekiyô (daitokuji hôrinji) 福本積鷹 　
    “setsugekka” (lumi-kuu-kukat)　雪月花
・kama 釡 amidadôgama seikô saku　  阿弥陀堂　清光作
・robuchi 炉縁 karamatsumakie (männynneulasmaalaus) 唐松蒔絵
・hane 羽箒 hakuchô (joutsen)　  白鳥

・hibashi 火箸 rikyû kata　   利休形
・kôgô 香合 sauna-ishi jisaku (saunakivi, itsetehty)　 サウナ石　自作
・sumitori 炭取 rikyû konomi    利休好
・handa 巴半田 akaraku shôraku saku (punaraku) 　 赤楽　招楽作
・yottsuwan 四つ碗 kuro shinnuri  (musta urushilakkka)  黒真塗

          suimono 吸物     shiromiso (porkkana, katkarapu, bataatti, fu)  白味噌 海老 甘藷 ふ
・mukô 向う kutaniyaki   九谷焼
          mukôzuke 向漬     kampasimpukka, salaatti　  ほたて、サラダ
・yakimonoita 焼物板 akamaru, ôno ai (punainen aurinko) 赤丸　大野愛作
          yakimono 焼物     friteerattuja neulamuikkuja  芬蘭の公魚

・nimonobachi 煮物鉢 take no zu kyôyaki (bambukuvio) 竹の図　京焼
          nimono 煮物     retikkaa ja parsakaalia  大根、ブロッコリー
          hassun 八寸     kamaboko / riihiruisleipä  蒲鉾 ライ麦パン
          sake 酒     gokujô yoshinogawa junmaiginjo 極上吉野川純米吟醸
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          omogashi 主菓子     hakutô shigure - minamoto kitchôan　 白桃しぐれ源吉兆庵

Honseki – Goza   (teehuone - jälkimmäinen osio)  本席　・　後座
 
・hana 花　 mawaribana de  廻り花で　 

            オランダ椿・猫柳　	 (kamelia,	 pajunkissa)

            赤椿・アスペンの木	 (pun.kamelia,	 haapa)

            赤椿	 	 (pun.kamelia)

            オランダ椿	 (kamelia)

            オランダ椿・ジュニパーの木	 (kamelia,	 kataja)
・hanaire 花入 take (bambu)   亀竹
・okô お香 tuoksu, aromaattinen puu “nishiki-no-ura” 伽羅　錦の浦
・chaire 茶入 seto taikai (“suuri meri”)  瀬戸　大海
・shifuku 仕覆 kotobukigire, jidai (hyvä onni)  寿ぎれ　時代

・tana 棚 gengensai konomi sugidana　  玄々斎御好　杉棚
・mizusashi 水指 kenzan matsu minamiguchi kansui (mänty) 剣山 松 南口閑宗作
・usuki 薄器 oimatsu (vanha mänty)  老松
・kensui 建水 karakane (pronssiseos)　  菊桐紋刻 唐銅
・futaoki 蓋置 kôchi ume-no-e akazawa rôseki (luumu) 梅の絵　赤沢蝋石作

・chashaku 茶杓 gengensai utsushi “buji” (tyyni mieli) 玄々斎形写 ”無事”

・chawan 茶碗 hagi ido, ogawa hironobu   萩井戸形小川浩延作
・ocha 御茶 kohô-no-mukashi hoshino-seichaen (yame) 児法の昔星野製茶園　
・usuchawan 薄茶碗 havaiji, ed higa   ハワイエドゥヒガ作
 - kaejawan 替 suomi, paula ruuttunen  ルーットゥネン作

・usucha 薄茶 “shôhaku” koyamaen (uji) (männyt, tammet)　 松柏　丸久小山園
・higashibon 干菓子盆 yuuyuubon    悠々盆　
          higashi 干菓子     Varpunen +Pihlaja   燕　七竈　

   

   Esinekokonaisuutta voisi analysoida tarkasti, huolellisesti ja pitkään, 

mutta annan sen tässä esittäytyä sellaisenaan. Mielikuviin vaikuttaa lisäksi jokaisen 

kokijan itsensä kokemus- ja koulutustausta, joten vieraiden tai lukijan puolesta en aio niitä 

arvioida. Temaattisia kytköksiä shichijishikiin kyllä löytyy useassa kohdassa, samoin 

vuodenaikaan. Selvä yhteys koichan ja usuchan astioden välillä viittaa renovaatioon, 

vanhan uudelleen herättelyyn ja kahteen harjoitteita kehitelleeseen teekoulukuntaan. 

Muutama Genjin tarinaankin liittyvä väre helposti herää, jos sen kannalta tilannetta haluaa 

tarkastella. Osa valinnoista syntyi myös vaihtoehtojen puuttuessa, mikä ehkäisi 

houkutustani ujuttaa mukaan jotain mielenkiintoisempaa.     
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Kagetsu Hyakki (28.6. - 7.8.2012)　花月百騎

 “kagetsu hyakki, oborozuki “  百騎花月、朧月 

  

 “Sata kagetsua ratsastettuamme kuu yhä on pilvien verhoama.” Sanonta 

viittaa siihen, että vaikka tämän harjoitteen tekisi sata kertaa, sitä ei voi täysin hallita tai 

osata, eikä se toistu samanlaisena. 

 Toinen taidetekoni oli viiden hengen ryhmässä tapahtuva yhteisharjoitus. 

Paremman onnistumisen toivossa, intohimoni teehen ja zeniin palattua, ja luultuani 

selviytyneeni teetilaisuuden jälkeen vaivanneesta jatkuvasta kuumeilusta päätin toteuttaa 

sadan kagetsu-harjoitteen sarjan, “kagetsu hyakki”. Sata kagetsua – sananmukaisesti sata 

ratsastusta kagetsua – on japanilaisten teeopettajien keskuudessa hyvin tunnettu 

intensiiviharjoitusten sarja. Tarkkaa tietoa siitä, milloin sitä on ruvettu tekemään ei ole, 

mutta varsin vanha tämä käytäntö ei liene. 

 Useimmiten harjoitus viedään retriitin tapaan läpi ilman mitään taukoja 

muutamassa päivässä. Ajatuksena on kaiketi omistautuminen, dedikaatio ja meditaatio 30 . 
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Oma suunnitelmani oli myös jatkaa yötä päivää niin kauan kuin jaksan ja osallistujia on 

paikalla. Jokaisessa harjoitteessa pyrkimys oli myös päästä mahdollisimman virheettömään 

ja tasapainoiseen suoritukseen, kuin kaikki hengittäisivät samaan tahtiin.

 Kutsuin mukaan tuntemani chadôn harrastajat Suomessa ja muutaman 

muunkin. Harjoituspaikkana toimi Urasenke-koulukunnan teehuone Tokuyûan (“Hyveiden 

maja”) Suomenlinnassa. Vaikka helpointa ja yksinkertaisinta olisi ollut pysytellä 

peruskagetsussa ilman lisähaastetta siihen liitettävistä hiiltenasetteluista, tuoksujen 

valmisteluista tai paksun teen juomisesta, halusin kokeilla kaikkea mahdollista mihin 

mukaan tulevien taidot vain riittäisivät.

 Lisäksi oli taiteellisen esinekombinaation osalta pyrkimykseni toteuttaa 

sata mahdollisimman erilaista yhdistelmää, samalla etsien harmonisia kokonaisuuksia. 

Näitä suunnittelin muutamia jo etukäteen, samoin suunnittelin mitä variaatioita millekin 

päivälle tulisi. Käytännössä vain kirjoituskäärö, kukkamaljakko, kukka, kattila ja tulipesä 

pysyivät samana kulloisenkin päivän.

 Jäljemmäksi liittämäni kagetsu-hyakki-no-ki on luettelo noista esineistä, 

samalla se kertoo mitä on tehty ja ketkä ovat osallistuneet. Toisin sanoen sen perusteella 

koko sarja olisi ainakin periaatteessa toistettavissa ulkoisesti samanlaisena. Suomenkieliset 

v a s t i n e e t 

e s i n e i d e n 

nimityksille 

l ö y t y v ä t 

s a n a s t o s t a . 

M e r k i n n ä t 

v a i h t u v i e n 

roolien osalta 

kirjoitin vain 

j a p a n i k s i , 

joten selitän 

seuraavassa 

sen symbolit, 

esimerkkinä ensimmäinen kierros:
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 Otsikko itse kertoo mikä temae on kysymyksessä - tässä siis 

hiiltenasettelu on mukana eli se tehdään ensin, sen jälkeen kolme maljallista usuchaa. 

Nimen vasemmalla puolella kirjoitusmerkki 月	 merkitsee kulloistakin erikoistehtävää, 主	 

on teishu, 一,二,三	 ja	 四	 ovat järjestyksessä ohuen teen valmistajat. Nimen oikealle 

puolelle kirjatut numerot 一,二,三	 ja	 四	 tarkoittavat vastaavassa järjestyksessä ohuen 

teen juoneita henkilöitä. Sen alla ovat käytetyt esineet.

炭付花月之式 	   	   SUMITSUKIKAGETSU	  	  	   *(hiiltenasettelun	  sisältävä	  kagetsu-‐harjoitus)

	   月主 ロッタ (Lotta)	   ニ  *(teishu, hiiltenasettelu ja toisen usuchan juonti)

	   	   マルック (Markku)	   	   *(ei	  erityisiä	  tehtäviä	  kohdalle,	  istui	  mukana)

	   一三 ヴェーラ (Veera)	   	   	   *(ensimmäisen	  ja	  kolmannen	  usuchan	  valmistus)

	   	   宗香 (Jessica) 一  *(ensimmäisen usuchan juonti)

	   ニ 直美 (Naomi) 三  *(toisen usuchan valmistus ja kolmannen juonti)

香合 青磁　マイの花	   kôgô	   	   lei	  no	  hana	  seiji	   *(suitsukerasia	  posliinia,	  havaijilaiskukkakuviolla)

棚 宗旦丸卓	   tana	   	   sôtan	  marujoku	   *(hyllykkö,	  pyöreä	  mustaksi	  lakattu)

茶碗 さざなみ　丸作	   chawan	   ”sazanami”	  aka	  itsetehty	   *(teemalja,	  itsetehty	  punaraku,	  nimi	  “aallokko”)

薄器 きんりんじ	   usuki	   	   kinrinji	   	   *(ohuen	  teen	  rasia	  musta	  puinen	  sylinterimäinen)

水指 染付	   	   mizusashi 	   sometsuke	   *(raikasvesiastia	  kiinalaistyyppistä	  keramiikkaa)

蓋置 天人　丸作	   futaoki	   	   tenjin	  itsetehty	   *(kansijalusta	  enkelikuvioinen	  omatekemäni)

建水 備前	   	   kensui	   	   bizen	  	   	   *(huuhteluvesiastia	  bizen-‐keramiikkaa,	  japani)

 

 PÄIVÄKIRJA

 Joitain otteita:

 (22.6.) “Siispä asettelin kukkia, kuuntelin kalliita suitsukkeita ja rakastin 

sitä hetkeä jonka sain tehdä teetä neidoille, koichaa, usuchaa. Sillä yksinäinen on tämä 

tieni.”

 (28.6.) Ensimmäinen kagetsu, suunnitelman mukaan. Aloitamme 

kokeneella ryhmällä. Koska hiilet ovat  käytössä, valmistelemme ensin sumitsukikagetsun. 

Olen “taiteellinen johtaja”, mutta mukanaolijoilla on mahdollisuus valita osittain 

esineistöäkin. Ensin ajattelin olla osallistujana itse jokaisessa harjoituksessa, mutta koska 

oppilaitani runsain määrin tuli paikalle, annoin heille etusijan ja jäin itse opettamaan. 

Aluksi varsinkin oli tarpeen ohjeistaa ja neuvoa, vasta myöhemmin avautui mahdollisuus 

vain olla läsnä ja antaa harjoituksen virrata vapaasti. 
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 (2.7.) “Miksi katselen samoja tylsiä askelia, joita ihmiset eivät osaa… 

hidasta käyntiä ja koomausta? Onko tämä meditaatiota? Joskus sentään jokin ilon pisara. Ja 

tee on hyvää. (40)

 (3.7.) “Tekeekö tämä minusta parempaa ihmistä? Oivallanko kenties 

jotain? Silmät kiinni kagetsu tuntui oikeasti meditaatiolta, enemmän läsnä. Ja nagaita: ei 

koichaa?! Milloin orisue, kensuin jälkeen…?” Koichatsukikagetsu nagaitalla toteutui - 

usuki kensuin kanssa huoneeseen.

 (3.7.) “Sempaini antoi minulle Teeni takaisin. Olin taas sen kadottanut. 

(41-48)

 (4.7.) “Puoli kymmenen illalla, lautalla kotiin, vain neljä (49-52) tänään. 

--- isoja verikönttejä vuodan. Kolmistaan kagetsua. Chabako ja ryakubon. 

Teekatsomuksellisesti villiä, hällä-väliä-taiteellisesti ehkei edes luovaa? Mutta senseit  eivät 

pitäisi tästä...

 (4.7.) “Tahti rauhallinen. Habi vain yhden päivän, joten koin tärkeäksi 

opettaa. Olenko tässä nyt ensisijaisesti opettaja, kärsijä vai tutkija? 

 (5.7.) Luen Buddhan oppeja ja vanhoja kirjoituksia teestä. Joskus 

kertaan temaen kulun. Siinä kaikki iltalukemiseni. Annan suitsukkeiden savun leijailla.

 (6.7.) “Vapaapäivänäni koetin lukea lehteä ja katsoa uutisia ja elokuvaa. 

Ei. Jo viikossa olen niin vieraantunut, että tulen pahoinvointiseksi. Hidasta elämää kohti, 

vaikka nämä kagetsut täytyy viedä läpi mahdollisimman nopealla tahdilla.

 (7.7.) “Tuskan väri on indigonsinisen ja mustan sekoitus

 (8.7.) “Tästä tuleekin sivistysprojekti. Opetan, ehdin miettiä tovin, koska 

nyt alkaa sujua niin ettei ole koko ajan pakko seurata virheitä. --- Ilahduttavaa nähdä, 

kuinka jotkut oppivat uutta. Itselleni tulee myös muutama uusi kysymys: kashitsukin orisue 

ja makeislautanen...

 (8.7.) “Koichan tuoksu kun en vielä tänään saanut teetä, jumalaista. 

Tunnen suonissani sen jo ennen kuin edellinen on maistanut ensihörppynsä. 

 (8.7.) “Nyt wabimainen teema: japanilaista karua bizen, hagi, irabo. 

Nihkeästi etenee, mutta yksi kerrallaan ja läsnä juuri tässä yhdessä. Melkein nukahdan 

katsellessani hiljaa.

 (8.7.) “ Tämän piti olla myös tutkimus henkisestä kasvusta tai 

taantumisesta, mutta tuska suolistossa on mennyt kaiken yläpuolelle. En saa voimia 
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kirjoittaa joka päivä. Hädin tuskin aikaakaan, vaikka nyt aamussa on vielä puoli tuntia 

ennen lähtöä.

 (8.7.) “En ole kokeillut kokaiinia, mutta eilisen koicha-annostuksen 

jälkeen tunsin suonieni kohinan ja läpitunkevan kirkkauden! Jaa, valaistushan se siellä vain 

kulkee…

 (9.7.) “Vapaapäivä Teestä: ompelin, kävin kaupassa ja apteekissa. Siinä 

kaikki. Söin. Nukuin. Juoksin 8 kertaa vessassa. Huomenna jatkuu!  

 (12.7.) “Eilinen suurta sekoilua, kaikki unohtivat kaiken (82-88). Ja 

kolme kertaa peräkkäin. Kuu on valaistuminen. Kukka on Buddha. Ja kun tee kuohuaa 

suonissa on kuin valkeus kattaisi tajunnan! Polvi turvonnut jänteestä ja toinen vain kipeä.

 (13.7.) “Levoton on olo. Kun ei olekaan teetä teen päälle.

 (18.7.) “Viikkaamatta jäi, kimono vieressäni, olen väsynyt: suolessa 

tulehdus salassa kesäyöltä

 (4.8.) “Jokaisessa hetkessä on mahdollisuus valaistumiseen. Jokaiselta 

ihmiseltä jotain opittavaa. Mutta matkaseuraksesi älä valitse typerystä joka vie sinut 

harhaan. Kagetsu mielessä pitkästä aikaa, kun suunnittelen “lahjaa” ja tänään loppujen 

yhdeksän läpiajoa. Tai neljän… (92-94)

 (5.8.) “Tänään vielä teehuoneelle ja kagetsuun, vaikka myönnän ettei 

laisin huvittaisi. Onko millä merkitystä - Buddhan opeilla kenties?

 ( 5 . 8 . ) Vi i m e i n e n 

harjoitus on tyhjyyttä. 

Ei fyysisiä esineitä, 

vain sensu ja fukusa ja 

paljon ilmaa, tilaa. 

Joka inen t a rkkaan 

katsokoon mikä on 

k u v i t e l t u v ä l i n e , 

älköön vaihtako sitä. 

Samat liikkeet, samat 

hengitykset . I lman 

mitään, mu-ichi-motsu 

(無一物).  
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 Hengitän vielä, ja nyt puolen vuoden päästä olen täysin toipunut. 

Kagetsu tuntuu tosiaankin kulkeneen sumuisessa hämärässä. Ennen viimeisiä kierroksia 

sadan sarjasta jouduin siis makaamaan viikon sairaalassakin, joten voi kai todeta 

ruumiillisen ja henkisen rasituksen yhteisvaikutuksen olleen melkoinen. Samahan tapahtui 

myös heti gojishikin jälkeen. Ehkäpä pinnallinen Zen on vaarallista. Ja vastuuta täytyy 

varmaankin jatkossa jakaa, vaikka kuinka haluaisi toteuttaa taiteellisen näkemyksensä itse.

 Kagetsu sujui vaihtelevalla rytmillä, ja kokonaisuus muodostui oman 

vaikutukseni ohella sitä tehneen ryhmän näköiseksi. Jotkut toivoivat seuraavana vuonna 

vastaavaa tapahtumaa uudelleenkin. Perusharjoitusta tai siihen verrattavaa harjoitusta 

teimme kaikkein eniten, noin kaksi kolmasosaa kaikista. Lisäksi sitten mukana oli 

hiiltenasetteluja (3), kirjoituskäärö (1), suitsuke (1), koicha (7), kinin (3) ja muutama muu. 

Oikeastaan olennaisista versioista vain satsûbako ja tsubokazari jäivät kokonaan paitsioon 

johtuen niiden vaativuudesta ryhmälle.  

 Otin vapauksia soveltaa sääntöjä varsinkin silloin, kun kahdestaan 

jonkun kanssa odottelimme muita paikalle. Silloin tavallisesti teimme aivan tavallisen 

aiheeseen liittymättömän teenvalmistuksen, mutta muutaman kerran sarjaan kuuluvan 

kagetsunkin. Periaatteessa kaksin tai kolmisin ei ole mahdollista tehdä harjoitetta, ja oma 

opettajanikaan ei tästä kehuja antaisi (antanut).

 Mahdollisimman monipuolisesti esinevalikoimaa ja eri variaatioita 

toteuttaessani vastaan tuli muutaman kerran kysymys voiko näin tehdä vai eikö. Lähes 

kaikkeen löytyy  keinoja, mutta kuinka elegantteja tai opetuksen kannalta suotavia ne ovat, 

kun mukana on osallistujia kaikilta tasoilta ja kuitenkin pyrin opettamaan heitä 

koulukunnan oppien mukaisesti?

 Kaikkein lähimmäksi intensiivistä läsnäoloa pääsimme mugon-

muunnelmassa, jossa koko suorituksen aika pysytään täysin vaiti. Olisi ajateltavissa tehdä 

koko sadan sarja näin ja kenties saavuttaa aivan uusi syvyys harjoituksessa.

 Sarjan lopuksi hiljaisena versiona viimeisellä kierroksella muista 

poiketen emme käyttäneet mitään esineitä. Jokaisen oli siis kuviteltava mielessään 

käytettävä väline, ja tarkkaan katsottava liikkeistä mikä se esinettä ensimmäisen kerran 

käsittelevän mielessä on. Harjoituksen loppuun saakka esineistön tuli pysyä samana. Tämä 

tyhjyyttä ylistävä lopetus olikin kaikkien mieleen. Se myös pakotti keskittymään 
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tarkemmin jokaiseen yksityiskohtaan, kun muuten tekemisestä oli jo tullut niin sujuvaa, 

ettei yhtämittainen huomio ollut aina välttämätöntä. Tässä tapahtui siis meditaation tavoin 

paluu siihen, että keskittyminen kohdistui mukana olevaan ulkoiseen asiaan, ja piti mielen 

kurissa ja mukana virtauksessa niin, ettei se lähtenyt vahingossakaan seikkailemaan 

huoneen ulkopuolelle.
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Taideteoksen synty

 Voisin jättää täysin huomioimatta sen, että aloin myös tehdä aiheeseen 

liittyvää keramiikkaa, ja luopua ajatuksesta, että se on mukana tässä dokumentoinnissa. 

Vaikka keraaminen teokseni poikkeaa 

luonteeltaan muusta yhteydestä, tunnen sen 

olevan niin vahvasti osa tätä, että tuon sen 

omana lukunaan esille. Miksi korostan sen 

osaa? Miten taideteos syntyy?

 Tämä työ mielestäni kuuluu 

kokonaisuuteen, sillä sen suunnittelu on osana 

prosessia ja vieraiden huomioimista. Siitä tulee 

tavallaan kiitoslahja, jonka kukin osallinen saa. 

Samalla se on oman ajatteluni väline, ja 

yhdistää yksin rauhassa käsillä tekemisen ja 

osallistuvan taiteen osuudet. Se liittyy myös 

materiaaliseen ja etenkin siitä luopumiseen - 

ajattelutapa joka täytyy  omaksua myös meditaatiossa. Ja haluan sen liittyvän 

keskeneräisyyteenkin. Siksi työ ei saa tulla vielä uunista ulos. 

 Syntyprosessi on koko tapahtumien kulku, sillä jo gojishikin aikana ja 

varsinkin päättyessä aloin miettiä, mikä olisi sopiva esine annettavaksi vieraille. 

Ensimmäinen luonnos lautasesta syntyi jo tuolloin. Kuvio ja muoto on suoraan lainattu 

orisuesta, jota käytetään shichijishikin monissa harjoitteissa. Molempiin tapahtumiin 

sisältyneessä kagetsussa varsinkin sen rooli on oleellinen. Orisue sisältää fudat eli 

“arvontalaatat”, jotka määräävät seuraavan tehtävän kullekin. Käsintehdystä lautasesta on 

tarkoitukseni valmistaa sata numeroitua kopiota, ja jokaisessa niistä tulee olemaan hieman 

muunneltu kuviointi.

 Pyrin lasittamaan lautaset luonnontulella korkeapolttoisessa puu-uunissa, 

perinteistä menetelmää mukaillen. Silloin polttotapahtumaan liittyy lopputuloksen 

arvaamattomuus ja mahdollisuus sattumalle. Jokainen toivoo hyviä sattumia, mutta 
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jokainen sattuma on tässä tervetullut. Tuhkan ansiosta lasitteestakin muodostuu uniikki, 

eikä kahta samanlaista esinettä ole.

 Tämä on opinnäyte, vaikka jättämällä mukaan jotain keskeneräistä 

haluan korostaa sitä ettei työn hyväksyminen tai mistään valmistuminen osoita sitä, että 

henkilö olisi valmis. Tätä ajatustani ei kuitenkaan pidä lukea halveksunnaksi koulutusta tai 

sivistysinstituutiotamme kohtaan. Länsimaissa on tapana valmistua. Tiellä ollessa ei. Minä 

en ole valmis, vain tässä matkalla alati.
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Yhteenveto
 

  Olin päätynyt välttämään liian vahvoja, järkyttäviä ja osallistujien 

kannalta epämiellyttäviä palasia kokonaisuudessa, sillä pyrkimykseni oli toimia 

hienoviritteisesti. Tämähän on yleisestikin teen hengen mukaista. Jos kokemuksen voi 

saavuttaa kauneuden tai herkkien nyanssien kautta, teen sen mieluummin niin, vaikka se 

olisi haastavampaa ja epäonnistumisen riski suurempi. Joissain kohdin onnistuin, monissa  

ja varmasti useammissa jäin kauas tavoitteesta. Nyt vielä kuukausien päästäkin tosin jotain 

aukeaa yhä itsellenikin: huomaan onnistuneeni tietämättäni sisällyttämään vihjeitä 

johonkin runoon tai nô-näytelmään. Jos vastaavaa asioiden valkenemista osuu vieraillekin, 

voin tietysti olla hyvin ilahtunut. 

 Gojishiki teetilaisuutena on haastava, ja vaatisi enemmän valmistelua 

kaikkien osallistujien, mutta ennen muuta isännän kohdalta saada se toimimaan sujuvasti. 

Ei olisi huono ajatus pyytää avustajaa ainakin keittiön puolelle, olkoonkin että kokenut 

teemestari pystyy yksin hoitamaan koko tilaisuuden. Sitä minä itse en kuitenkaan ole. 

Sujuvuus mahdollistaisi meditatiivisemman kokemuksen ja keskittymisen. Taidetekona 

tämä ensimmäinen kokeiluni jäikin siksi lähinnä luonnokseksi, josta on hyvä jatkaa. 

 Ajankäytöllisesti huomasin olevan ensiarvoisen tärkeää varata runsaasti 

tyhjää aikaa myös tapahtuman ympärille. Sekä oma että vieraiden valmistautuminen ja 

palautuminen ovat  osa kokonaisuutta, ja niiden kohdalle häiriötekijöitä tuli hieman liikaa. 

Pieni tyhjyys harvoin on häiriöksi, joten jos sitä ei muuten ole, se pitää asettaa mukaan, oli 

sitten kyseessä kukka-asetelma tai tilaisuuden läpi rytmittyvä hengitys.

 Estetiikan osalta teetilaisuus pysyi karuna ja yksinkertaisena. Vieläkin 

karsitumpaan kokonaisuuteen olisin voinut päästä, mutta se olisi mahtanut liikaakin 

korostaa itseään. Jos jotain, niin kontrastiksi olisi voinut lisätä tuomalla ruuan kera jotain 

hauskaa ja enemmän ihastuttavaa. Silti pysyin tavallaan riittävän selkeästi 

mielenkiinnottomassa, sellaisessa, joka antaa ajatusten soljua ja pilvien kulkea ohi.

 Omia ajatuksia luonnollisesti on syntynyt, ja kunhan niitä kypsyttelen 

muutamia vuosia, voin ehkä nähdä kuinka soveliaita ne ovat ja kuinka ne asettuvat 

tasapainoon perinteen ja sekä harjoituksissa opettajiltani oppimani että kirjoihin kirjoitetun 
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kanssa. Osa näistä mietteistä on mukana päiväkirjamerkinnöissä tai muualla tekstissä. 

Yleisesti voin todeta harjoituksien innoittamana suuntani ja kiinnostukseni kääntyneen yhä 

karsitumpaan ja minimalistisempaan estetiikkaan ja hiljaisuuteen niin ulkoisesti kuin 

sisäisestikin. Osaltaan siihen on varmasti vaikuttanut taidetekoja seurannut sairastelukin - 

joka sekin sai vauhtinsa näistä harjoituksista. Eipä yhtä ilman toista.

 Sadan kagetsun sarja tuntuu olleen varsin antoisa ja opettavainen 

kokemus sekä itselleni että kaikille niille, jotka olivat mukana useina päivinä. Ihmisen 

rajallisuus tuli monta kertaa vastaan, mutta pieniä pilkahduksia harjoitteiden vaikutuksista 

alkoi näkyä, ja hetkittäin itse prosessikin oli jo hyvin lähellä meditaatiota ja henkistä 

evoluutiota. Se on ollut omakin toiveeni täällä Pohjolassa teeperinnettä itse opettaessani. 

Ryhmän toiminnassa tapahtui edistystä. Sujuvuus luonnollisesti parani sekä fyysisen 

suorituksen että asenteellisten valmiuksien osalta. Ehkä tästä voisi tulla vuotuinen retriitti.

 Kagetsuihin osallistui eri päivinä kaikkiaan 18 henkilöä 31. Suomalaisten 

lisäksi mukaan liittyi ulkomailta tulleina yksi virolainen ja amerikkalainen. Kokonaisuus 

toteutui 39 päivän sisällä, joista 15 päivänä pidettiin harjoituksia. Ensimmäisen viikon 

aikana oli jo yli puolet (52) sarjasta käyty, mutta lopetus venyi hieman myös oman 

sairasteluni ja välissä pitämäni teeviikon takia. Ajallisesti aktiiviseen toimintaan 

valmisteluineen kului lähemmäs 200 tuntia. Teemaljallisia valmistui ja juotiin yhteensä 

382.

 Teen vaikutus kirkastavana ja virkistävänä elementtinä tuli jälleen 

fyysisestikin hyvin selväksi. On helppo ymmärtää, miksi sitä meditaatiossakin käytetään 

valppauden ylläpitämiseksi. Lisäksi sanattomina tapahtuvat harjoitukset erityisesti olivat 

omiaan korostamaan meditatiivisuutta. Noina hetkinä joskus tunsin jopa euforisia 

onnellisuuden hetkiä, tyhjyyden tai ykseyden ohikiitäviä pilkahduksia. Mutta ne katoavat, 

eivätkä pysy jatkuvana olotilana. Parhaiten niitä kuitenkin tuli silloin, kun kaikkein 

intensiivisimmin teimme hiljaisia harjoitteita. Tämä puoltaa myös sarjan tekemistä 

yhtäjaksoisena retriitin tapaan.

 Väistämättä tilanne muotoutui myös teeopetukseksi, ja asettauduin 

opettajan osaan. Oman opettajuuteni kanssa koin jopa hetkittäisiä kriisejä: haluttomuutta ja 

intohimon puutetta, kyvyttömyyttä ja tympääntyneisyyttä. Joskus ajattelin, että tämä on 

vain asia, joka on pakko tehdä. Silti tunneskaalani pysyi melko rajatusti ohuena, hillittynä. 
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Enimmäkseen olin joka tapauksessa tyytyväinen aina kun virtaus pysyi liikkeessä, oli se 

sitten takeltelevaa tai sujuvasti soljuvaa.

 Virheitä ja sääntöjenvastaisuutta tapahtui, kuten oli odotettavissakin. Jo 

pelkästään kuvista ja muistiinpanoista niitä voi tarkkaan tutkien runsaasti havaita. Niitä ei 

voi välttää ja näissä tilaisuuksissa ne kuuluvatkin osaksi mausteita, vaikka liian 

yksityiskohtainen tarkastelu orjallisesti opetuksellisena materiaalina voi johtaa harhaan.

 Kagetsujen käyttöesinekokonaisuudet olivat nekin osa koulutusta, 

taidekokonaisuutta ja tapahtumaa. Kun muu toiminta sujuu kuin hengitys, edessä olevaa 

estetiikkaa ehtii miettiä puolessa tunnissa melko tarkasti. Sata erilaista yhdistelmää, 

joukossa onnistuneita ja vähemmän onnistuneita, on mahdollista toistaa muistiinpanoista 

kopioimalla. Näin suurelle määrälle eri yhdistelmiä asetti rajoituksensa valittavissani 

olleiden tee-esineiden kokoelma. Se osittain aikaansai ontuvia kokonaisuuksia. Silmän, 

oman ja muidenkin, harjaantuminen niille oli silti hyvä huomata.

 Tuntuu selvältä, että taiteellista ja luovaa persoonaansa voi tuoda esille 

tee-esineiden ja tilaisuuden pienten yksityiskohtien kautta. Enemmän kuin persoonan 

tuomista mukaan on mielestäni huomioitava ei-persoonallinen, egoa vailla oleva osa 

taidetta ja näytettävä mieluummin sen läsnäolo estetiikassa. Tekijän jälki näkyy joka 

tapauksessa. Kysymykseen mitä on taide, haluaisin vastata että se on jotain mikä ei ole 

ihmisestä itsestään lähtöisin, tai jos on, on se perimmäistä itseä, jota myös Zenissä 

tarkoitetaan puhuttaessa siitä ettei ole yhtään asiaa kannettavana 32 . Estetiikka teessä on 

näennäisesti hillittyä ja luonteeltaan usein sellaista, ettei sen syvyys aukea ensimmäisellä 

silmäyksellä. Siksi olen jo oppinut siihen, että vasta jälkikäteen jotkin nyanssit vain 

ponnahtavat esiin kuin ymmärryksen salama. 

 Japanilaisen ja Eurooppalaisen taidekäsityksen ero onkin korostunut 

mitä pitemmälle olen käynyt läpi harjoitteita. Kokemukseni nyt on, että länsimainen taide 

lähtee useimmiten tunnetilojen muokkaamisesta, voimistamisesta ja manipuloinnista, kun 

taas Japanissa perinteisesti tunteet melkeinpä kielletään, ja niiden tukahduttamisen suoma 

hillitty tila herkistää pienille nyansseille. Oppineisuus antaa lisäksi uuden mahdollisuuden 

etsiä hienoviritteisiä yhteyksiä asioiden välillä. Kauneuden näkemisen ja tunnistamisen 

kyky on yleismaailmallista. Mistä ja millaista kauneutta sitten osaa löytää, vaatii jonkin 

verran harjaantumista.
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 Luultavasti nämä teotkin joskus vuosien päästä näyttäytyvät itselleni 

aivan toisenlaisina. Voin ehkä hymyillä ensinnäkin omalle kokemattomuudelleni ja 

ahneudelleni haukata mahdollisimman haastavia ja liian suuria palasia, toisaalta tuntea 

sympatiaa moista yritteliäisyyttä kohtaan. Nyt jo voin silti todeta, että hienoviritteisyyden 

ja onnistumisen kannalta edullisempaa olisi ollut tyytyä johonkin hyvin yksinkertaiseen: se 

olisi mahdollistanut yksityiskohtaisemman tutkimisen ja samalla olisi voinut tarjota 

vieraille eheämmän ja puhdistavamman kokemuksen. Yhden lyhyen harjoituksen 

tutkiminenkin olisi riittänyt. Mutta tämäkin oli ehdottomasti positiivista ja antoisaa, enkä 

sitä toiseksi vaihtaisi, lukuisista kömmähdyksistä huolimatta. Kurinalaisuutta voisin lisätä. 

Ehkä se iän myötä lisääntyykin.

 Keraaminen lautanen, jota pidän päätöksenä tälle taidekokonaisuudelle 

ja jonka olen suunnitellut näiden teeharjoitusten pohjalta ei ole vielä lopullisesti valmis. 

Sen tekeminen edelleen tuntuu rauhoittavalta ja oikealta. Haluan myös jättää jotain 

keskeneräiseksi ja avoimeksi, pysyä vielä mieluummin matkalla tällä tiellä kuin olla 

perillä. Siksi en paljasta työstä enempää kuin luonnoksen: jotakin jääköön 

dokumentoimatta, kuten on historiassakin aina jäänyt.

 Olen kokemusta rikkaampi, mutta en sen valaistuneempi kuin ennen 

harjoitusten sarjaakaan. En odotakaan olevani. Kuten Zen-mestari Dôgen toteaa: 

omistautuminen Tielle itsessään on valaistuminen - ei ole eroa harjoituksella ja 

valaistumisella, tai zazenilla ja elämän arjella.33  Tämä koskee kaikenlaatuista perimmäistä 

harjoittamista - niin Teen, Buddhan kuin taiteenkin Teillä. Ainakin luulen niin, vaikka tuon 

kirjoittamani lauseen uudestaan ja uudestaan lukiessani kohtaan sen aina eri tavalla.
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Sanastoa ……...

azukebachi 預け鉢 lisäosuus kaiseki-ateriakokonaisuudessa
bon 盆 tarjotin, alusta
chabako-temae 茶箱点前 teenvalmistustavat, joissa esineet tuodaan esille laatikosta
chaire 茶入 teeastia teepulverille, koichalle tavallisesti keraaminen
chakaiki 茶会記 muistiinpano teetilaisuudesta ja sen esineistä, ruuasta ynnä muusta 
chashaku 茶杓 teelusikka, teeotin
chashitsu 茶室 teehuone, teetalo, teemaja 
chawan 茶碗 teemalja
fuda 札 tavallisesti bambuiset laatat, joilla shichijishikin vuorot arvotaan 
futaoki 蓋置 kansijalusta, kattilan kantta varten
gohan 御飯 riisi (keitetty) 
gojishiki 五事式 chaji, joka sisältää viisi shichijishikin seitsemästä harjoitteesta 
goza 後座 jälkimmäinen istunto chajissa
habôki 羽箒 sulka, jota käytetään puhdistuksiin hiiltenasetteluissa
hana 花 kukka tai kukat
hanaire 花入 kukkamaljakko
handa 巴半田 keraaminen astia hiilille ja tuhkalle
hantô 半東 teishun eli isännän avustaja
hassun 八寸 8 sunin (28cm) tarjotin ja sillä oleva ateria meren ja vuorten herkuista. 
hibashi 火箸 puikot hiilien käsittelyä varten
higashi 干菓子 kuivat makeiset, joita tarjoillaan ohuen teen kera
higashibon 干菓子盆 kuivien makeisten tarjotin　
hiire 火入 tuliastia, jossa on palava hiili piipun sytyttämistä varten, tabakobonilla 
koshikake 腰掛  odotustila, usein penkki puutarhassa  (koshikakemachiai, 腰掛待合） 
honseki 本席 varsinainen teetilaisuus ja sen paikka, jossa teenvalmistuskin tapahtuu 
jiku 軸 kirjoitus- tai kuvakäärö
kaejawan 替 ensimmäisen teemaljan rinnalla käytettävä toinen malja
kaiseki 懐石 muodollinen elegantisti tarjoiltu täysi teetilaisuuden ateriakokonaisuus 
kakemono 掛物 ripustettava kirjoitus- tai kuvakäärö
kama 釡 kattila, yleensä valurautaa
kensui 建水 huuhteluvesiastia
koicha 濃茶 paksu tee, vaivataan teepulverista ja vedestä yhteiseen maljaan
kumidashi 汲み出し kuuman veden tarjoilu tilaisuuden alussa 
kyara 伽羅 luokitukseltaan korkein laji poltettavaa aromaattista puuta, aloe-puuta
kôgô 香合 suitsukerasia
misoshiru 味噌汁 paputahnakeitto 
mizusashi 水指 raikkaan veden astia
mukô 向う riisin ja keiton kanssa etäämmäs tarjottimelle tuleva astia
mukôzuke 向漬 riisin ja keiton kanssa tarjottimella oleva ateria, usein raaka tai etikoitu
nijûgiri 二重切 “kaksi päällekkäistä leikkausta” - kukkamaljakko, kaksi aukkoa kukille

55



56

nikonme 二献目 toinen saketarjoilu kaisekissa - ensimmäisen nimitys on ikkonme
nimono 煮物 haudutettu tai keitetty ruoka 
nimono 煮物 höyrystetty ateria
nimonobachi 煮物鉢 astia höyrystetylle ruualle
ocha 御茶 tee
omogashi 主菓子 päämakeinen, joka paksun teen juontia ennen tarjoillaan
orisue 折末 taiteltu paperilaatikko: käytetään shichijishikissä mm. fudille, 3 kokoa
ro 炉 lattiaan upotettu tulisija
robuchi 炉縁 tulisijan puinen kehys
roji 路地 kostea puutarha 
roji 露路 teetalon tai -huoneen ympärillä oleva kostea puutarhakokonaisuus
shichijishiki 七事式 seitsemän ryhmäharjoitetta 
shifuku 仕覆 teerasian silkkinen pussi
shiizakana 強肴 kaiseki-aterian lisäosuus, etenkin saken kanssa sopiva ruoka
shoza 初座 ensimmäinen istunto chajissa
suimono 吸物 keitto
sumidemae 炭点前 hiiltenasetteluprosessi
sumishomô 炭所望 hiiltenasetteluprosessi, jossa pyydetään vierasta asettelemaan hiilet
sumitori 炭取 hiiliastia
sunomono 酢の物 raaka tai useimmin soijalla tai etikalla kypsytetty ruoka 
tabakobon 煙草盆 tupakointitarjotin, tuodaan esille tunnelman rentouttamiseksi 
tana 棚 hyllykkö
teishu 亭主 teetilaisuuden isäntä, joka myös valmistaa teetilaisuudessa teen
temae 点前 teenvalmistustapa, käytetään myös hiilten tai suitsukkeen kohdalla
toko 床 tokonoma, teehuoneen alkovi, jossa tärkeimmät esineet ovat nähtävillä
toriawase 取合 esineiden yhdistelmä, valittu kokonaisuus 
uchimizu 内水 vesi, joka pirskotellaan puutarhaan 
uminomono 海の物 meren antimista tehty ruoka, tarjotaan hassunilta yamanomonon kanssa
usucha 薄茶 ohut tee, vispataan teepulverista ja vedestä jokaiselle vieraalle erikseen
usuchawan 薄茶碗 teemalja ohutta teetä varten
usuki 薄器 ohuen teen rasia
wan 碗 astia, malja, kuppi 
yakimono 焼物 paistettu ateria
yakimono 焼物 paistettu tai käristetty ruoka 
yakimonodai 焼物板 paistetun ruuan alunen
yamanomono  山の物 vuorten antimista tehty ruoka, tarjotaan hassunilta uminomonon kanssa
yottsuwan 四つ碗 neliosainen (2 kantta ja kulhoa) astiasto riisille ja keitolle
yu 湯 kuuma vesi, oyu, 御湯 
yunoko 湯の子 kaisekin lopussa tarjottava kuuma vesi, jonka seassa on jotain suolaista
yutô 湯桶 kannu, josta tarjoillaan yunoko
zazen 座禅 meditaatioharjoitus, jossa istutaan hiljaa - useissa zen-koulukunnissa
kagetsu - hira  平花月 kagetsu-harjoitus perusmuodossaan sisältää neljä maljallista usuchaa 
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kagetsu - koichatsuki 濃茶付 kagetsu-harjoitus, jossa valmistetaan paksu tee, koicha, sitten kolme usuchaa

kagetsu - sumitsuki 炭付 kagetsu-harjoitus, jossa asetellaan hiilet, sitten tehdään kolme usuchaa

kagetsu - kôtsuki 香付  kagetsu, johon on liitetty sutusuke ja siitä kirjoitettavat runot, kolme usuchaa

kagetsu - kininkiyotsugu 貴人 kagetsu-harjoitus, jossa yhtenä osallistujana on ylhäinen henkilö, neljä usuchaa

kagetsu - nagekomi 投込み kagetsu-harjoitus, jossa kaikki ovat kaikissa arvonnoissa mukana ilman taukoa

kagetsu - mugon 無言  kagetsun ollessa mugon, se on alusta loppuun äänetön, mitään ei sanota

kagetsu - chabakotsuki 茶箱付 kagetsu, jossa käytetään teelaatikkoa teenvalmistuksessa, neljä usuchaa

kagetsu - jikukazaritsuki 軸飾付 kagetsu, johon on liitetty kirjoituskäärön esittely, mitä seuraa kolme usuchaa

kagetsu - musubibukusa 結服紗 kagetsu, jossa teishun silkkiliina on kaikkien käytössä esinepuhdistuksiin

kagetsu - yojôhan 四畳半 kagetsun voi tehdä 8-tatamin huoneen sijaan 4 1/2 -tatamin huoneessa 

kagetsu - gyakugatte 逆勝手 peilikuvan tapaan käänteisesti järjestetyssä huoneessa tapahtuva harjoitus

kagetsu - kashitsuki 菓子付 kagetsu-harjoitus, jonka sisällä teen juontia edeltää makeisten syönti

kagetsu - tsubokazaritsuki 壷飾付 kagetsu, jossa teeruukun esittely, tarkastelu ja narujen solmiminen, 3 usuchaa

kagetsu - satsûbakotsuki 茶通箱付 kagetsu, jossa tehdään kahta lajia koichaa ja sitten kolme usuchaa

kagetsu - marubatsu  ○×  kagetsu-harjoitus, jossa tarkkailija vaihtuu osallistujaksi virheen tehneen tilalle

Kagetsu hyakki no ki*
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KAGETSU	  HYAKKI	  no	  KI	  
Tokuyuuan	  	   28.6.	  –	  5.8.2012

花月百騎之記	   	  
徳有庵	   平成２４年	   	   ６月２８日から８月５日まで

28.6.2012	  

掛軸 夢 jiku	   	   yume	   (uni)

花 椿 hana	   	   tsubaki	  (kamelia)

花入 鶴首 hanaire	  	   tsurukubi	  karakane	  (pronssi,	  kurjenkaula)
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1.
炭付花月之式 	   	   SUMITSUKIKAGETSU

	   月主 ロッタ (Lotta)	    ニ
	   	   マルック (Markku)

一三 ヴェーラ (Veera)

宗香 (Jessica)  一
ニ 直美 (Naomi)  三

香合	 青磁　マイの花	 	 kôgô	 	 lei	 no	 hana	 seiji
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 丸卓	 	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 さざなみ　丸作	 	 chawan	 	 “sazanami”	 aka	 itsetehty
薄器	 きんりんじ	 	 usuki	 	 kinrinji
水指	 染付	 	 	 mizusashi	 sometsuke
蓋置	 天人　丸作	 	 futaoki	 	 tenjin	 itsetehty	 (markku)
建水	 備前	 	 	 kensui	 	 bizen

2.
平花月之式 	   	   HIRAKAGETSU

	   四主 宗香	  (Jessica)	   	  

	   ニ マルック(Markku)  三
一 ロッタ	  (Lotta)   ニ四

ウッラマイヤ(Ulla-‐Maija) 一
三 エーリカ(Eerika)	  

棚	 丸卓	 	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 三島平茶碗	 	 chawan	 	 mishima	 hira
薄器	 竹蒔絵赤中棗	 	 usuki	 	 takemakie	 chuunatsume	 
水指	 瀬戸	 	 	 mizusashi	 seto
蓋置	 天人　丸作	 	 futaoki	 	 tenjin	 itsetehty
建水	 唐金　餌畚	 	 kensui	 	 karakane	 efugo

3. 	   	   	   	   	   	   (-‐17:50)
濃茶付花月之式 	   	   KOICHATSUKIKAGETSU

	   	   宗香 (Jessica)	   	   	   ニ
三月 ロッタ(Lotta	  ＆	  UM)	   	  

	   ニ マルック (Markku)	   	   一三
一 ヘンリーッカ (Henriikka)	   一
主 エーリカ (Eerika)	  

茶入	 肩付瀬戸	 chaire	 	 katatsuki	 seto	 
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 大井戸萩	 chawan	 	 idokatachi	 hagi	 
薄器	 竹蒔絵赤中棗	 usuki	 	 takemakie	 aka	 chuunatsume
水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 seto
蓋置	 唐金かに	 futaoki	 	 karakane	 kani
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
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4. 	   	   	   	   	   	   (18:20-‐19:15)
炭付花月之式   SUMITSUKIKAGETSU

	   一主 ラリッサ (Larissa)	    ニ
	   月 ヘンリーッカ (Henriikka)

三 エーリカ (Eerika)	   	   三
ニ	   ロッタ (Lotta)	   	  

	   アイノ (Aino)	   	   	   一

香合	 有馬筆	 	 kôgô	 	 arimafude
棚	 杉棚	 	 tana	 	 sugidana
茶碗	 高麗	 	 chawan	 	 kôrai	 (korea)
薄器	 きんりんじ	 usuki	 	 kinrinji
水指	 染付	 	 mizusashi	 seto	 
蓋置	 三つ葉	 	 futaoki	 	 mitsuba
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 efugo

5.	   	   	   	   	   	   28.6.2012	  (19:30-‐20:10)
平花月之式   HIRAKAGETSU

	   ニ主 宗香	   (Jessica)	  

	   	   アイノ (Aino)	   	   	   三
一 ヘンリーッカ(Henriikka)	   ニ四
三	   ウッラマイヤ (Ulla-‐Maija)	  

四	   ラリッサ (Larissa)	   	   一

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 杉棚	 	 tana	 	 sugidana
茶碗	 扇面京焼	 chawan	 	 senmen	 kyôyaki
薄器	 黒中棗	 	 usuki	 	 kuro	 chuunatsume
水指	 白萩	 	 mizusashi	 hagi	 shiro
蓋置	 天人　丸作	 futaoki	 	 tenjin	 mp
建水	 槍のさや	 kensui	 	 yarinosaya
菓子	 七竈・野菊	 higashi	 	 pihlaja	 +	 krysanteemi
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29.6.2012

掛軸	   無一帰大道	   千玄室筆	   jiku	  	   mu-‐ichi-‐dai-‐dô-‐ni-‐kisu	  (sen	  genshitsu)

花	   赤詰草	   	   	   	   hana	   akatsumekusa	  (puna-‐apila)

花入	   花杓立　圓能斎好写　楽	   hanaire	  ennôsaigonomi	  hanashakutate,	  raku

6.	   	   	   	   	   	   29.6.2012	  (35	  min)
平花月之式   HIRAKAGETSU

	   主 マルック(Markku) ニ  

	   ニ 宗香 (Jessica)	   	   四
一 アイノ (Aino)	  	   	   三
三	   ロッタ (Lotta)	  

四	   エーリカ (Eerika)	   一

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 唐津	 	 chawan	 	 karatsu
薄器	 黒中棗	 	 usuki	 	 kuro	 chuunatsume
水指	 瀬戸一重口	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 三人形	 	 futaoki	 	 mitsuningyou
建水	 曲	 	 kensui	 	 mage
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7.	   	   	   	   	   	   29.6.2012	  
濃茶付花月之式   KOICHATSUKIKAGETSU

	   三一主 直美	  (Naomi)	   	   	   	   	  

	   月 ロッタ	  (Lotta)	   	   	  

ニ マルック	  (Markku)	   三	   	  

 ヴェーラ	  (Veera) 一	   	   	  

 エーリカ	  (Eerika) ニ	   	   	  

茶入	 瀬戸大海	 chaire	 	 daikai	 seto	 
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
棚	 こうこう	 tana	 	 kôkôdana
茶碗	 黒楽	 	 chawan	 	 kuroraku
薄器	 老松	 	 usuki	 	 oimatsu
水指	 老松金	 	 mizusashi	 oimatsu
蓋置	 青三つ葉	 futaoki	 	 ao	 mitsuba
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen

8.
平花月之式   HIRAKAGETSU

	   三 宗香 (Jessica)   	  

	   四 マルック (Markku)	   	   ニ	  
主 エーリカ (Eerika)	    一	   	  

一 ケルトゥ (Kertu)   三	   	   	  

ニ ウッラマイヤ (Ulla-Maija) 四	   	   	  

棚	 こうこう	 tana	 	 koukoudana	 
茶碗	 京芸大　丸作	 chawan	 	 	 kyougeidai	 itsetehty	 	 
薄器	 黒中棗	 	 usuki	 	 kuro	 chuunatsume
水指	 老松金	 	 mizusashi	 oimatsu	 kulta
蓋置	 青三つ葉	 futaoki	 	 mitsuningyou
建水	 	 	 kensui	  

	  
9.
平花月之式   HIRAKAGETSU

	   四 ロッタ(Lotta)	   	   	   	  

	   一 宗香	  	  (Jessica)	    ニ
 ヴェーラ	  (Veera)	   四	   	  

ニ主	   ケルトゥ (Kertu)	   三	   	   	  

三 マルック  (Markku)	  	  	   一	   	   	  

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
棚	 こうこう	 tana	 	 koukoudana
茶碗	 萩	 	 chawan	 	 hagi
薄器	 老松	 	 usuki	 	 oimatsu
水指	 染付	 	 	 	 	 	 	 	 mizusashi	 sometsuke
蓋置	 京焼	 	 futaoki	 	 kyouyaki
建水	 やりのさや	 kensui	 	 yarinosaya
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10.	   	   	   	   	   	   29.6.2012	  (18:30-‐)
濃茶付花月之式   KOICHATSUKIKAGETSU

	   一 ヘンリーッカ(Henriikka)	   ニ  	  

	   ニ ラリッサ(Larissa)	   	   三	   	  

三 ウッラマイヤ(Ulla-‐Maija)	   	   	  

月主 宗香 (Jessica)	   	   	   	  

	   マルック (Markku)	   	   一	   	   	  

茶入	 瀬戸	 	 chaire	 	 katatsuki	 seto
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshinodana
茶碗	 鼠　	 	 chawan	 	 nezumi	 emi	 fuji
薄器	 油滴　志野	 usuki	 	 yuteki	 shino
水指	 染付	 	 mizusashi	 sometsuke
蓋置	 かに	 	 futaoki	 	 kani
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen

11.
平花月之式   HIRAKAGETSU

	   三一 ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	   	  

	   主 エーリカ (Eerika)	   	   三	  
	   ロッタ (Lotta)	   	   	   一
ニ	   ヴェーラ (Veera)	    四	   	   	  

四 ケルトゥ (Kertu)	   	   ニ	   	   	  

釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 吉野棚	 	 	 tana	 	 yoshinodana
茶碗	 仁清写　平茶碗	 	 chawan	 	 ninsei	 hira	 senmen
薄器	 きんりんじ	 	 usuki	 	 kinrinji
水指	 瀬戸一重口	 	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 ぼんぼり	 	 futaoki	 	 bonbori

12.
投げ込み花月之式  NAGEKOMIKAGETSU

	   一主 ケルトゥ (Kertu)  一 	  

	   ニ ラリッサ (Larissa)  ニ三四	   	  
 マルック(Markku)	   	   	  

四	   宗香 (Jessica)	   	   	   	  

三 ロッタ／エーリカ(Lotta/Eerika)	  	   	   	  

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
棚	 吉野棚	 	 tana	 	 yoshinodana
茶碗	 フィンランド	 chawan	 	 suomi	 paula	 ruuttunen
薄器	 老松	 	 usuki	 	 kurochuunatsume
水指	 老松金	 	 mizusashi	 oimatsu	 kin
蓋置	 栄螺	 	 futaoki	 	 sazae　
建水	 備前	 	 kensui	 	 mage
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13. 	   	   	   	   	   (20:25-‐21:00)
無言投げ込み花月之式  MUGON-‐NAGEKOMI	  KAGETSU

	   	   宗香 (Jessica)	   	   四 	  

	   三四 ロッタ(Lotta)	   	   一	  
一ニ主 ラリッサ(Larissa)	   三	   	  

	   エーリカ(Eerika)	   	   	   	  

 ヴェーラ(Veera)  ニ	   	   	  

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 こうこう	 tana	 	 yoshinodana
茶碗	 黒楽	 	 chawan	 	 nezumi	 emi	 fuji
薄器	 老松	 	 usuki	 	 yuteki	 shino
建水	 備前	 	 kensui	 	 oribe

14. 	   	   	   	   	   	   (21:05-‐21:44)
無言投込花月之式　運び	   MUGON	  NAGEKOMI	  KAGETSU　(hakobi)

	   四ニ マルック(Markku)    	  

	   一主 ヴェーラ (Veera)	  	   	  

	   宗香 (Jessica)	   	   	   一三	   	  

	   ウッラマイヤ (Ulla-‐Maija)	   	   	   	  

三 ラリッサ(Larissa)	   	   ニ四	   	  

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo	 
茶碗	 蛍色絵	 	 chawan	 	 hotaru	 iroe
薄器	 中棗	 	 usuki	 	 tsubotsubo	 chuunatsume
水指	 瀬戸一重口	 mizusashi	 seto
蓋置	 竹	 	 futaoki	 	 mitsuningyou
建水	 槍のさや	 kensui	 	 yarinosaya
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30.6.2012	  	   (15-‐22	  	  =	  8)

掛物 無事是好日  kakemono	   buji	  kore	  koujitsu	  –	  Nagae	  Kiyoshi

花 ジャスミン・縞葦 hana	   	   jasmiini	  +	  raitahelpi

花入 釣舟   hanaire	  tsuribune	  (roikkuva	  vene)

15.	   	   	   	   	   	   	   (60min)
炭付花月之式   SUMITSUKIKAGETSU

	   ニ主	   	   ラリッサ (Larissa)	   	   	   	   	  

	   三月  アイノ(Aino)	   	   	  

	   	   ウッラマイヤ (Ulla-‐Maija)	   ニ	   	  

一	    マルック(Markku)	   	   	   	  

	   	   直美 (Naomi)   一三	   	   	  

香合	 独楽	 	 kougou	 	 koma	 (hyrrä)
羽箒	 七面鳥	 	 habouki	 	 shichimenchou	 (kalkkuna)
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino
茶碗	 ?	 	 chawan	 	 ?
薄器	 御所車大棗	 usuki	 	 goshoguruma	 oonatsume
水指	 芬蘭　青	 mizusashi	 vihreä	 suomi
蓋置	 ?	 	 futaoki	 	 ?
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16.
平花月之式   HIRAKAGETSU

	   ニ	   	   ラリッサ (Larissa)	   	   	   	   	  

	   主  マルック(Markku)	   	  

	   	   直美 (Naomi)	   	   	   	  

	   	   アイノ(Aino)	   	   	   	   	  

一	   	   ロッタ(Lotta)	   	   	   	  

棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino	 
茶碗	 鼠　えみふじ	 chawan	 	 harmaa	 emi	 fuji	 
薄器	 水滴　瀬戸	 usuki	 	 suiteki	 seto
水指	 老松　金	 mizusashi	 oimatsu	 kulta
蓋置	 ぼんぼり	 futaoki	 	 bonbori
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
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17. 	   	   	   (60min)
付花月之式   KOICHATSUKIKAGETSU

	   三一  宗香(Jessica)	   	   	   	   	  

	   ニ  ラリッサ(Larissa)	   	   	  

主  ロッタ(Lotta)	   	   	   三
月	    マルック(Markku)  ニ	   	   	  

	   	   ウッラマイヤ(Ulla-‐Maija) 一	   	   	  

茶入	 大海瀬戸	 	 chaire	 	 daikai	 seto	 
仕服	 小笹ずる緞子	 	 shifuku	 	 kosasazuru	 donsu
風炉	 眉風炉	 	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 吉野	 	 	 tana	 	 yoshino
茶碗	 京芸大　丸作	 	 chawan	 	 kyougeidai	 itsetehty	 
薄器	 御所車大棗	 	 usuki	 	 goshoguruma	 oonatsume
水指	 染付	 	 	 mizusashi	 sometsuke
蓋置	 栄螺	 からかね	 futaoki	 	 sasae	 	 karakane
建水	 曲	 	 	 kensui	 	 mage

18. 	   	   	   	   	   (15:50-‐16:24)
無言投げ込み花月之式  MUGONNAGEKOMIKAGETSU

	   四主  ラリッサLarissa  四  	  

	     マルック(Markku)	   	   	  

	   三ニ一 宗香 (Jessica)	   	   	  

	    ヘンリーッカ (Henriikka) 	   	   	  

	   	   ウッラマイヤ(Ulla-‐Maija) 一ニ三	  

棚	 吉野	 	 	 tana	 	 yoshino
茶碗	 エドヒガ　ハワイー	 chawan	 	 ed	 higa	 havaiji
薄器	 水滴　瀬戸	 	 usuki	 	 suiteki	 seto
水指	 染め付け	 	 mizusashi	 sometsuke
蓋置	 天人　丸作	 	 futaoki	 	 tenjin	 itsetehty
建水	 餌畚	 	 	 kensui	 	 efugo

19.	   	   	   	   	   	   (45	  min)
炭付花月之式   SUMITSUKIKAGETSU

	   三月主 ラリッサ(Larissa)	   	   	   	   	  

	   一  マルック(Markku)	   	  

ニ  宗香 (Jessica)	     三	   	  

	   	   ヘンリーッカ(Henriikka) 一	   	  

	   	   ロッタ(Lotta)	   	    ニ	   	   	  

香合	 	 	 kougou	 	 ichimonji
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 エドヒガ　	 chawan	 	 ed	 higa	 havaiji
薄器	 御所車大棗	 usuki	 	 goshoguruma	 oonatsume
水指	 芬蘭　青	 mizusashi	 ulla	 fogelholm	 (suomi	 vihreä)
蓋置	 かに	 	 futaoki	 	 kani	 (rapu)
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen
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20.
投げ込み花月之式  NAGEKOMIKAGETSU

	   ニ  マルック(Markku)	   	   	   	  

	   三月  ヘンリーッカ(Henriikka)	   一ニ	  
	   	   ロッタ(Lotta)	     三	   	  

一主	   	   宗香(Jessica)	   	   	   	  

四三ニ  ヴェーラ(Veera)   四	   	   	  

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
薄器	 水滴　瀬戸	 usuki	 	 suiteki	 seto
水指	 	 	 mizusashi	 hagi

21.	   	   	   	   	  
香付花月之式   KOUTSUKIKAGETSU　(suitsuke)

	   三一  ラリッサ(Larissa)	   	   	   	   	  

	   ニ  ロッタ(Lotta)	   	   	  

四主  マルック(Markku)	   	   一	   	  

一	   	   ヘンリーッカ(Henriikka)	   ニ	   	  

月  宗香 (Jessica)   三	   	   	  

お香	 錦の浦	 	 o-kou	 (tuoksu)	 nishiki-no-ura(kirjava	 lahti)
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 三島	 	 chawan	 	 mishima
薄器	 甲赤	 	 usuki	 	 kôaka

22.	   	   	   	   	   	   30.6.2012	  (20:00-‐20:26)
投げ込み花月之式  NAGEKOMIKAGETSU	  (HAKOBI)	  4h

	     マルック(Markku) 三  	  

	   ニ  ヴェーラVeera	   	  
三主  ラリッサ(Larissa)	   ニ	   	  

一	    宗香 (Jessica)	   	   一

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 mayuburo
茶碗	 志野	 	 chawan	 	 shino
薄器	 水滴　瀬戸	 usuki	 	 suiteki	 seto
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi
蓋置	 高麗	 	 futaoki	 	 kourai
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
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1.7.2012	   (23-‐32	  =	  10)
掛物 吟風一様松 jiku	   	   kaze	  ni	  ginzu	  ichiyou	  no	  matsu

花 草藤・踊子草 hana	   	   kusafuji	  +	  odorikosô	  (hiirenvirna+valkopeippi)

花入 竹一重切 hanaire	  	   take	  ichijuugiri

23.	   	   	   	   	   	   1.7.2012	  (11:32-‐12:24)
濃茶付花月之式   KOICHATSUKIKAGETSU	  (ootsubukuro)

	   月主	   	   マルック	  (Markku)	   	   	   	   	  

	   三一	   	   ミリヤ	  (Mirja)	   一	   	  

	   	   エーリカ	  (Eerika)	   	   	  

	   	   ヘイディ	  (Heidi)	  ニ	   	   	  

ニ	   	   ラリッサ	  (Larissa) 三	   	   	  

茶入	 利休形中棗	 chaire	 	 	 rikyuugatachuunatsume
仕服	 大津袋　紫	 ootsubukuro	 murasaki	 
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
棚	 こうこう	 tana	 	 koukoudana	 
茶碗	 ハワイー	 chawan	 	 ed	 higa	 havaiji
薄器	 つるつき	 usuki	 	 tsurutsuki	 kiseto
水指	 染め付け	 mizusashi	 sometsuke
風炉先　利休梅	 	 furosaki	 rikyuubai	 
水次	 腰黒薬鑵	 mizutsugi	 koshikuroyakan
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24.	   	   	   	   	   	   (33	  min)
平花月之式  HIRAKAGETSU

	   ニ  ミリヤ(Mirja)	   	   	   	   	  

	   三月  ラリッサ(Larissa)	   	   	  

	   	   ヘイディ(Heidi)	  ニ	   	  

一	   	   ウッラマイヤ (Ulla-‐Maija)	   	   	   	  

	   	   エーリカ (Eerika)  一三	   	   	  

棚	 	 	 tana	 	 koukoudana
茶碗	 	 	 chawan	 	 oohi
薄器	 	 	 usuki	 	 tsurutsuki	 kiseto	 
水指	 	 	 mizusashi	 sometsuke
蓋置	 	 	 futaoki	 	 sasae
建水	 	 	 kensui	 	 mage

25.	  	   	   	   	   	   	   1.7.2012	  (-‐13:50)
菓子付花月之式  KASHITSUKIKAGETSU

	   三  エーリカ (Eerika)	   	   	   	   	  

	   ニ四  ヴェーラ (Veera)	   	   	  

	   	   ミリヤ (Mirja)	   一四	   	  

一	   	   ラリッサ(Larissa) ニ 	   	   	  

主  ヘイディ(Heidi) 三	   	   	  

菓子	 	 あさがお	 kashi	 	 	 asagao
菓子盆	 	 悠々盆	 	 kashibon	 yuuyuubon
棚	 	 こうこう	 tana	 	 koukoudana
茶碗	 	 	 	 chawan	 	 ?
薄器	 	 壷々中棗	 usuki	 	 tsubotsubo	 chuunatsume
水指	 	 芬蘭　青	 mizusashi	 vihreä	 suomi	 uf
蓋置	 	 かに	 	 futaoki	 	 kani

	 建水	 	 織部	 	 kensui	 	 oribe

26.	   	   	   	   	   	   (-‐14:40)
四畳半花月之式   YOJOUHAN-‐KAGETSU

	   	   	   マルック(Markku) 四	   	   	   	  

	   三主	   	   ヘイディ(Heidi)	   	  

ニ	   	   ミリヤ (Mirja) 一三	   	  

四	   	   ラリッサ(Larissa)	   ニ	   	   	  

一	   	   エーリカ(Eerika)	   	   	  

釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 	 	 tana	 	 koukoudana
茶碗	 フィンランド	 chawan	 	 suomi,	 Ruuttunen
薄器	 壷々中棗	 usuki	 	 tsubotsubo	 chuunatsume
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi
蓋置	 	 	 futaoki	 	 ?	 
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen
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27.	   	   	   	   	   	   1.7.2012	  (14:50-‐15:28)
四畳半無言投げ込み付花月之式  YOJOUHANMUGONNAGEKOMIKAGETSU

	   ニ  ラリッサ(Larissa)	   	   	   	   	  

	   三月  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	  

	   	   ウッラマイヤ(Ulla-‐Maija)	   ニ	   	  

一	    マルック(Markku)	   	   	   	  

	   	   直美 (Naomi)   一三	   	   	  

香合	 独楽	 	 	 kougou	 	 koma
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 	 furo	 	 mayuburo
棚	 杉棚	 	 	 tana	 	 sugidana
茶碗	 青磁　狂言袴	 	 chawan	 	 seiji	 kyougenbakama
薄器	 壷々中棗	 	 usuki	 	 tsubotsubomakie	 
水指	 萩	 	 	 mizusashi	 hagi
蓋置	 ぼんぼり	 	 futaoki	 	 bonbori
建水	 モール	 	 	 kensui	 	 mooru

28. 	   	   	   1.7.2012	  (32	  min)	   	   	   	  
結び帛紗花月之式  MUSUBIBUKUSAKAGETSU

	   主  マルック(Markku) ニ四   	  

	   ニ  ヘンリーッカHenriikka	   	   	  

四  ラリッサLarissa	  	   	  

一	   	   パイヴィPäivi	   	   三	   	  

三  エーリカEerika  一	   	   	  

釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 杉棚	 	 	 tana	 	 sugidana	 	 	 
茶碗	 大樋	 	 	 chawan	 	 oohi
薄器	 釣付	 黄瀬戸	 	 usuki	 	 tsurutsuki	 kiseto	 
水指	 フィンランド　青	 mizusashi	 suomi	 fogelholm
蓋置	 一閑人	 	 	 futaoki	 	 ikkanjin
建水	 備前	 	 	 kensui	 	 bizen

29. 	   	   	   	   	   1.7.2012	  (16:45-‐17:42)
濃茶付花月之式   KOICHATSUKIKAGETSU	  

71



72

	   月  エーリカ(Eerika)	   	   	   	   	  

	   	   	   パイヴィ(Päivi)	   	   一三
三  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	  

ニ主	    ラリッサ	  (Larissa)	   	   	   	  

一  ヴェーラ (Veera)	    ニ	   	   	  

茶入	 肩付　瀬戸	 chaire	 	 	 katatsuki	 seto
仕服	 荒磯緞子	 shifuku	 	 araiso	 donsu
菓子	 ストクマンー	 okashi	 	 	 stockmann	 marmelaadi	 
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 眉風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 杉棚	 	 tana	 	 sugidana	 
茶碗	 赤楽	 	 chawan	 	 akaraku
薄器	 壷々中棗	 usuki	 	 tsubotsubomakie	 natsume
水指	 老松	 	 mizusashi	 oimatsu	 somayaki
蓋置	 高麗	 	 futaoki	 	 kourai,	 korea
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 efugo
水次	 形口　京焼	 mizutsugi	 katakuchi	 kyouyaki

30. 	   	   	   	   1.7.2012	  (17:55-‐16:22)(27min)
平花月之式　   HIRAKAGETSU	  (hakobi)

	   三一  マルック	  (Markku)	   	   四	   	   	   	  

	   主  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	  

四  エーリカ	  (Eerika)	   	   ニ	   	  

ニ	    ラリッサ	  (Larissa)	   	   	   	  

	   	   パイヴィ(Päivi)	   	   一三	   	   	  

茶碗	 志野	 	 chawan	 	 shino
茶杓	 円能斎	 	 chashaku	 	 ennôsai
薄器	 老松	 	 usuki	 	 oimatsu
水指	 老松	 	 mizusashi	 oimatsu
蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 aodake
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru

31.	   	   	   	   	   1.7.2012	  (18:25-‐19:24)(59min)
逆勝手花月之式　（運び） GYAKUGATTEKAGETSU	  	  (hakobi)

	   四二主	   	   ラリッサ	  (Larissa)	  
ヘンリーッカ (Henriikka)	   一	  

  エーリカ	  (Eerika)	   	   三	  
マルック	  (Markku)	   	   ニ	  

三一	   	   パイヴィ(Päivi)	   	   四	   	   	  

風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo	 
茶碗	 萩	 	 chawan	 	 hagi
薄器	 壷々中棗	 usuki	 	 tsubotsubo	 chuunatsume
水指	 志野　細	 mizusashi	 shino	 hosomizusashi
蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 aodake
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
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32. 	   	   	   	   	   1.7.2012	  (-‐21:00	  =	  50	  min)
逆勝手花月之式   GYAKUGATTEKAGETSU	  (tana)

	   四ニ	   	   ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	   	   	  

	   三主  エーリカ	  (Eerika)	   	   四	   	   	  

	   	   ラリッサ	  (Larissa)   三	   	  

一	   	   パイヴィ(Päivi)	   	   ニ	   	  

	   	   マルック	  (Markku)	   	   一	   	   	  

	  
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
茶碗	 狂言袴	 	 chawan	 	 kyougenbakama	 seiji
薄器	 棗	 	 usuki	 	 natsume
水指	 フィンランド	 mizusashi	 suomi	 UF
蓋置	 蟹	 	 futaoki	 	 kani
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 efugo
水次	 形口	 	 mizutsugi	 katakuchi
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2.7.2012

軸   閑坐して松⾵風を聴く 　/ 　東福寺同聚院⻄西部⽂文浄⽼老老師筆

閑坐聴松⾵風 jiku	   	   kanza	  shite	  shoufuu	  wo	  kiku　

花	   樅の木・菊・葱	   	   hana	   	   momino-‐ki	  +	  kiku	  +	  keltasipuli

花入	   信楽	   	   	   hanaire	  	   shigaraki

33.	   	   	   	   	   2.7.2012	  
(13:00-‐13:35)	  vihreää
平花月之式   HIRAKAGETSU	  (tana)

	   ニ主  マルック	  (Markku)	   	   三   	  

	   三  パイヴィPäivi	   	   四	   	   	  

四一  エーリカ	  (Eerika)	   	   	  

	   	   エリナ(Elina)	   	   	   一	   	  

	   	   ヘンリーッカ(Henriikka)	   ニ	   	   	  

	  
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 宗旦丸卓	 tana	 	 soutan	 marujoku
茶碗	 狂言袴	 	 chawan	 	 kyougenbakama	 seiji
薄器	 てがめ　織部	 usuki	 	 oribe	 tegame
水指	 老松そまやき	 mizusashi	 oimatsu	 somayaki
蓋置	 高麗	 	 futaoki	 	 kourai
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
水次	 形口	 	 mizutsugi	 katakuchi
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34. 	   	   	   	   	   2.7.2012	  (13:40-‐14:25)	  punaista
花月之式   HIRAKAGETSU	  (tana)

	   ニ  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	   	   	  

	   三  ケルテゥ(Kertu)	  	   四	   	  

四一  エリナ(Elina)	   	   	   	  

	  	  	  主	    エーリカ	  (Eerika) ニ	   	  

  パイヴィ(Päivi)	   	   一三	   	  

	  
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 宗旦丸卓	 tana	 	 soutan	 marujoku
茶碗	 大樋	 	 chawan	 	 oohi	 amegusuri
薄器	 赤中棗	 	 usuki	 	 aka	 chuunatsume
水指	 瀬戸一重口	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 ぼんぼり	 futaoki	 	 bonbori
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
水次	 形口	 	 mizutsugi	 katakuchi
風炉先	 錦	 	 byoubu	 	 	 nishiki

35. 	   	   	   	   	   2.7.2012	  (14:40-‐15:36)
花月之式   KOICHATSUKIKAGETSU	  (tana)	  hakobidekinai?

	   ニ  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	   	  

ケルテゥ(Kertu)	  
	   三一  マルック	  (Markku)	   	   	   	   	  

月  パイヴィ(Päivi)	   	   ニ	  
主	    エーリカ	  (Eerika)	    一三	  

茶入	 肩付　高取	 	 chaire	 	 	 katatsuki	 takatori
仕服	 荒磯緞子	 	 shifuku	 	 araiso	 donsu	 
菓子	 桜羊羹	 	 	 okashi	 	 	 sakurayoukan
菓子器　アラビア青	 	 okashiki	 arabia	 teema	 sininen
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 宗旦丸卓	 	 tana	 	 soutan	 marujoku
茶碗	 木守り　赤楽	 	 chawan	 	 raku	 kimamori	 
薄器	 扇面松葉蒔絵中棗	 usuki	 	 senmen-makie	 natsume
水指	 瀬戸一重口	 	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 三つ葉　青	 	 futaoki	 	 ao	 mitsuba
建水	 曲	 	 	 kensui	 	 mage
水次	 形口	 	 	 mizutsugi	 katakuchi
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36.	   	   	   	   	   	   2.7.2012	  (15:54-‐16:29)
無言投げ込み花月之式 MUGON	  NAGEKOMI	  KAGETSU	  

	   三  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	   	   	  

	   	   	   ケルテゥ(Kertu)	  	   	   	   	  

四ニ  エーリカ	  (Eerika)	   	   四	  
主	    パイヴィ(Päivi)	     一ニ三	  
一  マルック	  (Elina/Markku)	   	   	   	  

	  
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 朝鮮風炉	 	 furo	 	 chousenburo
長板	 真塗り	 	 	 nagaita	 	 shinnuri
茶碗	 芬蘭	 四方	 	 chawan	 	 suomi	 shihou
薄器	 色紙蒔絵中棗	 	 usuki	 	 shikshi	 chuunatsume
水指	 萩　大水指	 	 mizusashi	 hagi	 oomizusashi
蓋置	 割竹	 	 	 futaoki	 	 waritake
建水	 餌畚	 	 	 kensui	 	 efugo
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37. 	   	   	   	   	   	   2.7.2012	  (16:50-‐)
貴人清次花月之式  KININ	  KIYOTSUGU	  KAGETSU	  

	   主  マルック	  (Markku)  一三   	  

	   ニ  ヘンリーッカ(Henriikka) 四	   	   	  

四  ケルテゥ(Kertu)	  	   	   ニ	  
三	    パイヴィ(Päivi)(貴人)	   	   	   	  

一  エーリカ	  (Eerika)	   	   	   	  

	  
棚	 吉野	 	 	 tana	 	 yoshinodana
茶碗	 萩	 	 	 chawan	 	 hagi	 (kinin)
友茶碗　仁清桔梗	 	 tomochawan	 ninsei	 kikyou
薄器	 織部手瓶	 	 usuki	 	 oribe	 tegame
水指	 瀬戸　一重口	 	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 六方	 	 	 futaoki	 	 roppou
建水	 備前	 	 	 kensui	 	 bizen
水次	 形口	 	 	 mizutsugi	 koshikuroyakan
風炉先　錦	 	 	 byoubu	 	 nishiki

38. 	   	   	   	   	   	   2.7.2012	  (18:02-‐19:00)
貴人清次花月之式  KININ	  KIYOTSUGU	  KAGETSU	  

	     ヘンリーッカ(Henriikka) ニ   

	   一  パイヴィ(Päivi)(貴人)  三	   	   	  

四主  エーリカ	  (Eerika)	    一	  
三	   	   ケルテゥ(Kertu)	  	   	   	  

ニ  ラリッサ(Larissa)	   	   四
	  
棚	 吉野	 	 	 tana	 	 yoshinodana
茶碗	 狂言袴	 	 	 chawan	 	 kyougenbakama	 seiji
友碗	 フィンランド四方	 tomochawan	 suomi	 yohou
薄器	 色紙中棗	 	 usuki	 	 shikishi	 chuunatsume
水指	 老松そまやき	 	 mizusashi	 oimatsu
蓋置	 ぼんぼり	 	 futaoki	 	 bonbori
建水	 餌畚	 	 	 kensui	 	 efugo
水次	 腰黒薬鑵	 	 mizutsugi	 koshikuroyakan
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39. 	   	   	   	   	   	   2.7.2012	  (19:23-‐19:53)(30min)
菓子付花月之式   KASHITSUKI	  KAGETSU	  

	   ニ主  マルック	  (Markku) 三   	  

	   四	   	   ケルテゥ(Kertu)	  	   一	   	  

一	   	   ラリッサ(Larissa)	   	   	  

	    パイヴィ(Päivi)	   	   ニ四	   	  

三  エーリカ	  (Eerika)	   	   	   	  

	  
茶碗	 芬蘭　四方赤	 	 chawan	 	 suomi	 yohou	 
薄器	 手瓶　織部	 	 usuki	 	 oribe	 tegame
水指	 芬蘭ガラス大蓋	 	 mizusashi	 lasihytti	 suomi	 oobuta
蓋置	 青竹	 	 	 futaoki	 	 aodake
建水	 ?	 	 	 kensui	 	 ?
菓子	 七竈	 	 	 okashi	 	 pihlaja

40. 	   	   	   	   	   	   2.7.2012	  (20:05-‐20:32)
無言投げ込み花月之式  MUGON	  NAGEKOMI	  KAGETSU	  (4h,	  3	  maljaa)

	     エーリカ	  (Eerika) 一三	   	  

	   ニ主	   	   ラリッサLarissa
	   三  パイヴィ(Päivi)  四	   	  

一  マルック	  (Markku)	   ニ	  
	   	   *無人*	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 	 furo	 	 chousenburo
茶碗	 仁清　ききょう	 	 chawan	 	 ninsei	 kikyou
薄器	 色紙蒔絵中棗	 	 usuki	 	 shikishi	 chuunatsume
水指	 萩	 	 	 mizusashi	 hagi
建水	 織部	 	 	 kensui	 	 oribe
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3.7.2012

軸	   松無古今色	   	   jiku	  	   	   matsu	  ni	  kokon	  no	  iro	  nashi

花	   桔梗・白花	   	   hana	   	   kikyou	  +	  valkoinen	  kukka

花入	   信楽　旅枕	   	   hanaire	  	   shigaraki	  tabimakura
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41.	   	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (14:25-‐15:25)
濃茶付花月之式　長板二つ置 !*! KOICHATSUKI	  KAGETSU	  	  (nagaita	  futatsuoki)

	   主  ヘンリーッカ(Henriikka) 一三   	  

	   ニ  イェンニ (Jenny)  四	   	   	  

四  エーリカ (Eerika)	   	   ニ	  
三	    パイヴィ(Päivi)	   	   	   	  

一  マルック	  (Markku)	   	   	   	   	  

茶入	 肩付	 	 	 chaire	 	 	 katatsuki
仕服	 荒磯緞子	 	 shifuku	 	 araiso	 donsu	 
菓子	 柚子	 	 	 okashi	 	 	 yuzu
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 	 furo	 	 chousenburo
長板	 真塗	 	 	 nagaita	 	 shinnuri
茶碗	 萩	 	 	 chawan	 	 hagi
薄器	 てがめ　織部	 	 usuki	 	 aka	 takemakie	 chuunatsume
水指	 仁清四季七宝	 	 mizusashi	 ninsei	 shikishippou
蓋置	 青竹	 	 	 futaoki	 	 aodake
建水	 モール	 	 	 kensui	 	 mooru
水次	 腰黒薬鑵	 	 mizutsugi	 koshikuroyakan
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42. 	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (15:30-‐16:01-‐)
投げ込み花月之式 二つ置き NAGEKOMIKAGETSU	  	  (nagaita	  futatsuoki)

	     エーリカ	  (Eerika)  ニ   	  

	   一  イェンニ(Jenny)	    一	   	  

四  パイヴィ(Päivi)	     四	   	   	  

	   	   ミリヤ(Mirja)	   	   	   	  

三ニ主  ヘンリーッカ(Henriikka)	   三	   	   	  

	  
長板	 真塗り	 	 nagaita	 	 shinnuri
茶碗	 狂言袴	 	 chawan	 	 kyougenbakama	 seiji
薄器	 てがめ　織部	 usuki	 	 musubimon	 natsume
水指	 老松そまやき	 mizusashi	 suomi	 vihreä	 uf
蓋置	 高麗	 	 futaoki	 	 take
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
水次	 片口	 	 mizutsugi	 katakuchi

43. 	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (16:17-‐16:50)
菓子付花月之式　長板草飾り OKASHITSUKI	  KAGETSU	  (nagaita	  soukazari)

	   四一主  ヘンリーッカ(Henriikka)	   	  

	   三  ミリヤ(Mirja)	   	   	   	  

ニ  エーリカ	  (Eerika)	   四　
	    マルック	  (Markku)	   一三 

	   	   イェンニ(Jenny)	  	   ニ

長板	 真形	 	 	 nagaita	 	 shinnari
杓立	 花杓立　円能斎好	 shakutate	 	 hanashakutate	 souraku
火箸	 松ぼっくり	 	 hibashi	 	 matsubokkuri
菓子	 四季の花	 	 okashi	 	 shiki	 no	 hana
菓子盆	 いた	 	 	 okasibon	 ita	 
水指	 瀬戸　一重口	 	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 火屋　唐金	 	 futaoki	 	 karakane	 hoya
建水	 餌畚　唐金	 	 kensui	 	 karakane	 efugo
水次	 片口	 	 	 mizutsugi	 katakuchi
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44. 	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (17:00-‐17:29)(29min)	  	  
平花月之式 長板草飾り KAGETSU	  (nagaita	  soukazari)

	   ニ 	   イェンニ(Jenny)	  	   	   三
	   四主  ヘンリーッカ(Henriikka) 一	   	   	  

三一  ミリヤ(Mirja)	   	   	  

	    エーリカ	  (Eerika)	   	   	   	  

	   	   パイヴィ(Päivi)	   	   	   ニ四
	  
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 	 furo	 	 chousenburo	 
長板	 真形	 	 	 nagaita	 	 shinnari
杓立	 花杓立　円能斎好	 shakutate	 	 hanashakutate	 souraku
火箸	 松ぼっくり	 	 hibashi	 	 matsubokkuri	 
薄器	 赤竹蒔絵中棗	 	 usuki	 	 akatakechuunatsume
水指	 仁清　四季七宝	 	 mizusashi	 ninsei	 shikishippou	 
蓋置	 高麗	 	 	 futaoki	 	 kourai
建水	 備前	 	 	 kensui	 	 bizen
水次	 腰黒薬鑵	 	 mizutsugi	 koshikuroyakan

45. 	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (17:40-‐18:25)(45min)	  	  
包帛紗で濃茶付花月之式 KOICHATSUKIKAGETSU	  (tsutsumibukusa	  de)

	   一主 	   マルック	  (Markku)	   	  

	   月	   	   ミリヤ(Mirja)	   	   	   	  

ニ  ヘンリーッカ(Henriikka)	   四	  
三	   	   ラリッサ(Larissa)	   	   一三 	  

	   	   イェンニ (Jenny)	   	   ニ

茶	 清曜の昔	 	 cha	 	 seiyou-no-mukashi	 
薄茶	 福昔	 	 	 usucha	 	 	 fukumukashi　	 
棚	 丸卓	 	 	 tana	 	 	 marujoku
茶碗	 黒楽	 	 	 chawan	 	 musta	 raku
薄器	 利休形中棗	 	 usuki	 	 rikyuugata	 chuunatsume
水指	 老松そまやき	 	 mizusashi	 ninsei	 shikishippou
水次	 片口	 	 	 mizutsugi	 katakuchi

46.	   	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (18:35-‐19:17)	  (42	  min)
花月之式 　洗茶巾  HIRAKAGETSU	  (araijakin)

	   三主  マルック(Markku) 四 	  

	   一  ヘイディ(Heidi)	   	   三	   	  

  エーリカ	  (Eerika) 一 	   	  

	    パイヴィ(Päivi)	   	   ニ	   	  

四ニ	   	   ラリッサ(Larissa)	   	   	   	  

	  
棚	 宗旦丸卓	 	 tana	 	 sôtan	 marujoku
茶碗	 赤楽馬盥	 	 chawan	 	 akaraku	 badarai
薄器	 結びもん中棗	 	 usuki	 	 musubimon	 chuunatsume
水指	 仁清四季七宝	 	 mizusashi	 ninsei	 shikishippou
蓋置	 栄螺	 	 	 futaoki	 	 sazae
建水	 曲	 	 	 kensui	 	 mage
水次	 片口	 	 	 mizutsugi	 katakuchi
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47.	   	   	   	   	   	   	   3.7.2012	  (18:35-‐19:17)	  (42	  min)
○×平花月之式   HIRAKAGETSU	  maru-‐batsu

	   主ﾛ  マルック(Markku) 三 	  

	   一主ｲ  イェンニ (Jenny)

ニ  ヘイディ(Heidi)	   	   	   	   	  

  エーリカ	  (Eerika) ニ 	   	  

三ﾛ	    パイヴィ(Päivi)	   	   一四	   	  

四三ｲ	   	   ラリッサ(Larissa)	   	   	   	  

	  

茶碗	 ４９茶碗	 	 chawan	 	 ４９
薄器	 結びもん中棗	 	 usuki	 	 musubimon	 chuunatsume

48. 	   	   	   	   	   3.7.2012	  (20:30-‐20:57)	  (27	  min)
無言花月之式   MUGONHIRAKAGETSU	  

	   	   	   エーリカ	  (Eerika) 一三	  
	   	   	   マルック(Markku)	   ニ	   	  

三一主  ラリッサ(Larissa)    	   	  

ニ	    パイヴィ(Päivi)	   	   	  

	    無人	   	   	   	  

	  
釜	 真形	 	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 	 furo	 	 chousenburo
棚	 宗旦丸卓	 	 tana	 	 soutan	 marujoku
茶碗	 赤楽	 	 	 chawan	 	 akaraku
薄器	 結びもん中棗	 	 usuki	 	 musubimon	 chuunatsume
水指	 瀬戸一重口	 	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
蓋置	 一閑人	 	 	 futaoki	 	 ikkanjin
建水	 織部	 	 	 kensui	 	 oribe
水次	 片口	 	 	 mizutsugi	 katakuchi
屏風	 利休梅緞子	 	 furosaki	 rikyuubaidonsu
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4.7.2012

軸	   神楽	   	   	   jiku	   	   kagura	  (shinto-‐tanssin	  sanat)

花	   牡丹	   	   	   hana	  	   	   botan	  (pioni)

花入	   大名物蕪耳付唐金	   hanaire	  oomeibutsu	  kaburamimitsuki	  
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49. 	   	   	   	   	   4.7.2012	  (17:20-‐18:00)	  (40	  min)
二人の投げ込み茶箱付花月之式 NAGEKOMICHABAKOTSUKIKAGETSU	  	  (２H)

	   四ニ一主 ラリッサ(Larissa)  ニ 	  

	   三  マルック(Markku)	    一三四	  
	 
瓶	 万代屋鉄瓶	 	 kama	 	 mozuya	 tetsubin
風炉	 紅鉢真塗	 	 furo	 	 benibachi	 shinnuri
盆	 マラクス芬蘭	 	 bon	 	 malax	 suomi
茶碗	 49	 	 	 chawan	 	 49
茶箱	 利休好み黒	 	 chabako	 	 rikyuukonomi	 kuro
振出	 京焼結び	 	 furidashi	 kyouyaki	 musubi
筒物	 京焼結び	 	 tsutsumono	 kyouyaki	 musubi
薄器	 結びもん中棗	 	 usuki	 	 musubimon	 chuunatsume
建水	 モール	 	 	 kensui	 	 mooru
結界	 青竹	 	 	 kekkai	 	 	 aodake

50.	   	   	   	   	   4.7.2012	  
投込み茶箱付花月之式　二人で NAGEKOMICHABAKOTSUKIKAGETSU	  	  (２h)

	   四三ニ一主 ラリッサ(Larissa)	   四	  
	   	   	   マルック(Markku)	   一ニ三

薄茶	 五十鈴	 	 	 usucha	 	 	 isuzu	 
瓶	 万代屋鉄瓶	 	 bin	 	 	 mozuya	 tetsubin
風炉	 風炉	 	 	 furo	 	 benibachi	 shinnuri
盆	 山道盆	 	 	 bon	 	 yamamichibon
茶碗	 黒楽	 	 	 chawan	 	 kuroraku
茶箱	 黒利休好み	 	 chabako	 	 rikyuukonomi	 kuro
振出	 ひょうたん	 	 furidashi	 hyoutan
筒物	 唐津	 	 	 tsutsumono	 karatsu
薄器	 黒平棗	 	 	 usuki	 	 kurohiranatsume
建水	 織部	 	 	 kensui	 	 oribe
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51. 	   	   	   	   	   4.7.2012	  
投げ込み略本花月之式　三人で NAGEKOMIRYAKUBONKAGETSU	  	  (3	  h)

	   	   	   ハビ(Havier)	   	   一三
四三一主	   ラリッサ(Larissa)	   四	   	   	  

	   ニ 	   マルック(Markku)	   ニ	  

薄茶	 五十鈴	 	 	 usucha	 	 	 isuzu	 
瓶	 万代屋鉄瓶	 	 bin	 	 	 mozuya	 tetsubin
風炉	 紅鉢　真塗り	 	 furo	 	 benibachi	 shinnuri
盆	 山道盆	 	 	 bon	 	 yamamichibon
茶碗	 志野	 	 	 chawan	 	 shino
茶箱	 黒利休好み	 	 chabako	 	 rikyuukonomi	 kuro
薄器	 末蒔絵中棗	 	 usuki	 	 matsumakie	 chuunatsume
建水	 餌畚	 	 	 kensui	 	 efugo
風炉先	 利休梅緞子	 	 furosaki	 rikyuubai	 byoubu

52. 	   	   	   	   4.7.2012	  (20:40-‐21:45)	  
投げ込み略本花月之式　三人で NAGEKOMIRYAKUBONKAGETSU	  	  (3	  h)

	   四一主	   	   ハビ (Havier)	   	   ニ四
三  マルック (Markku) 一三 	  

	   ニ 	   ラリッサ(Larissa)	  

	  
瓶	 霰鉄瓶	 	 	 bin	 	 	 arare	 tetsubin
風炉	 紅鉢　真塗り	 	 furo	 	 benibachi	 shinnuri
盆	 山道盆	 	 	 bon	 	 malax	 suomi
茶碗	 黒楽	 	 	 chawan	 	 kyouyaki	 kikyou
茶箱	 黒利休好み	 	 chabako	 	 rikyuukonomi	 kuro
薄器	 待蒔絵中棗	 	 usuki	 	 matsumakie	 chuunatsume
建水	 モール	 	 	 kensui	 	 	 mooru
風炉先	 利休梅屏風	 	 furosaki	 rikyuubai	 byoubu
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6.7.2012

軸	   松寿千歳緑	   jiku	   	   shouju	  sen	  sai	  no	  midori

花	   鏘然籠	   	   hanaire	  	   souzenkago

花入	   野花　九つ	   hana	   	   nobana	  x	  9	  	  	  (9	  niittykukkaa)
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53.	   	   	   6.7.2012	  (16:15-‐16:37)	  23min
投げ込み花月之式　二人で	   FUTARI	  NAGEKOMIKAGETSU	  (2	  hengen)

	   ニ一主	   	   Henriikka ニ三四
	   四三	   	   Markku	   一

	   釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
風炉	 風炉	 	 furo	 	 chousenburo	 
水指	 割蓋志野	 mizusashi	 waributa	 shino

	 茶碗	 黄いらぼ	 chawan	 	 ki-irabo
	 薄器	 赤竹蒔絵中棗	 usuki	 	 akatakemakie	 chuunatsume
	 建水	 槍のさや	 kensui	 	 	 yarinosaya
	 蓋置	 竹	 	 futaoki	 	 take	 (bambu,	 itsetehty)
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54.	  	   	   	   	   	   	   6.7.2012	  (16:50-‐17:17)	  27min
平花月之式	   四人三碗	   YONNINSANWAN	  HIRAKAGETSU

	   三一	   	   Henriikka	  

	   ニ	   	   Päivi

	   主	   	   Larissa  一三
	   	   	   Markku   ニ
	   	   	   無人  *

	 建水	 モール	 	 kensui	 	 	 mooru
	 薄器	 古染付平	 usuki	 	 kosometsuke	 hira
	 茶碗	 三島平	 	 chawan	 	 mishima	 hira
	 水指	 割蓋	 	 mizusashi	 	 waributa

55.	  	   	   	   	   	   	   6.7.2012	  (17:17-‐17:47)	  (30min)	  	   	  
無言投込み花月之式　四人三碗	   MUGONNAGEKOMIKAGETSU	  (4h,	  3	  maljaa)

	   ニ主	   	   ヘンリーッカ	  (Henriikka) ニ三
	   三	   	   パイヴィ	  (Päivi)
	   	   	   ラリッサ	  (Larissa)	  
	   一 	   マルック	  (Markku)  一
	   	   	   無人  *

	   建水	 備前	 	 kensui	 	 	 bizen
	 薄器	 古染付平	 usuki	 	 kosometsuke	 hira
	 茶碗	 牡丹絵　京焼	 chawan	 	 botan-e	 kyouyaki
	 水指	 割蓋	 	 mizusashi	 	 waributa

56.	  	   	   	   	   	   	   6.7.2012	  (27min)
平花月之式	   四人三碗で	   HIRAKAGETSU　(4h,	  3	  maljaa)

	   ニ	   	   Henriikka	  

	   	   	   Päivi	   	   ニ
	   主	   	   Larissa  一三
	   三一	   	   Markku	  

	   	   	   無人

89



90

57.	  	   	   	   	   	   	   6.7.2012	  (-‐19:15)	  
濃茶付花月之式	   	   	   KOICHATSUKIKAGETSU

	   ニ主	   	   Henriikka	  

	   三月	   	   Larissa

	   	   	   Markku	   一三
	   一	   	   Päivi	  	   	   ニ
	   	   	   無人  *

	   茶入	 肩付　瀬戸	 chaire	 	 seto	 katatsuki
	 棚	 こうこう	 tana	 	 koukoudana
	 建水	 槍のさや	 kensui	 	 	 yarinosaya
	 薄器	 赤竹蒔絵中棗	 usuki	 	 akatakemakie	 natsume
	 茶碗	 黒楽	 	 chawan	 	 kuro	 raku
	 水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 	 seto	 
	 蓋置	 緑会ミルグリム	 futaoki	 	 midorikai	 Milgrim

	 濃茶	 清遊の昔	 koicha:	 	 ”seiyuu	 no	 mukashi”	 hoshino	 seichaen
	 薄茶	 八女の露	 usucha:	 	 ”yame	 no	 tsuyu”	 hoshino	 seichaen
	 主菓子	 宇治の川浪	 omogashi:	 	 ”uji	 no	 kawanami”	 toraya	 虎屋
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7.7.2012

軸  和歌　色紙  jiku  waka – shikishi (runotaulu)
花  ﾏーｹｯﾀ・撫子・草 hana  päivänkakkara, neilikka, heinä

花入  伊賀信楽  hanaire  iga-shigaraki

58.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  
平花月之式	   	   	   HIRAKAGETSU

	   四一主	   	   Mirja	  

	   	   	   Henriikka	   ニ
	   ニ	   	   Eerika  四
	   	   	   Markku   一三
	   三	   	   Larissa	   	  

	   棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino
	 風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
	 建水	 槍のさや	 kensui	 	 	 yarinosaya
	 薄器	 松蒔絵中棗	 usuki	 	 matsumake	 chuunatsume
	 茶碗	 黄伊羅保	 chawan	 	 ki-irabo
	 水指	 芬蘭　青	 mizusashi	 	 uf	 vihreä	 suomi	 
	 蓋置	 高麗	 	 futaoki	 	 kourai
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59.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  	  (12:25-‐12:54)	  (29min)
平花月之式	   	   	   HIRAKAGETSU

	   	   	   Markku	  	   四
	   四	   	   Eerika	   	   一
	   三	   	   Henriikka	   	  

	   ニ	   	   Larissa  三
	   一主	   	   Mirja	   	   ニ	  

	   棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino
	 風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
	 建水	 モール	 	 kensui	 	 	 mooru
	 薄器	 きんりんじ	 usuki	 	 kinrinji
	 茶碗	 牡丹絵京焼	 chawan	 	 kyouyaki	 botan
	 水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 	 seto	 
	 蓋置	 青三つ葉	 futaoki	 	 ao-mitsuba
	 水次	 腰黒薬鑵	 mizutsugi	 koshikuroyakan

60.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  	  (-‐14:05)	  
濃茶付花月之式	   	   	   KOICHATSUKIKAGETSU

	   三	   	   Päivi	  

	   ニ	   	   Markku	  	  

	   	   	   Mirja	   	   一
	   月主	   	   Larissa  三
	   一	   	   Eerika	   	   ニ 

	   茶入	 肩付　瀬戸	 chaire	 	 seto	 katatsuki
	 仕服	 荒磯緞子	 shifuku	 	 araiso	 donsu
	 棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino
	 風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
	 建水	 備前	 	 kensui	 	 	 bizen
	 薄器	 松蒔絵中棗	 usuki	 	 matsumakie	 chuunatsume
	 茶碗	 木守り	 	 chawan	 	 kimamori
	 水指	 高取	 	 mizusashi	 	 takatori
	 蓋置	 一閑人唐金	 futaoki	 	 ikkanjin	 karakane
	 水次	 腰黒薬鑵	 mizutsugi	 koshikuroyakan
	 風炉先　山錦	 	 byoubu	 	 yamanishiki
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61.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  	  (-‐14:50)	  
平花月之式	   	   	   HIRAKAGETSU

	   三一	   	   Markku

	   ニ	   	   Päivi	   	   三
	   主	   	   Henriikka	   	   	  

	   	   	   Mirja	   	   一四
	   四	   	   Eerika	   	   ニ	  

	   長板	 真塗り	 	 nagaita	 	 shinnuri	 (futatsuoki)
	 風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
	 釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
	 建水	 曲	 	 kensui	 	 	 mage
	 薄器	 松蒔絵中棗	 usuki	 	 matsumakie	 chuunatsume
	 茶碗	 黒楽　小茶碗	 chawan	 	 kuroraku	 kochawan
	 水指	 志野割蓋	 mizusashi	 	 waributa	 shino	 
	 蓋置	 竹	 	 futaoki	 	 take
	 水次	 腰黒薬鑵	 mizutsugi	 koshikuroyakan!

62.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  	  (15:00-‐)
平花月之式	   	   	   HIRAKAGETSU

	   三	   	   Larissa	  	  

	   	   	   Eerika	   	   一
	   ニ主	   	   Henriikka 三 

	   四一	   	   Mirja  ニ
	   	   	   Elina  四

	 長板	 新塗り	 二つ置	 nagaita	 	 shinnuri	 (futatsuoki)
	 建水	 餌畚	 	 kensui	 	 	 efugo
	 薄器	 きんりんじ	 usuki	 	 kinrinji
	 茶碗	 京焼　桔梗	 chawan	 	 kyouyaki	 kikyou
	 水指	 割蓋　志野	 mizusashi	 	 waributa	 shino	 
	 蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 aodake
	 水次	 肩口	 	 mizutsugi	 kataguchi
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63.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  	  (15:35-‐16:07)	  (32min)
平花月之式	   	   	   HIRAKAGETSU

	   三一	   	   エーリカ(Eerika)	  
	   	   	   マルック(Markku)	   ニ四
	   四ニ	   	   ラリッサ(Larissa)	   	  

	   	   	   エリナ(Elina)	  
	   主	   	   ミリヤ(Mirja)	   	   一三 

	   長板	 真塗り	 	 nagaita	 	 shinnuri	 (soukazari)
	 風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
	 釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari
	 建水	 織部	 	 kensui	 	 	 oribe
	 薄器	 松蒔絵中棗	 usuki	 	 matsumakie	 chuunatsume
	 茶碗	 赤楽　馬盥	 chawan	 	 badarai	 akaraku
	 水指	 志野　割蓋	 mizusashi	 	 waributa	 shino	 
	 蓋置	 火屋	 	 futaoki	 	 hoya
	 水次	 京焼	 	 mizutsugi	 kyouyaki
	 杓立	 花杓立	 	 shakutate	 hanashakutate

64.	  	   	   	   	   	   	   7.7.2012	  
投げ込み花月之式	   	   NAGEKOMIKAGETSU

	   	   	   Mirja	   	   一ニ
	   三	   	   Päivi	   	  

	   	   	   Larissa  三 

	   	   	   Markku   四
	   四ニ一主	   Eerika	   	  

	   棚	 こうこう	 	 tana	 	 koukoudana
	 建水	 備前	 	 	 kensui	 	 	 bizen
	 薄器	 きんりんじ	 	 usuki	 	 kinrinji
	 茶碗	 高麗	 	 	 chawan	 	 kôrai
	 水指	 仁清四季七宝	 	 mizusashi	 	 shikshippou	 ninsei	 
	 蓋置	 栄螺	 	 	 futaoki	 	 sazae

65.	  	   	   7.7.2012	  	  (17:20-‐17:35)	  (25	  min)
無言投込み花月之式	   	   MUGONNAGEKOMIKAGETSU

	   三一	   	   Eerika	   	   ニ
	   	   	   Päivi	   	   一
	   四ニ	   	   Mirja	   	   四
	   	   	   Markku   三
	   主	   	   Larissa	   	  

	   棚	 こうこう	 	 tana	 	 koukoudana
	 風炉	 朝鮮	 	 	 furo	 	 chousenburo
	 建水	 モール	 	 	 kensui	 	 	 mooru
	 薄器	 松蒔絵棗	 	 usuki	 	 matsumakie	 natsume
	 茶碗	 見島平	 	 	 chawan	 	 mishima	 hira
	 水指	 芬蘭　青	 	 mizusashi	 	 uf	 suomi	 vihreä
	 蓋置	 蟹	 	 	 futaoki	 	 kani
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8.7.2012

軸	   喫茶去　前田宗源筆	   jiku	   	   kissako	  –	  maeda	  sougen

花	   薊・縞葦	   	   hana	   	   azami	  +	  shima-‐ashi	  (ohdake	  +	  viiruhelpi)

花入	   古アラビア	   	   hanaire	  	   arabia	  vintage
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66.	  	   	   	   	   	   	   8.7.2012	  　(11:25-‐12:00)(35min)
平花月之式　 	   	   HIRAKAGETSU	  	  

四二主  エーリカ　 

	   	   ミリヤ  一三
一　　  ラリッサ 二四
	  三  イェンニ　  　　  

マルック

風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo	 
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari	 kama
棚	 丸卓	 	 tana	 	 marujoku
水指	 細水指	 	 mizusashi	 hosomizusashi
建水	 えふご	 	 kensui	 	 efugo
茶碗	 秋草蒔絵	 chawan	 	 somayaki	 akikusamakie
薄器	 徳風棗	 	 	 usuki	 	 tokufuunatsume
蓋置	 青三つ葉	 futaoki	 	 ao	 mitsuba
水次	 肩口高台寺	 mizutsugi	 kataguchi	 koudaiji

67.	   	   	   	   	   	   8.7.2012	  　(12:10-‐12:50)(45min)
濃茶付花月之式　 	   KOICHATSUKIKAGETSU	  	  

	   	   エーリカ　 一
三一	   	   マルック	  
月主	   	   ミリヤ  二
二　	    ラリッサ 
  イェンニ　 三 　　  

	   茶入	 文林　瀬戸	 	 chaire	 	 	 bunrin	 seto
	 棚	 丸卓	 	 	 tana	 	 marujoku
	 水指	 細	 	 	 mizusashi	 hosomizusahi
	 建水	 織部	 	 	 kensui	 	 oribe
	 茶碗	 黒楽	 	 	 chawan	 	 kuro	 raku
	 薄器	 独楽中棗	 	 usuki	 	 koma	 natsume
	 蓋置	 三つ人形	 	 futaoki	 	 mitsuningyou
	 水次	 肩口京焼高台寺	 	 mizutsugi	 kataguchi	 kyouaki	 koudaiji
	 濃茶	 青雲	 	 	 koicha:	 	 sei-un	 –	 ippoudo
	 菓子鉢	 竹の絵　京焼き	 	 okashibachi:	 	 take	 kyouyaki
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68.	   	   	   	   	   	   8.7.2012	  　(13:55-‐14:19)(24min	  J)
無言花月之式　 	   	   MUGONHIRAKAGETSU	  

	   	   ミリヤ(Mirja)　 二
一	   	   イェンニ(Jenny)	  

二　	   	   エーリカ(Eerika)	   三
三	    マルック(Markku)	   四
四主  ラリッサ(Larissa) 一　  

水指	 細	 	 mizusashi	 hosomizusahi	 (hakobi)
建水	 曲	 	 kensui	 	 mage
茶碗	 桔梗　京焼	 chawan	 	 kyouyaki	 kikyou
薄器	 独楽中棗	 usuki	 	 koma	 natsume
蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 aodake

69.	   	   	   	   	   	   8.7.2012	  　(14:25-‐14:50)(25min	  J)
無言投込み花月之式　四人三碗で　MUGONNAGEKOMIKAGETSU	  (4h,	  3malj.)

	   	   	  
	   	   イェンニ (Jenny)	  

一二三主　	   マルック (Markku)	  

	    ラリッサ (Larissa)	   一
  エーリカ (Eerika) 二三　  　　  
棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino
水指	 細	 	 mizusashi	 hosomizusahi	 
建水	 まげ	 	 kensui	 	 mage
茶碗	 	 	 chawan	 	 mishima	 hira
薄器	 	 	 usuki	 	 koma	 natsume
蓋置	 	 	 futaoki	 	 koorai

70. 	   	   	   	   8.7.2012	  　(15:02-‐15:32)(30min)
花月之式　 	   	   HIRAKAGETSU	  

	   	   	  
二	   	   パイヴィ(Päivi)	   	   	   三

	   エーリカ (Eerika)	    二
三主　	   	   イェンニ(Jenny)	  

	   	   エリナ(Elina)	   	   	   一四
四一	   	   ラリッサ (Larissa)　  　　  

棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshino
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen
茶碗	 伊羅保	 	 chawan	 	 irabo
薄器	 徳風棗	 	 usuki	 	 tokufuu	 natsume
蓋置	 蟹	 	 futaoki	 	 kani
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71. 	  	  	   	   	   	   8.7.2012	  　(15:40-‐16:20)(40min)
結び服紗花月之式　 	   	   MUSUBIBUKUSAKAGETSU	  

	   	   	  
一主	   	   エリナ(Elina)	  	   	   	   四

	   ラリッサ (Larissa)　 	   二
三 	   　	   マルック(Markku)	  
四	   	   イェンニ (Jenny)  一
二	   	   パイヴィ(Päivi) 　　  三

	   棚	 こうこう	 tana	 	 koukoudana
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 瀬戸４９	 chawan	 	 49
薄器	 利休形中棗	 usuki	 	 rikyuugatachuunatsume
蓋置	 蟹	 	 futaoki	 	 kani
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72.	   	   	   	   	   8.7.2012	  　(16:29-‐16:55)(24min)
花月之式　 	   	   	   HIRAKAGETSU	  	  (araijakin)

	   	   	  
主	   	   エーリカ (Eerika)	   	   三

	   パイヴィ(Päivi)	   	   	   一
　	   	   エリナ(Elina)	   	   	   二
三一 	   マルック(Markku)  四
四二	   	   ラリッサ (Larissa)　  　　  

棚	 こうこう	 tana	 	 koukoudana
水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 seto
建水	 餌畚　唐金	 kensui	 	 karakane	 efugo
茶碗	 三島　平	 chawan	 	 mishima	 hira
薄器	 独楽中棗	 usuki	 	 koma	 natsume
蓋置	 京焼き	 	 futaoki	 	 kyouyaki

73. 	   	   	   	   8.7.2012	  　(17:10-‐17:44)(34min)
平花月之式　 	   	   	   HIRAKAGETSU	  

	   	   	  
二	   	   マルック(Markku)	   	   一
四主	   	   エリナ(Elina)	   	   	   二
三 　	   	   ラリッサ (Larissa)　	  
	   	   イェンニ (Jenny)	    四
一	   	   パイヴィ(Päivi)	    　	   三  

棚	 杉棚	 	 tana	 	 sugidana
水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 seto
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen
茶碗	 志野　白	 chawan	 	 shino	 shiro
薄器	 黒中棗	 	 usuki	 	 kuro	 chuunatsume
蓋置	 一閑人	 	 futaoki	 	 ikkanjin

74. 	   	   	   	   8.7.2012	  　(17:55-‐18:20)(25min)
平花月之式　 四人三碗	   (4	  hengen	  3	  maljan)	  HIRAKAGETSU	  

	   	   	  
主	   	   イェンニ (Jenny)	   	   一三
一	   	   マルック(Markku)	   	   二
三 　	   	   パイヴィ(Päivi)	  
二  ラリッサ (Larissa)   

	   	     　　  
水指	 水指	 	 mizusashi	 hagi	 　(hakobi)
葉蓋	 大楓	 	 habuta	 	 	 ookaede
建水	 槍のさや	 kensui	 	 yarinosaya
茶碗	 京焼　牡丹	 chawan	 	 kyouyaki	 botan
薄器	 独楽中棗	 usuki	 	 koma	 natsume
蓋置	 竹	 	 futaoki	 	 take
風炉先　利休梅	 	 furosaki	 rikyuubai	 donsu
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10.7.2012
	  
軸	   和敬清寂	   jiku	   	   wa-‐kei-‐sei-‐jaku	  (matsuoryuu	  iemoto	  hitsu)

花	   欄桜・縞葦	   hana	   	   ranzakura	  +	  shima-‐ashi	  (maitohorsma+viiruhelpi)

花入	   竹嘘切　自作	   hanaire	  	   take	  usogiri　(itsetehty)

75.	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  　(13:35-‐14:03)(28min)
花月之式　 	   (4	  hengen	  3	  maljan)HIRAKAGETSU	  

	   	   	  
三一主	   	   ヘンリーッカ(Henriikka)	   	   	  

二	   	   マルック(Markku)	  
　	   	   エーリカ (Eerika)	   	   二
	   	   パイヴィ(Päivi)   一三

	 風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo	 (korealaistyylinen)
	 釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 (muodollinen)
	 棚	 桑小卓	 	 	 tana	 	 kuwakojoku	 (mulperipuinen)

水指	 染付け	 	 mizusashi	 sometsuke	 (kiinalainen)
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 efugo	 (haukkain	 ruokinta-astia)
茶碗	 伊羅保	 	 chawan	 	 irabo	 (korealainen)
薄器	 丸棗	 	 usuki	 	 maru	 natsume	 (pyöreä)
蓋置	 高麗青磁	 futaoki	 	 kourai	 seiji	 (korealainen)
風炉先　錦	 	 furosaki	 	 nishiki	 (brokadi)
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76.	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  (14:15-‐14:46)	  31min
平花月之式　   HIRAKAGETSU	  	  

！	   	   	  Markku	  マルック 　  ！
	   !	   Elina	  エリナ	   	   	   !

	   	   Eerika	  	  エーリカ	  	   !

　　 Henriikka	  	  ヘンリーッカ 

!	   	   Päivi　パイヴィ	   	   	   	   　　  

棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 染付け	 	 mizusashi	 sometsuke
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 瀬戸　梅形	 chawan	 	 seto	 umekata
薄器	 折鶴棗	 	 usuki	 	 orizuru	 natsume
蓋置	 三つ人形	 futaoki	 	 mitsuningyou

77.	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  (15:05-‐15:55)	  50min
濃茶付花月之式　  KOICHATSUKIKAGETSU	  	  

 二	   	  ヘンリーッカ	  (Henriikka) 　 三	   	  

 三一 	  エーリカ	  (Eerika)	   	   	  

	   月	   パイヴィ	  (Päivi)
　　 エリナ	   (Elina)	   	    一

 主 	  マルック	  (Markku)  二	   	   　　  

	   	   茶入	 肩付	 瀬戸	 chaire	 	 katatsuki	 seto
	 	 仕服	 荒磯緞子	 shifuku	 	 araiso	 donsu

茶杓	 一燈　写し	 chashaku	 yugensai	 ittou
菓子	 梅	 	 okashi	 	 ume-marmeladi
棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 萩細	 	 mizusashi	 hagi	 hosomizusashi
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
茶碗	 鼠志野	 	 chawan	 	 nezumishino
薄器	 丸棗	 	 usuki	 	 marunatsume
蓋置	 栄螺	 	 futaoki	 	 sazae

78.	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  (16:05-‐16:36)	  31min
無言平花月之式　  MUGONHIRAKAGETSU	  	  

	   	   パイヴィ	  (Päivi)   三  

 三 	  マルック	  (Markku)	    四	   	   	  

四二	   	  エーリカ	  (Eerika)
	   一主	   　エリナ (Elina)	    二

　　 	  ヘンリーッカ (Henriikka)　	   一三	   	   　　  

棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 萩細	 	 mizusashi	 hagi	 hosomizusashi
水次	 高台寺蒔絵	 mizutsugi	 koudaijimakie	 katakuchi
建水	 備前	 	 kensui	 	 bizen
茶碗	 京焼　桔梗	 chawan	 	 kyouyaki	 kikyou
薄器	 折鶴棗	 	 usuki	 	 orizurunatsume
蓋置	 こうち梅	 futaoki	 	 kouchi	 ume
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79.	   	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  (16:55-‐17:23)	  28min
投げ込み花月之式　  NAGEKOMIKAGETSU	  	  

	   	   	  ヘンリーッカ (Henriikka)　 三  

	   	   	  エーリカ	  (Eerika)	   	   	  

	   四主	   	  マルック	  (Markku)	   	   一四
二一　 エリナ(Elina)	     二

 三 パイヴィ	  (Päivi)	  	   	   	   　　  

風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 
棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 萩細	 	 mizusashi	 suomi	 vihreä	 
茶碗	 白志野	 	 chawan	 	 shiro	 shino
薄器	 丸棗	 	 usuki	 	 marunatsume
蓋置	 	 	 futaoki	 

80.	   	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  (17:35-‐18:04)	  29min
投げ込み花月之式　  (4	  hengen	  3	  maljan)NAGEKOMIKAGETSU	  	  

 二	   アイノ(Aino)	  	   	   	   三  

 三一 	  ヘンリーッカ (Henriikka)	   	   	   	  

	   	   パイヴィ(Päivi)   一
 主 	  マルック	  (Markku)  二	   	   　　  

棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 伊羅保	 	 chawan	 	 irabo
薄器	 大海染付	 usuki	 	 daikai	 sometsuke
蓋置	 青三つ葉	 futaoki	 	 mitsuba	 ao

81.	   	   	   	   	   	   	   10.7.2012	  (18:15-‐18:47)	  32min
二人投げ込み花月之式　 FUTARINAGEKOMIKAGETSU	  	  	  

	   	  
 三二主  マルック (Markku)	   二
	   四一	   	   アイノ (Aino)	   	   一三四

棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi	 
茶碗	 萩	 	 chawan	 	 hagi
薄器	 折鶴棗	 	 usuki	 	 orizurunatsume
蓋置	 交趾　梅	 futaoki	 	 kouchi	 ume
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11.7.2012	  

軸	   無	   	   	   jiku	   mu	   	  

花	   芙蓉・踊子草・草藤　	   hana	   fuyô,	  odorokosô	  (hibiskus,	  valkopeippi,	  hiirenvirna)

花入	   吉香松月焼　自作	   hanaire	  kikkô	  shôgetsu,	  itsetehty

	  

82.	   	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  (13:20-‐14:10)	  50min
濃茶付花月之式　  KOICHATSUKIKAGETSU	  	  

	   月	   	  ヘンリーッカ	  (Henriikka) 　 三  

 主 	  マルック	  (Markku)	   	   一	   	   	  

	   一	   パイヴィ	  (Päivi)	  	   	   二
三　　 エリナ	  (Elina)	   	  

 二 	  エーリカ(Eerika) 	   	   　　  

茶入	 肩付　瀬戸	 chaire	 	 katatsuki	 seto
仕服	 趣向緞子	 shifuku	 	 shukou	 donsu
菓子	 水まんじゅ	 okashi	 	 mizumanju
風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 
棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 萩細	 	 mizusashi	 kin	 matsu	 somayaki
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
茶碗	 自作	 	 chawan	 	 kikkou	 jisaku	 (itsetehty)
薄器	 甲赤	 	 usuki	 	 koaka
蓋置	 三人形	 	 futaoki	 	 mitsuningyô	 hopea
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83.	   	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  
平花月之式　   HIRAKAGETSU	  	  

 主	   	   パイヴィ	  (Päivi)	  	   	   一三  

 四二 	   	  マルック	  Markku)	   	   	   	  

	   三一	   	   	  ヘンリーッカ	  (Henriikka) 　 四
　　 	   	  エーリカ (Eerika)	   	   二

	   	   	   エリナ (Elina)　	  	   	   	   　　	  

棚	 桑小卓	 	 tana	 	 kuwakojoku
水指	 金松	 	 mizusashi	 kin	 matsu	 somayaki
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 京焼　牡丹	 chawan	 	 botan	 kyouyaki
薄器	 丸棗	 	 usuki	 	 marinatsume
蓋置	 溶岩焼	 	 futaoki	 	 yôgan	 (tulivuoren	 tuhka)

84. 	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  (	  -‐16:10)	  
濃茶付花月之式　  KOICHATSUKIKAGETSU	  	  

 三月主	   	   ヘンリーッカ (Henriikka)	  　  

	   	   	   エリナ (Elina)	   　  三	   	  

	   	   	   	  エーリカ	  (Eerika)	   	   一
二　 	   マルック	  (Markku)	  	    

 一 	   パイヴィ(Päivi)   二　　

茶入	 文林　瀬戸	 chaire	 	 bunrin	 seto
仕服	 唐花	 	 shifuku　	 karahana
お茶	 金鈴	 	 ocha	 	 kinrin
菓子	 マーメラード	 okashi	 	 marmeladi
風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 
棚	 吉野棚	 	 tana	 	 yoshinodana
水指	 瀬戸	 	 mizusashi	 seto
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 efugo
茶碗	 黒楽	 	 chawan	 	 kuro	 raku
薄器	 老松	 	 usuki	 	 oimatsu
蓋置	 銀三人形	 futaoki	 gin	 	 gin	 mitsuningyou

85. 	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  (16:37-‐17:07)	  30min
三人投込み花月之式　  (3	  hengen)NAGEKOMIKAGETSU	  	  

	   三主	   	  マルック	  (Markku)	   一
	   四	   パイヴィ(Päivi) 	   	   	   	  

	   二一	   	  エーリカ	  (Eerika)	   二三四
　　   

棚	 吉野	 	 tana	 	 yoshinodana
水指	 金老松	 	 mizusashi	 kin	 oimatsu
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
茶碗	 赤楽	 	 chawan	 	 akaraku
薄器	 きんりんじ	 usuki	 	 kinrinji
蓋置	 溶岩焼	 	 futaoki	 	 youganyaki
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86.	   	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  
平花月之式　   (4	  hengen	  3	  maljan)HIRAKAGETSU	  	  

 二	   マルック (Markku)	   

 主 エーリカ	  (Eerika)	   	  	  一三 	   	   	  

	   三	   パイヴィ (Päivi) 

一　 ラリッサ (Larissa) 二
	   	   	   	   	   	   　　  

風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 
棚	 吉野棚	 	 tana	 	 yoshino
水次	 腰黒薬鑵	 mizutsugi	 koshikuroyakan
水指	 朝日細	 	 mizusashi	 asahi	 hosomizusashi
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 秋草	 	 chawan	 	 akikusa	 somayaki
薄器	 金鈴寺	 	 usuki	 	 kinrinji
蓋置	 五徳	 	 futaoki	 	 gotoku

87. 	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  (	  -‐19:05)	  
四畳半平花月之式　  (4	  hengen)	  YOJOUHANKAGETSU	  	  (hakobi,	  araijakin)

	   	   ラリッサ(Larissa)	   一
 二 エーリカ(Eerika)	  	   三	   	   	  

	   三	   パイヴィ (Päivi) 

一主　 マルック (Markku)	  	  	   二

運び・洗い茶巾	 	 hakobi	 –	 araijakin	 
風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 
蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 ao	 take
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi	 
建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
茶碗	 見島平	 	 chawan	 	 mishima	 hira
薄器	 利休形中棗	 usuki	 	 chuunatsume
葉蓋	 	 大楓	 	 habuta	 	 	 ookaede	 (vaahtera)
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88.	   	   	   	   	   	   	   11.7.2012	  (19:18-‐19:45)	  27min
三人の四畳半結び帛紗投げ込み花月之式　YOJÔHANMUSUBIBUKUSANAGEKOMIKAGETSU	  (3)

	   一主	   	  マルック	  (Markku)	   一二三  

	   二	   ラリッサ(Larissa)	   四	   	  

	   四三	   パイヴィ (Päivi) 
　　  	 	 	 	 　　	 	 

運・洗茶巾	 	 hakobi	 –	 araijakin
葉蓋	 大楓	 	 habuta	 	 	 ookaede
風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari	 
水指	 フィンランド	 mizusashi	 suomi	 vihreä
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 赤楽平	 	 chawan	 	 akaraku	 hira
薄器	 利休形中棗	 usuki	 	 chuunatsume
蓋置	 三つ人形	 futaoki	 	 take

	 	 	 茶杓	 さざなみ	 chashaku	 sazanami
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15.7.2012	  

軸	   一検天寄寒	  	   jiku	   	   ikken-‐ten-‐ni-‐yorite-‐samushi

花	   百合・縞葦	   hana	   	   yuri	  +	  shima-‐ashi	  (lilja	  ja	  viiruhelpi)

花入	   亀竹	   	   hanaire	  	   kametake

89.	   	   	   	   	   	   	   15.7.2012	  (13:15-‐)
投げ込み花月之式　  (3	  hengen)	  NAGEKOMIKAGETSU	  	  

一　	   	   マルック (Markku)	  	  　	   	   二三
主	   	   ヘンリーッカ (Henriikka)	  	   一四	   	  

四三二	   	   パイヴィ(Päivi)	   	  

風炉	 朝鮮切掛	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari
水指	 ガラス大蓋	 	 mizusashi	 lasinen	 oobuta
葉蓋	 ラバーバー	 habuta	 	 raparperi
建水	 織部餌畚	 kensui	 	 oribe	 efugo
茶碗	 黒織部	 	 chawan	 	 kuro	 oribe
薄器	 楽器中棗	 usuki	 	 gakki	 chuunatsume
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90.	   	   	   	   	   	   	   15.7.2012	  ()
三人の投込み濃茶付花月之式　 (3	  hengen)NAGEKOMIKOICHATSUKIKAGETSU	  	  

	   	   	  
三二一主 マルック (Markku)	  	   	  

	   	   パイヴィ	  (Päivi)	  	   	   一二三　
　月　 	  	   ヘンリーッカ (Henriikka) 	  

 　  	   	   　  
棚	 更好棚	 	 tana	 	 kôkôdana
茶入	 大海	 瀬戸	 chaire	 	 seto	 daikai
水指	 芬蘭	 	 mizusashi	 suomi	 vihreä	 uf
建水	 曲	 	 kensui	 	 mage
茶碗	 黒織部	 	 chawan	 	 kuro	 oribe
薄器	 楽器蒔絵中棗　	 usuki	 	 gakkimakie	 chuunatsume
蓋置	 栄螺	 	 futaoki	 	 sazae
濃茶	 き雲	 	 koicha	 	 kiun
菓子	 栗羊羹	 	 omogashi	 toraya	 kuriyoukan

91. 	   	   	   	   	   	   15.7.2012	  (15:00-‐15:38)	  38min
軸飾付花月之式　  JIKUKAZARITSUKIKAGETSU	  	  

三月 	   	  ヘンリーッカ (Henriikka) 

	   	   マルック  (Markku)	  	   	   三
二	   	   パイヴィ(Päivi)	   	  
一　　  	  エーリカ (Eerika)	   	   二
主  ラリッサ(Larissa)　 	   一　　  

扇子	 中国　錦	 sensu	 	 nishiki,	 kiina
棚	 更好棚	 	 tana	 	 koukoudana
水指	 瀬戸一重口	 mizusashi	 seto	 hitoeguchi
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 鼠志野	 	 chawan	 	 harmaa	 shino
薄器	 バヴァリア	 usuki	 	 bavaria
蓋置	 唐金五徳	 futaoki	 	 karakane	 gotoku
軸	 一検天寄寒	 jiku	 	 ikken-ten-ni-yorite-samushi
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3.8.2012

軸	   無	  一物	   jiku	   	   mu-‐ichi-‐butsu	  	   	   	   	   	  

花	   芙蓉	   hana	   	   fuyô	  (hibiskus)	   	  

花入	   自作	   hanaire	  	   jisaku	  (itsetehty)

-‐

4.8.2012
	  
軸	   和敬清寂	   jiku	   wa-‐kei-‐sei-‐jaku

花	   -‐	   	   hana	   -‐	  

花入	   -‐	   	   hanaire	  -‐

92. 	   	   	   	   	   	   4.8.2012	  (1)
三人の投げ込み花月之式　	   (3	  hengen)	  NAGEKOMIKAGETSU	  	  

四三ニ一 ヘンリーッカ (Henriikka)	    

	   	   	  マルック (Markku) 　	   	   二	   	  

主  ラリッサ (Larissa)　	   	   一三四　

風炉	 朝鮮風炉	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari	 kama
棚	 好	 	 tana	 	 koukoudana
水指	 染付	 	 mizusashi	 sometsuke
建水	 モール	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 桔梗	 	 	 chawan	 	 kikyou	 somayaki
薄器	 	 	 
蓋置	 青三つ葉	 futaoki	 	 ao	 mitsuba

93. 	   	   	   	   	   	   4.8.2012	  (2)
濃茶付花月之式　	   	   KOICHATSUKIKAGETSU	  	  

三月 	   ヘンリーッカ (Henriikka)	  	   

	   	   マルック (Markku)	  　	   	   三
二	   	   パイヴィ	  (Päivi)	  	  
一　　  エーリカ (Eerika)	  	  	   	   二
主  ラリッサ (Larissa)　	   	   一　　  

風炉	 挑戦	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 	 shinnari
棚	 更好棚	 	 tana	 	 koukoudana
茶入	 茄子	 	 	 chaire	 	 nasu
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi	 
建水	 やりのさや	 kensui	 	 yarinosaya
茶碗	 吉向	 	 chawan	 	 kikkou	 itsetehty
薄器	 甲赤	 	 usuki	 	 koaka
蓋置	 京焼	 	 futaoki	 	 kyouyaki
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94. 	   	   	   	   	   4.8.2012	  (15:25-‐16:00)
平花月之式　	   	   	   HIRAKAGETSU	  	  

	   	   	  マルック (Markku)	   	   二
	   	   ラリッサ(Larissa)  四
三一	   	   パイヴィ(Päivi)	   	  
二　　  ヘンリーッカ	  (Henriikka)	   三
四主	   	   	  エーリカ (Eerika)  一
　　  

	   	   風炉	 挑戦風炉	 furo	 	 chousenburo
	 	 釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari	 
	 	 水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi	 
	 	 建水	 織部	 	 kensui	 	 oribe
	 	 茶碗	 京焼　牡丹	 chawan	 	 kyôyaki	 botan
	 	 薄器	 御所車大棗	 usuki	 	 goshoguruma	 oonatsume
	 	 蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 aotake

5.8.2012	  

軸	   千年丹頂鶴	   jiku	   	   sen-‐nen-‐tanchou-‐zuru	  (tuhat	  vuotta	  -‐	  punapääkurjet)

花	   朝顔・赤詰草	   hana	   	   asagao+akatsumegusa	  (elämänlanka,	  puna-‐apila)

花入	   備前　旅枕	   hanaire	  	   bizen	  tabimakura	  (matkamiehen	  tyyny)
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95.	   	   	   	   	   	   	   5.8.2012	  
平花月之式　(四人三碗)	  	   HIRAKAGETSU	  	  (4	  h	  3	  maljaa)

三主 	   ヘンリーッカ(Henriikka)　 

	   	   ミリヤ (Mirja)   一三
二　　  マルック (Markku) 
一  エーリカ (Eerika)　  二　　  

風炉	 朝鮮	 	 furo	 	 chousenburo
釜	 真形	 	 kama	 	 shinnari	 kama
水指	 萩割蓋	 	 mizusashi	 hagi	 waributa
建水	 餌畚	 	 kensui	 	 efugo
茶碗	 秋草	 	 chawan	 	 somayaki	 akikusa　
薄器	 利休形中棗	 usuki	 	 rikyûkata	 chuunatsume
蓋置	 青竹	 	 futaoki	 	 aotake

96.	   	   	   	   	   	   	   5.8.2012	  
無言平花月之式　(四人三碗)	   MUGON	  HIRAKAGETSU	  	  (4	  h	  3	  maljaa)

一主  ヘンリーッカ	  (Henriikka)	   二　 

二　　  エーリカ	  (Eerika) 	   三
三	   	   ミリヤ (Mirja)

　　　  マルック	  (Markku)	   	   一
	   	  

水指	 萩大割蓋	 	 mizusashi	 hagi	 waributa
建水	 モール	 	 	 kensui	 	 mooru
茶碗	 フィンランド四方	 chawan	 	 suomi	 yohou
薄器	 きんりんじ	 	 usuki	 	 kinrinji
蓋置	 青竹	 	 	 futaoki	 	 aotake

97.	   	   	   	   	   	   	   5.8.2012	  
平花月之式 流し立  HIRAKAGETSU	  nagashidate

	   一	   	   ミリヤ (Mirja)   四
	   二　　　 エーリカ (Eerika)  三
   マルック (Markku)  二
	   三主　　　 ヘンリーッカ (Henriikka)	  

	   四  ヘイディ (Heidi)   一
	   	   	  
水指	 萩	 	 mizusashi	 hagi
茶碗	 志野	 	 chawan	 	 shino
薄器	 中棗	 	 usuki	 	 chuunatsume
蓋置	 竹	 	 futaoki	 	 take
建水	 曲	 	 kensui	 	 mage
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98.	   	   	   	   	   	   	   5.8.2012	  
平花月之式 はこび	   	   HIRAKAGETSU	  hakobi

四主  エーリカ (Eerika) 四
三一　  ヴェーラ (Veera) 

二	   	   大野　藍 (Ai Ono)

　　　	   	   	   パイヴィ (Päivi)  一三
	   	   	   ヘイディ (Heidi)  二

建水	 織部	 	 	 kensui	 	 oribe
茶碗	 志野	 	 	 chawan	 	 shino
薄器	 黒中棗	 	 	 usuki	 	 kuro	 chuunatsume
水指	 芬蘭フォゲルホルム作	 mizusashi	 suomi	 fogelholm
蓋置	 竹	 	 	 futaoki	 	 take	 

99.	   	   	   	   	   	   	   5.8.2012	  
平花月之式 道具あり HIRAKAGETSU	  hakobi

一  ラリッサ 二四
二　  ヴェーラ 
四  アイノ

　　　   パイヴィ 一三
三主  ヘイディ 

茶碗	 吉向松月　丸作	 	 chawan	 	 kikkô	 itsetehty
薄器	 金鈴寺　	 	 usuki	 	 kinrinji
水指	 フォゲルホルム作	 mizusashi	 fogelholm
建水	 ウッラマイヤ作	 	 kensui	 	 ulla-maija
蓋置	 青竹	 	 	 futaoki	 	 aotake	 
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100. 	   	   	   	   	   	   5.8.2012	  (15:30-‐16:07)	  karatemae	  
平花月之式 道具無し HIRAKAGETSU	   ilman	  esineitä

三一主  ラリッサ (Larissa) 四
　　　	     ヴェーラ (Veera)  一

四二  エーリカ (Eerika)

　　　	     パイヴィ (Päivi)  三
	   	   	   アイノ (Aino)  二

	 	 kuviteltu	 esineistö:
	 	 	 棚	 更好棚	 	 	 	 tana	 	 koukoudana

建水	 やりのさや	 	 kensui	 	 yarinosaya
茶碗	 ひら	 	 	 chawan	 	 hira
薄器	 棗	 	 	 usuki	 	 natsume
水指	 せと　塗蓋	 	 mizusashi	 seto	 nuributa
蓋置	 京焼	 	 	 futaoki	 	 kyouyaki
水次	 薬鑵	 	 	 mizutsugi	 yakan
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Kuvaluettelo:        (Kuvat tekijän, paitsi * = E. Valkonen)

s 13 - Shichijishiki-harjoitus 8-tatamin teehuoneessa (kagetsu hyakki, kesäkuu 2012) 
s 15 - Kagetsu: orisue kulkee vieraalta toiselle (kagetsu hyakki, kesäkuu 2012)
s 19 - Chakabuki-harjoitus Kioton teetaidekoulussa (2009)
s 27 - Toriawasen osa hiiltenasettelua edeltävänä hetkenä (kagetsu hyakki, 2012)
        - Vihreä kokeellinen toriawase eräässä kagetsussamme (2012)
s 28 - Kutsukirje gojishiki-tilaisuuteen (maaliskuu, 2012)
s 30 - Machiai tai “yoritsuke”, johon vieraat ensin saapuivat (19.3.2012)*
s 31 - Kirjoituskäärö “setsugekka”, jota tilaisuudessa käytettiin (19.3.2012)
s 32 - Mawarizumi, teishuna valmistelen tulisijan tuhkapetiä hiiliä varten (gojishiki, 2012)*
        - Mawarizumi, vieraat asettelevat hiiliä vuorotellen (gojishiki, 2012)*
s 33 - Tekemäni ja tilaisuudessa käytetty keraaminen kôgô, saunakivi (2012)
        - Kaiseki: gohan, misoshiru, mukô (gojishiki 19.3.2012)*
s 34 - Kaisekin sakekannu vieraiden vieressä (gojishiki 2012)*
s 35 - Mawaribanan kukka-asetelmassa tsubaki eli kamelia ja kataja*
s 36 - Mawaribana, 3 kuvaa: kukkien asettelu, pois ottaminen ja viimeinen kukka (2012)*
s 37 - Shazassa käytetty tuoksujen tarjotin esillä tokonomalla harjoitteen lopuksi (2012)*
        - Shaza, temaeza tilaisuudessa ennen teenvalmistusta (2012)*
s 39 - Mizuya eli valmistelutila tilaisuuden loputtua (gojishiki 2012)
s 42 - Kagetsu hyakki, hiljainen harjoitus (2012)
s 43 - Ensimmäisiä harjoituskierroksia (kagetsu hyakki, 2012)
        - Vieraat rivissä, tee valmistuu (kagetsu hyakki 2012) 
s 46 - Karatemae - sarjan viimeinen kagetsu tehtiin ilman esineitä (5.8.2012)
s 49 - Luonnos orisue-lautasesta ja puu-uunissa koepolttamani kagetsu-fudat (2012)
s 50 - Pieni orisue, joka oli innoittaja keraamiselle lautaselle (heinäkuu 2012)
        - Lautasen ensimmäinen luonnos (2012)
s 58 - Ensimmäinen kagetsu-päivä, 28.6.2012
s 60 - Neljännen kagetsun alkujärjestys arvotaan, hanasta tulee teishu. (28.6.2012)
s 61 - Vielä utuselta tuntuu, tokonoman käärö kehottaa palaamaan suurelle tielle, 29.6.2012
s 64 - Kaikki nostavat fudan samanaikaissti, nagekomissa myös teishu osallistuu -  13. kagetsu
s 65 - Odotan seuraavaa kagetsua alkavaksi, tokonomalla asettelemani kukka ja sumi-henkinen käärö
s 66 - Kagetsut ovat hyvässä vauhdissa, tässä jo 16.
s 69 - Männyt soivat tuulessa samasta sävelestä, kukat poimin teehuoneen ulkopuolelta, 1.7.2012
s 71 - 29. kagetsu alkaa, teishu tuo orisuen ensimmäiselle vieraalle
s 73 - Gyakugatte, eli huone on järjestelty “vasenkätiseksi”, 31. kagetsu. Ulkona on sumuinen sää (1.7.2012)
s 74 - Tokonomalla kirjoituskäärö ja erikoisempi kukka-asetelma, 2.7.2012
s 75 - Makeiset syödään ja alkujärjestyksen arvotaan mizuyassa, sitten vasta mennään teehuoneeseen (35.) 
s 76 - Osallistujat ottavat kukin vuorollaan orisuesta fudan, sanattomana ratsastettu 36. kagetsu (2.7.2012)
s 77 - Aurinkoisena päivänä jätimme ovet auki ja annoimme valon tulvia sissään
s 79 - Kukat maljakossa ja paikka, missä ne luonnossakin kasvoivat, 3.7.2012
s 80 - 41. kagetsussa
s 81 - 43. kagtsussa käytettiin nagaitaa, ja esineet näin olivat enimmäkseen valmiina huoneessa.
s 83 - 46. Kagetsu ja ensimmäinen temae alkaa
s 84 - Päivän kukka oli pioni. Ulkona harjoitusten loppuessa kesäillan kuutamo, 4.7.2012
s 85 - Kagetsu 49. ja malja numero 49.
s 86 - Ryakubon-kagetsut (51. ja 52.) tarjotinta käyttäen, kuvassa myös furidashi, makeisastia.
s 87 - Mäntyjen tuhatvuotinen vihreys ja niittykukat korissa, tokonoma 5.7.2012
s 88 - Näkymä mizuyan ovelta, 53. kagetsun esineet on tuotu huoneeseen
s 89 - Mizuyassa makeiset osallistujia varten, itse lakkaamani tarjotin.
s 90 - Paksun teen valmistukseen kuuluvat esineiden puhdistukset vieraita varten, 57. kagetsu
s 91 - Tokonoma 7.7.2012
s 92 - 60. kagetsu
s 93 - Toriawase 63. kagetsussa 
s 95 - Kissako - juo maljallinen teetä. Asetelma valmiina päivän ensimmäistä (66.) kagetsua varten
s 96 - Ennen teenvalmistusta osallistujat syövät makeiset mizuyassa, 67. kagetsu
s 98 - 70. kagetsu: osallistujat seuraavat teen valmistusprosessia, temaeza 
s 100 - Kirjoituskäärö wa-kei-sei-jaku (harmonia, kunnioitus, puhtaus, tyyneys) ja kukat 11.7.2012
s 103 - Kaksi vaihtoehtoista asetelmaa kuwakojoku-hyllyköllä (kagetsut 79. ja 81.)
s 104 - Kukat tekemässäni maljakossa. Tokonoma-alkovissa kirjoituskäärö “mu” - ei mitään, tyhjyys, 14.7.2012
s 106 - Vaahteranlehti vesiastian kantena. Maisema teehuoneen ulkopuolella samaan aikaan
s 107 - Habuta, ja araijakin: vesiastian kantena toimii lehti, teemaljassa odottaa pellavaliina vedessä
s 108 - Kukka-asetelma 15.7.2012, toisessa kuvassa 89. kagetsu
s 109 - Kirjoituskäärö tokonomalla jikukazaritsukikagetsua varten. Temaessa 91. kagetsun viimeinen malja
s 111 - Kukka-asetelma 5.8.2012
s 113 - 97. Kagetsu: nagashidate ja kolmas ja ensimmäinen tee. Shino-malja, Ai Ono ja 98. kagetsu
s 114 - Sadas ja viimeinen kagetsu ja viimeinen temae, ei esineitä. Setta, kengät, eteisessä valmiina kotiinlähtöön
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Viiteluettelo:
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1  Tämän wakan eli japanilaisen perinteen mukaiseen muotoon kirjoitettu opetusruno on ensimmäinen 
sadasta chanoyuta eli teetä käsittelevästä opetusrunosta kokonaisuudessa Rikyû Hyakushu (Rikyûn 100 säettä). Sen 
oletetaan pohjautuvan Sen Rikyûn (1922-1591) sanoihin, vaikka varmuutta siitä kuka lopulta on kirjoittaja ei olekaan.

2  Alkukieliset nimitykset chanoyu 茶の湯	 (teen kuuma vesi) ja chadô 茶道	 (teen tie) on käännetty 
usein harhaanjohtavasti teeseremoniaksi. Mahdollisesti tähän on vaikuttanut Okakura Tenshinin teos The book of Tea 
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