
Avoin yleisöluento:  
Respecting History in Everyday Life: The Case of Omiyage 

 
Tieteiden talo / House of Science and Letters, sali / room 312, Kirkkokatu 6, Helsinki 

Klo 17.30—19.45 
 
 
Nyky-Japanin tutkimuksen professori, tohtori Katarzyna J. Cwiertka Leidenin yliopistosta 
pitää keskiviikkona 27. helmikuuta yleisöluennon Japanin tuliaiskulttuurista. Omiyage eli 
tuliainen (yleensä: ruokatuliainen) on japanilaiselle tärkeä osa mitä tahansa matkaa. 
Cwiertka käsittelee luennollaaan historian muokkaamista kulutustuotteiksi. Paikallisia 
erikoisuuksia (meibutsu) ja syötäviä omiyage-tuliaisia markkinoidaan usein tiiviillä 
yhteydellä historiaan, vaikka todellisuudessa esimerkiksi niin kutsuttu perinteinen 
japanilainen washoku-ruokakulttuuri on varsin keinotekoinen luomus. 
 
Luento alkaa klo 18.00 ja sitä ennen klo 17.30 on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. 
Luennon kieli on englanti. Tilaisuuden järjestää Suomen Itämainen Seura, tieteellinen 
seura, joka edistää Aasiaan ja Afrikkaan liittyvää tutkimusta ja tuntemusta. 
 
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta toivoisimme ilmoittautumista 
sähköpostitse Seuran sihteerille Aino Haavistolle, jotta osaamme varautua 
kahvitukseen: aino.r.haavisto@helsinki.fi 
 
 
 
Dr. Katarzyna J. Cwiertka, Professor of Modern Japan Studies at Leiden University, the 
Netherlands, will give a public lecture on Wednesday February 27th on the topic of 
souvenir culture in Japan. In Japan, omiyage, (food) souvenir, is an integral part of any 
trip, domestic or international. In her talk Cwiertka discusses how history is reshaped into 
consumable products for public enjoyment; gastronomic meibutsu (famous products) and 
edible omiyage (souvenirs) are marketed through bogus connections with historical 
personages and events. Such branding processes, including the manipulation of historical 
facts, have been central also in the promotion of washoku as Japanese culinary heritage. 
 
The lecture starts at 18:00. Prior to the lecture coffee is served at 17:30. The language of 
the lecture is English. This event is organised by the Finnish Oriental Society, a learned 
society promoting research and knowledge concerning Asia and Africa. 
 
The lecture is open for anyone interested, but we would kindly ask you to send an email 
to Aino Haavisto, the secretary of the Society, beforehand (aino.r.haavisto@helsinki.fi) 
so that we know how many people are coming.    
 

 


