
  

Izu-Oshima’s	 erikoiset	 

elinolosuhteet	 .	 

Let’s	 “Have”	 Bekko-zushi!	 
	 

Izu-Oshima	 ensimmäinen	 ryhmä	 

	 

Mitä	 on	 Bekko-zushi?	 	 

Se	 on	 sushi	 jota	 syödään	 Izu	 saaristossa.	 Se	 on	 valkoista	 kalaa	 joka	 on	 liuotettu	 

soijakastikkeeseen	 ja	 tarjoillaan	 tulisten	 paprikoiden	 kera.	 

Se	 on	 saanut	 nimensä	 siitä	 että	 sen	 valmis	 väri	 muistuttaa	 kilpikonnan	 kuorta.	 

	 

…Miten	 se	 eroaa	 normaalista	 sushista?	 

	 

Bekko-zushi	 	 Sushi	 

Keltainen	 Väri	 Alkuperäinen	 

Liuotettu	 kastikkeeseen	 Kuinka	 valmistetaan	 Leikataan	 palasiksi	 

Soijakastiketta	 paprika	 

kanssa	 

Maku	 

	 

Alkuperäinen	 maku	 pysyy	 

Säilyy	 pitkän	 aikaa	 Tarkoitus	 Tuoreen	 kalan	 nauttiminen	 

	 

On	 erikoinen	 syy	 miksi	 tämä	 sushi	 keksittiin	 juuri	 Izu-Oshimassa!!!	 

Se	 on	 lämpimämpi	 kuin	 pääsaari	 ja	 piti	 täten	 säilöä	 pitemmäksi	 aikaa.	 

Jokaisella	 Japanin	 alueella	 on	 omat	 tapansa	 säilöä	 ruokaa.	 Oshimassa	 tämä	 tehdään	 

liuottamalla	 soijakastikkeeseen.	 

	 



	 

Kävely	 Habussa	 on	 kuin	 olisi	 maapallon	 laatan	 päällä!	 

～Tulivuoren	 voimasta	 syntynyt	 satama~	 
	 

◇◆Historia◆◇	 

Volkaanin	 räjähdys	 vuonna	 838.	 Sadevesi	 kasaantui	 kraateriin	 josta	 

myöhemmin	 tuli	 järvi.	 

Vuonna	 1703	 järvi	 yhdistyi	 maanjäristyksen	 syystä	 mereen.	 

Avattiin	 satamaksi	 vuonna	 1800.	 

Sanotaan	 että	 Habun	 satama	 syntyi	 tulivuoresta!!	 

	 

	 
	 

◇◆Pointti◆◇	 

Kävely	 Habussa	 on	 kuin	 olisi	 maapallon	 laatan	 päällä!	 

Habussa	 kävely	 on	 kuin	 kävelisi	 Maan	 päällä.	 

→Täten,	 portaat	 ovat	 kuin	 kraaterimuuri.	 

→Satamassa	 seisominen	 on	 sama	 asia	 kuin	 olisit	 kraaterissa!	 

	 

	 

Satama…Kraateri	 
Portaat…

Kraaterimuuri	 

☜ Habusataman	 

näköalapaikka	 



	 

Ruumiillinen	 sensaatio・kokemus！	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ～Sille	 joka	 haluaa	 liikkua	 aktiivisemmin	 ~	 

Suositeltu	 paikka	 

[Merenpuolen	 luontopolku]	 Kesto:	 20	 minuuttia~3	 tuntia	 (voit	 valita	 helpon	 tai	 vaikean	 reitin)	 

~Polkua	 ei	 kannata	 aliarvioida~	 

Merenpoulen	 puisto	 on	 Oshiman	 viidakko.	 Suositellaan	 ihmisille	 jotka	 pitävät	 lenkkeilystä	 ja	 

kiipeilystä.	 

Volkaanisten	 kallioiden	 näköala	 on	 saaren	 paras.	 

*Vinkki・・・Oshiman	 maito	 lenkin	 jälkeen	 on	 raikastavaa.	 

	 

	 

[Camellia	 festivaali]	 Kesto:	 30	 minuuttia	 

~	 Koe	 paikallinen	 viihde.	 

Kausi:	 Myöhäinen	 tammikuu~	 myöhäinen	 maaliskuu	 

Voit	 käyttää	 perinteistä	 Ankopukua.	 Alunperin,	 ankopukua	 pitivät	 työväen	 naiset,	 

	 mutta	 miehetkin	 voivat	 pitää	 sitä.	 Voit	 myös	 tanssia	 paikallisen	 Ankosanin	 kanssa.	 Paikallinen	 

tanssimusiikki	 on	 “Asitaba	 Ondo”	 

*Ankosan・・・nainen	 jolla	 on	 yllään	 Ankopuku.	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

[Oshimapuiston	 eläintarha]	 Kesto:	 1~2	 tuntia	 

~Saat	 koskettaa	 eläimiä~	 

Saat	 syöttää	 aasia,	 possua	 ja	 lemuria.	 Huomio!	 Eläintarhassa	 ei	 saa	 ostaa.	 Tee	 

ostokset	 ennen	 sisääntuloa.	 Voit	 tuntea	 eläinten	 aistit.	 Barbarilammas	 ja	 lemuri	 

elävät	 rauhassa	 apinavuorella.	 

Voit	 nähdä	 luonnollista	 lintuelämää	 lintuhäkissä.	 

*Voit	 nähdä	 meren	 mistä	 tahansa	 puistossa.	 Uniikki	 saari!	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Suositeltu	 reitti	 

Camellia	 

festivaali	 
Lounas	 

Camellia	 

museo	 
Eläintarha	 Luontopolku	 Oishimamaitotauko	 

11:30	 12:00	 12:30	 13:00	 14:00	 15:00	 

￥0	 ￥600	 ￥0	 ￥100	 ￥0	 ￥300	 

	 



 

 

Vuodenajan rajallinen, kinkacha 

 
  
 

 
 
 

4班 
 
  
 
Nauti perinnetansseista. 
Vain Camelliafestivaalin aikana. 
Voit myös koittaa Ankopukua! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näe tämän vuodenajan uniikit  
Camelliakukat! 
Opi myös niiden historia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	   Nauti saaren kaikki kokokohdat yhdessä paikkassa! 

Ankopuvun sovitus 

Oshiman maitotee 



Finnish  
	 

Oshiman	 eläintarhan	 viehätys	 	 

Oshima	 eläintarha	 koostuu	 botaanisesta	 puutarhasta,	 camellia	 puutarhasta,	 

eläintarhasta,	 luontopolusta	 jne.	 Tällä	 kertaa,	 esittelen	 teille	 puiston	 ja	 

camelliafestivaalin.	 

	 

【Eläintarha】	 

	 Yksi	 Oshiman	 eläintarhan	 viehätyksistä	 on	 että	 eläimet	 näkee	 läheltä.	 Esim.	 voit	 

syöttää	 aasia,	 possua,	 apinaa	 jne.	 Sen	 lisäksi,	 on	 mahdollista	 mennä	 häkin	 sisään	 

jos	 eläimet	 ovat	 rauhallisia.	 Myös,	 tarhassa	 ei	 ole	 vain	 eläimiä,	 mutta	 nähtävä	 on	 

myös	 laavanäytteitä	 tai	 kaunis	 näköala	 merelle.	 Eläintarha	 on	 erikoinen	 paikka	 jossa	 

voi	 nauttia	 eläimistä,	 laavasta	 ja	 näköalasta.	 

【Camelliafestivaali】	 

Camelliafestivaali	 pidetään	 tammikuun	 lopusta	 maaliskuun	 loppuun	 Izu-Oshimassa,	 

missä	 Yabu	 camellia	 on	 kuuluisa.	 Camelliafestivaalin	 aikana,	 voit	 kokea	 4	 spesiaalia.	 

Ensin,	 voit	 mennä	 Camelliapuistoon	 vain	 Camelliafestivaalin	 aikana,	 jossa	 voit	 

erityisesti	 nauttia	 puiston	 kasvihuoneista.	 Kasvihuoneissa	 on	 hyvä	 tuoksu.	 Puistossa	 

on	 1000	 erilaista	 camelliaa.	 Toiseksi,	 voit	 nähdä	 tanssiesitys	 “Annko-sanin”	 ja	 

voit	 tanssia	 heidän	 kanssaan.	 Muuten,	 “Annko-san”	 sana	 tulee	 sanasta	 “Aneko-san”	 

mikä	 tarkoittaa	 naista.	 Nainen	 joka	 työskenteli	 pitäen	 huiviliinaa,	 essua	 ja	 

uniformua	 joka	 muistutti	 kimonoa	 kutsuttiin	 “Annko-saniksi”.	 Annko-san	 kaatoi	 

vettä	 kaivoon	 joka	 muodostui	 sadevedestä	 ja	 kantoi	 sitä	 päänsä	 päällä.	 Pohjaten	 tähän	 

perinteeseen,	 kutsumme	 tämän	 päivän	 ihmisiä	 joilla	 on	 kyseiset	 vaatteet	 päällä	 

Annkosaniksi.	 Kolmanneksi,	 voit	 pitää	 Annko-san	 pukua	 ilmaiseksi.	 Se	 saattaa	 tuntua	 

häpeälliseltä	 mutta	 pikkuhiljaa	 siihen	 tottuu.	 

Lopuksi,	 camellia	 museossa,	 voit	 nähdä	 esityksen	 raakacamelliakukista.	 

	 

“Camelliat	 ja	 isot	 hymyt.”	 Tämä	 on	 Camelliafestivaalin	 iskulause	 jonka	 
teimme.	 Camelliafestivaalin	 aikana,	 camellia	 on	 kaudessa,	 joten,	 monet	 camelliat	 

puhkeavat	 kukkaan.	 Camellia	 festivaalin	 aikana	 eivät	 vaan	 turistit,	 mutta	 myös	 

Izu-saaren	 asukkaat.	 Voit	 puhua	 luonnollisesti	 paikallisten	 ruokakauppiaiden	 kanssa	 

tai	 auttaa	 Annko-san	 pukemaan	 puku	 ylleen.	 Näin,	 voit	 jakaa	 lämpimän	 ilmapiirin	 

muitten	 kanssa.	 

	 


