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1. Mikä on "Ankosan"? 
 Oshiman naiset ovat kauniita ulkoa 
sekä sisältä. Ankon työ on kantaa vettä. 
 Nimi Ankosan tulee sanasta "Anekko", 
mikä tarkoittaa isosiskoa Oshiman 
murteella. 

2. Perinnevaatteet 
 Ankosanin perinnevaatteet ovat erittäin 
kuuluisia Oshimassa.  
Camelliafestivaalin aikana voit pitää sitä 
ilmaiseksi. 
 Sitä pidetään Oshimassa aikuistumisjuhlissa 
ja hautajaisissa. 

3. Ankosanin tanssi 
 Ankosan käyttää perinnevaatteitta 
erikoistanssissa.  
Jokainen voi kokeilla pukua.  
Osallistu! 



Tunne	 Oshiman	 energia!!	 

Miharavuori 

 
 

 
Ura-Sabakun autiomaa 

 
 

Kuonakerrosalue 

 
 

・ Vuori on yhä aktiivinen, 

räjähtäen joka toinen 

vuosikymmen 

・ Raoista tuleva höyry todistaa 

・ Tämä on Japanin ainut autiomaa 

・ Autiomaa on musta tuulen ja 

alhaisen lämpötilan takia 

Wow!! 

GodZilla!? 

・ Tämä on kuona löydös 

・ Kallio näyttää Baumkuchen 

kakulta 

・ Voimme nähdä 10 000 vuotta 

vanhan tulivuoren historian 



GEORUOKA 
Ryhmä 3  

   
Herra A rakastaa Izu Oshima erittäin paljon . 

A : Oshiman maito on saaren tuote!  〈…※１〉 
B : Niinkö? 
A : Sen lisäksi, voi ja jäätelö ovat myös erittäin maukkaita!!  
B : Kuulostaa hyvältä. 
A : Kusaya on säilöttyä ruokaa Oshimasta!!! ( on paljon 

mielipiteitä . ) 〈…※２〉 
B : Muutin mieleneni Kusayasta.  

 

	 

	 

	 

※1 : Oshimassa, päiväkodista lukioon asti, Oshiman maitoa 
tajoillaan aina lounaalla, täten, he rakastavat kotikylänsä 
ruokaa. 
Se on yksi ainoista paikoista Japanissa jossa maito on tuotettu 
omista lehmistä. 
 

※2 : Kusaya is säilöttyä ruokaa.  
【Kuinka valmistaa Kusaya】 
① Puhdista siniset kalat saippualla. 
② Laita kala suolaveteen nimeltä “ Kusaya Ziru ” ja 

anna sen käydä. 
	 	 Ennen kun puhdas vesi ja suola olivat arvokkaita 

saarella, ihmiset valmistivat Kusayaa . 
	 	 Jos syöt Kusayaa kerran, et voi unohtaa sen hajua tai 

makua!!  
 

Oshiman maito 

Kusaya 

Suolalouhos 

 



Camelliaparatiisi 
Camellian	 historia	 

Izu  Oshiman  Camelliat  ovat  alunperin  
Oshimasta.  Oshiman  ilmasto  ei  ole  liian  
kuuma  tai  liian  kylmä,  mikä  on  hyvä  
Camellioille.  Oshiman  asukkaat  tuottavat  
paljon  tuotteita  Camelliasta,  kuten  hiiltä  
ja  öljyä.  Kiitos  teknisen  kehityksen,  
kolme  mailman  50:stä  erikoisuuden  
puutarhasta  sijaitsee  Oshimalla.  

	 

	 	 

Camellia	 öljy	 
Camelliaöljy  tehdään  murskaamalla  
kameliasiemeniä.  Camelliaöljy  on  hyvä  
iholle  ja  koko  ruumille  koska  se  sisältää  
öljyhappoa.  Sitä  voi  myös  käyttää  
ruoanlaittoon.  

	 

Camelliafestivaali	 

Camelliafestivaalia  juhlitaan  kautta  
saaren  mutta  pääjuhlimispaikka  on  
Camelliapuisto.  Voit  nähdä  aitoja  
Camelliakukkia  .  Voit  myös  nähdä  
Ankosanien  perinnetanssin  ja  liittyä  
mukaan.  Ei  ole  väliä  oletko  poika  tai  
tyttö.  
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