Hyvä JKYläinen,

Tämän jäsenlehden tavoittaessa sinut kevät lienee jo saanut
ensimmäisen erävoittonsa talvesta täällä Suomessa, ja Japanissa
odoteltaneen kärsikankukkien puhkeamista. Toivon ja uskon, että
luonnon heräämisen myötä yhdistyksessämmekin alkaa näkyä lisää
elonmerkkejä.

Helmikuun 23 ・ päivänä kokoontui joukko aktiivisiä yhdistyksemme
jäseniä suorittamaan vuosikokoukseen kuuluvia "pakollisia kuvioi
ta" • Samassa yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua toimintamme
kehittämisestä, ja logokilpailukin saatiin vihdoin ratkaistua.
Tilaisuudessa valittiin luonnollisesti myös uusi johtokunta,
jonka kokoonpano ja tehtäväjako ( säisen järjestäytymiskokouk
sen perusteella ) ovat muotoutuneet seuraavasti:
Timo Rajakangas
puheenjohtaja
Junichiro Okura
varapuheenjohtaja
Paula Lappalainen
sihteeri
Akiko Aho
taloudenhoitaja
Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko
vastaava tiedotuseihteeri
Tadaaki Kawata
markkinointitehtavät
Keiko Yoshizaki
graafiset tehtävät
Haluan kiittää koko johtokunnan puolesta osaksi saamastamme luot
tamuksesta. Tulemme yrittämään parhaamme
yhdessä sinun kaiiseaei yhdistyksemme eteenpäin viemiseksi» Vuosikokouksessa käydyistä
keskusteluista saimmekin jo erinäisiä virikkeitä, joiden suunnit
teluun olemme kuluneen kuukauden aikana paneutuneet. Tässä leh
dessä pyritään esittelemään harkinnan ai ai sinä olevia toiminta^ehdotuksia, jotta saisimine tietää, mikä/mitkä niistä kiinnostavat
jäseniämme ( so • sinua ) eniten.
Yhdistyksemme on nuori, "vasta lapsi", kuten edeltäjäni totesi
suurlähettilään virka-asunnolla pitämässään puheessa tammikuussa»
Mielestäni tämä yhteinen "lapsemme** alkaa kuitenkin olla jo siinä
iässä, että se pystyy kävelemään omilla jaloillaan, ilman tukea.
Nuorukaisemme ei tarvinne enää joka hetki taluttajaa itselleen,
vaan se kykenee jo toimimaan spontaanisti oman mielensä mukaan.
Ymmär tääk s eni tämä merkitsee samalla muu to s ta jo nto kunnan toimen
kuvassa: rooli vaihtunee "vetäjästä" jonkinlaiseksi "tientasoittajaksi** • Nähtäväksi jää, onko ennustukseni liian optimistinen, eli
a) jääkö **lapsemme" liikkuminen sittenkin.vielä horjuvaksi, ja
b) ovatko montut liian syviä ja mäet liian korkeita. Sinä voit

vaikuttaa a):hän ja johtokunta lähixmä b):hen. Yrittäkäämme
yhdessä 1
Timo Rajakangas
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Kannen suuri kanji-merkki luetaan HARU ja se tarkoittaa kevättc.

Sen sisällä on teksti: Nihon bunka tomo no kai, japanilaisen

kulttuurin ystävät.

JOHTOKUNNAN KUULUMISET

Hyviä uutisia jäsenille: JKYn jäsenmaksu ei ole noussut\ Helmi
kuun yleiskokouksessa se päätettiin säilyttää ennallaan eli se

on siis 30 mk. Tämä koskee entisiä jäseniä.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita. He maksavat entiseen tapaan
myös liittymismaksun 1 〇 mk, siis yhteensä 40 mk. Jäseniksi halu

avat voivat ottaa yhteyttä puh.joht. Timo Rajakankaaseen (puh.
834655) tai siht. Paula Lappalaiseen (puh. 87 446 81).

Maksulomake seuraa tämän jäsentiedotteen mukana.

Yleiskokouksen yhteydessä ratkaistiin äänestyksellä logo-kil
pailu. Onnittelut voittajalle, hän on Kristoffer Egli.
Toisen ja kolmannen sijan saivat ehdotukset, joiden laatijat

olivat Mirjami Skarp ja Keiko Yoshizaki.

Uusi johtokunta on kokoontunet kahdesti ja pursunnut ideoita.

Nyt ei tarvita muuta kuin aktiivista jäsenkuntaa johtokunnan
rinnalle niitä toteuttamaan (ja tietenkin edelleen ideoimaan...).

Omien toimitilojen saaminen yhdistykselle on ollut ajankohtainen
aihe. Se olisi yhdistyksen toiminnan kannalta ratkaiseva edistys

askel. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole ilmennyt yhtään toteuttamis
kelpoista mahdollisuutta. Niinpä jäsenten taholta tulevat ehdotuk
set otetaankin kiitollisuudella vastaan.
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sakura, sakura
yayoi no sora wa
miwatasu kagiri
kasumi ka kumo ka
nioizo izuru
izaya, izaya
mini yukan
sakura, sakura
noyama mo sato mo
miwatasu kagiri
kasumi ka kumo ka
asahi ni niou
sakura, sakura
hanazakari
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Johtokunta keskusteli myös yhdistyksen

Tiedotustoiminnasta

Todettiin, että sitä olisi syytä laajentää ja monipuolistaa sekä

sisään- että ulospäin.
Pitelette parhaillaan kädessänne erästä tämän keskustelun tulosta:
yhdistyksen uusimuotoista jäsentiedotetta, jonka on tarkoitus il
mestyä neljä kertaa vuodessa, kevät-, kesä-, syksy- ja talvinumerot.
Tiedotustoiminnasta vastaa tiedotusryhmä, jonka jäsenet ovat:

Pirjo-Riitta (Piki) Hakari-Kuusikko
Jan Blomstedt
Pirkko Kuisma
Naomi Heino(-japanin kieli)
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tapahtunutta

Tällainen urhoollisten joukko osallistui 2.2.1980 Porthaniassa pi

dettyyn japaninkieliseen puhekisailuun. Jännittyneet ilmeet johtuvat siitä että kuva on otettu ennen puheiden pitoa.
Osanottajat vasemmalta: Riitta Tateishi, Liisa Nuppola, Pirkko
Kuisma, Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko, Mirja Äikää-Peterson, Timo
Rajakangas. Tilaisuutta ohjasi Kawata-sensei.
Puheet käsittelivät etupäässä suomalaisten kokemuksia ja mielipi

teitä Japanista ja japanilaisista. Tämä herätti luonnollisesti ja
panilaisissa halun kommentoida ja keskustelu jatkuikin vilkkaana ja
enemmän tai vähemmän japaninkielisenä suurlähettiläs Hitonkin luona
Kuusisaaressa ・
Kytemään jäi ajatus vastaavanlaisen kisan järjestämisestä japanilai

sille jäsenille suomenkielellä...
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4.3.1980 kuultiin Porthaniassa kaksi esitelmää. EVAn toimitusjohtaja
Max Jakobson puhui aiheesta JAPANIN ROOLI KANSAINVÄLISESSÄ POLITII
KASSA ja taiteilijaprofessori Oili Mäki aiheesta JAPANIN KULTTUURI.

Tilaisuus keräsi runsaasti yleisöä. Jos joku ei ehtinyt mukaan, mutta
olisi aiheista kiinnostunut jälkikäteen, voi esitelmien tiivistelmät
pyytää nähtäväkseen tiedotussihteeriltä.

Lähiajan toiminta

Huhtikuu

Perjantaina 25.4.198〇• Virpi Turunen puhuu (ja ehkä näyttää dioja
kin) aiheesta JAPANILAISTEN LASTEN MAAILMA.
Tilaisuus pidetään Porthanian luentosalissa 6 A 21 klo 17-19.
Tervetuloa kuuntelemaan ja kyselemään!

Toukokuu
Touko-kesäkuun vaihteen viikonlopuksi (31.5.-1.6 •) on suunnitteilla
Japanin kielen kesäleiri Vuosaareen yhteistoiminnassa Työväenopis
ton kanssa.
Jotta saataisiin jonkinlainen käsitys kiinnostuneiden lukumäärästä
pyydetään tekemään ennakkoilmoittautumiset (ei sitovat) hyvissä
ajoin Akiko Meguro-Aholle (puh. 419100)
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tulevaisuuden suunnitelmia

Syksyksi on suunniteltu luentosarjaa Japanin historiasta ja yhteis
kunnasta .Vastaavia suomalaisia aiheita voidaan myös ottaa mukaan.
Kiinnostuneista pyritään muodostajaan työryhmä, joka kehittelisi
asiaa eteenpäin. Halukkaat ottakaa yhteys Timo Rajakankaaseen(puh.
834655)

jaostot ja harrastuspiirit
NYT

KIELIPALLO

PYÖRIMÄÄN!

Kysymys ei kuitenkaan ole pallopelistä vaan keskustelukerhosta s

joka toimisi seuraavalla periaatteella:
kokoonnutaan vuorotellen suomalaisen ja japanilaisen vetäjän joh
dolla ja läsnäolijoista joku tarjoutuu seuraavaksi vetäjäksi

Tarkoitus: suomen- ja japaninkielten harjoittelu vuorotellen.
Ensimmäinen istunto Pirjo-Riitta Eakari-Kuusikon luona Munkkiniemessä ,Perustie 1 〇 C 38. Aika:14.4.1980 , klo 19-21.
Keskustelunaihe: äidinkielen ja vieraan kielen vaikutus käyttä

jäänsä ・
Kiinnostuneet japanilaiset jäsenet, ilmoittautukaa etukäteen puh.
481415.
Samasta puh. numerosta saa vastaisuudessakin tietoja siitä missä
kielipallo parhaillaan pyörii, vai onko se pysähtynyt. Pitäkäämme

huoli että niin ei käy!

•

Kirjailisuusjaosto kokoontuu Jari Blomstedt in luona, Ruusankatu 4 A 21,
torstaina 17.4. klo 19 keskustelemaan Hisako Matsubaran kirjasta
BROKAADIHUUMAA・ !lmoittautumiset puh. 444668.

21・4・ klo 17.00 kokoontuvat arkkitehtuurista ja taiteesta kiin
nostuneet katselemaan filmiä japanilaisesta arkkitehtuurista ja
keskustelemaan iritä jatkossa tehdään. Tarkeirpia tietoja antaa Keik
Yoshizaki(puh.583034)

Olisiko hauska opetella itse ja tehdä yhdessä jotakin näistä? Listaa
voisi varmaan jatkaakin.
.
..
.
..
Jotta harrastuspiiritoiminta saataisiin käyntiin, olisi hyv» j os Kiin
nostuneet jäsenet ilmoittaisivat nimensä ja kiinnostuksensa
Pirkko Kuismalle 25.4. mennessä(puh. 6714,3?. Olisi myös hyvä löytää
henkilöitä, jotka taitavat jotakin yllämainituista^(tai muista) har
rastuksista ja ovat halukkaita taitojaan ryhmässä 3akanaan 3a edelleen
kehittämään.
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kulttuurivinkkejä

ll^suu^-kirjal^isuus^kir j alli suu£-kir3allisuus-kir jallisuus-kir ja

Tänä keväänä on ilmestynyt suomeksi .Hisako Matsubaran hellä ja
surumielinen romaani BROKAADIHUUMAA, joka kuvaa naisen asemaa
vuosisadan alun patriarkaalisessa japanilaisessa yhteiskunnassa,
samuraitraditiöiden ja uuden ajan ristipaineessa.
Hisako Matsubara asuu tätä nykyä Saksan liittotasavallassa ja
kirjoittaa saksaksi. Hänen kirjansa on suomentanut Kyllikki Villa.

TV - -TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV
13.4. esitetään TV 1:ssä klo 14.05 -16.10 elokuva TOKION
OLYMPIALAISET.
Mestariohjaaja Kon Ichikawan ja hänen 556-henkisen avustajajouk
konsa rakentama vuoden 1964 kesäkisojen muistomerkki on yhä vie
läkin kaikkien aikojen tehokkaimpia urheilufilmejä: 70-tuntisesta laajakangasmateriaalista tiivistetty taideteos, inhimillisen
ponnistuksen ja urheilun dramatiikan kirjava kuva.

Sunnuntai-aamun lastenohjelmien sarjassa on jäljellä vielä kaksi
japanilaista kansansatua. Nämä ruotsinkieliset varjokuvaesitykset
nähdään 13.4 ja 20.4.
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jäsenien palsta

Hyvä JKYläinen.
Jos mikä hieltäsi painaa tai muuten vain sinne juolahtaa japani
laisen kulttuurin ja yhdistyksemme tiimoilta, niin enää ei tarvit

se sitä yksinäsi miettiä.
Kynä vain käteen ja kirje postiin osoitteella:

Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko
Perustie 10 C 38
00330 HELSINKI 33
(puh. 481415)
Toivomme, että tämä palsta avaisi vilkkaan keskustelun jäsenten
välillä.

Seuraava jäsentiedote ilir.estyy
kesäkuussa ja siihen tarkoitet
tu aineisto pyydetään lähettä
mään yllämainittuun osoittee
seen 21. 5.1 980 mennessä.

Tiedotusryhmän lisäksi
panoksensa lehdelle antoivat:

Helena Gray(postitus)
Keiko Ycshizaki(graafinen asu)
Masaaki Hashimoto(valokuva)

hyvää kevättä

