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KOLMANNEN TOIMIKAUDEN ALKAESSA・・・

Toimikauden 1981 suuntalinjoista päätettiin yhdistyksemme vuosiko
kouksessa, joka pidettiin tammikuun 27・ päivänä Yokohamassa. Eni
ten keskustelua sai aikaan kysymys jäsenmaksun suuruudesta, mutta 
lopulta päästiin kuitenkin yksimielisyyteen siitä, että 45 markan 
jäsenmaksu on toimintamme laajuuteen nähden kohtuullinen. Yhdis
tyksemme jo väkiintuneita toimintamuotoja päätettiin noudattaa 
jatkossakin. Hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan sisältyneistä uu
sista ideoista lienevät Huomattavimmat yhdistystämme esittelevän 
materiaalin painattamishanke sekä ajatus oman (mini)kirjaston pe
rustamisesta. Harrastuspiiritoiminnan itsenäistämiseksi ja vanvir- 
tamiseksi tulee jontokunta myöntämään kullekin piirille tietyn 
määrän varoja niiden toimintakulujen kattamiseksi.

Vuosikokouksen valitseman johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa ( 
(11.02.) päätettiin johtokunnan sisäisestä tentäväjaosta sekä ni-(

mikaudelle:
mitettiin yhdistyksen muut vakinaiset virkailijat alkaneelle

Johtokunta 
Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Sihteeri 
Taloudenhoitaja 
Varainhank. koord. 
Jäsen 
Jäsen 
1・ varajäsen 
2. varajäsen

Timo Rajakangas 
Ronny Rönnqvist 
Paula Lappalainen 
Akiko Meguro-Aho 
Riitta Tateishi 
Tamotsu Furukawa 
Hisao Satoo 
Raija Yo shinari 
Keiko Yoshizaki

pulielin:
8731237

595068
661316
419100

6925617
142941
446194
663929
795151

Harrastuspiiri en toiminnasta vastaavat henkilöt
Historia ja yhteiskunta
Ikebana
Kalligrafia
Kielipallo
Kirjallisuus

Ronny Rönnqvist 
Riitta Tateisni 
Timo Rajakangas ;
Keiko Yoshi zaki 
Jan Blomstedt

595068 
6925617 
8731237

795151
444668

Tilintarkastajat (vuosikokouksessa valitut)
Virpi Turunen varalla: Jan Blomstedt
Riitta Rouhiainen varalla: Junichiroo Okura z
i/Iuut toimihenkilöt
Jäsenlehtivastaava
Po stivastaava

Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko 
Helena Gray

I
481415
570784
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Luetteloimaisen puheenvuoroni lopuksi toivotan kaikille 
lemme mi elenkiintoisia ja antoisia hetkiä yhdistyksemme 
merkeissä alkaneella toimikaudella.

jäsenil- 
ohjelman
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T APAHTUNUTTA
Viime vuoden marraskuussa k.lvi Suomenna tutustumiskäynnillä ryhmä 
Asahigawa-kaupungista. Mukana oli viisi lehtimiestä, joista Hokkai 
Times *in reportteri Yoshihiro Nishihara on lähettänyt yhdistyksel- 
1 emme artikkelisarjan MPohjoipmaiden nykypäivää*・ ・ Siinä Asahigawa- 
1qiset kertovat mielipiteitä in Helsingistä, Tukholmasta, Oslosta 
ja Kööppnhaminasta. Olen koonnut tähän joitakin mi elostani mielen- 
ki i ntoi siä kohtia. Yleisesti ottaen on oltu sitä mieltä, että Poh
joismailta voisi monessa suhtnessa ottaa oppia. 
'•Tnionnnn-lähpi nrn ui koilmaplämä alkan jo pienestä. Tailäi nen elä
män ta pa pitää ihmiset terveinä, on todella rikasta ja ihmisarvolle 
sopivaa. Meidän tulisi ottaa oppia tavasta, jolla pidetään huolta 
ulkoiIua varten varatuista välineistöitä, hiihtomaastosta ja kau- 
nunkien viheralueista.M ， 
Tapiolaa koskien huokaistiin: MYksilöllinen rakentaminen on sopu- \ 
soinnussa maaston muodon ja. luonnon kanssa. Tälläisen haluaisin 
asumislähi Ön oi evän. " 
"Valon nälkäiset, valolle herkät ihmiset ovat huolellisia ja tarkko
ja 1amppujensa suhteen. Muotoilun moninaisuuden ja sisustuksessa 
käytetyn hyvän maun huomaa heti. *• 
••Kirjasto, missä voi istua hienommilla tuoleilla kuin firman johta
jan huoneessa ja kuunnella musiikkia Beethovenista discojytäin, 
on upea.•' 
'•Nuorista puhumattakaan, keski-ikäisetkin naiset olivat hyvin tyy
likkäitä. Vanhuksissa oli ylväyden tunnetta. Vaatteiden värit oli
vat harvoin räikeitä. Painava lvijynvärinen taivas lisäsi Pohjois
maille ominaista hienostuneisuuden leimaa. •*
•• Ruotsi s Ra pr:iäsAä nitkäaikaisesti sairaiden vanhusten hoitolai tok- 
sessa.vuodeluku oli kaksi siinä, missä Japanissa olisi vj isi. Poti- 
lnn>'unnpet olivat Rimria ja valoisia, näyttivät hienommilta kuin 
hyvässä hotellissa. Käytäväkin näytti enemmän hallilta, niin kadeh
di ttavan tilavaa oli. Jan^nin valkoisenharmaasta teräksen ja muovin 
maailmasta tri mä knikki on hyvin kaukana. Mutta- vanhukset ovat hil- 
jaq, tuntuvat menett ineen mielenkiintonsa elämään. Japantiaisessa 
pairanlaAsa ei suljete elämää pois. Lämmin perhe odottaa vanhuksen 
parampmista ja kotiinpaluuta. •• 
'•Päiväkodeissa on yksi hoitajn 4-6 lasta kohti. Tätä ei voi miten
kään verrata Japani Asa vallitsevaan tungokseen, meillä hoitajaa 
kohti on 20-30 lasta. Hoitajan kannalta Pohjoismaiden systeemi on 
ihanteellinen, mutta, miten mahtaa olla lasten laita niin pienissä 
ryhmissä? Tiloja ja leluja on yllin kyllin, mutta onko se todellis-/ ta onnea? Leluista ei tarvitse riidellä, ryhmän luonnollista johta-* 
jän sen paremmin kuin *' i tkv iikkaakaan'1 ei pääse syntymään .Koska Ja- 
nirsa ryhmät ovat suuria, lapset kasvattavat toisiaan riitojansa, 
myötätuntonsa ja ystävyvsnuhteidensa knutta. '• 
Ainerlista hyvinvointia ihailtiin, mutta myt5s epäilyjä esitettiin. 
Onkohan kaikki kuitenkaan juuri riin kuin pitäisi? - Fni ten arvos- 
telua osakseen saivat ruokailutottumukset.
"Ateriat olivat yksitoikkoisia. Ravintoloissa ja torpUla näki 
huonolaatuista tnvaran. Jananissa toisenluokan tavaraksi tai ko
konaan poisheitettäväkni luokiteltavia vihanneksia jn hedplmia 
näki myynnissä. Mitä pitempään mntkalla oli oltu sitä enemmän ja 
UReamniat toivoivat snavnnsa syödäkseen hi ill ostettua kalu." 
Japanin kulttuurin ystäviä koski en oli kirjoitettu seuraavaa: 
"Sykpyn 1QP0 jäsenlehti oii kirjoitta niin täyteen koski en kannsa- 
käymistä Japnnin kanssa, että sydämeen koski. 
Uskomme, että samani ai nen into svttyv Asahigawassa, joka lähetti 
meidät 20 edustajaansa tälle matkalle." 

Vääntänyt Marjatta Masuda
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JAPANIN HORlSONTTI
Tämän lehtemme uuden osaston tarkoituksena oli alunperin olla, 
eräänlainen sanomalehtikatsaus, mutta kun lähteeni jo saapues
saan ovat vähintään kaksi kuukautta vanhoja, ei uutisten ajan- 
ohtaisuutta voi pitää lähtökohtana.

Hiinpä olen ajäte]Int valita artikkeleita, jotka valaisevat ota
tin puolta japani 1 aisessa yhteiskunnassa, elämässä yleensä.

Viimeisen neljän viiden vuoden ajan erittäin suuren palstatilan 
japanilaisessa lehdistössä on vienyt monet päivänvaloon tulleet 
1 ahjonta tapaukset.
Näiltä eniten on saanut huomiota ns. Lockheed-skandaali, j oh on 
monet ta]ouselämän ja politiikan johtohenkilöt, mm. entinen 
oääministeri Kakuei Tanaka, ovat ,osallisina.
Näin Asahi Shinbun 15.11.1980: All Nippon Air Line zn ylijohtaja ( 
Wakasalle vaaditaan kolmen vuoden vankeusrangaistusta ulkomaisen 
valuutan maahantuontia koskevien säädösten rikkomisesta ja väärän 
valan vannomisesta. Samoin väärästä valasta syytetyille johtaja 
Watanabnlle, osastopäällikkö Sawalle ja kolmelle muulle ko,lento- 
yhtiössä korkeassa asemassa olevalle henkilölle vaaditaan 4-6 kuu
kauden vankeustuomioita.
Tähän mennessä neljä vuottn kestäneen oikeudenkäynnin ensimmäiset 
tuomiot langetetaan kevään 1981 kuluessa. Kuitenkin tämä on vasta 
"sisiliskon hännän pudottamista", meikäläisittäin sopisi kai sanon
ta jäävuoren huipusta...

Seuraavalle kirjoitelmalle olen valinnut nimeksi MOMOE FEVER.
Jätän englantilaisperäiset sanat kääntämättä, koska eräs silmiin
pistävä seikka Momoe Yamaguchia koskevissa arlikkeleissa on kata- 
lAna-kirjainmerkeil1ä kirjoitettujen sanojen runsaus. Tämä symboli
soi mielestäni hyvin länsimaistumisen huvittavia, joskus jopa 
traagisia ilmenemismuotoja Japanissa.
Vuonna 1973 neljätoistavuotiaana laulajan ja näytteliän uransa 
aloittanut Momoe Yamaguchi on Japanin taloudellisen kukoistuksen 
huippukauden vertauskuva. Hänen levyjensä ja elokuviensa myynnin 
arvioidaan tähän mennessä nousevan n. kahteen biljoonaan markkaan. 
Viime vuoden lopulla hän ilmoitti menevänsä naimisiin Tomokazu 
Miuran kanssa, joka on ollut hänen vastanäyttelijänsä useissa olo- 
kuvissa. -SatpaIIa hän ilmoitti kokonaan luopuvansa urastaan.
Nousi kohu, jollaista ei voi Suomen oloissa kuvitella. Eräässä 
viikkolehden numerossa olj kymmenen sivua tarinaa Momoen "vaiheis- / 
ta". - 01 en kerännyt eri sanoma-ja aikakauslehdistä Monoe-aiheisia \ 
otsikoita.
Good Bye, Momoej Onnea, Momoe! Tule takaisin, MomoeJ
Momoe, super-starJ Saavatko he honeymoon-vauvan ? - Kuuluisa on myös 
Momoen " bakayaro ", eräälle reportterille tuskastuneena huutama: 
"senkin hullu
Momoen palttoon perijää arvaillAnn kuumeisenti samalla kun "Come 
back *ia toivoo koko kansa.

M.M.

Seuraava jäsenlehti ilmes
tyy kesäkuussa ja siihen 
tarkoitettu aineisto pyyde
tään lähettämään päätoimit
tajalle 20.5. mennessä. 
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kirjeenvaihtoa!

Seuraavat Tokai-yliopiston 1.ja 2. vuoden suomen kielen opiskeli 
j^t toivovat kirjeenvaihtoa suomalaisten kanssa englannin, japa
nin tai suomen kielellä.

Miss Miyoshi Ishizaki: c/o Mr. Ryuji Takahashi, Chimura 160-9 
Hadano-shi, Kanagawa, Japan 2う9-13

Miss Mari Tsuihi ji : Oyamadai Setagaya, Tokyo/Japan 158

Miss Hiroyo Nachi: c/〇 Heights Miyamoto 202,Izumi 2-3-12 
Suginami,Tökyö» Japan 168

Miss lii torni Muramat su: c7〇 Tsurumaki Homes C, Tsurumaki 1 5*58-25 
Hadano-shi, Kanagawa, Japan 257

Miss Atsumi Shinoda: Tsuchihashi 3-2う-3, Takatsu-ku,Kawaraki 
Kanagawa, Japan 215

Miss Yayoi Ishikawa: c7〇 Tennösö 1-2, Tennöhara 7-4, Numae 
Isehara-shi, Kanagawa, Japan 259-11

Miss Yasuko Inogami: c/〇 Kubosö 2-5* Minamidai 5-17-2, 
Sagamihara,Kanagawa.Japan 228

Miss Mami Nagano: Manazuru 571,Manazuru-cho« Ashigarashimo-gun 
Kanagawa,Japan 259-02

Mr. Katsushiro Yoshikawa: c/〇 1-hii Heights 201,Numae 446-4 
Isehara-shi, Kanagawa, Japan 259-11

“r. Satoshi Nakayama: c/o Kanzanso 6, Kataoka 1248, Hiratsuka 
Kanagawa, Japan 259-12

Mr. Hisashiro Tanaka: c/o Yamaguchi-Apartm. No.1,Soya 5555, 
HadanOjKanagawa,Japan 257

Mr. Inao Yamada: Hokutoryo B-208, Kitakaname 1215, Hiratsuka 
Kanagawa,Japan 259-12

Mr. Daisuke Kobayashi: c/o Akatsukiso, Imaizumi 289, Hadano 
Kanagawa,Japan 257

mr・・ Noriyuki Kondö: c/〇 Isao Takahashi, Nesakama 550, 
Hiratsuka,Kanagawa.Japan 254



TAPAHTUU TUKHOLMASSA
Terveisiä TukholmastaJ
Viime numerossa annettu kuva japanologian harrastuksesta 
Ruotsissa kaipaa ehkä tarkennusta ja yksityiskohtia oliak- 
seen todenmukainen.

Ruotsissa asuu noin tuhat Japanin kansalaista, useimmat . 
heistä Tukholmassa. Heillä on yhdistyksensä samaan tapaan 
kuin Suomessa, Japanska föreningen i Stockholm ja Japanese 
Businessmen *s Club. Tähän asti toimintaa on ollut vain 
omassa piirissä, mutta tiettyä uudelleen asennoitumista 
osoittaa tammikuussa 81 pidetty yhdistysten yhteinen uuden
vuoden juhla, johon myös ruotsalaisilla oli mahdollisuus 
osallistua. Kahden päivän ajan esiteltiin Japanin perin
teistä kulttuuria: mm kalligrafiaa, teeseremoniaa, kukkien 
asettelua, origamia ja budoa. Kieltä ymmärtäville nukke- 
teatteriryhmä Ponguri esitti Miyasawa Kenj in sadun Kai no 
hi (*Näkinkengän tuli *).

Kaunokirjallisuuden kääntäminen, varsinkin kun alkukielenä 
on japani, vaatii kaiken muun lisäksi heikosti kehittynyttä 
vaistoa sen suhteen mikä on taloudellisesti kannattavaa. 
Tietojeni mukaan onkin julkaistu vain kaksi käännöstä japa
nista ruotsiin. Toinen on vuodelta 197〇， Erik Sundströmin 
tekemä Mishima Yukion romaanista Utsukushii hoshi/Den vackra 
stjärnan. Toinen ilmestyi viime vuoden lopulla, kokoelma 
edellämainitun Miyasawa Kenjin satuja ja runoja Kerstin 
Vidaeuksen valikoimana ja kääntämänä. Kokoelman nimi on 
Björnarna pä Nametokoyama (*Nametokoyaman karhut *), P A 
Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 198〇,
Kalejdoskop-nimisen julkaisun kaksoisnumero 4&5/1980 on 
osoitus siitä, mitä kaksi asiaansa ilmeisen intohimoisesti 
suhtautuvaa toimittajaa voi saada aikaan. Melkein vuoden 
työn tuloksena on mielenkiintoinen ja hauska yhteenveto 
Japanin nykytaiteen historiasta Gutai-ryhmän ensimmäisestä 
ulkoilmanäyttelystä alkaen vuonna 1955. Lisäksi esitellään 
kaksi nykyään Ruotsissa asuvaa taiteilijaa, Nakabayashi 
Fukiko ja Naraha Takashi. Naraha, joka muutti Skanen Lons- 
bodaan sieitä löytyvän mustan graniitin tähden, pitää tyh
jyyden estetiikkaa Japanin nykytaiteen alkulähteenä. Näitä 
hänen ajatuksiaan sopii lukea vaikkapa Ma-näyttelyssä käyn
nin yhteydessä, (kalejdoskop: Box 125, 296 00 Ahus)

Härkäviikkoja juhlistava tapahtuma on meneillään oleva 
Cinemateket-Filmklubbenin Japanin historiaa ja japanilaista 
elokuvaa käsittelevä filmisarja. Nähtävänä on 23 elokuvaa 
Heian-kaudelta aina toisen maailmansodan synkkiin tunne"!- 
miin: mm Genjin tarina Yoshimura Kimisaburon versiona vuo
delta 1951,Kobayashi Masakin mahtava kolmiosainen klassikko 
Ningen no joken ( 1 Ihmisen osa *), Kurosawa Akiran kertomus 
miehistä jotka astuivat tiikerin hännälle (Tora no o o fumu 
otokotächi) ja Shindo Kaneton Hiroshiman lapset (Genbaku no 
ko). Filmit välittää Japan Film Library Council.Vihje elo
kuva-arkistolle?

Kaunista kevättä/
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LOPPUKEVÄÄN TOIMINTA
KUTSU

Tampereen Suomi-Japani Yhdistys ry. kutsuu JKYläisiä 
TEEILTAAN klo 17.00

11.4.1981 Tampereelle 
Ravintola Aleksiin, Aleksanterinkatu 20 (rautatieaseman lähpllä) 
Tämä tutustumisillanvietto on tarkoitettu koko perheelle ja illan 
tarjoilut on suunniteltu kukkaroystävällisesti (n.20mk) ja japa
nilaisittain .Ohjelmaa luodaan yhteisin voimin, mutta ketään ei 
pakoteta.
Matkalle lähtijät, ottakaa yhteisten matkajärjestelyjen vuoksi 
yhteyttä Paula Lappalaisen puh.661316/293 3.4. mennessä.

JAOSTOT ja_HARRASTUSPIIRlT
[kalligrafia"J
Harrastuspiirin kokoontumisajat ovat 7.3., 21.3., 4.4.,11.4. ja
25.4. klo 12-14.
Paikka: Hämäläisosakunnan Päijät-Häme huone. Urho Kekkosen katu 
4-6 D. 4 krs.
Ilmoittautuneita on niin paljon, että tällä tietämällä ei uusia 
jäseniä voida ottaa. Tervetuloa kuitenkin katsomaan, jos kiinnos
taa !

KIELIPALLo"1

Kielipallo pyörii hurjasti loppukevään aikana Keiko Yoshizakin 
pyörittämänä. Kokoontumiset ovat hänen luonaan Väinölänkatu 
15 E 64, puh. 795151.klo 19.00.
Kokoontumisajat 24.3. Timo Rajakangas, aihe: Suomen ulkopolitiik- 
ja vetäjät: _ ka

6.4. Hisao Sato
23.4. Ronny Rönnqvist (
14.5. Keiko Yoshizaki
28.5. Riitta Tateishi
11.6. ?

KIRJALLISUUS
Kirjallisuusjaosto kokoontuu Porthanian toisen kerroksen seminaa
rihuoneessa P 2 A 52 klo 17.00 4.5.1981.
Aiheena on Kobo Aben "Hiekkaa**.

I historia"JA YHTEISKUNTA
19.3. suunniteltu ilta jouduttiin peruuttamaan yhteensattuman 
vuoksi. Sama aihe, bunökösho, on käsiteltävänä 31.3. klo 18.00 
Porthaniassa P 2 A 34.
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Japanilaista 
musiikkia ja 
rauhallista 
tunnelmaa ike- 
bana-kerhossa ・
8.2. oli mate
riaalina oksia 
ja ruusuja.

Kerholaisten ajatuksia: .
-joskus ikebana tuntuu vieraalta, sen kauneus ei 
avaudu heti .
-siinä oppii jotakin uutta ja se tekee sen mie

lenkiintoiseksi
- sen esteettisyys viehättää
一 sen tekeminen rentouttaa
-ilman opettajaa sitä ei osaisi tehdä
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Ikebana-sensei Maomi Heino:
- Kotona äiti harrasti ike- 
banaa ja asetelma huoneessa 
oli aina itsestäänselvä lap- 
suudesani.
Olen itse opiskellut Ikenobo 
koulukunnan mukaan, mutta 
siinä on mielestäni li ikaa 
sääntöjä. Siksi opetan nyt 
Morihanan mukaan.
Yritän a ina väli t a vuoden
ajan mukaisia kasvoja.

IKEBANA on:
-katoavan hetken kauneutta, jossa tuntuu ikuisuuden läsnäolo
-tapa viestittää ajatuksia ja tunteita
-ihmisen tietoisuuden kehittämistä
- mahdollisuus kohdata jumaluus
Kerholaiset vasemmalta: Naomi Heino, Leena Joki, Kaisu F'uukka, 

Riitta Tateishi, Eini Kiiskinen
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KULTTUURI vinkkejä
suus-kirjallisuus-kirjallisuus-kirjailisuus-kirjailisuus-kirjail 

Sato, Tadao: Japanin historia elokuvan kertomana.
Kirja ilmestyy Suomen elokuva-arkiston julkaisusarjassa ja se esit
telee 30 japanilaista elokuvaa Ja selvittelee näiden elokuvien kyt
kentöjä Japanin historiaan. '
Käännöksiä
Maalis- huhtikuussa ilmestyy nKapea tie pohjoiseen** Kai Niemisen 
suomentamana. Se sisältää viisi Bashon matkakertomusta, joissa 
proosaan lomittuvat haiku-runot.
Pieneksi esimauksi lukijoillemme pari näytettä kummastakin:

Muinoin: soturit, 
unelmat - ja nyt: 

kesän ruoho peittää maan.
Basho itse sanoo matkakertomuksen kirjoit
tamisesta:

nKirjoitan seuduista, joiden näkymät ovat 
jääneet mieleeni ja mikseipä vaivoista 
joita vuoriston majataloissa ja nummien 
matkustajakodeissa saa kokea, onhan niis
tä puheenjuureksi toisillekin\ ja ehkäpä 
siltä täältä unohtumattomista paikoista 
kertyvät merkintöni helpottavat jonkun 
toisen taivalta tuulten ja pilvien valta
kunnassa - vaikka sanojani tuskin voi pi
tää enemmän arvoisina kuin juopuneen lo- 
ruilua, nukkuvan hourailua; unohtakaa ne 
kerran luettuanne.n

Bashc matkalla

Kai Nieminen Bashön suomentamisesta:
Mitä enemmän aiheeseen perehtyy sitä enemmän se alkaa kiehtoa. 
Tietysti kääntäjä pistää aina myös itseään suomennokseen ja 
joskus jääkin miettimään, että vaikutanko minä Bashohon vai 
Bashö minuun. Luonko minä Bashön suomeksi vai luoko Basho itsen
sä suomeksi minun kauttani? Kun tutustuu kirjeiden ja matkaker
tomusten kautta Bashön henkilöön, se vaikuttaa omaan ajatteluun, 
mutta toisaalta: tulkita voi vain oman kokemuksen kautta.
Loppujen lopuksi, Bashö jää haasteeksi, suhde avoimeksi.

Artikkeleita
Kai Nieminen: nKaksikymmentäviisi apinan vuotta sitten ja sen 
jälkeen: Matsuo Bashon muutoksen vuodet. ** Uuden Ajan Aura 1/81•

Kohti Lahden kirjailijakokousta
Aina parivuosittain pidetty Lahden kansainvälinen kirjailijakoko
us kokoontu-u jälleen juhannuksen alusviikolla pohtimaan myytin ja 
kirjallisuuden suhteita. Japanista on kokoukseen lupautunut kolme 
osanottajaa: Shuichi Kato, Midori Yaj ima ja Shotaro Yasuoka. Heis
tä Kato on kirjallisuuden tutkija, tokiolaisen Sophian yliopiston 
professori. Midori Yajima on hänen vaimonsa, kääntäjä ja esseisti, 
joka aiemmin on toiminut kulttuuritoimittajana ja ulkomaankirjeen
vaihtajana . Shotaro Yasuoka on Japanissa hyvin tunnettu kirjailija
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lyt-näyttelyt-näyttelyt-näyttelyt-näyttelyt-näyttelyt-näyttely t-nä

Näyttely yrittää selvittää japanilaiseen elämänmuotoon hyvin kes
keisesti liittyvää MA-käsitettä Usealla eri tavalla. Esillä on mm. 
veistoksia, vanhoja puupiirroksia, valokuvia, teehuone kivipolkui- 
neen sekä luonnollista kokoa oleva no-teatterin näyttämö.
Näyttelyn aikana järjestettävä ohjelma:

Japanin ketjurunous - kaavamaista dynamiikkaa, dynaamista kaa
vamaisuutta
1.3. ja 19.4.1981 klo 15.00
Kirjailija Kai Nieminen

Japanilaista kamarimusiikkia
8.3.1981 klo 15.00

Vanhat japanilaiset musiikki-instrumentit
12.4.1981 klo 15.00
Kuoronjohtaja Chifuru Matsubara

Japanilainen teatteritila
15.3. ja 5.4.1981 klo 15.00 Kirjailija Thomas Warburton

Det japanska teaterrummet
20.3.1981 kl.17.00 Författaren Thomas Warburton

Japanilainen puutarha
2 2.3. ja 26.4.1 981 klo 15.00 Arkkitehti Tapio Periäinen

Japanilaisen arkkitehtuurin tilakäsitys
29.3. ja 3.5.1981 klo 15.00 Arkkitehti Osmo Mikkonen 

lokuva-elokuva-elokuva-elokuva-elokuva-elokuva-elokuva-elokuva-elo

Suomen elokuva-arkisto esittää sarjan Japanilaisia elokuvia: 
Japanin historia elokuvan kertomana. Ensimmäinen esitys on 18.3. 
Tarkemmat tiedot esitysajoista Ja -paikasta sekä esitettävien elo
kuvien taustatiedot ovat tämän lehden mukana Jaettavassa elokuva- 
arkiston toimittamassa esittelylehtisessä•

"MA" tila-aika Japanissa -näyttely 27.2.-3.5.1981 
Helsingin kaupungin taidemuseo i Tamminiementie 6

"MA"-näyttely oli ensimmäistä kertaa esillä Parii
sissa 1978 ja sai siellä osakseen suurta huomiota. 
Tämän jälkeen se oli esillä kolmessa eri paikassa 
U.S.A:ssa, mm. New Yorkissa, josta se tuli Tukhol
maan ja sieltä edelleen Helsinkiin. Helsingistä tä
mä kansainvälisesti mielenkiintoinen näyttely mat
kustaa vielä Roomaan. Näyttelyn on ideoinut ja 
suunnitellut japanilainen arkkitehti Arata Isozaki.
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MITEN PÄÄSEN JKY:N JÄSENEKSI?
Jäseneksi haluava voi antaa 
henkilötietonsa kenelle ta
hansa johtokunnan jäsenistä. 
Johtokunta käsittelee jäsen- 
anomuksen seuraavassa kokouk
sessaan .Tämän jälkeen jäse
neksi hyväksytty saa postit
se tilillepanokortin. Makset
tuaan j äsenmaksunsa hän al
kaa saada yhd lstyksen jäsen- 
lehteä sekä mui ta tiedottei
ta.
Mainittakoon, että tämä on 
viimeinen jäsentiedote, jo
ka lähetetään niillekin, jot
ka eivät vielä ole maksaneet 
v.1981 jäsenmaksua. Seuraa- 
van lehden saavat vain makr 
saneet jäsenet. 
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Japanin suurlähetystön kirjasto

POLAMERIANA on kirjailija Veikko Polameren kokoama kirjasto, Joka 
hänen kuolemansa jälkeen siirtyi Japanin suurlähetystön haltuun ja 
on nyt lähetystön tiloissa (Lönnrotink. 4 B) yhdistyksemme jäsen
ten käytettävissä arkipäivisin 10-12 ja 14-16. Aivan kaikki koko
elman kirjat eivät ole lainattavissa. Lainaksi haluamansa kirjat 
lainaajan tulee näyttää lähetystön neuvonnassa päivystävälle hen
kilölle, Jolle myös Jätetään lainauskuitit. Kerralla saa lainata 
5 kirjaa ja laina-aika on 2 viikkoa. -

Polameriana kokoelman käyttöä helpottaa Veikko Polameren kirjas
tostaan laatima luettelo, jossa on sekä tekjähakemisto että teos- 
hakemisto kaikkiaan n. 1200 kirjasta, koko kokoelman käsittäessä 
n.1500 nidettä.

Kokoelmassa on kirjoja hyvin monelta alalta, voisi sanoa, että lä
hes kalkilta inhimillisen elämän aloilta, mistä hyvin kertoo luet
telon aiheenmukainen jaottelu, Joka samalla on myöskin kirjojen 
hyllyyn sijoittamisJärjestys:

Hakuteokset 
Japani ja japanil. 
Maantiede 
Luonnontiede 
Historia 
Elämäkerrat 
Filosofia 
Uskonto 
Kieli

Kaunokirjallisuus 
Taiteet 
Sosiologia 
Kasvatus ja opetus 
Talouselämä 
Politiikka 
Lääketiede 
Maanpuolustus

Polameriana-kokoelman laajin osasto on kaunokirjallisuus, jota 2/5 
kokoelmasta on, kun esim, luonnontieteiden osasto käsittää vain 
muutaman erikoissanakirjan• Kokoelmassa ovat Japanin kirjalli
suuden merkkiteokset yleensä sekä japaniksi että jollakin suurel
la eurooppalaisella kielellä. Kirjastoon on kerätty tarkkaan Ja
panin kirjallisuuden suomennoksia, sellaisiakin, jotka on Julkais
tu ehkä vain lehdissä, yllättävissäkin Julkaisuissa, kuten esim, 
noo-näytelmä Atsumori (käänt• Pekka Sävy) Medisiinari-*lehdessä.

Mielenkiintoisia teoksia on paljon. Japanin tutkimuksen perintei
siin Suomessa johdattaa teos 'Oriental studies in Finland 1828- 
1918*. 'Lyhyt silmäys Jaappaniin' ja monet muut vuosisadan vaih
teen tienoilla kirjoitetut matkakertomukset antavat kiintoisan 
kuvan suomalaisten suhtautumisesta Japaniin. Uskonnoista on zen- 
buddhalaisuus ja sen ilmeneminen taiteissa, esim, ikebanassa, laa
jalti edustettuna. Myös japaninkielinen raamattu kuuluu kokoel
maan. Maailmankuulun ruotsalaisen kirjailijan August Stri ndbergin 
tuotannon erikoisuus 'Kina och Japan' on kirjastossa. Suomeksi 
on ilmestynyt sellainenkin teos (Leningradissa painettuna) kuin 
'Tokio työttömien kaupunki'• Noo-näytelmiin ja Japanilaisiin 
satuihin voi kirjaston perusteella myös hyvin tutustua. Martta 
Keravuoren runokirjan 'Kirsikankukkia' kolmas painos sisältää 
tämän suomalaisen Japanologin omiakin runoja, joilla hän on osal
listunut jokavuotisiin keisarin syntymäpäivän kunniaksi järjes
tettyihin runokilpailuihin. Monet kauniit kannet ja sidokset 
kiinnittävät myös huomiota. Nämä ja monet muut mielenkiintoiset 
kirjat ovat siis yhdistyksemme Jäsenten lainattavissa ! Tois-



-19-

)



20

taiseksi kirjastoa käytetään melko vähän, keskimäärin vain kolme 
kävijää viikossa tutustuu tai lainaa tästä kokoelmasta. Lähetys
tössä ei ole varsinaisesti henkilöä, jonka vastuulla olisi koko
elman Järjestäminen, Joten kirjastoa käyttäessäsi muista kultainen 
sääntö: käytä kirjastoa, niin kuin toivot toistenkin sitä käyttävän 
eli pyri säilyttämään järjestys Ja kohtdle huolella yksittäisiä 
niteitä.

Japanin suurlähetystön kirjastossa on Polameriana-kokoelman ohel
la myös jatkuvasti karttuva kokoelma eli uusia kirjoja hankitaan, 
mutta niitä ei liitetä Polameriana-kokoelmaan, joka säilytetään 
omana yksikkönään. Uusista hankinnoista on oma kortistonsa.

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen kirjasto

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen kirjasto on 
ensisijaisesti tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille. Kir
jastossa on myös japanologian osasto, joka siis lähinnä palvelee 
japanin kielen, Japanin historian, uskontojen (varsinkin buddha
laisuuden) ja kirjallisuuden opiskelijoita ja tutkijoita tutki
muksen 'ensiapuasemana'. Kirjasto on auki laitoksen aukiolo- 
aikoina eli arkisin 8.15-15.45. Laitoksen osoite on: Vuorik. 3 A. 
Vuodenvaihteessa laitos muutti Vuorikatu 3 A:ssa neljännestä ker
roksesta toiseen kerrokseen ja myöhemmin tänä vuonna on ehkä 
vielä uusi muutto edessä.

Lupa lainoihin on kysyttävä kirjastosta vastaavalta amanuenssi 
Harry Halenilta. Laina-ajoissa joustetaan ja kirja annetaan lai
naksi usein pitkäksikin aikaa, mikäli tarve vaatii ja sitä karhu
taan vasta sitten, kun joku toinen tarvitsee samaa kirjaa. Jotta 
kirja saataisiin nopeasti takaisin on tärkeätä, että lainaaja täyt
tää huolella lainauskuitin eikä unohda siitä ainakaan OMAA NIMEÄÄN, 
mitä valitettavasti Halenin mukaan aina silloin tällöin tapahtuu.

Kirjat ja sarjat laitoksen kirjastoon saadaan pääosaltaan vaihtoi
na Suomen Itämaisen seuran ja Suomalais-ugrilaisen seuran kautta
sekä lahjoina, 
listat» joista 
Tilaa on vähän 
mitä pystytään

Esim. Japan Foundation lähettää vuosittain tarjous- 
laitos voi valita tarvitsemaansa kirjallisuutta. 
ja lahjoituksena saadaan enemmän materiaalia kuin 
kirjastoon sijoittamaan, joten saatua materiaalia

lahjoitetaan 
töihin kuten 
tokselle tai 
japanilaista 
jallisuus ja

edelleen aiheesta riippuen eri alojen erikoiskirjas- 
esim. oikeustieteen kirjastoon, uskontotieteen lai- 
kirjallisuustieteen laitokselle. Kovin paljon esim, 
kaunokirjallisuutta laitos ei hanki, koska kaunokir- 
erilaisten kaunokirjallisten käännösten hankkiminen

kuuluu yliopiston kirjallisuustieteen laitokselle. Japanin kir
jallisuuden tärkeimmät teokset on toki laitoksen kirjastoon han
kittu.

Hakuteokset ja erilaiset bibliografiat ovat tärkeitä tällaisessa 
tutkimusta palvelevassa kirjastossa samoin kuin ulkomaiset sarjat 
ja näitä on laitokselle pyrittykin hankkimaan. Kaukopalvelun 
kautta myös muut pohjoismaiset, varsinkin Tukholman ja Kööpenha
minan yliopistojen kirjastojen tämän alan kokoelmat ovat nopeasti 
käytettävissä. Parhaissa tapauksissa laina saapuu muutamassa päi
vässä.

Kirjastossa on myös kaksoiskappalekokoelma, josta mielellään vaih
detaan kirjoja Ja Julkaisuja sellaisiin kirjoihin, Joita laitok
sella ei vielä ole.
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Helsingin yliopiston kirjaston japaninkielinen kokoelma

Helsingin yliopiston kirjaston japanilainen kokoelma sai alkunsa 
teollisuusmies, paroni Takaharu Mitsuin 1930-luvulla kahteen 
otteeseen tekemästä lahjoituksesta. Ensin paroni Takaharu Mit
sui lahjoitti yliopiston kirjastolle huomattavan rahasumman, 
Jolla kirjastoon hankittiin eurooppalaisilla kielillä kirjoitet
tua, Japania ja Kaukoitää käsittelevää kirjallisuutta: kaunokir
jallisuutta, taidekirjoja, tietosanakirjoja. Vähän myöhemmin 
paroni Mitsui lahjoitti Tokiossa toimivan suomalais-japanilaisen 
yhdistyksen nimissä 390 nidettä japaninkielistä kirjallisuutta. 
Kokoelman syntyvaiheista on kirjoittanut Birgit Lunelund artik
kelissaan *Mitsui, nde tre brunnarnas" hus * (Finsk tidskrift 
1937, T122 ss.317-328).

Suurilla eurooppalaisilla kielillä julkaistu Japani-kirjalli
suus kuuluu yliopiston kirjastossa yleiseen kokoelmaan ja on 
luetteloitu tämän kokoelman luetteloihin. Japaninkielinen 
kirjallisuus taas kuuluu erikoiskokoelmien piiriin. Japanin
kielinen kokoelma on vielä lopullisesti järjestämättä Ja kieli
taitoisen henkilökunnan puuttuessa myös osa kokoelmasta on luet
teloimatta, eikä näin ollen ole myöskään yhtenäistä luetteloa 
yliopiston kirjastossa olevasta japaninkielisestä kirjallisuu
desta.

Buddhalainen Soto zen -järjestö lahjoitti 1969-70 yliopiston 
kirjastoon buddhalaista kirjallisuutta, josta huomattava osa on 
japaninkielisiä. Tästä lahjoitetusta kirjallisuudesta on oma 
luettelonsa.

P k.
JKY:n kirjasto
Yhdistyksemme on alkanut kerätä omaa kirjastoa, joka sijaitsee 
toistaiseksi Akiko Ahon luona, Stenbäckinkatu 12 C 83. Kirjoja 
v?i. Fnata, kun ensin soittaa Akikolle puh. 141910• Suurin osa 
kirjöistä on poistoja Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitokselta.
Kirjasto käsittää tällä hetkellä seuraavat niteet:
Akutagawa, Ryunosuke, Tales Grotesque 
and Curious. Hokuseido, Tokyo 1938. 
144 s.

Corazza, Heinz, Japan - Wunder des 
Scwertes. Klinghardt & Biermann, 
Berlin 1935.154 s. + kuvaliite.

Hearn, Lafcadio, Kokoro. Bernhard 
Tauchnitz, Leipzig 1907. 280 s.

Hearn, Lafcadio, Maidan. Bernhard 
Tauchnitz, Leipzig 1907. 255 s.

Hearn, Lafcadio, Out of the East. 
Bernhard Tauchnitz, Leipzig 191〇. 
286 s.

Kindaichi, Haruhiko, The Japanese 
Language. Tuttle, Tokyo 1978. 295 s.

Nitobe, Inazo, Bushido, Japans 
själ. Wahlström & Widstrand, Stock
holm 1906.195 s.

Ohira, Masayoshi, Brush Strokes. 
Moments from My Life. Foreign 
Press Center, Tokyo 1979.187 s.

Orientaliska Studier Nr 35-36 (1979).
Specialnunmer med japanska noveller. 
Föreningen för Orientaliska Studier, 
Stockholm 1979. 78 s.

Rosny, L^on de, Catalogue de la 
bibliotheque Japonaise de Nordenskiöld. 
Bibliothfeque Royale de Stockholm.
Paris, L'intprimerie Nationale 1883.359 s.
Sei Shonagon, Das Kopfkissenbuch der 
Dame Sei Shonagon. Ernst Heimeran 
Verlag, 1944. 96 s.

A Short Bibliography on Japan. The 
Kokusai Bunka Shinkokai, Tokyo 1934.32 s.

Wendt, Ernst von, Kärlek och vär i 
Japan. Japanska dikter i svensk om- 
klädnad. Schildt, Helsingfors 1925.168 s.
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? MITÄ MIELTÄ MISTÄKIN ?
Japani on henkeä kohti laske
tussa kansantuotteessa hiljat
tain ohittanut Suomen. Usein 
ajatellaan, että japanilaiset 
ovat saavuttaneet vaurautensa 
ihmisen hyvinvoinnin kustan
nuksella. Kuitenkin vertailu
lukujen valossa japanilaisten 
keski-ikä on pidempi kuin suo
malaisten, lapsikuolleisuus on 
alhaisempi, työtapaturmia on 
vähemmän kuin Suomessa, samoin 
itsemurhia.
Tähän saavutukseen ei ole pää
dytty itsestään, vaan se on 
ollut kovan työn ja yhteisen 
tavoitteellisen pyrkimisen tu
losta .
(Suomen Tokion teollisuussih
teerin Anders Diehlin esitel
mästä helmikuussa 1981.)
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