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Hyvä JKYläinen,

Japanilaisen kulttuurin ystavien neljännen toimikauden toiminnasta
vastaavat seuraavat henkilöt:
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
1• varajäsen
2. varajäsen
Harrastuspiirivastaavat
Historia ja yhteiskunta
Kalligrafia
Kielipallo
kirjallisuus

Timo Rajakangas
Ronny Rönnqvist
Paula Lappalainen
Riitta Rouhiainen
Liisa Nuppola
Junichiro Okura
Keiko Yoshizaki
Raija Yosninari
Juhar-Petri Tyrkkö

8731237
595060
661316
712014
784611
448836
795151
663929
4682516

Kukkien asettelu

Ronny Rönnqvist
Liisa Nuppola
Keiko Yoshizaki
Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko
Marjatta Masuda
Pirkko Tuominen

595068
784611
795151
481415
788681
676832

Muut toimihenkilöt
Jäsenlehtivastäava
Postivastaava
Tilintarkastaja
Tilintarkastaja

Marjatta Masuda
Helena Gray
Akiko Aho
Virpi Turunen

788681
419100
8732017

Säilytä tämä luettelo, jotta ongelmien ilmetessä yhteydenotto kävi
si vaivattomasti.

Edellä lueteltujen henkilöiden lisäksi on yhdistyksessämme vielä
useita 皿itäkin jäseniä, joiden apuun johtokunta tietää voivansa
turvautua tarpeen vaatiessa. Huolestuneisuutta jatkon suhteen ai
heuttaa kuitenkin jäsenkunnan yleinen välinpitämättömyys, pari
esimerkkiä: Yleiskokoukseen vaivautui paikalle 17 jäsentä. Jäsenkyselyyn vastasi 24 jäsentä. Tällaista taustaa vasten saatettiin
kin yleiskokouksessa olla jokseenkin yhtä mieltä siitä, että Mmata
lan profiilin** toimintapolitiikka Heijastanee parnaiten jäsenkunnan
odotuksia onjelmamme suhteen. Toimintaa tullaan siten tänä vuonna \
jatkamaan lähinnä entisin muodoin mutta mahdollisesti “hiljaisemmal
la vauhdilla**. Uutuutena ovat kevätkaudella säännöllisesti pidettä
vät JKY-illat, joissa jäsenten toivotaan tutustuvan paremmin toi
siinsa eri teemojen pohjalta käytävien keskustelujen kautta. LIahdOl
li suu s spontaani suuteen tullaan kuitenkin säilyttämään illanvietois
sa etukäteen sovituista ainepiireistä huolimatta.
Alkaneen toimintakauden kiistämätön kohokohta Jtulee kuitenkin ole
maan kesäkuuksi kaavailtu No-teatterirynmän vierailu, jota on valmisteltu jo viime syyskuusta lähtien. Yhdistyksellämme on täysi valmius
nankkeen toteuttamiseen., mikäli vain Japan Foundation suostuu vastaa^maan matkakustannuksista. Asia ratkennee kuluvan kuukauden aikana.

Toivokaamme JKY:lle menestystä toimikaudella 19821
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JAPANIN

horisontti

Japanilainen kirjoitusjärjestelmä

on monesta syystä hyvin mielen
kiintoinen. Miksi pidetään kiinni tästä monimutkaisesta kirjoitus
tavasta? Eikö olisi järkevämpää siirtyä roomalaisiin aakkosiin?
Nämä ovat usein toistettuja kysymyksiä. (Katso Pirjo-Riitta HakariKuusikon artikkeli Helsingin Sanomissa 20.9.1981.)Tässä en vas
tausta sen enempää pohdi, mutta mainitsen sen, että japanilaiset
usein sanovat jopa ajattelevansa kanji-merkein： Kuinka niitä sitten
voisi poistaa?
Kuitenkin Japanissakin ollaan huolestuneita kanji-kirjoituksen tu
levaisuudesta. Opetusministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin ja lisännyt yleisesti käytettävien kanji-merkkien lukumäärää. Vuodesta (
1946 lähtien käytössä olevaan yleiskanj i-listaan (1850 merkkiä)
on lisätty 95 merkkiä. Nyt koulukirjoissa, sanomalehdissä jne.
voidaan käyttää 1945 eri kanji-merkkiä. Lisäksi on 166 merkkiä
(lisäys 54 merkkiä), joita saadaan käyttää erisnimissä.
Pakollisten kanji-merkkien lisäämistä on perusteltu sillä toiveella,
että kun annetaan mahdollisuus käyttää useampia kirjoitusmerkkejä,
kansalaiset tarttuvat tilaisuuteen ja uhkaava kanji-lama pystytään
torjumaan.
2.10.1981 oli Asahi Shinbun*issa aihetta käsittelevä artikkeli.
Lehden mukaan uusia viikkolehtiä ilmestyy tuhkatiheään, vuonna 1979
ilmestyi 200 uutta lehteä, 235 vuonna 1980 ja noin 200 vuonna 1981.
Kaikil1a lehdillä on yhteisenä piirteenä lisääntynyt katakanojen ja
roomalaisten kirjainten käyttö. Viimeisten kolmen vuoden aikana,
ilmestyneiden uusien lehtien nimissä on kanji-merkkien käyttö har
vinainen poikkeus.
Suurin osa viikkolehdistä on nuorten- tai naistenlehtiä. Lehtien
nimet harkitaan mahdollisimman paljon tunteisiin vetoaviksi.
Asahi Shinbun on haastatellut Heibon Shunpansa-nimisen kustantamon
edustajaa, joka sanoo:nNyt on länsimainen kirjoitustapa muotia.
Uuden lehden nimen merkityksellä ei ole väliä, nimi on kuin tava
ramerkki, tuotteen symboli. Vaikka käytettävissä olevia kanjimerkkejä on lisätty, se ei tule vaikuttamaan mitenkään lehtien
käytäntöön tai sisältöön*'.
Muutamia "nuorten tunteisiin vetoavia" uusien lehtien nimiä: More,
JJ, Mc-Sisters, Eyes, Hotdog, With, Brutus, Today...
Kiotolaisen yliopiston professori Tadao Kawajimaa on haastateltu
/
samassa artikkelissa. Hän sanoo uskovansa, että nykyinen suuntaus \
jatkuu ja tulevaisuudessa japanilaiset käyttävät kanji- ja hiraganamerkkien ohella yhä enemmän katakana-merkkejä ja roomalaisia
aakkosia. Lopuksi hän sanoo:"NIHON BUNKA WA GOMOKUZUSHI BUNKA NI
NATTE IKU DAROO". Aika vapaasti käännettynä: Japanilainen kulttuuri
kehittynee seitsemän sortin soraksi.
MM

u, ame = sade
Alkujaan kuvassa oli pilvi
ja siitä putoavia sadepisa
roita. Myöhemmin tuli pil
ven yläpuolelle vielä yksi
viiva, joka kuvaa taivasta.

Kon, komaru = kärsiä, olla
vaikeuksissa
Puu suljetussa tilassa ei
pääse kasvamaan ja siis
"kärsii”•
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Ka, nani = mitä, mikä
Kuvassa on kaksi metsältä pa
laavaa miestä» He kantavat
välissään saalistaan ja kat
selijat ajattelevat: Mitä
heillä on?

Ho, kata = suimta
Kiinni sidottu pieni vene
liikkuu tuulen mukana ja
näyttää sen suunnan.

Yu, tomo = ystävä
Merkki on alunperin kuvanajoista henkilöä terveh
timään ojennettuja käsiä.

u, hane= höyhen
Alkujaan kuva linnun siivistä.
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SUOMALAISET JUHLA- JA MERKKIPÄIVÄT
huhti-, touko- ja kesäkuussa

Palmusunnuntai (4.4.)
Palmusurmuntai on pääsiäistä edeltävä sunnuntai ja Suomessa on
tällöin tapana tuoda kotiin pajunoksia, "pajunkissoja'*, jotka
kuvaavat palmunlehviä, joita ihmiset heittivät tielle Jeesuksen
ratsastaessa aasilla Jerusalemiin.
Karjalassa palmusunnuntajntraditioihin kuuluu virpominen. Sana
"virpa" tulee venäjänkielisestä pajua merkitsevästä sanasta.
/
Lapset käyvät virpomassa sukulaisiaan ja naapureita. He tulevat *
taloihin koristeltuine pajunoksineen ja toivottavat onnea ja
menestystä lausumalla runon, virpoluvun. Virpojia muistetaan
pienillä lahjoilla.
Pitkäperjantai (9.4.)
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivä, jota Suomessa on aikaisem
min vietetty hyvinkin hiljaisesti. Vierailuja ja kylässäkäyntiä
on vältetty.
Pääsiäinen (11-12.4)
Juutalaisille pääsiäinen on Egyptin orjuudesta vapautumisen muis
topäivä ,kristityille Kristuksen ylösnousemuksen juhla.
Pääsiäinen on kevätpäiväntasausta seuraavana täydenkuun jälkei
senä sunnuntaina.
Juutalaisesta pääsiäisestä periytyvää happamatonta leipää vastaa
Suomessa mämmi. Myös kananmunat ovat toinen tavallinen pääsiäisruoka. Ortodoksien keskuudessa on tavallista maalata munia
Kristusta symboloivilla kuvioilla.
Kansanperinteen mukaan pääsiäisaamun aurinko noustessaan tansii
ja tätä on noustu katsomaan ja auringonnousun tavasta on ennus
tettu vuodentuloa ja säätä. Vilja- ja karjaonni olivat aiemmin
pääsiäistaikojen aiheina. Kokkoja polttamalla karkoitettiin
pahat henget.
Mikael Agricolan päivä (9.4.)
Mikael Agricola (n.1510-9.4.1557) oli Suomen uskonpuhdistaja ja .
suomalaisen kirjallisuuden isä. Hän kirjoitti ensimmäisen suomeni
kielisen aapisen ja käänsi suomeksi Uuden testamentin ja loi näin
suomen kirjakielen. Hän joutui mukaan myös valtiolliseen elämään
ja kuoli palatessaan Moskovan rauhanneuvotteluista (Kustaa Vaasan
Venäjän sota) 9.4.1557 Kuolemanjärvellä ja hänet haudattiin Vii
puriin.
Vappu (1.5.)
Vappu on työläisten mielenosoituspäivä. Myöskin ylioppilaat
juhlivat vappua omine perinteisine menoineen. Usein vapusta
puhutaan myöskin kevään juhlana, ainoana vaikeutena on vain, että
kevät ei kertakaikkiaan tule vielä vappuna Suomeen. Kaikki eivät
ole ylioppilaita eivätkä myöskään tunne kuuluvansa työväestöön.
Jotta kukaan ei jäisi vapun vietossa ulkopuoliseksi, on vappua
alettu juhlia myöskin suomalaisen työn päivänä (ks. almanakka).
Sima kuuluu vappuun yhtä oleellisesti kuin joulukuusi jouluun
tai kokko juhannukseen.

Äitienpäivä (9.5)

Äitienpäivän vietto on lähtöisin Yhdysvalloista. Päivän tarkoituk
sena on muistaa äidin työtä. Suomessa äitienpäivää vietettiin
ensimmäisen kerran 1918. Äitienpäivää vietetään toukokuun toi
sena sunnuntaina. Äitiä muistetaan kortilla ja kukkasilla sekä
pienellä lahjalla. Äitienpäiväkukkia ovat sini- ja valkovuokot
ja mikäli kukka ostetaan, on se tavallisesti ruusu.
Snellmanin päivä (12.5.)

Johan Vilhelm Snellman (12.5.1806 - 4.7.1881)oli suomalainen
filosofi, yhteiskunnallinen kirjailija ja valtiomies. Hän vai
kutti ratkaisevasti siihen, että suomen kieli vuonna 1863 anne
tulla asetuksella korotettiin tasa-arvoiseksi ruotsin rinnalle
maan viralliseksi kieleksi.

Kristuksen taivaaseenastumisen päivä (15.5.)
(
Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän ajan ylösnousemisensa
jälkeen ja sitten hän meni takaisin taivaaseen. Helatorstai eli
"pyhä" torstai (nimitys johdettu suoraan ruotsin kielestä) on
40 päivää pääsiäisestä. Vuonna 1973 meillä helatorstain vietto
siirrettiin lauantaiksi ja päivän nimi muutettiin Kristuksen
taivaaseenastumisen päiväksi.
Helluntai (29-30.5)
Helluntai on Pyhän Hengen juhla ja kristillisen seurakunnan syn
tymisen juhla. Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisestä.
Juhannus (26.6.)
Juhannusta on vietetty Johannes Kastajan, Kristuksen edelläkävi
jän päivänä ja juhlana 24. kesäkuuta. Juhannusta vietetään Suo
messa nykyisin kesäkuun 2〇. ja 26. päivän välisenä lauantaina.
Juhannuksena pohjoinen luonto on kauneimmillaan ja kesäyö valoisimmillaan. Kodit koristellaan kukin ja koivunoksin, maaseudulla
portaiden eteen tuodaan juhannuskoivut. Etelä-Suomen ja saariston
ruotsinkielisillä alueilla juhannuskoivua vastaa juhannussalko.
Viimeistään juhannussaunassa kylvetään tuoreella vihdalla.
Juhannusaaton kohokohta on kokon polttaminen järven rannalla.
Juhannus on suosittu hääpäivä.
Juhannus on myös Suomen lipun päivä vuodesta 1927.
P. Kuisma

Kirjallisuutta:
Kalevalaseuran vuosikirja 59, Juhlakirja : suomalaiset merkki
päivät, 1979.
Lempiäinen, Pentti, Pyhät ajat,1976.
Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto, 7.p.,1981
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JAPANILAISET JUHLA- JA MERKKIPÄIVÄT
HUHTI-KESÄKUU1

Toisen maailmansodan loppuun saakka japanilaisten juhlapyhät pe rustuivat suurimmaksi osaksi keisarihuoneen rituaaleihin. Sodan
jälkeen vuonna 1948 saatiin laki kansalaisten juhlapyhistä. Uuden
lain mukaan juhlapyhien tulee pohjautua kansan kulttuurin ja joka
päiväisen elämän perinteisiin, mutta huhti-kesäkuussa on monia
valtiollisia juhlapyhiä.
KEISARIN SYNTYMÄPÄIVÄ 29.4
Tenn tanjobi
Keisarin syntymäpäivä ja Valtion perustusjuhla 11.2 (Kenkoku kinenbi, päivä, jolloin legendan mukaan keisari Jimmu kruunattiin. Kan
sallinen juhlapyhä vuodesta 1967.) ovat sodanjälkeisessä Japanissa
ainoat keisarihuoneeseen perustuvat juhlapyhät.
Japanissa käytetään länsimaisen kalenterin ohella omaa ajanlaskutapaa. Keisarin vaihtuessa alkaa aina uusi ajanlasku. Nyt meneil
lään oleva SHOWA-kausi on järjestyksessä 124. SHOWA tarkoittaa
loistavaa harmoniaa.

)

PERUSTUSLAIN MUISTOPÄIVÄ 3.5
Kenpo kinenbi
3.5.1947 tuli voimaan nykyihen perustuslaki. Toisin kuin keisari
Meijin imperialistinen perustus laki, uusi laki korostaa kansalaiten perusoikeuksia. Lain voimaantulosta lähtien ovat sitä koskevat
mielipiteet jakautuneet jyrkästi kahtia. Osa sanoo, että tämä Ame
rikkalaisten sanelema laki tulee hylätä, japanilaisilla täytyy olla
oma armeija. Toinen puoli on ylpeä perustuslaillisesta rauhanjulis
tuksesta ja haluaa ehdottomasti säilyttää lain. Näissä erimielisyyk
sissä on usein polttopisteessä kabinetin jäsenten perinteinen käyn
ti Yasukuni-pyhäkössä kunnioittaakseen sodassa kaatuneiden muistoa.

LASTEN PÄIVÄ 5.5
Kodomo-no-hi tai Tango-no-sekku
Alun perin poikien juhlapäivä. Tyttöjenpäivä on 3.3 vietettävä
Momo-no-sekku. Lasten päivänä laitetaan kodin räystäisiin iirik
sen kukkia ja maliruohoa, nämä ajavat pois pahat henget. Tapana
on syödä erilaisia riisikakkuja (chimaki=bambun lehtiin kääritty
riisikakku, kashiwa-mochi=tammen lehtiin kääritty). Jos perheessä
on poikia, asetetaan esiin koristehaarniska ja sotilasnukkeja,
portin eteen pystytetään koinobori-salko. Näillä menoilla toivo
tetaan menestystä elämän varrella lapsille.
Viikkoa Keisarin syntymäpäivästä Lastenpäivään kutsutaan Golden
Week'iksi. Monet ottavat välipäivät töistä vapaaksi ja lähtevät
matkalle. Siksi tällä viikolla tiet, junat ja huvittelupaikat ovat
kaikki aivan täynnä.

)
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JOKAVUOTISET PERINNEPÄIVÄT
HUHTI-KESÄKUU

VIHREÄ VIIKKO alkaen 1.4
Midori no shukan
Tarkoituksen a rohkaista kansalaisia istuttamaan puita ja säästä
mään luontoa.

KUKKAJUHLA 8.4
Hana matsuri
Buddhan syntymäpäivä. Tapana on mennä temppeliin ja kaataa makeaa
vihreää teetä Buddhan patsaalle.

POSTIN MUISTOPÄIVÄ 20.4
Teishin kinenbi
Tänä päivänä vuonna 1871 alkoi postijärjestelmä toimia.

VAPPU 1.5
Mee Dee (= May Day)
LINTUVIIKKO alkaen 10.5
Aicho shukan
'Suojelkaamme lintuja on viikon motto.
LIIKENNETURVALLISUUSVIIKKO alkaen 11.5
Haru no kötsuanzen undo

ÄITIENPÄIVÄ toukokuun toinen sunnuntai
Haha no hi

HAMPAITTENHOITOPÄIVÄ 4.6
Mushiba yoböde. (Nimessä sanaleikki, 6=mu, 4=shi, mushiba=rikkinäinen
hammas)
AJANKÄYTÖNPÄIVÄ 10.6
Toki no kinenbi
Tänä päivänä iskostetaan mieliin oikean ajankäytön tärkeyttä..
Koonnut Tamotsu Furukawa
MITA MIELTÄ MISTÄKIN
Kääntänyt MM
-Suosittelen käyntiä Kurashikissa, vanhassa kaupungissa, joka si
jaitsee Osakasta länteen. Kurashikissa voitte nähdä kauniin sisämeren rannalla vanhan kaupunginosan sekä uuden teollisuusalueen , ))
ja nopean kehityksen aiheuttaman hienoisen hämmennyksen.
一 Kun modernisaatio kehittyy liian nopeasti välittämättä kauniista

perinteistä , alkaa vastakkainen voima toimia säilyttääkseen nämä
perinteet. Nykyään joka puolella Japania vietetään paljon enemmän
hauskoja kansanjuhlia kuin aikaisemmin. Elämme perinteiden elpy
misen aikaa.
(Mr. Yoshiro Kurisaka, Japan Institute of Social and Economic
Affairs. Lecture in Helsinki 4.2.-82)
"气
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KIRJAESITTELY
Miharu Inagaki: SUOMI ON KISSANKIELTA

Mitä tapahtuu Tokiossa syntyneelle ja kasvaneelle japanilaistytöllet
kun hän asuu Helsingissä? Tästäkin kerrotaan jokin aika sitten To
kiossa julkaistussa nuoren japanilaisen naisen suomalaisten elämää
ja kulttuuria käsittelevässä kirjassa.
Kirjailija - Miharu Inagaki - on opiskellut Tokio Geiputsu Daigakus-ヽ
sa (kuuluisa yliopisto, missä voi opiskella eri taiteenaloja) ja
kirjoittanut pro gradu-^tutkielmansa aiheenaan Akseli Gallen-Kallela.
Myöhemmin hän on suorittanut Helsingin yliopistossa suomenkielen
approbatur-kurssin parhaalla mahdollisella arvosanalla. Nykyään hän
työskentelee Tokiossa Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemisen hyväksi.

Kesäkuussa 1980, vähän ennen kuin kirjailija palasi Suomesta takai
sin Japaniin, julkaisi Yhteishyvä-lehti hänen pakinansa, jolla oli
sama nimi kuin tässä kyseessä olevalla kirjalla. Mistä nimi on saa
nut alkunsa, selviää seuraavasta kirjasta otetusta katkelmasta:
•'Suomalaiset sanovat "niin,niin” myötäillessään toistensa puhetta.
Kun keskustelukumppanini sanoo "niin,niin, niin, niin", tuntuu
kuin puhuisin kissan kanssa. Kerran soittaessani ystävälleni hän
vastasi puhelimeen "niin". Hämmästyin kovasti. Hetken ajattelin,
että puhelimeen oli vastannut kissa."*
Kirja esittelee hauskalla tavalla suomalaista kulttuuria ja kieltä,
myös murteita. Omat vaikeudet ja erehdykset suomea opiskellessa,
sauna, kesämökkielämä ja perunat ovat myös päässeet kertomukseen
mukaan. Kirja on kirjoitettu kevyesti ja humoristisesti, usein aivan
ratkeaa nauruun. Suosittelen kevään joutohetkien luettavaksi.
Kustantaja: Bunka Shuppan Kyoku, 900 jeniä.
Kirjaa ei ole suomennettu.

*Japanilaiset matkivat kissan naukumista sanomalla Mniin,niiin,niinu.

Tomoko Kataoka
Kääntänyt MM

Erään yliopiston professori vieraili Nan-inin, Japanilaisen mesta
rin, luona esittääkseen kysymyksiä Zenin opeista.
Nan-in tarjosi teetä. Hän kaatoi vieraansa kupin täyteen Ja Jat
koi vain kaatamista. Professori katseli kupista tulvivaa teetä
kunnes ei enää voinut olla huudahtamatta: "Kuppihan on täynnäl
Siihen ei mahdu enempääl" Nan-in vastasi: "Kuten tämä kuppi
olet sinäkin täynnä omia ajatuksiasi Ja mielipiteitäsi. Kuinka
voisin saada sinut ymmärtämään mitään Zenistä, Jos et ensin tyh
jennä kuppiasi?"
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HARRASTUSPIIRIT
31.3.1982

JAPANILAISET JA SUOMALAISET MYYTIT
alustajina Keiko Yoshizaki ja Paula Lappalainen

28.4.1982

MUSIIKKI
Jokainen voi tuoda mielimusiikkiaan (japanilaista)
Nämä JKY-illat järjestetään Lallukan taiteili jakodissa, Apollonkatu 13 alkaen klo 18.00.

26.5.1982

BISCO-ILTA
Iltaa vietetään Liisa Nunnolan luona Sopulitie
00800 Helsinki 80 alkaen klo 19.0〇•

KEVÄÄN

4,

TAPAHTUMAT

KALLIGRAFIA

Harrastuspiiri kokoontuu kevään aikana kolme
kertaa lauantaisin. Kokoontumisnäivät ovat
13.3, 3.4., 24.4. Aika klo 12-14..
Paikka: Helsingin kaupungin työväenopisto,
Helsinki-sali,
Helsinginkatu 26, 4 krs.
Kataoka-sensei on lupautunut opettamaan. nKatseluonpilaatkin*' ovat tervetulleita.

KIRJALLISUUS

Kirjallisuuspiiri kokoontuu 2.4.1982 klo 19.00
Marjatta Masudan luona, Tuhkimontie 7-9 D 25,
Helsinki 82. Osallistujia pyydetään soi ttamaan
etukäteen puh. 7556195.
Aiheena on "runous”. Saamme vieraaksemme kir
jailija Aki Luostarisen. Hän kertoo omasta tuo
tannostaan, vastaa kysymyksiin ja osallistuu
keskusteluumme.
Aki Luostarinen on julkaissut neljä runoteosta:
Näinä aikoina on haaveista vaiettava, -76
Luonnostani, -78
Kosmoksen lapset,-79
Tyrannit voivat hyvin, -81

IKEBANA

Ikebana-piiri kokoontuu Pirkko Tuomisen luona
Särkiniementie 2, 0021 〇 Helsinki 21,puh. 676832
Pirkolle voi soittaa ja tiedustella kokoontumisaikoja ym. tarkemmin.

KIELIPALLO

Tervetuloa sekä japanilaiset että suomalaiset
joka kerta.
Kerrotaan paljon suomalaisia vanhoja
tarinoita.
12.5.1982 Kerrotaan japanilaisia hauskoja
tarinoita.
26.5.1982 Vertaillaan sekä japanilaista että
suomalaista maalaiselämää•
Paikka on sama ja tuttu eli K・ Yoshizakin luona
Väinölänkatu 15 E 64.
Bussi; 62.64.65

30.4.1982
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PÄÄTOIMITTAJAN

PALSTA

HYVÄT JÄSENYSTÄVÄT

Uuden vuoden alkaessa on jäsenlehden toimituksessakin tapahtunut
muutoksia. Piki kaksi vuotta lehden päätoimittajana toimittuaan
on muiden kiireidensä vuoksi luopunut tehtävästä. Mutta ei hätä
ole tämän näköinen - hän on edelleen luvannut olla tukenamme ja
turvanamme. Kiitos kaikkien puolesta Pikille sekä menneestä että
tulevasta annista yhdistyksemme hyväksi.

Jäsenlehden nääasiallinen tarkoitus on tietysti tiedottaa jäsenil
le yhdistyksen sisäisistä toimista ja tapahtumista sekä lisäksi
informoida muusta japanologian alalla tapahtuvasta. Tämä lehtemme
on kuitenkin ainoa kaikki jäsenet säännöllisesti saavuttava yhdys
side. Tästä syystä kaikki sen mahdollisuudet pitäisi käyttää hy
väksi niin tarkkaan kuin vain voi. Yhdistyksemme tarvitsee ideoita
ja intoa entisen lisäksi, uutta eteenpäin vievää voimaa.
Saadaksemme jotakin tästä yhteistoiminnastamme vastaisuudessakinsiis tietoa ja ymmärtämystä Japanin kulttuurista- on meidän säi
lyttävä elävänä organisaationa. Elävyys vaatii monimuotoisuutta,
vähäpätöisemmät alueet ja käytännön asiat mukaanluettuina. Ennen
kaikkea elävyyden ehtona on, että pyrimme kehittämään ja syventä
mään toimintaamme. Siis kirjoittakaa, kertokaa, ehdottakaa, kysykääT Käyttäkää hyväksenne jäsenlehteä, se on hyväksi yhdistyksel
lemme.
Jäsenkyselyn on 6.2 mennessä palauttanut 24 jäsentä. Muistakaa,
ett§ kyselyn palauttaminen auttaa yhdistyksen toimintasuuntien
kehittämisessä. Ei sitä sovi unohtaa laatikon pohjalle ja mikäli
se on unohtunut, niin vieläkään ei ole liian myöhäistä palauttaa
sitä» (Osoite: JKY, P1 5〇5, 00101 HKI 10)

Kysely on tähän mennessä tuottanut kaksi toivomusta. Suvi Ruotsi,
os. Hietaniemenkatu 14 A 5〇5, 00100 H:ki 10, toivoo esitelmää
aiheena Zen-buddhismi. Hän suunnittelee aiheesta lehtikirjoitusta
ja etsii yhteyttä henkilöihin, jotka voisivat antaa vihjeitä tie
tojen keruuta varten.
Ulla Koskelainen, os. Niskakätu 28 B 22, 80100 Joensuu 10, on lähet
tänyt kirjeen, joka vähän lyhennettynä kuuluu seuraavasti:
Minulla on ystävä Japanissa, joka miettii saisiko hän työtä Suomessa
ja kestäisikö hän elämää vieraassa maassa. Kaipaan tietoja japani
laisten Suomi-kokemuksista. Miten nopeasti japanilaiset ovat oppi
neet suomenkielen, miten tänne sopeutuneet, mitä olisi hyvä tietää,
jos aikoo muuttaa Suomeen jne.
Olisin kiitollinen kaikista asiaan liittyvistä tiedoista, pienistä
kin tiedoista. Vastaukset tervetulleita myös englannin- ja japanin
kielisinä.
Hyvää vuoden jatkoa kaikille：

19

新編集長よソ

Seuraava jäsenlehti ilmes
tyy kesäkuussa ja siihen
tarkoitettu aineisto uyydetään lähettämään päätoi
mittajalle 15.5 mennessä.
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