J.K.Y

Kevät-83

2

KATSE ETEENPÄIN...

Jälleen on yksi vuosikokous takanamme ja uusi johtokunta va
littu luotsaamaan yhdistystämme sen viidennelle toimikaudelle.
Ilman eväitä ei uudistunut johtokunta lähde tälle taipaleelleilahduttavan moni jäsen oli löytänyt tiensä Lallukan juhla
saliin keskustelemaan yhdistyksemme toiminnan suuntaviivoista.
Siellä tehdyt ehdotukset ja toivomukset jätettiin vastavalitun
johtokunnan pohdittaviksi.

Suurempia mullistuksia yhdistyksen toiminnassa ei toki ole
odotettavissa. Vuosien mittaan muodostuneet toimintamuodot
säilynevät, eikä niitä ole syytä muuttaa ilman painavia syitä.
Tässä suhteessa on annettava täysi tunnustus yhdistystä monta
vuotta johtaneelle Timo Rajakankaalle, joka tällä hetkellä
täyttää isänmaallista velvollisuuttaan siellä jossakin.
Kevätkauden toiminnassa tulemme siis edelleen noudattamaan
jonkinlaista ” matalan profiilin n-ohjelmaa. Tämä siksi, että
Japanin-harrastukseen liittyvää toimintaa on runsaasti tarjol
la kevätkaudella 1983, joten on olemassa vaara, että pienimuotoisemmat tapahtumat eivät jaksa innostaa edes aktiivisim
pia jäseniä. Joitakin kohokohtia toki tullaan järjestämään
tälläkin kevätkaudella, esimerkiksi yhdistyksen myyjäiset
27.3 sekä kesäkuun alussa järjestettävä nuorten japanilaisten
muusikkojen konsertti, josta enemmän tuonnempana.

Sen sijaan pyrkimyksenä olisi edeleen kehittää kädessänne
olevaa jäsenlehteä. Jäsenlehden ilmestyminen on tapahtuma,
joka tavoittaa jokaisen jäsenen - asuipa hän sitten SuurHelsingin alueella, muualla Suomessa tai ulkomailla. Tämän
takia lehden painoluokka on suurempi kuin pienimuotoisen
jäsentilaisuuden, joka parhaassakin tapauksessa tavoittaa vain
kourallisen Helsingissä asuvia jäseniä - kokemusten mukaan ei
aina sitäkään.
Hyvän jäsenlehden toimittaminen ja materiaalin kerääminen ei
kuitenkaan saa - eikä voi - jäädä yksinomaan lehden päätoi
mittajan harteille. Tähän tarvitaan koko jäsenkunnan myötä
vaikutusta. Ottakaamme siis itseämme niskasta kiinni ja
pommittakaamme päätoimittajaa avustuksilla. Aiheista ei pitäisi
olla pulaa: lyhyitä Japanin-aiheisia faktajuttuja eri aloilta,
tapahtumainfoa, matkaelämyksiä, kirja-arvosteluja, kuulumisia,
kysymyksiä, toivomuksia jne. Kaikilla meillä on jotain mielen
kiintoista sanottavaa.

Älkäämme myöskään unohtako oman kulttuurimme esittämistä
yhdistyksemme japanilaisille jäsenille. Myös tämä puoli kuuluu
yhdistyksemme ja sen jäsenlehden tehtäviin.
Jäsenlehteä siis kannattaa kehittää, onhan meillä hyvänä ja
velvoittavana esimerkkinä viimeisin 1IASHI-julkaisun numero 一
auttakaamme siis päätoimittajaa tekemään jokaisesta jäsen
lehden numerosta H miniatyyri-HASHI ” ・

R.R.
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KEVÄÄN

TAPAHTUMAT

DIA-ESITYS nJapanilaisen arkkitehtuurin historia"
Keiko Yoshizaki esittää katsauksen Japanin arkki
tehtuurin tyylisuunnista ja taustatekijöistä.
Tarkemmat tiedot välitiedotteessa.
KONSERTTI "Veden ääni"
9.6. pidetään Temppeliaukion kirkossa nuorten
japanilaisten konsertti. Tällä kertaa pianomusiikin
ja laulujen lisäksi esitetään kamarimusiikkia.
Aika ym. ilmoitetaan tarkemmin välitiedotteessa.

HARRASTUSPIIRIT
Kielipallo

Kielipallo kokoontuu Keiko Yoshizakin luona
Väinölänkatu 15 E 64. Bussit 62,64,65.
Aiheena on maitten välisten ajatustapojen tausta
tekijät. Lisäksi yritetään kääntää hauskoja japani
laisia tarinoita suomeksi. Kaikki kiinnostuneet
tervetulleita. Aika: klo 18.00 lähtien.
Päivät: 27.4, 11.5, 25.5, 8.6, 22.6

Kirjallisuus

Kirjallisuuspiiri suunnittelee retkeä kirjailija
Kai Niemisen luo kesällä. Perillä viihdytään yhdessä
ja keskustellaan kevään aikana radiossa esitetyistä
kuunnelmista. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

UUDET=HARRASTUSPIIRIT
Shogi-nelin harrastuspiiri
Uusien jäsenien myötä avautuu meille uusia japanilaisuuden
alueita. Shogi on vanha, shakkia jonkinverran muistuttava ja
Japanissa erittäin suosittu peli. Tervetuloa "aivovoimistelijoiden" mukaan.
•
Aika: 24.4.1983, klo 14.00 lähtien
Paikka: Seisuke Okada
Koivumäentie 18 B 44
01230 Vantaa 23
puh.8764639
Bussiyhteys Rautatientorilta: 744(13.35), 743(13.50)

Teatteripiiri
Viime vuosikokouksessa päätettiin perustaa teatterikerho. Kerhon
tarkoitus on esittää omin voimin teatteria, kuunnelmia tai myös
vierailla teatterissa. Samoin on mahdollista tehdä tai kääntää
itse käsikirjoitukset kerhoa varten. Monia japanilaisia käsikir
joituksia on jo käännettykin suomeksi. Asiasta kiinnostuneet voi
vat ottaa yhteyttä Erkki Moilaseen puh. 443039. Tarkoitus on
kokoontua mahdollisimman pian toiminnan käynnistämiseksi.
Terveisin,
Erkki Moilanen

JAPANILAINEN

KOULU

KERTOMUS JAPANINKIELISESTÄ LAUANTA[KOULUSTA
Suomesta puhuttaessa tulee lähes kaikille mieleen metsät ja
järvet. Tämän maan pääkaupunkiin Helsinkiin perustettiin 1.3.1980
koulu, jossa on opetuskielenä japani.
Helsingin kaupunki on väenpaljoudesta kärsivän Tokion rinnalla
hiljainen ja kodikas paikka. Japanilaisia täällä asuu vajaat 200,
jotka ylimalkaisesti voidaan jaoitella suurlähetystön ja liike
yritysten henkilökuntiin perheineen, opiskelijoihin ja tänne
juurtuneisiin suomalaisen kanssa perheen perustaneisiin henki
löihin. Jo paljon ennen koulun perustamista oli tällaisten perheitten eräänä keskeisenä toiveena, että heidän lapsensa pystyi
sivät säilyttämään japaninkielentaitonsa tai, toisten kohdalla,
onpimaan jollakin keinolla japania. Toive alkoi toteutua, kun
silloinen suurlähettiläs Tetsusaburo Hitomi otti asian omakseen.
Valmisteleva komitea perustettiin 11.1.198〇. Kunniapuheenjohtajaksi tuli suuri«he11i1äs Hitcmi, puheenjohtajaksi Helsingin
Yliopiston opettaja Tadaaki Kawata, varapuheenjohtajaksi vanhem
pien edustaja Katsumasa Shibutani ja jäseniksi Hiroshi Fukuda,
Shoichi Emori, Hiroyuki Abe, Junichiro Okura, Virpi Turunen ja
Hina Yanagida. Hina Yanagida edusti koulun opettajia, muut Nippon
Clubia, suurlähetystöä, liikeyrityksiä, Japanilaisen kulttuurin
ystävät ry:tä ja nippon Clubin lastenkerhoa.

Järjestelykokouksia pidettiin muutamia, jonka jäsenten innokkaan
työn yksinomaista ansiota koulu saatettiin avata.
Avajaisjuhlallisuuksiin osallistuivat suurlähettiläs Hitomi,
Helsingin kaupungin kouluviraston koulutoimen johtaja Kauranne,
järjestelykomitea, vanhemmat ja heidän iloiset lapsensa. Näky
lämmitti vaikeissa olosuhteissa työskennelleen järjestelykomitean
jäsenten mieltä. "Vaikka alku lähtee lähes tyhjästä, luokkahuoneet
ovat vain lainassa eikä opetusmateriaalia juuri ole, olemme nyt
kylväneet pienen siemenen. Pitäkäämme siitä hyvää huolta", tuntui
olevan tunnelmanan juhlahuoneessa.

Aluksi oppilaita oli 17, jotka jaettiin kolmeen ryhmään. Opetta
jia oli kolme. Opetus tapahtuu lauantaisin klo 12.00-14.00.
Opetustyössä ko^jtasimme monenlaisia vaikeuksia. Ensinnäkin oppi
laiden ikäerot olivat suuret, ei voinut välttyä muodostomasta
yhdistettyjä luokkia. Toisena ongelmana oli kieli. Luonnollisesti
lasten, joiden molemmat vanhemmat ovat japanilaisia ja kotikieli
japani, ovat toisenlaisessa asemassa kuin ne lapset, joilla vain
toinen vanhemmista on japanilainen. Tietysti olisi ihanteellista,
jos ennestään japania ©saavien lasten taso pystyttäisiin säilyt
tämään ja muiden tasoa nostamaan, mutta tosiasiassa tämä on hyvin
vaikeaa. Ei ole myöskään helppoa saada aikaan r yhmien sisäistä
henkistä harmoniaa. Suuri ongelma on omien luokkahuoneiden, ur
heilukentän ja säilytystilojen puute.

Aikaa ja tilaa säästääksemme emme voineet paljon harjoitella
toukokuista oppilastöiden ja-taitojen esittelyjuhlaa sen enempää
kuin syyskuun urheilupäivääkään varten. Vaikka vaatimattomina,
nämä tilaisuudet kuitenkin pidettiin kaikkien suureksi tyydytyk
seksi. Tässä Nippon Clubin jäsenten antama apu oli suuriarvoista.

Puheenjohtaja Kawatan ansiosta tuli kouluumme tutustumaan 26.4
Helsingin Sanomien reportteri ja valokuvaaja. Seuraavana päivä-
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nä ilmestyi heidän artikkelinsa kuvineen, mikä auttoi tekemään
tunnetuksi koulumme toimintaa.
Joulukuussa vietettiin hauska joulujuhla yhdessä Nippon Clubin
lastenkerhon kanssa.

Tähän saakka ja tästä eteenpäin kasvamme ja kehitymme vähä vähäl
tä, monenlaisten mutkien, yritysten ja erehdysten kautta.
sekä opettajat että oppilaat vaihtuvat usein.Tämä johtuu toimin
tamme erityislaadusta, eikä asiaa voi auttaa. Kuitenkin on aina
sydäntäsärkevää hyvästellä pois muuttavia oppilaita. Mutta samoin
on aina ilo toivottaa uudet lapset tervetulleiksi. Oppilaiden
määrä on kasvanut hiljalleen, mutta koulun luonteesta johtuen
poissaoloja on paljon ja se aiheuttaa ongelmia opetustyöhön.
Koulun johdossa olevat henkilötkin ovat suurelta osin vaihtuneet,
mutta tunnen syvää kiitollisuutta kulloinkin vuorossa olleiden
jäsenten uhrautuvasta toiminnasta.
Päättäjäisjuhlaan otti osaa suurlähettiläs Koichiro Yamaguchi.
Keväinen oppilastöiden näyttely, urheilupäivä ja joulujuhla ovat
juurtuneet vakiintuneeksi käytännöksi. Tänä kesänä toteutimme
päivän kestävän bussiretkenkin... Näin koulumme kohta viettää
kolmevuotismerkkipäivää. ..Näin tänne pohjoiseen Helsinkiin kylvämämme siemen juurtuu, kasvattaa oksia. Me jatkamme uurastustam
me uneksien päivästä, jolloin siemenestä on kasvanut suuri puu.

HINA YANAGIDA
käänt. MM
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USA::ssa opiskeleva 20-vuotias japanilaistyttö Kazuko Yoshimoto,
#380 c/o College of Southern Idaho, P.O.Box 1238 Twin Falks,
Idaho 83301 USA. Harrastukset: jazz-tanssi, valokuvaus, musiik
ki, matkustaminen, ja ulkomaat.

15-18-vuutiaitten poikien ja tyttöjen kanssa kirjeenvaihtoon
haluaa miss Yoshie Nakashima. 3659-8 Nakamura Yoshiki, Yamaguchi
City. 753 Japan. Harrastukset: lukeminen, piirtäminen ja elokuvat.
Pianonsoittoa ja suomen kieltä opiskeleva, 22-vuotias, Sibeliuk
sesta ja Palmgrenista pitävä japanilaistyttö Tomoko Masuno haluaa
suomalaisen kirjeenvaihtotoverin. Osoite: 5-451 Makuhari-cho,
Chiba-City, Chiba, Japan. Harrastukset: kotonsoitto ja leipominen.
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YOICHIN JA FUSAKON SUOMI-VUOSI
Tämän lehden ilmestyessä Yoichi on jo lähtenyt kotimatkallensa,
mutta Fusako jatkaa vielä Helsingissä opintojaan toukokuun loppuun
saakka. ：• onien kiireittensä keskellä heiltä liikeni aikaa kertoa
hiukan lisää Suomen vuodestaan.
Olemme oppineet ja saaneet paljon sellaista, mitä emme osanneet
odottaakaan. Varsinkin suomalaiseen naiseen, naisen asemaan tutus-,
tuminen on antanut minulle paljon, kertoo Fusako. Tähän Yoichi
lisää vakavana, että niin hänellekin. TÄmä onkin helppo uskoa.
Aiemmin Yoichin vieraillessa luonamme, pyysimme häntä jäämään
illalliselle kanssamme. Hän lähti kuitenkin kotiin sanoen että
heillä on hänen vuoronsa valmistaa illallinen. Hyvä Yoichi：

Yoichin ja Fusakon päällimmäinen syy tulla Suomeen oli Kalevalan
ja. kansanrunouden tutkiminen. Muukin suomalainen kirjallisuus
kiinnostaa, varsinkin 1800_luvun lopulla alkaneen suomalaisuuden
nousun aikainen tuotanto. Kieli tuottaa vaikeuksia, suomea e i
vuodessa 〇ni tarpeeksi. Janiksi
suomalai sta kirjallisuutta on
käännetty hyvin niukasti, mutta Kalevalasta on kaksikin käännöstä.
Kakutan Forimoton käännös vuodelta 1937 on kaunista ja luontevaa
japania. Tamotsu Koizumin käännös vuodelta 1976 on sisällöltään
tarkemmin""alkuperäisen mukainen, mutta kielellisesti kömpelö»,
Yoichin mukaan Kalevalasta kiinnostunee n japanilaisen on syytä
lukea molemmat käännökset. Yoichi sanoo, että Kalevalassa on vielä
paljon selvittämättömiä alueita. Mikä tai mitä oli todella esimer
kiksi Sampo? Häntä kiinnostavat myös Neuvostoliitossa tehdyt Kaleva
la- tutkimukset ・

Yoneyan pariskunnan toinen mielenkiinnon kohde on suomalainen
koulutus. Fusakon mukaan Suomessa ollaan paljon edellä Japania
vammaisten huollon ja koulutuksen suhteen.- Opettajan työn suh
teen he esittivät mielenkiintoisia näkökulmia. He sanoivat kadeh
tivänsä suomalaisten virkaveljiensä mahdollisuutta syventyä ope
tusaineeseensa ja -metodeihin. Japanilaista opettajaa rasittavat
z
monet muut velvollisuudet opetuksen lisäksi. Lauantaisin koulu
loppuu puoleltapäivin, muina arkipäivinä opettajat ovat koululla
viiteen saakka. Varsinaisen koulupäivän jälkeiset tunnit täytty
vät erilaisten kerhojen ohjaamisesta, kokouksista jne. Opettajan
työtaakka ja vastuu ovat hyvin painavat. Toisaalta japanilaisessa
koulussa opettaja joutuu seuraamaan oppilastaan monenlaisissa ti
lanteissa, joten suhdetta on helpompi syventää ja se on lämpimämpi.
Asiaa vaikeuttaa kuitenkin luokkien suuruus, noin 40 oppilasta
luokassa.
Yoneyat ovat myös luonnonsuojelijoita. He ovat taistelleet omassa
Ichikawan-kaupungissaan kirsikkapuiden puolesta, jotka kaupunki on
aikonut hävittää joen vartta kulkevan tien varrelta. Fusako ja
Yoichi sanovat ihailevansa Helsingin vihreyttä. He sanovat usko
vansa, että Suomessa luonnonsuojelun tärkeys on yleisesti tiedos
tettu asia.Yoichia hämmentää kuitenkin Helsingin turistinähtävyys:
matonpesijät Kaivopuiston rannassa. Hän sanoo, että Japanin joet
on pilattu pesuaineilla. Toinen huolen aihe on Tikkurilan maali-
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tehtaan ympäristö. Kotimatkallaan he ovat kulkeneet siitä ohi joka
päivä ja huomanneet, että kymmenittäin koivuja on kuivunut pystyyn
alueella. Syyksi he epäilevät maalitehdasta ja soisivat jonkun
ottavan asiasta selvää.

Kovin pitkäaikaisia hyvästejä ei meidän Fusakolle ja Yoichille
ehkä tarvitse heittää. Cn mahdollista, että he voivat tulla
Suomeen vierailulle Kalevalan 15〇-vuotis juhlavuonna,
MM

JÄÄHYVÄISKIRJE

Tässä suuressa maailmassa on yksi maa, jonne välttämättä olen
halunnut päästä jo opiskeluajoistani lähtien. Tämä maa on Suomi,
Kalevalan maa. Toiveeni toteutui ja sain viettää Suomessa koko
naisen vuoden. Nyt kevään tullen palaan Japaniin, missä oppilaani
minua jo odottavat.
Suomessaviettämäni vuoden aikana kävin monissa paikoissa ja
tarasin monia ihmisiä. Näin olen saanut jokseenkin hyvän kuvan
asioista, jotka minua kiinnostivat: Kalevalasta, kouluopetukses
ta ja luonnonsuojelusta... Kun suljen hiljaa silmäni, näen
rynsinkukkia tulvivan keväisen näivän, kesäpäivän 1är>ikuultavan
sinisen taivaan, syyspäivän kultaiset koivunlehdet, lehtien varisemisen, häikäisevän lumen. Kaiken tämän keskellä tapaamien!
ihmisten ystävälliset kasvot.

Vien nyt mukanani Suomen luonnolta ja ihmisiltä saamani kallis
arvoiset tiedot ja kokemukset, joista monet kerrat tulen var
masti kertomaan tuttavilleni, ystävilleni, työtovereilleni ja
oppilailleni. Sellaisina hetkinä ajattelen Suomea lämmöllä, kuis
kaan itselleni, että oli hyvä, kun sain käydä Suomessa.

Jäsenlehden välityksellä haluan lausua sydämestäni kiitokset
JKY:n jäsenille suuremmeisesta avusta, jota olen heiltä saanut.
Japanissa palaan opetus- ja kirjoitustyöhöni. Omalta osaltani
olen valmis antamaan vaatimattoman panokseni auttaakseni henki
löitä, jotka ovat kiinnostuneita japanilaisesta kirjallisuudesta
(tarinat, suullisesti säilynyt kirjallisuus,lasten kirjallisuus,
legendat), kansantietoudesta tai kasvatuksesta. Toiveeni on,
että voisimme näin avata alun tavallisten kansalaisten välisel
le kulttuurivaihdolle.
Lisään loppuun osoitteeni ja puhelinnumeroni. Ottakaa yhteyttä:
Jos tulette käymään Japanissa, ilmoittakaa ehdottomasti. Odotan
päivää, jolloin voimme taas tavata.

Osoite: Honkitakata 2-3-7-403
Ishikawa-shi
Chiba-ken
Japan
Puhelin: 0473-38-8319

Yoichi Yoneya
käänt. MM
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TOMOKAMME LÄHTEE...
Kaksi vuotta Helsingin Yliopistossa japaninkieitä, opettanut
Tomoko Kataoka lähtee kesällä takaisin kotimaahansa. Hänen oppi
laistaan monilla on aikaisempia opintoja takanaan, mutta suurim
malle osalle kahden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista lie
nee Tomoko ensimmäinen portti japaninkielen kiehtovaan maailmaan.
Kahdeksi vuodeksi eteenpäin on luvassa uusi Japan Foundation*in
lähettämä opettaja. Tämän ajanjakson jälkeen jananinkielen opetuk
sen näkymät Helsingin Yliopistossa eivät ole kovin valoisat.
Opetus saattaa jälleen supistua tuntiopetuksen tasolle. Murheellisinta kuitenkin tällä hetkellä on jättää hyvästit opettajallemme.
Tomoko vakuuttaa, että ikävä on molemminpuolinen.
- En haluaisi millään lähteä, sanoo Tomoko. Suomessa elämänrytmi
on niin rauhaisaa, että tuntuu melkein kuin olisin ollut pitkäl
lä kesälomalla. Mutta lomat loppuvat aina. Japaniin palattuani
aion opiskella edelleen työn ohella.- Tämä työ Suomessa on ensim
mäinen kokopäiväinen työni, tässä mielessä olen itse ollut "ensi
luokkalainen”. Kaikki on ollut uutta ja kiinnostavaa. Olen iloinen
siitä, että minut lähetettiin Suomen kaltaiseen pieneen maahan.
Usein japanilaisille ulkomaat tarkoittavat samaa kuin Amerikka tai
Euroopan suurimmat maat. Mielestäni tällainen yksipuolinen voiman
ja suuruuden arvostus tarvitsee ravistelua ja aloinkin kirjoittaa
aiheesta japanilaisiin le htiin.

-Mitä itse opetustyöhöni täällä tulee, ovat ulkoiset puitteet
olleet huonot. Lähes kaikki oppikirjat ja muu oppimateriaali on
täytynyt hankkia suoraan Japanista. Lisämateriaalia on opiske
lijoiden melkein mahdotonta saada käsiinsä. Opetustilat ovat ha
jallaan ympäri kaupunkia, opintosalit niin suuria, että nii ssä
ääni kaikuu. - Opiskelijoihin sensijaan olen erittäin tyytyväinen.
Suomalaiset opiskelijat ottavat opiskelunsa vakavasti ja ovat
mielestäni erittäin tunnollisia. Huvittava tosiasia on, että var
sinkin miespuolisilla japaninkielestä kiinnostuneilla opiskeli
joilla on tietty tyyppi. He ovat hillittyjä, hvvin käyttäytyviä
ja jonkunverran muodollisia. ( Timo-san mitai.) Yleensä he kir
joittavat japanilaisia kirjaimia hyvin kauniisti ja huolellises
ti , mikä on hyvä asia.Neuvoisinkin ppiskelijoita jo alkuvaihees
sa käyttämään runsaasti aikaa kirjoitusmerkkien harjoittelemiseen.
Lukutaito edistää suullistakin kielitaitoa. Toivon oppilailleni
intoa jatkaa opintojaanこ
MM
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TAPAHTUNUTTA
HAUSKAA YHDESSÄOLOA
Viime vuoden lopussa aloitimme rncoliskuun myyjäisten valmistelut.
Olemme kokoontuneet kuukausittain suunnittelemacn ja tekemään
käsitöitä.

6.3. olimme Pirjo jo Todooki Kawaton luona Espoosso.

Kuin itsestään ryhmä jakaantui kahteen asaan:

tytöt ornpelivat

japonilaistyylisiä liivejä ja pojat viimeistelivat Tomokon teke

miä paperisia kimononukkejo0
Työn lomassa herkuttelirnme voileivillä ja Pirjon äidin tekemällä

kermokakulloo
Jossain vaiheessa kokoontui makuuhuoneeseen tyttojoukko ihastele

maan vauvanvaatteita〇 Tänä keväänä on useammallakin japanilaissuomalaisella parilla odotettavissa iloinen perhetapahtuma•
Myyjäiskiireitten jälkeen täytyykin aloittaa nuttujen ja pikkuis
ten töppösten teko,

Seuraavat myyjäiset ovat ennen j oulua. Valmistelut aloitamme j 〇
kesällä.

Tervetuloa mukaani

Helena

Pienestä sateesta huolimatta oli myyjäispäivänä oven takana jono
odottamassa avaamista. Sisällä oli myytävänä käsintehtyjä nukkeja,
pukuja, japanilaisia kirjoja, kirjamerkkejä,laskin ja porontalja
kin. Paikka täyttyi heti ja arpajaispöytä tuli ensimmäisenä tyh
jäksi. Kimonon pukemisen monet ikuistivat valokuvaan. Toisessa
kerroksessa oli tarjolla japanilaista, valmistustaitoa vaativaa
ruokaa: katsudoria ja yakitoria. Hinnat olivat halvat ja maku ai
dosti japanilainen. Paikkaa suljettaessa tavaroita ei ollut enää
paljoakaan jäljellä.

少
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KULTTUURIVINKKEJÄ
lahden kirjailijakokous

Neuvottelut japanilaisten kirj ailijoiden osallistumisesta Lahden
kirjailijakokoukseen ovat tällä hetkellä vielä kesken. Ainoa osanottaja, jonka tulo on varmistunut, on Shinichiro Nakamura.
Hän syntyi v.1918, menetti 3-vuotiaana äitinsä ja 16-vuotiaana
isänsä varttuen sen jälkeen sukulaisten hoivissa. Hän opiskeli
maineikkaassa Tokion yliopistossa suorittaen loppututkinnon ranska
laisessa kirjallisuudessa. Jo lukion ajoista asti hän oli harrasta
nut Japanin klassista kirjallisuutta.1942 hän oli mukana perusta
massa kirjallista ryhmää "Matinee Poetique^ 5 johon kuului myös mm.
Lahdessa kaksi vuotta sitten vieraillut Shuichi Kato.
Nakamuran kirjalliselle tuotannolle ovat leimaa-antavia sekä länsi
mainen vaikutus että klassinen. Japanilainen vaikutus. Japanissa
hän on tunnettu ennen kaikkea kriitikkona, jonka tekstejä sisältyy
mm. koulukirjoihin. Suomeksi häntä ei ole käännetty.
Hänen runsaasta tuotannostaan mainittakoon:
Shi no kage no moto ni(In the Shadow of Death)

Shion no musumera(Daughters of Zion)
Aishin to shishin(Goddess of Love and God of Death)
Tamash丄丄 no yoru no naka ©(Through the Night of the Soul)
Nagai tabi no owari(Journey * s End)
Kaiten mokuba(Carousel)
Kumo no yukiki(The Passage of Clouds)
Kodoku(Solitude)
Kin no uo(The Golden Fish)

Hi no matsuri(The Fire Festival)
Shi no henreki(Death * s Progress)
Rai Sanyo to sono j idai(Rai Sanyo and His Age)
Eien no naka no ryu (Dragon in Eternity)
Toi musume(Distant Daughter)
Yume no ryogawa (Both Sides of the Dream)
Netsuaisha(The Devotee)
Bungaku no miryoku(The Charms of Literature)
Akutagawa Ryunosuke no sekai(The World of Akutagawa Ryunosuke)
Öcho bungaku no sekai(The World of Heian Literature)
Seiyo bungaku to watakushi(European Literature and Myself)
Yahanraku(Music at Midnight)
Tsumetai tenshi(A Cold Angel)

197 8 ilmestynyt nNatsun(Kesä), joka on suunnitteilla olevan vuodenaikasarj an"toinen osa, sai Tanizaki Junichiro-palkinnon.Teosta
hallitsevat perinteinen japanilainen luonnonrytmin' pohjalta nouseva
estetiikka j a elämännäkemys.
(Lähteet: Introduction to Contemporary Japanese Literature, julk.
Japan Cultural Society,1972 ja Japanese Literature Today, no.4,
1979, julk. Japan PEN Club)
Piki Kuusikko
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elokuva

Suomen elokuva-arkistossa esitetään hui ti-toukokussa seuraavat
japanilaiset elokuvat:

16.4.
20.4.

5 5
7 5

Naapurin vaimo Ja minun
Ikiru 一 tuomittu
Synnyin, mutta ...
Viisi partiomiestä
Kutsut Anjon talossa
Narayaman balladi
Pimeys iltapäivällä
Synnyin, mutta ...
Norsunluutorni
Pahoja poikia
Pitkä pimeys
Kansanlaulu Tsugarusta
Kaukainen tie

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

21.4.
22.4.
28.4.
29.4.
30.4.
4.5.

MADAMU TO NYOBO
IKIRU
UMARETE WA MITA KEREDO
GONIN NO SEKKOHEI
ANJO-KE NO BUTOKAI
NARAYAMABUSHI-KO
MAHIRU NO ANKOKU
UMARETE WA MITÄ KEREDO
SHIROI KYOTO
FURYO SHONEN
SHINOBUGAWA
TSUGARU JONGARABUSHI
TOI IPPON NO MICHI
GISHIKI

ー ー ー ・ ー

14.4.

31
52
52
38
47
58
56
32
66
61
71
73
77
71

LEHDEN ERIKOISNUMERO

nNyky-Suomen arkkitehtuurirt
on j likaista PROSECC ARCHITECTURE:n maaliskuun erikoisnumerona.
Teksti on japaniksi ja englanniksi ja sivuja on lähes 20〇• Erikois
numeron on toimittanut Keiko Yoshizaki ja siinä esitellään tällä
hetkellä aktiivisesti toimivan 12 suomalaisen arkkitehdin 20 teosta
ja Suomen arkkitehtuurin nykytilannetta. Ne, jotka haluavat tilata
erikoisnumeron itselleen voivat ottaa yhteyttä Keikoon,puh.795151.

AVUSTAJIA ETSITÄÄN JÄSENLEHTEEMME
Jäsenlehtemme toimituskuntaan etsitään "uusia voimia** * Jos olet
konekirjoitustaitoinen tai elokuvista kiinnostunut ja haluat käyt
tää taitojasi yhteisen jäsenlehtemme hyväksi, niin ota yhteyttä
lehden päätoimittajaan Marjatta Masudaan, puh.7556195, 25.4. jäl
keen puh.810506.

KONEKIRJOITTAJA•
Tehtävänä olisi kirjoittaa puhtaaksi jäsenlehden suomenkielinen
osa. Näin saisimme lehdellemme yhtenäisen ja kauniin ulkoasun.
*'ELOKUVA-ARVOSTELIJA »*•
Tehtävänä olisi kirjoittaa lehteemme arvosteluja japanilaisista
elokuvista. Helsingissähän on tämän kevään kuluessa nähty useita
japanilaisia elokuvia. Näistä elokuvista olisi huvia ja hyötyä
enemmän ja useammille, jos niiden synnyttämistä ajatuksista kir
joitettaisiin lehteemme.

21

22

KIRJASTOMME UUTUUDET
Aasiaa ja Afrikan kielten laitokselta yhdistyksemme on saanut lahjoitukseaa seuraavat kirjat ja lehdet, jotka ovat lainattavissa kir
jastostamme (osoite: Riitta Rouhiainen, 4*linja 18 A. 2, Hki 53)•

Eunson, Robert, The Pearl King: the story of the fabulous Mikinoto•
Tuttle, Tokyo 1956, 243 p・
Florenz, Karl, Dichtergrusse aus de・ Östen: Japanische Dichtungen.
8・ Auf1•, T. Hasegawa, Tokyo 1896, 96 8.

King, Francis, The Custom House. Longmans, London 1961,374 p.
Morris, Edita, Flowers of Hiroshima• Four Square Books, New York
1959,128 p.
Mosley, Leonard, Hirohito Emperor of Japan. Avon Book, New York
1966, 381 p.
Osaragi, Jiro, Homecoming. Tuttle, Tokyo 1955, 3〇3 p.
Raucat, Thomas, The honorable Picnic. Tuttle, Tokyo 1954» 319 p.
Reiser, A. Irene, The Dwarf Pine. Tuttle, Tokyo 1955» 310 p.
Sugimoto Kiyooka, Ghiyono, But the Ships are sailiag - sailing -・
Hokuseido Press, Tokyo 1959, 238 p.
Suzuki, Grace (transl.),Ukiyo:11 short stories of post-war Japan.
Jay Gluck, Tokyo 1954, 202 p.
Trace, Honor, Kakemoto: A sketch book of post-war Japan. CowardMcCaxrn, New York 1950, 205 p.
The Autobiography of Yukichi Fukuzawa, transl• Eiichi Kiyooka.
Hokuseido Press, Tokyo 1960, 401 p.
Fukuzawa Yukichif Encourageaent of Learning. First issue 1872.
Keio University 1960,16 p.
Fält, Olavi K., Japanin tiedustelupalvelun Ja su«malaist«n aktivis
tien yhteistyö Venäjän-Japanin sodan aikana• Historiallinen Aika
kauskirja nro 1,1979,18 s.

Here is Japan. Asahi Broadcasting Corporation, Osaka 1964, 206 p・
Japan: The Pocket Guide. Japan TrÄvol Bureau, Tokyo 1952,118 p.
Kishido, Hideto, Japaaose Architocturo• 5th ed. Japan Travel Bureau,
Tokyo 1952,139 p. (Tourist Library, vol.6).
Sheba, Kimpei, I dover Japan. 2nd ed. Tokyo Nows Service, Tokyo
1952, 268 p.
Tatsui, Matsunosuke, Japanese Gardens• 6th od. Japan Travel Bureau,
Tokyo 1952, 70 p. (Tourist Library, vol.5)•
Tsuda, Sokichi, What is the Oriental Culture? Hokuseido Press,
1955,103 p.
Uchido, Yoshik。, We do not work alone: tho thoughts of Kanjiro
Kawai. Folk Art Society, Kyoto 1953, 22 p.
McGoy«x>, Williaa, Colloquial Japanese. 9th ・d・ K・gan Paul, Trench,
Truber, London, 234 p.
Ojima, Kikue, Haadbooks on the National Laaguage Readers of Japan ■
vol.3,4,5,6,7,8,9. Sa* Ko Sha, Tokyo 1929-1933.

Anhava, Tuomas, Kuuntelen, vieras: Valikoima klassillisia japani
laisia tanka-runoja» Otava, Helsinki 196〇，110 s.
Ktravuori, Marta, Aamu* maan tarinoita: Valikoima japanilaisia
satuja. Otava, H«lsiaki 195〇， 77 s. (Meidän lasten kirjasto 35)・

Annotated catalogue of 270 books published 1a Japan 1973-75.
Publishers Association for Cultural Exchange, Tokyo 1975, 270 p・
Anaotated catalogue of books pubi11：)d in Japan: 271 selected
books written in Japanese 1975-1976: 2000 recent books writtea
in western languages, no.2. Publishers Association for Cultural
Exchange, Tokyo 1977, 488 p.
Annotated catalogue of books published in Japan: 274 selected
books written in Japanese 1976-1977： 2000 recent books written in
western languages, 110.5• Publishers Association for Cultural Ex
change ,Tokyo 1978, 276+261 p.
Inaotated catalogue of books published in Japan: 214 selected
oooks written in Japanese 1977-1979, no.4. Publishers Association
for Cultural Exchange, Tokyo 1979, 216 p.
Aimetated catalogue of books published ia Japan: 255 selected
books written in Japanese 1975-1930,110.5• Publishers Asseciatioa
for Cultural Exchange, Tokyo 1980, 253 p.
Annotated catalogue of books published in Japan: 256 selected
books writton in Japanese 1976-1981,ne.6« Publishers Association
fer Cultural Exchange, Tokyo 1981,263 p«
Curront Japanese Poriodicals for ‘3〇. Japan Publication Tradiag9
Tokyo•
AjiComnunications on Japan's Dietary Culture, 110.17(1982). Ajino
moto, Tokyo.
Annuario• Instituto Giapponese di Cultura ia Roma/Tbe Japan Foun
dation, vol.15,1978-1979, Roma 1979*
Imside Japan, vol.4(1962):22,23. New Japaa Information Co., Tekye.
Japaa Beautiful 1970-71.Mainichi Newspapers•
Japan iBterpreter: a Journal of social and political ideas9 vel.8
(1973)：3* Japan Center for International Exchange» Tekye•
The Journal of Japanese Studies, vol.6(1980):2. The Seciety for
Japaaese Studies, U.S.A.
Japanese Literature Today 1-6(1976-1981)• Japan P.E.N. Club, Tekye.
llapan Quarterly, vol.15(1968):2・ Asahi Shimbun Publication Company,
Tekye.
Notiziario 1981• Institute Giapponese di Cultura/The Japan Foundatioa. Roma 1981,54 p.
Yoneyat ovat lahjoittaneet seuraavat japaninkieliset kirjat
kirjastoomme.Kaikki kirjat on kirjoittanut Miyoko Matsutani..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RYUGU NO OYOMESAN (kamishibai)
URIKOHIME TO AMANOJAKU
»'
UMI NI SHISUNBA ONI
••
SHITAGIRI SUZUME
»
KASAJIZO
»'
SARU NO HITORIGOTO ( kansansatu)
HANA IPPAI NI NAARE (kuvakirja)
HUTARI NO IDA, RYONOKO TARO (kuvakirja)
HUTARI NO IDA
(englanniksi, kuvakirja)
NENAI KO DAARE ( vauvojen kirja)
INAINAI BAA
»•
ANATA WA DAARE
M
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KIRJALLISUUSLUETTELO
Suomalaisen kirjallisuuden opiskelija Mariko Urakami on laatinut
luettelon japanilaisesta kaunokirjallisuudesta, joka on lainatta
vissa Domus Academican kirjastosta. Kirjaston osoite on Leppäsuonkatu 9, puh. 4020313 (yleinen lainaamo).
ABE, KCBO. Hiekkaa.
Välijääkausi.
ADLER,PAUL und M. REVON. Japanische Literatur. Geschichte und Auswahl von den Anfängen bis zur neuesten Zeit.

ANHAVA, TUOMAS. Kuuntelen, vieras. Valikoima klassillisia japanilai
sia tanka-runo ja,
Oikukas tuuli. Toinen valikoima japanilaisia tankoja.
Täällä kaukana. Kolmas valikoima japanilaisia tankoja.
BASHö, MATSUO. Full moon is rising. HLost Haiku” of Matsuo Basho
(1644-1694) and Travel Haiku of Matsuo Basho.
Kapea tie pohjoiseen ja muita matkakertomuksia.
The narrow road to the deep North and other travel
sketches.
BETHGE, HANS. Jananischer Fruhling. Nachdichtungen japanischer Lyrik.
BCNNEAU, GEORGES. La sensibility japonaise.

DAUTHENDEY, MAX. Die acht Gesichter am Biwasee. Japanische Liebesgeschichten.
DAZAI, OSAMU. Ei enää . ihminen.
Laskeva aurinko.
No longer human.
ENDO, SHUSAKU. Vaitiolo.
When I whistle: a novel.

ENGLUND, LARS. Japansk lyrik för

tusen är sedan.

HACHIYA, MICHIHIKO. Hiroshima diary. The journal of a Japanese
physician. August 6 - September う〇,1945.
Hiroshiman päiväkirja. Hirosimalaisen lääkärin päiväkirja
6. elokuuta - う〇. syyskuuta 1945.

IKEDA, DAISAKU. Songs from my heart. Poems and photographs.
INOUE, YASUSHI. Erään väärentäjän elämä.
ISHOKAWA, TAKUBOKU. Sad toys.

ISHIMOTO, SHIDZUE. Min värld och en ny. Mitt livs historia.
KAGAWA, TCYOHIKO. Auflehnung und Opfer. Lebenskampf eines modernen
Japaners.

KAGAVA, TOJOHIKO. Ken sielunsa hukuttaa...
Maahan pudonnut vehnänjyvä.

KAIKO, TAKESHI. Kesän pimeys.
KAWABAT厶,YASUNARI. Kioto.
Lumen maa.
Snöns rike: roman.
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KEMPPINEN, JUKKA. Pyhä kilpikonna laahaa häntäänsä. Zen-kertomuksia
Kiinasta ja Japanista.
KERAVUORI, MARTA. Kirsikankukkia. Jaranin klassillisten runojen suo
mennoksia.

KIKUCHI, HIROSHI & NAGAI, KAFU. Kiusaus ja nautinto.

KONO, ICHIRO & FUKUDA, RIKUTARO. An anthology of modern Japanese
noetry.
KURTH, JULIUS. Japanische Lyrik aus vierzehn Jahrhunderten.
Der japanische Holzschnitt.
MATSUOKA, YOKO. Daughter of the Pacific.

MISHIMA, YUKIO. Aaltojen pauhu.
Confession of a mask.
The decay of the angel.
Five modern No plays.
Juhlan jälkeen.
Kultainen temppeli.
Kunnia on katkera juoma.
Runaway horses.
The sound of Waves.
Spring snow.
The temple of Dawn.
The temple of the Golden Pavilion.
MIURA, AYAKO. Aurinko sulattaa jään.
Jäätymispiste.
Rakkauden sola.
MIYAMORI, ASATARÖ. Masterpieces of Japanese poetry, ancient and
modern.

MORI, OGAI. Villihanhi

MORRIS, IVAN. Modern Japanese stories.

MURASAKI, SHIKIBU. Genjis roman: en japansk Don Juan för 1000 är
sedan.
\
G en j in tarina.
ノ
The tale of Genji.
The tale of Genji: a novel in six parts.
OE, KENZABURO. Teach us to outgrow our madness.

ÖOKA, SHOHEI. Tulia t asangolla.
OSARAGI, JIRO. Homecoming.
Timantti.
RYOKAN. Zen monk-poet of Japan.
SAIKAKU, IHARA. Kirsikkatyttö.
Päässälaskua: novelleja.
Viisi naista, jotka rakastivat rakkautta.

SHIMAZAKI, TOSON. The family.
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SUGIMCTC, ETSU INAGAKI. Blommor i ny jord. En japansk samuraidotters
minnen.
Samurain tytär.

TAKAGI, AKINITSU. Ilmiantaja.
TANIZAKI, JUNICHIRO. Avain.
Kukin makunsa mukaan.
The Makioka sisters.
Unien silta.

UET)A, MAKOTO. Modern Japanese haiku.

WAHLUND, PER FRIK. Livstecken: nittio dikter av haiku-mästaren Issa.
WALEY, ARTHUR. The pillow-book of Sei Shönagon.

VINTTL?SCU, JAN. Haiku. Janansk miniatyrlyrik.
YAMAMCTO, SHUGORO. The flower mat.

<

!------------------------------------------------------------7'
Seuraava jäsenlehti ilmestyy
*
'
：
kesäkuussa. Siihen tarkoi
tettu aineisto pyydetään lä[
；
hettämään päätoimittajalle
s
10.6. mennessä.
[
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