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Espoo, 22.03.1985

Arvoisat jäsenet,
Tänään Helena Gray soitti minulle ja sanoi, että lehden 
toimituskunta kokoontuu viideltä. Luvatuista kirjoituksista 
on määräaikaan mennessä tullut yksi ja se e i ole entisen 
päätoimittajan lupaama. Että kuinka mahtaa olla asiat...? 
Mihin joutuisinkaan ilman Helenan patistuksia.
Mutta mitä minä sitten kirjoittaisin ? Taitaisi olla 
aiheellista tehdä itselleen tämä kysymys jo ennen kuin 
lupaa mitään. Näköjään ei auta minkäänmoinen ajatusten ja 
ideoitten paljous, jos ei opi rajaamaan, ottamaan tiettyä 
asiaa kerrallaan käsittelyyn.
Koska tällä kertaa on kyse hyvästeistä, aloitan japanilai
seen tapaan soimaamalla itseäni. Jätän Tuijan käsiin aika 
laihaksi laihtuneen lapsen. Omien töitteni ja paineitteni 
keskellä en pystynyt pitämään lehdestämme huolta sillä tavoin 
kuin olisin halunnut. Hädin tuskin hengissä pysyi.
Ennen kuin jatkan parjaamalla teitä, arvoisat jäsenet, 
haluan kiittää toimituskunnan jäseniä, joista useat ovat jo 
vuosia aikaa ja vaivaa säästämättä työskennelleet lehtemme 
hyväksi. Ainakin toistaiseksi toimituskunta jatkanee uhrau
tuvaa työtään entisellä kokoonpanollaan.
Toimittaa ei kuitenkaan voi, jos ei ole mitään toimitettavaa. 
Sanoin, että lehtemme on nyt laiha lapsi. Onneksi kuitenkin 
vielä lapsi, joten sillä on mahdollisuuksia kasvaa.
Kun on 200 hengen kasvatti, on kummallista, jos sisältöä ei 
siunaannu. Ehdottaisin, että jokainen jäsen muistelee, miksi 
liittyi yhdistykseen. Mitä olivat omat toiveet ja odotukset ? 
Ovatko ne toteutuneet ja missä määrin? Jos eivät, voi 
yrittää tehdä jotakin oman kiinnostuksensa mukaisesti.
Mikäli jäsenyys alkoi yksinkertaisesti "kiinnostuksesta" ei 
siinä tietysti ole mitään moitittavaa. Voi pyrkiä selvittämään 
itselleen ja muille, mistä kiinnostus syntyi. Siitä voisi tulla 
monta mielenkiintoista tarinaa.
Japanilainen kulttuuri on ajaltaan, alaltaan ja jännitteil
tään mittaamattoman rikas. Sitä voi tutkia, siitä voi 
oppia, voi ihailla, voi siitä etsiä (ja löytää) vikoja ja 
huonoja puoliakin. Itse koen mielenkiintoisimmaksi sen, 
mitä japanilainen kulttuuri on suhteessa muihin kulttuureihin, 
ennen kaikkea suomalaiseen. Me kaikki jäsenet olemme 
taikakokkeja, ja sopasta tulee sitä parempi mitä useampi 
meitä on. Uskokaa pois.

Marjatta Masuda
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会貝 の皆様へ

今日もヘレナ・グレイが電話をしてきた。「会報の編集会議が5時から始 

まるというのに、予定されている原稿のうち締め切りまでに届いたのはわず 

かーコ。それも、あなたが約束したものではない。いったい、どうなってい 

るのか?」ヘレナがしりをたたいてくれなければ私などはいったいどうなっ 
ていることやら。

さて、書くと約束はしたものの、何を書けば良いのやら。考えていること、 

思い浮ぶことは多多あれど、さりとて的をしぽらねば、如何ようにもなりえ 

ず.....

今回、前編集長として皆様に御別れの言葉を記すにあたっては、日本の流 

儀に従って、まず自分に対する反省から始めるのが適当かと思います。

自分の本業に忙殺されたためとはいえ、編集に思うように力を注ぐことが 

できず、会報が以前に比べて縮少し、息も絶え絶えの状態となったことを申 
し訳けなく思います。

このことで会員の皆様にもひとこと言いたいことがあるのですが、それは 

後にまわすとして、まずは会報のために何年もの間、骨身を惜しまず努力し 

てくれた編集スタッフの皆さんに御礼の言葉を述べたいと思います。因みに 

現在のスタッフはまだ当分の間、編集の作業を引き受けてくれるそうです。

ところで、編集を行うにも、原稿がなければお話になりません。育ちつつ 

ある会報の行く末は、会員の皆さんの手に託されているのです。200余名の 

会員がいる以上、会報の内容を充実させ得ない訳がありません。

ひとつの提案があります。会員の各自が、日本文化友の会に入会した理由 

を今一度自分自身に問い直してまてはどうでしょうか。何を希望し、何を期 

待して入会したのか。希望していた事、期待していた事は充分に実現された 

のか。もし実現されていなければ、あなたが自分の望む方向へ引っぱってゆ 
けばよいのです。

もし入会の理由が「単なる興味から」であったとしても、一向にかまいま 

せん。興味が起った理由を自分に問い直したり、またそれを他の会員に話し 

てみてもよいでしょう。それだけでもりっぱな記事ができあがります。

日本文化は年代的にも分野的にも、また緊張度の点でも、はかり知れない 

豊かさを持っています。研究の対象として、学ぶ対象として、あるいは鑑賞 

の対象としても良く、また逆に批判すべき点をさがしてみることもできます。

私自身の場合をあげるならば、日本文化に対して比較文化の視点から、特 

にフィンランド文化との比較において興味を持っています。

以上が私からのあいさつですが、最後にひとこと。全員が力を合わせて会 

報を盛り上げましょう!！

マルヤッタ•増田
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Jäsenlehden tulisi kaiketi - sen lisäksi, että se yhdistää 
seuran. - jäsenet - tiedottaa myös sekä yhdistyksessä, että 
julkisuudessa Japanin ja sen kulttuurin tiimoilla tapah
tuneesta ja tapahtuvasta.
Vuosi 1985 on jo niin vilkas, ettemme tahdo pysyä perässä. 
Onneksi sanomalehdet ja yleisradio ovat ntulleet avuksemme1' 
ja tiedottavat julkisuuden tapahtumista ja me voimme rau
hassa keskittyä yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen.
Siihen onkin tulossa parannuksia: johtokunta on luvannut 
jälleen pitää omaa palstaansa ja kun kaikkien harrasruspiirien 
tiedotusvastaavat kantavat kortensa kekoon, alamme jo olla 
perillä, miten yhdistyksemme toimii.
Muuten, miltä sivulta Sinä aloitat lukemaan jäsenlehteäsi ? 
On yksi sivu, johon toivoisi jokaisen syventyvän: KANSISIVU. 
Sen tekstiosuus on lyhyt, mutta kertoo paljon. Puhuttaa, jos 
niin halutaan sanoa. JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT - 
NIHON BUNKA TOMONO KAI. Tekstin ydin piilee sanassa ystävä 
-TOMO. Ystävä on se, joka tuntuu läheiseltä. Kuta enemmän 
ystävästä tiedcumne, sitä enemmän kiinnymme, joskus tulemme jo
pa riippuvaisiksi. Ystävästä löytyy aina uusia puolia, 
ystävä tarjoaa virikkeitä, rikastuttaa ajatusmaailmaamme； 
antaa asioihin uusia näkökulmia. Parhaassa tapauksessa tunnem
me että ystävä on aina läsnä, eikä käänn-ä selkäänsä kun 
tarvitsemme. Japanilainen kulttuuri - mikä ihanteellinen, 
ystävyyden kohde; se ei pahene. All right, tunnustetaan pois, 
toistaiseksi olemme saajan osassa. Todellinen ystävyys 
perustuu vastavuoroisuudelle. Osoittamamme ystävyys näkyy 
kohteen elinvoimaisuudessa.
Monet JKY:n jäsenistä toimivat aktiivisesti japanilaisen 
kulttuurin tunnetuksi tekemisen hyväksi. Hyvä. Tilaa 
riittää, toivomme yhä useamman irtautuvan "fanclub" ajattelusta 
aktiiviseen, ystävyyden osoittamiseen. 
Jäsenlehti lienee paras foorumi ystävyyden harjoittamiselle. 
Japanilaisten jäsentemme ansiosta lehti säilyy kaksikielisenä, 
ja jotta niin edelleen olisi, etsimme lisää vapaaehtoisia 
kääntäjiä. Tervetuloa mukaan•

Ystävyydellä
Tuija Seppänen



新編集長よ り

会報の役割は会員を相互に結びつけることのほかに、日本や日本文化関係 

の催し事その他を会の内外に報道することにあります。

今年1985年は始唾って間もないにもかかわらず、日本文化関係の行事や二 

ユースが多く、猫の手も借りたいほどの忙しさです。ニュースの一般向けの 

報道については、さいわいマスコミが「手伝ってくれている」おかげで、私 

達としては会内部の連絡の強化に力を集中することができます。具体的には、 

会報に役員会メンバーの発言欄を復活させることが約束されていaすし、趣 

味サークルの活動報告も徹底されます。これにより会の動きが以前よりもは 

っきりとつかめるわけです。

ところであなたは、会報をどのページから読み始め唾すか？皆さんにぜひ 
とも読み味ってもらいたいページがひとつあります。それは表紙です。書か 

れている文章は短いとはいえ、含蓄に富んでおり、傾聴に価するとすら言え 

ます。JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄT—— 日本文化友の会。この表題の 

,ポイントは「YSTÄVÄ」——「友」という語にあります。
「友」とは身近に感じることのできる存在。友達を知れば知るほどそれに 

対して心が傾倒するものです。時には執着してしまうことすらあります。友 

達からはいつもそれまで気づかなかった面が発見できます。友達は刺激を与 

えてくれ、考え方を豊かにし、新しい観点を開いてくれます。常に身近に感 

じられいざという時には相談にのってくれるような友達ならば最高です。日 

本文化。これは友情の対象としては理想的です。絶対にあなたを裏切ること 

はないからです。日本文化との関係において、私達がこれまで一方的に友情 

を受け取る立場に甘んじてきたこ,とは事実です。真の友情とは、お、互いに相 

手に与え合うことによって成り立つもの。私達が友情を示せば、相手もそれ 

に応じて生き生きとするものです。

日本文化友の会の会員のうち、多くの人タが日本文化の紹介のために力を 

尽してくれています。そこで一言。この際、出きるだけ多くの会員がファン 

クラブ的発想を捨て、日本文化に対して積極的な友情を示す方向に歩まれる 

ことを望みます。会報は、そうした積極的な友情を育てる上で格好の場を提 

供してくれると思います。

これまで会報は編集部の日本人会員のおかげで、日・フィン両語で発行さ 

れてきました。今後もこの方式を続けてゆくために翻訳をしてくれる人をさ 

がしています。

友情をこめて
トウィヤ•セッパネン



TAPAHTUNUTTA

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN KIELIKESKUKSELLE KIRJaLAHJOITUS 
JAPANISTA
Teknillisen korkeakoulun kielikeskus sai kirjalahjoituksen 
Japanista. Lahjoituksen, joka käsittää n. 70 teosta oppi- ja 
sanakirjoja, karttoja ym. materiaalia kävi lahjoittamassa 
suurlähettiläs S. Takahashi ja sen vastaanotti rehtori Paul 
A. Vuori.

Lahjoittaja, Japan Foundation on Japanin hallituksen ylläpi
tämä säätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää japanin 
kielen ja kulttuurin tuntemusta, opetusta ja tutkimusta ulko
mailla. Säätiön tukimuotoihin kuuluu eri alojen tutkijoille 
myönnettävät stipendit, yhteisten tutkimusprojektien rahoitus, 
kielen opiskelijoiden ja opettajien kieliharj oittelu Japanissa 
sekä tuki oppilaitoksille, jotka haluavat käynnistää tai laajen
taa japanin kielen opetustaan. Viimemainittuun kuuluvat kirja- 
lahjoit ukset, jollaisesta korkeakoulukin on nyt päässyt osalli
seksi sekä 3 vuoden määräaikai s et lehtoraatit, jollainen on mm. 
Helsingin yliopistossa.
Nyt saadut kirjat merkitsevät huomattavaa parannusta japanin 
kielen oppimateriaalitilanteeseen korkeakoulussa. Kielikeskuk
sen Japonica-kokoelma käsittää nyt toistasataa teosta.
Japanin kielen opetus käynnistyi korkeakoulussa k evätluk ukaud e1- 
la 1985 opiskelijoiden aloitteesta. Aiheen antoivat sähköteek
karit ,jotka suunnittelivät ekskursiota Japaniin. Ryhmä,
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工科大学の語学センターへ日本から図書の寄贈

工科大学の語学センターは、このたび日本から図書の寄贈を受け宜した。 

贈呈式は工科大学で行われ、日本語教科書、辞書、地図など約70冊の図書が 

高橋正太郎大使により、パウル• A.ヴォリ学長に手渡されました。

寄贈主は日本国際交流基金。これは日本政府によって運営される財団で、 
その目的は、海外にお、ける日本語と日本文化に対する認識を高め、これらに 
ついての教育と研究を促進することにあります。

交流基金の援助形態としては、1.研究者を対象とする奨学金の支給、2. 
日・フィン合同の研究プロジェクトに対する出資、3.日本語研修生や日本 

語教師を対象とする日本での語学研修、4.日本語教育の開始落たは拡充を 
計画している教育機関に対する援助、があります。

今回、工科大学に対して行われた図書の寄贈や、ヘルシンキ大学に設けら 

れている三年間の日本語講師職は第四の項に該当します。

図書の供与を受けたことにより、工科大学の日本語教材事情は大幅に改善 

され、語学センターのジャポニカ部門の蔵書はloo冊を優に越える規模とな 
リました。

工科大学での日本語教育は1983年に、学生の希望により始りました。申し 

出を行ったのは電気学科の学生たちで、日本への研修旅行を行うにあたり前 
もって日本語の基本を学んでおきたい、との理由によるものです。

語学センターもこの企画に賛同し、日本語講座は正式な履修課目として発 

足しました。講座には単に日本語に興味をもっている者も参加できることと 

されました。
現在、日本語講座は1から4まで4コースあります。日本語に対する関心 

は非常に強く、次に示す表もそのことを裏づけてい唾す。

学年度 日本語1 日本語2 日本語3 日本語4

82/83 20 9
83/84 83 48 49 25
84/85 86 46 25 11

合 計 103 25 11

表「1982-1984年度の日本語講座登録学生数と学期末テスト合格者数」 

初級コースの教師はヨウコ•セッパネン、上級コースは大倉純一郎 

が担当。

コース1と3は秋学期に、コース2と4は春学期に行われます。表の中で 
左側の数字は登録者数を、右側の数字は期末テストの合格者数をあらわしま 

す〇

日本語は学校では教えられていないために、それを勉強するには、イタリ 

ア語やポルトガル語、アラビア語などの場合と同じく、ーから始めなければ 
なりさせん。

受講生達に対して行われたアンケート調査でも、日本語を第四番目の言葉 
とするものが約60%、第五番目の外国語とするものが30%という結果が出て 

います。
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JAPEX-83, halusi oppia kielen alkeet ennen matkalle lähtöään. 
Kielikeskuksen myötävaikutuksella kurssi saatiin järjestetyksi 
opintosuoritukseksi luettavana kurssina, johon myös muut kiinnos
tuneet saattoivat osallistua.
Tällä hetkellä ohjelmassa on neljä kurssia, Japani 1,2, 3 ja 4・ 
Kiinnostus japanin opiskeluun on ollut sangen runsasta, mitä 
osoittaa seuraava tilasto tähän mennessä järjestetyistä kursseis
ta.

Japani 1 Japani 2 Japani 3 Japani 4

82/83 20 9
83/84 83 48 49 25
84/85 86 46 25 11
Yhteensä 103 25 11
Taulukko. Japanin kielen kursseille ilmoittautuneet ja kuulus
teluissa hyväksytyt ajalta 1982-1984.
Alkeiskurssia opettaa Jouko Seppänen ja ylempiä Junichiro Okura.
Japani 1 ja 2 luennoidaan syksyisin Japani 2 ja 4 keväisin. 
Sarakkeen vasemmanpuoleinen luku ilmoittaa kurssille ilmoit
tautuneiden määrän ja oikeanpuoleinen kuulustelun läpäisseiden 
luvun.
Japanin samoin kuin espanjan, italian, portugalin ja arabian 
opiskelu joudutaan aloittamaan tyhjästä, koska niitä ei opeteta 
kouluissa. Kurssilaisten piirissä suoritetusta kyselystä ilmeni, 
että n< 60 % on aloittanut japanin neljäntenä vieraana kielenä 
ja 3〇 % viidentenä.
Japanissa on lisävaikeutena mutkikas kirjoitusjärjestelmä.
Kyselyn mukaan helpoimpana pidettiinkin ääntämistä ja vaikeim
pana odotuksen mukaan kiinalaisia sanamerkkejä, jotka kuitenkin 
olivat suurimman osan mielestä samalla mielenkiintoisinta opis
keltavaa. Myös japanin erikoisuutta, kohteliaisuusmuotoja 
pidettiin . kiinnostavana piirteenä. 75 %:lle kieli oli helpom
paa kuin he olivat odottaneet ja n. 20 %:lle vaikeampaa. 
70 % vastanneista aikoi jatkaa opintojaan.
Huomattava tarve opetuksen aloittamiseen on siis joka tapauk
sessa ollut olemassa. Tähän on ilmeisesti vaikuttanut monikin 
seikka. Onhan Japani esimerkiksi noussut maailman toiseksi 
talousmahdiksi ja ottanut johtavan aseman monilla teollisuuden 
aloilla. Japanin kehitys esim, materiaali- ja biotekniikan 
aloilla sekä elektroniikassa ja tietokonetekniikassa on viime 
vuosina huomattu monissa teollistuneissa maissa.
Japanin ajankohtaisuuteen Suomessa on osaltaan vaikuttanut li
säksi yhteyksien parantuminen ja vuorovaikutuksen lisääntyminen 
maidemme välillä Finnairin avattua suoran lennon Helsingistä 
Tokioon v.1983.
Kielitaidon kohentamisen tarvetta korostaa myös 
Japanin kaupassa, jo yli 2 mrd mk viime vuonna, 
kuitenkin edullista, koska tuotteiden laatutaso 
hinta siitä huolimatta yleensä edullisempi kuin 
länsimaisilla tuotteilla.

heikko taseemme
Kauppa on meille 

on korkea ja 
vastaavilla

Jouko Seppänen
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日本語でもうひとつ面倒な 

卜の結果でも日本語の一番や 

れたとおり漢字となっていま 
味を示している対象でもあり 

関心が集っています。
日本語を、予想していたよ

ことは、筆記体系が複雑なことです。 
さしい点は発音、一番むつかしい点は 

す。漢字はその反面、大部分の者がも 

ます。同様に、日本語の特徴である敬

ー
さ
興 

ケ
想
も 

ン
予
と 

ア

、
っ

りもやさしい、とする者は75%、むつかしいと

するものは約20%です。回答者のうちの70%は今後も日本語の勉強を続けて 

ゆく意志を示しています。

日本語教育を開設するに足るだけのニーズは充分にあったことがこれでお 

わかりのことと思います。そして、こうした状況が生まれるためにはいくつ 

もの要因がはたらいています。たとえば、日本が世界第二の経済大国となり、 

多くの工業分野で主導的な地位を築きあげたことなどがそれです。材料技術、 

生物技術の分野とならんで、エレクトロ二クスやコンピューター技術におい 
ても日本がめざましい発展をとげていることは、近年先進工業国の間で注目 

されるところです。
日本語がフィンランドにおいて現実的な意味を持つようになったことの背 

景としては、フィンエアーが1983年にヘルシンキ・東京間の直行便を開設し 

たことにより、両国間の連絡が容易に：なり、交流が増したことも挙げること 

ができます。

日本語修得の必要性は、対日貿易収支が赤字続き（昨年度で既に20億マル 

ッ力を越える）であることからも叫ばれてしかるべきでしょう。赤字続きと 

はいえ、対日貿易は我国にとってブラスになっています。なぜなら日本製品 

は高品質であるにもかかわらず、ヨーロッパ製の同じ製品に比べて、一般に 
値段が割安だからです。

ヨウコ・セッパネン



BASHO: HARHOJEN MAJA

Tammi on julkaissut Bashon proosaa ja runoja sisältävän kirjan 
"Harhojen maja". Sen on kääntänyt Kai Nieminen. Hän on yksi 
niistä harvoista suomalaisista kirjailijoista, jotka pystyvät 
kääntämään tekstejä suoraan japanin kielestä.
Jan Blomstedt on arvostellut kirjan tammikuun 29. päivän 
Helsingin Sanomissa.

Kuvassa Bashon haiku:
Vanha lampi - ja 
sammakon hypätessä 
veden ääni.



TAMM!出版社は、このほど芭蕉の俳文集「幻往庵記」のフィン語訳（「Har. 
ho jen maja」）を出版しました。翻訳はカイ・ニエミネン。カイ・二・エミネ 

ンはフィンランド人としてはまれな、日本語から直接フィン語に訳せる文学 

者の一人。
ャン・ブロムステッドがこの本の書評を1月29日付のヘルシンギン・サノ 

マット紙に書いています。

トヨタ財団 1985年度研究助町

財団法人トヨタ財団では、毎年交通安全、生活及び自然環境、社会福祉、 

教育、文化等の人間生活におけるいろいろな問題点について、個人及びグル 
ーブを対象にした研究助成を行っています。1985年度も「新しい人間社会の 

探求」を基本テーマに、斬新な発想によって取り組む研究に助成する予定で 

す。助成金額は、一件当り5〇〜200万円(13,10〇〜52,500 Fmk)で、助成期 

間は1985年11月より1年間です。

日本分化友の会の皆さんの中で、何か研究している方、これから研究しよ 

うとしている方には良いチャンスです。この助成対象は、日本人外国人を問 

いませんが、申し込み、研究発表の言語は、日本語に限られます。祥しい内 

容の問い合わせ、申し込み用紙の請求は、岡田(卷144 27〇)までどうぞ。 

申し込み締切り日は、5月31日(金)です。

[TOYOTA FOUNDATION]

Toyota Foundation jakaa vuosittain liikenneturvallisuuden, 
elinympäristön ja luonnon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja 
kulttuurin eri alojen ihmisen elinoloja koskevien ongelmien 
tutkimukseen apurahoja yksityisille tutkijoille tai tutkimus
ryhmille.
Vuoden 1985 teema on »Kohti uutta yhteisöä" ja avustuksella
on tarkoitus tukea omaperäistä tutkimusmenetelmää käyttävää 
tutkimusta. Kohdeapurahat ovat viidestäsadasta tuhannesta 
jenistä kahteen miljoonaan jeniin (13.100 - 52.500 SMK) ja 
apuraha on käytettävä 1985 marraskuusta lähtien yhden vuoden 
aikana.
Mahdollisuus on avoin niille Japanilaisen kulttuurin ystävien 
jäsenille, jotka suunnittelevat tai jo parhaillaan tekevät 
tutkimusta, sillä paitsi japanilaisille, apurahaa myönnetään 
myös ulkomaalaisille. Anomukset ja tutkimusraportti on kui
tenkin tehtävä japaniksi tai englanniksi ( ei suomeksi )・
Lisätietoja apurahasta ja anomuskaavakkeita saa Seisuke
Okadalta (puh.144 270).
Hakuaika päättyy 51.05.1985, joten toimikaa nopeasti.



NIHONGA PIIRI
Uusi harrastuspiirimme kokoontui 17.3. kolmatta kertaa.
Mukana olivat Leena'J., Gunnel R., Kirsi A・,Tuovi P. ja vetä
jänä allekirjoittanut.
Ensimmäinen kerta oli teoriaa; kuvien, kirjojen ja materiaalien 
tutkimista. Toisella kerralla harjoittelimme siveltimien käyt
töä tehden yhtä ja samaa kamelianlehden muotoa satoja kertoja. 
Kolmannella kerralla lisättiin lehden viereen muita pienempiä 
lehtiä ja kappale vartta.
Aluksi tuntui varmaan vähän hankalalle saada kaunista tummempaa 
varjoa lehden alareunaan ja oikeaa muotoa yhdellä sipaisulla. 
Loppua kohti harjoitus kuitenkin tuotti tuloksia ja paperit 
alkoivat näyttää siistimmille. Suuri ongelma oli veden määrä 
siveltimessä ja oikea asento kädessä.
Nihongassa käytetään hiilen lisäksi kasveista tehtyjä värejä, 
joiden sävyt muuttuvat vain vettä ohentamalla. Uusia värejä ei 
siis tehdä sekoittamalla. Välineistä tärkeimpiä ovat: 
SUMI = hiili, SUZURI = hiottu kivi, johon hiiltä hangataan 
veden kanssa, FUDE = sivellin, lautasia, pyyhe, johon liika 
vesi pyyhitään siveltimestä, vettä huuhtomiseen ja tietysti 
paperia. Lisäksi on hyvä olla huovasta tehty alusta paperille, 
paperipaino sekä bamburitiläsuojus siveltimille kuivatusta 
varten.
Hiiltä on eri värisävyjä; harmaanmustaa, sinisen mustaa, vio
letin mustaa, ruskeaa... Värisävyjä hankaamalla kiveen saadaan 
liemi, jota ohennellaan eri lautasille eri vahvuisiksi vaihto
ehdoiksi. Siveltimen kärkeen voi sitten saada tummemman sävyn 
tarvittaessa ja vetää yhdellä vedolla esim, puun lehden, josta 
reunaosa on varjossa ja yläosa vaaleampi, koska valo käy sinne.
Harjoittelimme aluksi juuri valon ja varjon tekniikkaa; on 
tärkeää, että oppii onnistumaan kertavedolla - korjausmahdolli
suutta kun ei ole.
Kuten monet muutkin asiat Japanissa, opiskellaan Nihongaa vuo
denaikojen aiheitten mukaan• Luontoon tehdään retkiä tutkimaan 
kasveja, joita sitten maalataan. Käydessäni Tokyon kuuluisassa 
taideyliopistossa, Nihongan osastolla oli mielenkiintoista nähdä 
kuinka I vuosikurssi maalasi pioneja ja IV:nen vuosikurssin 
aiheet olivat muuttuneet hyvin persoonallisiksi; joku oli 
maalannut kuplawolkkarin suurin komein vedoin. Väreissä ja 
muodoissa oli silti jäljellä traditionaalinen rauha.
Katsellessani Japanista hankkimiani Nihongaan ja Sumieen keskit
tyneiden taiteilijoitten kirjoja, huomasin heti, että Sumie 
noudattelee pitkälti kiinalaistyylisiä maisemakuvia ja eläin- 
aiheita, Nihonga taas puita, kasveja, pienimuotoisia henkilö
kuvia. ... . . .Mielenkiintoinen on meilläkin myynnissä oleva pieni englannin
kielinen SUMI-E kirja, jonka tekijä toteaa: "En haluaisi käyt
tää värejä, mutta joskus täytyy, kun tilataan, ja tämänkin 
kirjan sarjanimi on "Color Books""• Kirjassa on muut en pienestä 
koostaan huolimatta todella hyvä valikoima traditionaalisia 
hiilipiirrosaiheita.

Riitta Tateishi
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大売 り 出 し 

◎河田忠明著「日本語」 会員には35mk^非会員には50mkで。

サイズ!50cmと160cmは白のみ

◎「橋」誌 第三号 10mk
第四号 （日本の劇芸術） 30mk
第五号 （歴史と社会） 30mk
第六号 （文学） 25mk

◎友の会の マーク入 りTシャッ 20mk

"XS は赤のみ

〃SとM は赤、黒、白あり

※申し込みは書面で。

申し込み先 Helena Gray Kauppalantie 10 A 6 00320 Helsinki 32

問い合わせ瑟570 784

YHDISTYKSELLÄ ON MYYTÄVÄNÄ SEURAÄVIA TUOTTEITA:
Tadaaki Kawatan oppikirja »'Japanin kieli". Hinta on JKY:n 
jäsenille 35 mk, muille 50 mk.
Hashi-lehteä on saatavilla numeroita 3, 4 (japanilainen teatteri
taide), 5 (Historia ja yhteiskunta) ja 6 (Kirjallisuus).
Numero 3 maksaa 10 mk, numerot 4 ja 5 30 mk ja numero 6 25 mk.
Yhdistyksen logolla varustettuja T-paitoja on vielä jonkun verran 
jäljellä.
Kokoja 150 cm ja 160 cm on valkoisena, kokoa XS on punaisena, 
kokoa S ja M on punaisena, mustana ja valkoisena. Paitojen hinta 
on 20 mk. 〃
Kirjalliset tilaukset osoitteella: Helena Gray

Kauppalantie 10 A 6
00320 HELSINKI 32
Tiedustelut puh. 570 784.

MYYTÄVÄNÄ
BROTHER EP-20 sähkökirjoituskone, jota on kaksi kertaa käytetty.
-toimii myös patterilla
-litteä, ei paina paljon
-mukana laskin .
-nauhakasetit tai ilman lämpöpaperilla kirjoitettaessa
-erillinen muuntaja + paperia
- hinta 600 mk.
CANON kanjimerkkikone
-ihan uusi
- hiraganalla saat painelemalla ulos merkkejä ja lukutapoja 

(2000 merkkiä)
-voit tehdä erilaisia osaamistestejä
-koneeseen piirtyvät merkit noikeassa vetojärjestyksessä**
-ohjekirja, jossa merkit ja lukutavat ovat järjestyksessä.
Kone sopii melko pitkälle opiskeelle gapaninkielen opiskelijalle. 
Hintapyyntö 600 mk (hieman reilu puolikas alkuperähinnasta).
Tiedustelut: Riitta Tateishi, puh. 650073



14

ÄITIBNPäIVÄMYYJAISET

Uuden Steinerkoulun hyväksi järjestettävissä ÄITIENÅÄIVÄ- 
myyjäisissä la 11,05・ klo 12-15 on teemana Japani.
Myyjäisten yhteydessä järjestetään myös Ikebanaopetusta, 
johon on tiedossa jatkoa kurssin muodossa myöhemmin toukokuussa. 
Aiheesta näemme myös dioja. On origiamia, japanilaisten lasten 
touhua ym. ym. mm. koulun omat mielenkiintoiset järjestelyt.
Seuraa päivän lehden "Tänään tapahtuu*1 palstaa.
Osoite: Nuottapolku 11,Munkkiniemi (Kone Oy toimitalon takana).

OSOITEKONE

Yhdistyksemme jäsen Gunnel Ravi on nähnyt paljon vaivaa hank
kiessaan käyttöömme ADREMA-kon e et, joilla jäsenkirjeiden osoitteet 
voidaan painaa ilman kuluja.
Painattamiseen tarvitaan nyt vähän talkootyövoimaa, jotta voimme 
painaa koko vuoden kirjeet kerralla. (Koneet on sijoitettu 
Uudelle Steinerkoululle, Nuottapolku 11, Munnkiniemi).
Jos joku tietää muita yhdistyksiä, jotka tarvitsisivat saman
tyylistä nimikointia, voisimme laajentaa koneemme käyttöä. 
Soittakaapa siinä tapauksessa vaikka R. Tateishille puh. 650075• 
Pienet lisätulot yhdistykselle eivät olisi pahitteeksi.

Ruusulankatu 1 
puh. 491 238
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JOHTOKUNNAN KOKOONPANO TOIMINTAVUODELLE 1985

Ronny Rönnqvist puheenjohtaja p. 595 068
Seisuke Okada varapuheenjohtaja p.144 270
laula Lappalainen sihteeri p. 876 9065
Ilkka Riippa taloudenhoitaja p. 415 011/575
Hisako G-ustafssori jäsen p. 676 720
Riitta Rouhiainen jäsen p. 712 014
Hiroyuki Taniguchi jäsen P. 552 527
Seppo Kangaspunta varajäsen p. 698 7252
Timo Korhonen varajäsen P.145 157
Vuosikokouspäätöksen mukaisesti on vuoden 1985 jäsenmaksu 60 mk 
ja liittymismaksu 20 mk, jotka erääntyvät maksettavaksi 30.04.85 
Jäsenmaksun laiminlyönnistä seuraa jäsenpostin lakkauttaminen 
välittömästi. Ethän unohda velvollisuuttasi.

Osoitteenmuutokset sihteerille osoitteeseen: Japanilaisen kul t- 
tmirin ystävät ry., P1 305, 00101 Helsinki 10.

Julkaisija: )
Japanilaisen kulttuurin i
ystävät ry. 1
P1 305, 00101 Hki 10 
6.vuosikerta, nro 1
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa <
Päätoimittaja: •
Tuija Seppänen
Porvoonkatu 4 C 59
04200 Kerava, puh. 249 654
Toimituskunta: •
Pirkko Kuisma
Helena Gray |
Tamotsu Furukuwa (japanin kieli)} 
Keiko Yoshizaki (kansikuva) { 
Paula Lappalainen (suomen kieleni 
puhtaaksikirjoitus) j
Hiroyuki Taniguchi (japanin kie-• 
Ien puhtaaksikirjoitus) <

発

編

編

Seuraavaan lehteen tarkoi
tettu materiaali pyydetään 
lähettämään päätoimittajalle 
20.04.1985 mennessä.

行者
日本文化友の会
私書箱（PL） 305,00101 H :
第6年度第1号,年4回発行

集 長
トワイヤ,セッパネン 

Porvoonkatu 4 C 59 
04200 KERAVA 
® 249 654
集委員
古川保（日本語訳） 
ピルツコ•クイスマ 

ヘレナ・グレイ 

吉崎恵子（表紙） 

パウラ・ラッパライネン
（フ4ンランド語タイプ） 

谷口ひろゆき（日本語タイプ）

次の会報にのせる原稿は

4月20日tでに編集長まで。
締切厳守のこと！! ー ー
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