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VUODEN 1986 SAATTEEKSI

Vuosi 1985 oli varsin merkittävä sekä Japanilaisen Kulttuurin
Ystävien että Suomen ja Japanin välisten suhteitten kannalta.
Tarkoitan tällä Japanin kruununprinssiparin vierailua Suomessa,
joka ihastuttavalla tavalla toi Japania aivan tavallistenkin
suomalaisten tietoisuuteen. Yhdistyksemme panos oli Höshö-ryu
Nö-teatterivierai 1 un järjestäminen. Loppuunmyyty näytös oli suuri
menestys ja vaikutus yhdistyksemme talouteen positiivinen.
Vuoden 1985 lopussa jäsenmaksunsa maksaneiden määrä hipoi 200,
mikä on myös ilolla pantava merkille. " So far so good " sanoisi
englantilainen.
Taivaanrannalla on kuitenkin myös huolestuttavia merkkejä.
Yhdistyksemme toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Todella
aktiivisten jäsenten määrä on aina ollut suhteellisen pieni näin on asianlaita yhdistyksessä kun yhdistyksessä. Huolestuttavaa
sen sijaan on että väsymys on alkanut vaivata myös tätä pientä
kantajoukkoa. Eikä ihme - suurin osa on ollut mukana JKY:n alku
ajoista saakka. " Miksi aina minä/me " kysytään oikeutetusti yhä
useammin, kun on kysymys jostakin tehtävästä. Monen aktiivisen
jäsenen kohdalla ydistyksellemme uhrattu aika suoranaisesti kil
pailee toimeentulon kanssa, mikäli on kysymys freelance-tyyppisistä
töistä kuten tulkkaus, kääntäminen, opastus jne.
Mutta ilman vapaaehtoisuutta ei synny toimintaa - olkoon sitten
materiaalinen puoli kuinka hyvin tahansa järjestetty. Kaikki toi
minta ja järjestely vaativat tekijöitään, ne eivät synny itsestään,
jos nyt jollakin on ollut tällainen harhaluulo. Näin ollen tarvitaan
uutta verta yhdistykseen, sillä ilman uusien jäsenten aktiivista
mukaantuloa yhdistyksemme toimintaan se ei pitemmän päälle tule
menestymään.

Nyt valitun " uuden " johtokunnan puolesta vetoankin jokaiseen
jäseneen , joka todella haluaisi olla aktiivisesti mukana JKY:n
toiminnassa: tulkaa reippaasti ja ennakkoluulottomasti mukaan
ottamalla esimerkiksi yhteyttä kehen tahansa johtokuntaan kuuluvaan
jäseneen. Paitsi uusia ideoita tarvitaan myös henkilöitä, jotka
käytännössä ovat valmiita niitä toteuttamaan.
Muutoin toimintamme tulee vuoden 1986 aikana jatkumaan tuttuun
tapaan . Suunnitteilla on kevätpuolella Japani-aiheinen luento
sarja, elokuvaesityksiä ja muuta pienimuotoisempaa toimintaa.
Muutamia yllätyksiäkin saattaa tulla kysymykseen, mutta niistä on
vielä ennenaikaista puhua. Vuodeksi 1986 valitun johtokunnan
puolesta toivotan kaikille jäsenillemme hyvää ja aktiivista
vuoden jatkoa.

Ronny Rönnqvist
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年を迎えて

1985年は文化友の会にとっても日本とフィンランドの関係にとっても実に重
要な年だったと言うことができるでしょう 。というのは、まず皇太子御夫妻
のフィンランド表敬訪問があげられますが、このことはほんとうに魅力ある
方法で、日本を一般のフィンランドの人々に知らしめました。友の会側のビ
ックニュースはやはり宝生流の能の公演を主催したことでしょう。満席にな
ったということはやはり大成功だったと言えるでしょう 。友の会にとっても
経済的な面でも収益になりました。
1985年末の会費納入者数は200人弱でしたが、このことも喜ばしいことと言
えるでしょう。イギリス人でしたら“So far so good （今までのところはう
まくいっている）”と言うでしょう。
しかしながら心配の種は尽きないものです。というのは友の会の活動はほと
んどボランティアで成り立っています。ほんとうに積極的な会員の数が非常
に少ないというのが現実ですが、これはこういった会にはつきものの悩みで
しょう。しかしながらこれら少数の積極的な人たちにさえ最近は疲れがみえ
てきたのも事実です。それも無理もないことです。そのほとんどの人たちが
友の会創立当時からいっしょにやってきている人たちなのです。そして事あ
るごとに「どうしていつも私が（我々が）?」という疑問が生じることも道
理あることでしょう。積極的な会員の多くの方々にとっては友の会の仕事は
かなり自分の仕事のための時間に食い込んでしまいます 。それは通訳業や翻
訳業やガイド業などのフリーランス的な仕事の方に言えると思います。
しかしながら—
—経済面でどんなに完全に保証されていようと——ボランテ
ィアなくして活動は生まれないのです。すべての活動や企画はそれをやって
くれる人が必要なのです。それらは自然には生まれてこないのです 。こうい
った状況の中で、友の会は新しい血を必要としています。というのは新しい
役員が活発に友の会の活動に参加してくれなければ、長い目で見た成功もあ
り得ないでしょう。
今新しく選ばれた役員たちの立場を代表して、友の会の活動に本当に積極的
に参加していただける方々を求めています。どうか、自発的に、そしてあれ
これ考える前に役員のどなたかに連絡をとって我々の仲間に入って下さい 。
新しいアイディアはもとより、実際これらのことを実現してくれる方々を求
めています。
その他の面においては、1986年も今まで通りの活動を続けていきたいと考え
ています。春は日本に関する講議や映画鑑賞会、そのほか諸々の活動を予定
しています。またいくつかの楽しい企画も進行中ですが、まだ口にするのは
早すぎるでしょう。最後に1986年度の役員を代表して、すべての会員の皆様
にすばらしい、そして活発な年となりますように。
ロニー・リョンクイスト
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JOHTOKUNNAN KOKOONPANO VUODELLE
Ronny Rönnqvist

1986

puheenjohtaja

p. 595068

Misako Gustafsson

p. 676720

Yoshie Roppongi

p. 766026

Paula Lappalainen

p. 8769065

Riitta Rouhiainen

p, 712014

Ilkka Riippa

p. 413011/575

Riitta Tateishi

p. 650073

Akiko Aho

varaj äsen

p. 5622340

Anita Isosalo-Ekholm

varajäsen

p. 745767

Seuraavosso johtokunnan kokouksessa nimetään varapuheenjohtaja,
sihteeri ja taloudenhoitaja.

Vuosikokouksessa jäsenmaksua ei nostettu# Se on edelleen 60 mko
Myös liittymismaksu on entinen eli 20 mk.
Jäsenmaksu on maksettava 30.4. mennessä.
Toukokuun jäsenlehti ja muu posti lähetetään vain jäsenmaksunsa
maksaneille*

OSOITTEENMUUTOKSET sihteerille osoitteeseen: Japanilaisen
kulttuurin ystävät ry P1 305 00101 Helsinki 10.
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役
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が

ロ 二 ・リ ョン ビス 卜
グス タフ ソン •美砂子
由江
六本木
ノヾ
ウ ラ・ ラッ パラ イネ ン
リ — ッタ ・ ロ ウヒ アイ ネン
イ ノレ ッカ ・リ ーツ パ
リ — ッタ ・立石
ア ホ •彰子
ア ニ タ・ イソ サロ =エ クホ

次の役員会にて

決

定

しま

会長

ノレム

準役員
準役員

した

@595068
676720
@766026
8769065
712014
@413011/575
@650073
@5622340
745767

副会長、秘書、会計を選出します。

総会において86年度会費が決定しさした。年会費は今まで通り60mkx入会金
も20mkです〇
なお支払期日は4月30日までとし、その日までに支払がない場合は5月以降、
会報並びにその他のお知らせはお送りしませんので 、忘れないように:お願い
します。

住所変更:住所が変わった方は、すみやかに友の会事務局宛にお知らせ下さ
い〇
日本文イ匕友の会 Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry
Pl 305
00101 Helsinki 10
___
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TAPAHTUNUTTA

KUNISADA VIELÄ KERRAN
Japanilainen kabuki-teatteri tuli viime syksyn kuluessa tutuksi
19.254 Sinebrychoffin taidemuseossa kävijälle Kunisadan puupiir
roksien välityksellä. - Näyttely herätti suurta kiinnostusta ja
japanilainen kulttuuri sai todennäköisesti joukon uusia suomalais
ystäviä.
Kabukin dramaattiset kohtaukset, näyttelijöiden ilmeikkyys ja upeat
puvut herättivät hämmästystä ja ihailua.
Kunisadan lukemattomista
hahmoista yhdeksi suosikiksi nousi pelottava kissavelho.
Näyttelyn vaikuttavin ilmestys oli kuitenkin oman aikansa ihailluin
kabuki-näyttelijä Ichikawa BanjuroVII, joka esiintyi kymmenissä
puupiirroksissa.
Hänen helposti tunnistettava profiilinsa jäi
monen katsojan mieleen niin sankarina kuin roistona.
Antellin valtuuskunta ei Kunisada-kokoelmaa vuonna 1908 hankkies
saan osannut varmaankaan arvata kuinka pitkän tähtäimen suunnitel
maksi puupiirroksien julkinen esittäminen muodostuisi.
Museon kannalta näyttelyn aikaan saamin en tuntuikin pieneltä ihmeeltä.
Sitä oli valmisteltu - välillä epätoivoon vaipuen - viimeiset kym
menkunta vuotta.
Ilman Opetusministeriön, Antellin valtuuskunnan
ja viime vaiheissa Canonin ratkaisevaksi muodostunutta taloudellis
ta tukea ei .näyttely olisi vieläkään toteutunut.
Sinebrychoffin taidemuseon pohjakerros muuntui Kunisada-näyttelyä
varten osin talkoovoimin vaihtelevaksi japanilaishenkiseksi tilasarjaksi ,johon kuului mm. bambumetsä ja kaksi näyttelyä halkovaa
jokea.
Arkkitehtuurin ja erilaisten painotuotteiden taitavasta
suunnittelusta vastasi Juha Ilonen.
Teoksien tieteellisen luetteloinnin suoritti englantilainen asian
tuntija Basil Robinson ja näyttelyn suomalainen työryhmä sai arvo
kasta apua mm. Ronny Rönnqvistiltä ja Kai Niemiseltä erilaisten
japanilaispulmien ratkaisemiseksi.
Näyttelyn menestys oli ilmeinen, kritiikki oli kaikinpuolin hyvä
ja Kunisada nousi muutamaksi kuukaudeksi päivän nimeksi.
Japanilainen puupiirrostaide on siis havaittu mielenkiintoiseksi
ja ehkä ennenpitkää voitaisiin ryhtyä toiseen suururakkaan, jossa
kohteena olisi nkadonneen aarteenH toinen osa (=Antellin kokoel
mien vielä luetteloimattomat puupiirrokset), joiden joukossa on
mm. Harunobun, Utamaron ja Hiroshigen lehtiä.

Marja Supinen
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昨秋シネブリュコフ美術館で開催された国貞木版画展を通して、!9,254人の
観客は日本の歌舞伎を目の当たりにしました。展覧会はたいへん大きな反響
を呼び、新たに日本文化の熱烈な支持者もふえたことでしょう。
歌舞伎の劇的な場面や役者の表情 、さらにはきらびやかな着物:などは観客に
とってただただ驚嘆の的でした。多くの国貞の作品の中でも挑みかかる化猫
の図（フィン語からの訳）は最も人気のあったもののひとつです 。しかしな
がら、最も印象深かったのは十枚の木版画に登場した当時の花形歌舞伎役者
七代目市川団十郎を描いた作
です。
見わけの つく彼の容姿は、勇士
として悪漢として人々の記憶
残った
しょう〇
アンテル委員会が、1908年に
貞コレ
ヨ ンを入手 したさいに、一般公開
するのにどれだけ長い時間が
かるか
う
想像だにできなかった
でしょう。博物館側としては
の展覧
実
ことはちょっとした驚
きでさえあります。ともあれ 一途中
ら
こともありましたが一
一この準備のために十年の歳月 を費し ました 〇文部大臣それにアンテル委員
会、またキャノンの経済的援助なくしてこの展覧会は実現不可能だったでし
よう〇
シネブリュコフ美術館の会場は、この国貞展のためにボランティアの協力も
うり日本的な雰囲気に衣更えしました。そこには竹林や展覧会場を流れる二
点の川が設えられすした。これらの室内のデザインやすばらしいパンフレッ
卜類はユハ・イロネン氏が手がけました。
また作品の学術的な資料はイギリス人の専門家ベイシル・ロビンソン氏が完
成させたものです。日本についてのいろいろなことはロニー・リョンクイス
卜氏とカイ・ニエミネン氏が手助けもしてくれました。
明らかに展覧会は成功したと言えると思いますが、批評もすべての面で厚意
的で、数か月にわたって話題の中心になったほどでした。日本の木版画の作
品は人々の関心の的であり、近い将来次の呼び物にとりかかりたいものです。
その対象としては、「失われた宝物」第二弾として（アンテル・コレクショ
ンの目録にまだ挙げられていない）春信や歌磨ろ、さらには広重の作品など
も予定されています。
マルヤ•スピネン

KIERTOKÄYNTI PUUPIIRROSTEN JA KABUKI-TEATTERIN MAAILMASSA

Mikä on mie-asento? Mitä tarkoittavat sinisiksi maalatut kasvot? Min
kä vertauskuva ovat tulenliekit? Kenen tunnus ovat miekka ja köysi?
Mikä on sandaalilla lyömisen merkitys? Siinä joukko kysymyksiä, joi
hin etsittiin -ja löydettiin- vastauksia opastetulla kierroksella Kunisada-puupiirrosnäyttelyyn viime marraskuussa0
Sinebrychoffin museon oppaana toimineen TIINA LEHDON johdolla oli Ja->
panilaisen kulttuurin ystävillä tilaisuus tehdä matka sekä puupiirros
ten että kabukin kiehtovaan maailmaan, ja samalla saivat selityksensä
ne monet edellämainittujen kaltaiset kysymykset, jotka ensikertalai
selle muutoin olisivat jääneet selvittämättömiksi•
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Nyt tiedämme t että kabuki-näyttelijä pysähtyy hanamichi-sillalla mieasentoont jolle ovat tunnusomaisia dramaattiset ilmeet; että siniset
kasvot kuuluvat haamuille ja aaveille; että tulenliekit kuvaavat vii
sautta; että miekalla ja köydellä vesiputousten jumala suojautui pa
hantekijöitä vastaan - ja että sandaalilla lyöminen oli suuri louk
kaus*
Nyt esillä ollut Kunisadan kabuki-aiheisten puupiirrosten näyttely
kuuluu epäilemättä niihin, jotka eivät avaudu ensi katsomalla. Niin
pä oli kahdella käyntikerralla eroa; sillät joka tehtiin yksin ja sil
lä, jossa näyttelyä esitteli asioihin perehtynyt opas. Vaste näiden
kahden käynnin tuloksena syntyi ソleiskuva, jossa yhdistyivät sekä omat vaikutelmat näyttelyn ilmeestä että sellaiset tiedot, jotka eivät
käyneet ilmi näyttelyluettelosta, mutta jotka olivat olennaisia piir
rosten sisällön ymmärtämisen kannaltc。
Puupiirrostaiteen näyttely on Suomessa harvinaisuus, ja siksi nyt
esillä ollut näyttely oli kiinnostava hanke。 Taidokkaasti oli toteu
tettu myös näyttelyluettelo, joka valotti niin puupiirrännän kuin ka
buki -teat te rinki n vaiheita. Mutta paljon jäi vielä luettelon ulkopuo
lellekin; muunmuassa puupiirrostekniikkac siinä ei kovin laajasti esi
telty. Opastetun kierroksen ansioihin onkin luettava, että sen aikana
muodostui kävijälle käsitys puupiirrosten syntymisestä - seikka, joka
ensimmäiseksi tuli mieleen ensikertalaiselle.» Nyt saatiin tietää, että
puupiirroksen kullekin värialueelle on tehty oma laatta, ja että yhtä
työtä varten saatettiin tarvita jopa yli 20 laattaa tekniikan kehityt
tyä huippuunsao Niinikään selvisi, että käytetyt värit - niin ihmeelli
sen hyvin säilyneet - ovat kasvi- ja mineraalivärejä, joiden sidosaineena on ollut esim, riisiliima. Värejä tarkasteltaessa opittiin kiin
nittämään huomiota myös niiden muuttumiseen kohti voimakkaampia, räikeämpiä sävyjä, mikä on merkki myöhemmin tapahtuneesta synteettisten
värien käyttöönotosta〇 Paitsi väreihin, opittiin kiinnittämään huomio
ta myös töissä käytettyihin erilaisiin merkkeihin ja kaikkeen siihen
symboliikkaan, joka on henkilöhahmojen taustalla. Tällä tavoin avautui
vat nekin salatut merkitykset, jotka muutoin olisivat jääneet arvoi
tuksiksi*
Aivan oman lukunsa elämyksistä muodostivat ne kiehtovat tarinat ja ti
lanteet ,jotka liittyivät kuvien tapahtumiin. Taustalla olevien tapah
tumien tietäminen sai kuvat elämään kokonaan toisella tavalla kuin jos
tutustuminen olisi jäänyt pelkän katselun varaan. Omaa elävyyttään täl
le matkalle kabuki-teatteri in antoi myös mahdollisuus seurata yhden
näyttelijäsuvun, Ichikawojen, vaiheita eri kuvissa.
Suorastaan jännittäväksi kävi näyttelyn viimeisten kuvien myötä tehty
matka yhden näytelmän ("Kaunokirjoitusta Sugaworan mukoan*') tapahtu
miin.Kierros päättyi onnistuneesti runoon, jonka Sugawara oli kirjoit
tanut männynoksaon: "Kirsikankukka on kuihtunut,luumunkukka tuulen
kuljettama - miksi myrksy ei koettele mäntyä?" Mitä tämän kuvan näke
minen olisi ollut ilman runon tuntemista?
Kiitollisuudella on tervehdittävä tätä tilaisuutta osallistua kier
rokselle ,joka omin päin tehdyn tutustumisen jälkeen syvensi näke
mystä niin puupiirrostaiteesta kuin kabuki-teotteristäkin. Oppaalle
tehtävä oli hoostavo, kun ottaa huomioon, että näyttelyt vaihtuvat
usein ja jokaisen tunteminen vaatii perusteellisen syventymisen〇
Niinpä kukaan opas ei voi olla jokaisen alan erikoistuntija, ja hy
vä yritys ansaitsee sille kuuluvan tunnustuksen®

Mukanaolleiden puolesta

Harri Markkula
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MYÖS JAPANILAISET LÖYSIVÄT KALEVALA-NÄYTELMAN

Bomban kesäteatterissa Nurmeksessa esitettiin viime heinä-elokuussa
ensimmäinen Kalevalan kokonaissovitus, jossa oli käytetty kaikkia
eepoksen keskeisiä juoniaiheita.
Mittava, yli kolmetuntinen näy
telmä sai yleisöltä hyvän vastaanoton, ja tänä ensimmäisenä esityskesänä sen näki yli 20.000 katsojaa - heidän joukossaan myös lukui
sia japanilaisia.
Yksi Kaievaia-näyteImän keskeisistä teemoista oli Kalevalan sanpmai^v
kansainvälisyys ja yleisinhimillisyys: rauha ja usko tulevaisuuteen.
Niinpä tuottaja lähti rohkeasti markkinoimaan näytelmää myös ulko
maalaisille, ja hyvissä ajoin ennen kesää tehtiin esitteet paitsi
tärkeimmille länsimaisille kielille, myös japaniksi.
Finnairin
ystävällisellä myötävaikutuksella tieto näytelmästä kulki Tokioon
saakka, ja näytelmän ensimmäisten katsojien joukossa oli näinollen
myös japanilaisia, jotka antoivat näkemästään myönteisen arvion.
Viikkoa ennen näytelmän ensi-iltaa toi Ulkoministeriö vieraanaan
Nurmekseen kansainvälisen lehdistöryhmän , johon kuului myös toimit
taja JUN ZAKO Asahi Shinbun-lehdestä.
Hän omisti Kalevalalle artik
kelin lehdessään, ja tällä tavoin näytelmä sai myönteistä julki
suutta Japanissa saakka.
Saatu vastaanotto on innostanut tuottajaa
suunnittelemaan myös näytelmästä vastikään ilmestyneen laajan kuva
teoksen tekstin kääntämistä japaniksi.
Kaievala-näytelmää esitetään edelleen Bomban kesäteatterissa sekä
tänä että tulevana kesänä heinä-elokuussa.
Harri Markkula

カ

レ

ワ

ラ

劇

昨年7月と8月にヌルヌス市サマー ・シアターで開催されたカレワラ劇は、フ
インランド内からはもちろん世界各国から観客を動員しました 。2万人の観
客の中には何人かの日本人観光客もみられました。フィンランド国内の宣伝
もさることながら、日本でも「白夜の夕べ、野外劇場でフィンランド人の心
にふれてみませんか」というキャッチフレーズで、フィンエアーが観劇ツァ
ーを募り、・た朝日新聞が記事を掲載して大いに日本人にアピールしました。
なおこのカレワラ劇は、今年（1986年）と来年（1987年）も7月、8月に上
演される予定ですので、昨年御覧になれなかった方はこの機会にぜひどうぞ。
詳しいことは1985年の会報夏号（P.2〇〜22）を御参照下さい。
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Tällä sivulla olevat yritykset lahjoittivat yhdistyksenne pikku
jouluun arpajaisvoittoja.

このページの広告の店よりクリスマス会のく じびきのために品物を寄贈して
いただきました。
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MYYJÄISET
Myyjäiset pidettiin sunnuntaina, marraskuun 10. päivänä Toimelan
vapaaopistossa.
Mukana oli tällä kertaa Nippon Clubin lisäksi
Helsingin japanilainen kouluyhdistys.
Juhlasali kävi hieman
ahtaaksi meille kolmelle, mutta loppujen lopuksi kaikki sujui
hyvin.
Japanilaisen kulttuurin ystävien pöydillä oli paljon
erilaisia tavaroita.
Misako Gustafsson
ja Yoshie Roppongi olivat
taittaneet paperista kimononukkeja kirjanmerkeiksi.
Origamikurjet
ja -kukat arpajaispöydässä olivat Akiko Ahon tekemiä.
Anita Isosalo-Ekholm oli tehnyt pieniä kukka-asetelmia kuivakukista ja metsäs
tä keräämistään puolukanvarvuista ja sammaleista.
Elsa Mäkelä Tampereelta toi mukanaan kuivakakkuja. Pirkko Kuisma
oli leiponut myyjäisaamuna suussasulavia korvapuusteja.
Pirkon
leipomia olivat myös pikkuleivät, jotka hän oli pakannut Dispo Oy:n
lahjoittamiin pakasterasioihin.
Yhdistyksemme jäsen Yoko Kobayashi oli maalannut kolmisenkymmentä
kalligrafia-taulua.
Niissä oli sekä kanji-merkkejä että japanilai
sia runoja. Taulut olivat hyvin haluttuja.
Japanilaisia lehtiä ja kirjoja oli paljon.
Osa lehdistä oli vanho
ja, mutta joukossa oli myös ihan tuoreita elo-, syys- ja lokakuussa
ilmestyneitä.
Lehtiä ostivat kauniiden kuvien takia myös sellaiset
jotka eivät osanneet ollenkaan lukea japanin kieltä.
Yläkerrassa Nippon Clubilaiset tekivät ruokaa. Chirashi-zushi oli
oikein hyvää ja se oli myös edullista.
Alakerrassa heillä oli
myös oma myyntipöytä.
Lauantaikoulul1a oli toinen toistaan kauniimpia esineitä.
Heillä
oli myös kirpputoritavaraa. Koulun opettaja Seisuke Okada vaimonsa
avustuksella kirjoitti yleisölle pientä maksua vastaan nimiä japa
niksi .
Pöydän edessä oli jatkuvasti jonoa.
JKY:llä oli ensimmäistä kertaa ongelmana jäsenten liian vähäinen
osallistuminen myyjäisvalmisteluihin.
Itse myyjäisiin osallistu
minen oli kiitettävän runsasta, mutta talkootilaisuuksiin ei tullut
kovinkaan paljon väkeä.
Ehkä on aiheellista pitää pitempi tauko
ennenkuin rupeamme suunnittelemaan seuraavia myyjäisiä.
Kaikesta huolimatta myyjäiset onnistuivat hyvin - myös taloudelli
sesti.
Nippon Club ja lauantaikoulu olivat myös tuloksiinsa tyy
tyväisiä.
Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat myyjäisvalmiste
luihin ja itse tapahtumaan.
Helena Gray

Valokuvat s Ilkka Riippa
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Liisa Savolainen

Elsa Mäkelä ja Anita Isosalo-Ekholm
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Momoko ja Seisuke Okada

Nippon Clubin pöytä: Herrat Yoshida ja Kobayashi

催はれ美さ

バ
ザ
ー
友の会のバザーは昨年11月10日（日）、トイメラのバパーオピストにて開
されました。今回は、日本クラブと日本語補習校も参加しました。会場で
それぞれのテーブルにお客様がおしよせましたが 、なんとかスムーズに流
たようでした。友の会のテーブルには、たくさんの品物がならびました。
砂子さんと六本木さんは本のしおり用の紙人形を作ってくれ、彰子・アホ
んはくじびき用に折り紙の鶴や花を作ってくれました。アニタ•イソサロ
エクホルムさんは、ドライフラワーや、森から集めたこけももの茎やこけ
材料にちょっとした「生け花」を制作してくれました。
エルサ・マケラさんはタンペレからわざわざ:おかしを持参してきてくれまし
た。ピルツコ・クイスマさんは、当日の朝とろけるようなコルバブースティ
を焼いてきてくれました。ピルツコさんは小さなパンも焼いてくれ、ディス
ポ株式会社が寄付してくれた冷凍用の容器に入れてもってきてくれました 。
また友の会々員の小林陽子さんは、書道の師範の免状をもっていますが、漢
字や詩を書いた色紙を数十点バザーのために寄付してくれ 、会場ではひつぱ
りだこの人気でした。
日本の雑誌や本もかなりの数が寄せられました。雑誌の中には一部古いもの
もありましたが、8月号や9月号、10月号などのほんとうに新しいものもみ
られさした。日本語が全くできない人でも、美しい写真やさし絵にひかれて
買っていく人も何人かいたようです。
二階では、日本クラブの人たちが腕によりをかけて日本料理を作ってくれま
した。今回はちらしずしでしたが、おいしいうえに値段も手頃で、あっとい
うまに売り切れてしまいました。日本クラブは一階のバザー会場にもたくさ
んの品物を用意していました。
日本語補習校もそれぞれにきれいな品々を用意し、さらにはノミの市の品物
もそろえていました。同校教師の岡田誠介氏は桃子夫人の協力で、フィンラ
ンド人の名前を漢字になおして毛筆で書き、たいへんな人気を呼びました。
かなり安かったこともあり、机の前にはひっきりなしに長蛇の列ができたほ
どです。
しかしここで友の会側として、バザーの準備のために集まった人たちが少々
すくなすぎたという問題もあったわけです。自からバザーに参加してくれた
人たちには感謝の念に絶えないのですが、やはり準備会のほうにはほんのわ
ずかの方にしか来ていただけなかったのは残念です。次のバザーの計画を始
める前に十分に休んだほうが良いのでしょうか。
ともあれ、今回のバザーは大成功だったと言えると思います。----- もちろ
ん会計面においても。日本クラブにとっても日本語補習校にとっても十分満
足できる結果だったと思います。
最後にバザーの準備会に参加してくれた方々、またバザーを手伝ってくれた
方々には心からお礼を申し上げます。
ヘレナ・グレイ

を
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Kulttuurivinkkejä

JAPANILAISIA ELOKUVIA
Suomen elokuva-arkistossa jatkuu syksyllä alkanut Kurosawa-sarjac
Helsingissä esitykset ovat elokuvateatteri Orionissa, Eerikinkatu 15®
Yksityiskohtaiset ohjelmatiedot sabt SEA:n julkaisemasta lehtisestä,
joka postitetaan tämän lehden mukana. Ensimmäinen esitys on 27.2〇
Tampereella esitykset ovat elokuvateatteri Pirkassa. 10.3. klo 16.00
ja 20.45 esitetään vuonna 1960 tehty WARUI YATSU HODO YOKU NEMURU
(The Bad Sleep Well)MPahat nukkuvat hyvin?17.3. klo 16.15 ja 20045
on vuorossa IKIMONO NO KIROKU (I Live in Fear) MElän pelossa"® Se on
valmistunut vuonna 1955.
Oulun esitykset alkavat klo 17.30 kirjastotalon Pakkalan salissa*
28.2» esitetään vuonna 1952 valmistunut IKIRU-tuomittu. 7.3. SUGATA
SANSHIRO vuodelta 1943,"Pahat nukkuvat hyvin" 14.3. ja "Elän pelossa"
21.3®
Tampereella ja Oulussa kantakortti maksaa 13 mk ja lippu 1 〇 mk•

SEA esittää lisäksi Iisalmessa elokuvateatteri Kuvalippaassa 29.3»
klo 15.30 Mizoguchin elokuvan UGETSU MONOGATARI.
Seitsemän elokuvan kausikortti maksaa 35 mk®

KONSERTTI
Keskiviikkona 12e maaliskuuta klo 19.30 on konsertti Kulttuuritalolla,
Sturenkatu 4.
Esiintyj inä ovat Radion Sinfoniaorkesteri johtajanaan Ulf Söderblocn,
Dmitri Bashkirov, piano ja Akateeminen Laulu®
Ohjelma:
C.Eo Bach: Pianokonsertto no 4
Mozart: Pianokonsertto no 14, Rondo B-duuri• pianolle ja orkesterille
Einar Englund: Sinfonia no 69 kuorolle ja orkesterille

Kuorossa esiintyy yhdistyksemme jäsen Liisa Savolainen®
16

日

本映画上映のお知

らせ

フィンランド映画保存所(SEA)主催で昨年の秋に始まった黒沢映画シリーズ
は、この春も続行されます。ヘルシンキではオリオン座(Eerikinkatu15)
で上映されますが詳しいプログラム等は、同封のSEA発行のパンフレットを御
覧下さい。そのほか、タンペレとオウルでも下記の要項で日本映画が上映さ
れます。
タンペレ(ピルッカ座)：
「悪いやつほどよく眠る」(1960)
3月10日 16 :：〇〇〜
及び20 : 45〜
3月17日 16 ::15〜
「生きものの記録」(1955)
及び20 : 45〜
オウル(図書館内パッカラ•ホール) :
2月28日 17 ::3〇〜
「生きる」(1952)
「姿三四郎」(1943)
3月7日 17 ::3〇〜
「悪いやつほどよく眠る」(1960)
3月14日 17 ::3〇〜
「生きものの記録」(1955)
3月21日 17 ::3〇〜
※タンペレ、オウル共、会員証c>13mk，入場券niOmk

なおSEAでは、イーサルミにおいても日本映画を上映します。
「雨月物語」(溝口監督作品)
3月29日15 ： 3〇〜
クバリパス座にて
※フ日シリーズ券す35mk

コ

ン
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来たる 3 月12 日（水）19 : 30 より文化会館（Kulttuuritalo : Sturenkatu 4）
にて、ラジオ・シンフォニー ・オーケストラのコンサートが開かれ さす。こ
の中で、友の会々員のリーサ・サボライネンさんが、合唱団の一員として出
演します。ブログラムは以下の通りです。
指揮:ウルフ・シェーデルブロム
ピアノ:ドミトリ・バシュキロフ
合唱：アカテーミネン・ラウル合唱団
C・E•バッハ
「ピアノ協奏曲第4番」
W・A・モーツァルト
「ピアノ協奏曲第14番」
「ピアノとオーケストラのためのロンド•ニ長調」
E・エングルンド
「交響曲第6番」（初演）
17

JAPANIN KULTTUURIHISTORIAN luennot jatkuvat kevätlukukaudella Helsin
gin yliopistossa. Luennot ovat tiistaisin klo 18-20 Hallintorakennuk

sen (Hallituskatu 8) seminaorihuoneessa 2〇・

Luennoitsijana on FK Pirjo-Riitta Kuusikkoe
Muutkin kuin yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssiin.

21.1

KAMAKURA-KAUSI (1185-1333)
Sotilashallinnon perustaminen, feodalismin kasvu

28.1

Uskonto (zen) ja taide

4.2

Kamakura-kauden kirjallisuus
MUROMACHI-KAUSI (1333-1568)
_
Täydellistä feodalismia, Ashikaga-shogunit

11.2

Uskonto ja taide, japanilaisen esteettisen perinteen
kiteytyminen Higashi-yama-kaudella

18.2

Kirjallisuus, no-teatteri

25.2

Totaalista sodankäyntiä sengoku-kaudella (1467-1568)
MONOYAMA-KAUSI (1568-1600)
Suurellista taidetta

4.3

EDO-KAUSI (1600-1868)
Politiikkat hallinto, talous

11.3

Samurai-kulttuuri - chonin-kulttuuri

18〇3

Chonin-kulttuuri (jatk.)s teatteri (kabuki)
kuvataide (ukiyo-e)
kirjallisuus

25.3

Feodalismin murtuminen, siirtymäkausi, Meij i-uudistus

8〇4
15.4

MEIJI-KAUSI (1868-1912)
Japanin avautuminen ja modernisoituminen

TAISHÖ-KAUSI (1912-1926)
Levottomuutta ja liberalismia

22.4

SH0WA-KAUSI (1926- )
Patriotismia 30-luvulla, Tyynen meren sota, täydellinen
antautuminen

29.4

Sodan jälkeinen Japani

6.5
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Kuulustelu

日本フィンランド学校

PARAKISTA KOULUKSI

Suomen Vapaa Ulkolähetys, Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kyl
väjä , Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Suomen Luterilai
nen Evankeliumiyhdistys omistavat ja ylläpitävät Japanin Suomalaista
koulua Honshun saarellae Shigan läänin Otsun kaupungissat pienessä
Shimmein kylässä. Vuonna 1964 perustettu koulu on valtioneuvoston
hyväksymä virallinen peruskoulut joka on avoin kaikille Japanissa
asuville suomalaislapsille, Koulu on tähän asti toiminut parakkityyp
pisissä rakennuksissa, mutta tilat ovat jääneet pieniksi oppilasmää
rän kasvaessa» Rakennukset eivät myöskään täytä paloturvallisuusvaatimuksia»
Nykyinen koulu on herättänyt Japanissa laajaa huomiota NHK:n televi
sio- ja radio-ohjelmissa, kaupallisissa asemissa ja lehdistössä»
Japanilaiset ovat ryhtyneet "talkoisiin'* uuden rakennuksen aikaan
saamiseksi » He ovat yhdessä läänin ja Otsun kaupungin kanssa luvan
neet vastata kokonaiskustannusarvion 5,3 miljoonan jenin osuudesta
4 miljoonaa jeniä jos suomalaiset vastaavat lopusta 1,3 miljoonan
jenin summasta. Suomen valtio on vuoden 1986 budjettiehdotukseen mer
kinnyt 500.000 mk koulun yhteyteen tulevaa kulttuurikeskusta varten»
Loppuosa 800.000 mk on tarkoitus koota keräyksillä. Tällä hetkellä
on menossa Japanin ja Suomen välistä vientiä ja tuontia harjoittaviin,
yrityksiin kohdistuva keräys® Tarkoitus on myös saada lahjoituksina
Suomesta eri rakennusalojen maailmankuuluja tuotteita®
Koulu aloittanee toimintansa uusissa tiloissa syyslukukauden alussa
19860
Yllä mainitut järjestöt ovat kääntyneet myös yhdistyksemme puoleen.
Jos haluat osallistua Japanissa asuvien suomalaislasten koulu- ja
asuntolatilojen parantamiseen voit antaa apuasi maksamalla haluamasi
summan postisiirtotilille 891 03-1• (Keräyslupa ULH 2484/1985)

UUSI

KOULU-

JA

ASUNTOLARAKENNUS
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SHORINJI KEMPO

Shorinj i Kempon historio ulottuu yli 50000 vuotta ajassa taaksepäin
muinaiseen Intiaan. Se kehittyi pitkän aikoa Kiinassa j〇 sen nykyi*
nen muoto on Doshin So:n kehittämä©
So Doshin syntyi vuonna 1911 Okayaman prefektuurissa tullivirkailijan vanhimmaksi pojaksi» Isänsä kuoleman jälkeen hänet lähetettiin
Manchuuriaan isoisänsä luokse.17-vuotiaana, isoisän kuoleman vuok
si So Doshin joutui palaamaan Japaniin»
Vuonna 1928 So Doshin palasi Manchuuriaan. Hän oli erään taolaisen
papin oppilaana. Tällöin hän sai myös ensimmäisen kosketuksensa Kempoon0 So alkoi innokkaasti harjoitella sität mutta Kempo oli silloin
pelkästään joukko hajanaisia organisoimattornia tekniikoita.
Matkoillaan So Doshin tapasi useita Shorinji Kempon mestoreita. Pe
kingissä hän tapasi Pohjoisen Shorinji Giwamonken koulun Kempomesto
rin Wen-Laoshin, joka oli 20〇 pääopettaja. So ryhtyi välittömästi hä
nen oppilaakseen ja vuonna 1936 Shorinj in temppelissä pidetyssä vih-»
kimystilaisuudessa Doshin So virallisesti nimettiin Pohjoisen Shorinji Kompon 21 〇 johtajaksi.
Vuonna 1946 hän saapui takaisin kotimaahansa Japaniin. So Doshin uu
disti , kehitti ja systematisoi ne Kempon muodot, jotka hän oppi Kii
nassa j a siten loi nykyisen Shorinj i Kempon. Shorinj i Kempon nykyi
nen päätemppeli sijaitsee Shikokun saarella Tadotsun kaupungissa Kagawan prefektuurissa. Doshin So kuoli vuonna 19800
MITÄ ON SHORINJI KEMPO?

Shorinj i Kempon tekniikoihin kuuluvat pehmeät tekniikat (eli JUHO)
ja kovat tekniikat (1• GOHO), joita ovat irroitukset, torjunnat,
väännöt, sidonnat( heitot, iskut(lyönnit ja potkut. Yhteensä Kempoon kuuluu noin 600 erilaista tekniikkaa. Shorinji Kempolle on tun
nusomaista nopeus, terävyys t tarkkuus j a kauneus• Kempo korostaa puolustuksellisuutta, Lajin inhimillisyys näkyy jo siinä, ettei Kempoon
kuulu yhtään murskatekniikkaa, ei mitään hengenvaarallista eikä pysy
viä vammoja aiheuttavia tekniikoitae Siksipä harjoittelu sopii aivan
kenelle tahansa myös naisillet koska runsasta voimankäyttöä ei tarvitao Kaiken perustana ovat tangentiaalivoimien vipuperiaatteiden käyt
tö sekä akupunktiopisteet• Kempon taitaja lamaonnuttao vastustajansa
väännöllä toi iskulla oikeaan aikaan j〇 oikeaan paikkaan hyökkääjän
vartalossa^
Shorinj i Kempo on säilyttänyt filosofian ja henkisen kasvun opin osa
na harjoittelua», Vyökokeeseen kuuluu kirjallinen osa ja kotitehtäviä,
jotka on läpäistävä ennen kuin koe hyväksytään,,
Shorinji Kempossa ei kilpailla toista ihmistä vastaan. Ainut todelli
nen kilpakumppani on oma minä, jota kehitetään henkisten ja ruumiil
listen ominaisuuksien harmoniaan. Shorinj i Kempossa harjoittelija pyr
kii puhdistamoon sydämensä ja mielensä ennen harjoittelua. Emme soa
joutua muiden alistamiksi, emme myöskään korottaa itseämme muiden ylä
puolelle.
KONGO ZEN

Kongo-Zenin oppi merkitsee, että sinun tulee työskennellä ruumiisi
ja sielusi avulla yhtä kestävänä ja loistavana kuin timantti (Kongo»
timantti), jotta saavuttaisit lopullisen päämäärän.
Voimollo, jonka avulla ihmisen tulee työskennellä on siis sekä ruumiillinen että henkinen puoli. Kongo-Zenin oppi painottaa, että ruumis ja sielu ovat erottamattomat, toisiinsa kietoutuneet. Paras tulos saavutetaan kun nämä molemmat olemuspuolet ovat voimakkaat.
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Kongo-Zen opettaa, että voittaakseen kaikki vaikeudet, kaiken kärsi
myksen ja elääkseen onnellista elämää ihmisen tulee kasvattaa ja vah
vistaa itseään itseluottamuksen ja itsetuntemuksen avulla. Tämä voi
daan saavuttaa kehittämällä jatkuvosti sekä sielua että ruumista, sii
tä huolimatta että edistyminen on usein hidasta ja vaivalloista. Ihmi
sen tulee tavoitella omac onneaan, mutto hänen tulee ottoa myös huo
mioon muiden hyvinvointi. Kukaan ei voi elää yksin yhteiskunnassa,
siksi ihmisten tulee toimia yhteistyössä saavuttaakseen onnen ja hy
vinvoinnin. Kongo-Zen opettaa, että "meidän tulee elää puoliksi itsel
lemme ja puoliksi muille**.

Suomeen Shorinj i Kempon toi Fumiyasu Sakata v.1972 Jyväskylään0
Hänen palattuaan Japaniin on lajia jatkettu kotoisin voimin.
Helsinkiin laj i saapui Tiina Saukkosen ja Tarmo Marjäsen tuomanc vuon
na 1982. Tiina Saukkonen on 3-dan ja hän on Helsingin Shorinj i Kempo
ry:n shibu-cho (harjoituspaikan vetäjä). Häneltä saatte lisätietoja
iltaisin numerosta 71836〇• Harjoitukset ovat Stadionin itäsivun kerhosalilla maanantaisin ja torstaisin klo 18.00-20.00. Tervetuloa katso
maani
Päivi Vuorinen

Harrastuspiirit

RUOKAPIIRI kokoontuu kevään kuluessa kaksi kertaa#
Lauantaina 15# maaliskuuta klo 15-18 teemme japanilaista Nabe-ruokaa»
Tätä ruokaa piti tehdä jo syksyllä, mutta osanottoj ien vähyyden takia
tilaisuus jouduttiin peruuttamaan. Ruokaohjeet julkoistiin talven -85
jäsenlehdessä sivulla 8«
Lauantaina huhtikuun 12。 päivänä klo 15-18 on lähinnä japanilaisille
jäsenillemme tarkoitettu suomalaisen ruoan kurssi. Aiheeksi on tällä
kertaa valittu pullan teko. Teemme erilaisia tuotteita tavallisesta
perustaikinasta. Muun muassa pitkon letitys opetetaan.
Aikaisemman tavan mukaan jaamme ruoka-aineista koit<jvat kulut osan
ottajien kesken. Keittiön vuokran maksaa JKY.
Paikkana on edelleen Martta-yhdistyksen opetuskeittiö Uudenmaankatu
24 3. kerros. Perille pääsee raitiovaunuilla 3B, 3T ja 1 〇 sekä bus
silla 1 4.
Ilmoittautumiset etukäteen Misako Gustafssonille mieluiten iltapäivi
sin klo 14:n jälkeen p. 67672〇»
Tervetuloa kaikki ruoanlaitosta kiinnostuneet!

KIELIPALLO

Japanilaisille jäsenillemme tarkoitettu suomen kielen harrastuspiiri
kokoontuu sunnuntaisin klo 18 Timo Korhosen luona Itä-Pasilossa〇
Osoite on Opastinsilta 2 B 46・ Paikka on lähellä bussi 17:n pääte
pysäkkiä»
Kokoontumispäivät ovat maaliskuun 2. ja 23. päivä sekä huhtikuun 13.
päivä.
Soittakaa tulostanne etukäteen p.143157.
Suomalaisille tarkoitettuja japanin kielen harjoituksia pidetään myös
tänä keväänä. Matkojen ym takia päivämääriä ei voida vielä ilmoittaa.
Ottakaa yhteyttä Keiko Yoshizakiin p・ 795151•

SHOGI-PIIRI
Shögi-piiri kokoontuu 1•31 15.3, 5.4 ja 19.4 klo 15-19 Seisuke Okadan
luona Itä-Pasilassa, Opastinsilta 2 B 63•
Soittakaa tulostanne etukäteen p.1442700
Tänä keväänä opiskelemme shögin perusajatusta. Pelin alkaessa molem
mat pelaajat ovat samassa tilanteessa* Miksi kuitenkin tulokset ovat
niin erilaisia? Miksi toinen voittaa ja toinen häviää? Tilamme on sa
ma kuin meidän elämässämmekin：
Tänä vuonna suunnitelmissamme on myös tutustua eri puolilla Suomea
oleviin shakkipiireihin. Kirjeenvaihto ja kirjepelit kiinnostavat#
Tervetuloa kokeilemaan viehättävää shogi-peliä»
Seisuke Okada
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料理サークルでは、この春二回集会を予定していほす。
⑴ 3月15 日（±）
15 : 00~ 18 : 00
テーマ：日本のなべ料理
この料理は昨年の秋に行われる予定でしたが、参加希望者が少なかったた
め中止となったものです。なお作り方は会報85年冬号の9ページにでていま

（2）4月12 日（土）
15 ：0〇〜18： 00
この回は日本人のためのフィンランド料理講習会です。テーマとしてフィ
ンランドのパン、ブッラをとりあげ、基本的な生地から、たとえば長い編ん
だブッラなど、何種類かのプッラの作り方を紹介します。
なお今まで通り材料費は参加者で割り勘とし、会場費は友の会が支払いさす。
場所はマルッタホテル組合の講習会用の調理場です。（Uudenmaankatu 24、
3階
市電3B, 3T又はバス14番が便利です。）
参加希望者は、前もって美砂子•グスタフソンまで御連絡下さい 。
（@676720 午後2時以降が都合良い）

言葉の

ボール

日本人会員の皆様のため、フィンランド語のコースを予定しています。先生
はティモ・コルホネンです。
日時じ3月2日（日）、23 0 （日）、4月13日（日）それぞれ18：0〇〜
場所匚＞ ティモ・コルホネン宅
Opastinsilta 2 B 46 （イタ•パシラ）
バス17番の終点のすぐ近くです
※参加希望者は前もって御連絡下さい。@143157
フィンランド人の会員の皆様のための日本語講座も、この春もちろん予定し
ていますが、旅行等のため日時が未定となっています。吉崎恵子まで御連絡
下さい。@795151

将棋サーク

ルか

ら

お知

らせ

将棋サークルでは、この春の活動を次のように計画しています。
日時匚＞3月1日（土）、3月15日（土）、4月5日（±） 、4月19日（±）
いずれも15 : 〇〇〜19 : 00
場所す岡田
誠介宅
Opastinsilta 2 B 63 バス17番終点のすぐそば
※参加希望者はあらかじめ御連絡下さい。卷144270
今春は、基礎学習として将棋というゲームの理論を勉強するっもりです 。最
初は完全に対等だった両者が、いかなる理由で、またいかなる経過をたどっ
て最後には勝者と敗者とに分かれてしまうのか?まるで人生の縮図です。
その他、今年はチェス•クラブ、日本の将棋愛好団体等との交流も考えてい
ます。あなたも将棋の魅力を試してみませんか？
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I

SUOMEN JAPANIN-TUTKIMUKSEN SYMPOSIO

JAPONOLOGIA

1986

Elokuussa 1986 järjestetään Jyväskylän yliopistossa I Suomen Japanintutkimuksen Symposio. Symposion tarkoituksena on luoda katsaus alalla
harjoitettavaan tutkimukseen maassamme ja tarjota alan tutkijoille ja
muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus ajatusten ja kokemusten vaih
toon.
Järjestelytoimikunta pyytää ystävällisesti lähettämään alustavan il
moittautumisen 31«3,1986 mennessä» Huhtikuun loppuun mennessä posti
tettavassa 2.
kiertokirjeessä ilmoitetaan esitelmän hyväksymisestä
ja symposion lopullisesta ohjelmasta. Tiivistelmä （1 sivu） esitelmäs
tä on toimitettava 31・5・86 mennessä jo painovalmis esitelmä viimeis
tään symposion yhteydessä* Kirjeenvaihto pyydetään osoittamaan osoit»
teella:
JAPONOLOGIA -86 Symposio
c/o Etnologian laitos
Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 1 5
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. （941）-291666

Järjestelytoimikunta:
Olavi K. Fält
Historian laitos
Oulun yliopisto
P1191
90101 OULU
p. （981）-223455/205

Jouko Seppänen
Kielikeskus
Teknillinen
korkeakoulu
Otakaari 1
02150 ESPOO
p・（90）-4512607

Ilmari Vesterinen
Etnologian laitos
Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 1 5
40100 JYVSÄKYLÄ
p. （941）-291666

ALUSTAVA ILMOITTAUTUMINEN
Nimi:____________

__

Arvo/ammatti:

Laitos: _ ______________________________________

Postin ume r 〇!_____________________

Puhelin:
Osallistun
Esitelmän nimi:
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Kuulijana

Esitelmällä

____ ___ __________________

KIRJASTO on avoinna seuraavasti:
Helmikuussa 4,11,27 päivänä klo 18-19
Maaliskuussa 11,18, 25 päivänä klo 18-19
Huhtikuussa 3,1 〇» 29 päivänä klo 18-19
Toukokuussa 8,15, 27 päivänä klo 18-19
Kirjaston kirjat on leimattu yhdistyksen nimellä.
Lainausaika on yksi kuukausia
Lapsiperheille tiedoksi： olemme saaneet paljon helppolukuisia
japanilaisia lastenkirjojaa

Ja hyvät ystävät, palauttakaa lainaamanne kirjat.

rerveisin Riitta Rouhiainen

図書館力ゝ

ら

のお知

らせ

図書館の開館は以下の通りです。
18 : 〇〇〜19 ::00
4日, 11日, 27日
2月
18 ::〇〇〜19 ::00
3月 11日,. 18日, 25日
18 ::〇〇〜19 ::00
3日, 10日, 29日
4月
18 ::〇〇〜19 ::00
8日, 150 , 27日
5月
友の会の本は、友の会の判が押されてい宜す。貸し出し期間はーヶ月です。
ほた図書館では、たいへん読みやすい子供向けの本（日本語による）も入手
いたしました。どうぞ御利用下さい。なおお"借りになりました本は、どうか
期日までにお返し下さい。よろしくお願い致します。
りーツタ・ロウヒアイネン
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