PÄÄTOIMITTAJALTA

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta yhdistyksemme perustami
sesta.

Näiden vuosien aikana on tapahtunut paljon. On ollut konsert

Harras

teja f teatteriesityksiä, vierailuja ja esitelmätilaisuuksia.
tuspiireissä on tutustuttu kirjallisuuteen,

opiskeltu suomea ja japania, tehty käsitöitä,

tehty ruokaa,

laulettu,

pelattu shogi-peliä ja

aseteltu kukkia. Ja on kokoonnuttu vain keskustelemaan ja olemaan yh
dessä»

Monia tuttavuus- ja ystävyyssuhteita on solmittu»Ja nämä suhteet ovat
usein säilyneet,vaikka asianomaiset ovat esimerkiksi opiskelun loppu»
misen takia joutuneet eri puolille maapalloa.

Yhdistyksen sääntöjen

toisessa pykälässä todetaan,

tarkoituksena on tehdä tunnetuksi

sen tutkimusta

että yhdistyksen

japanilaista kulttuuria ja edistää

Suomessa sekä edistää suomalais-japanilaista kulttuu

ri vuorovaikutusta»
Yhdistyksen toiminta on paljossa keskittynyt japanilaisen

kulttuurin

tunnetuksi tekemiseen suomalaisille,mutta toivottavasti olemme pysty
neet välittämään

japanilaisille ystävillemme

myös jotakin suomalai

sesta kulttuurista.

Yhdistyksen vuosikokous oli lauantaina 23.1,1988.
syttiin viime vuoden toimintakertomus,

tilit sekä

Kokouksessa hyväk
tämän vuoden toi

mintasuunnitelma.

Puheenjohtajaa,

johtokunnan varsinaisia ja varajäseniä ei tässä

ko

kouksessa valittu.Osa johtokunnan jäsenistä halusi erota eikä kokouk
sen osanottoj ista pystytty valitsemaan uutta j ohtokuntaa» Yhtenä syy
nä oli se, ettei kokouksessa ollut kuin yhdeksän läsnäolijaa.

päätti,

että entinen johtokunta jatkaa

Kokous

uuteen yleiskokoukseen asti.

Tämä kokous valitsee uuden johtokunnan tai ryhtyy muihin asian vaati

miin toimenpiteisiin.

Päätettiin, että uusi yleiskokous pidettäisiin

sunnuntaina 2〇. maaliskuuta klo 15• Kokouspaikka ilmoitetaan jäsenil

le kirjeitse.
Aina ei jaksa olla aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa, mutta
tällä hetkellä tilanne on se,että mikäli halutaan yhdistyksen toimin
nan jatkuvan, kaikkien jäsenten on oitava aktiivisia.

Tapaammeko yleiskokouksessa 20.3。？
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Helena Gray

編集長より

友の会は、今年、創立してから満十周年を迎えます 。この間多くのことが行われてきまし
た〇演奏会、演劇、また多くの方々を招いた色々な催しがありました。趣味のサークルで
は、文学に、料理実習に、歌に、日本語、フィンランド語の学習に、手芸に、将棋に、生

け花に親しんできました。そして、ただ会話を交わすだけにまた一緒にいるだけのために
も集まってきました。多くの知人関係や友情関係も生まれました。そしてこれらの関係は

例えば学問を修めるために地球の反対側に行くようなことになっても、しばしば長続きし
ています。
友の会のありかたをこの段落で明らかにしますと 、友の会の意義は、日本の文化を知らし
め、フィンランドにおいてその研究を発展させ、またフィン日間の文化の相互の影響を盛

んにすることにあります。友の会の活動は、多く、日本の文化をフィンランド人に紹介す
ることに片寄っていますが、できることなら、日本人の方々にもまたフィンランド文化か

ら何かを供給できればと考えています。
友の会の年度総会は今年1月23日（土）に開かれました。総会では昨年度の活動報告と会
計報告、それに今年度の活動予定が承認されました。しかしこの総会では、会長、役員、

準役員を選出することができませんでした 。ある人は役員を続けることができず、また出
席者の中に新しい役員のなり手も見付からなかったからです。その一つの理由として、出

席者が9人しかいなかったことが挙げられましょう。前の役員が次の新しい総会まで継続
するということで会を閉じました。次の総会では会長以下新役員を選出するか、違った処
置を取ることになります。新しい総会は、3月20 （日）15:00より開くことを決定しまし

た。場所は追ってご連絡します。
友の会の活動に常に積極的に参加することは大変なことですが、現状は、もし友の会の活
動を続けて行きたいならばすべての会員が積極的にならなければいけないときなのです。

3月20日の総会でお会いしましょう。
ヘレナ•グレー
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VEDEN ÄÄNI
Basho

Chopin

Holopainen

Kusano

Kriikku

Okura

MIZU NO OTO

-

Oka

Suilamo

Manner

Polameri
Takemitsu

Muiden

Nakagi ri

Saarikoski

Juvonen

Inoue
Nieminen

Saaritsa

Kivikkoho
Nyman

Nordgren

Shibayama

Sibelius

Toteno

Yhdistyksemme järjestämä japanilaisen ja suomalaisen runon jq
kin ilta oli Temppeliaukion kirkossa 7。11.1987。

musii

Fällä kerralla esitettiin musiikin lisäksi sekä suomalaisten että japanilaisten kirjoittamia runoja. Käännöstyön olivat tehneet Junichiro
Okura ja Kai Nieminen.Seuraavassa on osa esitetyistä runoista: Yasushi Inoue "Hiran atsale
at " , Kai Nieminen "Säpsähdän haaveistani", "Kurkiperhe",
Lars Muiden
"Fyra japanska dikter", Pentti Saaritsa "Runous", Masao Nakagiri "Ää
netön paikka" ja Matsuo Basho "Veden ääni".

「水の音」

友の会では昨年、11月7日テンペリアウキオ教会において 「水の音」一詩と音楽の夕べ一
を催しました。今回は音楽に加え、日本とフィンランドの詩を取り上げ、大倉純一郎、カ
イ•ニエミネンの両氏が翻訳に当たりました 。この中から幾つかの詩をここに取り上げて

みました。

Yasushi Inoue

HIRAN ATSALEAT

Kerran kauan sitten näin Valokuva-lehdessä kuvan Hi ran atsaleoista.
Kaukana alhaalla näkyi järvensirpale kuin peilistä lohjennutv ja Hira-vuoden harjaita rönsyilivät valkeat kauniit tuoksuvat vuoriston
kukat äkkijyrkille rinteille.
Kun näin tuon kuvan,
päätin kerran pakata reppuni tämän maailman
murheilta ja väsymykseltä,
ja lähteä, nähdä Hiran rinteet omin sil
min ,
täristellä kapeaa vuoristorataa järven rannalta aina huipulle
asti.
Niin päätin hiljaa mielessäni, päätin että aivan varmasti jonokin masennuksen ja yksinäisyyden päivänä nousen Hiro-vuorelle〇
Tuosta lienee jo kymmenen vuotta, enkä vieläkään ole nähnyt Hiran
atsaleoja〇 En ole niitä unohtanut:
vuodesta toiseen olen silloin
tällöin kuvitellut silmieni eteen nuo korkeuksien valkokukat〇 Ajattelen nukkuvani Hiran huipulla,
tuoksuvien kukkapensaiden juurella,
kasvot kohti tähtiä,
ja mieltäni riipaisee pohjaton ikävä. En ole
onnellinen, en onneton;
jotenkin johdun ajattelemaan että mustinkin
masennus, jäytävinkin yksinäisyys on yhtä ja somaa maailman melsket
tä.
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カイニエミネン

ブランコでわたしは自分の幻想にビクッとする

何かが呼んでいる
カイ、カイイ、カイイイ
高い、高い所で鷹が

別れを告げにわたしは行く

愛する人よ、自由がおいらを呼んでいる

だが、庭に戻れば

鷹は行ってしまった後
ちぇ、行くがいい、気まぐれに呼んでみただけさ

鶴の一家

父鳥、母鳥、半人前の子鳥

音もなく、羽ばたきもせず

おごそかな曲線を描き
いや高く

上昇気流に乗せられて

そしてもう
ハイタカほどの大きさにみえるようになったとき

行く手は毅然と

真直ぐ、北に向かって

もうじき彼らは見えないようになり

自分に欠けているものが

決して得られないことに
わたしは気付く

Lars Hulden

FYRA JAPANSKA DIKTER

Här i skogen

vid foten av Stormarnas berg
bodde en diktare länge.
Hän tecknade upp alla stormar

som drog fram över berget
och gav dem ollka namn.

Stormfängaren kallades hän.

Den störtade kejsaren
fick en egen flygel

1 sonens efterträdarens sommarhus.
Gräsplanen delade hän med sonen.

De brukade kasta boll sig emellan
när sonen tog ledigt frän regeringsbekymren.

Detta hände 1 soluppgängens land.

Gryning i Tokio.
Jag kikar ut genom spjälgardinen.
Trafikljusen blinkar gult
och har tydligen gjort det

hela den stilla natten.

Ett fägelljud när mig utifrän.
Är det inte självaste gräsparven jag hör?
Ocksä tili denna stad har denne

gamle vän alltsä anpassat sig.

Och gjort det till den grad
att hän klipper sitt tjipp

I takt med trafikljusets blinkning.

Främling 1landet som jag var
gick jag vllse i bambudungen.

Stor var den inte men tät.

Livet till slut jag förlät.
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ラルスフルデン

日本での四つの詩

この森の中

嵐の山の施に

とある詩人の長く住み
嵐を記しおったそうな

山を越え、吹き荒れる嵐をすべて
それぞれに名を与え、記しおったそうな
自らは嵐を呼ぶ男と呼ばれるようになったそうな

譲位された天皇は

自らの翼を得られた
御子の、お世継ぎの、夏の離宮に

そして草の茂るお庭を御子と分かち合われた

毬をお投げあそばすことを常とされておられた
挪孑の御政のお暇には
これは陽の昇る田で起こったことなのだ

東京での黎明
ベネチアンブラインドを通して外を見ると
交通信号は黄色に点滅している
多分、静まりかえった夜通し
点滅していたのだろう

外から小鳥の声がわたしの耳に届く
わたしの聞いているあれは、何と、まさしく雀ではないか
この林帛にも
あのわたしの古馴染みは順応しているのだ

そしてさらに

チュンチュン鳴く声を

交通信号の点滅にあわせてまでも!

その地で、異邦人としてわたしは
竹薮に道を失った

大きくはなかったが、びっしりと生い茂る竹薮に

とうとう、わたしには人生に付けるべき文句さえなく：なった
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ペンツティサーリッツァ

詩

言葉から人が生まれないとしたら

わたしの胸のこの異邦人は誰なのか？
歩を進め、影を動かすのは誰?

この光と笑いと数多くの生の津きは何か
人でないとしたら？
黙って聞いていると誰かが最初の言葉を唱え

第二、第三の言葉を招く
それらの言葉とその順序は

あのお馴染みの未知の自分だ
それはもう息をしている。それはわたしそのものではなく

わたしによって折り返されたもの、恐れや喜び

多くの生の響きだ

そして比喻だ、クビワカモメの叫び、岩への波の接触だ
五月一日、ヴァップ祭の早朝、市場のまだ空白な頃の

それはもうわたしではない
だが人間の条件を満たしているのだ

もしそれを理解するなら、愛することもできる
愛するには、理解するのと全く等しい大きさの
善意が要る

そしてそれすら多くの誤りと偶然の総計だ

言葉から人が生まれないだって ？

8

Masao Nakagiri

ÄÄNETÖN paikka

Jätän kauas, kauas taakseni turturikyyhkyn kujerruksen
kuljen ohi punaisten puolukoiden,
ohi lammen ja hyppelevien karppien

jätän kauas, kauas taakseni nuorten röyhkeän naurun
kuljen yksin syyskuista ylänkötietä, yhä edemmäs yksin.

Sinisieppo laulaa, hikiset housuni kuivuvat pian
kuljen yli tuulenkaatamien puiden, läpi kimalaisten surinan
kirkkaassa auringossa

tien ympärillä kaarelle taipuneita bambuja.

Transistoriradioiden rock ajaa minua takaa.
Pysähdyn kostealta mullalta tuoksuvaan onkaloon
terästämään kuuloani, istahdan kivenjärkäleelle
katson ylös taivan sinistä neliötä;

ei kuulu mitään, ei edes tuulen suhinaa.

Miksi tänne? Pois kuolemaa pelkäämättömien luota
kuuntelemaan yhtä ainoata ääntä: oman sydämeni tykytystä.

Matsuo Bashö

Vanha lampi — ja
sammakon hypätessä

veden ääni.
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THE ENSEMBLE FORUM

Japanilaisen kulttuurin ystävät järjesti 2.1 〇 uudenvuodenkonsertin
Temppeliaukion kirkossa〇 Konsertissa esiintyi japanilainen kamarimu
siikkiyhtye "The Ensemble Forum*, 〇
Yhtye esitti Mozartin g-molli pianokvarteton (Kv 478), Haydnin G-duuri jousikvarteton (Op 76, no 1) jo Schumannin Es-duuri pianokvinteton
(Op 44). Ylimääräisinä kappeleina he esittivät kaksi japanilaista sä
velmää 〇

Yhtyeen johtajana oli viulua soittava Yoko Fukuyama» Muut ryhmän jäsenet olivat J in Hi rasawa (viulu), Yoshio Nakayama (alttoviulu), Shin
Moriya (sello) j〇 Kyoko Morihara (piano).
Konserttia edeltävänä päivänä Hiroyuki Taniguchi ja minä oiimme kir
kossa auttamassa käytännön järjestelyissä» Ennen harjoituksia Hiroyu
ki haastatteli ryhmän jäseniä.Pääasiassa kysymyksiin vastasi Yoko Fu
kuyama.
"The Ensemble Forum" -yhtye aloitti esiintymisensä pari vuotta sitten.
He ovat järjestäneet pienimuotoisia **Jin Jin" -kamarimusiikkikonsert
teja» Konserttien tarkoituksena on ollut välittää musiikkia tavalli
sille ihmisille» Nimi "Jin Jin" tulee Yoko Fukuyaman kotikaupungissa
olevan kahvilan nimen mukaan» Siellä syhmä aloitti esiintymisensä.

Yoko Fukuyama tutustui "The Ensemble Forumin** jäseniin eri paikoissa»
Tällä hetkellä ryhmän j äsenet ovat ystäviä keskenään〇 Seuratessani
konsertin harjoituksia ryhmän jäsenten välinen ystävyys ja välittö
myys näkyi selvästi 〇 He nauttivat soittamisesta ja toistensa kanssa
työskentelemisestä.
Pohjoismaihin suuntautuva esiintymismatka oli ryhmän ensimmäinen ul
komaanmatka. Alkujaan suunnitelmissa oli pitää konsertit Islannissa,
Ruotsissa ja Suomessa• Tukholman konsertti jouduttiin peruuttamaan j〇
yhtye tuli Reykjavikista suoraan Helsinkiin.

Matkan suuntautuminen nimenomaan Reykjavikiin johtui Yoko Fukuyaman
halusta pitää siellä eräänlainen muistokonsertti. Hänen miehensä oli
neljä vuotta sitten japanilaisen arkeologiryhmän kanssa tutkimassa
tulivuoria. Tutkimusryhmä joutui auto-onnettomuuteen ja rouva Fukuya
man aviomies kuoli• Onnettomuuden jälkeen rouva Fukuyama sai paljon
apua ja lohdutusta islantilaisilta,» Tämän takia hän halusi palata takaisin Islantiin ja osoittaa kiitollisuuttaan niille ihmisille, jotka
oi ivat häntä auttaneet.
Matkan ajankohta oli valittu joulu-tammikuuksi siksi,että vuodenvaih
de oli ainoa aika jolloin kaikilla yhtyeen jäsenillä oli mahdollisuus
ottaa lomaa.Yoshio Nakayama kertoi työskentelevänsä Tokion Metropoli
tan sinfoniaorkesterissa.Viimeinen esiintyminen oli 25.12. ja seuraava olisi
tammikuun 6〇 päivänä. Konserttien -väliin jäävien kymmenen
päivän aikana oli mahdollisuus ottaa lomaa ja lähteä ulkomaankiertueelle.
Reykjavikin konsertti onnistui hyvin. Yleisö otti ryhmän lämpimästi
vastaan. Kirkossa pidetyssä konsertissa oii lähes kolmesataa kuulijaa»,
Konsertin sisältö oli melkein sama kuin Helsingissä.

"The Ensemble Forum" -ryhmän kokoonpanolle ei ole sävelletty kovin
paljon japaniloista musiikkia. Tämän takia Yoko Fukuyama oii pyytänyt
nuoria japanilaisia säveltäj iä sovittamaan yhtyeelle sopivaa kansanmusi ikkiao Kummassakin konsertissa kuultiin kehtolaulu ja kansantans
sisovitus.
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Takana Kyoko Morihara ja Yoshio Nakayama, keskellä Yoko Fukuyama ja
Shin Moriyat edessä Jin Hirasawa.
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Yoko Fukuyama kertoi luulleensa,
että pohjoismaisten sävletäj ien Sibeliuksen, Griegin ja Nielsenin - musiikki on samanlaista. Enää hän
ei ole samaa mieltä, mutta hänestä tuntuu kuitenkin, että tietynlai
nen ilmasto vaikuttaa sävellysten sisältöön.

J in Hi rasawa totesi suurimman osan Sibeliuksen sävellyksistä synty
neen talviaikaan. Tämän takia on hyvä tulla Suomeen juuri talvella,,

Talvi on ollut poikkeuksellisen lämmin, Reykjavikissa satoi vettä jo
ka päivä» Rouva Fukuyama kertoi heränneensä helsinkiläisessä hotel
lissa ja nähneensä kaupungin peittyvän lumeen. Hänen mielestään poh
joismainen arkkitehtuuri on yksinkertaista ja kaunista。
"The Ensemble Forumin" jäsenet olivat iloisia voidessaan tulla esiintymään Suomeen〇 Yoko Fukuyama oli hieman huolissaan yhtyeen tule
vasta kritiikistäo Hän toivoi kuitenkin, että ihmiset voisivat musii
kin kautta ymmärtää toisiaan vaikka he eivät pystyisikään ymmärtämään
toistensa kieltä.

Helsingin konsertti onnistui hyvin. Yleisöä oli paljon ja se
innostuneena esityksiä»

seurasi

"The Ensemble Forumin ' esiintyjät Yoko Fukuyama, Yoshio Nakayama,
Shin Moriya ja Kyoko Morihara ovat palanneet Japaniin ja Jin Hirasawa
Amerikkaan jatkamaan opiskeluaan Julliardin musiikkikoulussa»

Kiitos käynnistä!
Helena Gray

アンサンブル・フォーラムにインタビュー

新春一月二日に友の会主催による 「アンサンブル・フォーラム」のコンサートが、テンペ

リアウキオ教会でありました。ピアノとヴァイオリンニ台、それにヴィオラとチェロとい
う編成で、主に西洋の曲を取り上げていましたが、アンコールに日本のメロディーを聞か
せてくれました。コンサートの前日に練習場を訪れ、彼らにインタビューをしましたので、

以下そのあらましを掲載します。大部分はリーダーの福山陽子さんが答えてくれました。

（編集者）•・福山さんは日本で「じんじんコンサート」というのをやってこられたとのこ

とですが、これはどういうコンサートですか。
（福山）私の地元にコーヒーラウンジ「じんじん」という店があり、其処のマスター

が「肩の凝らない音楽を一般の人々に」という私の考えに賛同してくれ、そういった
場に店を開放してくれたのが始まりです。また、「肩の凝らない音楽を」というのは
私の主人の口癖でもありました 。
（編）...... 皆様方の経歴を見てみますと活動の場が離れておりますが、どういったきっ

かけでアンサンブルを組むようになったのですカ、。
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（福）...... みんなそれぞれ別の場所で仕事やいろいろな活動で知り合った人たちで、私

はみんな私の友達だと思っています。（笑）そして私の考えや今回の旅行の意図に共

鳴してくれてアンサンブルを組むようになりました。
（編）......今までどの位の割でコンサートを開かれましたか 。

（福）...... このアンサンプルを組んで二年になりますが 、86年は四回、87年は三回「じ
んじん」でコンサートを開きました。

（編）...... 海外では?

（福）...... 今回が初めてです。
（編）...... 今回レイキャビックで演奏され、そしてヘルシンキへと来られたわけですが、

どうしてこう寒い時期にこの北国を選ばれたのですか。
（福）......レイキャビックに関しましては、私は特別に演奏したい理由があり、いろい

ろな方のご協力を得まして今回の演奏旅行が実現することになりましたが 、時期に関
しましては仕事や学校の都合で 、この時期にしかみんなそろって休暇を取ることがで

きなかったからです。
（中山）私は都響に入っていますが、日本では暮は第九のシーズンですが、それがやっ
と25日に終り新年は6日からニューイヤーコンサートの練習に入るので、まとまって

休めるのはこの時期だけなのです。これが日本の悲しい実情なんです。（笑）

（編）...... レイキャビックでのコンサートはいかがでしたか。
（福）...... いろいろの層の方に来ていただき、大変暖かい音楽会になりました。通常15

〇人くらいしか入らない教会に300人近くの人が詰めかけてくれ、大変嬉しかったです。
（編）...... アンコール用に日本の曲を用意されているとのことですが、どういった曲で

すか。
（福）...... この編成（ピアノ五重奏）の日本の曲はほとんど有りませんので、若い日本

の作曲家に日本のメロディーを編曲してもらいました。出来上がるまではどういった
ものになるか心配でしたが、なかなか美しい曲ができたと思います。
（編）...... レイキャビックでの反応はいかがでしたか。

（福）...... 子守歌をアレンジしたものと「八木節」をアレンジしたもの、それに「浜辺

の歌」をアレンジしたものを演奏したのですが、「八木節」が終わったところで拍手
が多かったかなと思ったので「浜辺の歌」も演奏したのですが、ちょっと失敗だった

ように思います。ですからヘルシンキでは「八木節」で止めておきます。（笑）
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（編）......フィンランドはシベリウスの国ですが北欧の音楽はいかがですか 。

（福）......II本にいますとシベリウスもグリーグもニールセンも北欧の音楽家としてひ

とまとめに見られがちですが、今回北欧に来てみて皆それぞれ異なった風土が生んだ

是なった個性を持った作曲家なんだということが実感されました 。これから彼らの曲
に取り組んで行きたいと思います。
（甲沢）••…そういう意味では、こういう寒い時期に来たのは良かったんじゃないかなあ 。

シベリウスの音楽もこういう厳寒の中から生まれたんだし 。
（編）......さて、つきなみな質問ですが、フィンランドの印象は?
（福）......この冬は例年になく暖かいとのことで、レイキャビックでも雨ばかりだった

んですが、昨日ヘルシンキについて今朝起きてみたら雪が降っていて、何かほっとし

た感じです。そして雪のヘルシンキを見ていると日本では何か特別なものだった北欧
のシンプルな美しいデザインが本当にしっくりと肌に感じられてきました。

（編）......最後にこれだけは伝えたいということがありましたらお願いします。
（福）......実際音楽というのは、もちろん一流のすごくいい人の演奏を聞けばそれはそ

れですばらしいことですけれど、心の中に入ってくるということでは色々な形があっ
ていいんじゃないかなと思います。演奏してみないと分かりませんしまた批評も怖い

のですが、その一つの形として色々な方の暖かいご協力を得てこういった形で実現で
きることは、我々一同にとって本当に嬉しいことです。後から続く方々にご迷惑にな

らないように最善を尽くしたいと思いますし、もっと多くの場所でできるようになっ
ていったらいいなあと考えています。心と心のつながりは何処の国であっても同じだ

と思いますし、幸い音楽というのは言葉がなくても通じる部分もあり、こういった考
えが特殊なことではなく、一般的なものになっていったらいいんじやないかなあと思

います。
（編）......今日はお忙しい中本当にどうもありがとうございました。

谷口ひろゆき
日本の若い地質学者ら三人が、84年の夏、アイスランドで火山調査の旅行中、事故死した。
福山陽子さんは、そのリーダー役だった福山博之さん（東大理学部講師）の妻で、今回の

旅行は、若くして逝った三人に鎮魂の調べを捧げたいという思いが実現したものだ。我々

一同心から三人のご冥福をお祈りしたい。
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Junalla Japaniin
Edellisessä lehdessä esiteltiin Juhani Lompolon kirja "Junalla Japa
nissa". Useat lukijat ottivat yhteyttä toimitukseen ja kertoivat muis
tavansa kirjan nimeltä "Junalla Japaniin"•
Jouni Lompolo - myös nimimerkki Origona tunnettu - kirjoitti kirjan
Japanin matkastaan 1962.
Kirjassa kerrotaan kirjailijan ja hänen ystävänsä junamatkasta Sipe
rian halki. Matka jatkui Jokohamasta Tokioon, Kiotoon, Osakaan, Kobeen, Beppuun jo Toyamaan 〇

Kirjan sisältö ei ole vanhentunut vuosien kuluessa. Ehkä pyjamapukuisia matkustajia on Siperian junassa vähemmän kuin ennen, mutta kirjaa
lukiessa helposti unohtaa lukevansa yli kaksikymmentä vuotta vanhois
ta tapahtumista.
Valitettavasti kirjaa ei enää saa kirjakaupoista. Kirjastoista sitä
kuitenkin vielä löytyy.Esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston Puis
tolan sivukirjostosta sitä voi lainata.

Kirja on Tammen kustantama. Siinä on 159 sivua. Kirjassa on valokuvia
ja piirroksia. Piirrokset ovat Pentti Myllymäen tekemiä.
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PÄÄMINISTERI
KUTSUMANA

NAKASONEN

JAPANISSA

Pääministeri Yasuhiro Nakasonen vieraillessa Suomessa tammikuussa

1987 hän teki aloitteen,

jonka pohjalta Japanin ulkoministeriö

myönsi suomalaisille nuorille 20 matkastipendiä Japaniin. Matka ta
pahtui 16.-29.11.1987 ja tänä aikana stipendien saajille esiteltiin

Japanin kulttuuria, talouselämää ja politiikkaa.

Stipendeistä ilmoitettiin pienellä lehti-ilmoituksella loppukesäs

tä ,mutta siitä huolimatta Suomen opetusministeriö,

panin suurlähetystöä stipendiaattien valinnassa,

joka avusti Ja

joutui hakemustul-

van kohteeksi. Halukkaita ilmoittautui noin 460 ja he kaikki olivat
kirjoittaneet omaelämäkerran (1 liuska)

ja kirjoitelman aiheesta

"Japanin ja Euroopan suhteiden tulevaisuus"

(noin 3 liuskaa), mo

lemmat englanniksi. Se, mitä hakijoilta ennakkoon edellytettiin,
oli sujuva englannin kielen taito ja 18-35 vuoden ikä. Hakemusten

perusteella seulottiin ensin 40 ja heistä haastattelujen avulla 20.
Näin muodostui ryhmä,

josta puolet oli eri alojen opiskelijoita ja

toinen puoli jo valmistuneita alojensa ammattilaisia.

LUENTOJA,

KULTTUURIKOHTEITA

TUTUSTUMISTA

JA

TEOLLISUUTEEN

Ensimmäisenä perilläolopäivänä tiivis tutustumisohjelmamme vei mei
dät Japanin ulkoministeriössä lausuttujen tervehdyssanojen jälkeen

Asahi Shimbun lehtitaloon. Sieltä siirryimme kuuntelemaan professo

ri Sumiki Iwaon luentoa nykypäivän japanilaisesta yhteiskunnasta.
Sitten oli vuorossa vierailu Japanin teollisuuden keskusliitossa,

jossa kansainvälisen osaston osastopäällikkö piti esitelmän teolli

suuden kehityksestä. Päivän päätteeksi oli vielä Japanin ulkominis

teriön järjestämä tervetuliaistilaisuus.
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Edellä kerrottu antanee kuvan siitä, kuinka tiiviisti meitä kahden
viikon ajan tutustutettiin Japaniin. Muut päivät eivät tosin olleet

vastaavanlaista siirtymistä paikasta toiseen, mutta ajankäyttö oli
silti tehokasta. Esimerkiksi käydessämme Nissanin Oppaman autoteh

tailla, mikä oli minulle teekkarina erikoisesti mieleen, poikkesim
me vielä paluumatkalla Toshiban tiedekeskuksessa katsomassa elek

troniikan ihmeitä.

Epävirallisempaan ohjelmaan kuului muun muassa aamukuudelta suori

tettu käynti Tokion tukkukauppatorilla ja japanilaisen nuorisoryh
män kanssa tehty Tokion kiertoajelu. Kanagawan prefektuurissa vie
timme yön japanilaisessa kodissa ja se oli erittäin jännittävä ko
kemus .Meille esiteltiin myös perinteistä japanilaista näyttämötai

detta viemällä meidät kabuki-teatteriin.

Tonnikalat odottelemassa ostajiaan Tokion aamuisella tukkukauppa-

torilla Tsukijissa. Vuonna 1986 Tsukijin torilla myytiin noin
794000 tonnia meren antimia ja noin 471000 tonnia vihanneksia ja

hedelmiä.
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Maailman suurin puinen rakennus, Daibutsu-den, Narassä. Nykyiset

mitat (pituus n.

57m, leveys n. 50,5m, korkeus n. 47,3m) ovat vain

2/3 alkuperäisistä mitoista. Temppelin sisältä löytyy maailman suurin pronssinen Buddhaa esittävä patsas.

Reilun kolmen päivän matka Tokion ulkopuolelle suuntautui Hiroshi

maan, Kiotoon ja Naraan. Ollessamme Hiroshiman Peace Memorial Mu

seumissa käväisi varmasti meidän jokaisen mielessä ajatus siitä,
kuinka tärkeitä kansojen väliset hyvät suhteet ovat. Rauhanpuistos-

sa palava liekki muistutti kävijöitä siitä, että maailmassa on

edelleenkin ydinaseita. Suurvaltojen johtajilla on siis vielä pal
jon työtä edessään ennenkuin tämä liekki sammuu.

"Maaseutukierrok

sellamme" tutustuimme lukuisten temppeleiden lisäksi myös japani
laiseen maatilaan,

joka oli erikoistunut ruusujen kasvattamiseen.

jos tutustumisemme Japaniin oli alkanut juhlavasti käynnillä ulko

ministeriössä ,niin se päättyi vieläkin juhlavammin. Päätösjuhlan
puitteet upeasti katettuine pöytineen ja kukka-asetelmineen olivat

kuin suoraan elokuvasta. Lukuisia kiitospuheita pidettiin puolin
ja toisin ja isäntiemme iloksi musikaaliset ryhmäläisemme esitti
vät laulaen ja soittaen muutamia perinteisiä suomalaisia kappalei18

ta. Läksijäisjuhlan aikana saatoimme vain haikeina todeta, kuinka

nopeasti aika olikaan kulunut ja että hieno matkamme Japaniin oli

päättymässä ・

KOKEMUKSIA

Suurin kokemani yllätys oli varmasti se, kuinka länsimaalaistunut
Japani nykyään on. Tokion iltaisilla kävelyretkillä pitkin Ginzan
katuja toivat lukuisat hampurilais- ja jäätelöbaaritr cafeteriat

ja tuhannet mainosvalot eittämättä mieleen New Yorkin. Samalla he
räsi kysymys, että kumpi oikeastaan on amerikkalaisempi, Tokio vai

New York ? Ulkoisten puitteiden perusteella voisi melkein sanoa,
että New York on jäämässä Tokion varjoon. Mutta kun otetaan huomi

oon kaupungin asukkaat, niin epäilyksille ei jää sijaa. Tokiossa
tuntee olevansa suurkaupungissa , mutta siellä tuntee olevansa myös

Japanissa, sillä missään muussa jättiläiskaupungissa eivät ihmiset
varmasti ole, kiireistään huolimatta, yhtä kohteliaita ja auttavai

sia kuin Tokiossa.

Yksi toinen positiivisimmista kokemuksistani edellä mainitun japa
nilaisten uskomattoman kohteliaisuuden lisäksi oli se turvallisuu
den tunne, jota koin liikkuessani niin Tokiossa kuin muuallakin Ja

panissa .Missään vaiheessa ei mielessäni herännyt pelkoa joutumi
sesta ryöstön kohteeksi, kun taas lännessä päin liikkuessa saa jat

kuvasti olla valppaana taskuvarkaiden ja näpistelijöiden varalta.
Kahden viikon aikana ehdin nähdä ja kokea uskomattoman paljon.
Niinpä tässä matkakertomuksessani onkin vain hyvin pieni osa koke
muksistani , sillä kaikkea ei pysty sanoin kertomaan. Mielestäni Ja

pani onkin maa,

joka on nähtävä ja koettava itse.

Kiitän Japanin ulkoministeriötä ikimuistoisesta matkasta.

Pertti Aaltonen
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NUOREN

TÄMÄN

SUKUPOLVEN

PÄIVÄN

PIIRTEET

JAPANISSA

Arvostetun sosiaalipsykologin, professori Sumiko Iwaon luento, jo
ka oli osuvasti sijoitettu tutustumisohjelmamme ensimmäiselle päi

välle, antoi mielenkiintoista ja arvokasta taustatietoa japanilai

sesta nyky-yhteiskunnasta. Seuraavassa esitänkin professori Iwaon
mietteitä Japanin tämän päivän nuorisosta.

Muutos,

joka Japanissa on tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen,

on ollut todella suuri. Voimakas teollistuminen ja sen mukanaan
tuoma vaurastuminen eivät ole voineet olla vaikuttamatta ihmisiin.
Niinpä tämän päivän japanilaisesta nuorisosta onkin löydettävissä
kolme sille tyypillistä piirrettä,

jotka erottavat sen muiden aika

kausien sukupolvista.

Ensimmäisenä piirteenä professori Iwao mainitsi yksilöllisyyden.
Japanilaisia on pidetty ryhmäorientoituneina ja ryhmäsieluina, mut
ta nykynuoret ovatkin enemmän individualisteja. Heidän ajatuksiaan
kuvannee hyvin lause:"Se mistä pidän, on se mitä haluan". Tämän

johdosta muun muassa tuotantoa on entisestään segmentoitu,

jottei

vät tuotteet olisi pelkästään massatuotannon aikaansaannoksia.

Välitön työn tuloksista nauttiminen on myös luonteenomaista japanilaisnuorille. Entisaikaan maanviljelijät työskentelivät otsa hi

essä aamuvarhaisesta iltamyöhään ja pala palalta he yrittivät saa

da jotain säästöönkin. Niinpä näistä kahdesta seikasta, ahkerasta

työnteosta ja jatkuvasta säästämisestä pahojen päivien varalle, on
muodostunut japanilainen tapa. Nykynuoret kuitenkin arvostavat van

hempiansa enemmän vapaa-aikaa ja he ovat myös valmiita uhraamaan
enemmän rahaa vapaa-ajan viettoon.

Kolmas japanilaisnuorisolle tyypillinen piirre liittyy turvallisuu
den tunteeseen. Nuoret haluavat säilyttää sen, mitä heillä on, ei
vätkä he halua, että asiat ja olosuhteet muuttuisivat liian nopeas

ti .Yhtenä esimerkkinä tästä professori Iwao mainitsi, että vuoden

1987 vaaleissa noin 70 % nuorista äänesti liberaalidemokraattista
puoluetta ・
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Edellä mainitut kolme trendiä voidaan havaita myös koko yhteiskun
nassa .Autonvalmistajat tarjoavat myyntiin useita eri malleja,

olutmerkkien määrä on kolminkertaistunut reilussa viidessä vuodes
sa ja vakuutusten myyntimäärät ovat kasvaneet. Myös ihmisten lojaa

lisuudessa työpaikkaansa kohtaan on tapahtumassa muutoksia. Tutki
musten mukaan noin puolet 40-45 vuotiaista haluaisi vaihtaa työ

paikkaansa ,jos heille tarjottaisiin uutta mielenkinntoista työtä.

Tulevaisuus vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, sillä se näyttää

muun muassa, tapahtuuko Japanin työelämässä suuria muutoksia vai
pitäytyykö se suuryhtiöittensä suosimassa "työpaikka eliniäksi"
-periaatteessa. Samalla selviää myös se, kuinka menestyksellisesti

tämän päivän japanilaisnuoret onnistuvat luotsaamaan maataan yhä

kiristyvässä kilpailumaailmassa .

Pertti Aaltonen

Pieniä koululaisia Uenon puistossa Tokiossa. Tytöt ja pojat erot

taa toisistaan erivärisistä hatuista ja repuista (tytöillä punai
set ,pojilla siniset)•

厂

AINUJEN KULTTUURIA KANSALLISMUSEOSSA
Maaliskuussa 1988 suomalaisella yleisöllä on ainutlaatuinen tilaisuus
tutustua salaperäisenä pidettyyn ainu-kansaan〇
Maahamme tulee tuol
loin ainujen kulttuuria esittelevä laaja näyttelyt jonka on järjestä
nyt Sapporossa toimiva Pohjoisten alueiden keskus yhteistyössä Hokkaidon Ainu-museon kanssa.
Näyttely on suunniteltu erityisesti Suo~
mea ja Ruotsia varten. Näyttelyn mukana saapuu myös ainujen traditio
naalisia lauluja ja tansseja esittävä ryhmä,
jolla on esityksiä mm〇
näyttelypaikkakunnillao

Ainujen kulttuuria esittelevä näyttely on avoinna Suomen kansallismu
seossa 11-2〇. 3. Ennen Helsinkiin tuloaan se on ollut 2-6.3. j〇 esil
lä Rovaniemen Lappia-talossa.Helsingistä näyttely jatkaa Ruotsin puo
lelle Uumajaan.

Näyttelyssä esitellään laajasti ja monipuolisesti ainujen vanhaa kult
tuuria. Siinä käsitellään ainujen historiaa ja nykyisyyttä sekä hei
dän asuma-alueitaan, heidän uskonnollista elämäänsä, asumistaan, vaa
tetustaan ,ravintoaan, elinkeinojaan ja elämänkaartaan•

Ainujen kulttuuria esittelevän näyttelyn aikana järjestetään Kansal
lismuseossa myös aiheeseen liittyvä neljän yleisöesitelmän sarja.
Perjantaina 11.3. näyttelyn tekijöihin kuuluva Michiaki Okada kertoo
ainuista j〇 heidän kulttuuristaan,
lauantaina 12.3. on valtiotieteen
maisteri Markku Heiskasen aiheena nykypäivän Hokkaido,lauantaina 19。
3. filosofian lisensiaatti Ilmari Vesterinen esitelmöi ainujen kult
tuurista ja sunnuntaina 20.3. filosofian tohtori Juha Janhunen kertoo
ainujen alkuperästä.
Tilaisuudet alkavat klo 13.00〇

Tervetuloa Kansallismuseoon! Museo on avoinna arkisin 11-15, tiistai
sin myös 18-20, sekä sunnuntaisin 11-16.
Kirsti Melanko

「アイヌ民族の文化」展

札幌の北方アイヌセンターおよび北海道アイヌ博物館の共催で、フィンランド国立博物館

において「アイヌ民族の文化」展が催されます。日時は3月11日より20日までで、ヘルシ
ンキの前はロバニエミのラッピアタ口において、3月2日より6日まで開催されます。こ

の間幾つかの催し物が組まれています。
なお、国立博物館の開館時間は、平日は11時より午後3時までで、火曜日はそれに加えて

午後6時より9時まで、また、日曜日は11時より午後4時までとなっております。
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AINU-KANSAN LAULU- JA TANSSIRYHMÄ ESIINTYY
Ainujen perinteisiä lauluja ja tansseja esittävällä ryhmällä on kaksi
näytöstä Helsingissä teatteri Savoyssa (Kasarmikatu 48) perjantaina
11.3. Matineanäytös on kello 17 ja iltanäytös kello 20。

Liput maksavat 50 mk (opiskelijaliput 30 mk). Ohjelma sisältyy hin
taan.
Lippuja saa Lippupalvelusta ja esityspäivänä klo 16 alkaen teatteris
ta. Ennakkomyynti alkaa maanantaina 15.2»

Lähes kaksi tuntia kestävä ohjelma koostuu rukouksista,
lauluista ja
tansseista.
Ohjelmassa on kaksi osaa. Ensimmäisen osan teemana on "Luonto, elämä,
laulut"v toisen osan teemana on "Juma1at, juhlat, tanssit"•
Esityksissä kuullaan myös saamelaisten joikuja.
Ainujen maailmankatsomuksessa ainut, ihmiset, ja kamuit, jumalat elä
vät kauniissa sopusoinnussa vapaan luonnon ympäröiminä.
Jumalat ovat laskeutuneet taivaasta maan päälle ja omaksuneet uudet
hahmot. Jotkut jumalat ottivat eläimen hahmon, jotkut kasvin hahmon,
jotkut taas tuulen, myrskyn tai muun luonnonilmiön hahmon.
Uusissa hahmoissaan j umalat asuvat kaikkialla,
viheriöivässä maassa t
virtaavissa joissa, mahtavassa meressä. Näiden lukemattomien jumalien
suojeluksessa ihmiset ovat eläneet ja menestyneet. Siksi ihmiset ovat
aina rukoilleet jumalia osoittaakseen heille kiitollisuuttaan ja pyy
tääkseen että saisivat elää rauhallista ja tasapainoista elämää.

アイヌ民族の歌と踊りの公演

アイヌの伝統的な歌と踊りの公演がヘルシンキのサヴォイ劇場（Kasarminkatu 48

）で

催されます。日時は3月11日（金）の午後5時と8時の二回です。入場料は50マルッカ
（学生券は30マルツカ）で、プログラム代は入場料に含まれています。入場券は各前売り

所および、当日劇場において午後4時よりお求めになれます。前売りは2月15日に開始し
ています。
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JAPANILAISIA ELOKUVIA

Suomen elokuva-arkisto esittää j apanilaisen ohjaajan Yasuj iro Ozun
elokuvia 23,2.-19.3»

Esitykset ovat teatteri Orionissa, Eerikinkatu 15, p〇 69465580

Tämän lehden välissä on elokuva-arkiston ohjelmavihkoo
Ohjelmanmuutokset ovat mahdollisia!

日本映画のお知らせ

フィンランド映画保存所は2月23日より3月19日までの間、日本のオズヤスジロウ監督の

映画を上映します。場所はオリオン座(Eerikinkatu15 a 694 6558 )で、会員証は40マ
ルッカ(映画観賞一回分を含む)です。会員証は購入日より六ヶ月間有効で、その間一回

15マルツ力で何回でも映画を見ることができます 。前売りは、「チケット」(Keskuskatu
7)で。入場券はまた、前もってオリオン座で毎週土曜日と日曜日の 16:3〇〜19:15の間に

買うことができます。この会報と一緒に映画のプログラムをお送りします。プログラムは

連絡なく変更されることがあります。ご注意ください。

ITÄ-AASIALAISIA ELOKUVIA
Helsingin yliopistossa esitetään kevätlukukaudella japanilaisia, kii
nalaisia ja korealaisia kulttuurielokuvia, Esityspäivät ovat 26s hel
mikuuta ,18, maaliskuuta ja 22, huhtikuuta»
Aika: klo 17-19 (Huom! Esitykset alkavat tasalta.)
Paikka: Porthania (Hallituskatu 11-13) luentosali III (1.kerros)
Esitysten jälkeen on keskustelutilaisuus. Paikka ilmoitetaan elokuva
esitysten yhteydessä»,
Tervetuloal

Songmoo Kho
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ULKOMAISILLE NUORILLE ETSITÄÄN ISÄNTÄPERHEITÄ
Ensi kesänä juhannuksen jaikeen saapuu Suomeen 80 amerikkalaista
nuorta kahdeksi kuukaudeksi AFS Intercultural Programsin kautta,
joka on Suomen vanhin aatteellinen nuoriso- ja kulttuurivaihtojärjestö.
Taivivaihto-oppilaiksi saapuu ensi elokuun alussa kaikkiaan 58 nuor
ta Australiasta. Brasiliasta. Espanjasta, Hollannista, Italiasta, Ja
panista, Kanadasta, Meksikosta, Perusta, Ranskasta, Saksan Liittota
savallasta ,Sveitsistä ja Yhdysvalloista «>

Parhaillaan näille vaihto-oppilaille etsitään isäntäperheitä joissa
he voisivat asua perheenjäseninä Suomessa viettämänsä ajan perehtyen
suomalaiseen elämänmuotoon ja kulttuuriin. Vastavuoroisesti vaihtooppilaan välityksellä perhe voi tutustua hänen kotimaansa kulttuuriin
ja kieleen0

Isäntäperheiltä toivotaan kiinnostusta ja avointa suhtautumista uut
ta perheenjäsentä kohtaan sekä halua kohdella nuorta kuin omaa las
taan perheenjäsenen oikeuksin ja velvollisuuksin. Vuosivaihto-oppi
laat saapuvat Suomeen elokuun alussa ja palaavat kotimaahansa seuraavan vuoden kesä-heinäkuun vaihteessa.
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa AFS:n toimistosta, Iso Roobertinka
tu 3-5 E 58, 00120 Helsinki, puhelin 90-643306.

Lukuvuodeksi 1988-89 on Suomeen tulossa koksi japanilaista voihto-oppilasta.

Marraskuussa 16-vuotta täyttävä Wakana
Suzuki on kotoisin Chibasta.
Hänellä on 12-vuotias sisar. Wakana
soittaa pianoa ja huilua. Hän on kiin
nostunut kutomisesta, ompelemisesta ja
ruoanlaitostc.

Pian 19-vuotta täyttävä Yuko Kiharc on
kotoisin Tokiosta. Hänellä on 17-vuotias veli. Yuko pelaa tennistä, soit
taa pianoa ja laulaa. Hän haluaisi opiskella arkkitehtuuria.
Yuko on vie
raillut USA:ssa.
2ö

Masatoshi Ando tuli viime
vuonna voihto-oppilaoksi
Suomeen 〇 Esittelimme hä
net kevään -87 jäsenlehdessä»
Masatoshi on kirjoittanut
kokemuksistaan ja ajatuk
sistaan 〇 Suomenkielisen
tekstin kirjoittamisessa
apuna on ollut perheen
isä.
Julkaisemme tekstin al
kuperäisessä muodossa.

MINÄ OLEN VAIHTO-OPPILAS JAPANISTA
Masatoshi Ando
Opiskelen Suomessa yhden vuoden AFS vaihto-oppilaona. Minun kotini
on Tokiossa. Nyt olen väliaikaisesti poissa japcnilaisesta koulusta.
Asuin sisäoppilaitoksessa koska minun kouluni oli kaukana kotoa.Otin
osaa puhekerhoon ja mieskuoroon. Pidän uimisesta,lentokoneista ja
musiikista.

Mietin että kun olin lukion toisen luokan oppilaana, niin "Koetan
oleskella ulkomailla ja panna itseni erilaiseen ympäristööne Se aut
taa opiskeluani yliopistossa j a tulevaisuuttani • '* Sitten lähetin
AFSlle hakupaperini.

Minun isäntäperheessäni on mies, vaimo ja kaksi sisarusta jotta käy
vät yläastetta ja lukiota.Se mikä on erilaista verrattuna minun per
heeseeni Japanissa,on että mies tulee aikaisemmin kotiin töistä, et
tä vaimolla on vahva luonne jne〇
Olen ollut Porvoossa, Joutsassa ja Tukholmassa isäntäperheen kanssa.
Ajattelin, miksi maalla ei ole ihmisiä, vain metsää〇 Kadehdittavaa!
Tukholman vanha kaupunki oli hyvä.

Nyt käyn Hykkylän lukiota Käpylässä Helsingissä isäntäperheen tyttären kanssa.
Lukiossa puhun puoleksi suomea ja puoleksi englantia.
Äskettäin, itsenäisyysjuhla ja joulujuhla oli hauska.
Ja joulu luo
messa hauska.
Mutta oleskelu ulkomailla on henkisesti vaikeaa. Haluan, että kuuden
kuukauden oleskeluni Suomessa osoittautuu arvokkaaksi 〇
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私は日本からの交換留学生

私はAF S奨学生として、一年間フィンランドに滞在する。私の自宅は東京にある。日本

での高校は、高三の二学期より休学している 。高校が家から遠かったので寮に入っていた。
高校ではグリー部（男声四部合唱）と雄弁会（弁論）に入っていた。好きなものは、水泳
と航空機と音楽観賞である。
高二の夏のことだった。「どこか違う国に滞在してみよう 。違うところに自分を置いてみ
よう。それが私の大学での勉強、そして将来にプラスになるに違いない 。」と考えてAF

Sに応募した。

ホストファミリーは、夫婦に中学生、高校生の女の子二人である。日本の私の家と違う

ところは、父親の帰りが早い、母親が強いこと、等である。
ホストファミリーにポルボーやヨウツァやストックホルム等に連れていってもらった。

田舎はなぜこんなにすいているのだろうかと思った。それに森ばかりである。うらやまし
い。ストックホルムは旧市街がとても良かった。

現在、ホストシスターと一緒のヘルシンキにあるヒュッキュラ高校に通っている。学校
では、フィンランド語と英語を半分ずつ話している。最近は学校で独立記念のパーティー

やクリスマスパーティーがあり楽しかった。また、フィンランドのクリスマスは楽しい。

しかし、フィンランドに来てからの今までの4ヶ月は、精神的に大変だった。これから
6ヶ月間のフィンランドでの生活を大切に過ごしていきたい。

安藤雅敏
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JAPANILAISILLE OPETTAJILLE ETSITÄÄN ISÄNTÄPERHEITÄ
Viisi japanilaista opettajaa on tulossa tutustumaan suomalaisiin kou
luihin, Opettajat ovat täällä huhtikuun alusta vuoden 1989 tammikuun
1oppuun〇 Koulutyöhön he osallistuvat viitenä päivänä viikossa.

Sinbayashi

Minäkö on kotoisin Akitästä〇 Hän on 23-vuotias teologi.

Tokiolainen Harada Mika on 24-vuotias»
alan tutkinnon 〇

Hän on suorittanut sosiaali

Shinozaki Noriko on kotoisin Ibarakista0
alansa on maantiede.

Hän on 23-vuotias ja hänen

Kato Hitoshin kotipaikka on Mie.
Tämä miesopettaja on
Hän on suorittanut englannin kirjallisuuden tutkinnon•

30-vuotias•

Haraguchi Fuj iko on kotoisin Fukuokosta. Hän on 22-vuotias.
on tutkinto englannin kirjal1isuudesta»

Hänellä

Opettajat Shinbayashi, Harada ja Shinozaki jäävät Etelä-Suomeen, Ka
to ja Haraguchi menevät Kiteelle〇
Isäntäkouluina ovat muun muassa Helsingin I normaalikoulu, Mäkelän
koulu, Tapiolan Sepon koulu ja Pähkinärinteen koulu Länsi-Vantaalla.

Kaikki opettajat osaavat hyvin englantia.
panissa myös jonkin verran suomea〇

He ovat

opiskelleet

Ja

Vierailevat opettajat haluaisivat tutustua lähemmin suomalaiseen
kulttuuriin ja siksi he haluaisivat asua suomalaisperheissä.
He ei
vät tulisi vieraiksi vaan he haluaisivat olla perheenjäsenen ase
massa ・
He eivät maksa asumisesta, mutta ruokakuluihin (aamiainen »illallinen)
he osallistuisivat kahdeksallasadalla markalla kuukaudessa.
Toivomuksena olisi, että isäntäperheet voisivat pitää opettaj ia vä
hintään kaksi kuukautta. Lyhyempikin aika on mahdollinen.

Tämän kulttuurivaihto-ohjelman toimeenpanijana on International Intership Program. Tällä hetkellä Suomessa on kaksi japanilaista opet
tajaa tämän organisaation välittämänä.
Lähempiä tietoja saa Seisuke Okadalta p〇 385 5〇。
Yhteydenottoa toivotaan maaliskuun 1 〇:een päivään mennessä.
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OPISKELLAAN JAPANIA V

Tällä kerralla opiskelemme partikkelien käyttöä» Esittelen kaksitois
ta tavallisinta partikkelia» Kaikki ovat postpositioita»
1 〇 Wa: "waM tekee edellä olevan sanan subjektiksi 〇
Wotashi wa Nippon-j in desu»

Kyö wa nichiyobi desu»

Olen japanilainen,

Tänään on sunnuntai•

2. Ga: ”ga" tekee myös edellisen sanan subjektiksi. Kun puhuja haluaa
vahvistaa subjektia on partikkeli "ga". Jos predikatiivi on tärkeämpi,
partikkeliksi tulee Mwa".

Sore

qq

mondai da.

SE on ongelma.

Watashi go Tanaka desu,

MINÄ olen Kanaka,

Joskus Mga"-partikkelia käytetään niin kuin objektin tunnusta '•〇".

Anota wa kohii yori kocha no ho ga suki desu ko?
Pidätkö teestä enemmän kuin kahvista?

3〇 De: "de" ilmaisee yleensä tapaa (suomessa -11a, -llä)
Watashi wa basu de_ gakko ni ikimasu.

Menen kouluun bussilla.
"De" ilmoittaa myös aikaa tai paikkaa.

Watashi wa ato de j imusho ni ikimasu»
Menen toimistoon myöhässä.

Kare wa itsumo ie de benkyo-shimasu.
Hän opiskelee kotona〇

4. Kara: "kara" ilmaisee "jostakin"• Tämä koskee sekä aikaa että
paikkaa〇 Watashi wa Nippon kora kimashita.
Tulin JapanistOo

Watashi wa kyo kara tobako 〇 yamemasuo
Lopetan tupakoimisen tästä päivästä lähtien.

5• Ni: "ni"-partikkelia käytetään hyvin laajasti• Päämerkitys on kui
tenkin paikan ilmaiseminen (suomessa -ssa/-ssä,-lla/-llä,-lie, vokaali + n).
Anota to Ota-san no aida ni iru hito wa dare desu ka?

Kuka on henkilö, joka on sinun j a Otan välissä?
Keiko-san wa itsu Kyoto ni ikimasu ka?
Milloin Keiko tulee Kiotoon?

"Ni" ilmoittaa usein myös aikaa.
Anota wa ku-ji ni eki ni ikanakereba naranai•

Sinun täytyy mennä asemalle yhdeksältä,
6. To: "to" merkitsee samaa kuin suomen ilmaisut "ja", kanssa", "ettäV
Watashi to koen 〇 sanpo shimasen ka?
Käveletkö puistossa minun kanssani?

Kore to are 〇 kudasai.
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Otan tämän ja tuon<»

7〇 E: "e" ilmaisee "mihin paikkaan".
Norio-san wa asu Furansu e_ ikimasu.

Norio menee huomenna Ranskaan〇
8. 〇: "o" on objektin tunnus. Partikkelin edellä oleva sana on mel
kein aina objekti 〇
Watashi wa hon 〇 kaimasuo
Oston kirjan。

9• Made: "made" merkitsee sekä aikaa että paikkaa (suomessa vokaali
+ n, -lle, saakka)
Hiko-jo made ikimasu»

Menen lentokentälle»
Kono hon 〇

ashito made korimasu.

Lainaan tämän kirjan huomiseen asti•

10. No:

"no" on yleensä genetiivin tunnus.

Anota .no me wa kirei desu〇

Sinun, silmäsi ovat kauniit.
"No" voi myös tehdä koko lauseen substantiiviksi.

Kino" watashi ga itta no_ wa machigai da.
Se on väärin, mitä sanoin eilen.

11. Mo:

"mo" merkitsee yleensä "myös".
Watashi mo sore 〇 tabetai desu.

Minäkin haiuan syödä sen.
"Mo" ilmaisee joskus "jopa" ja "edes".

Sonna koto mo wakaranai no kai

Etkö ymmärrä edes sellaista asiaa!
12. Yori: "yori" ilmausta käytetään komparatiivissa ja merkityksessä
"vain".

Kuj ira wa same yori okii.
Valas on suurempi kuin hai•

Sono samurai wa shinu yori nokatta.
Samurailla ei ollut muita vaihtoehtaja kuin kuoleminen.

Muita partikkeleita: keredo (vaikka, mutta)
noni (vaikka)
node (sen takia)
ba (sen takia, jos______sitten)
nagara (vaikka; samaan aikaan kuin)
shi (ja)
te (ja, sen takia)
bakari (vain)
hodo (noin)
gurai (noin)
yara (ilmaisee epävarmuutta)
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Partikkeleissa on myös ryhmä, joka ilmaisee puhujan asennetta tai
mielipidettä. Nämä partikkelit ovat yleensä lauseen lopussa,
ka (kysymyspartikkeli )
na (puhuja haluaa vahvistaa sanottua asiaa tai ilmaista
kiellettyä asiaa tai myönteistä määräsystä)
ne (edellistä ilmausta heikompi merkitys)
zo (vahvistus)
no (naisten käyttämä heikko väite toi kysymys)
wa (naisten käyttämä heikko väite tai mieleniiikutuksen
ilmaus)
kashirc (ilmaisee epäilemistä, toivoa)
na (mieleniiikutus, tunneilmaus)

Miten japanin kielen opiskelusi on sujunut? Uskon edelleenkin,
että
japani ei ole vaikeaa suomalaisille. Jos opiskelet japanin niin kuin
opiskelet englantia tai ruotsia,
osaat japania niin kuin englantia
tai ruotsiakin#
Olet kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista »eikö niin? Japanin kie1i on viehättävä osa siitä. Toivon, että olet päässyt sisälle japanin
kielen maailmaan。Suosittelen matkustamista Japaniin,
Vaikka japania on helppo puhua sitä voi olla vaikea kuunnella.
päiväisessä elämässä japonilaiset puhuvat aika nopeasti•

Joka

Japanin kieli muuttuu nopeasti. Esimerkiksi nuorison puhuma nykyjapa
ni on nyt aivan erilaista kuin kymmenen vuotta sitten.
Tällainen japanin kielen elinvoima on mielestäni hyvä asia samoin kuin perintei
sen japanin kielen kauneus• Toivottavasti jonakin päivänä ymmärrät
tämän!

Tämä "Opiskellaan japania" -kurssi loppuu, mutta toivottavasti jaksat
jatkaa japanin kielen opiskelua tämänkin jälkeen.
Sayonara
Kiitos
Seisuke Okoda
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PUHETILAISUUS
Helsingin yliopisto jo Helsingin teknillinen korkeokoulu järjestävät
japanin kielen puhetilaisuuden torstaina huhtikuun 14. päivänä klo
17-19 Porthanian (Hallituskatu 11-13) luentosalissa IV。
Helsingin yliopiston ja TKK;n japanin kielen opiskelijoiden lisäksi
tilaisuuteen voivat osallistua muutkin japanin kielestä kiinnostuneet.

Ennakkoilmoittautumiset 25.3。 mennessä: Helsingin yliopiston japanin,
kielen lehtori Emikö Iida, p〇 1912673 tai 678661.
Tilaisuuden jälkeen kokoonnutaan juomaan kahvia tai teetä ja keskus
telemaan. Kokoontuminen on yliopiston tiloissa, mutta tarkempi paik
ka ilmoitetaan puhetilaisuuden aikana。

Tervetuloa puhumaan japania - tervetuloa myös kuuntelemaani

第7回日本語でスピーチをする会開催のお知らせ
日本語を勉強している学生が、日木語でスピーチをします。ぜひ聞きにいらして下さい。
日時：4月14日(木曜日)

午後5時より7時まで。

場所:ヘルシンキ大学ポルタニア館。1階4番教室

なお、詳細は飯田恵巳子まで。(Z1912673 , 678 661)

追記：もし日本語を勉強している方で、参加したい方がいましたら必ず3月25日までに
飯田までご連絡ください。
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HARRASTUSPIIRIT
KALLIGRAFIA-piiri kokoontuu lauantaina helmikuun 2〇• päivänä ja maa
liskuun 19. päivänä klo 11 〇 00-13.00 Porthanian (Hallituskatu 11-13)
luentosalissa 220 (2. kerros).
Opettajana on Yoko Kobayashi.
Tarkempia tietoja saa numerosta 746746.
KIELIPALLO

Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu Keiko Yoshizakin luona sun
nuntaina 6〇 3. ja 20.3〇
Keikan osoite on Väinölänkatu 15 E 64 0061 〇 Helsinki, p. 795151.

Suomen kielen harrastuspiiri kokoontuu Ilkka Riipon luona maanantaina
22.2. ja 21.3.
Ilkalla on uusi osoite: Tallikuja 2 D 47 00330 Helsinki (Munkkiniemi)9
Po 4801190

Tilaisuudet alkavat klo 18.00.

Tervetuloa：

IKEBANA-piiri kokoontuu sunnuntaina 13.3. ja 17.4. klo 16.00 osoit
teessa Porintie 5 G 00350 Helsinki (Munkkivuori)•
IImoita tulostasi etukäteen p. 555304.
Me ikebana-piirin suomalaiset osanottojat olemme enemmän tai vähemmän
aloittelijoita. Tule rohkeasti mukaan!

Gunnel Ravi

Kam modigt med i cirkeln bara
för att fä ihop en li ten skara
av oss nyborjare och längre hunna

i vara strävanden att lite kunna•

IKEBANA-CIRKELNs traffar äro följande
söndcgar:13.3. och 17.4. kl16.00.
Adress Bjorneborgsvägen 15 G (Munkshöj
den).
Du kan använda följande bussar 18 och
36.
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SHOGI-piiri kokoontuu lauantaina maaliskuun 5. päivänä, huhtikuun 2。
päivänä ja toukokuun 14. päivänä klo 15-17 Seisuke Okadan luona Heikinlaaksossa (Puistolan vieressä) Tukkitie 18 C 33 00760 Helsinki»
IImoita tulostasi etukäteen p〇 3861500

OMPELUKERHO kookoontuu lauantaina helmikuun 27o päivänä klo 12-16
Momoko Okadan luona Tukkitie 18 C 33 00760 Helsinki 〇
Ilmoita tulostasi etukäteen po 38615〇•

将棋サークルより

将棋サークルでは以下のとおり例会を開きます。
3月5日(±)ヽ4月2日(土)ヽ5月14日(±)の何れも午後3時〜7時、場所は岡田

誠介宅

Tukkitie18 C 33

00760 Helsinki

(8386150 )です。参加者は予めご連絡

ください。

言葉のボール

フィンランド語のコースはイルッカ・リーツパ宅で集会があります。日時は2月22日と3

月21日で、何れも18:00時からです。イルッカ・リーツパ宅は住所が変わりましたのでご

注意 く たさい。Tallikuja 2 D 47

00330 Helsinki

(Munkkiniemi )

a 480 119

ARTIKKELEITA

Leeno Joki on kirjoittanut "Rumpujen demoninen syke", Rondo 1/88•
Ilmari Vesterinen on kirjoittanut "Idän ihmeen salaisuus", Tiede
2000 1/88.
Jyväskylän ylioppilaslehdessä 1/88 on useita japanilaista kulttuuria
käsitteleviä kirjoituksia»
Keijo Lehto: "Idän ihme ei keksi mutta kehittää"
Hannu Virtanen: "Kalkutasta Suomen kautta Japaniin - Kokemuksia val
tion stipendiaattina Japanissa"
Hannu Virtanen: "Samanlaiset japanilaiset"
Eija Niskanen: "No-teatteri - Shakespeare 一 Kurosawa"
Keijo Virtanen: "Vaeltajan tielle"
35

TUULA ALARANTA:
"Aallon kuvajaiset"

-valokuvio
- runoja (käännetty myös japaniksi)

Näyttely on Töölön kirjastossa, Topeliuksen
katu 6

00260 Helsinki, 22・2・-5・3・

Kirjasto on avoinna arkisin klo 9.30-20.00,
lauantaisin klo 9•30-15.00.

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan0
Soittakao Riitta Rouhiaiselle p. 712014.

Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B

00530 Helsinki 53。

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi• Muistathan palauttaa lai
naamasi kirjat：

図書館より
友の会図書館は連絡があるときのみ会館します。リーツタ・ロウヒアイネンまでご連絡く
ださい。（农712
図書館の住所は

014）

Nelj äs lija 18 A 2 B

00530 Helsinki 53

貸出期間はーヶ月です。忘れずに返却してください。
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です。

MYYDÄÄN:
Maastamuuton takia myydään mm, kirjoja (lasten kirjoja on paljon),
kolme vieraspeittoa ja hyvässä kunnossa oleva auto•

Auto on Ford Escort Farm,1300 cc, -79。 Moottori on vaihdettu.
Tiedustelut japaniksi tai englanniksi: Masataka ja Kazuko Sassa,
po 72856220

売ります

◎児童図書数十冊

。フォード

エスコート

◎マットレス

連絡先:佐々

ファーム

1300cc

3枚

Kyl änvanhimmantie 10 B

00640 Helsinki

S 728 5622

(3月いっぱいで帰国の予定)

Yokohama
Tehtaankatu 21,Heteinki 15
Puh. 629 449
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JAPANIN KIRJALLISUUDEN HISTORIAN KURSSI

Japonin kirjallisuuden historian kurssi pidetään 3.2〇-10.3. Helsingin
yliopistossa»

Luennot ovat keskiviikkoisin klo 17-19 luentosalissa XIII (yliopiston
päärakennus,vanha puoli, Unioninkadulta sisään) ja torstaisin klo 1416 luentosalissa 5 (yliopiston päärakennusf uusi puoli, Fabianinkatu
33)。
Luennoitsijana on Kai Nieminen»

ke

3〇2〇

Johdanto klassiseen kirjallisuuteen;
Nara-kauden kirjallisuus

to

4.2〇

Heian-kauden runous

ke 10.2.

Heian-kauden proosa

to 11.2〇

Kamakura- ja Muromachi-kausien kirjallisuus

ke 17.2。
to 18.20

Edo-kauden proosa

ke 24.2。

Teatteri nosta kabukiin;laulurunous

to 25.20

Edo-kouden runous

Johdanto moderniin kirjallisuuteen;
Meiji-kauden kirjallisuus

ke

2〇3〇

Taisho-kouden kirjallisuus

to

3〇3〇

Showa-kouden kirjallisuus

ke

9〇30

Showa-kauden kirjallisuus nykypäivään saakka

to 10.3.

Kertausta
Loppukuulustelu järjestetään myöhemmin.

Muutkin kuin yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssiini

JÄSENMAKSU on tänä vuonna 70 mk• Liittymismaksu on edelleen 20 mk.
Jäsenmaksu on maksettava 30。4・ mennessä, Maksukaavakkeet lähetetään
myöhemmin keväällä.

会費支払のお知らせ

今年度の友の会会費は70マルツカとなっています。入会金は今までどおり20マルッカです。
支払期限は4月30日までですが、追って振込用紙をお送りします。
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