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Hyvä jäsen,
Japanilaisen kulttuurin tarjonta on kuluneena keväänä ollut ennen
näkemättömän runsasta. Elokuva-arkiston filmisarjan ja Ma-näytte- 
lyn ohella on Japani ollut näkyvästi esillä niin televisiossa kuin 
lehdistössäkin., Me, japanilaisen kulttuurin ystävät, olemme tieten
kin panneet virinneen kiinnostuksen tyydytyksellä merkille. Nähtä
väksi kuitenkin jää, kuinka moni on saanut "Japani-kuumeesta" pysy
vän tartunnan. Tapahtumarikas kevät on epäilemättä saanut aikaan 
myös jonkinasteista väsymystä, joten rauhallinen ja virkistävä ke
säloma on varmaan meille kaikille tervetullut..
Johtokunta on keskittynyt alkuvuoden aikana yhdistyksemme taloudel- 
listen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä yhdistystämme esitte
levän materiaalin (esite, säännöt, tunnus, T-paita ) suunnitteluun 
ja valmistamiseen. Taloudenhoidon puolella on jo saatu myönteisiä 
tuloksiakin aikaan: kiitollisuudella tuotakoon julki, että opetus
ministeriö on myöntänyt meille avustuksen kulttuurivaihtoa varten. 
Apurahasta on suurin osa varattu Hashi-julkaisun seuraavan numeron 
toimittamisesta aiheutuviin kuluihin. Varalnhankintamielessä jär
jestettävien myyjäisten valmistelut on jo aloitettu - toteutukses
ta huolehti i Helena Grayn johtama työryhmä. Myyjäisten onnistumi
sen kannalta on jokaisen jäsenen henkilökohtainen panos arvokas.
Koko johtokunnan puolesta toivon kaikille lämmintä Ja aurinkoista 
kesää. Elokuun lopulla päättyy kesän vietto yhdistyksessämme ja 
jäsenistö kokoontuu suurilukuisena perinnejuhlaamme syyskauden 
alkua juhlistamaan. Allekirjoittanut on kuitenkin poissa Suomesta 
elo-syyskuun ajan, joten omalta osaltani joudun tässä lopuksi to
teamaan -niin lohduttomalta kuin se näin kesän kynnyksellä kuu
lostaakin -tapaamisiin lokakuussa! 

KESÄN TOIMINTA
KIRJALLISUUS- JA TEATTERI-ILTA

Lahden kirjailijakokouksen osanottajat prof * Shuichi Kato ja prof. 
Hiroshi Koyama esitelmöivät yhdistyksemme kutsumina 1U . 6. Lallukan 
taiteilijakodin juhlasalissa, Apollonkatu 13, alkaen klo 18.
Prof. Kato puhuu aiheesta "Some Distinctive Features of Japanese 
Literature** ja prof. Koyama puhuu klassisesta teatterista havain
nollistaen esitystään dioin ja musiikkinäyttein.
Esitysten jälkeen yritetään järjestää paneelikeskustelu.

KESÄN 81 PERINNETAPAHTUMA järjestetään tällä kertaa 30.8, sunnuntaina 
MUSTASAARESSA (Helsingin seurakuntien vapaa-ajan keskus) Saari sijaitsee 
Lauttasaaren ja kaskisaaren välissä ja laivamatka Taivallahden laiturista 
kestää n・!0 min. Laivavuoro lähtee klo.15：00 ja seuraava klo.18：00.
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1.1 VAIN ORKIDEOJA...
Japan Foundationin Uutislehdessä jouluk. 80 - tammik.81 on Sung Jo 
Parkin artikkeli nSocial Science-centered Japanese Studies in West 
Germany". Artikkelin alussa puhutaan "orkidea-tieteistä", joilla 
tarkoitetaan indologiaa, sinologiaa ym. kaukaisten maiden tutki
musta ,siis myös japanologiaa. Nimitys jo kertoo missä hengessä 
näitä maita tutkitaan. Paino on klassisessa ja muinaisessa, nyky
ajan sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen kehityksen jäädessä 
huomiotta. Tällainen tilanne vallitsee kirjoittajan mukaan koko 
Euroopassa. Poikkeuksen muodostaa Berliinin Vapaa Yliopisto, jolla 
on kokonaista neljä yhteiskunnallisesti suuntautunutta opinto-oh
jelmaa japanologiassa.
Ei voi kieltää etteikö ikebanan tai teeseremonian tutkiminen ja 
harjoittaminen olisi japanilaisen kulttuurin ymmärtämisen kannalta^ 
olennaista j a antoisaa, mutta toisaalta VAIN näiden perinteisten ' 
alueiden korostaminen ei paljoa auta nykyjapanilaisten realiteet
tien ymmärtämisessä. Lisäksi ylenmääräinen ja usein pinnallinen 
ihastelu näiden asioiden tiimoilla ilman niiden- syvempien yhteyk
sien tajuamista saattaa johtaa niiden degeneroitumiseen Eino Lei
non pilkkaamaksi "kyltyyriksi".
Asiat jotka Japanin suhteen puhuttavat niin suomalaisia kuin muita
kin länsimaalaisia tällä hetkellä ovat laadultaan taloudellisia ja 
poliittisia. Miten suhtautua japanilaisiin tuotteisiin jotka val- 
taavat markkinat? Ottaako oppia japanilaisesta liikkeenjohdosta ja 
työvoimapolitiikasta? Miten säilyttää taloudellinen tasapaino ja 
maailmanrauha?
Kirjoittaja valittaa , että japanologeista ei ole paljoakaan apua 
kun pitäisi valottaa näiden kysymysten taustaa. Tämä herättää ky
symyksen japanologian tehtävästä. Kaipaako esimerkiksi talouselämän 
ymmärtäminen japanologiaa? Kyllä, sillä japanilainen kulttuuritaus-^ 
ta on vaikuttanut japanilaisen talouselämän kehitykseen.
Japanilaiset itse eivät mistään hinnasta halua maataan kutsuttavan 
eksoottiseksi. Sana kuuluu heidän mielestään takapajuisille alueil- 

piirissä tarvitaan siis tutkimusta joka yKdistaa 
ja nyky-yhteiskunnan, tutkimusta , joka eksotii- 
yleis inhimillisiä piirteitä japanilaisesta kult- 
japanologia

Japanologian 
"orkidea-tieteen*1 
kan sijasta etsii 
tuurista. Silloin 
mässä kuilua.

le・

on rakentamassa siltaa eikä leventä-

SISÄLLÖSTÄ
- Japanilaisesta keramiikkataiteesta.......................  s . 6
-Japanilaisesta tapakulttuurista .......................... s. 7
一 Tadaaki Kawatan ajatuksia Suomesta ja Japanista............s. 8
- Toinen suomalainen puheenvuoro japaniksi ................. s.9
- Kalligrafiasta .•二...............ヽ........................................ s .1 0
- Prof . Shuichi Katon ajatuksia.............................. s .1 U
-Prof . Donald Keenen haastattelu............................s.1 6
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JAOSTOT Ja HARRASTUSPIIRIT
IKEBANA- piirin kesäretki tehdään Vallilan siirtolapuutarha-alueelle 1>.8 
lauantaina klo.15:00(Sateen sattuessa seuraavana päivänä samaan aikaan) 
Helena Gray tarjoaa aluella opastusta ja rnahdollieuuden asetella kukkia 
oman puutarhamökkinnu.pihalla. Toivomme muidenkin kuin Ikebana-piiririllia
ten osallistuvan retkeen. Tarkempia tieto ja retk(sti saa Riitta Tateishilt； 
puh.4406ノラ ja 67 . > 617 (koti)
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T APAHTUNUTTA

Japanilaisesta keramiikasta
12.3. Elina Sorainen johdatteli kuulijoitaan japanilaisen keramii
kan synnyinseuduille. Seuraavassa otteita hänen esityksestään.
Keramiikkataide on Japanissa erittäin kehittynyt taidelaji ja sillä 
on pitkät perinteet. Tässä esityksessä keskitytään Kamakura- ja 
Muromachi-kausilla alkaneeseen perinteiseen savenvalantaan, jolloin 
taidelaji alkoi saada omaa ilmettä ja ensi kertaa otettiin käyttöön 
lasite. Tuon kauden kuuluisimmat keramiikkakeskukset, kuusi vanhaa 
uunia(rokku-yo) olivat: TAMBA, BIZEN, ECHIZEN, TOKONAME, SETO ja 
SHIGARAKI.
Näistä kahta ensimmäistä Elina Sorainen esitteli diakuvin ja omiin 
kokemuksiin perustuvin kommentein. Kummallekin paikalle on leimaa- 
antavaa keskiaikaisten työmenetelmien säilyttäminen siitä huolimat
ta , että moderni tekniikka on käden ulottuvilla. Kummankin paikan 
satojen savenvalajien joukosta oli muutamia valittu lähemmän esit
telyn kohteeksi.

TAMBA
Osakan lähistöllä oleva pikkukaupunki, jossa tehdään maailman huip
puluokan keramiikkataidetta. Tambalaisia perinteitä ovat tuhkalasi- 
te - yakishime - ja käärmeuuni - hebigama, monikamarinen puu-uuni, 
joka kiipeää pitkin rinnettä.
Siellä missä tekniikkaa ei käytetä hyväksi, savi kaivetaan käsin ja 
käsin siitä erotellaan epäpuhtaudet, se pestään, kuivataan, muoka
taan ja näin saatua savimassaa voidaan arvoltaan verrata kultakim
paleeseen. Sitten esine muovataan ja poltetaan. Lopputulos on ihmi
sen ja peruselementtien, maan, veden, tulen ja ilman yhteistyö.

BIZEN
Tämän Okayaman läänissä sijaitsevan pikkukaupungin maine on arvok
kaampi kuin Tamban ja työt ovat hinnaltaan kalliimpia. Niiden polt- 
toaika on pidempi (10-12 päivää), uunit suurempia eikä lasituksessa 
käytetä lisäaineita^
Hienoin lopputulos epätäydellinen tai jollakin tavoin epäsäännölli
nen pytty. Se vastaa zen-buddhalaista kauneuskäsitettä:

Pitäisikö hylkiä täydellisyyttä ja ihailla epätäydellisyyttä? 
Täydellisyys ja täsmällisyys eivät suvaitse tunnelmointia, ei
vät hyväksy vapautta: täydellinen on seisahtanutta ja tarkoin 
määriteltyä, kylmää ja kovaa. Koska itse ihmisinä olemme epä
täydellisiä ,täydellisyys tuntuu epämiellyttävältä, alkuhan 
on selvä mutta ikuisuudesta ei meillä ole kuvaa. Kauneudelle 
täytyy olla tilaa, sen täytyy liittyä vapauteen. Vapaus on 
kauneutta. Epätäydellisen ja epäsäännöllisen hyväksyminen ja 
siihen samaistuminen on merkki perimmäisestä vapauden kaipuus
ta. -Mutta epätäydellisyys sinänsä ei muodosta kauneutta - 
pelkästään käsitteenä se on negatiivinen. Todellisen kauneu
den täytyy olla positiivisempi; sen täytyy edetä pisteeseen, 
jossa se positiivisella voimalla syrjäyttää täydellisyyden.

P-R H-K
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Japanilaisesta tapakulttuurista

V

Riitta Tateishin esitelmä japanilaisesta tapakulttuurista 9.4. si
sälsi niin valtavan määrän mielenkiintoisia asioita, että vain ai
van pääpiirteiden esittäminen tässä on mahdollista.
Aluksi hän puhui japanilaisesta asumisesta lähtien liikkeelle kau
pungin rakenteesta ja kertoiノ mitä japanilaisissa osoitteissa ole
vat numerot tarkoittavat. Asumisen yhteydessä tuli esille mm. ja
panilaisten karaistuneisuus kylmälle sekä ilmiömäinen kyky hörp
piä keitto ja tee tulikuumana.
Riitta kuvasi yksityiskohtaisesti japanilaista taloa ja elämää sen 
sisällä. Miten ulko-ovella omat kengät vaihdetaan talon vierastos- 
suihin, jotka taas on ehdottomasti jätettävä tatemi-huoneen ulko
puolelle.
Kanssakäymisessä on kumartelu silmiinpistävä piirre. Kumarruksen 
Syvyys määräytyy osapuolten arvoasteikon mukaan. Puhelimessakin 
kumarrellaan ja keskusneideillä on määräys kumarrella arvokkaille 
asiakkaille. Japanilainen puheilmaisu kuulostaa ulkomaalaisesta 
joskus vain fraasien toistelulta, sillä varsinainen sanoma on usein 
rivien välissä.
Vuoden pääjuhla on Uusi Vuosi, johon liittyy suuri määrä perinnäis
tapoja alkaen siivouksesta ja niiden ihmisten muistamisesta, joiden 
kanssa ollaan vuoden aikana oltu tekemisissä. Uuden Vuoden päivän 
lounas on aivan erikoinen sisältäen värinsä tai nimensä vuoksi on
nea tuottavia ruokalajeja. Seuraavana päivänä mennään vieraisille 
sukulaisten ja tuttavien luo. Silloin lennätetään leijoja, pelataan 
hanetsukia (eräänlaista sulkapalloa),leikitään puisilla hyrrillä 
ja pukeudutaan kauniisiin kimonoihin. Tällöin annetaan myös raha- 
lahjoja tarkoitukseen varatuissa pusseissa. Kaikkiaan juhlat kestä
vät 8. päivään saakka.
Vuoteen mahtuu myös useita muita perinteisiä juhlapäiviä.
Lapsen syntymään, naimisiinmenoon ja hautajaisiin liittyy myös run
saasti perinnäistapoja.
Japanilaisen elämisen rytmi muodostaa kokonaisuuden, jonka osia o- 
vat kieli, perinnäistavat ym. Riitan mukaan ulkomaalainenkin voi 
sitä omaksua, jos sydämestään niin haluaa. P-R H-K

Uuden Vuoden rahalahjapusseja
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Japanilainen puheenvuoro
1U.3. esittivät neljä japanilaista jäsentämme mielipiteitään suo
men kielellä. Kaikki esitelmät on tarkoitus julkaista tässä leh
dessä. Aluksi Tadaaki Kawatan puheenvuoro: •

Tänään annetaan kaikille japanilaisille vapaa puheenvuoro, joten 
kerron nyt ajatuksiani Suomesta ja Japanista. Minulla ei ole ti
lastotietoa ajatusteni tueksi, mielipiteeni perustuvat subjektiivi
seen näkökantaan.

1・ Suomen politiikasta
Suomi noudattaa hyvin varovaista politiikkaa. Useilla valtioilla on 
samansuuntaisia pyrkimyksiä, joten en ole kovin kiinnostunut poli
tiikasta. Kannatan terveen järjen periaatetta.

2. Talous
Suomen talous on kohtalainen. 4.7 miljoonan asukkaan valtio ei voi 
pyrkiä taloudellisesti hallitsemaan maailmaa. Suuri valtiokaan ei 
voi manipuloida maailman taloustilanteita. Suomi pärjää suhteelli
sen hyvin paperin myynnissä ja muissa kaupoissa.
Usein puhujaan kaupan tasapainottamisesta eri maiden suhteen. Japa
nia syytetään kauppataseen ylijäämästä, mutta* emme voi arvostella 
pelkästään tilastoa. Japani ei voi tasoittaa tuontia ja vientiä 
esim. Saudi-Arabian ja Kuwaitin kanssa. On selvä, että Saudi-Ara
bia ja Kuwait myyvät öljyä, jota Japani tarvitsee. Suomi ostaa Ja
panista autoja, koneita ja elektroniikkaa, koska saa niitä edulli
sesti ja ne ovat korkealaatuisia ja Suomi tarvitsee niitä. Se on 
luonnollista kaupankäyntiä. Vastaavasti Suomi myy Japaniin pape
ria, koneita, Arabian astioita, Nuutajärven lasituotteita, Iitta
lan lasia, Marimekon ja Vuokon tuotteita. Näiden tuotteiden raaka- 
aineet tuodaan suurimmaksi osaksi ulkomailta ja -valmiit tuotteet 
viedään ulkomaille. Kaupan tasapainottamispropagandaa voi puhua, 
mutta täytyy ymmärtää tilanteen luonnollisuus eikä keinotekoisuus. 
Tasapainoon ei päästä syyttelemällä toista, vaan on kehotettava ja 
kannustettava kansaa ahkeroimaan. Tässä voi tulla ristiriitainen 
tilanne. Valtio ei voi painottaa liikaa ahkeruutta. Valtion vakaa 
tilanne perustuu talouden hiljaiseen kasvuun, ei jyrkkään nousuun, 
ihmisten äkkirikastumiseen. Sellainen hajoittaa yhteiskuntaa. 
Japanissa tilanne on huonompi kuin Suomessa. Tontti on kallista 
kuin kulta. Siihen rakennettava asunto tulee tietenkin kalliiksi. 
Jokainen japanilainen haaveilee omakotitalon saannista. Työskente
lee koko elämänsä kuin kone samassa työpaikassa ja odottaa suurta 
rahaa yhtiöltä tai valtiolta eläkkeelle päästessä. Sillä rahalla 
moni eläkeläinen ostaa talon, jossa toivoo elävänsä kuolemaan saak
ka turvallisesti. Talo jää lapsille perinnöksi. Nykyisin tilanne 
on kuitenkin muuttumassa. Kaupungeissa rakennetaan kerrostaloja ku
ten Suomessa. Vielä on kuitenkin ihmisiä, jotka tekevät aamusta il
taan työtä ahkerasti, ajatellen turvallista vanhuutta.
Pienyrittäjillä on myös aika paljon mahdollisuuksia Japanissa, kos
ka verotus ei ole tiukkaa. Suuresta väkiluvusta johtuen veroviranr, 
omaiset eivät ehdi puuttua pieniin asioihin esim, sivutuloihin. 
Työnantaja tekee veroilmoituksen työntekijän puolesta, jolloin si
vutulot jäävät koskematta.
Suomessa jokainen tekee henkilökohtaisesti veroilmoituksen ja il
moittaa kaikki tulot. Verotus on paljon selvempää, puhdasta. Kui
tenkin tulee mieleen vanha japanilainen sananlasku: kalat eivät 
viihdy liian puhtaassa vedessä. Pitää olla -ravintoa, muuten kalat 
kuolevat. Vartauskuvallisesti sanottuna: Suomen puhtaissa vesissä 
kaloilla on nipin napin ravintoa. Lisäravintona voisi olla esim. 
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kulttuuritoiminta. Suomessa kaikilla on harrastus. Japanin kulttuu
rin harrastajat ovat lisääntyneet. Kielen harrastajiakin on tullut 
lisää ja taso on noussut korkeammalle. Toivon, että Japanin kulttuu
rin ystävien toimintaa kehitettäisiin aktiivisesti, mutta ei äkilli- 
sesti.
Japanin kulttuurin tutkimus on vielä nuorta. Japanin kulttuuri poik
keaa eurooppalaisesta, siinä on varmasti mielenkiintoista verratta
vaa .Kulttuurista saattaa löytyä kultakaivos liikekannalta. Jos ro
maanista tulee best seller, se tietää miljoonatuloja Japanissa. 
Kulttuuritoiminnan tuloksena syntyy artikkeleita, joita menee Ja
paniinkin kaupaksi. Näin esim, taiteilijat ovat tehneet voittoisia 
kauppoja. Mielestäni kannattaisi harkita ja lisätä elokuvien sekä 
kaunokirjallisuuden myyntiä Japani in. Millä tahansa elokuvalla tai 

f kirjalla on arvo, joten ne toisivat Suomeen ulkomaan valuuttaa. 
\ Tarvitaan ahkeruutta ja rohkeutta vain toteuttamaan asiaa.

Japanin tutkimuksen yhteydessä kannattaa miettiä kulttuurin vuoro
vaikutusta kaupallisesti.
Ehdotan aktiivista yhteistyötä siviilitasolla Suomen ja Japanin vä
lillä.

Suomalainen puheenvuoro
28.3. kuultiin historian toinen suomalainen puheenvuoro japanin 
kielellä. Japanin kielen harrastuksen leviämisestä Suomessa oli 
todisteena se, että esiintyjät olivat kaikki eri henkilöitä kuin 
viime vuoden vastaavan tilaisuuden puhujat.
Puhujat ja heidän aiheensa:
Pekka Pylkkänen Johdatus shogi-pelin ajatusmaaiImaan

Marie Heikkilä-Horn

Marjatta Masuda

Annikki Arola

Riitta Shinohara

Jari Tuominen

Akira Kurosawa - japanilainen elokuva
ohjaaja
Shikoku (kokemuksia ja ajatuksia siellä 
asumisesta)
Omia kokemuksia japanilaisuudesta

Omia kokemuksia japanilaisuudesta

Taido

M

Aiheet olivat siis hyvin mielenkiintoisia ja hauskoja ja viimei
sessä esityksessä saimme nähdä jopa demonstraatiota.
Esitysten jälkeen lähetystöneuvos Nakajima kommentoi suomalaisten 
yleisiä vaikeuksia japanin kielessä ja kansleri Paimen jakoi kir
japalkinnot ・
Tilaisuuden järjestelyistä oli huolehtinut yliopiston pitkäaikai- 
nen japanin kielen opettaja Tadaaki Kawata, joka tänä keväänllo- 
pettaa opetustyön.
Kaikkien kiitokset Kawata-senseille. joka on n.1 〇 vuoden ajan 
muiden kiireidensä ohella jaksanut työntää japanin kieltä suoma
laisten päähän ja tehnyt uraauurtavaa työtä.

P-P H-K



10



11

Kalligrafiasta

Kalligrafiaa on kahdenlaista, möhitsu (käy te tään siveliintä) ja 
kohi tsu (käytetään kuivamuote- tai lyijykynää).Japanilaisessa kansa
koulussa harjoitellaan kalligrafiaa kirjoitustunnilla ensimmäisestä 
luokas ta lähtien kynällä, neljänneltä luokalta alkaa oiveltimellä 
harjoitteleminen.
Japanilaista kirjoi tuskone t ta käyte tään juurigya yrityksissä ja 

virastoissa, mutta tavallisesti kirjoitetaan käsin ei vain kirjeet 
vaan myös artikkeli t, selos tukset ja lyötä koskevat asiapaperi：,. 
Japanilaiset kirjaimet ovat roomalairjia aakkosia hyvin paljon moni
mutkaisempia ja monilukuicempia, joten opiskelussa ja työssä on hy
vin tärkeää kirjoittaa helposti yiiimärrettäviä, kauniita kirjaimia.

Työtä etsittäessä työhakemus .on ehdottomasti kirjoitettava itse. 
Villoin ei katsota ainoastaan hakemuksen sisältöä, vaan myös onko 
käsiala hyvää vai huonoa.
Samoin kuin on ihmisiä, jotka eivät halua laulaa toisten kuullen, 

on ihmisiä, jotka eivät halua kirjoittaa kirjeitä, koska käsiala 
on huonoa.
Nykyisin Japanissa käytetään sivellinkirjoitusta vain uudenvuoden 

tervehdyskorteissa, hautajaisissa, häissä tai muissa muodollisissa* 
tilaisuuksissa. Melkein kaikki japanilaiset ovat joskus harjoitel- 
leet siveltimellä kirjoittamista, mutta vain harvat pystyvät itse- 
luottamuksella kirjoit lamaan•
Kaupungeissa on monia jukuja (juku=yksilyinen preppauskoulu, yleen

sä johonkin tiettyyn alaan erikoistunut), joissa opeletaan sivelti
mellä kirjoittamista. Häiden koulujen oppilasnKiärät ovat suuria. 
Oppilaita on alle kouluikäisistä pienistä lapsista vanhuksiin saakka. 
Myös kirjekurssit kukoistavat.

Samoin kuin judossa ja kendossa on kalligrafiassa kyu ja dan (= ta
soja) .Tutkinnon suorittaneille annetaan todis tukset.
Kalligrafiassa tarvitaan keskittymiskykyä, mis tä ayyötä sitä pide

tään hyvänä myös kasvatuksellisessa mielessä.
Luonnollisesti, käytännöllisen puolen lisäksi kalligrafia on yksi 

kuvataiteiden laji, joka ajan mittaan on kehittänyt niitä erilaisim
pia muotoja. Tätä taidemuotoa kutsu taan shodCFksi. Valmista lyö tä 
sanotaan shoksi. Tavallisessa kaunokirjoituksessa (shuji) harjoi tei
laan täysin mallin mukaan, mutta shodbssa luovuus tulee esiin. 
Mutta joka tapauksessa siveltimen käytön, kirjaimen muodon ja sijoi
tuksen paperilla täytyy alkaa kaunokirjoi tukeen perustiedoilta..
) Tomoko Kataoka

(Kääntänyt Marjatta Masuda)

TIEDOTUS

Jyväskylän Kesä järjestää yhteistyössä Opetusministeriön ja Japanin 
Helsingissä olevan Suurlähetystön kanssa

SYMPOSIUMIN SUOMEN JA JAPANIN VÄLISISTÄ KULTTUURISUHTEISTA
Jyväskylän kaupunginkirjastossa 23・ー24・6・1981

JKY:n jäsenet, jos liikutte siellä päin, niin osallistukaa! Tarkem
pia tietoja Piki Hakari-Kuusikko.
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Terveisiä Tampereelta!

Tampereen Suomi-Japani Yhdistyksen kutsumana saavuimme 11.04,1981 
Tampereen asemalle klo 16.40, jossa meitä oli vastansa yhdistyk
sen puheenjohtaja Ilari Tyrni ja hänen vaimonsa fMaija Tyrni.
Iltaa vietimme kukin koristellussa ravintola Aleksissa nauttien ja
panilaisittain valmistettua teepalaa sekä vihreätä teetä.
Ilari Tyrni kertoi Tampereen Suomi-Japani Yhdistyksen historiikis
ta ja sen toiminnasta. Tämän jälkeen Timo Rajakangas kertoi oman 
yhdistyksemme toimintaperiaatteista.
Tampereen Suomi-Japani Yhdistys r.y. on perustettu vuonna 1975 ja 
jäseniä yhdistyksessä on noin 70. Tällä hetkellä Tampereella on 
noin 1 〇 (yhdistyksessä 4) japanilaista, osa opiskelemassa, osa vä
kinäisesti asumassa.
Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaista ohjelmaa ainakin kerran 
kuussa, kuten esitelmätilaisuuksia,luentoja ,lauluiltoja jne. 
Vuoden päätteeksi järjestetään Boonenkai-juhla. Japanin kieltä voi 
opiskella Kauko Kellinsalmen johdolla. Hän on myös yhdistyksen va
rapuheenjohtaja .
Teepalan jälkeen siirryimme valkokankaan eteen. Meille näytettiin 
filmi "Japanese flowers", joka kertoi Japanin kukkamaailmasta ja 
Ikebanasta. Filmi oli saatu lainaksi Japanin Suurlähetystöstä.
Filmin jälkeen saimme kukin kokeilla sormiemme näppäryyttä origa
min taitossa. Pienellä ohjauksella syntyi kurkia ja sammakoita se
kä muita pikku eläimiä.
Näytön japanilaisesta iskeImämusiikistä antoi meille Eija Alenius 
ja Bachia meille soitti "harrastelijapianisti" Yasushi Tsukiji.
Naomi Heino havainnollisti meille, miten syntyy japanilainen kuk
ka-asetelma. Samalla hän kertoi Ikebanan historiasta sekä Ikeba- 
nan merkityksestä japanilaisessa,kodissa. Saimme myös muita käy
tännöllisiä "niksejä" kukkien hoidossa. Esityksen jälkeen Ikeba
nasta kiinnostuneet kokoontuivat Naomi Heinon ympärille tehden ky
symyksiä ja saaden hyödyllisiä ohjeita.
Tampereelta juna lähti takaisin Helsinkiin klo 21.30. Vierailuun 
tyytyväisinä aloitimme kotimatkan.
Yhdistyksemme haluaakin näin lausua kiitokset Tampereen Suomi-Ja
pani -Yhdistykselle, puheenjohtaja Ilari Tyrnille sekä teeillan 
muille järjestäj ille, jotka olivat suuren vaivannäön jälkeen jär
jestäneet miellyttävän ja onnistuneen teeillan.
Illan päätteeksi esitimme tamperelaisille isännillemme kutsun vas
tavierailulle elokuussa pidettävään Perinnejuhlaamme.
Toivomme menestystä alkavalla yhteistyölle. ____

Paula Lappalainen

Seuraava jäsenlehti ilmes
tyy syyskuussa ja siihen 
tarkoitettu aineisto pyyde
tään lähettämään päätoimit
tajalle 20.8. mennessä.

カの会報は,耳仁祀幻土心イC 
就+は2.0 0 MTに鮮牝 
まで僭志、ノ下さい.
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TAPAHTUU TUKHOLMASSA
Terveisiä Tukholmasta/
Länsimaissa on jo pitkään pidetty Japania mal1iesimerkkinä 
maasta, jonka talous näinä kriisien ja elvytyspakettien 
aikoina on kunnossa, vienti sujuu ja tekniikka kehittyy. 
Miten "Japanin ihme" on selitettävissä? Professori Masaru 
Yoshimori Affärsekonomi/Management-lehden numerossa 2/P1 
korostaa kolmen seikan merkitysiä: yritysjohdon ja työn
tekijöiden välistä yhteisymmärrystä tavoitteita määritel
täessä ja me-henkeä niihin pyrittäessä, päätöksenteon suun
taa alhaalta ylös ja tästä johtuvaa osallisuuden tunnetta, 
sekä työvoiman vähäistä vaihtuvuutta. Taustalla häämöttää 
siis tuttu kuva uskollisesta uurastajasta, jonka elinikäi
nen liitto yrityksen kanssa sekä takaa toimeentulon että 
vaatii toisinaan pitkällekin menevää sopeutuvaisuutta.
Toisenlaisen vastauksen kysymykseen antaa ETC-lehti Japa
nia käsittelevässä erikoisnumerossaan 4/8i・ Sen mukaan 
WJapanin ihmettä*1 ei olekaan saanut aikaan se kolmannes 
työväestöstä, jolla on vakinaisen toimen antamat edut ja 
turva, vaan ne kaksi kolmasosaa, jotka työskentelevät tila
päisinä kausi- tai päivätyöläisinä. Tätä reserviä voi käyt
tää ainoastaan tarpeen vaatiessa. Se auttaa pitämään kus
tannukset kurissa eikä rumenna tilastoja laskukausina niin 
kuin vakinaisen työvoiman lomauttaminen tekisi. Ryhmään 
kuuluu häviäjiä: heikon ammattikoulutuksen saaneita tai 
koulutusta kokonaan vaille jääneitä, naisia, loppututkin
nossaan epäonnistuneita, pienviljelijöitä, korealaista al
kuperää olevia, kantittomia bunrakuminejä. Elämä on kil
pailu ja kaikkihan eivät voi voittaa...
Muutenkin ETC:n matkakertomus on epätavallinen. Japania 
tarkastellaan m m miljonäärin, ammattiyhdistysjohtajan, 
vammaisen päivätyöläisen, maastamuuttajan ja ulkomaalai
sen sanomalehtimiehen näkökulmasta. Viskinhöyryinen Foreign 
Correspondents1 Club, Imperial-hotellin upottava mukavuus, 
Sakemoto-sanin pikkuruinen ja hatara asunto jossain Tokion 
esikaupungeista, Omutan hiilikaivoksissa työskentelevien 
miesten arki välittyy mielenkiintoisina, vaikkakin toisi
naan huolimattomina tuokiokuvina.

östasiatiska museet on järjestänyt näyttelyn luonnonsuoie- 
lusta ja ympäristönhoidosta Japanissa (24.4 - 21.6.1981). 
Aihe on tärkeä, monet kunnianarvoiset tahot asialla ja ju
listeet näyttäviä, mutta itse näyttely tuottaa pettymyksen. 
Se mitä on nähtävänä on oikeastaan vain sarja huimaavan 
kauniita kuvia eri puolilta Japania eri vuodenaikoina. Mina- 
matan mukaanotto on melkeinpä ainoa painavampi ajatus. Kun 
tietää ongelmien suuruuden ja esimerkiksi sen, että vieläkin 
on mahdollista suunnitella atomijätteiden heittämistä mereen, 
tulee sinänsä positiivisesta viestistä ^edistystä on tapah
tunut** kovin ponneton.
Ettei vain kävisi niin kuin Juhani Säippä on jossain tilan
teessa todennut: kyllä hätä keinon keksii - mutta vain se.

A
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KULTTUURI VINKKEJÄ
suus-kirjallisuus-kirjallisuus-kirjailisuus-kirjallisuus-kirjali

Lahden kirjailijakokouksen osanottajista
Lahden kirjailijakokoukseen osallistuvat Shuichi Kato ja Midori 
Yaj ima. Shotaro Yasuoka on peruuttanut_osallistumisensa・ Hänen 
tilalleen tulee prof. Hiroshi Koyama, no ja kyogen teatterin tuntija. 
Shuichi Kato on syntynyt Tokiossa 1919・ V.19U3 hän valmistui lää
käriksi Tokion yliopistosta, mutta ryhtyi myöhemmin opiskelemaan 
myös Ranskan kirjallisuutta.
Vuodesta 1960 lähtien hänen uransa on ollut hyvin kansainvälinen. 
Hän on toiminut Aasian tutkimuksen vierailevana professorina 
Brittiläisessä Kolumbiassa, MGnchenissä, Berliinissä sekä Yalessa. 
Hänen tuotantonsa käsittää useita esseitä, artikkeleita ym. eri 
kielillä.
Polameri-kirjastosta ovat lainattavissa seuraavat Shuichi Katon 
teokset:

Japanese Writers and Modernization
(artikkeli teoksessa nChanging Japanese Attitudes Toward 
Modernization,1965)

Form, Style, Tradition, 
Reflections on Japanese Art and Society,1971

The Japan-China Phenomenon 
Conflict or Compatibility? 1974

FormaStyle, Tradition
Kirja sopii erinomaisesti luettavaksi MA-näyttelyn jälkitunneIrois
sa. Siinä_kerrotaan mm. japanilaisen taiteen ominaispiirteistä, 
joita Kato mainitsee erityisesti kaksi:1)Uuden taidemuodon tul
lessa vanha ei kuollut vaan jatkoi uuden rinnalla 2) esteettisten 
arvojen keskeinen sija.
Hän pohdiskelee myös taiteilijan ja taiteen Toolia yhteiskunnassa. 
Se on joko integroitunut, jolloin taide hyväksyy yhteiskunnan pää
määrät kuten sosialistisessa realismissa tai vieraantunut, kuten 
esim, länsimaiden abstrakti taide. Japanissa Edo-aika edusti inte
graation aikaa. Meiji-uudistuksen jälkeen syntyi kaksinkertainen 
rakenne, kun perinteiset taiteilijat pitäytyivät perinteeseen ja 
uudistajat omaksuivat länsimaisia muotoja.
Nykyajan teknologisessa massayhteiskunnassa tavoitteena on elämän 
helppous ja aineellinen mukavuus. Taiteilija vieraantuu väkisin 
yhteiskunnasta-ja hänestä tulee kriitikko ja uusien arvojen luoja. 
Hänen ei kuitenkaan ole pakko taistella teknologista prosessia 
vastaan sinänsä, mutta hänen tehtävänsä on pelastaa laatu määrän 
hallitsemassa maailmassa.
Kato näkee Genjin tarinan mestarillisuuden siinä miten se kuvaa 
AIKAA. Genji-kuvakääröisssä samaa elementtiä edustaa TILAN käyt
tö. •
"Tunnen että tässä on jotakin, joka vie lähelle japanilaisen kult- 
tuurin alkulähteitä. Se on maailma, jonka perusrakenne on säily
nyt muuttumattomana nykypäivään asti. Tänä päivänäkin nämä samat 
ajan ja tilan ominaisuudet valtaavat alaa siellä missä japanilai
nen taide on herkimmillään.M
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Japanese Writers and Modernization 
(artikkeli teoksessa **Changing Japanese Attitudes Toward 
Modernizat ion,1965) .
Form, Style, Tradition,
Reflections on Japanese Art and Society,1971
The Japan-China Phenomenon
Conflict or Compatibility? 1974

«'I sense something here that lies near the source of all, 
Japanese culture. The basic structure of that world remains 
unchanged to this day. Even today, surely, these same special 
qualities of time and of space are most pervasive whenever 
Japanese art comes anywhere close to subtlety.n
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Japanilainen kulttuuri tiivistyy teeseremoniassa, joka ei ole 
"taidetta taiteen vuoksi" eikä "taidetta elämän vuoksi" vaan 
"elämää taiteen vuoksi".

"Teeseremoniassa elämä ja taide ovat yhtä. Tätä merkitsee äärim
milleen vietynä elämän muuntami-nen taiteeksi."

Teehuone on aisti-ilon sisäistynyt ja henkistynyt ilmentymä. Sen 
harkittu yksinkertaisuus loihtii esiin sydämessä asuvan kauneu
den. Hetki ja ikuisuus ovat yhtä.

Katö tutkistelee myös nyky-Japanin kansainvälistä taidetta. Hän 
muistuttaa ettei ainoastaan Japani vaan myös länsi on "avautunut" 
toisen maailmansodan jälkeen ostamaan vaikutteita toisin kuin em ) 
nen.
Pöhj immiltaan kaikki taide, kuten tiedekin , on yleismaailmallista.

The Japan-China Phenomenon
Kirja kertoo kommunikaatiosta ja kansainvälisistä suhteista. Siinä 
Kato osoittaa mielenkiintoisia seikko-ja vertaillessaan Kiinaa ja 
Japania sekä kuvatessaan näiden suhteita toisiinsa ja länsimaihin. 
Japanin erityispiirteitä analysoidaan ja myöskin» kritikoidaan kan
sainvälisestä perspektiivistä.
"Itsenäinen ulkopolitiikka edellyttää itsenäistä maailmankuvaa 
ja itsenäinen maailmankuva merkitsee viime kädessä itsenäistä 
kansallista kulttuuria. Kulttuuri ei merkitse teehuoneita, sami- 
seneja tai Genjin tarinaa vaan ennemminkin ajatuksen vapautta, 
kansallista hyvinvoint La, demokraattisia oikeuksia ja itseluotta
musta ,jotka takaa itsenäisesti rakentunut yhteiskunta. Jos ei 
luota itseensä ei voi olla suvaitsevainen toisia kohtaan. Japa
nin viimeaikainen historia on ikävä kyllä tuntenut vain kaksi 
äärimmäisyyttä, joko sodan tai toisten .käskyjen uskollisen seu
raamisen ."

P-R H-K

Keskustelua professori Keenen kanssa
Minulla oli tilaisuus haastatella professori Donald Keeneä hänen 
Suomessa käydessään. Keskustelumme aikana tuli esille monia asi
oita joista seuraavassa välähdyksiä.
Kun kysyin häneltä hänen uransa huippukohtaa, hän sanoi ettei voi 
vastata tulematta sentimentaaliseksi. Hän sanoi saaneensa paljon 
suurenmoisia kokemuksia Japanissa sekä yksityisellä että viralli
sella tasolla ja mainitsi luentokiertueen, jolla hän parhaillaan 
oli9 yhtenä niistä.
Kun puhuimme hänen työnsä motivaatiosta, hän kertoi ettei ehkä it
sekään tule koskaan ymmärtämään mikä on ollut se vetovoima , jota 
hän on ensi kosketuksesta asti tuntenut kaikkea japanilaisuutta, 
kieltä, kirjoja, ihmisiä kohtaan. Sen sijaan että olisi ryhtynyt 
taistelemaan tätä vetoa vastaan, hän antautui ja päätti tehdä sii
tä elämäntyönsä.
Hän on kuitenkin tietoinen tällaiseen valintaan liittyvistä talou
dellisista ym. riskeistä eikä suosittele sitä ilman muuta kenelle 
tahansa. Oppilailleen hän sanoo, ettei näiden tulisi opiskella ja
pania ,paitsi jos se on ainoa asia maailmassa mikä tekee heidät on
nellisiksi .
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HAn independent foreign policy 'implies an independent world 
view, and an independent, world view ultimately means an inde
pendent national culture. Culture does not mean tea-houses, 
samisens or the Tale of Genj i, but rather the freedom of 
thought, national prosperity, democratic rights and self-confi
dence which an independently structured society guarantees. If 
a man has no self-confidence himself, he cannot be tolerant 
towards others. Unfortunately, recent Japanese history has 
known only two extremes, either war or faithfully following 
someone else 1s bidding.n

nIn the tea ceremony life and art become one. This is the 
ultimate meaning of the transformation of life into art.n



18

Hän kertoo että aluksi ihmiset suhtautuivat hänen uranvalintaansa 
skeptisesti, mutta nykyään häntä onnitellaan kaukonäköisyydestä. 
Onhan Japanin merkitys maailmassa kasvanut ja kasvaa edelleen ko
ko ajan. Tällaisen seikan laskelmointi ei kuitenkaan ollut vaikut
tanut hänen valintaansa vaan ainoastaan mieltymys.
-Tavallisesti ihmisillä on työ ja huvi erikseen, mutta minulle työ 
on mielihyvän lähde, hän sanoo.
Professori Keene ei peitä Arthur Waley *ä kohtaan tuntemaansa, suur
aa ihailua. Me olemme vain ihmisiä, Waley oli nero. Hänen Genj in 
tarinan käännöksensä on yhä vertaansa vailla. Siinä on paljon asia
virheitä ja epätarkkuuksia, sillä Waleyllä ei ollut käytettävissään 
modernia selityskirjallisuutta kuten Seidenstickerillä, jonka 
käännös on korrektimpi ja tarkempi. Mutta Waleyn englanninkieles
sä on taikaa, tuoksua ja suloa. Seidenstickerin käännöksessä on 
joskus huonoja sanavalintoja, mutta Waleyllä jokainen sana sopii 
kokonaisuuteen. %
Kiitos käynnistä, professori Keene! P-R H-K

Artikkeleita

Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko: MA. Tilan 
nilaista elämisen taitoa. Kanava n：〇 4,

ja ajan tasapaino - japa- 
1981.

TAIDE-lehden numerossa 1,1981,on J.0.Mallanderin sangen mielen
kiintoinen ja oivalluksia sisältävä artikkeli »Japanilainen viuh
ka» .Japanin kulttuurihistorian osalta tiedot ovat kuitenkin Pal~ 
koitellen harhaanjohtavia ja selviä virheitäkin on lipsahtanut 
mukaan.
Korjauksia: . Nara-kauden temppeleitä ei suinkaan ihailla Kiotossa vaan Narassa. 
Elokuva biwan soittajasta ei perustu »Genjin tarinaan vaan Hei- 
ken tarinaan». . . „Kulttuurikausien jaottelusta on jäänyt pois Tokugawa-aika, mistä 
seuraa sekaannuksia eri kulttuuri-ilmiöiden sijoittelussa. Esim, 
kabuki-teatteri on sijoitettu vääriin kehyksiin, samoin tytöt ‘ 
jotka eivät suinkaan kuuluneet teeseremoniaan vaan Tokugawa-kau- 
den ilokortteleihin. ... .»Ujijoe» lienee painovirhe, pitäisi olla »Ukiyoe .
Keisari ei edusta mi tään buddhaa maan päällä, vaan keisarin j uma 
luus liittyy shintö-uskontoon• 犬 H* 
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TV-2:ssa:

14.6. Rashomon - paholaisen portti 
(Rashomon,195〇, Akira Kurosawa)

7.7. Hyvää huomenta
(Ohayoo, Yasujiro Ozu)

9.8. Neljä savupiippua
(Entotsu no mieru basho,1953, Heinosuke Gosho)

Julkaisija
Japanilaisen kulttuurin 
ystävät r.y.
2.vuosikerta,no 2
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja
Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko
Perustie ! 〇 C 38
00330 Helsinki 33 puh.481415 

Toimituskunta
Jan Blomstedt
Tamotsu Furukawa(japanin 

kieli)
Pirkko Kuisma •
Marjatta Masuda
Keiko Yoshizaki(kansikuva)



HITÄ niELTft MISTÄKIN

Prof• Shuichi Katon mietteitä 

Japanin ja USA：n hyvistä ja 

huonoista puolista：.

-Amerikkalainen ajanlasku on 

yksinkertaisempi kuin Japanissa 

-Yhdysvalloissa on tilaa ja 

avaruutta enemmän

-^ierasparäislä lainailmaisuja 

on vähemmän kuin japanin kielessä 

-Kansalaisrohkeutta löytyy 

enemmän kuin Japanista

一 Japanilainen olut on parempaa 

kuin amerikkalainen

-Japanilaiset junat ovat puhtaam

pia, täsmällisempiä ja halvempia 

kuin amerikkalaiset 

-Rikollisuus on Tokiossa pienempää k 

kuin New Yorkissa

-Japani ei ole yhtä vaarallinen 

muille maille (sillä ei ole 

ydinaseita)

-Japanilla on rikkaammat kult

tuuriperinteet

-Työturvallisuus on Japanissa 

pitemmälle kehitetty

(The Japan Interpreter 3-4/1976)
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23-24.6. Jyväskylän symposium
7.7. TV 2:n filmi
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15.8. Ikebana-piirin retki
30.8. Perinnejuhla
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