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Hyvät JKYlaiset

Yhdistyksessamne eletään iloisen odotuksen merkeissä: No-teatteri- 
näytäntöön on enää muutama viikko aikaa jäljellä. Helsingin jo 
muutenkin varsin vilkas teatterikevät saa laadukasta jatkoa, sillä 
Zeamiza-rynmä kuuluu Japanin arvostetuimpiin. lännen Suomeen tuloaan 
ryhmä on. kutsuttu esiintymään bulgariassa pidettävillä Kansojen 
teatteripäivillä.

Tapanturaa merkitsee paljon nuorelle yndistyksellemme. Zearaizan vie- 
railun myötä JKx sn rooli suomalais-japanilaisen icult tuuri vaihdon 
toteutuksessa korostuu entisestään. Valniutei.u;e järjestää vastaa
via tilaisuuksia jatkossa on No-projektin yhteydessä saatujen koke
musten kautta parantunut. Lisäksi on käynyt selvästi ilmi, että vä
häisiltä näyttävillä resursseilla on mahdollista viedä läpi huomat
taviakin hankkeita. Laajamittaiset projektit vaativat luonnollisesr 
ti myös tavallista suurempia ponnisteluja, mutta toteutuessaan on( 
niiden anti vastaavasti sitäkin merkittävämpi. Edellytyksenä tieten
kin on, että löytyy jäseniä, jotka ovat valmiita työskentelemään 
korvauksetta yhteisen hyvän puolesta. Toivottavaa on, että Ko-nay- 
tänto motivoisi yhä useampia jäseniä osallistumaan jatkossa aktiivi
sesti toimintaan - tällöin olisivat mahdollisuutemme lähes rajatto
mat .・.

Ehkä muutama varoituksenkin sana on vielä paikallaan. No-teatteri- 
vierailun rahoitus rakentuu 400 katsojan y1eisötavoi11een varaan. 
Taloudelliset vaikeudet ovat edessämme, mikäli katsojamäärä jää 
olennaisesti ennakoitua heikonunaksi. Vetoan siis vielä kerran jäse
nistöön, jotta kukin omalla tahollaan tekisi parhaansa näytännön 
tunnetuksi tekemisessä ja lippujen markkisoinnissa.

Joatokunnassa on jo keskusteltu jossain määrin siitä, kuinka Ilo- 
teatterivierailusta saatavaa antia voitaisiin hyödyntää jälkeenkin 
päin. Tarkoituksenmukaista lienee perehtyä samalla kertaa niukan 
laajenuninkin rikkaaseen japanilaiseen teatteriperinteeseen. Suunni
telmissa on tehdä seuraavasta hashi-lehden numerosta erityinen teat- 
terinumero. Asiasta kiinnostuneita (kirjoittajia, toimittajia jne.) 
pyydetään ottamaan syksyn tullen yhteyttä johtokuntalaisiin. Mikä 
estäisi meitä myös oman (esim, kyogen-)näytelmäversion toteuttami
seen vaikkapa perinnejuhlan tai viimeistään pikkujoulujen 
yhteydessä! 、

Virkistävää kesää toivo en     
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NO - TEATTERI
JAPANILAINEN NO-TEATTERI SUOMEEN

EPÄTODELLISTA todelusuutta

Juhannuksen aikaan saapuu maahamme Euroopan kiertueensa päät
teeksi japanilainen no-teatteriseurue Z E A M I Z At joka 
edustaa maailman vanhinta, yhä toimivaa teatterimuotoa. Seurue 
esiintyy Joensuun Kaupunginteatterissa 26.6. ja Finlandia- 
talossa Helsingissä 28.6.

_ (
Helsingissä esitetään, seuraavat kolme no-näytelmää: 
KIYOTSUNE, BOSHIBARI ja AOI-NO-UE, joista ensimmäinen ja vii
meinen edustavat syvällistä ja symbolistista no:ta, kun taas 
keskimmäinen, tradition mukaan, luo esitykseen humoristisen 
jakson.

KIYOTSUNE. Tarina kertoo Heiko—suvun Kiyotsune nimisestä so
turista, jonka vasalli tulee kertonaan Kiyotsunen vaimolle 
tämän miehen traagisesta kuolemasta. Vainaja ilmestyy vainol
leen unessa ja kertoo tälle eräästä Heike-suvun tappiosta tais- 
telussa Genjejä vastaan ja sekä suvun lopullisesta että omas
ta tuhostaan.

BOSHIBARI on ns. kyogcn-näytelmä, veijaritarina, jossa palve
li joiden loputon sakenjuonnin tarve ja isännän petkuttaminen 
ovat kansainvälisestikin helposti omaksuttavissa olevat teemat. 
Itse asiassa näytelmässä tehdään pilkkaa esivallasta.

AO1-NO-UE on kertomus prinsessa Rokujo:sta, jonka rakastettu on 
hänet hyljännyt. Nöyryytyksen- ja vihantunteen seurauksena Ro( 
kujo:sta lähtee paha henki hänen voimatta sitä estää. Henki 
asettuu rakastetun vainoon Aoi-no-ue:en, joka tulee sairaaksi. 
Henki saa myös näkyvän muodon ja liikkuu milloin aatelisnaisen, 
milloin paholaisen hahmossa. Lopuksi vuoristolaispappi sutrien 
avulla karkottaa pahan hengen ja Rokujo vapautuu kirouksesta 
ja pääsee nirvanaan.

Joensuussa esitetään näytelmät KANTAN ja em. BOSHIBARI..
KANTAN on tyylillisesti edellä kuvattujen no-näytelmi en väli
muoto, sillä se sisältää sekä syvällisiä että huvittavia piir
teitä.
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Näytelmä kertoo nuorukaisesta, joka etsii tietoa valaistumisen 
mahdollisuudesta. Eräässä majatalossa hänelle annetaan yöksi 
miraakkelityyny. Ken sillä nukkuu, uneksii asioista, joiden 
oikean tulkinnan kautta on mahdollista-oivaltaa elämän perus
totuudet, kuten: luovu materialismista ja käännä katseesi koh
ti Buddhaa.

Kohtaus no-näytelmästä wMatsukazew.

No-teatterin tausta, sisältö ja merkitys

No on symbolistista, vanhoihin kansannäyt eImi in perustuvaa teat
teria, joka tarkoin moudattaa perinteisiä muotoja. Näytelmien 
puitteissa yhdistettiin 1500-luvulla toisiinsa edellisten vuo
sisatojen rituaaleja ja uskonnollisia tansseja. Tällöin no sai 
tähän päivään asti lähes muuttumattomana säilyneen muotonsa. 
Näytelmillä on tarkoin määritelty rakenne: aluksi on johdanto, 
jota seuraa aiheen laajennus ja esityksen päättää intensiivinen 
loppukohtaus• 
Näytelmien juoni on "kafkamainen", fantastinen, epätodellinen• 
Aiheet on saatu historiallisista tapahtumista, mytologiasta ja 
kansanuskomuksista. Todellinen ja epätodellinen kietoutuvat
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toisiinsa, näkyvä ja näkymätön ovat yhtä aikaa läsnä.
NäyteImien tarkoituksena ei ole tarjota kansalle opettavaisia 
tarinoita. Esitykset toimivat kansan syvien, osin tiedostamat- 
tomien tunteiden heijasturiina, ja ovat niiden rituaalinen ja 
hienostunut ilmaisumuoto. Siksi ne ovat aina olleet lähellä ja- 
panilaisten sydäntä.
No puhuttelee myös nykyajan ihmistä abstraktein ja sangen moder
nein keinoin. Sanottava on henkisellä, ei koskaan materialisti
sella tasoina, jolle buddhalainen, varsinkin zen-buddhalainen 
maailmankuva on luonut vankan perustan.

Eleet, tanssi ja naamiot

Näyttämö on tila, jossa illuusiot toteutuvat konkretisoituneina 
unina, pelkoina ja toiveina. Näytelmät tulkitsevat kuvattavan 
asian olemusta tanssin, naamioiden jä musiikin kautta. 
Käyttelijän liikkeet ovat pelkistettyä, tyylitellyin elein ete
nevää tanesinomaista liikettä, jonka jokaisella vaiheella on 
symbolietinen merkitys. Ymmärtääkseen noita pieniä, monasti lä
hes huomaamattomiakin vivahteita tulisi katsojan olla perillä 
eleiden merkityksestä. Esimerkiksi käden hidas vieminen silmien 
eteen kasvoihin koskematta merkitsee itkua. Erilaiset mielen- 
muutokset kuvatuin vaihtamalla viuhkan asentoa, ja ilo saa il- 
mauksensa naamioituja kasvoja huojuttamalla.
Naamio on oleellisin elementti esitystavan ja liikkeen välinee
nä. Vaikka se sinänsii en persoonaton ja liikkumaton, ilmaisee 
se kaikkia inhimillisen tunteen vivahteita valon ja varjon 
vaihtumisen myötä. Koska siirtymiset asennosta toiseen ovat 
äärimmäisen pieniä ja pelkistettyjä, lähes huomaar"sltoin 
valon variaatio naamion pinnassa saattaa heijastaa syvää tun
netilan muutosta. /
Naamioita käyttävät pääosan esittäjä, shitet joka yleensä esit
tää aavetta tai henkeä, epärealistista nolevaan, sekä hänen ns. 
seuralaisensa. taurus, joka. on näytelmän toiseksi "tärkein hen
kilö .Myös naisrooli en esittäjillä on naamio, sillä kaikki esiin- 
tyjät ovat miehiä. 

 ，
Hämmentävä ja kiehtova musiikki

Tekstin tulkinta toteutetaan erilaisia äänenkäyttötapoja muun
nellen: tyylitellyn, laulunomaisen puheen, monologien ja dia
logien lisäksi kuullaan erilaisin tehokeinoin etenevää laulua. 
Solistien lisäksi näyttämön oikeassa laidassa sivuttain ylei-
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Edo-kaudella (1600-1868) käytettyjä puunaamioitaNo-näytelmissä

Asakura-jof puunhakkaajän 
tai kalastajan kasvot.
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söön on pieni kuoro, johon yleensä kuuluu 8-10 jäsentä. 
Länsimaiselle ihmiselle perinteisen japanilaisen laulun kuule
minen on aluksi lähes uskomaton kokemus. Kaikki oppimamme kau- 
neusihanteet tuntuvat olevan päälaellaan. Vaikuttaa siltä, 
kuin ääni lähes tukahtuisi kurkkuun, ja sen sijoitus on usein 
takainen. Äänenmuodostuksessa kiinnittyy huomio omalaatuiseen 
vibratoon, ja monet mikrointervalleja sisältävät liukumiset li
säävät tonaalista epämääräisyyttä. Mutta kun ensihämmennys on 
mennyt ohitse, musiikki alkaa vaikuttaa yhä tehokkaa?unin ja nyt 
toisin kuin alussa: sen ikivanha ominaisilme alkaa tulla tutuksi 
ja vaatii hyväksyryksi tulemista. .
Voimakkain teho on esitystavassa: Laulaja on täysin vajonnut ( 
musiikkiin ja kertomaansa tarinaan. Ulkomaailma on jossakin 
kaukana, on vain tarina tässä ja nyt. Ssittäjä on ainoastaan vä
line itse asian ilmaisemisessa, eikä hänen persoonaansa lähes
kään aina koeta merkittävänä.
Tanssia, laulua ja lausuntaa säestää neljän muusikon muodostama 
hayashi-yhtye, johon kuuluu bambusta valmistettu nokan-huilu ja 
kolme lyömäsoitinta: olalla pidettävä ko-tsuzumi, lannerumpu 
o-tsuzumi ja lattiarumpu taiko.
Soittotavalle on ominaista musiikillisten elersnttien itsenäi
syys :nokanin melodialla ei ole juuri riitaan yhteyttä solistin 
esittämään lauluun, ja jopa tanssin aikana kuultavat rumpukuvi- 
ot etenevät eri tempossa kuin tanssin poljento. Kuitenkin tänä
erillisyys on näennaistä, sillä esityksen aikana kaikki aineikset



9
sulautuvat toisiinsa ja syntynyt soiva materiaali aiheuttaa esi
tystä eteenpäinvieviä jännitteitä ja luo sille muotoa.
Musiikki on kirjoitettu käsikirjoitusliuskan sivuun, sillä eril
listä nuottipaperia ei käytetä ja imrovisointia ei sallita. 
Notaatiomerkit ilmaisevat melodian ja rytmin polyfonisen kudok
sen hiuksenhienotkin erot täsmällisen tarkasti.

Saviruukku näyttämön alla

Näyttelijät liikkuvat näyttämöllä hillitysti ja'äänettömästi• 
Päiden tulee olla aina samalla korkeudella, ja askeleet ikään 
kuin liukuvat näyttämön yli. Kutta näytelmän käännekohdassa 
näyttelijä napauttaa jalallaan määrättyä kohtaa lattiassa, jol
loin syntyy selvästi kuuluva ääni. Lavan alla on kolo, ja sen 
alle on kiinnitetty yksi tai useampia saviruukkuja, jotka toi
mivat kaikuputkien tapaan. Kun ruukun yläpuolella liikutaan ta
vallista voimakkaammin, syntyy epätodellinen ääni, jota muun 
muassa haamun esittäjä tarvitsee tehokeinona. Tuntuu siltä, kuin 
ääni tulisi syvältä maan uumenista.. Ääni on aivan omalaatuinen, 
sillä vastaavanlaista sointia ei voida saada aikaan millään 
tavallisella soittimella.

Männyn symboliikka

Näyttämön taustaa hallitsee ikivihreä mänty y1evän kauneuden 
ja onnen vakaana symbolina. Onnea tuovasta puukolraikosta: män
ty, bambu ja luumupuu, on mänty japanilaisille kaikkein mielui
sin, sillä se taipuu hoidettavaksi ja muotoutuu taitavan kas
vattajan käsissä voimakkaalcsi ja herkäksi kuin ihmismieli.

Tradition säilyminen

Tämä äärimmilleen tyylitelty teatteriniuoto vaatii esittäjiltään 
suurta asiantuntemusta ja tyylin hallintaa. Tradition vaali
joiden joukossa on yhä nykyäänkin suuri joukko näyttelijöitä, 
jotka kuuluvat perinteisesti no-näytelmiä esittäviin sukuihin. 
Näin siirtyy ikivanha perinne sulcupolvelta toiselle, ja on mah- 
dollista, että no säilyttää asemansa yhtenä japanilaisen hengen 
elinvoimaisista ja monisäikeisistä ilmenemismuodoista.

Leena Joki



J K Y - JÄSENKYSELY
Kyselylomakke itä lähetettiin 97 kappaletta ja niitä palautettiin 26 
kappaletta eli 26.7 % .

Kaikkia vastanneita kiinnosti useanpi kuin yksi aihe. Keskiarvo on 
13.1 merkintää kyselylomaketta kohden.

Vastaajista on liittynyt yhdistykseen

vuonna 1978 7 vastaajaa eli 26.9 %
1979 7 26.9 %
1980 6 23.1 %
1981 6 23.1 %

Liittymisen yleisimpänä syynä on ollut "Kiinnostus Japaniin ja
japanilaiseen kulttuuriin". Näin vastanneita on 16 eli 61.5 %.
Seuraavina syinä ovat：
一 Yhteyden säilyttäminen Japaniin.
-Yhteyden saaminen Japanin harrastajiin.
一 Japanilaiset omaiset.
-Japanirikielen opiskelu.
-Halu seurustella suomalaisten kanssa.
一 Yhdistyksen tarkoituksen kannattaminen.

Palautteena yhdistyksen toiminnasta mainittiin:
-Jäsentiedote on ollut hyvä.
-Toiminta on vastannut odotuksia.
_ Toiminta on ollut kiinnostavaa.
-Toiminta on ollut aktiivista.
一 Toiminta on ollut liian hiljaista.
- Toiminta kiitettävän monipuolista.
ーMyjäiset olivat hyvät.

Vastaajista on 6 eli 23.1 % asunut Japanissa
7 26.9 % käyrät Japanissa

ja 13 50.0 % ei ole käynyt Japanissa.

Aktiivisesti osallistuu yhdistyksen toimintaan 11 eli 42.3 % .
Ei-aktiivisia czi14 eli 53.8 % . Ei-aktiivisuuteen suurintana syyrä 
en ajan puute ja seuraavana asuinpaikkakunnan kaukaisuus.

Toivomuksia ja Sidotuksia：
-Säännöllinen kokoontuminen kerran,kahdesti kuussa.
-Yhteisiä tilaisuuksia.
-Toimintaa Helsingin ulkopuolelle.
- Tietoja ulkomailla olevista näyttelyistä.
-Huomiota kiinnitettävä jäsenten viihtymiseen.
一 Kirjallisuutta japanilaisista nukeista kirjastoon.
-Sake-ilta (Juomakulttuuri).
-Luento Dentsun toiminnasta (Mainonta/Markkinointi).
-Sucmalaisten pitäisi tutustua atomipommista kertovaan tecikseen.
- Atomipommin vaikutusten esitteleminen ja tutkiminen.
一 Monipuolista toimintaa.
-Perusteel1isuutta
-Paljon vierailevia esitelmärpitäjiä.
-Asiantuntijoiden artikkeleita.
~ Tehtäviä jaettava muillekin kuin johtokunnan jäsenille.
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Vastausten jakautuminen aiheitta in:

Kysy- Aihe Vastaust.
mys lkm %

1 Aikido 3 11.5
2 Arkkitehtuuri 11 42.3
3 Elinkeinot 6 23.1
4 Elokuvataide 15 57.7
5 Historia, yhteiskunta 15 57.7
6 Japanin kieli 14 53.8
7 Japani-uutiset 11 42.3
8 J uomakulttuuri 5 19.2
9 Kansallis juhlat 14 53.8

10 Kerami ikkata ide 9 34.6
11 Kimonotaide 9 34.6
12 Kirjallisuus 14 53.8
13 Kir j. vaihtoystävä 5 19.2
14 Koululaitos 5 19.2
15 Kukkien asettelu 8 30.8
16 Luonto 7 26.9
17 Maalaustaide 11 42.3
18 Mainonta/Markk inointi 2 7.7
19 Matkailu 11 42.3
20 Nuket 6 23.1
21 Näyttelyt 11 42.3
22 Paper intä itto 7 26.9
23 Perhe-elämä 12 46.2
24 Puutarhat 13 50.0
25 Runous 15 57.7
26 Ruokakulttuuri 15~ 57.7
27 Sisustustaide 10 38.5
28 Säveltaide 11 42.3
29 Taideteollisuus 34.6
30 Talouselämä 23.1
31 Tanssitaide 30.8
32 Teknologia 11.5
33 Tiet.tutkimus 23.1
34 Urheilu 3.8
35 Uskonnot 12 46.2
36 Valokuvaus 5 19.2
37 Viihde-elärä 3 11.5
38 Yliopistot 5 19.2
39 Muuta, mitä 

-Pcp-musiikki
8 30.8

-Zen
-Kalligrafia
-Teatteri x 3
一 Vanhat aseet

Ehdotettu harrastustapa

Harrastuspiiri, luennot
Luennot, esitelnät, räyttelyt, filmit
Luennot, filmit, esitelmät
Harrastusp.，luennot, filmit,esitelnät
Luennot, esitelmät, harrastusp., filmit
Harrastuspiiri, luennot
Tiedotuslehti, esitelmät, lehdistö 
Esitelnät
Esitelnät, luennot, fiImit, harrastusp.
Harrastuspiiri, filmit, näyttelyt 
Luennot, esitelnät, filmit, näyttelyt 
Harrastu^ iiri, luennot, kir jaluettelot

Esitelnät,leht iart ikkelit
Harrastupiiri, filmit
Esitelnät,luettelot eri lajeista
Esitelmät, näyttelyt, harrastusp.,luennot
Luennot
Esitelmät,matkat, luennot, filmit, löidet
Luennot, filmit, esitelmät, näyttelyt
Filmit
Harrastusp iiri, tiimit
Luennot, esitelmät, filmit, artikkelit
Esitelmät, luennot, filmit, näyttelyt
Harrastuspiiri, suomennoksia
Harrastuspiiri, esitelmätr ateriat
Esitelnfit,luennot, filmit
Konsertit, esitelm.,luennot, filmit,kasetit
Esitelmät, räyttelyt, luennot, vierailut
Lehtiartikkelit
Esitelnät, luennot, näyttelyt, filmit, vier

Luennot
Esitelnät
Luennot, esitelnät,harrastuspiiri
Näyttelyt, esitelnät
Kulttuurivaihto

-Japanilainen elänänmuoto yleensä Liisa Nuppola
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JAPANILAISET JUHLA- JA MERKKIPÄIVÄT
Valtakunnalliset pyhäpäivät heinä-syyskuussa.

15.9 VANHUSTEN PÄIVA (keiro no hi)
Tänä -oäivänä juhlitaan pitkään yhteiskunnan hyväksi työskennel- 
1eita vanhuksia ja toivotaan heille vielä monia elinvuosia. Päi
vää on vietetty vuodesta 1967.

23.9 SYYSPÄIVANTASAUS (Shubun no hi)
Ennen viime sotaa keisari suoritti muistorituaalin edesmenneitten 
keisareitten sielujen puolesta. Sodan jälkeen päivä on muutettu 
yleiseksi esi-isien muistopäiväksi.

Kansallisia juhlapyhiä on kaikkiaan 12. Niistä noin puolia on 
alettu viettää vasta sodan jälkeen tai vuodesta 1967. (Esim. Van
husten päivä, Urheilupäivä 10.10.) Kyseenalaista on, ovatko nämä 
juhlapyhät ehtineet juurtua kansalaisten sydämi in. Vaikka valtio 
ja paikalliset hallintoelimet järjestävät erilaisia juhlallisuuksia, 
suurelle osalle kansaa merkinnevät nämä päivät vain vapaata kou
lusta tai työstä. Tähän on kerätty juhlapyhät heinä-syyskuun ajalta. 
Mukana on myös osa kuuluisista paikallisista vuosittaisjuhlista. 
Paikallisjuniat perustuvat vanhoihin maalaisyhteiskunnan rituaa
lisiin menoihin, joten niillä voitaneen sanoa olevan enemmän sisäl
löllistä merkitystä kuin uudemmilla juhlapyhi11ä. Ei vöida kieltää, 
että kaupunkilaistumisen myötä (Japanin työtätekevästä väestöstä 
10 % saa elantonsa maataloudesta. Tilasto vuodelta 1979.) perintei
den arvostus on laskenut, mutta jotkut harvat alueelliset vuosittais- 
juhlat ovat pystyneet pitämään nuolensa ja niiden suosion voidaan 
huomata kasvavan vuosi vuodelta varsinkin kaupungeissa asuvien 
ihmisten nostalgisten tuntojen myötä.

Kansallisia perinnepäiviä:

7.7 TANABATA
Rakastavaiset tähdet Altair ja Vega voivat tavata toisensa ylit
tämällä Linnunradan vain kerran vuodessa, kertoo surullisen romant
tinen vanha tarina. )
Osittain kiinalaiseen legendaan perustuva tarina on yhdistynyt 
alkujaan japanilaiseen Tanabata-legendaan: Veden äärellä kangasta 
kutova nainen on medio, joka yrittää kääntää jumalien tahdon ihmi
sille myönteiseksi. Muromachi-aikakaudella alkaneen tavan mukaan 
tuotiin nuun juurelle paperille kirjoitettuja runoja ja kirjoitus
välineitä. Edo-aikakaudelta lähtien alettiin koristelemaan bambun- 
oksia, mikä on tapana yhä vieläkin.

n. 一15.7 BON ( ajankohta vaihtelee hiukan alueesta riipuen)
Urabon on buddhalainen juhla, jonka alkuperä on intialainen Pinda- 
juhla.(Tinda: Muistetaan kunnioituksella esi-isiä ja kuolleita.
Urabon nimi on tullut intialaisesta sanasta MUrabannan.)
Urabon-Juhla tuli Kiinaan buddhalaisuuden mukana ja sitä kautta 
Japaniin vuonna 606.
Tämä kuolleitten muistojuhla pidetään chugen-päivänä( heinäkuun 
täydenkuun päivänä), mistä syystä juhlaa kutsutaan myös nimellä
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BON NO CHUGEN. - Tähän aikaan vuodesta on Japanissa nykyäänkin 
tapana antaa lahjoja ystäville ja henkilöille, joiden hyväntah
toisuutta on saanut osakseen vuoden aikana.

15.8 SODAN LOPPUMISEN MUISTOPÄIVÄ( (Shusen no hi)
Toisessa n.aailmansodassa Janani antautui ehdoitta 1945 liittou- 
tunei?.le. Tämän päivän tarkoituksena on pitää mielessä Japanin 
päätös olla enää koskaan sotimatta.

20.9 alkaen ELÄINTEN SUOJELUVIIKKO (Döbutsu aigo shukan)

I Alueelliset

11-24.7 GION-juhla, Kioto
13-16.7 AV/AODORI-juhla, Tokushima
3-7.8 VEBUTA-juhla, Aomori
5-7.8 KANTÖ-nuhla, Akita
5- 8.8 HANACASA-juhla, Yamagata
6- 8.8 TANABATA-juhla, Sendai
16.8 DAIHCNJI-tulet, Kioto

vuosittaisjuhlat:|

T A P A HTUNUTTA
Tomoko piti pirskeet oppilapsi11een torstai-iltana 20.5. Mukana 
oli parisenkymmentä hauskannitäjää, Tomoko-opettaja-ennntä oli 
valmistanut o-sushia ja monenlaista muuta hyvää. Oli Pikkuisen 
o-sakeakin,1rumano-san sanoi Kyllä, että ottaisi vi elä mieluum
min osakkeita...

Juhlan kunniavieräinä oli huhtikuun lopussa Suomeen saapunut japa
nilainen opettaja-pariskunta, Fusako ja Yoichi Yoneya.
Molemmat sanovat, että Suomeen matkustaminen on ollut Pitkäaikainen 
unelma. Täällä he haluavat opiskella suomenkieltä voidakseen tut
kia Kalevalaa ja suomalaista kansanrunoutta, mistä sanovat olleensa 
kiinnostuneita nuoruudestaan lähtien.( Kummikin näyttää kyllä hyvin 
nuorelta! vieläkin.)
Yoichi sanoi ankaran yrittämisen jälkeen saaneensa koulustaan vir
kavapaata vuodeksi tätä matkaansa varten, mutta että "vastineeksi” 
hänet on velvoitettu tutkimaan myös suomalaista koululaitosta ja 
raportoimaan siitä omassa kou]ussaan. Yoneyat nalaavat Japaniin 
ensi vuoden maaliskuussa.
Kysyessäni, peloittaako pitkä talvi, vastasi Rusako: *'Ihan vähän'1. 
Fusako ja Yoichi kertovat, että Japanissa vieläkin yleisesti otta
en tiedetään hyvin vähän Suomesta. Kun he sanoivat tuttavilleen 
lähtevänsä Finrando e = Suomeen, heille vastattiin: 
n Ai, te menette siis New Zealandiin?'* 
'•Grönlandiinko te olette lähdössä?11
•'Filippiineille, siellä kyllä saatte kärsiä kauheasta kuumuudesta："

Jo juhlien jälkeisenä päivänä Fusako ja Yoichi sanoivat lähtevänsä 
ensimmäiselle tutkimusmatkalleen Karjalaan. He tuntuivat hyvin 
innostuneilta asiaansa, tuntui myös siltä että olemme saaneet kaksi 
uutta ystävää.

MM



i 17



18

kesän tapahtumat

HARRASTUSPIIRIT

yasumu=levätä 
Mies loikoo puun 
juurella =lepää.

mini, mieru= katkoa, nähdä 
Silmälle piirrettiin jalat, 
koska korkealta saattoi näh
dä hyvin.

tori= lintu 
Alkujaan yksinkertai- 
nen piirros linnusta.
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KIRJAESITTELY

Japanin kansankulttuuri. Ilmari Vesterinen. Gaudeamus 1982.

Japanin kansankulttuuri on monipuolinen esitys Japanin kulttuuri
sta ja japanilaisesta yhteiskunnasta. Teos pohjautuu luentoihin, 
joita tekijä on pitänyt Helsingin yliopiston yleisen etnologian 
ja kulttuuriantropologian opiskelijoille#

On ilahduttavaa, että suomen kielellä on näin nyt mahdollisuus 
saada perustietoa Japanin kulttuurin eri puolista. Yllättävän 
paljon tietoa kirjan lähes 200 sivuun onkin saatu mahtumaan. Kä
siteltävinä ovat japanilaisten alkuperä, historia, perhe, kansan
uskomukset , uskonnot, arvot, juhlapäivät ja kieli. Monia asioita 
selvitettäessä viitataan aivan uusimpiin tutkimustuloksia n ja myös 
ongelmasta ja kysymyksestä vallitsevat eri käsitykset esitellään. 
Paljon viittauksia on nimenomaan japanilaisten itsensä tekemiin 
tutkimuksiin. Käsiteltävää asiaa valaistaan monasti osuvin ja 
mieleenpainuvin esimerkein. Tekijä toteaa, että kirjan tieteen
ala, kansatiede, on rajannut ne alat, joita Japanin monitahoises
ta kulttuurista käsitellään. Näin varmaan onkin, mutta tästä 
näkökulmasta on etuakin tai ainakin se on uusi niille, jotka 
ovat ehkä perehtyneet vain Japanin kirjallisuuteen, historiaan 
tai politiikkaan. Useinhan unohtuu, että japanilaisen kulttuu
rin tyypillisimpinä edustajina esitellyt alat, kuten esim, tee- 
seremonia ja kukkienasettelu, pitkään olivat lähes yksinomaan 
vain yläluokan harrastuksia. Tämän kirjan avulla tavallisen kan
sankin elämä tulee esitellyksi ja lukija pääsee aivan kuin vie
railemaan japanilaiseen maaseutu- tai kalastajakylään.

Kirja keskittyy laajempien kokonaisuuksien esittelemiseen ja 
yleiskuvan antamiseen tietyistä japanilaisen kulttuurin piirteistä. 
Syvällisempää tietoa haluavia ja omia pohdintojaan japanilaisesta 
kulttuurista jatkavia lukijoita auttaa kirjan erinomainen kirjal
lisuusluettelo .

Suomalainen vuosikirja 82. SKS.1982.

Suomalainen vuosikirja pyrkii hahmottamann suomalaisen kulttuuri
elämän kehityspiirteitä. Vuosikirjan ensimiräisessä niteessä tar
kasteltiin suomalasta arkkitehtuuria, elokuvaa, lyriikkaa, oop
pera- ja konserttimusiikkia ja tanssia. Nyt ilmestyneen niteen 
erikoisteema on suomalainen identiteetti ja elämäntapa. Aihetta 
selvitellään useassa artikkelissa. Muina aiheina ovat suomalai
nen muotoilu, julistetaide, kuvanveisto, teatteri, proosa ja rock
musiikki.

P. Kuisma

P.S.
Japanin kansankulttuuri on tekijän lahjoituksena saatu JKY:n kir
jastoon.
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Seuraava jäsenlehti ilmestyy 
syyskuun lopussa. Siihen tar
koitettu aineisto pyydetään 
lähettämään päätoimittajalle 
10.9 mennessä. 
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JKY:N KIRJASTO

Viime vuoden (1981)jäsentiedotteen 
kevätnumerossa julkaistiin luettelo 
JKY:n kirjaston teoksista. Nyt Hel
singin yliopiston Aasian ja Afrikan 
kielten ja kulttuurien laitos on taas 
lahjoittanut yhdistykselle lisää 
Japania käsitteleviä kirjoja. Kirjat 
on rekisteröity ja niitä lainataan 
jäsenille.
Pääosa kirjoista on aika vanhoja, mutta 
joukossa on monia melko erikoisia ja 
mielenkiintoisia teoksia mm. japanin 
kielestä ja tapakulttuurista sekä 
japanilaisia lastenkirjoja.
Lisäksi hanke Suomea käsittelevien 
japaninkielisten kirjojen hankinnasta 
on toteutunut johtokunnan myöntämän 
1000 mk:n määrärahan avulla. Japaniin 
muuttanut jäsenemme Riitta Tateishi 
avusti teosten hankinnassa ja kirjat 
ovat nyt saapuneet JKY:lle.

Teokset ovat jäsenien tarpeisiin ja 
yhdistyksen toiminnan aktivoimiseksi 
hankittuja, joten vilkas käyttö on 
toivottavaa.

Koska yhdistyksellä ei toistaiseksi 
ole toimitiloja, kirjastoa hoitaa 
ja lainoja antaa Akiko Meguro-Aho. 
Jos haluat lainata jotakin, soita 
Akikolle puhelimellä 419100 ja sovi 
asiasta.

友の会の図書

昨年（81年）「春」の号に友の会の蔵書 

リストを掲載致しましたが、今回ヘルシ 

ンキ大学アジア・アフリカ言語文化学科 

より再度図書の払い下げを受けました。 

すでに登録も済み、貸出しの態勢も整い 

ましたのでお知らせします。

割り合い古い本が主ですが、中には珍 

らしい本もあります。日本語について、 

日本の児童文学書、又礼法についてなど 

各種あります。

さらに、懸案のフィンランドに関する 

日本語の文献購入ということも、1,）（）0 

mkの予算割り当てを受けました。これを 

もとに、昨年暮れに日本へ移ったリーツ 

タ・立石さんに購入の手助けをいただき 

この程購入図書も届きました。

会員の皆様に利用していただき、活動 

を責極的にする為の本です。どろぞ活発 

に利用して下さい。

友の会の専用の場所がないのでここ当 

分アホ（目黒）彰子のところで保管、貸 

出しをしています。貸出しを受ける方は 

あらかじめ電話（419100）をしてから 

どうぞ。
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