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PÄÄTOIMITTAJALTA

Helsingin Yliopistossa pidettiin 26 huhtikuuta japaninkielinen 
puhemittelö, jossa ei kuitenkaan kilpailtu paremmuusjärjestyk
sestä. Puhetilaisuuteen osallistui kahdeksan Helsingin Yliopis
ton japanin kielen opiskelijaa, joista kolme oli ensimmäisen 
vuoden kurssilaisia. Kunkin osallistujan haasteena oli vain oma 
japaninkielen taito ja rohkeus. Puhetilaisuuden satoon voitte 
tutustua toisaalla lehdessämme.
Pitkään päätoimittajanamme toiminut Marjatta Masuda kirjoitti 
viime jäsenlehden numerossa, että hänestä juuri kulttuuriemme 
erot ja yhtäläisyydet ovat mielenkiintoisia. Todellakin! Usein 
emme osaa edes ajatella kuinka moneen, pieneenkin asiaan elä
mässämme ja ajatuksissamme se kulttuuri, jossa olemme kasvaneet 
on vaikuttanut. Esimerkiksi voisi ottaa vaikkapa tämän puhe
tilaisuuden . Puhekilpailua edeltävänä päivänä Lehtori Yamasakia 
askarrutti miksi monikaan ei rohkene osallistua, ja aprikoi 
mahtaneeko se johtua ujoudesta. Yhtenä syynä on varmaankin se, 
että tapa jolla suhtaudumme puheen pitämiseen on meillä Suomes
sa varsin erilainen kuin Japanissa.
Japanissa puheharjoittelu alkaa jo varhain. Lapset saavat, ol
koonpa esimerkkimme vaikkapa leikkikoulun päätöstilaisuus, mah
dollisuuden kuulla oikeaoppisia (maotonsa puolesta) puheita, pi
tävätpä he niitä itsekin, vaikka se olisi sitten yhteen ääneen 
lausuen. Peruskoulun ensiluokalta lähtien luokittain toimivat 
oppilastoimikunnat kokoontuvat kerran viikossa. Näissä keskus
tellaan lasten itsensä valitseman puheenjohtajan johdolla vii
kon aikana esille tulleista ongelmista ja kaikille jaetaan pu
heenvuoroja tasapuolisesti. Näin lapsilla on mahdollisuus op
pia suullista esitystaitoa ja itseilmaisua samalla kun he oppi
vat myös kokoustaitoa. Olen kerran päässyt seuraamaan tällais
ta kokousta ja muistan hyvin ihmetykseni lasten käyttämän kie
len tasosta, joka oli tilanteen vaatimusten mukainen, sekä hei
dän selkeästä esitystavastaan. Siinä olisi ollut monelle ai- 
kuisellekin oppimisen varaa.
Suomessa, ainakin siihen aikaan kun itse kävin koulua, ei ollut 
samanlaisia tilaisuuksia harjoittaa puhetaitoa yleisön edessä. 
Koulujen päätöstilaisuuksissakin puhuivat yleensä aikuiset, ja 
jos joku oppilas joskus harvoin pääsi pitämään puhetta, eivät 
valintaperusteet suinkaan kohottaneet niiden itsetuntoa, joiden 
lahjat eivät tähän riittäneet (ja niitähän me olimme suurin osa) 
Itse pidin ensimmäisen puheeni keskikoulun neljännellä luokalla, 
joka tilaisuus sekin oli äidinkielen opetusohjelmaan kuuluva 
pakollinen kuvio. Ei ole ihme jos olemme ujoja kun * joudumme * 
esiintymään - siinä on itseys kyseessä.
Toinen seikka johon huomio kiinnittyy myös tämänkertaisia puhei
ta lukiessa, on puheiden erilainen sisältö Suomessa ja Japanissa. 
Omaan, hyvinkin epätieteelliseen teoriaani tukeutuen arvelen, et
tä syy löytyy jo alkuasetelmasta. Jos ajattelee suomalaista, 
tai ehkä yleistäen länsimaista puhujaa korokkeella, edustaa tämä 
siellä itseään. Hän välittää kuulijoille omia mielipiteitään ja 
toivoo, että yleisö tavoittaa hänen sanomansa. Puhuja on ikään-
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編集長 より

ヘルシンキ大学では去る4月26日に日本語弁論大会が行われすした。大学 

の日本語コースを受けている学生の中から、八人が日本語でスピーチをしま 

した。長い間この会報の編集長をやって下さったマルヤッタ•増田さんは、 
先号に書かれた最後のあいさつで「日本とフィ ンランドの文化は、ちがうと 

ころもあるが似ているところもあるということに自分としては最も興味をひ 

かれた。」と述べていました。正にその通りですね。自分が育った文化は、 

自分の考え方や生活のあり方の思いがけない細かい所にaで影響を及ぼして 

います。例えば、今回の大学のスピーチを読んでもその事に気がっきます。 

山崎先生は弁論大会の前日に中々皆さんが出たがらないので恥しいのかしら 

とこぼしてい・ました。それも、日本人とフィ ンランド人のスピーチに関する 

習慣がちがうからだからだと思いほす。

日本では幼い時から、例えば卒園式にしても、子ども達にかなり正式なス 

ピーチを聞かせたり、また実際させてもいます。又、小学校にあがると一年 

生から週一回の学級会で、子ども達は学級委員長のリードの下で、色々な事 

を決めたり相談したりします。こうして小さい時から自分の意見を述べたり、 
会議の仕方や発言の仕方の練習の場が多くあり・ます。一度そのような学級会 
を見学させていただいたことがあります。そのとき、子ども達の声の出し方、 

言葉の正しさにびっくりしました。これは大人顔負けだと思いました。それ 

に対してフィ ンランドでは少なくとも私が学校に行っていた頃にはそのよう 

な機会は全くありませんでした。クリスマスや二学期の終了式にさえ、子ど 
もがスピーチをすることはまれでした。もしあったとしてもそれは組で一番 

上手な生徒が選ばれるので、やはり出ない人の方が多い訳です。私自身初め 
てスピーチをしたのが中学四年の時、それも国語の授業の中のひとつの練習 

としてでした。それだけではとても勉強になりませんし、恥しいのも当然で 

す。
もうひとつ違うところは、スピーチの内容です。今回のスピーチを読んで 

もその事に気が付きます。これは私の勝手な理論ですが、その違いは最初の 

スタートポイントにあるのでは:ないかと思います。フィンランド人は、もつ 

ともこれは西洋人一般にいえるのかもしれ・ませんが、自分が意見を述べる、 
自分がスピーチ台に立ってむしろ「私から• • ・」という気持ちがあるので 

はないでしょうか。言い換えれば、主役はスピーチをする自分です。それに 

対して日本人は聞いている皆さんが何を求めるかに対してその要求に応えよ 

うという気持ち、すなわち、スピーチをする人には聞いている人を決して裏 
切らないという信念があると思います。それはむしろ「あなたへ」•という感 

覚です。言い換えると聞いている人が主役なのです。

そのスピーチの結果として人と人が触れ合うということは同じだけれど、 

その形がちがうわけです。
毎年日本では、国際教育センターが、国際交流基金、NHK^朝日新聞等い 

くつかの組織と共催で、外国人による弁論大会を行っています。今年でもう 

すでに26回目を迎えました。その大会では、もう50か国から千人近い留学生 

がスピーチをしています。第16、17、18回のスピーチを集めた本を持ってい 

ますが、それを読むとやはり先程述べたように「私」という言葉が多く使わ 

れてい・ます。それだけではなく、その学生は日本に留学しているから当然だ 
と思われるかも知れませんが、ほとんどのスピーチのテーマが「日本」と「 

日本人」です。そしてスピーチをしている人が自分はそれについてどう思う
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kuin päähenkilön osassa ja asetelmana on 'MINULTA・・・’・ Japani
lainen puhuja taas tuntuu samaistuvan yleisöönsä, hän puhuu yhte
nä heistä. Hän yrittää täyttää sen, mitä kuulijat häneltä odot
tavat ja vastata yleisön tarpeisiin. Hän toivoo pystyvänsä esit
tämään sanottavansa niin, että se välittyy yleisölle. Tässä pää
henkilö on yleisö ja asetelmana * TEILLE...1. Jos länsimainen pu
huja joutuu edustamaan itseään, ei ole ihme jos se vähän jännit
tää -japanilainen puhuja on jo alun alkaen hyväksytty. Voi olla 
että lähtökohta-asettelu on myös kielen jekku: japaninkielessä- 
hän voi subjektia usein joko käyttää tai jättää käyttämättä. 
Tavoitteeseen päästään kummassakin tapauksessa alkuasetelmasta 
huolimatta: kontakti puhujan ja yleisön välillä yleensä saavu
tetaan .
Japanissa pidetään vuosittain ulkomaalaisille opiskelijoille 
puhekilpailu. Tilaisuuden järjestää 1 International Education 
Center1 Japan Foundationin, Asahi Shinbun-lehden, NHK:n ja mo
nen muun järjestön tukemana. Tänä vuonna se järjestetään jo 
26:nnen kerran. 16,17 ja 18:nnen kilpailun puheiden parhaim
misto on koottu kirjaksi ja myös niitä lukiessa kiinnittyy huo
mio siihen kuinka usein puheissa toistuu sana •Watashi' (minä). 
Voi olla, että monen mielestä, koska kaikki kilpailijat ovat 
Japanissa opiskelemassa, on luonnollista, että heidän puheiden
sa aihe on lähes aina Japani tai japanilaiset. Puheissaan he 
esittävät mielipiteitään Japanista tai japanilaisista, joskus 
jopa erittäin kriittisesti arvostellen. Japanilaiset eivät ole 
panneet pahakseen kärkeviäkään mielipiteitä, päinvastoin. Kirja 
on saanut valtavan suosion ja mielenkiinto kirjaa kohtaan on 
kasvanut tavallisten japanilaistenkin taholla. Monista on haus
ka lukea kuinka ulkomaalaiset ovat 1 sinisillä silmillään * näh
neet sellaisia asioita, joihin ei niiden jokapäiväisyyden vuok
si tule juuri kiinnittäneeksi huomiota. Monet ovat jopa pohti
neet uudelleen suhdettaan omaan kulttuuriinsa ja kieleen.
Kilpailuun on osallistunut puhujia 5O：stä eri maasta lähes tuhat 
henkilöä. Kilpailun järjestäjien alkuperäinen päämäärä on he
rättää mielnkiintoa japanin kieltä kohtaan. Jokainen uusi opis
kelija, joka lisää japanin kieltä taitavien lukumäärää maailmas
sa vie lähemmäs perimmäistä tavoitetta, toivomukseen, että kes
kustelemalla japanilaisten kanssa, lukemalla japanilaista kirjal
lisuutta jne. japanin kielen välityksellä voitaisiin lisätä vuo
rovaikutusta muihin maihin, ja syventää ymmärrystä japanin maata 
ja kansaa, sen kulttuuria ja japanilaisten sisintä kohtaan. 
Mainitsemani kirjan mukaan vuonna 1977 japaninkieltä opiskelevia 
oli 250 000 koko maapallolla. Luku lienee siitä noussut. Myös 
Suomessa vuorovaikutuksen lisääntymisen myötä on kiinnostus Ja
pania kohtaan kasvanut vuosi vuodelta. Myös japanin kielen opis
kelumahdollisuuksien tarve on kasvanut. Tällä hetkellä japania 
opetetaan Yliopistossa ja useissa oppilaitoksissa ja opistoissa. 
Opetusta tulisi edelleen laajentaa ja kehittää tarvetta vastaa
vaksi ja olisi myös tärkeää taata opetuksen jatkuvuus jo aloite
tuissa laitoksissa. Japanilaisen Kulttuurin Ystävät r.y. haluaa 
olla tukemassa kaikin mahdollisin tavoin tämän tavoitteen edis
tämisessä .

Tuija Seppänen
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かを発言しています。中には日本をかなり厳しく批判している人さえいます。 

それにもかかわらず、この本はとても人気があり、日本人の読者の興味をひ 

いています。青い目のおかげで、自分達がもう忘れかけたり、当り前と思っ 

た事にかえって気が付いて、改めて日本語を、日本の伝統を考え直すことに 

つながるでしょう。
それはさておいて、この日本で行われる外国人による弁論大会の本来の目 

的は、日本語をひとりでも多くの外国人に覚えてもらいたいことにあります。 

そして、日本人と話をしたり、日本文学などを読むことによって、日本語を 

通して日本の文化、日本の社会、日本人の心を理解してもらおうという試み 

です。昭和52年に発行されたこの本によりますと、日本語を勉強している人 

は世界で25万人もいましたので、今ではもっと増えていることでしょう。フ 
インランドでも日本との交流が年々さかんになりつつあり・ます。日本語を勉 

強したい人もますます増えていますし、また、現在あるヘルシンキ大学やエ 
科大学、またその他の成人学校等での日本語講座も固定してゆくよう心から 

希望します。
友の会としても、できる限りそのチャンスが続くようこれからも応援して 

ゆきたいものです。

トウイヤ•セッパネン



NO-TEATTERI ESITYS KANSALLISTEATTERISSA

Japanilaisen Kulttuurin ystävät ry järjestää yhdessä 
Kansallisteatterin ja Japanin suurlähetystön kanssa 
teatteriesityksen• Japanilainen No-teatteriryhmä HOSHO- 
RYO-NO teatteri esiintyy 28.05.1985 klo 19.00 Kansallis
teatterin suurella näyttämöllä.
Esitys käsittää kolme erillistä tarinaa;
TACHIMAWARI
Tachimawari on vuorosanaton, musiikista ja liikkeestä 
koostuva nö-näytelmän rakenneosa, jonka liikkeet eivät 
perustu rytmiin sillä tavoin kuin tanssissa.
Tachimawari esittää etsimistä: näyttelijä kiertää näyttä
möä hitaasti, rauhallisesti.
Säestyksenä otsuzumi ja huilu, toisinaan myös taiko-rumpu.
KYOGEN - KAMINARI (UKKONEN)
Shite (pääosan esittäjä) Ukkonen 
Ado (sivuosan esittäjä) Puoskari
Pääkaupungista Edoon matkalla oleva puoskarilääkäri saapuu 
Musashin tasangoille, kun taivas alkaa mennä pilveen.
Yhtäkkiä kuuluu kova ääni, ja pilvien lomasta kierähtää 
ukkonen ja putoaa maahan lääkärin eteen.
Lääkäri on säikähdyksestä suunniltaan kun ukkonen vaatii 
hänen apuaan. Hän tutkii ukkosen ja toteaa, että tällä on 
nuha ja että hän on satuttanut lantionsa pudotessaan.
Lääkäri määrää nuhalääkettä, joka on ukkosen mielestä 
kitkerää, ja akupunktiota molempiin lantioihin, jota annet
taessa ukkonen taukoamatta valittaa siitä aiheutuvaa kipua. 
Lääkäri vakuuttaa hänelle, että ihmisetkin pystyvät kestä
mään noin vähäisen kivun.
Ukkonen nousee lähteäkseen. Lääkärin pyytäessä palkkiotaan 
ukkonen lupaa hänelle ja hänen perheelleen kauniita säitä 
vuosiksi eteenpäin. Sitten hän menee äänekkäästi matkoihinsa.
HAGOROMO - SULKAVIITTA
Sulkaviitan aihe on tunnettu monella ilmansuunnalla: 
taivaallinen olento, yleensä nainen (jumalatar, taivalli- 
nen prinsessa, enkeli, joutsenneito tai muu sellainen), on 
maan päälle laskeuduttuaan riisunut viittansa, jota ilman 
ei kykene lentämään. Sen saa käsiinsä ihmisolento, joka 
näin voi alistaa taivaallisen olennon omaan tahtoonsa.
Aihe esiintyi eri versioina jo Japanin varhaisimmassa kir
jallisuudessa. Nö-näytelmän '*Sulkaviitta" kirjoittaja - 
luultavasti Zeami (1363 -1443) - yhdistää buddhalais- 
peräiseen tarinaan enkelin sulkaviitasta shintolaisen myyt in 
Surugan tanssin synnystä. Näytelmän tapahtumapaikka Hio on 
Surugan maakunnassa, nykyisen Shizuokan läänin alueella, 
lähellä Fuji-vuorta, muinaisen keisarinhovin kannalta kat
sottuna Itä-Japanissa.
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Surugan tanssi, jonka sulkaviittansa takaisin saanut enkeli 
näytelmässä opettaa ihmisille, on yksi vanhoista, sere
moniallisista hovissa esitetyistä Azuma asobi -tansseista 
ja lauluista ("Idän tansseista"). ""Näytelmän juoni on 
tavallistakin yksinkertaisempi, alun tapahtumat toimivat 
vain johdatuksena shiten tanssille. Näytelmän loppuosan 
utai -laululla ei oikeastaan ole tekemistä varsinaisen 
draaman kanssa: niissä ylistetään Surugan maisemia, 
toivotetaan pitkää ikää keisarille ja menestystä Japanin 
maalle ja kansalle.
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JAPANILAISEN KULTTUURIN VIIKKO LAHDEN KANSANOPISTOLLA
Lahden kansanopistolla järjestetään 3・・・7・6・1985 ensi 
kerran ns. VIERAAN KULTTUURIN VIIKKO. Tällä viikolla jär
jestetään kaikkea mahdollista johonkin vieraaseen kulttuu
riin liittyvää. Näin ollen saadaan viikolle osallistuville 
hyvin monipuolinen ohjelma. Ensi maaksi on valittu JAPANI: 
mehän elämme japanilaisten tuotteiden keskellä, ja kuitenkin 
tiedämme turhan vähän japanilaisesta ihmisestä.
Viikkoa järjestävät eri organisaatiot: Lahden kansanopisto, 
jolla toimitaan, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden kaupunki, 
Lahden kauppakamari sekä pienellä panoksellaan jopa Finnair 
ja Japan Air Lines. Päivisin on kansanopistolla viisi 
kurssia: posliininmaalauksen kurssi, japanilaisen kirjalli
suuden kurssi, japanilaisen taiteen kurssi, ruoanlaiton ja 
japanilaisen filmin kurssi. Osallistuja ilmoittautuu yhdelle 
näistä, ja hän saa tavallaan '•ilmaiseksi*' nauttia koko kurs
sinsa ajan hyvin vaihtelevista iltaohjelmista. Iltapäivästä 
lähtien nimittäin kaikki kurssit ovat yhdessä erilaisten 
tempausten ja tapahtumien merkeissä.
Luvassa on paneelikeskustelu Japanista, teeseremonia, 
puutarhajuhla, japanilaiset iltamat. Lisäksi esitelmiä 
eri aloilta. Opettajista on osa aitoja japanilaisia, jötka 
osaavat suomea, osa jopa professoritason suomalaisia. 
Osallistujilla on mahdollisuus myös hiukan valikoida hengen 
ravintoansa; jos esim, haluaa oppia ikebanaa, muttei kukkien 
asetelmamaalausta, voi vastaavien tuntien ajaksi mennä vaik
kapa kirjallisuuden kurssia seuraamaan. Ulkonaisestikin 
pyritään ympäristö japanilaistamaan:linnamaisen kansanopis
ton holvien alle lavastetaan yhtä ja toista silmänruokaa 
Japanista.Iltatilaisuudet maanantaina, tiistaina ja torstaina ovat 
yleisölle avoimia, joten silloin opistolle tulee esim, ulko
kuntalaisia bussimatkalle, myös tutustuminen yksityishenkilö
nä on mahdollista.
Yhtenä tilaisuuksista on kesäyliopiston yksipäiväinen semi
naari talouden ja kulttuurin yhteyksistä Japanissa, jonka 
jälkeen osallistuminen puutarhajuhlaan, missä on pikku 
muotinäytös japanilais-vaikutteisistä suomalaisvaatteista 
ja tiettävästi TAIDO-painin näytös, johon on lupautunut 
itse lahtelainen maailmanmestari Jukka KIRSI. 
Puutarhajuhlaan tulee myös kutsuja muutamille VIP:eille, 
mm. kaupunginjohtajalle, joten iltapuku on syytä varata 
kaikkien kurssien osanottajille matkalaukkuun.
Kansanopisto myy viidessä remontoidussa asuntolassaan 
majoitustiloja sekä tarjoaa ruokatäyshoitoa, joka tietenkin 
sisältää kaiken aikaa japanilaisia ruokalajeja. Myös 
puolihoito on mahdollinen.
Japanin suurlähetystö tarjoaa useita filmejään kurssiemme 
elävöittäjiksi, Finnair ja Japan Air Lines esittelevät 
lentojansa ja Japania, tuovat jotain, ehkä uniformupukuisia 
hymyilijöitä, ehkä jotain pientä ja siroa tilaisuuksiin, 
mutta eihän kaikkea saa ennalta kertoa.
Lahden Suomi-Japani seura järjestää paneelikeskustelun: 
kokemuksia Japanista, japanilaisten näkemyksiä Suomesta. 
Viikko tarjoaa nyt ehkä ensi kerran historiassa Japanin 
ystäville eri kaupungeista ja maaltakin mahdollisuuden 
kerääntyä yhteen ja viettää monipuolisen japanilaisen 
viikon. Tapaammeko Lahden kansanopiston kukkivien kirsik
kapuiden alla ?
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JAPANILAISEN 
KULTTUURIN VIIKKO

Japanilaisen kulttuurin viikko on tapahtumakokonaisuus, johon kuuluu 
viisi eri kurssia. Kullakin kurssilla on omaa ohjelmaa aamu- ja iltapäivi
sin n. klo 14.00 saakka, jonka jälkeen kurssilaisilla on mahdollisuus 
osallistua yhteistilaisuuksiin. Yhteinen ohjelma jakaantuu illansuun 
luentojen sekä loppuillan seurallisemman ja kevyemmän ohjelman jak
soihin.
KULLAKIN PÄIVÄLLÄ ON OMA TEEMANSA:

maanantai 03.06: TURISTINA JAPANISSA
Tietoja japanin kielestä sekä käytännön matkailusta 
alan ammattilaisten voimin

tiistai 04.06: JAPANILAISEN ELÄMÄNTAVAN PÄIVÄ 
Esitelmiä japanilaisesta kotielämästä ja maailmanku
vasta, osallistuminen japanilaiseen teeseremoniaan

keskiviikko 
05.06:

TALOUDEN TAUSTAVOIMIA
Luento, aiheena Japanin kulttuuri ja uskonnot talous
ihmeen selittäjinä, illalla puutarhajuhla

torstai 06.06: JAPANIA KOLMEN AISTIN VÄLITYKSELLÄ 
Esityksiä Japanin taiteesta, ruokakulttuurista ja mu
siikista

TAIDEKURSSI
Aika 03.—07.06. (ma—pe)
Kohderyhmä taideaineiden opettajat ja harrastajat
Opetusaineet ikebana eli kukka-asettelu, asetelmamaalaus ja pape- 

ritaide
Opettajat Seija Sinha, Irene Tolvanen ja Machiko Jamada-Alho
Hinta 
tai

750 mk (opetus ja täysihoito)
420 mk (opetus ja ruoka)
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POSLIININMAALAUSKURSSI
Aika

Kohderyhmä

Aiheet

Opettajat

Hinta 
tai

03.—07.06. (ma—pc)

posliininmaalauksen opettajat ja useita vuosia maa
lanneet harrastajat

japanilaisia naisen kuvia 1700—1800-luvuilta sivellin- 
ja terätekniikkaa käyttäen, koristeaiheita japanilaisis
ta tekstiileistä uusin menetelmin, sommittelua japani-
laisten aiheiden mukaan, ornamentteja

Tuija Maija Laine ja Leena Lundenius

750 mk (opetus ja täysihoito)
420 mk (opetus ja ruoka)

JAPANILAISEN KIRJALLISUUDEN KURSSI
Aika 04.—06.06. (ti—to)

Kohderyhmä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat sekä kirjallisuu
desta kiinnostuneet harrastajat

Sisältö tutustutaan japanilaiseen kirjallisuuteen luentojen ja
ryhmäopiskelun keinoin. Kullakin päivällä on oma 
teemansa: tiistaina lyriikka, keskiviikkona draama ja 
torstaina proosa

Opettajat runoilija Kai Nieminen ja
kirjailija Okura Junichiro

Hinta 450 mk (opetus ja täysihoito)
tai 260 mk (opetus ja ruoka)

〇



JAPANILAISEN FILMIN KURSSI
Aika 03.—05.06. (ma—ke)

Kohderyhmä japanilaisesta elokuvasta kiinnostuneet

Sisältö japanilaisen taide-elokuvan seminaari

Elokuvat Kurosawa: Seitsemän samuraita 
Ozu: Kiertolaiset
Oshima: Intohimon valtakunta

Opettaja FM Heikki lalvenmaa

Hinta 
tai

450 mk (opetus ja täysihoito)
260 mk (opetus ja ruoka)

JAPANILAISEN RUOAN KURSSI

Lahden kansanopisto, puh. 918/22105 
os. Harjukatu 46 

15100 LAHTI 10

Aika 04.—06.06. (ti—to)

Kohderyhmä kotitalousopettajat ja muut ruoanvalmistuksesta kiin
nostuneet

Sisältö valmistetaan sekä perinteisiä että nykyaikaisia japani
laisia ruokia (tempura, sushi, sukijaki) ja valmistetut 
ateriat syödään yhdessä. Lisäksi valmistetaan maisti
aisia yhteisiin iltatilaisuuksiin.

Opettaja Machiko Jamada-Alho

Hinta 
tai

450 mk (opetus ja täysihoito)
260 mk (opetus ja ruoka)



日本文化週間

日本文化週間は6月3日〜7日にラハティ で開かれます。

ラハティのカンサンオピストは、今年初めて外国の文化週間を企画しまし 

た。一週間の間異なった国の文化をいろいろな形で、各方面から紹介します。 
このプログラムでまずとりあげられる国は日本です。私たちは多くの日本製 

の物を日常の生活で使い、いろいろなかたちで日本の文化に接しているわけ 

ですが、それにもかかわらず日本の文化、ひいては日本という国についてあ 

tりにも知らなすぎることは事実です。

この文化週間はラハティのカンサンオピスト、パイヤット•ハメ夏期大学、 
ラハティ 市、ラハティ•カウッパカマリ、それにフィ ンランド航空、日本航 

空の共催で行われます。
昼間はカンサンオピストを会場に五つのコースがあります。

陶芸絵付けコース
日本文学コース

日本画コース

日本料理コース
日本映画コース

一つ

がで

月
月
月
月 

コ
ま6

 6
 6
 6 

の
き

スに参加しますと、そのほかのいろいろな講座にも出席すること 

〇講座は夕方に行われ、テーマは以下のようにさまざまあります。

3日 日本における旅行者
40 日本人の一日

50 日本の経済成長
60 日本、見て聞いて味わって 

その他生け花、茶の湯、ガーデンパーティー、座談会などの：おもしろい行事 
がいっぱい予定されています。先生は日本人とフィンランド人ですが、それ 

ぞれ自分の分野の専門家です。
生け花に興味がなければ、その時間だけ文学の講座を聞くことができるな 

どとてもスムーズなプログラムです。

視覚的にも日本の雰囲気を出すよう試みられます。お城の形をしたカンサ 

ンオピストは日本ふうに飾りつけられるそうです。

夕方のプログラムは一般の人々も参加することができます。
夏期大学では「経済と文化の関係」というテーマの一日セミナーもありま 

す。
セミナーが終ったあとにガーデンパーティーがありフィ ンランド製の日本 

ふうの洋服のファ ッションショーが予定されています。

また、そのパーティーでは、ラハティ 出身の体道の世界チャンピョンのユ 

ッカ・キルシ氏がその技を披露してくれます。
ガーデンパーティーには何人かの「vipjも招待されていますので、イブ 

ニングドレスを用意した方が良いかも知れません。
カンサンオピストは新築されたばかりの寮を提供しますし食事も用意しま 

す〇
マスコミはもうすでにこの償しに興味を示している様です。日本大使館は 

フィルムを提供しますし、フィンエアーやジャルも何か催し物を用意するで 

しょう。また、ラハティのフィン日協»会もパネルディスカッションを予定し 

ています。
おそらく日本をとりあげた大きな催し物は史上初めての試みでしょう。

それでは、ラハティのカンサンオピストの桜の木の下で会いましょう。

12



TSUTSUMI

Japanin perinteinen pakkaustaito on taidetta.
Se on syntynyt käytännön tarpeesta kääriä (tsutsumu = kääriä) 
jonkin tavaran,lahjan tai ruoan, suojaksi jotakin. Kääri
miseen on käytetty ensin saatavilla olevia materiaaleja esi
merkiksi lehtiä, riisinolkia tms. sellaisinaan kunnes on 
oivallettu niiden ominaisuudet ja soveltuvuus kuljetukseen ja 
varastointiin.
K an san ihmi st en viisaissa käsissä näistä on kehittynyt tarkoi
tuksenmukaisia pakkauksia, joissa mitään tunhaa lisäämättä 
on vain kaikki tarpeellinen. Tuloksena on pelkistetyn kaunis 
yksinkertainen muoto, jossa luonnon materiaalit henkivät lah
jan antajan lämpimästä sydämestä. Vaikka pakkauksen muoto on 
ihmisen muovaama, sen luonnonmateriaali välittää edelleen 
luonnon järkkymätöntä rauhaa.
Perinteisessä pakkaustaidossa voidaan erottaa kaksi päähaaraa. 
Toinen on puhtaasti käyttötarkoitukseen pitäytyvä pakkaustapa. 
Sen tyypillisimpiä esimerkkejä on nTamago no tsuton riisin- 
oljesta punottu kananmunaverkko. Pakkauksessa jokainen hauras 
muna on yksitellen punottu toisensa viereen oljella kauniiksi
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「包む」

日本人は古来から自然と対立するのではなく、自然を生活の中に取り込み 

ながら楽しみ味わってきた。この感覚は、各芸術にあらわれているが、「包 

む」という日常的な行為においても伝統的な形で受け継がれている。

この伝統パッケージは、主に二つの大きな流れに分けられる。

一つは、もともと身近にあった材料を素直に生かし包んでいるうちに、い 
わば「生活の智恵の結晶」ともいえる形に到達した。その代表的な例は「卵 

のっと」であろう。これは、しなやかで強いわらで、こわれやすい卵を包む 

ものであり、一つひとつの卵を愛情をこめて包む心が伝わってくると同時に 
その「かたち」はシンブルで美しく見事という他ない。

「巻ぶり」もこの系譜における好例である。寒ぶりの塩干物を一尾そっく 

り細い堅いわらなわで巻き上げたものだ。よく乾いたわらのすきまから空気 

が適当に出入し、貴重な味わいは半年余も新鮮に保存される。食べる時は、 

必要なだけなわをほどき、その身を削り取って、再びきっちり巻いてお、く。 

tさに生活の智恵である。
もうひとつの系譜は、実用一点張りに包むのではなく、ものを神聖視する 

感情からないしは宗教上の儀式的感覚から、高度の技術と洗練された美意識 
をもって包むものである。そこでは、「包まれる中身」以上に「包むこと」 

自体が重要な意味を持ってくる。これらのパッケージは、いかに美しく包む 

かという問に工夫を重ねてきた職人たちによって見事な伝統工芸へと昇華し 

た。その例として、菓子のパッケージ、すしのパッケージが挙げられるが、 

共通している点は素材に木、竹、わら、土、紙等自然を上手に利用している 
事であろう。それらの自然素材は見る者に自然の恵みの豊かさを感じさせる 

が、同時に人間の手が加わることによって自然そのものとはちがう、一つの 

作品へと昇華されている。
もう一つの共通点は、いずれも人間の手わざが加えられている事である。 

ここで大切なことは、たとえ小さな菓子でも本当においしく食べてもらお、う、 
喜んでもらおうという「包む心」であろう。

現代の大量生産式会にあって、事実、日本でも姿を消しつつある伝統パッ 

ケージも少くない。しかし、そこには、画一的な：大量生産とは違う、暖い心 

が通っている。

国際交流基金では、岡 秀行氏の監修の下で、日本の伝統パッケージを集 
めた「包む」展を1979年より10ヶ国50カ所で巡回展示してお、り、各開催地で 

は何れも好評を博しています。

この「包む」展は、フィンランドには六月にやって来る予定です。この展 
竟会の約300の作品を通じ、日本人の「包む心」を理解していただけること 

と思います。
場所はヘルシンキ市庁舎ですが、日にち、時間等くわしいことは新聞をご 

覧下さい。
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pakkaukseksi. Tai sitten "makiburi", jossa suolakuivattu mak
rilli kiedotaan kauttaaltaan tiiviisti olkinarulla. Tuuli 
pääsee vapaasti puhaltamaan hyvinkuivaneen olkipunoksen välei
hin ja näin arvokas kala säilyy tuoreen veroisena puoli vuotta. 
Kalaa syötäessä punosta avataan vain tarvittava määrä, leika
taan kalasta palan en ja punotaan pakkaus takaisin tiukasti 
kiinni.
Toinen haara juontaa pyhittämiseen ja uskonnolliseen rituaa- 
liajatteluun. Kääriminen sinänsä on ollut tärkeämpi funktio 
kuin käärittävä. Käsityöläiset ovat useiden kokeilujensa tu
loksena kehittäneet toinen toistaan kauniimpia pakkauksia, 
ja tavoitellessaan mahdollisimman kaunista lopputulosta paran
taneet taitoaan useiden nerokkaiden oivallustensa myötä. 
Näin taidosta kehittyi vähitellen varsinainen käsityöläis- 
perinne.
Pakkaukset ovat usein tunnusomaisia kullekin seudulle. Täl
laisia ovat esimerkiksi Kyoton teekakkupakkaukset tai perintei
set sushi-pakkaukset. Valitettavasti useat perinteiset pakkauk
set alkavat olla häviämässä myös Japanissa. Se on teollistu
neen nykyaikaisen tuotantoyhteiskunnan hinta. Onneksi taito 
periytyy jossakin määrin perheessä sukupolvelta toiselle ja 
säilyttää edes osan. Tällainen on esimerkiksi Furoshiki. 
Niissä lukuisissa eri tavoissa joilla pienestä kangaspalasta 
voidaan kääriä mitä erilaisimpia pakkauksia, näkyy japanilai
nen käden taito, johon koko pakkausperinne pohjautuu.
Kesäkuussa meillä on mahdollisuus tutustua tähän pakkausperin- 
teeseen, sillä Japan Foundationin Hideyuki Okan asiantunte
valla johdolla kokoama näyttely saapuu Suomeen. Näyttely on 
kiertänyt 1979 alkaen 50 eri paikkakunnalla kymmenessä eri 
maassa ja pidetään Suomessa Helsingin kaupungintalolla. 
Tarkoista ajoista ilmoitetaan lehdissä. Näyttely on saanut 
innostuneen vastaanoton kaikkialla missä se on järjestetty, 
eikä Suomi liene poikkeus. Japanilaista pakkaustaitoa voisi 
opetella myös jonkin JKY:n harrastuspiirin puitteissa.

Tuija Seppänen
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KALEVALA-NÄYTELFU

On kulunut jo 15〇 vuotta siitä, kun nuori lääkäri Elias 
Lönnrot julkaisi Kalevalan esnimmäisessä muodossaan. Juhla
vuonna esitetään Bomban kesäteatterissa Nurmeksessa Kalevala 
ensimmäistä kertaa näyttämöllä kokonaissovituksena. Siinä 
ovat mukana kaikki Kalevalan keskeiset ainekset.
Näytelmä on syntynyt puhtaasti Elias Lönnrotin Kalevalan 
pohjalta. Käsikirjoituksesta vastaa työryhmä, jossa ovat 
mukana näytelmän ohjaaja £aavo Liski, lavastaja Seppo Huuno- 
nen ja käsikirjoittaja Matti Kuusela.
Suomessa ensimmäistä kertaa näytelmässä esiintyvää eurytmia
ryhmää ohjaa Tanja Ylisirniö. Nurmeksen ja sen lähiseudun 
harrastajista koottu Kalevan kuoro samoin kuin liikuntaryh
mät ovat jo aloittaneet harjoituksensa.
Päärooleissa on mukana kymmenkunta ammattinäyttelijää. Suuri 
vastuu lankeaa myös Nurmeksen näyttämökerhon harrastajille, 
jotka kahtena edellisenä kesänä ovat menestyksekkäästi esit
täneet kar jalankielistä musiikkinäyteImää H Maaton kansa •' ja 
sitä ennen Kanteletar-näytelmää, jotka ovat myös Paavo Liskin 
ohjaamia.
Kesäteatteriin nousee Seppo Huunosen johdolla mahtava HMaail
manvuori "-lavastus, jonka rinteillä kuorot laulavat ja joka 
tarpeen mukaan muuttuu Kalevan maaksi, Pohjolaksi tai Antero 
Vipusen suuksi ja jonka rinteeltä syöksähtävät Tuonelan virran 
kuohut• 
Näytelmän musiikki on Seppo "Paroni" Paakkunaisen säveltämä 
ja se perustuu kalevalaiseen melodiikkaan.
Käsikirjoituksen teksti on kokonaan Lönnrotin Kalevalan kiel
tä, kuitenkin niin tiivistettynä, että esitysaika saadaan 

' " " tarkoitus saada toimintaan
johdattavat Saaren neidot

kuoroissa ja avustajissa on

kolmeen tuntiin. Myös yleisö on 
mukaan. Toisen väliajan jälkeen 
laulaen yleisön paikoilleen.
Näytelmän eri esiintyjäryhmissä, _ _
mukana kaikkiaan lähes sata henkilöä.
Kalevala-näytelmää ovat tukeneet Kalevalan juhlavuoden toimi
kunta ja useat liikelaitokset mm. Tapiola-yhtiöt. MTV val
mistaa produktiosta kaksiosaisen TV-taltioinnin. Paitsi 
Suomessa näytelmän odotetaan herättävän innostusta myös muis
sa maissa, joissa vallitsee kiinnostusta Kalevalaan.

esittelyä 
Näytelmä 

on myös 
kansanpe-

Bomban Kalevala on parasta suomalaisen kulttuurin 
ulkomaalaisille vierailijoille ja matkailijoille, 
on osa jokavuotisia Bomban juhlaviikkoja, joilla 
tänä vuonna paljon muutakin suomalais-ugrilaista 
rinne- ja taideohjelmaa.
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KALEVALA-NÄYTELMÄN tuotantotiedot
Tuottaja:

Kalevan Näyttämö ry. pj. Pertti Lampi puh. 90一799077

Tiedottaja
Paavo Liski puh. 90-799077
Seppo Huunonen puh. 976-38138
Jussi Wahlgren puh. 90-799077

Tilaaja:
Bomban Juhlaviikot pj. Faavo Liski
Lipunmyynti:
Loma-Nurmes Oy 
Bomba
Käsikirjoitus:

puh. 976-21770
puh. 976-22260, telex sf-4727

Matti Kuusela
Seppo Huun on en
Paavo Liski

Musiikki: Seppo "faroni” Paakkunainen
Ohjaus: Paavo Liski
Lavastus: Seppo Huunonen
Koreografia: Riitta Vainio
Eurytmia ohj. Tanja Ylisirniö
luhekuoron valmennus: Eila Väisänen
Kalevalan kuoron johto: Arvo Mantere

Mauri Mahlavuori
Orkesteri: Mojova Lisä
Avustajat: Nurmeksen Näyttämökerho, 

pj. Ilmari Lipponen
TV-ohjaus: Simo Helander, MTV Oy
Kalevala-Näytelmän 
Nurmeksessa.

kantaesitys 6.7...4.8.1985 Bomban

Ennakkomyynti: 5.11.1984 - 30-5-1985
Loma-Nurmes Oy 
Kirkkokatu 12 
75500 NURMES 
puh. 976-21770, 976-21410

AIKUISET
LAPSET
RYHMÄT
ESITYSPÄIVAT 1985

80,-
30,-
70,-
Heinäkuussa 6.,7.,10.,11.,12.,13.,14.,

17.. 18..20..21..24..25..26.
27.. 28..31.

Elokuussa 1.,2.,3.,4.
Näytännöt: KE - LA klo 19.00

SU klo 14.00

18 TERVETULOA MUKAAN



KALEVALASTA
Leena Joki on koko viime syksyn uurastanut Kalevala-aiheen 
parissa ja valmistanut radiolle esityssarjän koululaisia 
varten. Esitys tuo Kalevalaa esille uudella tavalla monesta 
näkökulmasta katsottuna. Ohjelmassa tarkastellaan mm. musiikin 
ja kuvataiteiden suhdetta Kalevalaan.
Leena on tarjonnut esitystä Kulttuurin Ystävät ry:n käytettä
väksi lähinnä japanilaisia jäseniämme ajatellen. Kalevala 
on työllistänyt myös yhdistyksen japanilaisia jäseniä: sekä 
Junichiro Okura että Tamotsu Furukawa ovat puurtaneet Kalevala 
käännösten parissa.
Leenan esitys on tällä hetkellä vielä suomenkielinen, mutta 
tekstien kääntämisellä se soveltuisi esitettäväksi japanilai
sille jäsenillemme. Koska esitys muut en on valmis, tarvit
taisiin vain vapaaehtoisia kääntäjiä.
Japanilaiset jäsenemme ovat usein toivoneet, että myös heille 
tarjoutuisi tilaisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin yhdis
tyksen toiminnan piirissä. Kaievala, joka- muutoin saattaa 
olla vaikeahko lähestyttävä, voisi aueta helpommin järjeste
tyssä tilaisuudessa. Leenan tarjoama esitys on oiva mahdolli
suus tutustua Kalevalaan mielenkiintoisella tavalla ja täyttää 
toiveet toiminnasta, etenkin Kalevalan juhlavuonna.
Toimintatarmoiset vapaaehtoiset: ilmoittautukaa!

Kalevalan ensipainoksen ensim
mäisen runon alku.

19



カレワラ劇を

白夜の刀ンランドで
社団法人

ボンバ フェスティバル ウィーク

（フィンランド）

全編舞台化「カレワラ」、この夏に

世界初公演

「カレワラ（Kalevala）」はフィンランドが生んだ 

世界的な民族叙事詩。青年医師エリアス・レンロート 

によって、フィンランドのカレリア地方に伝わる 

ぼう大な量の口承詩、民間歌謡、呪文などをもとに 

1835年に文学としてまとめあげられました。全50章 

からなり、そのスケールと構想の雄大さは古代ギリシャ 

のホメ ロスの作品にも匹敵します。

今年1985年は、このカレワラの初版誕生から数えて 

150年。フィンランド各地でカレワラをテーマとする 

催しが盛んです。なかでも北カレリア地方のヌルメス 

市は、小さな町でありながら、カレリア系住民が多く 

住んでいることもあって、この夏、野外劇場で民族色 

豊かなカレワラ劇を上演します。
カレワラのストーリーは、カレワラ（「英雄の里」 

の意）の英雄バイナモイネンを中心に、天地の創造、 

ポホヨラの女主人口ウヒとの戦い、死の国トウオネラ 

でのバイナモイネンの死と ’蘇生、鍛治屋イルマリネン 
による魔法のうす「サンポ」の鍛造とサンポをめぐる 

争奪戦、左どカレワラに保存された民族の豊か左想像 

力と感動を再現します。
50章にもおよぶカレワラの全編舞台化は、もちろん 

世界で初めての試み。上演スタッフは総勢100名。
10人のプロ俳優と「ヌルメス舞台研究クラブ」、それ 
に舞台技術陣が「カレワラ合唱団」やオーケストラと 

の協力により、レンロートの作品そのままの民族詩の 

世界を三時間の舞台に操り広げます。新しい試みとし 
て、リズム体操なども劇中に取り入れられています。

このカレワラ劇は1983年より毎夏行われている「ボ 

ンバ フエステバル ウィーク」の一部として上演 

されます。フェスティバル ウィークでの催し物は 

土地柄を反映して、カレリア地方の民族色豊かな演劇、 
コンサート、コーラス、美術展などが主ですが、同時 

にフィン・ウゴル語民族（言語的にフィン語やカレリ 

ア方言と同系とされる言語を話す諸民族）の文化も 

紹介されます。今年出演する、ハンガリーの合唱団 

などはその一例。
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カレワラ誕生百五十周年記念 

カレワラ劇特別公演

•上演場所

•上演日

•開始時間

•上演時間

ヌルメス市サマーシアター（ボンバハウス横） 

1985年度の場合、七月六日〜八月四日 

7月 6ヽ（7）ヽ1〇〜13ヽ（14）ヽ17〜18ヽ

20、 （21）、24〜27、 （28）ヽ 31日

8月 1〜3、 （4）日

かっこの中の日（日曜）は夕方ク時より、 

その他の日は午後＜2時より。

3時間

チケットの御予約はLOMA- NURMES Co. Ltd•まで。

住所: Kirkkokatu 12 75500 Nurmes 
Finland

電話： 976- 21770 す たは 976- 21410 
テレックス: 4727 bomba sf

85年度分の前売りは5月3 Z日まで。

大人 8 0マルッカ（約3 0 0 0円） 

前売り期間後は正規の値段となります。

なお、フィンエアー（フィンランド航空）がこの企画に 

参加し、ツアーを組む予定。くわしくは同社営業所まで

カレワラ劇は1986年と1987年の夏にも上演される予定です。

カレワラ劇制作 

公演主催者

スタッフ

カレワラ シアター

社団法人

ボンバ フェスティバル ウィーク

脚本マッティ・ク---ラほか、音楽セッポ・パー

ックナイネン、監督パーボ・リスキ、合唱指揮アル 
ボ・マンテレ、オーケストラ指揮モヨバ・リサ、 

協力「ヌルメス舞台研究クラブ」、テレビ撮映シモ・ 

ヘランデル（MTV放送専属）その他。

白夜の夕べ、野外劇場でフィンランド人の心に 
ふれてみませんか？
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ヌルメス市
h

ヌルメス市はフィンランドの北カレリア地方にあり凌す。 
別名、「白樺の町」と言われるように、緑につつまれた小さ 

な美しい町。その名物は「ボンバ ハウス」と呼ばれるカレ 

リア風の大丸太小屋と「カレリア村」、ボンバ フェスティ 

バル ウィークなど。

波止場からは連絡船が出ており、全長 100kmにおよぶピ 
エリネン湖の景観を楽しみながら、リエクサ、コリ、ヨエン 

スー:など景勝で知られる町へ足をのばすこともできます。
ヌルメスには宿泊施設としてホテルが三軒と、ツーリスト 

ホテル、ユースホステルもあり唾す。

ボンバ ハウス

1978年に再建されたカレリア式大家族住宅。もとのボンバ 

ハウスは1855年に建てられ直した。再建を行うにあたっては、 

くぎ、その他の金属製取り付け具などはいっさい使われて 

お、らず、Wた屋根や窓の装飾など、すべてが以前の唾唾に 

復元されほした。

観光客のために公開されており、中にはレストラン、案内 

センターなどがあり族す。

カ レ ワ ラ

レーナ•ヨキさんは昨年秋、カレワラをテーマにしたラジオの教育番組を 

製作しました。この番組は、カレワラをあらゆる方面から紹介し、さらには、 

音楽や美術などを通してカレワラを考えてみようというものです。レーナさ 
んはこの番組を文化友の会でも、何かの際に使えたらと考えていすす。_

前々から日本人会員の間で、フィンランドの文化を紹介する何かを企画し 

てほしいという声が出てい唾す。
ここはチャンスです。このレーナさんの番組は今フィンランド語ですが、 

それを日本語に訳しさえすれば十分利用でき・4す。カレワラの150周年記念 
を機会に、フィ ンランドのカレワラを一人でも多くの日本人に紹介したいも 

のです。
興味のある方、また協力できる方ぜひお申し出下さい。
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KANSAINVÄLINEN LEHDISTÖNÄYTTELY TULOSSA

Japanilaisen Kulttuurin ystävät ry osallistuu yhdessä 
Suomalai s-Japanilaisen yhdistys ry:n kanssa Ulkomaanyhdis- 
tysten yhteistyöjärjestön järjestämään kansainväliseen 
lehdistö- ja tiedotusnäyttelyyn, joka järjestetään yhteis
työssä Helsingin kaupungin tiedotuskanslian kanssa. 
Näyttely on avoinna 20•彳1.1985 - 05.01•1986 kaupungin 
tiedotuskeskuksessa Jugendsalissa, Pohjoisesplanadi 19.
Näyttelyn pystyttää Taideteollinen korkeakoulu.
UYYJ:n kansainvälisen lehdistönäyttelyn päätarkoituksena 
on eri maiden kulttuurielämää koskevien vaikutteiden ja 
tiedonvälityksen edistäminen. 
Näyttelyyn kerätään kaikilta osallistuvilta jäsenyhdistyk
siltä näytteitä kunkin edustaman maan lehdistä. Pääkau
punkien tärkeimpien sanomalehtien lisäksi mukaan pyritään 
saamaan myös aikakaus- ja nuorisolehtiä. Tarkoituksena 
on kerätä näyttelyyn lisäksi ne lehdet, jotka kertovat 
ensi kesänä Helsingissä järjestettävistä ETYKin 10-vuotis- 
juhlan tapahtumista. Näyttelyyn osallistuvat jäsenyhdistyk
set esittelevät näyttelyn aikana edustamansa maan tai 
maanosan lehdistöä ja kulttuuritapahtumia omissa tilai
suuksissaan .
Näyttelymateriaali koostuu seuraavasti:
1. PYSYVÄ LEHTINÄYTTELY = näyttelyn perusosa
2. YHDISTYKSEN OMA PÄIVÄ
Pysyvään 1ehtinäy11elyyn valitaan
a) 1-3 suurinta ja edustavinta sanomalehteä, kutakin 1 nro
b) 1 aikakausilehti
c) 1 pääkaupunkia esittelevä tiedotuslehti, joka sisältäisi 

pääkaupungin lyhyen esittelyn.
d) 2 nuorisolehteä, joista toinen on nuorison suosituin 

lehti ja toinen kansainvälisen nuorisovuoden lehti.
e) Ao. maan vuoden 1986 kulttuuritapahtumakalenteri.
Yhdistyksen oma tiedotuspäivä
Kullekin yhdistykselle arvotaan oma nimikkopäivänsä, jolloin 
yhdistyksemme voi vapaasti esittää Japanin kul11uuritapahtumia 
ja tiedottaa maan lehdistöstä ja matkailusta. Tällöin 
voimme järjestää omaa ohjelmaa sekä jakaa mielemme mukaan 
ystävyysmaan kulttuuri- ja matkailutietoa.
Tarkoitus on tehdä esittely Japanin pääkaupungista, sen 
tärkeimmistä nähtävyyksistä, informaatiopisteistä ja nuori
solle tarkoitetuista paikoista (nuorisohotellit,leirintä
alueet ,diskot, yliopistot jne,)
Alustaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty, mutta jos olet 
halukas osallistumaan näyttelyn järjestelytehtäviin ja 
yhdistyksen oman päivän ideoimiseen, tule mukaan ja ilmoit
taudu vaikkapa allekirjoittaneelle.

Sihteeri
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PUHETILAISUUS

Helsingin yliopiston japanin kielen lehtori Yukiyo Yamasaki 
järjesti yliopiston tiloissa 26・ päivänä huhtikuuta suomalai
sille japanin kielen opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella 
puheen pitämistä.
Aiheita oli annettu useita. Opiskelijat kirjoittivat itsenäi
sesti tekstin. Opettaja tarkisti puheet ja korjasi mahdolliset 
kielioppivirheet.
Osallistuj ia oli kahdeksan: Hannele Paunonen, Vesa Laatikainen, 
Harri Markkula (Japani I), Kristiina Nikula, Suvi-Maaria Mäke
läinen (Japani II), Pertti Kokkinen, Timo Korhonen ja Ilkka 
Riippa (Japani III)〇

Japan Foundation oli lahjoittanut sanakirjoja palkinnoksi ja 
kannustukseksi kaikille esiintyj ille 〇
Opettaja Yamasakm mielestä oppilaat tekivät enemmän kuin mitä 
hän oli odottanut• Hän totesi myös että oppilaiden japanin kie
len suorituskyky tyydytti ja miellytti häntä.
Jotta muutkin kuin läsnäolleet voisivot nauttia puhetilaisuuden 
sadosta päätimme julkoista puheet. Ja koska kaikki eivät vielä 
osaa japaniat oppilaat ovat kääntäneet pitämänsä puheet suomeks! 〇 
Käännökset eivät ole sanatarkkaja. Ne on tehty vain tätä lehteä 
varten.
Jo vuodenkin opiskelun jälkeen pystyy japania puhumaan ja kir
joittamaan aika paljon. Ehkä sinäkin aloitat japanin kielen 
opiskelun ensi syksynä? Opiskelupaikoista ja ajoista saat enem
män tietoja elokuussa ilmestyvästä jäsenlehdestä.

Helena Gray
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JAPANINKIELI JA MINÄ

Perheeni on suomenkielinen, joten kotona opin vain 
yhden kielen. Koulussa opin ruotsia, englantia ja saksaa.

Mielestäni vieraat kielet ovat mielenkiintoisia vaik
kakin uskon, että vielä kielten opiskeluakin tärkeämpää on 
opiskella kaupallista alaa. Kiinnostukseni kieliin ja kau
palliseen alaan vei minut opiskelemaan ruotsinkieliseen 
kauppakorkeaan, Svenska handelshögskolaniin. Ehkäpä tuleva 
työpaikkanikin on jossain ulkomaankauppaa harjoittavassa 
yrityksessä, kuka tietää...

Ulkomaankaupassa kielten ja niiden osaamisen merkitys 
korostuu. Siksi opiskelen sekä kauppakorkeassa että yli
opistolla uusia kieliä. Tänä vuonna pääsin tänne Helsingin 
yliopistoon ja aloin heti opiskella japaninkielta. Talla 
hetkellä japani on tärkein (oikeastaan ainoa) harrastuk
seni !

Keskikoulussa, suomentunniila,luimme monia japani
laisia romaaneja, vain suomeksi tosin. Silloin heräsi 
kiinnostukseni Japania kohtaan: japanilainen kulttuuri, 
elämäntapa ja ajattelutapa kiehtoivat mieltäni erilai
suudellaan .Vielä koulua jän jälkeenkin haluni oppia 
ymmärtämään japanilais ia säilyi, siksi aloinkin heti 
opiskella japania ylipistolla, kun huomasin, että se on 
siellä mahdollista.

Japaninkieli on (kieliopiltaan) mielenkiintoista 
mutta vaikeaa. Japanilainen kirjoitustapa monimutkaisine 
sanamerkkeineen ja kaksine tavumerkkijärjestelmineen 
poikkeaa täysin meikäläisestä. Sen lisäksi meikäläisen on 
mahdotonta ymmärtää kuinka japanilainen ajattelee. Tästä 
kaikesta kuitenkin johtuu, että minä pidän japania mielen- 
kiintoisimpana vieraana kielenä mitä tiedän.

Hannele Paunonen
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MINÄ ja japanilainen go

Kun aloitin opintoni Helsingin yliopistossa, opin samaan aikaan 
pelin nimeltä "go? Ennen sitä syksyä en tiennyt pelistä mitään. 
Kävin Helsingin Go-kerhossa, pelasin yhden pelin ja mielenkiintoni 
heräsi• Siitä lähtien olen pelannut goto kahtena iltana viikossa.

Nyt, kun harrastuksen alusta on kulunut puolitoista vuotta jo 
olen vahvuudeltani 3 kyuta, go kiehtoo minua yhä0 Vaikka go on 
vaikeaa, kirjoja lukemalla siitä voi oppia aina lisää.

Suomessa goto harrastetaan rae1k o vähän. Go-kerhossa on vain 
puolisenkyrnmentä pelaojaa. Japanissa goto pelaa 8 miljoonaa harras
tajaa. Ero on melkoinen.

En ole vielä käynyt Japanissa mutta toki haluan matkustaa sinne. 
Suomessa pyydän ystäviäni mahdollisimman usein pelaamaan goto, 
jotta he oppisivat sen.

Vesa Laatikainen

JAPANIN-MATKAN1
Ollessani vielä keskikoulussa maantiedon opettajani näytti 

meille kuvia Japanista opettaessaan Japaniin liittyviä asioita., 
Nähtyäni kuvien kauniit temppelit ja vuoret minun teki mieli 
päästä Japaniin: halusin nähdä kirsikankukat, kiivetä vuorille 
ja vierailla kuuluisilla paikoillo.

Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1983, Finnair avasi non
stop-lennon rokioon. Minulla oli myös tilaisuus olla tällä 
avauslennolla, ja 29. huhtikuuta, keisarin syntymäpäivänä läh
dimme Helsingistä.

Tokio on nykyaikainen kaupunki, joten halusin aloittaa mat
kani Japanin vanhasta pääkaupungista Kiotosta. Niinollen las
keuduttuamme Naritan kentälie j atkoin suoraan lentäen Kiotoon. 
Kiotossa tein edelleen päivän retken Naraon.

Sekä Kiotossa että Närässä näimme kaikki kuuluisat nähtä
vyydet , kuten Higashi-Honganj i-temppelin, Nijon linnan, Kulta- 
temppelin, Suuren Buddhan temppelin jne. Luettuani Mishima Yu- 
kion novellin olin halunnut nähdä Kultatemppelin: se oli todel
la kaunis. Kiotossa kuului ohjelmaan myös vierailu keisannpalot
sissa. Sen puutarhassa kukkivat monenlaiset kukat: todella kau
nistat 
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Japanin liikennejärjestelyt tekivät minuun vaikutuksen. Me
nimme Kiotosta Odawaracn Kodama-nimisolla nopealla junalla. 
Junan kulkiessa otin kuvia Fuji-vuoresta, olihan kamerassani 
samannimistä filmiä.

Hakonesta en tiennyt juuri mitään, mutta olin nähnyt eräässä 
kirjassa laulun nimen; M Hakone no yama wa tenka no kenV Tul
tuamme Hakeneen kysyin oppaaltamme, osaisiko hän laulaa tämän 
laulun. Bussimatkalla hän lauloi sen hyvin kauniisti, ja olin 
tästä hyvin yllättynyt.

Hakonessa kävin kuumassa kylvyssä. En pidä erityisemmin uima- 
altaassa uimisesta, mutta kylpemisestä pidän kovasti. Se oli to
della miellyttävää. Seuraovana aamuna menin uudelleen kylpyyn ja 
rentouduin yksin kaikessa rauhassa ennen pitkää matka© Tokioon0

Ennen Tokioon tuloamme pysähdyimme Kamokurassa, jossa kävim
me katsomassa suurta Buddhan patsasta.

Myös Tokiossa näimme kaikki kuuluisat nähtävyydet: Meiji- 
temppelin, Asakusa Kannon-temppelin, Tokio-tornin jne. Vapaa- 
aikana kävimme Ginzailtat teimme ostoksia eri tavarataloissa ja 
söimme mm. sukiyakia japanilaisessa ravintolassa. Koska olin 
kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista, ostin paljon kirjoja
Ginzalta. Ostettuani ne minun oli pakko hankkia vielä yksi matka
laukku ennen Suomeen paluuta0

Kaikki ryhmässä olleet halusivat matkustaa Tokion maanalai
sella ,joten palasimme Ginzalta Shinjukuun metrolla. Se oli sekä 
nopea että miellyttävä matka. Illalla oiimme katsomassa no-näy- 
telmää ja sen jälkeen syömässä tempuraa Minokichi-nimisessä ra
vintolassa. Maukasta：

Myös Tokiosta teimme yhden päivän retken mm. junolla Nikkoon. 
Se oii kansallinen juhlapäivä (Kempoo kinen no hi) joten temppe
lissä oli paljon ihmisiä. Tooshooguu-temppelin nähtyämme nousim
me läheiselle vuorelle ja ihailimme Kegon-purousta sekä Chuzenji- 
järveä.

Olen aina halunnut nähdä Japanin kirsikankukat• Nikossa saku- 
rat olivat juuri kukassa. Sitä näkyä muistellessani toivon voiva
ni tehdä seuraavan Japanin-matkani kirsikankukkien aikaan.

Harri Markkula
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JAPANIN KIELI JA MINÄ
Minulta kysytään usein miksi opiskelen juuri japania. En 

oikeastaan tiedä itsekään. Alunperin halusin kai tietää millai
nen kieli japani on ja siksi aloitin opiskelun.

Tietysti minäkin olin kiinnostunut japanilaisista elokuvista 
ja japanilaisesta kulttuurista. Mitä enemmän luin japanilaista 
kirjallisuutta sen mielenkiintoisemmalta se tuntui. Nyt kun olen 
opiskellut japania suunnilleen kaksi vuotta minusta tuntuu, että 
alan vähitellen ymmärtää japanilaista kulttuuria.

Viime vuonna kävin Tokiossa. Se oli ensimmäinen matkani Japa
niin. Koska olin opiskellut japania vain vuoden, kielen puhumi
nen ja ymmärtäminen ei ollut kovin helppoa mutta hauskaa se oli.

Nyt olen opiskellut japania kaksi vuotta ja aioin opiskella 
vielä toiset kaksi vuotta. Japanin opiskelu ei ole niin vaikeaa 
kuin luulin mutta aivan ongelmatonta se ei ole. Kuten kaikki 
tietävät japania ei voi opiskella pääaineena vaan ainoastaan 
kurssimuotoisesti enintään neljä vuotta. Se on tietenkin liian 
vähän kun on kyse niin tärkeästä kielestä kuin japani. Japanin 
opiskelijat ovat sitä mieltä, että japanin opiskelua pitäisi 
voimakkaasti laajentaa. Mikäli niin tehtäisiin, se todella 
ilahduttaisi meitä.

Kristiina Nikula
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JAPANILAISEN KOULUN VAIKUTELMIA
Tutustuin japanilaiseen kouluun vaihto-oppilaana Shinomakin 

tyttölukiossaa Neljän kuukauden ajan kävin koulua yhdessä japa
nilaisten kanssa. Olin koulun ensimmäinen ulkomaalainen oppilas9 
enkä alkuun osannut japanin kieltä kovinkaan paljon. Näin ollen 
soin itse päättää lukujärjestyksestäni. Osallistuin 1・ー3・ luokan 
oppitunneille ja opiskelin haluamiani aineita: musiikkia, liikun
taa , kuvaamataitoa jne,

Ulkomaalaisena opiskeluni oli siis melko vapaata, mutta koulun 
säännöt olivat myös minua varten. Suomalaiseen kouluun verrattuna 
sääntöjä oli paljon, sekä hyviä että käsittämättömiä. Esimerkiksi 
koulupuvun kanssa käytettävien sukkien tuli olla joko valkoiset 
tai mustat• Muun väriset eivät tulleet kysymykseen. Niinikään 
permanentti ja kaikenlaiset korut olivat kielletryjä. Kummallisin 
oli mielestäni sääntö, joka vaati oppilaita tulemaan illalla ko
tiin ennen klo 22:0〇• Siivous ei tuottanut ongelmia japanilaisil
le f jotka koulupäivän päätyttyä olivat tottuneet siivoamaan koulun0 
Minun ajattelutapani mukaan toas siivous ei olisi kuulunut oppilai
den velvollisuuksiin. Nämä erot johtuivat erilaisista ajatteluta
voista•

Japanilaiset ovat tottuneet yrittämään jo pienestä pitäen ja 
kantamaan vastuuta yhteisistä asioista. Suomalaisena minä taos 
olin omaksunut ajatuksen, että kukin hoitakoon omat asiansa. Kui
tenkin ,elettyäni japanilaisten kanssa, aloin myös ajatella heidän 
tavallaan, ja opin mukautumaan koulun sääntöihin.

Japanilainen koulu ei ole ainoastaan opiskelua varten. Koulu
päivän ja siivouksen jälkeen alkaa kerhotoiminta. Kerhoja on mo
nenlaisia: urheilu-, kotitalous-, englanninkerho jne. Urheiluker
hot harjoittelevat maanantaista lauantaihin, joskus jopa sunnun
taisin. Itse osallistuin karate- ja käsityökerhoon. Japanilaisen 
koululaisen päivä kuluu melko kokonaan koulussa. Niinpä koululai
set oppivat puuhaamaan kaikenlaista yhdessä ja tulemaan toimeen 
toistensa kanssa.

Ulkomaalaisen 
Silti on vaikeaa

silmin japanilainen koulu vaikuttaa ankaralta• 
sanoa ( missä maassa koulu olisi toisia parempi <» 
vapaampi systeemi, mutta oppilaiden välinen 
vähäistä. Japanissa sääntöjä ja kieltoja on

yh- 
pal- 
asi-

Suomessa on ehkä 
teistyö on liian 
jon, mutta oppilaat kasvavat yhteiseen vastuuseen yhteisistä 
öistä. Sentähden tutustuminen ulkomaalaiseen kouluun on todella 
opettava ja rikastuttava kokemus.

Suvi-Maaria Mäkeläinen
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JAPANILAINEN YSTÄVÄTÄR

Olipa kerran yksitoista vuotias poika, joka opetteli koulussa 
englantia. Englannin kieli ei ottanut oikein sujuakseen. Kerran 
hän jutteli asiasta serkkunsa kanssa, jonka mielestä hänen olisi 
syytä hankkia kirjeystävä. Serkku, jolla itsellään oli kirjeystä
viä sanoi kirjoittavansa eräälle heistä ja kysyvänsä josko olisi 
mahdollista löytää sopiva kirjeystävä»
Vähän sen jälkeen sain vastaanottaa kirjeen, jonka lähettäjä oli 
Miss Setsuko Sakata; lähettäjän osoite oli 9 Bon 8 Gou, Maeharo 
Higashi,1 Choume t Funaboshi-shi Chiba-ken 274, JAPAN. Avasin 
kirjeen, 02.06. 1972 päivätyn kirjeen sisältö oli lyhyesti seu- 
raava:

•' Olen ollut serkkusi kanssa kirjeenvaihdossa muutaman vuo
den ajan• Viime kirjeessään hän kertoi sinun haluavan 
kirjeystävän. Mutta koska olet vasta yhdentoista en oikein 
löytänyt ketään, joka ryhtyisi kirjoittamaan kanssasi, niin
pä ajattelin itse ryhtyä kirjeystäväksi. Olen sinua vanhempi, 
yhdeksäntoista, minkä vuoksi aion olla sinulle isosiskon 
kaltainen ystäväV

Kirjekuoressa oli myös Kyoton Kinkakuj i nimista temppeliä esittävä 
postikortti.
Se oli alku, minkä jälkeen kirjoitin hänelle yksinkertaisella 
englannillani kirjeen. En ollut koskaan a?.kaisemmm kirjoittanut 
kirjettä englanniksi, mahdollisesti en ollut kirjoittanut kirjettä 
suomeksikaan, siksi oli kirjeen kirjoittaminen aluksi vaikeaa. 
Kuitenkin noin kahden vuoden ajan suunnilleen kerran kolmessa 
viikossa sain häneltä kirjeen tai kortin ja näin oli minun kirjoi
tettava hänelle kerran kolmessa viikossa. Niinpä vähitellen opin 
kirjeen kirjoittamisen salaisuuden• Esimerkiksi hänen kirjeestään 
kopioimani alkulause oli MThank you very much for your interesting 
letter", jolla kirjeeni sen jälkeen aina alkoi.
Kirjoitimme monenlaisista asioista： Sakotan kaksikerroksisessa ta
lossa oli pieni puutarha. Hänellä oli viisi kissaa sekä yksi poika
ystävä. Hän harrasti öljymaalausta sekä postikorttien keräilyä. 
Vaikka hän kertoi pitävänsä merestä hän ei osannut uida。 Jouluna 
ja syntymäpäivinä muistimme toisiamme lahjoilla. Sain häneltä 
mm. vuosien 1972, -73 ja -74 'Kaunis Japani"nimiset kalenterit〇
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Eniten pidän heneltä saamastani vuonna 1961 otetusta kovia koke
neesta pienestä valokuvasta, jossa on kotiportin edessä seisova 
kahdeksan vuotias tyttö• Täitä valkoiseen asuun puetulta tytöltä 
on juuri lähtenyt etummaiset hampaat. Hän kertoi lähettäneensä 
tämän kuvan koska hänellä ei ollut hyvää kuvaa itsestään• Hän 
kertoi myös, että jos haluaisin voisin pyytää serkkuani näyttämään 
uudempaa kuvaa hänestä, joita hän oli serkulleni lähettänyt 〇 
Vuoden 1974 jälkeen emme enää kirjoitelleet。Ehkä kolmentoista 
vuotiaan pojan ja varmasti kaksikymmentä yksi vuotiaan nuoren 
naisen kiireet ja kiinnostukset eivät jättäneet aikaa. Kukapa 
muistaisi• 
Joka tapauksessa tämä valokuva on viehättävä,,

Pertti Kakkinen

MINÄ JA JAPANI
Jos haluaa todella tutustua jonkun maan elämään, käy se parhai

ten elämälle siinä maasso tavallisen ihmisen tavoin• Koska minäkin 
olin jo kauan ollut kiinnostunut japanilaisesta elämästä olin hy
vin iloinen saadessani viime vuonna mahdollisuuden työskennellä 
kaksi kuukautta Japanissa, japanilaisen yrityksen palveluksessa.
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Pitkään odottamani päivä oli viimein käsillä. Pari yhtiön työn
tekijää oli minua vastassa Kumamoton lentokentällä (Kumamoto on 
n0 500 000 asukkaan kaupunki Kyushun saorella). Mietin mielessäni 
odotettavissa olevia, toivottavasti mielenkiintoisia kokemuksia» 
Eikä minun todellakaan tarvinnut pettyä. Heti saman päivän ilta
na oli juhlat - minun kunniakseni• Hämmästyin - eipä Suomessa juuri 
koskaan järjestetä juhlia täysin tuntemattomalle ihmiselle. Siinä 
syödessämme herkullista ruokaav juodessamme sakea ja jutellessam
me kaikenlaisia tunsin tulleeni todella lämpimästi vastaanotetuksi 〇

Seuraovana aamuna alkoi normaali työ• Kellon tullessa puoli 
yhdessä kaikki seisomaan nousten lausuivat yhteen ääneen yhtiön 
tunnuslauseen. Taas oli ihmettelyn aihetta. Jollain tavalla tilan
ne toi mieleeni aamun avauksen koulussa ja mietin että onkohan 
nyt ihan tarpeellista teettää tällaista aikuisilla ihmisillä. 
Ihmetykseni johtui ehkä aluksi siitä, etten ymmärtänyt tunnuslau
seen merkitystä. *• Luokaamme työllämme itsellemme parempi elämä ja 
rakentakaamme entistä parempi yhteiskunta" (käännös minun) on kyllä 
ihan hyvä asia. Mutta kuitenkin..•

Tunnelma japanilaisessa yrityksessä on varsin erilainen kuin suo
malaisessa. Japanissa yhden osaston työntekijät tekevät työtään kaik- 
k i somassa suuressa huoneessa, osastopäällikön istuessa ai ai stensa 
takana, fällainen järjestely tuntuu varsin vieraalta meille suomalai
sille • Taas tulivat kouluajot mieleeni.,. Järjestelyn hyvät puolet 
selvisivät jälkeenpäin : kaikkien työskennellessä samassa huoneessa 
ihmiset ovat suunnilleen perillä toistensa asioista ja muotoutuvat 
kiinteiksi ryhmiksi. Ryhmähenki myös näkyy, ihmissuhteet yhtiön si
sällä olivat todella lämpimät, kuin suuressa perheessä. Ennakkoon 
kuvittelin japanilaiset työmyyriksi, jotka koko päivän ahertavat 
juuri taukoja pitämättä mutta se käsitys osoittautui vääräksi 〇 Työ- 
kiireitten keskelläkin löytyi usein aikaa muillekin keskusteluille. 
Ja mielenkiintoista keskusteltavaa riitti, juttuja jatkettiin use in 
töiden jälkeen lähistön ravintolassa•

Työpaikan suurperheen lämpimät ihmissuhteet näkyivät myös toi
sella tavalla: avioliitot solmittiin varsin usein soman yhtiön työn
tekijöiden välillä. Arviolta noin kaksi kolmasosaa tuntemistani mao
rista ,noin kolmekymmenvuotiaista ihmisistä oli löytänyt vaimonsa 
tai miehensä omalta työpaikalta. Eihän tämä Suomessakaan aivan vie
rasta ole, mutta ei näin silmiinpistävän yleistä. 
Kotiinpaluu meni kuten arvata saattaa myöhäiseen, ehkä keskimää
rin ilta kahdeksaan• Kotiin palattua syötiin vielä kunnon ateria. 
Miksihän japanilaiset eivät liho moisesta iltamyöhään syömisestä 
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huolimatta? Minä lihoin viisi kiloa kahdessa kuukaudessa ja aloin 
jo vakavasti huolestua. No,lihomisen syynä oli etten malttanut 
olla syömättä herkullisia ruokia vaikkei olisi ollut niin nälkä
kään. Perhe-elämä poikkeaa myös meikäläisestä. Japanissa kotityöt 
on lähes poikkeuksetta vaimon tehtävänä. Miehen palattua - oli 
kellonaika mikä hyvänsä sai hän kohta eteensä kunnon aterian. No, 
tahtovat meilläkin kotityöt usein jäädä vaimon kontolle - ja vai
mon pitää vielä käydä töissäkin.

Japanilaisiin lapsiin ihastuin suuresti. Lapset ovat japanilai
sen perheen keskipiste ja yleensä varsin hyvin kasvatettujas kilt
tejä ja ottavat myös toiset lapset huomioon. Ilkeyttä ei juuri näyt
tänyt olevan»Kun aamulla kuuli *'Timo-oniichan («setä) , huomenta1* 
tuntui aikainen aamuherätys ihan mukiinmenevältä.

Japanilaista koulua sanotaan ankaraksi, mutta mitenkähän todel
lisuudessa on? Minäkin kävin kerran tutustumassa ja ainakin oppi
lailla näytti olevan huomattavasti hauskempaa kuin suomalaisessa 
koulussa. Eihän kertakäynnillä tietenkään voi saada oikeaa kuvaa, 
mutta silloin meteli oli vaitaisa0 Oppilaita kiinnosti ulkomaalai
nen ja kaikki yhteen ääneen kyselivät minulta erilaisia asioita ja 
pyysivät nimikirjoituksia・・・

Lopetettuani työt yrityksessä matkustelin noin kuukauden ympäri 
Japania. Sekin oii varsin mielenkiintoista, mutta mielenkiintoisim
mat kokemukset ovat töissäoloajaitöni. Odotellessani Naritan lento
kentällä paluulentoa, mietiskelin siinä ( viime hetken Santory-olut- 
lasin ääressä) tapaamiani ystävällisiä ihmisiä ja Japanin lukematto
mia mielenkiintoisia asioita ja päätin ettei tämä käyntini tule jää
mään viimeiseksi •

Timo Korhonen

MINÄ JA JAPANIN KULTTUURI • **
Ilkka Riippa ei katsonut tarpeelliseksi suomentaa pitämäänsä 
puhetta koska "siinä ei ole suomalaisille lukijoille mitään 
mielenkiintoista? Hän kertoo kuitenkin että puheessa "käsit
telen tutustumistani Japanin kirjallisuuteen ja elokuviin sekä 
esitän muutamia ajatuksia japaniloisista kirjailijoista ja elo
kuvista? 33
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日 本の学校 のいん し よ う

私はこうかん学生として石巻市立女子こうとう学校に入りました。日本の 

学生といっしょに四か月くらい日本の学校のせいかつをし族した。私はその 

学校のはじめての外国人学生でした。入るとき日本語が少ししか話せ族せん 

でした。そういうわけで私はじぶんの時かんわり、っさリ学校で勉強するか 

もくをきめる事ができました。
私は一年生から三年生までのクラスのじゆぎように入りました。日本語が 

あまりわからなかったのでじぶんのすきな音楽やたいそうやびじゅつなどを 

勉強しました。でも、学校のきそくは私もまもらなければなりませんでした。 

そこでさいしょにびっくりし唾した。フィ ンランドの学校とくらべたらきそ 

くは多かったです。いいきそくもへんなきそくもあり族した。たとえば学生 

たちがせいふくのほかに白かくろのくっしたをはかなければなりませんでし 

た。それからかみの毛にパーマネントをすることとアクセサリーをつけるこ 

とはだめでした。また学生はよる十時前にうちへかえらなければなり落せん 
でした。これは外国人から見たらへんなきそくです。そうじもそうでした。 
日本の学校では一日の勉強がおわったら学生たちが学校をきれいにし唾す。 

それは日本人にとってはもんだいではありませんが私のかんがえではそうじ 

は学生たちのしごとではありません。この二つのちがいはつぎのようなかん 

がえ方によるものです。
日本人のかんがえによると人は子どものころからいろいろとがんばらなけ 

ればなりません。それともみんなの事はみんなでし唾す。私はフィ ンランド 

人ですからじぶんの事だけをじぶんでするというかんがえをもっていました。 

でも日本人とせいかつをしたら日本人のようなかんがえ方をはじめるように 

なりました。それで学校のきそくにもだんだんなれました。
日本の学校では勉強だけではありません。一日の勉強とそうじがおわって 

からいろんなクラブかつどうがあり・äす。たとえばスポーツやかていやえい 

語のクラブがあります。スポーツのクラブは月ようから土ようまで毎日とと 
きどき日よう日にもやります。私は空手としゅげいクラブに入りました。

日本では学生の一日のせいかつはたいてい学校の中です。それで学生たち 
がいろいろいっしょにやるときょうりょくすることっまりおたがいにたすけ 

あうことをならいます。外国人から見た日本の学校はちよつときびしいです。 

けれどもどこの国の学校は一番いいかということをはっきり言うことはでき 

唾せん。フィ ンランドの学校はたぶんもっとじゅうですが学生の中でのきょ 

うりよくは少ないです。日本ではきそくは多いけれども学生たちがせきにん 

についてよくまなびさす。
ですから外国へ行ってそこの学校に入ることはとてもたいせつなけいけん 

になります。

スウィ・マーリア
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私と 日 本の友人

昔々一人の十一歳の少年が居ました。彼は中学校で英語の勉強をしていま 

した。しかし英語がへたでした。一度その問題についていとこのお姉さんと 

話してみると、いとこは彼が文通を始めたほうがいいと思いました。彼女は 

文通相手を持っていました。そして「わたしのペンパルに手紙を書いて、聞 

いたら、あ左たにペンパルを見つけてもらえるでしょう。」と言いました。

その少し後で私はこれをもらい・ました。手紙です。どこから、だれの書い 

た手紙でしょうか。封筒のうらに書いてあった名前はMiss Setsuko Sakatax 
住所は 9 Ban 8 Go口、Maehara Higashi、1 Choumex Funabashi— shi Chiba- 
Ken 274^ JAPANでした。封筒を開けました。この1972年6月2日の日付のあ 

る手紙の内容の大意は「私はあなたのいとこのお姉さんと二、三年間、文通 

をしています。彼女はこの前の手紙の中に「「あなたはペンパルがほしいで 

す。」」 と書いてありました。けれども、あなたはまだ十ー歳なので私はあ 

なたにちょうどいいペンパルを見つけられませんでした。それで私はあなた 

の友人になろうと思います。あなたより年上で十九歳ですが姉のような友人 
に:なりたいです。」封筒の中にこの絵ハガキもありました。京都の金閣寺と 

いうお寺です。

それが始まりでした。私は私のかんたん:な英語で手紙を書いて、彼女に出 

しました。始め、手紙を書くことがとても難しかったわけは英語で手紙を書 

いたことが:なかったからです。たぶんフィ ンランド語でも全然手紙を書いた 
ことがありませんでした。そして私はやく二年間、三週間に一度ぐらいずつ 

彼女から手紙や絵ハガキをもらったので、三週間以内に一回英語の手紙を書 

か：なければなり•ませんでした。だんだん手紙の書き方のひみつを教わりまし 
た。たとえば彼女の手紙からまねをした始めの文は「Thank you very much 
for your interesting letter • • • • Jでした。それから私の手紙は何時もそ 

の文で始まりました。

彼女と色々な問題について手紙を交わしました。たとえばSakataさんの二 
階の家のうちには、小さい庭がありました。彼女は猫が五匹、そしてボーイ 

フレンドが一人ありました。なんと言っても油絵を描くことがすきで、絵ハ 
ガキを集めることが趣味でした。しかし海が好きなのに泳ぐことができませ 

んでした。クリスマスや誕生日の時に郵便でプレゼントを送り合いました。 
色々の贈り物と言えば私は1972年と73と74年の美しい日本という大きいカレ 

ンダーももらいました〇

けれども彼女からもらった私の一番大好きな物はこの1961年に撮られた古 

ぽけた小さい写真です。写真の中にはうちの門の前に立っている八歳の少女 

がいます。この白いドレスを着ている少女はもう歯が抜けかわっています。 
如何してこのような写真を送ったのでしょうか。手紙では彼女は「今私はい 
い新しい写真がないのであなたにこの古い写真を郵便で出しました。しかし 

あなたのいとこのお姉さんはこれより新しい私の写真を持っていますから、 

彼女にそれを見せてもらってください。」と書いてきました。

そして1974年以後、もう文通を交わさなくなりました。だんだんわすれて 

しまいました。多分十三歳の少年にとっても、またきっと二十一歳の若い女 

の人にとっても、それぞれ自分自身のきょう味でいそがしくなって、文通を 

続ける時間はなくなったのです。それはだれにもわかりません。

ともかくこの写真を美しいと思います。

 ペルツテ ・コッキネン
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NIHON-NO AJI FINLANDO-DE ( japanilaisia makuelämyksiä 
Suomessa ノ: näin otsikoi Asahi Shinbun-lehti valtavilla kir
jaimilla 24.3. rva Egamin ja hänen tyttärensä Suomeen teke
mästä luentomatkasta kertovan artikkelinsa. Artikkelista saa 
sen vaikutelman, että äidin ja tyttären vilpitön tavoite on 
juurruttaa japanilaisia ruokalajeja pysyvästi suomalaiseen ruo
kavalioon . Vastassa tuntui kuitenkin olleen loputtomasti ja
panilaiseen ruoanvalmistustapaan ja soveltuvien ruoka-aineiden 
hankintaan liittyviä ongelmia.
Useimmat japanilaiset tuntevat rouva Egaaiin, joka johtaa omaa 
japanilaisen keittotaidon kouluaan. Rouva Egamin tytär Kanami 
puhuu englantia ja ranskaa ja toimii ulkomaalaisille tarkoitet
tujen ruoanvalmistuskurssien opettajana. Tällä kertaa hän oli 
myös mukana Suomessa. Idea luentomatkasta Suomeen lähti itä
mään juuri näillä edellä mainituilla kursseilla. Viime vuonna 
nimittäin jotkut Tokion Suomen Suurlähetystön rouvista osallis
tuivat kursseille. Kun Finnair* kin lisäksi rohkaisi ja kannusti 
ajatusta, oli vain jäljellä sen toteutus. Luennot pidettiin 
27-29 maaliskuuta Helsingissä. Japanilaisen ruoan kurssi oli 
suunnattu toimittajille, kokeille ja Ravintolaopiston oppilail
le . Helsingin lisäksi kurssitettiin myös Rovaniemellä keitto- 
taidon ammattilaisia. Seuraavassa kerron hiukan kurssilla tul
leista asioista. JKY oli myös tavallaan mukana, sillä tulkkina 
toiminut Riitta Tateishi, sekä avustajana toiminut Homoko Okada 
ovat molemmat JKY:n jäseniä.
Mitä japanilainen ruokakulttuuri on?
Japanilaista ruoanvalmistusta länsimaiseen verrattaessa löytyy 
muutamia olennaisia eroja. Esitän japanilaiselle ruoalle tyy
pillisiä erikoispiirteitä. Ensiksi, tavoitteena on valmistaa 
ruoka siten, että ruoka- aineeksi käytetyn ruoan oma, sille 
ominainen maku säilyy ja se on valmiissa ruokalajissakin tun
nistettavissa.
Toiseksi, vuodenaikojen vaihtelu, jossa Japanissa on selvät erot, 
pyritään tuomaan esille myös ruokapöydässä, aterioiden suunnit
telussa . Ei kuitenkaan niin, että keskityttäisiin parhaillaan 
meneillä olevaan vuodenaikaan, vaan tahdotaan antaa esimakua tu
levasta vuodenajasta.
Kolmanneksi, kuten tuttu sanonta:'Japanilaista ruokaa nautitaan 
myös silmillä* kuuluu, pyritään tarjoamaan myös esteettisiä elä
myksiä. Siksi ruokalajit asetellaan tarjolle mahdollisimman kau
niisti .Asettelu on hyvinkin verrattavissa kukkien asetteluun.
Tässä yhteydessä on paikallaan sanoa jotain myös astiastosta. Kun 
edellä oli puhetta vuodenajoista, samasta syystä valitaan myös 
astiat. Kirsikankukin tai krysanteemein koristeltuja astioita 
käytetään vain niiden omina vuodenaikoina, lintuaiheisia kulhoja 
ainoastaan juhla-aterialla, kapeat pitkulaiset vadit ovat vain 
yhden kokonaisen kalan tarjoilemista varten jne. - astiat vali
taan kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Edelleen, keraamisten 
kulhojen lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi bambuisia tarjoilu- 
astioita, jotka tuovat viileyden tuntua ruokapöytään kuumana vuo
denaikana. Keittokulhot valmistetaan kuivatusta puusta, joka la
kataan .Tällä tavoin, astiasto on myös olennainen osa japanilais
ta ruoanvalmistustaitoa, eikä sitä voida jättää huomiotta.
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日本の味をフィンランドに

「日本の味をフィ ンランドに」という大きな見出しで、3月24日付の朝日 

新聞に、料理講習のためにフ ンランドに旅立つ江上さん母娘のことが紹介 

されていた。この記事を見てみると、江上さん母娘の、なんとか日本の味を 
北の国に定着させたいという心意気がうかがえる。しかし、日本料理には欠 

かせない材料の調達や、どのような材料が日本料理に応用できるかなどの心 

配はつきないようであった。
江上栄子さんは、日本人ならばほとんど誰でも知っている「江上料理学院 

!の院長。その娘さんの佳奈美さんは、英語、仏語にたん能なため、外国人 

向けの講座の講師として活躍している。今回も、助手兼通訳として同行され 

た。
フ4ンランドでの講習会が実現した裏には、この外国人向けの講座の実績 

があったためらしい。昨年はこの講座に、フィ ンランド大使館の夫人たちが 

顔を出したこともあり、フィンエアーから「ぜひとも」の要請があった。
ヘルシンキでは、3月27日、28日、29日の三日間にわたり、ジャーナリス 

卜、料理長、料理専門学校の生徒たちを対象に講習が行われた。その他、ロ 
バニエミでも講習が行われた。

それでは以下、ヘルシンキでの講習会のようすをレポートしてみたい。我 
が友の会からも、リーツタ・立石（通訳）、岡田桃子（助手）等の人々が参 

加した。

日本料理とは?

西洋料理と比べた場合、まず日本料理の特長のひとつとして、そのものの 

味を生かすということがあげられます。また、日本は四季がはっきりしてい 

るので、季節感を出すことが最も重要なポイントですが、それも、今現在の 
季節では:なく、これからやってくる季節を表わすのが大切なことです。それ 

には、実際に木の芽をあしらったり、また、器も重要な役割りを果します。
また、もうひとつの大切な要素は見ための美しさです。「日本料理は目で 

食べる」とも言われているように、最も美しい状態で器に盛らなければなり 

ません。それはちょうど生け花のようなものかも知れません。

ここで少々器のことについて触れておきます。

さきほど述べたように、桜の花をあしらったものや菊の花をあしらったも 

のなどは、その季節にしか使いません。また、鶴をあしらったものはめでた 

いとき、ほそ長いものは魚を一匹つけるときに使う:など、用途によって器も 
千差万別です。また、せと物の器のほか、すずしげな感じを出すために竹の 

器も用いられます。汁物のためのわんも木をかわかして、うるしを塗って作 
ります。このように、器も日本料理に欠かせない要素のひとつなのです。

また、日本では縁起が重んじられるため、日本料理にもおもしろいしきた 

りがあります。例えば、日本料理は小さなものを多くつけますが、その数も、 

五品、七品、九品・・・というように奇数が好まれます。それは、奇数は割り 

切れないため無限のひろがりを意味しているからです。またお正月にはおせ 
ち料理をお重に詰めますが、どこに何を詰めるかということも決・まっていま 

す。そのほか、大皿の盛り合わせのときも、もちろん品目は奇数。色や味の 

バランスも考え、どのよう:なときに出すのかによっても品目がちがいます。 

たとえば、お目出たいときは、
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Koska japanissa on useita vanhoja uskomuksia, ulottuu niiden vai
kutus myös ruoanvalmistukseen, ja myös siinä on löydettävissä 
monia mielenkiintoisia vanhoja tapoja, joita edelleen noudatetaan. 
Esimerkiksi jos tarjoiltava on pieni kooltaan ja niitä siksi tar- 
j〇taan useita kappaleita on lukumäärä aina pariton luku, 5,7,9 jne・ 
Se johtuu siitä, että koska niitä ei voi jakaa, antaa se ikäänkuin 
paljouden tuntua. Samoin on Uuden Vuoden ruokien laita. Ne 
asetellaan erityisiin pinottaviin laatikoihin (o-ju)jossa kun
kin ruokalajin paikka on tarkalleen määrätty. Tarjoiltavien ruo
kalajien lukumäärään kiinnitetään myös huomiota, joka usein sekin 
on pariton luku, kuten myös värien ja makujen sopivuutta toisiin
sa tai tilanteeseen, jossa ateria tarjotaan. Sen mukaisesti juh
la-aterian voisi suunnitella esimerkiksi näin:
+ merirapu ( viuhkanomaisesti levittäytyvä rapu symbolisoi hyvää 

onnea)
+ pieniä, ohuita kaloja yhdessä, rasvassa kypsytettyinä ( yksi oli

si yksinään liian heikko, mutta useat yhdessä voimak
kaampia ja tuovat niinikään onnea)

+ jotain punaista ja valkoista ( puna-valko yhdistelmä Japanissa 
tuo onnea )

Japanilaisista ruokalajeista tunnetuimmat lienevät * Sushi1 ja •Sa
shimi *. Näille ruokalajeille on tunnusomaista kalan oma maku, jota 
ei * mausteta pois1. Tärkeintä on saada valmistettavaksi aiottu 
kala tuoreena. Sasnimissa on tärkeää tietää kuinka kukin kala 
leikataan: maguro (tonnikala) ei liian ohueksi leikattuna kutku
ta kielen makuhermoja samalla tavoin kuin paksumpana. Samoin myös 
fugu ei maistu hyvältä liian paksuina viipaleina. Koska kalat 
syödään raakana on tärkeää valita oikein sen kanssa tarjottavat 
muut lisukkeet. Ruoansulatuksen kannalta, inkiväärin valitseminen 
toisen kalan, kananmunan valitseminen esimerkiksi mustekalan kans- 
sa,on oikea valinta tärkeää.
Lopuksi emme tietenkään saa unohtaa riisiä. Japanilainen riisi 
saadaan vuodenaikojen vuoksi hyvänlaatuisena. Riisin karbohyd- 
raatit ovat korkealaatuisia ja niistä myös tulee japanilaisen 
ruoan perusmaku.

Lopuksi kaksi reseptiä rouva Egamin kursseilta:
DASHI viisi kupillista valmista lientä, jota käytetään 

eri ruokaljien pohjana
Katsuobushi 1 kupillinen (saa Stockmannilta)
Dashi-konbu 20 cm (rakkolevä, saa luontaistuotekaupoista)
Vettä 6 kupillista
1) kaada neste kattilaan ja aseta kattila keskilämpöiselle lie

delle
2) lisää konbu. ota konbu pois heti kun neste alkaa kiehua .
3) alenna lämpöä ja lisää katsuobushi . nosta kattila liedeltä 

noin yhden minuutin päästä
4) kun katsuobushi on laskeutunut, siivilöi liemi

50



おうぎえび（おうぎは末ひろがりで縁起が良い）

細い魚を数本まとめてあげる（一本では弱いものでも、まとまると強い 
というところから、やはり縁起が良い）

紅白のもの（紅白は日本では縁起の良い色とされている）

のような料理が考えられます。

かつ:お節し 

出しこんぶ 

水

カヨプ1（ストックマンで入手可）
約 20cm
カップ6

（1） ナべに分量の水を入れ中火にかける。

（2） 出しこんぶを入れ沸謄直前に引き上げる。

（3） 火を弱めかつお節しを入れ、1分ぐらいたったら火からおろす。
⑷かつお節くが沈んだらふきん等でこす。

ちゃわん蒸し（4人分）

（1）具をととのえる（魚の場合は、片栗粉をまぶしてゆでておく。細長いもの 
は結ぶ。）

それぞれ蒸しわんに入れておく。

⑵卵は割りほぐし、さめた出し汁と調味料を混ぜ、堅くしぼったふきんでこ 

し、⑴に注ぐ。
⑶蒸気の立った蒸し器に入れ、ふきんをかけ、ふたをし、弱火で12〜15分蒸 
す。（蒸し器がない場合は、天板に水をはってその中にならべ、中火で約 

20分蒸し焼きにする。）
（4） ⑶の蒸しあがる5分程前に緑のもの、すい口を入れる。

（5） 竹ぐしをさして、澄んだ汁が出れば蒸し上がり。

谷口記
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日本料理で最も良く知られているもののひとつとして、「すし」と「さし 

み」をあげることができますが、これも材料そのものの味を生かした料理と 

いえるでしょう。ここで最も重要なことは、魚が新鮮であるということです。 

またさしみの場合、大切なことは、魚によって切り方がちがうということで 

す。魚を厚く切るか薄く切るかによって舌ざわりもちがってくるわけですし、 
舌ざわりイコール味なのです。tぐろを薄く切ったのではおいしくないし、 

ふぐを厚く切ったのではこれもまたおいしくないわけです。

さしみ:などのように材料をほとんどそのまま食べるような場合は特に、青 

みのある魚にはしょうが、イカには卵などのように、何と何があうかをさが 

すことも大切なことです。

最後に、日本の料理でわすれてはいけないのは、やはりごはんでしょう。 

日本は、季節的に良質のお米ができるわけですが、お米は良質の炭水化物を 

含んでおり、味も日本料理の基本になっているわけです。

それでは、当日江上さんが作られた料理のなかから、出しのとり方と、ちゃ 

わん蒸しの作り方を紹介しよう。

出し汁（5カップ）

卵 3個 出し汁 カッブ3弱
具（鳥肉のそぎ切り、魚のそぎ切り、えび、かまぼこ、しいたけ、ぎんな 

ん、ふ«--・の中から適当に）

緑のもの

すい口 （レモンの皮、木の芽）

塩 小さじ1/3、しょう油小さじ1



CHAWAN-MUSHI 4：lle 
3 kananmunaa
3 kupillista DASHI-lientä 

sisukseksi esimerkiksi kana- tai kalaviipaleita, katkarapuja 
kamaboko, shiitakea, neidonhiuspuun lehtiä, jne. 

vihreää 
kirpeää ( sitruunankuorta, tms.)

1/3 tl suolaa
1 tl soijakastiketta
1) valmista sisälle tulevat aineet ( keitä kala, viipaloi pie

niksi suikaleiksi).laita ne neljään eri kulhoon.
2) riko munat,lisää jäähtynyt liemi ja mausteet ja sekoita, 

kaada liemi siivilöiden ruoka-aineiden päälle kulhoihin.
3) aseta kulhot höyrykattilaan ja peitä se kankaalla ja kannella, 

kypsytä 12-15 minuuttia. Jos et omista höyrykattilaa, kypsen
nä vesihauteessa n. 20 minuuttia.

4) noin viisi minuuttia ennen kypsytysajan loppua lisätään 1 vihreä* 
ja raastittu sitruunankuori.

5) kokeillaan tikulla ja jos nestettä nousee reiästä pinnalle on 
Chawan-mushi valmiiksi hyytynyt.

Hiroyuki Taniguchi
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Ruokapiirin aiheena 27・ huhtikuuta oli YAKINIKU, YAKINIKU 
on kotoisin Koreasta. HYakiH-sana on tullut vebistä Uyakun ja 
se tarkoittaa paistaa, hiillostaa, grillata. "Niku” tarkoit
taa lihaa.
Ruoka on hyvin yksinkertaista. Lihat leikataan sopiviksi 
paloiksi. Kastiketta kaadetaan lihojen päälle ja annetaan 
olla noin puoli tuntia. Tavallisesti käytetään naudan lihaa, 
sydäntä sekä maksaa, mutta ruokaan voi käyttää mitä tahansa 
lihaa.
Korealaisessa ravintolassa Japanissa YAKINIKU valmistetaan 
pöydän keskellä olevalla pienellä kaasugrilillä.
YAKINIKU sopii hyvin retkiruoaksi. Lihat voi paloitella etu
käteen kotona. Myös kastikkeen voi valmistaa etukäteen - se 
säilyy jääkaapissa kuukauden•

Kastike:
4 dl soijakastiketta
2 rkl miriniä (makeaa viiniä)
2 rkl sakea
2 rkl raastettua valkosipulia

(pippuriöljyä)
1 tlk seesamiöljyä
2 rkl hienonnettua persiljaa
2 rkl hakattuja seesaminsiemeniä

siemenet paahdetaan ensin kuumalla paistinpannulla
1 raastettu sitruunan kuori

sitruunan mehu 
pippuria 
aromisuolaa 
tuoretta, hakattua inkivääriä 
hienoksi hakattua purjosipulia

Kastike sekoitetaan ylläolevassa järjestyksessä. Samaa kasti
ketta käytetään sekä lihan marinoimiseen että syötäessä val
mista ruokaa.
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Ruokapiirissä 18.5・ valmistettiin NORIMAKIa. Muutama sana 
siitä millaisesta ruokalajista on kysymys.
NORIMAKI kuuluu SUSHI-ruokiin ja suomeksi sitä voitaisiin 
kutsua vaikkapa merilevää käärityksi riisirullaksi. Entä 
mitä sitten on SUSHI, jonka ajatteleminenkin jo saa veden 
herahtamaan kielelle ?
SUSHIa on perinteisesti kahta eri tyyppiä, Tokion seudun 
NIGIRI SUSHI ja Osakan seudun OSHI 3USHI. Ensiksi mainit
tu on tyypillisimmässä muodossaan käsin muotoiltu pitkulai
nen riisimöykky, jonka päällä on viipale raakaa kalaa, 
jälkimmäisessä taas on puisella muotilla suorakaiteen muotoon 
puristettu riisimöykky, jonka päällä on marinoitu tai keitet
ty kalanpala. (NIGIRI SUSHIa ei tule sekoittaa ONIGIRIin, 
merilevään käärittyyn riisipalloon, jonka sisällä on UMEBOSHI 
eli suolattu luumu, suolalohen pala tai turskanmätiä ja joka 
on suosittu retkiruoka).
SUSHEIHIN kuuluu siis myös erilaisia rullia (-MAKI), kuten 
esim. FUTOMÄKI, jossa merilevään kääritty riisirulla sisäl
tää munaa, vihanneksia, sieniä ym. tai KAPtAMAKI, joka sisäl
tää kurkkua. Eräs näistä on NORIfdAKI, jonka sisälle kuuluu 
KAMPYO (kurpitsalastuja). Sen puuttuessa voi N0RII4AKIa yhtä 
hyvin valmistaa käyttämällä jotakin muuta sopivaa täytettä, 
esim, munakkaan viipaleita tai suikaloituja vihanneksia.

SUSHIn valmistus on 
melko suuritöistä ja 
Japanissa on helpoin
ta tilata sitä kotiin 
lähimmästä SUSHI-ra
vintolasta. Jos sen 
valmistamiseen kuiten
kin kotona ryhdytään, 
voi jopa talon isäntä 
innostua näyttämään 
taitojaan.
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Riisin jäähdytystä ja sekoitusta.

NORIMAKIN VALMISTUSOHJE

Aineet:
一 riisiä (+ sen maustamiseen etikkaa, suolaa ja sokeria) 
-merilevää (NORI)
- suikaloituja vihanneksia (esim, kurkkua)
-munakkaan viipaleita
- pi par j uuri t ahn aa (WASABI)
Riisi keitetään japanilaiseen tapaan ja kumotaan laakeaan 
puuastiaan. Sen jälkeen se maustetaan ripauttelemalla siihen 
etikkaa, jonon on sekoitettu suolaa ja sokeria. Riisiä 
jäähdytellään viuhkalla ja hakataan puulusikan syrjällä, jol
loin mausteet sekoittuvat ja seos tulee tasa-aineiseksi. 
Kurkku hierotaan suolalla ja viipaloidaan pituussuuntaan. 
Munakas valmistetaan japanilaiseen tyyliin. Munat vatkataan, 
lisätään sokeria, MIRINIä (sen puuttuessa esim, sherryä) ja 
DASHIa (sen puuttuessa esim, kalalientä). laistetaan öljyssä. 
Merilevän päälle levitetään riisi niin, että jää pieni reuna. 
Keskelle asetetaan munan tai kurkun viipaleita ja rullataan 
pyöreiksi. Reuna "丄iimataan"kiinni sokerivedellä. Rulla 
leikataan viipaleiksi.
WASABIa voidaan mausteeksi laittaa rullan sisään tai sekoit
taa soijaan, jota käytetään dippikastikkeena. Ja sitten vain 
herkuttelemaan.

Pirjo-Riitta Kuusikko
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MYYJÄISET
Huhtikuun 14. päivänä oli tarkoitus kokoontua suunnittele
maan ensi syksyn myyjäisiä. Olin pyytänyt ennakkoilmoit
tautumisia puhelimitse, mutta sairaalaan joutumiseni takia 
olin kytkenyt numeroni Helsingin Puhelinyhdistyksen vastaus- 
päivystykseen • Jostain syystä suurin osa soittajista peläs
tyi “Tämä on Puhelinyhdistyksen päivystys. Soitattekc Helena 
Gray’lie” -vastausta ja laittoivat nimeään ilmoittamatta 
puhelimen kiinni. Sinä sunnuntaina oli myös harvinaisen 
kaunis kevätilma joka ehkä osaltaan harvensi kokouksen osan
ottajien määrää. Mutta ei tämä mitään. Me harvat kokoukses
sa olijat saimme hyvin aikamme kulumaan keskustelemalla ja 
suunnittelemalla. Ja vastapa!stettuja munkkeja riitti syöjää 
kohti enemmän.
Myyjäisten aiheita miettiessämme yksi aihe olikin leivonnai
set . Eräs ruokapiirimme vetäjistä oli jo aikaisemmin luvan
nut leipoa sämpylöitä. Niiden lisäksi päätimme tehdä korva
puusteja, munkkeja, pikkuleipiä ja omenatorttuja. Pikkuleivät 
voi tehdä etukäteen ja ne päätettiinkin tehdä talkoilla noin 
kuukautta ennen myyjäisiä. Mikäli opimme tekemään ^^norimakia'^ 
toukokuun ruokapiirissä voisimme tehdä niitäkin myytäväksi. 
Viime kerralla oli aiheena lastenvaatteet. Jonkin verran 
niitä jäi keskeneräisiksi ajanpuutteen takia ja ne me teemme 
nyt* valmiiksi. pehmeitä, täytettyjä kangaseläimiä aiomme 
myös valmistaa lisää. Mikäli ensi kesä on suotuisa puutarha- 
viljelylle voisimme taas kokeilla mausteyrttien kasvatusta. 
Myös olkikukkien tai muiden kuivakukkien kasvatusta aiomme 
kokeilla.Kuten aina ennenkin on japanilaisten tavaroiden saaminen vai
keaa. Varsinkin arpavoitoiksi sopivista esineistä on puut e. 
Siksi käännymmekin nyt teidän puoleenne. Jos teillä on jo
tain sellaista tavaraa mitä ette enää tarvitse ottaisimme ne 
kiitollisuudella vastaan. Esim, japanilaiset edellisten vuo
sien kalenterit ovat sellaisia joita voimme käyttää joko sel
laisenaan tai tehdä niistä tauluja ja kortteja. Myös japani
laiset lehdet ja kirjat ovat hyvin haluttuja. Tietysti myös 
kaikenlainen muu tavara - suomalain enkin - on tervetullutta. 
"Noutopalvelu*1 Suur-Helsingin alueella toimii allekirjoitta
neen osoitteessa.Yhdistyksemme vuosikokouksessa ehdotettiin että harrastuspii
rit voisivat järjestää myyjäisissä omissa nimissään myyntiä 
tai että ne esittäisivät jotain ohjelmaa. Näin saadut rahat 
ne voisivat käyttää omaan toimintaansa. Tämä tulo ei pienen
täisi yhdistykseltä puolivuosittain tulevaa raha-avustusta. 
Välitiedotteessa 15.3 pyysin harrastuspiirien vastaavia 
ottamaan yhteyttä, mutta kaikki eivät vielä ole mielipidet
tään asiasta ilmoittaneet. Miettikääpä mitä juuri sinun 
piirisi voisi tehdä. Koordinaatioapua saa myyjäistoimikun
nalta, mutta varsinaisen myynnin tai esiintymistapahtuman 
harrastuspiiri joutuu tekemään itse. Ainoa kulu mikä voisi 
tulla harrastuspiirin maksettavaksi voisi olla osa myyjäis- 
tilojen vuokrasta, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä» 
Seuraavan kerran kokoonnumme sunnuntaina 02. kesäkuuta 
klo 15.00. Kokoontumispaikkana on Etelä-Haaga Kauppalantie 
10 A 6. Busseilla 32 (Simonkenttä), 40 ja 41(Linja-auto
asema) ja 63 (Pääpostiasema) pääsee perille. Pois jäädään 
Haagan paloaseman pysäkillä. Ennakkoilmoittautuminen olisi 
suotavaa puh. 570 784. Mukaan olisi hyvä.ottaa viivoitin ja 
sakset. Teemme paperitöitä. Jos sinulla on kuvia tai kau
niita papereita, voit ottaa niitä mukaan. Tervetuloa.
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ザ の お知 ら せ

4月14日に秋のバザーの準備会を予定していました。準備会への参加申し 

込みは電話で連絡するようぉ願いしていましたが、急に入院しなければなら 

なくなってしまいました。入院中私の電話をヘルシンキ電話局の留守番サー 
ビスにつないで：おきましたが、聞き慣れない声にびっくりなさったせいか、 

電話をかけられた皆様のほとんどの方が名前を言わないで受話器をおかれた 

ようです。それに、バザーの準備会の日はめずらしくよいお、天気になった事 

も参加者の数が少なかったひとつの原因になったかもしれません。

でもかまわない！

参加者の少なかったおかげで、私たちは焼き立てホカホカのドーナツをその 

分だけひとり当り多く食べられたのです。

バザーについて皆で話し合っていたところ、ひとつのアイディアとして、 
ケーキという案がでました。料理サークルの一会員がもうすでにパンを焼く 

約束をしてくれていますし、そのほかに皆でドーナツや:お菓子やアッブルパ 

イも作る事に決めました。お菓子は前似って作ることができ・ますから、バザ 
ーの一か月前に皆で作る事にしました。もし五月の料理サークルで「のり巻 

Jの作り方を覚えたらそれもバザーで試そうと思っています。
前回のバザーのテーマは子供服でしたが、その際、時間の都合で作り終え 

なかったものが•まだ何着かあります。それらも今回のバザーまでに作りあげ 

ようということになりました。また、ぬいぐるみはいつでも良く売れるので 

やはり今回も作ったほうがいいでしょ5 〇
今年の夏はドライフラワーの乾燥に良い天気になることを期待して、今か 

ら花をたくさん育てようと考えています。

毎年のことですが、一番よく売れるのはやっぱり日本製の品です。しかし 
日本の品物を手に入れることはなかなかむずかしいです。ですから、会員の 

皆様へお願いがあります。もしお宅にいらなくなった日本製の物があれば、 

取りに伺いますからぜひいただけないでしょうか。たとえば古いカレンダー 

はそのままでも売れますし、またそれを材料に葉書などを作ることもでき浅 

す。日本製の品が一番喜ばれますが、もちろんフィ ンランド製のものもうけ 

とります。

総会で出た案ですが、バザーで趣味のサークルがそれぞれ自分のサークル 
のコーナー、・または自分らのプログラムをもうけたらいかがでしょうか。各 

サークルは、自分たちの売り上げを自分のサークル活動に使え・ますし、その 

売り上げ金によって友の会から出るお金は左右されません。

3月15日の「お知らせ」に、サークル関係者は私に連絡するよう:お願いし 

ましたが、今だに反応がありませんここでもういちどお願いします。あ:なた 
のサークルはバザーにどんな形で参加できるかを考えて下さい。コーデネ 

ーションの手伝いはバザーの関係者がし・ますが、会場での実際の売り出しな 
どはサークルの責任となります。考えられる費用としては、会場の借り代の 

一部負担ですが、それはまだ未定です。

次に集まるのは6月20 13時の予定です。

場所は、エテラハーガ、カウッパランティ エ（Kauppalantie）10 A 6
バスは、32 （シモンケンタより）、40^ 41（リニアアウトアセマより）

63 （中央郵便局より） いずれもハーガ•パロアセマ下車 

参加希望者はS570784まで連絡して下さい。その時は、物さしとハサミを御 
持参下さい。（紙で品物を作る予定ですので和紙もお持ちであればぜひお、願 

い致し喧す。） バザー準備委員会

代表 ヘレナ•グレー
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TAPAHTUNUTTA

Sunnuntaina 21 huhtikuuta pidettiin Kalliolan vapaaopistossa 
Japani-juhla, jonka kunniavieraana ja samalla juhlan suojeli- 
jana oli Japanin Suurlähettilään rouva Takahashi.
Juhlassa kuultiin opettaja Midori Ishiokan ja hänen oppilai
densa soittamaa Koto- ja Shamisenmusiikkia. 150 juhlavieraan 
yleisö sai nauttia myös opettaja Hattorin hienosta japanilai
sesta tanssiesityksestä. Juhlassa oli lisäksi ikebananäytös 
ja japanilaisten tavaroiden huutokauppa. Puuhanaisten edellis
yönä valmistamat norimakit menivät kuulemma hetkessä kaupaksi. 
Machiko Yamada-Alho kertoi, että juhla onnistui hyvin ja he 
olivat myös tyytyväisiä sen tuottoon, joka käytetään CP-vammais- 
ten hyväksi.

Tuija Seppänen

HASHI 1985
Hashin vuoden 1985 teemaksi on kaavailtu ruokakulttuuria.
Teema tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet aiheen käsittele
miselle . Toimituksellisista yksityiskohdista lisää seuraa
vassa välitiedotteessa.
Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Piki Kuusikkoon, puh. 481 415.
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でき ご と

4月21日（日）カッリオのバパーオピストにて、ウーシマー脳性マヒ協会 

の主催で日本祭が催されました。
会場には、高橋大使夫人が来賓として、咬た後援者としてお見えになられ 

・した。
また当日は琴と三弦の師匠である石岡 緑さんとお弟子さんの方々による 

すばらしい演奏があり、服部ハル子さんの日本舞踊は150人の観客を大いに 

楽し・せてくれ・ました。さらには、生け花のデモンストレーションや日本製 

品のセリ市まで行われました。
前夜から用意されたボランティアの方々手製ののり巻もあっという間に売 

れてしずいました。
この催しを日本人として企画した町子山田一アルホさんも、この催しは大 

成功でしたと述べていました。また、売り上もかなりの額になりましたが、 

すべて身体の不自由な方たちのために役立てるとのことですQ

料理サーク ルだ よ り

4月27日の料理サークルのテーマは焼き肉でした。ミサコ・グスタフソン 

先生が、作り方をはじめ、その他いろいろと:おもしろい料理のお話をして下 

さい•ました。

5月18日の料理サークルの集まりでは、「のり巻」や「カッパ巻」などを 

作りました。ピキ・クーシッコさんが指導して下さい宜した。

橋 19 8 5

1985年の「橋」のテーマは食べ物文化を予定しています。これは、料理そ 

のものや食べもの、しいては食生活に関する文化をあらゆる面で取りあげよ 

うというものです。
編集についてなどの詳しいことは、次回の「お知らせ」を御覧下さい。 

また、興味のある方はピキ・クーシッコまで御連絡下さい（卷481415）
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KIELIPALLO
Kielipallo kokoontuu torstaina 25. päivänä toukokuuta ja 
6. päivänä kesäkuuta klo 18 Keiko Yoshizakin luona Väinö
länkatu 15 E 64. P. 795 151.

PUUTARHAJUHLA

Helena Gray järjestää kesäjuhlan JKY:n jäsenille Vallilan 
Siirtolapuutarhassa sunnuntaina heinäkuun 28. päivänä 
alkaen klo 13.0〇,
Ennakkoilmoittautumiset 26.7. mennessä puh. 570 784.
Samalla saa tiedot parhaasta tuloreitistä puutarhaan.

MITEN PÄÄSEE JÄSENEKSI JKY：HYN ??

Jos olet kiinnostunut JKY:n toiminnasta ja haluat liittyä 
jäseneksi JKYihyn, ota yhteyttä puhelimitse esim, yhdistyk
sen sihteeriin Paula Lappalaiseen, puh. 8769065 tai lähetä 
kortti/kirje osoitteeseen: japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry 

PL 305 
00101 HELSINKI

ja kerro, että haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi. 
Yhteydenottosi jälkeen hyväksymme sinut johtokunnan 
kokouksessa, jonka jälkeen saat ilmoituksen hyväksymisestä 
ja jäsenmaksulomakkeen. Maksettuasi jäsen- ja liittymis
maksun (vuonna 85；60 mk + 20 mk) olet automaattisesti yhdis
tyksen jäsen ja saat jäsenpostia ja voit osallistua yhdis
tyksen järjestämiin tilaisuuksiin. Siis tuumasta toimeen.
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ガーデ ン パーテ ィ ー

ヘレナ・グレーさんは、下記の要項にて、ガーデンパーティーを企画し、 
会員の皆様を御招待致し唾す。

日時：7月28日（日）13時より
場 所:Vallilan siirtolapuutarha

※なお、参加希望者は7月26日までにヘレナ（密570 784）すで御連絡下さい 
その時に詳しい道順などを御案内し之す。

友の会の会員にな るには

まず電話でパウラ・ラッパライネン（卷876 9065）まで申し込むか、はが 

きか手紙で会員になりたいことをお知らせ下さい。

Japanilainen kulttuurin ystävät ry.
PL 305 00101 HELSINKI

その後役員会で承認されると、会員になったことの通知状と銀行振り込み 

用紙とがあなた宛てに送られます。会費を支払ったあと、自動的に会員にな 
ります。（1985年度の会費は60MK+入会費20MK）
それからは、定期的に会報が郵送されますし、友の会のいろいろな活動に 

も参加できます。
あなたの申し込みをお待ちしております。
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次の会報にのせる原稿は

7月20日までに編集長まで。

締切厳守のこと！！ '
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