


PÄÄTOIMITTAJALTA

Tällä kertaa lehdessä käsitellään useita tärkeitä aiheita#
Tamnikuusso Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien toimikunta 
jätti mietintönsä opetusministeriölle. Timo Rajakangas tarkastelee 
artikkelissaan mietinnössä esiteltyjä japonologiaan liittyviä ehdotuk- 
sia.On mielenkiintoista tutustua myös opetusministeriön teidotteeseen, 
jossa kerrotaan Suomen ja Japanin välisen kulttuurisopimuksen toteut
tamista käsittelevästä neuvottelusta Helsingissä.
Hiroyuki Tnniguchi avaa keskustelun japanilaisten jo suomnlaisten vä
lisistä suhteista. Hän pohdiskelee kirjoituksessaan miten voisimme Ja
panilaisen kulttuurin ystävät ry:ssä yhdessä tohdä enemmän työtä japa
nilaisen ja suomalaisen vuorovaikutuksen 1isäämiseksi.Halua toistemme 
ymmärtämiseen kyllä on,mutta joskus on vaikeaa ymmärtää toisen osapuo
len ajotuksia ja tunteita kun ei tunne kultxuuria tarpeeksi hyvin. 
Toivon, että jäsenet osallistuisivat aktiivisesti tähän keskusteluun*

Tämän lehden tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaminen. Muun muassa tästä 
syystä olemme sopineet etukäteen lehden ilmestymispäivät. Välitiedo
tetta tullaan edelleenkin lähettämään, mutta johtokunnan toivomus on, 
että tiedotustoimintaa keskitetään enemmän jäsenlehteen# 
Valitettavasti lakon takia on mahdollista, että tämä lehti ei kerkiä 
ilmestymään sovittuna aikana eli 15.5. Toiveenamme kuitenkin on, että 
lehti voitaisiin painaa toukokuun aikana.
15.8. ilmestyvässä lehdessä kerrotoan mm. japanin kielen opiskelu
mahdollisuuksista j〇 siinä on myös tiedot perinnejuhlan ohjelnasta.

Vuoden alussa päätoimittaja vaihtui• Tuija Seppänen joutui luopumaan 
tehtävästä ajanpuutteen takia. Hän on kuitenkin luvannut auttaa tar
vittaessa. Tähän lehteen hän on kääntänyt suomeksi Hiroyukin japanik
si kirjoittaman artikkelin.
Olen ollut JKY:ssä jäsenenä useita vuosia ja lehden toimituskunnas
sa yhden vuoden. Päätoimittajan työ on kuitenkin minulle aivan uutta. 
Kiitokset edellisille päätoimittajille, jotka ovat neuvoillaan ja oh
jeillaan auttaneet minut alkuun.

Hyvää kesää kaikille 〇

Helena Gray



編集長より

今回の会報には、数多く重要なことがらが、取り上げられています。

一月には、ヨーロッパ外の言葉と文化の委員会が、文部大臣にレポートを 
提出しました。ティモ•ラヤカンガス氏は今回の会報に、このレポートに述 

べられている日本学への加入の提案を要約して寄せてくれまIた。また文部 
省からの・•知らせも、たいへん興味深いもので、ヘルシンキて開が•れた日本 
と7インランド間の文化協定の実現について述べられていすす。

すた谷口ひろゆき氏は、日本人とフィンランド人の間に、お"互いに理解を 

深めるための糸口を提出してくれました。彼はこの中で、日本とフィンラン 

卜・の相互の関係が増す中にあって、どうやったら今以上に、共に協力して仕 
事をしていけるかということを考えています。時にはお互いに心から理解し 
あえるでしょうが、多くの場合十分に相手の考えや感情を理解するのは、む 
ずかしいことでしょ5 〇この話し合いに、会員の方もどんどん参加してくれ 

ることを希望し唾す。
今回の会報では、お、知らせ事項もかなり重要だということからも、決めら 

れた日に発行できるよう前もって手配してお・きました。中間のお知らせも今 
まで通りに発行しますが、役員会では、お知らせ事項はできることなら会報 

に掲載していく方針です。

しかし残念なことに今回は、ストライキの影響で発行予定日の5月15日 
には間に合わなくなってしまいました。それでも5月中には印刷が完了すれ 

ば良いのですが•••・〇
次回8月15日発行の会報秋の号には、日本語学習の可能性についてや、ま・ 

た夏祭りのことについてなどを載せる予定です。

今年の初め、会報の編集長が交代しました。というのはトリイヤ•セッバ 

ネンさんは会報の編集のための時間が、どうしてもとれなくなったためです， 

それでも必要な時にはいつでも、手伝ってくれることを約束.してくれました。 
今回の会報にも、彼女は、谷口氏の記事をフィンランド語に翻訳してくれま 

した。
私は長い間、友の会の会員として、また会報の編集委員として一年間活動 

してきました。しかし編集長というのは私にとって全く新しい仕事です。い 
ろいろ:な助言をいただいき、いろいろと協力していただいた以前の編集長に 

心から感謝の意を述べたいと思い唾す。

良い夏をお迎え下さい。
ヘレナ・グレイ
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Johtokunnan kokouksessa 1()・2。 nimoxtiin yhdistyksen varapuheen
johtajaksi Riitta Tateishi (p. 650073), sihteeriksi. Paula Lappa
lainen (p。 8769065) jo rahastonhoitajaksi Riitta Rouhiainen 
(p. 712014) 〇

JÄSENMAKSUKAAVAKKEET on lähetetty 10,3. Viimeiseksi maksupäiväksi 
oli merkitty 30〇4. Jos et ole vielä maksanut - kiireesti pankkiini 
Toukokuun lopulla tarkistetaan jäsenrekisteri. Rekisteriin jäävät 
vain niiden jäsenten nimet, jotka ovat maksaneet jäsenmoksunscj.

OSOITTEENMUUTOKSET
Toisinaan posti palauttaa yhdistyksen jäsenilleen lähettämiä kir
jeitä "Osoite tuntematon"-leimalla〇

Muuttunut osoite on pyritty selvittämään soittamalla osoitetoimis
toon. T ulevan kesän aikana osoiterekisteri siirtyy pois Poliisilai
tokselta ja somalla puhelinpalvelu todennäköisesti loppuu. Tämän 
takin on erittäin tärkeää, että ilmoitatte muuttaessanno uuden 
osoitteenne myös JKY:lle.
Postista sao valmiita osoitteenmuutoskortteja. Kortit ovat ilmai
sia eikä niihin tarvirse laittoa postimerkkejä» 
Osoitteenmuutokset sihteerille: Japanilaisen kulttuurin ystävät ry 
P1 305 00101 Helsinki 10.

Onko sinulla jotain ilmoitettavaa toi mainostettavaa?

Rivi-ilmoitukset tässä lehdessä ovat jäsenillemme ilmaisia.

Ei-jäscnille ilmoitushmnat ovat seuraavat：

1/4 sivu 

2/4 sivu 

3/4 sivu 

4/4 sivu

50 mk

1 00 mk

150 mk

20() mk

IInnoitusten ja mainosten laadinnasta voit tarvitessasi kysyä 
neuvoja päätoimittajalta.



2月10日の役員会で以下のように役職が決定しました。

長

・
. 

会
書
計 

副
秘
会

•リーツタ・立石(密’650 073 )
•パウラ・ラッパライネン(卷876 9065 )
・リーツタ・ロウヒアイネン(密712 014 )

3月1日付で会費の払い込み用紙をお送りしました。支払い期日が4月30 
日落でとなっておりましたが、まだ未払いの方はお早くお願い致します。
5月の末の時点で会費未納者は会員の登録を抹消し疾す。

住所変更

友の会が送った郵便物が時々「住所不明」の判がおされて返送されてくるこ 
とがあります。住所案内に電話をして新しい住所を調べなければなりません。 

しかしこの夏からは、この住民登録所が警察の管轄ではなくなります。そして 
実際問題として電話サービスもなく;なるでしょう。だから一層新住所を知らせ 

てくれることは大変大事なことになります。

郵便局から無料で住所変更知らせのための葉書をもらうことができ、切手も不 

用です。友の会あてにもわすれずに一通！！
住所変更は秘書まで。

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry
PL 305 00101 HELSINKI

なにか会員の皆さんにお知らせすること、宣伝することはあり唾せんか? 

数行のお知らせでしたら会員の方は無料でむのせします。会員以外の方は次の 

通りです。
1/4ページ・ • • 50 mk
1/2ぺージ・・・100 mk
3/4ぺージ・・・150 mk
!ページ・・«200 mk

なお お知らせや宣伝の構図等のことにつきましては御相談に応じます。

編集長まで御連絡下さい。
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Filosofian maisteri Henry H. Leitso kuoli lyhyen vaikean sai
rauden murtamana 24.3.1986 Vantaalla. Hän oli syntynyt 14.2。 

1918.
Henry Leitso valmistui filosofian maisteriksi 1942. Hän toimi 
vastuunalaisissa tehtävissä mm Säterillä jo siirtyi .1947 ulko
maille Courtaulds Ltd:n palvelukseen.
Vuonna 1957 hän siirtyi Rayon Counsultonts Inc., New Yorkin pal
velukseen toimien Japanin sivuliikkeen johtajana» Kaksi vuotta 
myöhemmin Henry Leitso perusti oman konsulttiyrityksen. 
Japanissa Henry Leitso oli noin kolmekymmentä vuotta.
1960-luvun loppupuolella hän toimi suurten japanilaisten yri
tysten mm Nisshin Bon, Teijinin ja Shin Mitsubishi Jukogyon tek
nillisenä neuvonantajana0
Suomeen Henry Leitso palasi viettämään eiäkepäividän ja hän oli 
usein nähty vieras kimonopuvussaon Japanin kulttuuria käsitte
levissä seminaareissa ja tilaisuuksissa.
Japanilaisen kulttuurin ystävät ryshyn Henry Leitso liittyi 
vuonna 1982.

Pekko Petersen-Dyggve

死亡

哲学修士ヘンリ・H ・レイツォ氏が、短い闘病生活の後今年3月24日パン 

ターで亡くなった。氏は1918年2月14日生まれ。
氏は1942年に哲学の修士を獲得し、その後サテリ（レーヨン会社）など 

ではかなり責任ある仕事をし、1947年に外国のコートウールズ株式会社に 

移る。
1957年ニューヨークのレーヨンコンサルタント有限会社に移り、日本支 

社長となる。二年後自分のコンサルタント社を設立する。約30年間日本に 
滞在する。1960年代後半、氏はニッシンボウやテイジンや新三菱重工業な 

どの技術相談役として働く。
フィンランドにて隠退生活を送る。日本文化を取り扱った数多くの講演や 

催し物などには、きもの姿で参加していた。1982年に日本文化友の会の会 

員と左った。
ペッカ ペテルセン•デュダベ
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JAPANOLOGIAN ASEMAAN SUOMESSA LUVASSA HUOMATTAVIA PARANNUKSIA

Euroopan ulkopuolisten kielten j a kulttuurien toimikunta jätti 
tammikuun lopulla mietintönsä opetusministeriölle. Liki 500-sivui- 
sessa mietinnössä s e 1vi te tään laajasti ulkoeurooppalaisten k i e 1 ten 
ja kulttuurien opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä yliopistois
sa ja korkeakouluissa sekä pohditaan edellytyksiä lisätä niiden 
yleistä tuntemusta maassamme. Seuraavassa tarkastellaan mietiri- 
nön sisältöä painottuen erityisesti sen japanologiaa koskeviin 
ehdo tuks i i n ・

Toimikunta katsoo Euroopan ulkopuo1i sten kielten j a kulttuurien 
opetuksen j a tutkimuksen tilan kohentamiseksi tarv i ttavan laajaa 
kehittämisohjelmaa, j onka ki ireellistä toteuttamista se p i tää 
välttämättömänä. Toimikunnan ehdotuksissa on pyritty ottamaan 
huomioon kaksi eri näkökohtaa. Ensinnäkin paineet ulkoeurooppa
laisten kulttuurialueiden tuntemuksen 1isäämi seks i ovat entises
tään kasvaneet, kun yhteydet kyseisiin maihin ovat yleisen kansain
välistymisen myötä viIkastuneet j a niiden a u e m a maailmantaloudessa 
ja kansainvälisessä järjestelmässä y1eensäkin on nopeaa vauhtia 
korostunut. Nopeaa resurssien lisäystä alueella tarvitaan,mikäli 
Suomi aikoo pysyä mukana tässä kehi tyksessä. Toisaalta toimikunta 
p i tää tärkeänä, että-kehittämisohjelma lujittaa tutkimus- j a 
opetustraditioidemme jatkuvuutta.

Maamme rajalliset voimavarat huomioon ottaen on toimikunnan näke
myksen mukaan välttämätöntä, että ulkoeurooppalaisten kielten ja 
ku11 tuur i en opetus kesk i te tään yhteen toimivaan yksikköön, jonka 
palveluita voidaan s i tten käyttää hyväksi m y ö h e ni m ässä vai heessa 
laajennettaessa toimintaa muihin korkeakouluihin. Toimikunta kat
soo Helsingin yliopiston soveltuvan parhaiten täilaisen opetuksen 
keskukseksi tutkimusperinteidensä ja kirjastonsa erikoiskokoelmien 
ansiosta. Sitä paitsi kyseisten kielten ja kulttuurien koulutus
tarve on suurin juuri pääkaupunkiseudulla, jossa ovat myös laajim
mat mahdollisuudet kansainvälisiin kontakteihin.

Helsingin y1iopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien 
laitoksen nykyisiä resursseja toimikunta pi tää yliopiston akatee
misia perinteitä ja tutkimustarpeita ajatellen selvästi alimitoi
tettuina. Kansainvälisessä vertailussa tuskin löytyy monia Suomen 
olosuhteisiin verrattavia maita, joista esimerkiksi sinologian ja 
japanologian oppituoli t puuttuvat kokonaan. Itä-Aas iän opetuksen 
osalta to i m i kun ta katsook i n nyky i sen tilan 〇 levan suorastaan 
•'häpeällinen". Ti lanteen korjuomiseksi es i te tään kaksivaiheista 
lähestymistapaa. Ensi vaiheessa - so. j〇 vuosina 1987-89 - olisi 
Hels ingin yliopi s toon perustettava yhteinen Itä-Aasian k i e1 ten 
j a kulttuurien professuuri j a aasislenttuuri. Samalla tulisi 
lai toksen to imi s to työn helpottamiseksi perustaa sekä kanslistin 
että informaatikon toimet. Toisessa vaiheessa (vuosi na 1990-91) 
toimikunta esittää yliopisto1le erillissta japanologian professuu
ria ja assistenttuuria.

Japanologian asemaan vaikuttanevat myös myönteisesti ulkoeurooppa- 
laisten kielten j a kulttuurien opetuksen j a tutkimuksen yleisten 
edellytysten parantamista koskevat esi tykset. Tuliaisina kehittä-



mistoimina toimikunta ehdottaa mm.:

- oppimaterialin laadinnan tehostamista,
一 kurssipalkkiovarojen lisäämistä käytännön kieli taidon j a 
kulttuurintuntemuksen opetuksen tehostamiseksi,

一 kirjastomäärärahojen lisäämistä, sekä
一 työryhmän asettamista pohtimaan harjoittelun lisäämistä Euroopan 

ulkopuolisissa maissa sekä lyhy i den kielikuraaistipendien j a ' 
apurahojen 1i säämi s tä.

Toimikunta pitää suositeltavana, että myös muiden alojen opetusta 
ja tutkimusta suunnataan nykyi s tä enemmä»» kunkin a 1 a n erityispiir
teet huomioon ottaen ulkoeurooppalaisiin kielialueisiin ja kult
tuureihin, historiaan, taiteeseen, yhteiskuntiin ja elinolosuhtei- 
siin. Japanin merki tystä koros te taan erikseen painotettaessa tar
vetta vahvistaa käy tännön kieli taitoon j a kulttuurintuntemukseen 
tähtäävää opetusta kauppatieteellisessä ja teknill istieteellisessä 
koulutuksessa. Japanin lehtoraatti esi te tään perustettavaksi Tek
nill i seen korkeakouluun ja HeIsingin kauppakox'kuakouluun samalla 
kun tuntiopetusvaroja esitetään varattavaksi japani n opetukseen 
Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa sekä Tampereen ja Lap
peenrannan tekni11isissä korkeakouluissa . Myös japanin kielen 
kääntäjänkoulutuksen järjestämistä esite tään urkittavaksi.

Ulkoeurooppalaisten kielten opetusta olisi voi tava Shcstaa 
korkeakoulujen ulkopuolellakin. Toimikunta esittää tutki ttavaks i 
edellytykset järjestää mahdollisuuksia japanin kielen opiskeluun 
vai innaisena aineena lukioissa. Tutki t ta va olisi m v ö s iriahdollisuu- 
det perustaa Euroopan ulkopuolisten kielten opetukseen erikoistuva 
kielilukio. Aminati11isen koulutuksen osalta toimikunta ehdottaa 
mm. japanin kielen alkeiden opetuksen järjestämistä hotelli- ja 
ravintola-alan oppilaitoksissa. Hyön aikuiskoulutuksessa (keuäyli- 
opi stot, kansalai s- j a työväenopistot) olisi Luo tava asteittain 
mahdollisuudet japanin kielen määriitietoisempaan ia korkeatasoi
sempaan käytännön kieli taitoon ja kultt u ui'intu n tori ukseen tähtää
vään opiskeluun. Toi mikunta suosittelee niin ikään japanin kielen 
kurssin sisällyttämistä lähivuosi na television ja radion opetus
ohjelmiin .

Mietintöön sisältyy myös koko joukko yleisluontaisia suosituksia. 
kulttuurivaihdon laajentamisfehsi Suomen ja Euroopan ulkopuolisten 
maiden välillä koskien mm . kir jal j isuutta , elokuvaa ja teatteria, 
musiikkia, tanssia j a näytteAytoimin taa. Japanilaisen kulttuurin 
ystävät ry : n kannulta on huomion arvoista , että toimikunta ehdot- 
taa määrärahojen lisäystä erityisesti pienten ystävyysseurojen 
kulttuuritoimintaan, esimerkiksi näyttelyiden järjestämiseen 
Mietintö antaa myös toivoa yhuistystä j〇 vuosikausia vai vanneen 
toimiti laongelman helpottumisesesta,  
hark i ttavaks i yhteisten tilojen saamista ystävyysseurojen 
käyttöön ・

Toimikunnan työkenttä on ollut 
ymmärrettävää, että mietintöön 
Kun mietintö säilynee pidemmän 
kartoituksena ,on ehkä paikallaan tussä kirjata muistiin ja 
oikaista japanologiaosuuksissa esiintyvät epätarKkuudet:

sangen mittava, joten on vart»in 
on jäänyt joitak1 n asiavirheitä, 
aikaa erään laisena aiheensa perus
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Timo Rajakangas

多く の改善の余地を残した、フィンランドにおける 

日本学の地位

ヨー ロッパ外言語及び文化委員会は、今年一月下旬文部大臣にレポートを 

提出した。約500ページにわたるこのレポートにおいて、広範にわたって総 
合大学や単科大学におけるヨー ロッパ外の言語や文化の教育や研究の機構を 

明らかにしているだけでなく、フィンランドにおいてそれらに関する一般的 

知識が増すであろうことを考慮している。次にこのレポートの内容に関して 

特に日本学に触れている部分を強調して記してみたい。
委員会は、ヨーロッパ外の言語及び文化の教授や研究の状況が改善される 

には、必然的に急きょ実現されるであろう広範囲にわたる改善計画が必要で 
あると見ている、委員会はそのために二つの異なった見解をあげている。ま 

ずはじめに、ヨーロッパ外の言語及ぴ文化に関する知識を増そうとする圧力 

は、問題になっている国との関係が、一般的な国際化と共に活発になってい 
るとき、また世界経済や国際的な機構におけるその国の状況が、普通のとき 
でさえもりあがりをみせているときにより一層大きなものになってゆくので 

ある。もしフィンランドもこの発展についてゆきたい左らば、この方面で、 

急きょ何らかの手段を講ずる必要があるだろう。一方委員会は、国内に：おい 

て通例となっている教育及び研究をよりしっかりと継続してゆくことも重要 

なことであると述べている。
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我国の限られた財源を考慮すると、娄員会の見解によれば、ヨーロッパ外 

の言語と文化の教授は、必然的に一か所で活動されるだろう。その用役は後 

の段階にお、いて他の単科大学にまで活動が広げられるとき、大いに利用でき 

るだろう。委員会は、ヘルシンキ大学を、通例の研究や図書館の資料等の功 

績に関して、応用しうる最も権威ある教育の中心であるとみなしている。そ 
れを除外してもこれらの言語や文化の教育の必要性は、やはり最も•国際的な 

接触が可能である主都周辺に集中している。
委員会は、・ヘルシンキ大学のアジア・アフリカ言語及び文化研究所の現在の 

あり方を大学のアカデミックな伝統や研究の必要性を考慮しても、明らかに 

それに則していないのではないかと述べている。国際的に比較してみても、 
フィンランドの現状のようにシナ学や日本学の学科が全くない国はほとんど 

みあたらない。東アジアに関する教育という方面から見れば、現在の状況は 
まさに恥ずペき状況と言えるであろうと委員会は述べている。この状況を打 

開するために二段階の方策を提示している。ず第一段階として、1987年〜 
1989年にヘルシンキ大学に東アジア言語及び文化の、教授、助教授を迎えた 
正規の学科を設立する。同時にこの学科の仕事をスムーズに進めるために、 

事務所や情報案内所を設ける。次の段階として（1990年〜1991年）委員会は 

それとは別に大学に日本学の正規の講座を設けることを提案している。
またヨ一ロッパ外の言語及び文化の教授や研究に関する一般的な推測の改 

善に触れた提案は、日本学の状況に肯定的に影響を及ぼし得るだろう。この 
ような啓発的な活動として、委員会は以下のことがらを提案している。

—学習教材の予備の充実。
——実用的な語学能力や文化の知識の学習の充実にともなう講習給与予備費 

の増額
——図書館畠成金の増額、及び

ーヨ一ロッパ外諸国における実習の増加、並びに短期の語学コースの奨学金 

及び援助金の増加等を考慮する準備委員会の設立。

また委員会は、他の分野の教授や研究を現在よりお互いの分野の特徴をさ 
らに考慮に入れ、ヨーロッパ外の言語地域と文化に、aた芸術に、また社会 
や生活状況に向けることを奨励している。商科大学や工業大学の教育におい

て、実用的な語学能力や文化知識を目ざした教授を強化する必要性が強調さ 
れるとき、それとは別に日本の重要性は強調されよう。日本語の教育の職は 

工科大学及びヘルシンキ商科大学に常設されて:おり、非常勤としては、卜〇 

ルク大学,ユバスキュラ大学，オウル大学,タンペレ大学,それにラッペー 

ンランタ工科大学にそれぞれ置かれている。また日本語の翻訳家教育の計画 
も論ぜられている。
ヨー ロッパ外の言語の教育は、大学以外の所に:おいても強化されるべきであ 

ろう。委員会は、高校における選択科目として日本語学習をとりあげる可能 

性を考察している。また同時に、ヨーロッパ外の言語を教える言語専門校を 

設立する可能性も考慮すペきであろう。職業訓練学校の側としては、委員会 

はホテルやレストランの分野における学科に:おいて日本語の初歩の学習等に 

ついて提案している。また成人の為の教育（夏期大学,成人学校，各種学校） 

においては、目的にかなったかなり高度の日本語能力や文化に関する知識を 

得るための学習の可能性を次第につくりあげてゆくべきであろう。段たその 

うえ、近い将来テレビやラジオの教育番組に、日本語の講座をとりあげてゆ 
くことを提案している。

10



またこのレポートには文化,映画，演劇，音楽，舞踊,展示活動等のフィンラ 

ンドとヨー ロッパ外の国々との間にぉける文化交流を広げてゆく一般の人々 
のための活動についても取り上げられている。日本文化友の会としては、委 

員会が、たとえば展示会の企画といった、特に小さな友好団体の文化活動に 

対しての援助金の増額を提案していることは注目に値する。
レポートによれば、もう数年にわたってこういった団体を悩ませてきた活動 

場所の問題を救援するという観測をも提示している。それによると、委員会 
はこういった友好団体が共同で使用できる場所を確保するとい、うことを考慮 

している。

委員会の活動はかなり広範囲にわたっているため、レポートの中にいくつ 
かの誤りがあるのはいたしかたないだろう。しかしレポートがかなり長い間 

ある分野のことがらの原案として保持されるであろうことからも、ここに注 

釈をして、日本学の部分に記された誤りを訂正した方が良いだろう。
— 1985年の終了時における日本文化友の会の会員数（この年の会費を納入 

した会員数）は約200名であった。（レポートでは50名）
— 川田忠明氏は1970年〜74年及び1977年〜81年の間（レポートでは1970年 

〜74年のみ）ヘルシンキ大学に:おいて日本語の非常勤講師として日本語 

教育に従事した。
------- ンキ大学で行われている日本語の基礎コースだけでも、毎年平均 

して33A〜45Aの人が参加している。他のコースへの参加者数は友の会 
発行の「フィンランドに:おける日本学」を参照のこと。’（レポートでは、 

生徒数は年間約20名）

しかしながらこのレポートは、日本学の状況を心配しているすべての人に 
とって、すべての面にわたって大いに歓迎されるものと言えよう。委員会の 

提案は、昨年の秋出された友の会の日本学検討委員会の提案とほとんど同じ 

路線に沿っていると言えよう。——部分的にはより多くの部分が重っている 

レポートは最後に実行してゆく面での問題点を明らかにしている。これらの 

提案があまりにも多くまた広範囲にわたっているということから、それらを 
遂行することがいかに重要かつ急を要するかということが十分に理解されな 
い危険性がある。この問題を考慮して、委員会はレポートが取り上げている 

ことがらを遂行するための実行委員会を設立することも提案している。日本 
文化友の会にとっても、日本学に触れている提案の実現を、自らのこととし 

て手がけ、監視してゆくことは最大の関心事と言えよう。またすでに来年度 
の国家予算案の中に、東アジア言語及び文化の正規の学科を設けるための援 

助金が組み込まれていることからも大いに期待できよう。
ティモ・ラヤカンガス
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Japanilaisvaltuuskannan jäsenet kuvassa vasemmalta lähetystösihteeri 
Toru Suzuki (Japanin Suurlähetystö)• kulttuurisihteeri Mitsuhiro Fu
kuda (Japanin ulkoasiainministeriö), delegaation johtaja Yasuya Hama- 
moto (Japanin ulkoasiainministeriö), toimitusjohtaja Aotohiro Shichi- 
da (Japan Foundation), osastonjohtaja Akia Nakajime (japanin opetus
ministeriö ), jaostopäällikkö Tsukasa Kawada (Japanin ulkoasiainminis
teriö ),Lähetystösihteeri Tokuji Ikeda ei mahtunut kuvaan»

Suomen valtuuskuntaa, vasemmalta esittelijä Monica Melen-Paaso (OpM), 
lehdistöovustaja Kauko Laitinen (SSL,Tokio),vt.lehdistöneuvos Ritva- 
Liisa Elomaa (UM), kulttuuriasiainneuvos Matti Gustavsson (OpM), pu
heenjohtaja osastopäällikkö Kalervo Siikala (OpM) jo kulttuurisihtee
ri Raija Kallinen (OpM). Kuvasta puuttuvat kulttuuriasiainneuvos Ris
to Kivelä (OpM),lehtori Ilmari Vesterinen (JY), Marjo-Leena Rautalin 
(SKTK), sihteeri Helena Priha (OpM) jo pääsuunnittelija Jouko Seppä
nen (TKK).
Valokuvat: Jouko Seppänen
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OPETUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA
Suomen ja Japanin välisen kulttuurisopimuksen toteuttamista käsitte
levät kolmannet neuvottelut järjestettiin Helsingissä huhtikuun 11» 
päivänä 1986. Suomen valtuuskuntaa neuvotteluissa johti osastopääl
likkö Kalervo Siikala opetusministeriöstä ja Japanin valtuuskuntaa 
Yasuya Hamamoto Japanin ulkoasiainministeriöstä.

Kokouksessa valtuuskunnat ilmaisivat tyytyväisyytensä maiden välis~ 
ten kulttuuri-, opetus- ja tiedesuhteiden jatkuvan kehityksen joh-
dosta. Valtuuskunnat pitivät tärkeänät eträ ulkoeurooppalaisten 
kulttuurien ja kielten opetusta käsitelleen komitean japanin opetuk
sen kehittämistä koskevat ehdotukset voitaisiin toteuttaa, mikä oli
si olennaisen tärkeää Suonen ja Japanin välisten suhteiden kokonais
kehityksen kannalta.

Tulevana kolmivuotiskautene Suomi osallistuu yhteispohjoismaisen 
Scandinavia Todoy-kulrtuuritapahtuman järjestämiseen Japanissa 
1987-88. Japanilainen osapuoli ilmoitti olevanso valmis järjestä
mään Suomessa modernin japanilaisen arkkitehtuurin näyttelyn, japa
nilaisia puutarhoja esittelevän kuvonäyttelyn sekä juiistenäyttelyn. 
Japanilainen Jiuta-mai-ryhmä vierailee Kuhmon musiikkijuhlilla tänä
vuonna.

sääntymässä maiden välillä.
Eri alojen asiantuntijoiden väliset yhteydet ja yhteistyö ovat li-

 Japonologioa käsittelevä semnaori jär
jestetään Jyväskylän yliopistossa ensi syksynä ja yhteisiä seminaa- 
ro j a muotoilun ja runouden alalla samoin kuin kouluviranomaisten val
tuuskuntien vaihtoa suunnitellaan»
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せ ら 知 お の ら か 省 部 文 ド ン ラ ンィ フ

フィンランドと日本の文化協定の実現を取り扱かった第3回の会談が、今 

年4月11日にヘルシンキで開かれました。この会談においてフィンランド 
側は文部省のカレルボ・シーカラ氏がフィンランドの代表団を率い、日本側 

の代表団は日本の外務省より浜本 ヤスオ氏が率いました。
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JAPANILAISET - SUOMALAISET

Tämän vuoden- tammikuussa tuli kolme vuottani täyteen JKYsn johtokun^ 
nan jäsenenäa Tänä aikona olen osaltani yrittänyt parhaani ollakseni 
hyödyksi Suomen ja Japanin välisessä kulttuuriyhteistyössä• Kolme
vuotta on kulunut kuin huomaamatta ja ollakseni rehellinen en voi sa«* 
noa9 että kuluneen kolmen vuoden aikann olisi saatu mitään näkyviä 
tuloksia aikaan. Tänä aikana järjestettiin useita tapahtumia. Mutta 
lähes yhtä.usein sattui niin, että suomalaisten ja japanilaisten mio- 
1ipiteiden välillä ilmeni ristiriitaisuuksia. Joka kerran kun näin 
tapahtui tunsin kuilun kulttuuriemme välillä, ja samoin joka kerran 
mietin eikö asialle voisi tehdä mitään. Useat japanilaiset ovat va
littaneet, että vaikka suomalaisille kuinka selittäisi on se turhaa. 
(Anteeksi vaan suomalaiset .) Toisaalta olen kuullut myös monen suo
malaisen turhautuneen pohtiessaan mitä japanilaiset lopultakin ajat- 
televat sisimmässään. Minä henkilökohtaisesti, itsekin japanilaisena, 
toivon, että suomalaiset jotka ovat tekemisissä japanilaisten ja Ja
panin kulttuurin kanssa voisivat ymmärtää meidän ajattelutapamme mo
tiiveja» Toki minulle itselleni riittäisi se, että itse opin jotakin 
suomalaisuudesta ja suomalaisten ajattelutavasta ja tavoista ' japa
nilaisena Suomessa asuessani. Mutta JKY:n kehitystä ajatellen tai 
jopa Suomen ja Japanin välisen kulttuuriyhteistyön edistämisenkin 
vuoksi (jos saan luvan ilmaista asian näin suureeilisesti, silkas
ta itsetehostustarpeesta) olisin iloinen jos edes muutoma kallis
taisi korvonsa yhden japanilaisen sanottavalle.

Ensiksi sananen niille suomalaisillo, jotka 
laiset oikeastaan sisimmässämme ajattelemme. 
tietoisuuden pohjalla on ajatus, että jotkut 
sanomattakin, käy usein niin, että unohdamme 

pohtivat mitä me jopani-
Koska japanilaisten 
asiat tulisi ynvnärtää 
sanoa jotakin, joko var

sinkin toisessa maassa olisi välttämättä sanottava. Son jälkeen onkin
jo yksilöllisiä erojas joku luopuu tarkentamisesta ja selittämisestä, 
koska ei kuitenkaan tulisi ymmärretyksi• Toinen taas jatkaa eikä lak
kaa yrittämästä tullakseen ymmärretyksi. Itse sijoittunen johonkin 
näiden kahden äärimmäisen suhtautumistavan keksivaiheille. En ehkä
jaksa loputtomiin selittää tullakseni ymmärretyksi, nutta en toisaal
ta liian helposti anna periksikään. Yritän olla optimistinen ja usein 
yritän olla välittämättä - joka tapauksessa japanilaiseen tapaan, jo
ka ei salli toista ihmistä loukattavan, selvittämällä asian sillä het
kellä porhoin päine ymmärrソksen kustannuksella, rämä saattaa antaa ul
komaalaiselle sen vaikutelman, ettei miestä oikein tiedä mitä todella 
ajattelemme.

Sen vuoksi toivoisint että suomalaiset kyselisivät vaikka kyse olisi 
kuinkakin pienestä asiasta. En. usko kenenkään japanilaisen siitä pa
hastuvan -päinvastoin. Monet japanilaiset ilahtuisivat jos heitä 
pyydettäisiin kertomaan enemmän. Japanilaiset ovat sitäpaitsi ehkä 
liiankin tottuneita keskeyttämään toisensa, ja siihen, että heidät 
keskeytetään» Ymmärrän toisaalta myös hyvin, että suomalaisille täl
lainen kyseleminen ja keskeyttäminen pienissä asioissa voi olla vai
keaa ja joskus turhauttavaakin. Olemmehan molemmat ujonpuoleisto kan- 
saa0

Liittyessäni JKY:iin olin asettanut suuret odotukset 
mintaan, joiden suhteen jouduin melko pian pettymään, 

liittyy maani kulttuuriin oli minulla

yhdistyksen toi- 
Koska yhdistys 
japanilaisena 
japanilaisia

ja sen toiminta
jäsenenä tietyt ennakko-odotukset siitä kuinko meitä
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日本一人・フィンランド人
谷口 ひろゆき

今年、1 9 8 6年の1月まで、実に3年間に渡って友の会の役員をつとめてきた.この間なんと 

か日本とフィンランドの間の文化交流に役立つよう、とにかく無我夢中でやってきた.気が付いた 

ら3年もたっていたというわけだが、振り返ってみるとなにもしないうちに3年がすぎてしまった 

と言うのが正直な気持ちだ。この間いろいろな行事があったわけだが、フィンランド人の意見と日 

本人の意見とが食い違ったことも何回かあったと思う。そのたびに文化のギャツ、プを感じてきたわ 

けだが、また同時に何とかならないものだろうかとそのたびに思ったのも事実だ。多くの日本人が 

いくらフィンランド人に言っても無駄（フィンランド人の方ゴメンナサイ）と言っているのを耳に 

する反面、また何人かのフィンランド人が、日本人は何を考えているのか解らないと言っているの 

も事実だ。私自身、一日本人として、少なくとも日本に関心を寄せているフィンランドの方々に、 

我々日本人はどういう事を考えているのか解っていただきたいというのが偽らざる気持ちだ。実際 

は日本人である私がフィンランドに住んでいるのだから、私がフィンランドの生活様式を学び、フ 

インランド人の考え方を理解すれば用は足りるわけだが、今後の友の会の発展のためにも、日本と 

フィンランドの文化交流のためにもーたいそうなことを書いてしまったが、実は自己満足のために 

ーー日本人のたわごとに耳を傾けていただければ嬉しい。

まず、日本人は何を考えているのかわからないと思っておられるフィンランド人の方々のために 

一言。我々日本人は言わなくてもわかってもらえるという考え方が根底にあ・るため、特に外国では 

必ず言わなければならないような事までつい言いそびれてしまう事がよくある。そこから先は個人 

的にかなり差があると思うが、ある人はどうせわかってもらえないのだからと塞ぎ込んでしまい、 

またある人はそういう自分を反省して何とか通じるようにつとめる。私自身はどうやらこの両者の 

中間的な立場のようだ.とことん通じるまで話をすることもしないが、かといって塞ぎ込んでしま 

うわけでもない。楽天的に忘れてしまうこともあるような気がする。とにかく一一般の日本人のよう 

に、相手を傷つけないようにその場を取り繕ってしまう。こういう姿が外国人から見れば、何を考 

えているのかわからないというふうに映るということは、しばしば言われている。

そういうわけだからフィンランド人の方々に望むことは、どんな些細なことでも根掘り葉掘り質 

問をして欲しいということだ.いろいろ聞かれて怒りだす日本人は少ないだろう。むしろ嬉しく思 

う人もいるかもしれない。それもある意味では、日本人は人を干渉し人に干渉されることにあまり 

にも慣れ過ぎているせいかもしれない。しかし、この質問をするという些細な行為がフィンランド 

人にとってどんなに難しくどんなに面倒臭いかということもよくわかる。それに我々日本人とフィ 

ンランド人とは共にはずかしがりやの国民でもあるのだから。

私が友の会に入って、初めの期待を大きく裏切られたことがある。それは、この会が日本に関す 

るグループなのだから、我々日本人がどんなに「ちやほや」されるだろうと考えていた事が最初に 

して見事打ち破られてしまったことだ.こう言ってもビンとこないフィンランド人の方々のために 

、日本におけるこの手のサークルについて少々書いてみたい。日本には外国の文化を研究するグル 

ープは、ビンからキリまでかなりの数がある。例えばドイツの事を研究する会があったとしょう. 

そこにたまたまドイツ人が入会したとすると、日本人は寄ってたかってそのドイツ人を宥めすかし 

て、かつぎあげてしまう。そしていろいろな事を企画しては、そのたびに引つ張り出して、結果的 

には、良い意味でとことんまで利用してしまう。それもある意味では、日本に根強く残っている外 

人コンアレックスの裏返しの現象のような気がしないでもない。そうは言っても、こういう事に関 

しては日本人は実に積極的であり、その行動力には目を見張るものがある。

それがこの国では少々勝手が違う。この会に初めて入会した日本人の方はおそらく少なからずこ 

のことを感じられたのではないだろうか。要するに初め我々はヤル気満々で入会してきたのである 

。何か困ったことがあったらやってあげたいとか、事あるごとに利用されてあげようじゃないかと
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"käytettäisiin hyväksi** toiminnassa - tämä käsitys romahti heti kät
telyssä. Jotta suomalaiset lukijat ymmärtäisivät mitä tällä ajan ta
kaa, voin vertailun vuoksi kertoa miten Japanissa vastaavanlaisissa 
yhdistyksissä on asian laita. Japanissa on jos jonkinlaisia seuroja, 
pieniä ja suuria yhdistyksiä, joissa tutkitaan vieroen moon kulttuu
ri a. Ottakaamme esimerkiksi vaikkapa yhdistys, jonka 
saksalaiseen kulttuuriin.Jos yhdistykseen liittyisi 
jäsen japanilaiset suorastaan hyökkäävät tämän luo 
raan korokkeelle. Jos on kyse jostain tapahtumasta

toiminta liittyy
joku saksalainen 
ja nosravot vie- 
tei ' tempauksen

suunnittelusta japanilaiset vetävät 
sä tarkoituksessa, "hyväkseen1* tätä 
Voi olio,että tässä menettelyssä on 
ten "ulkomaalaiskompleksista", mikä

tämän mukaan ja käyttävät, hyväs- 
ihmistä tai hänen tiotämystääno 
myös jotain jäänteitä japanilois- 
edelleen saottaa jossokin syväl

lä kummitella. Oli kuinko oli, japanilaiset ovat todella mä(jrätietoi-
sia tässä suhteessa ja heidän siinä yhteydessä osoittamaa toiminto- 
tarmoaon voi vain ihnetellä.

Tässä moossa on toisin. Luulen, että jokainen yhdistykseen liittynyt 
japanilainen jäson on jossakin vaiheessa tuntenut samoin. Me olemme 
liittyneet yhdistykseen täynnä tarmoa toimia yhdessä. Olemme olleet 
varautuneita auttomaon, jos syntyy ongelmia, antautuneet käytettävik
si. Joskus tuntuu kuin meidät olisi heitetty yli laidan.Japanissa on 
käsite: "Edokko kishitsu** (edolainen mielenlaatu)• Jokaisessa japani
laisessa on enemmän tai vähemmän talloista mielenlaotijo• Jos meiltä 
pyydetään palvelusta, autamme vaikka so edellyttäisi jonkin verran 
henkilökohtaisia uhrauksia。 Jos apuamme tarvitaan, on vaikea kieltäy
tyä. Tunnemme itsenne imarrelluiksi, muttovaikka sen tiedostaisimme- 
kin imarteluksi suostumme usein ennen kuin edes huomaammn• Tämä on
ennen kaikkea miolialakysソmys. En tiedä ovatko suomalaiset niin vaka
vamielisiä, mutta he eivät kovin helposti aseta toista jalustalle.En 
tietenkään tarkoita, että tästä lähin toivoisimme tulevamcne imarrel
luiksi ja että tietämystämme arvostettaisiin. Haluan vain esittää tä
män yhtenä esimerkkinä joka voisi valaista kansojemme luonteen jo ta
pojen erilaisuudesta, jonka toivon myös suomalaisten ottavan huomioon. 
Vaikuttaa kuin suomalaisten ajattelutavan voisi kiteyttää karkeasti 
yhteen sanaan: järkiperäisyys• Jos ei voi tai osaa, niin ei osaa.Jos 
ei halua tehdä niin ei - jos haluaa niin tekee• 
omaa kantaansa, eikä kovin helposti jousta. Tämä 
tuu japaniloisesta joskus jopa töykeältä. Tässä 
ehkä yksi syy miksi jotkut japanilaiset luopuvat
kuitenkaon kannata. Olisiko niin, että tämä suomaloisillo yleinen a-

Jokainen puolustaa
joustamattomuus tun-
päättäväisyydessä on 
selittämästä - ei se

senno kulkea vain Momaa tifitään" olisi se este, toimimiselle ryhmänä 
tai yhteisönä? Japanilaisten on toisaalta hyvin vaikea toimia yksi
nään» Heissä istuu vielä tiukasti se ajatus, että ennmmistön mielipi
de on oikea ja siihen alistuminen on hyve. Japanissa oli joitakin vuo
sia sitten muodissa lentävä lauso: "Kyoj in, Taiho, tamago-yakiM• En 
usko että on montakaan suomalaista, jolle kyseisellä lauseella oiisi 
mitään merkitystä. Heille haluan selventää lausetta: * Kyojin* oii tuo
hon aikaan suosituin base-ball-joukkue, * Taiho* taas oli suosittu su- 
mo-painija jo z tanago-yaki* eli omeletti on tietenkin sitä mitä on, 
mutta sanalla suosituin riisin lisukkeena tarjottu ruokalaji keski
verto j apani laisessa kodissa. Tämä kuvaa mielestäni keskivertojapani
laisen ajattelutapaa eli taipumusta suosia voimakasta hahmoa. Ja ku
ten monet ovat huomanneet: kun lumivyöry kerran on lähtenyt liikkeel
le , sitä on vaikea pysäyttää. Koska me japanilaiset olemme kasvaneet 
tällaisessa ympäristössä epäröimme ilmaista yksityisiä meilipiteitäm
me ryhmän edessä toi toimia oman päämme mukaan. toisaaltaf koska yh-
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いった意気込みでいたのが、何か肩すかしを食ったような気になってしまう•日本には江戸つ子気 

質と言う言葉があるが、日本人は多かれ少なかれこういう面を持っているのではないだろうか・頼 

まれれば少々の事は犠牲にしてでもやってあげる、つまり頼られていると思うとイヤとは言えない 

•煽てられるとそうとわかっていても、つい、いい気持ちになって引き受けてしまう.それは多分 

に気分の問題なのである。フィンランド人の方々は真面目なのかほとんど持ち上げてくれない.も 

ちろんここで、そうして欲しいと言っているのではなく、そういった習慣、国民性の違いを少しで 

もわかっていただきたいだけのことである.思うにフィンランド人の思考方法は」口に言って合理 

的なのではないだろうか.合理的に割り出し、できないものはできない.そしてやりたければやる 

、やりたくなければやらない.そこには:確固たる意志が働いていて、ちょっとやそっとじゃ動かな 

い.そしてその決定は日本人にとって一見冷たく感じることさえある.そういったことが日本人側 

からみるとフィンランド人は融通がきかないということになるのではないだろうか.フィンランド 

人は良い意味にも悪い意味にも常に何事においてもI我道を行く」なのではないだろうか.したが 

って団体やグループで行動することの難しい国民なのである.

一方日本は、逆に個人で行動することの難しい国なのではないだろうカ、.大衆の意見=善という 

考え方が根強く残っており、それに従わないものは異端者のようにみられる.もう何年も前の事だ 

が、日本で「巨人、大・、卵焼きJという言葉が流行した.はたして何人のフィンランド人がこの 

言葉の言わんとしている事が理解できるだろうか.フィンランド人の方々のために言葉の意味を少 

々説明するが、巨人とは当時最も強く、最も人気のあった野球チームであり、大・もやはり当畤最 
も強く最も人気のあった相撲取であり、卵焼きは卵焼きであるが、平均的日・人にとって最もポビ 

ュラーで手軽なおかずなのである.すなわちこの言葉は一般的な日本人の傾向、強者指向の傾向を 

あらわしており、そして多くの人が指摘しているように、いったん雪崩現象がおきるとそう簡単に 

は食い止めることはできない.

我々日本人はこういった環境で育っているため、人前で確固とした自分の意見を述べ、常に自分の 

意志に従って行動することに知らず知らずちゅうちょしている.反面、人との協調性は晴れている 

ので、いざお祭りだというとすぐに人が集まって和気アイアイと楽しく盛り上げることができるの 

である.

今まで書いてきた事はあくまで平均的な日本人、フィンランド人のことであって、もちろんすべ 

てがそうだというわけではない.全くこういう事を思わない日本人の方もいらっしゃるだろうし、 

日本人以上に日本的な考え方のフィンランド人の方も実際何人か知っている.要は少しでも日本と 

フィンランドの間の清を埋めるのに役立てばと思っているわけだが、ある国の文化を学ぶというこ 

とは表面的なことがらだけを学ぶのではなく、その根底にあるその国の人々の考え方、ひいては心 

を理解し感じとる事に他ならないと私は考えている.日本には、日本人にさえ忘れられつっある日 

本の心がある.日本の文化を通して、また日本人と接することによって真の日本の心を学び、感じ 

とって欲しい.その一つに長い日本の歴史を通して培われてきた「相手への思い遣り」の心がある 

が、我々日本人もこの心を大切にしていきたいものである.そして日本とフィンランドの文化交渣 

のためにも、お互い同士もっともっと理解を深めあう必要があるのではないだろうか.相手を思い 

遣りながら.

もう少し書いてみたいことがあるのだが、今回はこの辺で筆を置く.紙面の都合上許されれば、 

次号で再び筆を取りたい.これを読まれた方で、違った考えの方、どこかおかしいと思われた方が 

いらっしゃったら、ぜひ私個人、又は会報の編集部宛に意見を寄せていただければ嬉しい.
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tonäisyyteen kuulumisen tunne on niin vahva, on helppo yhtyä toisten 
iloon ja hauskonpitoon esimerkiksi yhteisissä juhlissa ja perinneta
pahtumissa®

Se mitä edellä olen kirjoittanut, koskee luonnollisesti keskiverto- 
japanilaista tai -suomalaista eikä sitä niin olion pidä yleistää» 
On varmasti paljon japanilaisia, jotka eivät ajattele näin» Toisaal
ta olen tavannut monia suomalaisia, jotka ovat enemmän Mjapanilaisia** 
kuin japanilaiset itse. Olon tällä kirjoituksellani tahtonut edes 
hiukan pienentää sitä kuilua, joka kulttuuriemme välillä'on. Toista 
kulttuuria ei voi sanoa tuntevansa pelkästään pintapuolisia ilmiöitä 
tarkastelemalla0 Tulisi mielestäni yrittää tunkeutua ajatusten taus
taan asti ja pyrkiä ymmärtämään vierasta kulttuuria tästä lähtökoh- 
dasta« Japanissa on japanilaistonkin joskus unohtama japanilainen 
KOKORO (sielu, henki) • Toivon, että suomalaiset voisivat oppia ymmär
tämään jotoin tästä kokorosta japanilaisen kulttuurin ja japanilais
ten ihmisten välityksellä. Yksi erimerkki tästä japaniloisuuteen liit
tyvästä käsitteestä, joka kertoo jotain japanilaisesta kokorosta on 
kautta historian säilynyt "aito e no omoi-yariM eli toisesta välittä
minen ,toisen huomioon ottaminen. Toivon, että me japanilaisotkin 
muistaisimme vaalia tätä arvokasta kokoroa. Sen avulla voimme edistää 
vuorovaikutusta kulttuuriemme välillä sekä pyrkiä ymmärtämään toisiam
me entistä syvemmin. Toisistamme välittämällä...

Jatkaisin mielelläni aiheesta pidenpäänkin, mutta lopetan tällä ker
toa tähän. Mikäli jäsenlehden palstatila antaa myöten jatkan mielellä
ni ensi numerossa. Siksi toivoisin lukijoilta rehellistä palautetta 
kirjoituksestani, varsinkin siitä missä kohden olitte eri mieltä. Pa
lautteen voi osoittaa minulle suoraan tai lehden toimitukselle.

Teksti: Hiroyuki Täniguchi 
Suomennos: Tuija Seppänen

Suomentajan huomautus: Kulttuurien ja ajattelutapojen erilaisuus on ' 
kääntäjän ensimmäinen vaikeus käännöstyössä - koskaan ei voi olla var
ma onko sittenkään tulkinnut oikein alkuperäistekstiä. Tämä vaikeus o- 
li myös tätä tekstiä suomennettaessa.
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KANTANIN TYYNY - JAPANILAINEN PEER GYNT ?

Yhdistyksemme on syytä olla ylpeä teatteripiiristäme, se toteuttaa 
todello vahvasti ja rohkeasti tavoitteitonme: jopamloisen kulttuu- 
rin tutkimista ja tunnetuksi tekemistä., 26. tQmm?.k(Jura oli Itäkes
kuksen monitoimitalon näyttämöllä ensi-illassa jälleen Yukio Mishima, 
hänen No-näytelmän modernisointinsa HKantomn tyyny".

Alkuperäisen näytelmän juoni on hyvin yksinkertainen: jokainen, joka 
nukkuu yönsä Kantonin majatalon ihmeellisellä tyynyllä, näkee yön ai
kana unen elämästään ja sen nahdollisuuksista ja saavuttaa voloistuk- 
sen. jos on sille otollinen〇 Mishiman näytelmässä tämä ihmeellinen 
tyyny on joutunut lahjakkaan nuorukaisen, Jiron, entisen lastenhoita- 
jcn luo. Jiro on selvästi Mishiman oma kuva:jo hソvin nuorena hän yli
voimaisen lahjakkuutensa ja työkykynsä ansiosta on menestynyt loista- 
/QSti, mutta menestys ei mil?.ään tavoin kuitenkaan tyydytä häntä vaon 
jättää tyhjyyden tunteen. Jiro on päättänyt jättää maailnion taakseen 
ja tulee lastenhoitajan luo saadakseen nukkua yönsä ihmeellisellä 
tyynyllä.Lastenhoitojän estelyistä huolimatta näin tapahtuukin ja aa
mulla Jiron suhde maailmaan on muuttunut:lastenhoitajan kuollut puu
tarha on yön aikana puhjennut lehtiin ja kukkiin。

Miten tämä näytelmä tulisi ymmärtää?Siitä avautuu monenlaisia tulkin
nan mahdollisuuksia. Teotteripiirin monisteessa viitotaan siihen mah
dollisuuteen, että Jiro murtaa perinteisen valaistumisen ajatuksen 
siinä, että hän kykenee vastustamacn tyynyn voimaa ja löytää oman 
tiensä ohitse perinteisen viisauden,Yhtä hyvin toiswalta voisi ymmär
tää asian niin,että tuliessaon lostenhoitajon luo Jiro luulee olevan- 
sa valaistunut, mutta ei ole sitä:häneltä puuttuu se ilo,vapautunei
suus ja mahdollisuus rakastaa moailmao sellaisena kuin se on, jotka 
hän saavuttaa vasta Kantonin tyynyn avulla. Hyvin selkeä olisi ehkä 
myöskin omaelämäkerrallinen tulkinta, jossa Jiro edustaa Mishimaa 
itseään. Kirjailijan elämäkerran perusteella ei ole vaikea ymmärtää, 
miksi hän koki aikuisena elämisen tyrnpeänä j a toivottomana j a kalpa
si ikuisesti varhaisen lapsuutensa täydellistä ja kaunista äitiä, 
jonka hän menetti aivan liian varhain. Näytelmässä Jiro löytää las
tenhoitajan, joka on siirtänyt taloonsa Jiron lapsuuden lastenhuoneen 
kaikki tavarat samassa järjestyksessä,jossa olivat tämän lapsuudessa. 
Näytelmän teema on, että maailmassa ei ole mitään hyvää. Se on vain 
täynnä itsemurha-ajotuksia, sadismia jo masokismia. Jos menet naimi
siin, j oudut naisen alistamaksi j jos saat lapsen, näet oman kurjuute
si toistuvan hänessä; jcs elät niin irstoilet; jos menestyt, muiden 
kateus repii sinua; jos himoitset valtao et osaa sitä käyttää ja si
nua vihataan. Lapsen puhtauden voi stii1ソttää vain äidin sylissä, maa- 
iIma on täynnä likaisia viettelyjä0Jiron ratkaisu on sama kuin länsi
maisessa kirjallisuuaessa Peer Gyntin: itsekkyytensä ja rakkaudenky- 
vyttömyytensä vuoksi kumpikaan näistä sankareista ei pysty käyttämään 
aikuisen maailman tarjoamia mahdollisuuksia ja heidän ainoa teソttymyk- 
sensä on ikuisesti puhtaan Solveig-äidin sylissä. Tämän teeman toi 
hienolla tavalla näkyviin näytelmän päätösmusiikki,joko tuntui lävis
tävän kaksi kulttuuria. Muutoinkin musiikki (Juha-Petri Tyrkkö) oli 
hyvin imponoivaa ja mielenkiintoista»
Teatterin työskentely on kaikin tavoin kypsynyt jc kasvanut edellises
tä produktiosta. Näyttelijät tuntuvat paljon varmernrnilta ja selkeammil- 
tä kuin edellisellä kerrailo j〇 pahimmat amotöörivirheet on saotu kor- 
jatiuo.Jos jotakin haluaisi polemisoida, niin ehkä liikkeen toissijai
suutta. Monet teatterigurut korostavat sitä, että liike on tect- 
teritoiteen ydin, siinä teatteri eroaa radiokuunnelmosta® Näytelmä 
tulisi esittää siten, että se voidaan ymmärtää, vaikk,o teksti olisi
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täysin käsittämätöntä kieltä. Liikkeellä on siis primääri asema, 
tässä esityksessä sillä sensijaan oli säestävä tehtävä. Ihmisen nor- 
monlissa tilanteosso ensimriäisenä on ajatus,ojotus aiheuttaa 1iikkeen 
j〇 !iike seuraa hソvin nopeasti ajatusto, puheen tehtävä on useimmiten 
kommentoida ojatusta kun se t "ihmisen sisäisenä monologina^ on j〇 kul
kenut pitkälti eteenpäin. Mishiman teksti on kai lähinnä ymmärrettävä 
melko realistista näyttelemistä vaativaksi ja silloin puhe oi voi ta
pahtua yhtä aikaa ajatuksen kanssa vaon näyttelijä joutuu ensin ilnai
senaan liikkeellä ja mimiikalla ajatuksensa jo vasta sen* jälkeen sano
maan sen verbaalisti. Tämä näyttclemistopo korostaisi puheen kaksija
koisuutta eli sitä, että repliikki ei ainoastaan kerro ajatuksia vaon 
samalla se alleviivaavalla tavalla saloa roolihenkilön todellisia 
ojatuksico

Ehkä olisi toivonut myöskin selvempää kantaa siihen, mikä oli teatte- 
ripiirin tulkinta näytelmästä. Katsojan 
nen on eräänlaista keskustelua näytelmän

kannolto näytelmän seuraami- 
tekijoiden kanssa: katsoja

mieltää kokemustensa perusteella tekstin 
det jo haluaisi mielellään tietää, minkä

ja sen avaamat mahdol1isuu- 
konnan ohjaaja ja näytteli

jät ottavat näihin tulkintoihin. Tehtソ esitys, niin kuin omotöoriosi- 
tykset helposti, jäi tässä suhteessa jollakin lailla harmaaksi. Ehkä 
meille amatööreille on ominaista liiallinen kunnioitus kirjailijaa
kohtaan, halu esittää hänet "väärentämättä" eli kaikkia mahdollisuuk
sia korostaen. Kurosawcn näkemykseen kuningas Learista jossa ohjaaja 
ottaa hyvin vahvan ja oikeastaan aika yllättävän kannanoton nostaes
saan keskeiseksi teemaksi vanhan Learin kasvun oman syyl).isyytensä 
ja kelvottomuutensä näkemiseen, havaitsee eron ammattitaiteilijan ja 
amatöörin välillä. Ammattitaiteilija sanoo vahvasti: "Tästä minun 
mielestäni on ennenkaikkea kysymys"t amatööri tac.s: "Kirjailija on 
varmaan tarkoittanut yhtä sun toista"• Katsojan kar.nalto edellinen 
haastaa paljon voimakkaammin älylliseen, esteettiseen ja eettiseen 
työskentelyyn.

Roolien toteuttamisessa kuvittelisin tärkeänä rajoituksena olevan
tnatteripiirin pienuudessa ja samanikäisyydessä. Ainakin länsimaisen 
katsojan on vaikea eläytyä ajatukseen, että Kiku (Arja Björkman) on 
hoitanut Jiroa (Seppo Kangaspunta) vauvana ja mahdollisesti imettä
nytkin häntä. Ikäeron puuttuminen toisaalta korosti suhteen eroottis
ta luonnetta, mikä sekin kyllä sopii mielestäni Mishiman psykodynaa- 
miseen tuikitsemiseen.Näytelmä on ennenkaikkea Jiron näytelmä j□ Sep
po Kangaspunto sopi hyvin ulkonaiselta hohmoltaan rooliin ja vei sen 
varsin vakuuttavasti läpi.Noipäärooleisso Arja Björkman ja Liisa 
Nuppala kaunottareno toteuttivat kauniisti nimenomaan No~perinnettä, 
näytelmän ajattomuuden ja abstraktisuuden, arkitodellisuuden yläpuo
lelle kohoamisen ajatusta. Muut esittäjät (Ilkka Riippa, sihteerinä 
ja lääkäriryhmän jäsenenä, Pekka Laitinen ja Matti Jソ!hä herrasmies- 
rooleissaan ja Matti Eronen ja Riitta Salastie lääkäreinä) toteutti
vat varsin pystyvästi ohjaajän ajatuksen uni jakson taittumisesta sur
realismiin. Lavastus (Anne Kurjonoja) ja pukusuunnittelu (Joona Kur- 
j enoj a) sekä meikit (Te rhi-L.oena Rekki) oi ivat löytänee t tyylikkään 
yhteisen linjan perinteisen japanilaisen abstraktin teatterin j〇 mo
dernin realistisen suuntauksen yhtoensulautuksessat joto tuki onnis
tuneesti tanssiryhmä (Taru Ahlbäck, Niina Saarinen, Anne Lindström), 
Ja ennenkaikkea ソhdistys on velkaa suuren kiitoksen Koiko Yoshizakil- 
le tahdosta ja kソvystä toteuttaa tämä tソソ!ikäs esitys. Nyt kun hän 
ja Matti Eronen ovat kääntäneet näytelmän suomeksi saattaa moni yh
distyksen jäsen olla halukas saamaan sen myös itselleen. Ehkä näytel
män teksti julkaistaan myöhemmin. Esko Varila
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日本のベールギュント?

友の会は演劇サークルを誇りとしても良いだろう。というのは我々の目標 

である、日本文化を調べ、それを広く知らしめることを実現しているからで 
ある。1月26日、イタケスクスの多目的ホールで、再び三島由紀夫の近代能楽・ 
集からxx の初公演があった。 .
もともとの劇の筋は非常に単純である。邯x の里の不思議な枕に寝た人は 

すべて、夢の中でxxの里の精によって俗世間でのすべての成功を味わい、 

さらに不老長寿の薬を飲まされ目ざめる。そして世の中の虚しさに目ざめ悟 
りを開くのである。三島の劇ではこの不思議な枕は主人公の有能な青年、次 
郎の以前の乳母のもとにある設定に左っているが、あきらかにこの次郎は三 
島自身の投影であろう。彼は若くしてすでに超越した才能と作業能力とを身 
につけ成功してきたのであるが、成功はどういったかたちにせよ虚しさの感 

情がつきまとうのである。次郎は俗世間を後にして、その不思議な枕に寝る 
ために乳母の許にやってくる。乳母のとめるのも聞かずにためしてみるわけ 

だが、翌朝、次郎の世間に対する態度が変っていた。そして乳母の家の死に 
たえた庭園が再び葉が繁り、花開き、生をとりもどすのである。

この劇はどのように理解すべきなのだろうか？この劇からいろいろな解釈 

が可能であろう。まず、次郎は伝統的な悟りの考えをすて枕.の力を退け、伝 
統の智恵を回避した自分の道をみつけることができたという解釈だ。あるい 

はまた、次のようにも理解することができる。乳母の許にやって来たとき、 

次郎はすでに悟っていたと思っていたが、そうではなかった。彼には、喜び 

や自由感、それに俗世界をあるがままのかたちでそのまま愛する可能性が欠 
けていたのである。彼はそれらのものを邯xの枕に寝ることによって得たの 

である。またはおそらくこれを三島の伝記として解釈したらより簡単であろ 
う。つまり次郎は三島自身を表しているのだ。彼の伝記を読めば、なぜ彼が 
大人になってからも生きることを苦しく希望のないものと感じ、少年時代の 

完壁さと、あまりにも小さい時に失った美しい母の面影とを永遠にそしてい 
かに恋していたかを理解することはそうむずかしくない。
また今回のこの劇の最後に用いられたペールギュントのテーマ、朝の歌が 

実にこの劇にふさわしいように、この作品の中には西洋の感覚と日本の感覚 
とがうまく表されているように思える。いずれにしても音楽（ユハ•ペトリ 
トユルッコ）は賞賛に値し、非常に興味のあるものであった。

今回の公演は、以前のに比べて全面的に成熟しかなり成長していたと言え 

よう。出演者たちは前回に比べ、自分の役柄を確信をもってはっきりと認識 
していた。また今回はアマチュアのぉかしやすい過ちもほとんどなかったよ 

うに思える。ただ、あえて言わせていただけば、動作が第二義視されていた 
ということぐらいだろう。多くの演劇界の大御所たちは、動作が演劇の核心 

であると指摘している。そこが放送劇と違うところだ。演劇の場合は台詞が 
全くわからない言葉であっても理解できるようにしなければならない。つま 

り動作に第一のポイントがあるわけだが、今回の公演では動作が伴奏的な役 

割となっていた。普通の状態において人は最初に考え、考えが動作をお、こす。 

そして動作は敏感に思考を反映し、言葉の役割は多くの場合考えをコメント 

することである。その時「人の心の中の独白」は、すでに遠くにいってしま 

っているのである。三島のテキストにはかなり現実的な表現方法が必要であ 

ろう。そしてその場合言葉は思考と同時におこってはいけない。役者はまず 

最初に考えを動作や表情で表現し、そのあとでそれを言葉にして言うのであ 
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る。この演劇手法は言葉の二元性を強調するであろう。つまり、台詞は思考 

を語るのだけではなく同時にかなり強調したやり方で登場人物の実際の考え 

をかくすのである。

またおそらく、この劇についての演劇サークルとしてのはっきりとした視 

点があった方が良かったであろう。劇を観るということは観客側とすれば・、 

劇を構成している人たちとの間のある種の会話なのである。すなわち、観客 

は自分の•経験によってテキストやそれが目の前に展回される可能性に魅せら 

れ、演出者や役者たちがそれにどういった解釈をするのかを知りたいと思う 

のである。今回の公演は普通アマテユアの公演がそうであるように、この点 
においてなんとなくはっきりとしなかった。おそらく我々アマチュアにとつ 

ては作家に対する尊敬の念が強すぎ、作家を為わらずに表現し、またすペて 

の可能性を強調しようとしすぎるのではないだろうか。たとえばここで黒沢 
のリア王（乱）に対する見方と比較すると、黒沢はこの老雄の膨大する罪悪 

感と自分の不能さに目ざめることを中心的テーマとしてとりあげたという 、 

非常に力強いかなり思いがけないアイディアを示している。すなわちプロの 
芸術家たちは「私の意見ではこの点が問題なのだ」ということをはっきりと 

言うが、アマチュアは「作家がこういうふうに考えたのだ」と言うであろう。 

観る側にとっては前者のほうがずっと強く美的感性や倫理的な思考作用に訴 
えるのである〇 ・

今回配役を割り振る上でいちばん制限されたことは、演劇サークルの規模 

が小さいということと年齢差が少ないことであっただろう。少なくとも西洋 
の観客にとっては、キク（アルヤ•ヴィヨルクマン）が次郎（セッポ・カン 

ガスブンタ）の子供の時、世話をし乳をあげたのだと考えるのには多少の無 

理があろう。だがこの年齢差の少なさが逆に三島の心理力学的解釈として適 
当だと思われるエロチックな面を強調していたのではないだろうか。どちら 
にしてもこの劇は次郎の劇であり、セッポ・カンガス ブンタは外見上もこの 

役に適しており、迫真の演技だったと言えよう。女性の主だった役の中では 
キクのアルヤ・ウ、ヨルクマンと美女役のリーサ・ヌッポラが特に能の伝統 

である時間を超越した抽象性すなわち日常の現実を越えた思考を美しく表現 
した。その他の役者たち（秘書と医者の助手の二役のイルッカ・リーツパ， 

紳士役のペッカ・ライティネンとマッティ・ユルハ,医者役のマッティ・エ 
ロネンとリーツタ•サラスティエ）は、夢の部分の映像から現実に至るまで 

の演出家の考えを非常によく表現していた。大道具（アンネ・クルエンオヤ） 
と衣装設計（ヤーナ・クルエンオヤ）及び化粧（テルヒ=レーナ•ラッキ） 

は、日本の伝統的な演劇と近代の現実的方向とが融合したスマートな共通の 
方向性を見つけだした。またそれをダンスダループ（タル・アールベック， 

ニーナ•サーリネン,アンネ・リンドストロム）がうまく効果的にカバーし 

ていた。とりわけこのすばらしい公演を実現した吉崎恵子氏の技術と能力に 

対して、友の会は大いに感謝しなければならないだろう。この劇は彼女とマ 
ッティ・エロネンによってフィン語に訳されているので、それを希望する多く 

の会員たちのためにも、友の会は適当な値段でそれをコピーしてほしいもの 

である。

エスコ ・ヴ’アリロ

※エスコ・ヴ、アリロ氏の原稿を一部編集させていただきました。
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MAARIANHEINÄ, MESIMARJA JA TIMOTEI

Otava on julkaissut tänä keväänä Suomen luonnonvaraisista kasveista 
kertovan kirjon. Se kiinnostanee sekä suomalaisia että japanilaisia 
jäseniämme.

Kirja on jaoteltu neljääntoista aiheeseen:1)Kasvien historiaa： mi
ten ja milloin kasvit tulivat Suomeen, 2) Kevätkosvejo, 3) Metsä-- ja 
harjukasve4) Lehtokasveja, 5) Suokasveja, 6) Vesikasv-eja, 7) Ran
takasveja, 8) Niittykasveja, 9) Ketojen ja kallioiden kasveja,1 〇) 

Saariston ja merenrannan kasveja,11) Lapin kasveja,12)Ihmisen seu
ralaisia, 13) Hyödyllisiä luonnonkasveja ja 14) Uhanalaisia, hävin
neitä ja runsastuvia kasveja.

Esiteltäviä kasveja on lähes viisisataa ja 365 kasvista on piirros® 
Kirjan koko on 21.5 cm x 28 cm jo sen vähittäisohjehinta on 345 mk.

Kirjän tekijät ovat alansa asiantuntijoito. SAKARI HINNKRI on Turun 
yliopiston kasvitieteen apulaisprofessoria Hänen erityisalansa on 
saaristojen kasvit• Hän on tutkinut myös Alppien jalopuumetsiä. 
LEENA HÄMET-AHTI on Helsingin yliopiston kasvitieteen apulaisprofes
sori ja hän toimii samalla kasvitieteellisen puutarhan esimiehenä. 
Hänen tutkimuksistaan mo inittakoon eri maanosien vertaileva kasvi
maantiede, Suomen viljellyt puut ja pensaat sekä luonnonkasvien hyö
tykäyttö®
ARTO KURTTO on Helsingin yliopiston kasvisnuseon amanuenssi. Hän on 
erityisesti kiinnostunut putkilokasvien luokittelusta.Hän on osallis
tunut lukuisten kasviskirjojen tekoon.
SEPPO VUOKKO tunnetaan parhaiten Yleisradion Luontoillan kasviasian- 
tuntijana. Hän on myös kirjoittanut useita artikkeleita ja kirjoja. 
Kirjan piirrokset ovat taiteilija SaMPPA LAHDLNPERÄn tekemiä. Hän 
on kuvittanut lukuisia teoksia lastenkirjoista tietokirjoihin. Hän 
suunnittelee myös pukuja ja lavasteita teattereihin ja televisioon. 
Piirustusta ja maalausta taiteilija on opiskellut rvno Tsekkoslova— 
kiassa ja Japanissa.

SeuraovillQ sivuilla on malli kirjan sisällöstä. Esimerkkikasviksi 
on valittu näsiä.
Tätä kirjoitettaessa ei kirja ollut vielä painettu, joten emme soo- 
neet kopiota kirjan sivusta. Toksti on otettu suoraan kosikirjoituk-
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NÄSIÄ (Daphne mezereum)

Näsiä on matalakasvuinen, ennen lehtiensä puhkeamista kukkiva lehto- 
pensas. Se on luonnonkasveistamme myrkyllisimpiä# Jo voimakastuok
suisten kukkien haisteleminen voi aiheuttao huimausta ja pahoinvoin- 
tia0 Myrkyllisimpiä osia ovat punaiset marjat ja sitkeäsäikeinen 
kuori•

Kun näsiää on aiemmin istutettu pihamaille koristepensaiksi, ovat 
lapset joskus päässeet syömään sen marjoja kohtalokkain seurauksin. 
Kahdentoista marjan syömisen tiedetään aiheuttaneen kuoleman.» Näsiän 
myrkkyaine motsereiini imeytyy helposti 1imakalvojen lävitse aiheut
taen ensi oireina eritteiden veristymistä, voimakkaon altistumisen 
jälkeen hermotoiminnan lamaantumista ja kouristuksia* Sen sijaan lin
nuille näsiän marjat eivät ole myrkyllisiä; ainakin rastaat ja puna
rinta syövät niitä ja siten levittävät kasvia uusille paikoille»

Näsiä on ollut myös hyötykasvi. Marjoja on myrkyllisyydestä huoli
matta käytetty etikan terävöittämiseen.mistä johtuu Sakseissa yleinen 
kansannimi pippurimarja. Itäsuomalainen kansonnimi riidenmarja taos 
viittaa marjojen käyttöön riisitautia vastaan• Hauteilla iholle tuo
tettujen rakkuloiden uskottiin ajavan taudinaiheuttaja jäsenistä pois. 
Marja sopii myös kolottavan hampaanhermon lamaannuttamiseen. Hunajaon 
jo voihin sekoitetulla lehtijauheella puoskarit paransivat paiseita 
ja rohtumia.

Merkittävä apteekkiartikkeli on ollut cortex mezerei eli näsiänkuoria 
jota pensaista irroitettiin varhain keväällä» Sitä käytettiin salvois
sa roumaottisten särkyjen lievittämiseen, alkoholiin liuotettuna mm* 
ruhjevammojen kipujen lievittämiseen* Kasvia on käytetty myös syöpä- 
läistorjuntaan sekä petojen päänmenoksi pantuihin syöttöihin. Kuores
ta saadaan myös glykosidia nimeltään datnitiini, jota on käytetty vil
lan värjäyksessä. Kromin ollessa peirtausaineena saadaan keltaista, 
kun tans raudan ovulla valmistetaan kastanjanruskeaa väriä.Myös taide
maalarit ovat käyttäneet näsiänmarjoja punavärien tekoon.

Näsiä kasvaa meillä lehtoseuduilla aina Etelä-Lappiin asti. Parhaiten 
se näyttää viihtyvän tuorepohjäisillä ja lohkareisilla vuorenalustoil
ia lehmusten seurassa toi suorastaan kosteilla lähdepuroreunuksilla. 
Hämeessä sen löytää myös kuivantuntuisilta harjujen ja moreenimäkien 
rinteiltä vaikkapa sinivuokon ja imikän seurassa.Mutto vanhan kansan
viisauden mukaan näsiäispaikoilla pohjavesi yltää niin lähelle maan
pintaa ,ettei edes keskikesän poutapaivinä aamukosteus kuivu ennen 
auringon kiertymistä ehtoopuolelle» Näsiäisrinteeltä löytää siten 
myös hyvän kaivonpaikan o

Näsiä on varsin uhanalainen laji monilla seuduilla. Sitä tavataan 
luontoisestikin yleensä vain yksittäisinä pensaina, jotka nekin on 
usein raastettu epämuotoisiksi, kun keväisin on yritetty taittaa sen 
sitkeitä oksia moljakkokukiksi.
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マ リアンへイナ，メ シマルヤ,ティモティ

この春オタウ・・ア社から野生の植物についての本が出版されました。これは 

おそらくフィンランド人はもとより、日本の方々にも興味あるものと思われ 

■4す。
この本は次の14の項目に分かれています。⑴植物の歴史——いつどうやっ 

てフィンランドにやって凍たか。⑵春の植物。⑶森の植物・急陵の植物。（4）. 
雑木林の植物。⑸沼地の植物。⑹水草。⑺岸辺の植物。⑻草地の植物。（9）野 

原と岸場の.植物。（10島々の植物。（11）ラップランドの植物。（12）人間の 
仲間の植物。（13）有益な野草。（14）絶減しそうな植物・絶減した植物・ 

増えつつある植物。
この本には約500近・くの植物が取り上げられており、365©さし絵があり性 

す。本のサイズは21,5cmX 28cmで小売価格は345mkです。

本の著者は、その分野の専門家です。サカリ・ヒンネリ氏はトウルク大学 

の植物学の助教授で、彼の専門は島々の植物です。また彼はアルプス地方の 

壮大な美しい森林を研究しています。
レーナ・ハメット=アハティさんはヘルシンキ大学の植物学の助教授で、同 

時に植物学科の植物園の主任を務めてい・ます。彼女の研究をあげるならば、 
異なった地域の植物を比較する比較植物地理学や、またフィンラント’で栽培 

されている植物や野生の植物の有益な利用についてなどです。
アルト•クルット氏はヘルシンキ大学の植物博物館の調査職員を務めていま 

す。彼は特に導管植物の分類に興味があり、多くの植物に関する書物等の製 

作に携わっています。
セッポ・ヴ・ッコ氏はラジオ番組「自然の夕べ」の植物の専門家として、最 

も良く名前を知られています。彼は•また多くの記事や本なども著しています。 
この本のさし絵は画家であるサンパ・ラハデンペラ氏が画いたものです。彼 

は子供の本から百科事典に及ぶ・まで数多くの作品を画いています。さらに劇 
場やテレビのために衣装や舞台などもデザインしています。彼はまたチHコ 
スロバキアや日本等の国々で絵やデザインの勉強をし唾した。

次に、この本より一部分を掲載し・ます。ここで取り上げる植物はナシアで 
す。この文章を書いたときはまだこの本が出版されておらず、本からのコビ 

一を得ることができませんでした。これらの文章は直接原稿から取ったもの 
です。
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ナ シ ア （学名:Daphne mezereum）

ナシアは背の低い植物です。葉が成長する前に花が咲きます。またナシア 
はかなリ毒性の強い植物です。花はかなり強烈なにおいをもっており、目ま 

いや吐き気をもよおすほどです。特に毒のある部分は赤い実と皮の部分でも 

ナシアは以前観賞用に、よく庭に植えられていましたが、こまったことに 

子供が食べてしまうことが時々ありました。12個の実を食べると死に至るこ, 

とが知られています。またナシアの毒（metsereiini）は簡単に粘膜に吸収さ 
れてしまいます。そしてそのために血尿が出ます。もしこの箍が体の組識に 
入ってしまうと、多くの場合いはげしいけいれんと神経の麻療をひき時こし 

ます。このように人間にとって危険なこの植物も鳥にとってはなんら害はあ 

りません。ツグミやコマドリはこの実を食します。鳥の消化器で消化されな 
い種子が、鳥によって新しい地域にはこばれ、このようにして繁殖していく 

わけです。
ナシアは-、•またいろいろなことに用いられる、有用な植物でもあります。 

たとえば、果実は酢の味を良くするのに用いられ、そういったことからドイ 

ツでは、この実のことをペッパーの実、と呼んでい唾す。またくる病の薬と 
して用いられることから東フィンランドでは、ライスの実（くる病のことを 

フィン語でライス病と呼ぶ）、と名付けられています。実から作られたしつ 

ふを、皮膚に当て、そこにできた水ぶくれが病気をなお、す、と信じられてい 

ました。またこの実は、歯痛の手当てにも用いられ唾す。はれ物やひび•あ 

かぎれの手当てには、この葉をこまかくして、はちみつやバターに％ぜて用 

います。

ナシアの皮（cortex mezerei）は、薬局で取り扱ってい・ます。皮は、春の 
初めころとります。そしてこれを、軟膏に・まぜてリューマチの手当てに用い 

ました。またアルコールに浸したものを、打ち身の痛みをやわらげるのに用 
いました。またこの植物は、害虫を防ぐのにも用いられ、また野性の獣をつ 
かまえるときの、四のえさに入れて用いたりもします。

ナシアは、フィンランドでは、南ラッブランドに至るまで育生します。こ 
れは、雑木林のような小さな森に生育する植物です。最も良く繁殖する場所 

は、わりに新しい岩場の下あたりです。またナシアはよく、ぼだい樹が生え 
ている場所に好んで育生します。この植物は、わき水からのびている小川の 
任とりにも、また育生し ・ます。ハメ地方では、かわいた感じの急陵（ハルユ） 
や氷河によってできた小さな急陵の斜面に、たとえば雪割り草（シ二ヴォッコ 

）などと一緒に見ることがあります。また地下水のある所に、好んで育生す 

ると、古くから言われています。このような所では、日中も朝露が蒸発する 
ようなことはありません。したがって、逆に斜面でナシアをみつければ、そ 

の下に良い水場があるということになります。
ナシアは絶滅の危機に濒した植物です。自然界に坛いては、個立した木 

としてのみみられますが、それらも時には、不かっこうになっていることが 

あります。というのは春になると、その強い枝を花びんに生けるために、よ 

く折られてしまうためです。
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Siirtolapuutarha
On sunnuntaiaamu. Aurinko paistaa ja on lämmin^ On hiljaista. Istun 
keinussa ja edessäni olevalla pöydällä on vastapoimittuj,a mansikoita. 
Voisin kuvitella olevani kaukana kaupungistat kesämökillä. Olen kui» 
tenkin keskellä Helsinkiä, Vallilan siirtolapuutarhassa.
Tämä puutarha perustettiin vuonna 1932. Se sijaitsee Kumpulan laak
sossa Hämeentien ja Mäkelänkadun välissä. Alue on seitsemän hehtaa
rin laajuinen ja tällä hetkellä poistoja on 163。 Palstojen koko on 
noin 300 neliömetriä ja jokaisella poistolla on pieni puutarhamökki• 
Viisikymmentä vuotta sitten alue oli kaupungin laidalla. Ympärillä 
olevat talot oi ivat puutaloja jo vain Sturenkadulla oii jokunen ki
vitalo. Nykyisin puutarhan toisella puolella on seitsemänkerroksisia 
kivitaloja ja vastakkaiselle puolelle on nousemassa ソ!iopiston lai
toksia. Mm. kasvitieteellinen puutarha muuttaa Unioninkadulta sinne 
lähivuosien aikana. Vaikka puutarha jää yhä enemmän puristuksiin asu
tuksen laajentuessa ja liikenteen lisääntyessä eivät liikenteen melu 
ja saasteet kantaudu - Hämeentien puoleista reunaa lukuunottamatta -> 
viljelysmaille.

Puutarhaan tullaan keväisin huhti-toukokuussa ja aloitetaan maan 
muokkaus ja perunan istutus. Vasta pakkasten tultua 1oka-marraskuus
sa viimeiset ahkerat viljelijät lähtevät• Usein puutarhamökeissä 
asutaan koko kesä, sieltä käydään töissä ja korkeintaan kesälomalla 
poistutaan vähän pidemmäksi aikaa muualle Suomeen sukuloimaan0

Kaikissa puutarhoissat myös Vallilassa, on 
puutarhayhdistys, jossa viljelijät toimi
vat hyvin aktiivisesti• Järjestetään juhlia, 
pelataan pelejä j 〇 tehdään ソhteisiä töitä 
talkoilla. Keväisin ja syksyisin käydään 
jossakin isossa kauppapuutarhassa tekemässä 
edullisia toimiostoksia ja somalin tutustu
taan uutuuskasvoihin. Kaupungin puutarhuri 
ja konsulentti ovat usein mukana retkillä 
ja he myös pitävät opastus- ja neuvontati
laisuuksia»
Yhdistyksen toiminta ei lakkaa talvellakaan: 
ainakin Vallilan jo Kumpulan puutarhat jär
jestävät vuorotellen kerran kuussa seurakun-

nan tiloissa kerhoiltoja. Siellä juodaan kohvia ja jutellaan mukavia. 
Usein on esitelmiä mielenkiintoisista aiheista.Tämän kevään viimeises
sä tilaisuudessa oli erään liikkeen edustoja kertomassa uusista sie- 
menlaj ikkeista jo puutarhatarvikkeista.

Oma palstani on olueen pienimpiä - se on vain 214 neliömetrin suurui
nen, Siihen mahtuu kuitenkin kaksi omenapuuta,15 marjapensasta ja vi- 
hannesmaa. Varsinainen sadonkorjuu tapahtuu syksyllä, mutta jo kevääl
lä seen ruokapöytääni puutarhan antimia. Ensimmäisenä ilmaantuu nokko
nen . Sen nuorista latvaversoista teen keittoja ja muhennoksia ja tal
ven varoile kuivaan sen lehtiä» Seuraavaksi nostaa päätään monivuoti
nen ruohosipuli ja pion sen jälkeen voin keittää ensimnäisen raparpe- 
rikeiton.
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家 庭 菜 園 （フィン語ではシールトラと言い％す。この言葉は、移民地・ 
避暑地などの意味があります。町にいながらサマーコテージ 
の雰囲気を味わえることからこう呼ばれています。）

夏の朝、太陽は輝き日ざしは暖かい。あたりは静けさのみ。私は、ゆりい 

すに腰をかけ、目の前のテーブルの上には、つみたてのイチゴが..... 〇
町から遠くはなれたサマーコテージの情景を思いうかべてみました。これと 

同じことをウアリラの家庭菜園で、ヘルシンキの真ん中にいながら味わうこ 
とができるのです。
この菜園ができたのは1932年のことです。それはハメーンティエとマケラ 

ンカトウの間の、クンブラ谷にあります。面積は7ヘクタールあり、163の 
区画があります。一区画の大きさは約300m.で、それぞれの区画には小さな 
コテージがあります。50年前このあたりは、ヘルシンキの町の境でした。ま 

わりにある家々はほとんどが木の家で、ストウーレンカトウにだけ少々石造 

りの家が建っていました。現在、この菜園の一方の側には七階建てのビルが 

建ち、反対側にはヘルシンキ大学の建物が建ちつつあり％す。それに加えて 
植物学科の植物園が近い将来ウニオニンカトウからここに移る予定です。こ 

のような都会の庭園には、ますますいろいろ左圧迫もふえていますが、住宅 
地も広がり交通もふえている中にあって、まだ交通の騒音も大気汚染もほと 

んど、とどいていません。-----ハメーンティ工側の地区には、ほんの少し
の例外がみられます。
人々は、この菜園に春ごとにやって来て、四月から五月谪に土を耕し、じ 

やがいもの苗を植えはじめます。そしてかなり熱心な人でも、霜が降り土が 

凍結しはじめる10月から11月頃までには、ここを離れてゆきます。多くは夏 

中ここに住み、ここから仕事場に通い・ます。ここをあけるのは、せいぜい地 
方の親類を訪ねるときぐらいなものです。

ウTッリラはもちろん、すべてこのような家庭菜園には組合のようなもの 
があり、人々はここで積極的に活動をします。

たとえばパーティーを催したり、ゲームをしたり、•また皆で集まって共同の 
仕事をしたりもします。また春と秋には大きな青果裁培農園を訪れ、割安に 

苗を買ったり新しい植物の知識を得たりもします。市の園芸師やアドバイザ 
ーたちとも、よく 一緒に速足に出かけ、彼らは講習会や相談会なども開いて 
くれます。この組合の活動は冬でも続けられます。月に一回、地区の公共の 

場を借りて交代で集会を催します。そこではコーヒーを飲み雑談が交わされ 
ますが、多くの場合は、なにか興味のあることがらが紹介されます。この春 

の最後の集会では、ある店の代表者が、新しい種の種類のことやそのほか菜 

園で必要なものについて話してくれました。
私の菜園は割に小さな区画です。----- 214maの大きさしかありません。で

もそこには2本のりんごの木があり、15のベリーのかん木があり、また野菜 

の畑もあります。収穫の最盛期は秋ですが、春でも菜園の収穫で食卓をにぎ 
わすことができます。最初の収穫はいらくさ（ノッコネン）です。若い新芽 

をスープにしたり、ホワイトソースにしたりして用い、また冬のために葉を 

乾爍させて保存したりもします。次に多年草のあさつき（ルオホ シブリ） 

が芽を出し、すぐにひき続いてルバーブ（ラパルペリ）の（甘い）スープが 

初めて食卓に登場します。これら通例の野菜に加えて、もう何年もの間日本 
の野菜の種を蒔いてみました。なかでも最も良くできたのは、大根でしたが 
あまり大きくなりすぎないうちにとるようにした方が良いです。大根は、ほ 

うっておくと30cm以上にもなり、たいへん汁気が多いのでフィンランドの虫 
たちも好んで食べるようです。葉を食べる植物では、みつばやしそもたいへ 

ん良くできました。
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Tavanomoisten vihannesten lisäksi olen useana vuotena kylvänyt Ja
panista saamiani siemeniä. Kaikkein parhaiten on menestynyt daikon 
(retikka). Täytyy vain muistaa ettei anna sen kasvaa kovin isoksi - 
yli 30 senttinen daikon on niin mehevä, että se maistuu suomalaisille 
pikku madoillekin。 Lehtivihanneksista mitsuba ja shiso ovat menes
tyneet myös hyvin.

Harrastelijaviljelijä ei voi koskaan olla varma saako hän syksyllä 
vastinetta koko kesän työstään. Joskus ilmat ovat hyvät ja kylvetyt 
siemenet itävät hyvin ja kasvit kasvavat, mutta joskus sato on pie
nempi kuin se mitä maahan on laitettu. Varmoja kasveja ovat olleet 
sipuli ja herne• Molemmista olen saanut hyvän sadon oli kesä millai- 
nön tahansa. Tomaatti ja kurkku ovot olleet minulle vaikeita viljeltä
viä: kurkkuja tuli esim, viime kesänä vain 5-6 kappaletta eivätkä to
maatit ehtineet kypsyä ollenkaan. Tein vihreiksi jääneistä tomaateista 
etikkasäilykettä. Monena vuotena olen yrittänyt kasvattaa kurpitsoita 
kompostin päällä, mutta vasta viime kesänä onnistuin saamaan jotain 
syötäväksikin. Kesäkurpitsa onnistui oikein hyvin ja totesin, että si
tä voi käyttää monenlaisiin ruokiin.
Sadon määrä voihtelee vuosittain: voi tulla 4() kiloa omenoita tai voin, 
kaksi kappaletta. Punaisia viinimarjoja tuli eräänä vuonna yli 50 lit
raa, mutta seuraavana vain aile kymmenen litraa. Siirtolapuutarhapols- 
tan viljelijöille ei kuitenkaan sato ole se kaikkein tärkein vaon se 
ilo minkä saa olemalla ulkona jo tekemällä käsillään työtä. Soo myös 
elää maaseutumaisessa pienessä "kylässä** missä naapureina on muka
via "vihreän peukalon" omaavia ihmisiä.

Siirtolapuutarhajen katsotaan saaneen alkunsa Euroopassa keskiajal
la kun maapalstoja alettiin vuokrata vähävaraisille kaupunkilaisille, 
Vuokra-aikojon pidentyessä viljely monipuolistui j〇 palstoille olet— 
tiin istuttaa kaali- ja rソソtikasvien lisäksi myös marjapensaita ja he
delmäpuita • Työvälineille rakennetti in kalustovajoja j a näistä ke
hittyivät myöhemmin koko perheelle sopivat puutarhamajat. Ensimmäiset 
varsinaiset siirtolapuutarhat perustettiin 1870 Leipzigiin» 一Samaan 
aikoen toiminta alkoi myös ranskassa ja sieltä aate levisi muihin poh
joismaihin. Vuoden 1979 tilaston mukaan Saksqn Liittotasavallassa oli 
450.000 palstaa, Englannissa 400.000, Ranskassa 200000〇• Tanskassa 42» 
000, Ruotsissa 15.000 ja Norjassa 3.000. Suomessa palstoja oli 4.60〇• 

198, Suomessa palstat olivat lisääntyneet °200：aano

Suomeen perustettiin ensimmäinen siirtolapuutarha vuonna 1916 Fampe— 
reelle. Oulu sai puutarhan vuonna 1918 ja samana vuonna perustettiin 
Helsingin ensimmäinen alue Ruskeasuolle• 
Helsingissä siirtolapuutarha-alueita on tällä hetkellä yhdeksän: Hert
toniemi ,Klaukkalanpuistov Kumpula, Morjaniomi, Oulunkylä, Ruskeasuo, 
Pakila, Tali j〇 Vallila. Muualla Suomessa puutarhoja on Tampereella 
(4), Kotkassa (4), Kuopiossa (4), Kokkolassa (3), Turussa (2). Oulus
sa (2)e Joensuussa (2), Jyväskylässä, Mäntässä, Nokialla, Hyvinkäällä, 
Forssassa, Järvenpäässä, Kangasalalla, Lappeenrannassa, Hämeenlinnas
sa, Porissa jo Raahessa.

Siirtolapuutarha-alueet ovat yleensä kaupunkien ja kuntien perusta
mia. Joissakin tapauksissa myös yksityiset maanomistajat ja teolli
suuslaitokset ovat olleet aloitteentekijöinä. Puutarha-alueen maan 
omistaa kaupunki tai kunta ja se vuokraa palstoja viljelijöille# Mö- 
kit ja istutukset siirtyvät omistajalta toiselle myynnin kautta. Jos
kus koko alue on vuokrattu kaupungilta yhdistykselle ja yhdistys vuok
raa sen edelleen viljelijöille.Siirtolapuutarhapalstojen vuokrat mää-
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単なる愛好家にとって、秋は常に夏と同等の成果をあげられるとはかぎり 
ません。時には好天にめぐまれ、蒔いた種も順調に発芽し成長し喧すが、時 
には何を蒔こうがわずかの収穫しかあげることができないこともあります。 

割に確実にできる野菜は玉ネギとグリンピースです。両方とも、私の菜園で 

も夏毎にかなりの収穫があります。トマトとキュウリは私にとって少々むず 
かしいようです。去年などは、キュウリは5^ 6本しかできず、トマト 

いに熟しませんでした。青いトマトを酢漬にして保存用にしました。ま 
年もの間堆肥の上で、かぼちゃを試みてきましたが、昨年の夏やっと食 

れるほどの収穫がありました。夏のかぼちゃはわりに良く実り、また多 

料理に利用できます。
年毎に収穫はかなりの差があります。りんごなどは、40Kgも収穫のあるこ 
とがある反面、2個しかとれないこともあります。赤すぐり（ブナ«ウィー 
二マルヤは、ある年は50リットルの収穫がありましたが、次の年は 10リ 

ットル足らずの収穫しかあげることができませんでした。でも家庭菜園をす 

る者にとって収穫は二の次で、最も大切なことは、戸外にいて自らの手で仕 
事をするという体験そのものなのです。そしてまた、いなかの小さな「村」 

で、花の気持ちのわかるすばらしき隣人たちにかこまれて生活することなの 

です。

つ
何
ら
の 

も
た
べ
く

家庭菜園の起源を辿ってみると、中世のヨーロッパで、あまり裕福でない 
市民たちに、土地を分けて賃貸し始めたのがその起こりのようです。借りる 

期間を延長するにつれてそこでの栽培は多面的になり、キャベツ類や薬味に 
なる植物に加えて、ベリー類の低木や果樹左ども植えるように左りました。 
また道具を入れるための小屋が作られ、それが後に全家族が暮せるようなコ 
テージにまで発展しました。最初の家庭菜園は1870年にライブツィヒに作 

られました。またほぼ同時にデンマークでも始められ、そこからこの発想が 

北欧諸国に広まっていきました。1979年の統計によると、西ドイツには45 
万、英国には40万、フランスには20万、デンマークには4万2千、スウェーデ 

ンには1万5千、ノルウェーには3千、フィンランドには4千6百の区画があり 
ぜした。1985年にはフィンランドの区画は、約5千2百にふえています。

フィンランドで最初の家庭菜園は、1916年にタンペレにできました。19 
18年にはオウルに作られ、同じ年にヘルシンキのルスケアスオにも作られ 

ました。
現在ヘルシンキにあるこのような菜園は、ヘルットニエミ、カラウッカラ公 
園、クンブラ、マルヤニエミ、オウルンキュラ、ルスケアスオ、 パキラ、タ 

リ、パッリラの9か所です。フィンランドの他の地域は次の通りです。タ 

ンペレ⑷、・コトカ⑷、クオピオ⑷、コッコラ⑶、トウルク⑵、オウル（2）、ヨ 
エンスー⑵、 ユバスキュラ、マンタ、ノキア、ヒュヴ’インカー、 フォルツサ、 

ャルヴ・エンパー、カンガスアラ、ラッペーンランタ、ハメーンリンナ、ポリ、 

ラーヘ。
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räytyvät pinta-alan mukaan. Vuokra on tänä vuonna esimerkiksi Helsin
gissä noin 1.40 mk/neliömetri. Vuokran lisäksi viljelijä joutuu makso- 
macm mökkiin tulevasta sähköstä, jätteiden kuljetuksesta, vedestä, yh
teisistä tuholaisruiskutuksista ja tietysti yhdistyksen jäsenmaksun. 
Siirtolapuutarhamökkien myynnistä saa parhaiten tietoja aanonolehti- 
ilmoituksista. Myöskin puutarhajen omilla ilmoitustauluilla ilmoite
taan myytävistä mökeistä. Sinne voi myös jättää astoiImoituksen.

Siirtolapuutarhapolstojen lisäksi on olemassa ns. viljelypalstoja. 
Helsingissä näitä pikkupalstoja on noin 40 hehtaaria.Niiden koko vaih- 
telee alle puolesta aarista aariin.Alueitä on eri kaupunginosissa yli 
30 kappaletta. Useimmilla alueilla on kaupungin vesijohto tai lähellä 
on puro tai oja mistä voi hakea kasteluvettä. Vuokrat vaihtelevat kah- 
denkソmenen ja kolmenkymmenen markan välillä palstaa kohti vuodessa» 
Viljelypalstojen varausten aloittamisesta ilmoitetaan yleensä sanoma
lehdissä huhtikuun puolen välin tienoissa.

Helsingissä siirtolapuutarha- jo viljelypalsta-osioita hoitaa kaupun
gin Kiinteistöviraston Siirtolopuutarhatainistä. Toimiston osoite on 
Lönnrotinkatu 20 B. Viidennessä kerroksessa asioi ta hoidetaan huoneis
sa 549 ja 55〇. Puhelinnumeroista 1693300 ja 1693302 (viljelypalstat) 
voi kysyä lisää tietoja. Helsingissä siirtolopuutarhapalston tai vil
jelypalstan vuokraamisen ehtona on että vuokraaja asuu vakituisesti 
Helsingissä.

Helena Gray

32



こういった家庭菜園は通常、市か地方自治体が設立します。オたは個人的 
な地主や工場などが始めることもあります。菜園のあたりの土地は、市や地 

方自治体が所有し、個人に区画ごとに賃貸しされます。コテージとそれに生 
えている木々は次の所有者に売買されます。時には協会が市から全地区を借 

り入れ、それを個人に賃貸することもあります。土地の借り代はその大きさ 

によりますが、ヘルシンキでは今年一平方メートルあたり1.40 mkです。こ 
の土地借用料に加えてコテージの電気代、ごみなどの運搬代、害虫駆除剤. 
散布の費用、それにもちろん協会の会費を支払わなければなら’ないのです。 

家庭菜園のコテージ等の売買についての情報は、新聞を通して最も多く得る 
ことができます。また菜園の伝言板に売りの情報を掲載することができます 
が、また同時に買いたい人もこの伝言板にその旨を掲載することができ・ます。

これらの家庭菜園（シールトラ・ブータルハ）に加えて別の菜園（ウィリ 

hリュバルスト）もあります。この小さな菜園はヘルシンキには約40ヘクタ 
ールもあり、その大きさは半アール以下のものから1アールぐらいのもの唾 

でさまざまです。こういった菜園はフィンランド中に30以上もあります。こ 

れらの地域の多くには、市の水道がきているか、近くに水を引くことのでき 

る小川か水路があり唾す。この土地の借用料はやはり幅がありますが、年間 
一区画あたり20マルクから30マルクの間です。この菜園の予約受付等の情 

報は、普通4月の中頃新聞に掲載され・ます。

ヘルシンキではこれら2つの菜園についてのことがらは、市の不動産課の 
家庭菜園係が取り扱っています。事務所の所在地はしönnrotinkatu 20 B ©五 

階で、549室と550室とがその係になってい唾す。電話番号は169 3300と1 
69 3302 （ヴ•イリエリュパルスト）でより詳しい情報が得られ唾す。ヘルシン 

キでこれらの菜園を借りるにあたっては、永続的にヘルシンキに住んでいる 

ことが条件となります。

ヘレナ・グレイ
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RUOKAPIIRIN -PULLAKURSSI

Lauantaina 12.4.86 opetettiin ruokapiirin puitteissa Helsingin 
Marttayhdistyksen tiloissa japanilaisille leipomisen alkeita. 
Osanottajia oli ilahduttavan runsaasti, aikuisia 10 ja neljä 
lasta.

Tilat oli varattu klo 15-18, mutta sähköasentajien lakon 
vuoksi ei toista uunia saatu korjattua ja paistamiset venyivat 
paljon pidempään.

Lähes jokainen teki oman taikinan alusta loppuun asti ja 
jokainen leipoi erilaisia pullia tästä ns. perustaiki- 
nasta. Letitys neljällä onnistui erinomaisesti ja pitkot 
kohosivat uunin kattoon saakka. Teimme pikkupullia, ruusupul- 
lia, voisilmäpullia, korvapuusteja, mustikkapiirakoita, 
pitkoja, bostonkakun ja ahvenanmaalaisia pullia. valmiit 
tuotteet, joita ei oltu syöty maistellessa jaettiin kotiin 
viemisiksi.

Opettajana (!) minua ilahdutti valtavasti se kiinnostus ja 
innokkuus, jolla kurssilaiset osallistuivat kaikkiin esille- 
tulleisiin tehtäviin jauhojen mittauksesta pullanpaiston 
valvomiseen. Tällaisia oppilaita opettaa mielellään toisenkin 
kerran. Kiitokset osanottajille ! Kiitokset myös Helenalle 
tehdystä järjestelytyöstä ja avustuksesta.

Tässä sitten leipomisohjeet:

Aineet

100 gr margariinia
100 gr hienoa sokeria
1/2 tl suolaa

1 muna
1 pala hiivaa

1/2 1 maitoa
1 kg vehnäjauhoja (Sunnuntai)

Valmistus

Sulata margariini kattilassa. Kaada se isoon kulhoon. Länvnitä 
maito kattilassa haaleaksi, kaada margariinin sekaan. Lisää 
sokeri, suola ja muna. Sekoita hiukan. Murenna hiiva kahvi
kuppiin tai lasiin ja ripottele hienoa sokeri päälle n 1 rkl 
ja sekoita kunnes se on juoksevaa, kaada maitoseoksen jouk
koon. Lisää vehnäjauhot ja sekoita, vaivaa käsin kunnes 
taikina irtoaa astiasta ja käsistä. Laita astia lämpimään 
paikkaan kohoamaan noin tunniksi, tai kunnes se on noin 
kaksinkertainen.
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料理サークル 「フィンランドのパン（ブッラ）作り」

86年4月12日、場所はマルツタホテルの講習会用調理場で料理サークルの集 

会があり、日本人の方々にフィンヤンドのパン・ブッラの作り方の講習があ 

りました。よろこばしいことに、大人1〇人と子供4人の参加がありました。

会場は午後三時より六時まで予約してありましたが、電気工事人のストの 

ためもう一台の天火が故障したままで使うことができず、パンを焼く時間が 
か左り長くかかってしまい唾した。

それぞれの人が自分で生地を作り、そしてこんどはこの基本的な生地から 

自分でいろいろな形のブッラを焼きあげました。四つ編み（図参照）もたい 
へんうまくゆき、長いパンは天火の中いつばいにふくれあがりました。 

そのほかにも小さなプッラ.バラの花のブッラ.ボイ・シルマブツラ・コル 
パブースティ.ブル---リーのかしパン.長いプッラ・ボストンケーキ.才

ーランドのプッラなどを焼きあげ、食べきれない分は皆で分けて家庭へのむ 
みやげとしました。

先生として（！）ほんとうによろこばしいことは、参加者全員がたいへん 

熱心に興味をもって、次に作るパンのために粉を量ったり、焼き加減のめん 

どうをみてくれたりしたことです。参加者の方々にはあらためてお礼申し上 
げます。また、講習会の準備からいろいろの手助けまでしてくださったヘレ 

ナさん、ほんとうにありがとうございました。

ここに作り方を掲載します。

材料

マーガリン:100 g
砂 糖:100 g

塩 :小さじ1/2
作り方 

卜
乳
粉 

ス

卵

一

麦
 

イ生
牛
小 ル

米1.ナベでマーガリンをとかし、大きめなボールに移す。

^2.牛乳をなまぬるいくらいに温め※1に入れ、砂糖•塩・卵を加えかるく 

まぜる。
^3.生イーストをこまかく くだいてコップに入れ、大さじ1の砂糖を加えと 

ろとろになる•までかきまぜ※1に入れる。
※し それに小麦粉を加えまぜあわせる。手やポールにっかなく左るまで、手 

で力を入れてこねる。
^5.上にふきんをかぶせ温かい場所で約1時間、または生地が二倍にふくれ 

るまでねかせる。
淤6•ふくれた生地を粉を打った台の上でよくこねる。

この生地からいろいろな形のブッラやかしパン（パイ）を形成する。中 

に入れるものとしては、ブルーベリーやこけもも、それに西洋すぐりな 

どのベリー類やジャム類を用いることができる。
^7.天板の上に左らべさらにふくれあがるまで待ち、とき卵でてりをつけ天 

火に入れる。

火加減は、小さなプッラで220度Cで12〜15分。
長パン等の大きなもので180度Cで25〜30分。

ほ8.焼き上がったブッラは天板からはずし、上にふきんをかけて好く。（そ 
うすると’やわらかくなる。）

◎ 生地作りのとき牛乳の代わりに水を使うこともできます。それでもおい 

しいブッラができます。砂糖は200gまで入れることができ、マーガリン 
も同様に200gまで入れることができます。その場合、生地がふくれるの 

がゆっくりになります。 ,

35



Kohonnutta taikinaa vaivataan hyvin pöydällä. Nyt siitä voi 
leipoa erilaisia pullia ja piirakoita. Täytteenä voi käyttää 
mustikoita, puolukoita, karviaista ym marjoja ja hilloja.

Pullan annetaan vielä kohota pellillä, sitten ne voidellaan 
kananmunalla ja paistetaan.

Pikkupullia paistetaan 12-15 minuuttia 220 C länmössä ja 
pitkoja noin 25-30 min 180 C lämmössä.

Valmiit leivonnaiset on hyvä laittaa puhtaan pyyhkeen alle, 
niin niistä tulee pehmeäkuorisia.

Vaihtoehtoja taikinaan

Maidon asemasta voi käyttää vettä. Tulee ihan hyvää pullaa. 
Sokeria voi laittaa enemmän (200 gr) samoin margariinia (200 
gr) • Silloin tosin taikina kohoaa hitaanmin.

Anita Isosalo-Ekholm

Oheisena kuvia erilaisista tavoista tehdä pitkoja ja 
pullia.
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Kalevala
Lehdessämme 
vona kesänä 
ti huomiota 
tään Bomban 

j〇 vuosi sitten esitelty Kalevala-näyteinä on myös tule」 

Bonbon juhloviikkojen ohjelmistossa Nurmeksensa. Laajol- 
herättänyt ja Japania myöten tunnettua näytelmää esite, 
kesäteatterissa 5.7-3.8, ja kaikkiaan esityksiä on 22. Jo

ensimmäisenä esitysvuotenaan näytelmä soi innostuneen vostoanoton jo 
epäilemättä kansai1iseepoksemme sisältö avautui myös vierasmaalaisel
le yleisölle. Näillä näkymin tullaan näytelmää esittämään vielä aina
kin seuraavana kesänä, j〇 niinpä tulevana syksynä on tarkoitus aloit
taa markkinointitoimet mm. Japaniin Finnairin ystävällisellä myötä
vaikutuksella. Myös näytelmän pohjalta syntyneen laajan kuvateoksen 
kääntämistä japaniksi on suunnixeltu -parhaillaan on meneillään kään
nöstyö englanniksi,

Harri Markkula

カレワラ

昨年の会報でも報告したように、今年の夏もヌルメスのさ,ンバ フェステ 
イバルでカレワラ劇が上演されます。広く喚起を呼びおこし日本にまで知ら 

れたこの劇は、今年7月5日から8月30日までの間ポンバ・サマー劇場で 

合計22回公演される予定です。すでに昨年も公演されましたが、かなりの 
反響を呼び、フィンランドの国際的大叙事詩の内容を世界各国の観客に示し 

ました。こういったことからも来年の夏も公演が予定されており、この秋に 
は、フィンランド航空の協力で日本等の国々に宣伝活動が開始されます。ま 

たこの劇をもとにして生まれた、広範にわたる写真集の日本語訳が計画中で

JAPANILAISIA ELOKUVIA

Tv-1:ssd esitetään perjantaina kesäkuun 13. päivänä Noboru Nakamuron 
ohjaama elokuva MAjan tuuliM. Elokuva perustuu Kawabaton romaaniin•

Suomen elokuva-arkistossa esitetään torstaina heinäkuun 17. päivänä 
klo 21.00 japanilaisen Inoshiro Hondan ohjaama kauhuelokuva KAIJU 
SOSHINGEKI MHirviöt uhkaavat maailmaa". Filmi on valmistunut vuonna 
1968 ja se on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi• 
Esitys on elokuvateatteri Orionissa, Lerikinkctu 15.

日本映画のおしらせ

(1) 6月13日(金)TV—1において日本の映画Ajan tuuli (フィン語タイト 
ル)が放映されます。監督は中村昇で原作は川端康成の小説です。

(2) フィンランド映画保存所は、来る7月17日21:00より日本映画を上映し 
ます。題は「怪獣総進撃」(1968)で上映場所は、オリオン座(EerA

kinkatu 15)です。
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TURUN KESÄYLIOPISTO

JAPANIN ALKEET, 30 h. FK Fredrik Ulfhielm. 30.9.-30.1 〇• Ti-to klo 
17.00-18.3〇• Kurssi painottuu lähinnä puhuttuun j opaniin. Opetus ta
pahtuu ruotsiksi jo englanniksi. Kurssinunero on 273.
JAPANIN JATKOKURSSI, 30 h. FK Fredrik Ulfhieln. 30.9.-30.10. Ti-to 
klo 18.45-20.150 Kurssilla käsitellään puhutun japanin lisäksi myös 
japanin kielen kirjoitusta. Opetus tapahtuu ruotsiksi ja englanniksi. 
JAPANIN INTENSIIVIKURSSI, 36 h. Seisuke Okoda, Ö.Sc. ECcon» 11.-28.8. 
Ma-to klo 16.00-18.15. Japanin kielen jatko- ja kertauskurssi, jolla 
tutustutaan japanin kieleen ja kulttuuriin. Kurssi on tarkoitettu 
jo aiemmin japanin opiskelleille• Osallistumismaksu on 450 mk. 
Ilmoittautumiset 28.7, mennessä 「urun： kesäyliopistoon, osoite 20500 
Turku, toi puhelin （921）233 02. Kurssinumero on 701.
JAPANILAINEN PAPERITAIDE 11.-28.8. Kurssin numero on 311.
Kurssilla tutustutaan Japanin monipuoliseen paperitaitoon kolmeen tyy- 
pillisimpään osa-alueeseen s Origami eli paperintaitto, Kami-ningyoo 
eli paperinukke ja Chigiri-E eli paperista repimällä irroitettu kuva. 
Lisäksi kurssilla kehitetään kykyä muokata ja käsitellä paporia ja sa
malla opitaan ymmärtämään yhtä osaa japanilaista kulttuuria.
Kurssin opettajana on Seisuke Okada. Kurssin kesto on 20 h. Kurssi pi
detään ma, ti ja ke klo 18.30-20.00. Kurssille otetaan 20 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä#
Osallistumismaksu on 200 mk• Ilmoittautumiset 28.7. mennessä osoit
teeseen: Turun kesäyliopisto, 20500 Turku tai puhelimitse （921）23302.

HELSINGIN KECSÄYLIOPISTOssa on japanin kielen alkeis- ja jatkokurssit• 
Alkeiskurssi on 2.6.-7.7. ja jatkokurssi 18.8.-3・9・ Kursseista voi 
tiedustella kesäyliopiston kansliasta Fredrikinkatu 39 A maanantaista 
perjantaihin klo 9-15 ja tiistaisin myös klo 15-18. Puhelin 648 612. 
Kursseille ilmoittautuminen alkoi 15.5.

KIEILIPALLO

Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu lauantaina kesäkuun 7. päi
vänä klo 18 Keiko Yoshizakin luona Käpylässä. Osoite on Väinölänka
tu 15 E 64. Puhelin: 795151.
Tervetuloa.

KIRJASTO on avoinna seuraavasti:
Maanantaina 9・6・ ja 30・6. klo 18-19
Lauantaina 12.7, ja sunnuntaina 27.7. klo 13-14
Keskiviikkona 30.7. klo 18-1 9
Tiistaina 5.8. klo 18-19

Kirjasto on suljettu 8.8.-6.9.
Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B 00530 Helsinki 53.
Puhelin 712014.
Kirjojen loinausaika on yksi kuukausi. Muistathan palauttaa lainaa
masi kirjat •

Riitta Rouhiainen

39



JAPANIN KIELEN IEKSTINKÄSITiELYOHJEIWA MACINTOSH^IETOKCNEELLA

Teknillisen korkeakoulun Kielikeskus on saanut käyttöönsä E/G-Word, 
"easy word", sanojenkäsittelyohjelman, joka toiiriii Suomessa yleises
sä käytössä olevalla Apple Macintosh-mikrotietokoneella. CXijelma pe
rustuu Kanji Henkan -menetelmään ts. teksti kirjoitetaan foneettises- 
ti joko Ranajilla tai Kanalla ja kone muuttaa automaattisesti Kanji- 
tavut Kanji-merkeiksi lauseen päätyttyä. Kanji-muunnos perustuu sana
kirjaan, joka on talletettu levykkeellä (Jisiio) sekä merkkisanakir- 
jaan (Fonto disuku), joka sisältää JIS standardin Level 1 merkklmää- 
rän 1.n. 3,600 merkkiä. Kuvaruudulla Kanji-merkit näkyvät 16x16 pis
teen ja paperilla 24x24 pisteen tarkkuudella koodattuina.

Ohjelma toimii Macintosh-koneella, jossa on 512 Ktavua muistia ilman 
mitään lisälaitteita tai laitemuutoksia. Sen on kehittänyt japanilai
nen Sensei Software Group ja sitä markkinoi amerikkalainen Counter 
Point Systems, P.O. Box 1685, Cambridge, MA 02238. Paketin, jdion 
kuuluu lisäksi japaninkielinen käsikirja sekä englanninkielinen 
käyttö(須je, hinta on 299 dollaria.

Jouko Seppänen

Printti:
日本語のワードプロセッサー
Japanin sanojenkasitte ly
マッキントッシュ(Mac I n t o s h) 
EgWord (Easy Word)

Näyttö:
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