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JÄSENMAKSU on tänä vuonna 70 mk ja liittymismaksu 20 mk.
Maksukaavakkeet lähetettiin heImi-maaliskuun vaihteessa.
maksupäiväksi oli merkitty 30,4.

Viimeiseksi

Jos olet kadottanut maksukaavakkeen voit maksaa jäsenmaksun Postipan
kin kautta,
tilinumero on
6481 66-5.
Kaavakkeeseen on ehdottomasti
merkittävä nimi ja osoite sekä maininta "Jäsenmaksu 1988".

Toukokuun lopulla tarkistetaan jäsenrekisteri.Jäsenpostia saavat vain
ne jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa!
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n johtokunnon jäseniä. Vasernmalta:
Stefan Westin, Ilkka Riippa, Anita Isosalo-Ekholm, Akiko Aho,
Riitta
Rouhiainen ja Naoko Shibayama. Edessä Ronny Rönnqvist〇
Kuvasta puut
tuvat Riitta Tateishi ja Sari Helkalao

会費の支払について

今年の年度会費は70マルッ力で入会金は20マルッカです。会費の振込用紙は3月から4月
にかけてお送りしています。支払期限は4月30日までとなっていました。
もしこの振込用紙を紛失された方がいらっしやいましたら 、ポスティパンキの口座番号

6481 66-5まで振り込んでください。その際名前、住所、またr jäsenmaksu

88 jと書く

ことを忘れずに。

5月末までに支払のあった方を会員とし、その方にのみ郵便物をお送りします。
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KAHDEN KULTTUURIN KOULU

Joka lauantai valloittaa puolisen sataa japanin kielestä kiinnos
tunutta lasta ja nuorta helsinkiläisen Snellmanin ala-asteen pari
kerrosta. Jo vuodesta 1 980 Helsingissä on toiminut japanilainen
lauantaikoulu,j onka keskeisiä tehtäviä ovat j apanin kielen j a
kulttuurin opettaminen ja vaaliminen.

KENJI
"Aion mennä Japaniin käymään joskus sitten isona", sanoo Kenji,
Helsingin japanilaisen kouluyhdistyksen koulun oppilas.
Kenji on
7-vuotias.
Tavallista suomalaista päiväkoulua, ala-astetta, hän
käy Helsingin Vuosaaressa. Lauantaipäivien ohjelmaan sen sijaan
on j〇 parin vuoden ajan kuulunut japanin kielen opiskelu keskus
tassa ,Snellmanin ala-asteen tiloissa.

Kenj i on tyypillinen koulun oppilas.Hän on isänsä puolelta japanilaista syntyperää, mikä takaa ainakin Kenj in kohdalla elävän ja
aidon kiinnostuksen japanin kieltä ja japanilaista kulttuuria
kohtaan.
Kenji on suomenkielinen, joten japanin opettelu vaatii oman vai
vansa. "Täällä on sellaisia hassuja kuvia, joita mä en älyä
ollenkaan", hän toteaa edessään olevasta oppikirj asta. Kirjan
tekstin ymmärtäminen ei ole helppoa, mutta joka kerta oppii jotakin uutta.
NAKASONEN VIDEOT

Koulu perustettiin maaliskuussa 198〇. Alkunsa koulu sai silloisen
Japanin suurlähettilään Hitomin aloitteesta. Varat perustamiseen
saatiin pääosin Suomessa toimivilta japanilaisilta liikeyrityk
siltä. Sen jälkeen Japanin opetusministeriö on avustanut kou
lua säännöllisesti. Avustuksen piiriin kuuluvat muun muassa
kaikki oppikirj at j a muu opetusmateriaali sekä opettaj ille mak
settava kulukorvaus.

Mukavan lisän koulun välineistöön toi taannoinen pääministeri
Nakasonen Suomen-vierailu. Koulun ennakko-odotusten mukaisesti
pääministeri toi
mukanaan videonauhurin, jonka hän lahj oitti
koulun käyttöön. Nyt koulu saa jatkuvasti valmiita opetukseen
soveltuvia ohjelmia suoraan Japanista.

Suomen puolelta koulu ei saa taloudellista tukea. Jopa kouluti
loista veloitetaan vuokraa 2500 markkaa vuodessa. Niinpä oppi
laista peritäänkin lukukausimaksua: maksun suuruus on 40 markkaa
kuukaudessa oppilasta kohden. Lisäksi maksetaan jokaisesta oppi
laasta liittymismaksuna 50 markkaa.

4

Tarkkaavaisuus 1 〇•

注意力満点

KAZUMI
Kazumi on
Helsingin
Japanissa
Suomeen,
havaitsee
väittää,

Kenjin opettaja.
Hän on j〇 vuosia toiminut opettajana
japanilaisessa koulussa. Alkujaan Kazumi on valmistunut
englannin kielen opettajaksi.
Avioliitto toi hänet
Nyt Kazumi on ollut Suomessa jo 13 vuotta, minkä myös
hänen hyvästä suomen kielen taidostaan. Silti hän
että suomea olisi vaikeampi oppia kuin japania!

Tunneilla käytetään Japanista lähetettyjä oppikirjoja ja opettajien itsensä tekemiä monisteita.
Harjoiteilaan kirjoittamista,
luetaan ääneen j a itsekseen, mietitään ratkaisuj a monisteiden
tehtäviin ja lauletaan välillä japaninkielisiä lauluja.
"Oppi laiden kielitaito vaihtelee
suuresti",
Kazumi kertoo.
"Kierrän luokassa oppilaan luota
toisen luokse
neuvomassa jokaista erikseen." Koska tiedot j a taidot vaihtelevat suuresti,
edellytetään opettajalta jatkuvasti kykyä eriyttää omaa opetus
taan kunkin oppilaan tasolle sopivaksi. Vaikka koulun ainoa ope
tuskieli onkin japani, joudutaan joskus auttamaan suomeksikin.
Tärkeintä koulussa on tietenkin japanin kielen opettelu. Sen
lisäksi muistetaan aina puhua japanilaisista juhlapäivistä ja
muistakin sikäläiseen kulttuuriin läheisesti kuuluvista perin
teistä. Silti toimiminen Helsingissä, keskellä suomalaista kult
tuuria, antaa sijaa myös täkäläisille perinteille: koulun joulujuhlissa nähtiin oppilasesityksenä muun muassa kantelesovitus
tutusta Satu meni saunaan -laulusta. Japanilainen koulu on siis
todellinen kahden kulttuurin koulu.

KATSUMASA SHIBUTANI
Katsumasa Shibutani on koulun rehtori. Hänen lisäkseen koulua
johtaa oppilaiden vanhemmista koostuva kouluyhdistyksen johtokunta.
Silloin tällöin saadaan suurlähetystöltä apua juhlien ja
tilaisuuksien järjestämiseen.

Koulun oppilasrekisteriin on tänä lukuvuonna kirjattu 47 oppilas
ta. Heistä 43 käy koulua aktiivisesti. Oppilaat on iän perus
teella jaettu neljään opetusryhmään. Kullakin ryhmällä on oma
opettaj ansa, j oten opettaj iakin on koulussa neljä.

Rehtori kertoo, että myös Ruotsissa,Norjassa ja Tanskassa toimii
samalla periaatteella japanilainenlauantaikoulu. Vain oppituntimäärät vaihtelevat jonkun verran:
Suomen kahta lauantaituntia
vastaa esimerkiksi Ruotsissa neljä.

Pohjoismaiset japanilaiset koulut pitävät yhteyttä toisiinsa.
Yhteisiä kehittämissuunnitelmia ja opetuksen ongelmia käsitellään
etenkin silloin, kun koulujen rehtorit tapaavat toisiaan jossakin
pöhjoismaassa. Monissa muissa maissa, joissa japanilaista väestöä
on paljon, toimii kokopäiväisiä japaninkielisiä kouluja.
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ÄIDINKIELI

VAI ISAN?

Oppilaiden perhetaustat vaihtelevat. Joukossa on lähetystön virkailijoiden ja Suomessa tilapäisellä työkomennuksella olevien
liikemiesten lapsia, pysyvästi vanhempien avioliiton vuoksi Suo
meen sijoittuneiden japanilais-suomalaisten perheiden lapsia ja
jopa puhtaasti suomalaisten vanhempien jälkeläisiä.
Ja asuuhan
Suomessa täysjapanilaisiakin perheitä, joille Suomesta on tullut
uusi kotimaa.

Erityisen tärkeänä rehtori pitää Suomeen tilapäisesti tulleiden
työntekijöiden lasten kannalta sitä, että jatkuva kosketus oman
maan kulttuuriin säilyy ulkomailla oleskelun aikanakin. Tässä
äidin syntyperällä on ratkaiseva
merkitys. Japanilaisen äidin
lapset oppivat japania huomattavasti helpommin kuin suomalaisen.

Kaikkia oppilaita yhdistää kuitenkin yhteinen tunne: Helsingin
japanilaisessa koulussa viihtyy hyvin.
Monet oppilaista käyvät
kin lauantaikoulua useita vuosia sekä ennen varsinaista kouluikää
että pääasiallisen koulunkäyntinsä ohessa.
Jukka Kuittinen
Kuvat: Jukka Kuittinen

Kielenkääntö j a kädenvääntö 日本語の勉強と腕相撲tunnilla ehtii j oskus kumpaakin,時には授業中に両方に取り組むことも
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日本語補習校、二つの文化の接点

毎週土曜日、ヘルシンキにあるスネルマン小学校の二つの階は日本語に興味のある50人近

くの幼、小中学校の生徒達でいっぱいになる。この学校はすでに1980年よりヘルシンキで
活動を始めている。日本語補習学校の中心的な目的は、在留邦人の子弟に日本語の教育を
施すと同時に常に日本文化と接触を保つように世話することにある。

賢治君
「大きくなったらいつかは日本に行くつもりだよ」ヘルシンキ日本語補習学校の生徒であ
る賢治君はいう。賢治君は現在7歳。ヴォサーリにある現地小学校に通う生徒である。毎

週土曜日の日課としてヘルシンキの中心にあるスネルマン小学校の校舎で日本語を学ぶこ
と二年余り。
賢治君はこの学校の典型的な生徒である。賢治君のお父さんは日本人。それゆえ、賢治君

にとっては日本語と日本の文化に対する興味も生きた真実なものである 。
賢治君はフィンランド語しか話せない。日本語を学ぷことはそれなりの努力を必要とする。

「ほら、ここにぼくのよくわからない面白い絵があるよ。」教科書にある絵を示しながら

彼は言う。教科書にのっている文字を理解することはそう簡単なことではないが 、しかし
毎回の授業から何か新しいものを学び取っている。

中曽根首相のビデオ
補習校は1980年三月に創立された。その当時日本国大使であられた人見氏の発起による 。

学校の運営に当たるための財源はほとんどが、現在フィンランドにおいて営業している日
本からの進出企業によるものである 。その後、文部省からの定期的な援助を受けている。

教科書、教材並びに講師への謝礼等である。

さらに幸いなことに願ってもないもの、長い間希望していたビデオー式が中曽根総理の訪

フィンランドの際に教材に加えられた。そのため、録画されたビデオ番組が日本からつぎ
つぎと送られてくるようになった。

現在のところフィンランド側からはなんの援助も受けていない。校舎使用料として年間25
00マルツカ、そのほか行事を行うのに必要な経費のため、生徒一人当り月額40マルッカの
授業料を徴収している。更に入学金として生徒一人当り 50マルッ力を入学時に支払う。
一美先生

一美先生は賢治君の先生である。先生はすでに何年もの間ヘルシンキ日本語補習学校で教
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「ここを少しこう直して••…と
次を書いちやおーっと、楽しいね■•…

そのあと新しいことを見つけなきや」

えておられる。先生は日本で英語の教師の資格を修得されたとのことであるが 、国際結婚

のためフィンランドに来られた。先生はすでに13年もフィンランドに住んでおられる。そ
の流暢なフィンランド語によってもわかる。にもかかわらず、先生によるとフィンランド

語は日本語よりも難しいと。
授業では日本からの教科書並びに先生がた個人で作られた教材を使用している。書き方の

練習、声を出して読んだり自分で読んだり、与えられた問題を解いたり、また時にはみん

なで日本語の歌を歌ったりと多様である。
「生徒達の学力の差があり過ぎます」と先生は言う。「生徒から生徒へと別々に教え回ら

なければなりません」生徒の知力、能力の差が大きすぎるため 、先生にはそれぞれの生徒
に相応しい教え方をする工夫が必要である。日本語だけで教える学校ではあるが、時には
フィンランド語で助ける必要もある。
学校で大切なことは、もちろん日本語を教えることである。その上、いつも日本の祝祭日

や文化、風俗伝統について話すように心掛けておかねばならない 。しかしヘルシンキに、

即ちフィンランド文化の中に学校があるかぎり、例えばクリスマス会の時に賢治君がよく

知られている「サトウ

メニ

サウナーン」をカンテレで演奏したように時にはこちらの

伝統にも場所を譲らなければならない 。日本語補習学校はまさに二つの文化の学校である。
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渋谷校長

渋谷勝政氏は学校長であると同時に、生徒の父兄によって組織されている学校運営委員会

の運営委員長でもある。日本国大使館からは大切な行事が行われるときには何らかの援助
もある。

現在のところ生徒の在籍数は47名、内43名は積極的に学校にて学んでいる。生徒は年令別
に4つのクラスに分けられ、4人の先生がそれぞれのクラスを受け持っている 。

学校長の話では、スウェーデン、ノルウェー、デンマークにも授業時間数のてんで多少の

差はあるが、例えば、フィンランドでは2時間であるのに大使スウェーデンでは4時間同
様な土曜日補習学校があるとのことである。

北欧の補習校間ではそれぞれ時々連絡を取り合っている。学校運営の促進、教育問題等に
ついて話し合いが進められている。海外在住の日本人の多い国々では 、全日制の日本人学

校も多数ある。
母国語それとも父国語?

生徒達の家族背景も様々である。大使館員の子供達、進出企業の子供達、国際結婚により
フィンランドに永住する子供達、更に両親ともフィンランド人という子供達と誠に多様で

ある。中には両親とも日本人でありながらフィンランドを第二の母国とした家族もある。
特に短期フィンランド滞在の家族の児童には十分注意を払うよう校長は指摘する。内地校

と同等の日本語の能力を維持させること、また日本の文化風習を忘れないようにすること
は大切である。ここで母親がどちらの国の人であるかということが、母国語を学ぶうえに

おいて分れ目となる。日本人の母を持つ子供にとっては、フィンランド人を母に持つ子供

よりもはるかに日本語を学びやすいことは言うまでもない。
とにかくすべての生徒達は「ヘルシンキ日本語補習学校で学ぶことは楽しい」という共通

の気持ちを持っている。学齢に達する前の子供達、またすでに現地学校に学ぶ子供達もそ

れぞれの学校の合間にこの土曜日学校で日本語を学んでいるのである 。

ユッカ・クイッティネン
（渋谷勝政訳）
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JAPANILAINEN ELOKUVA
Suomen elokuva-arkiston "Olympialaiset valkokankaolla" -sarjassa esi
tetään japanilaisen Kon Ichikawan ohjaama elokuva
Tokion olympialai
sista (Tokyo olympiad) kesäkuun 15. päivänä klo 19.00.
Filmi on val
mistunut vuonna 1964 ja se on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi•

Esitys on elokuvateatteri Orionissa, Eerikinkatu 15, p. 6946558.
Pääsylippu maksaa 15 mk/näytös (alle 12-vuotiaat lapset 7.50 mk). Li
säksi on oltava kantakortti (ei aile 16-vuotiaat)• Kantakortti maksaa
40 mk ja siihen sisältyy yksi elokuvakäynti.

Elokuva-arkiston kesän ohjeImavihkonen on iImestynyt.
sistä saa myös päivälehtien kulttuurisivuilta.

Tietoja esityk

日本映画のお知らせ

フィンランド映画保存所は「映画で見るオリンピック」シリーズの一環として、市川昆監

督の「東京オリンピック」を6月15日午後7時より上映します。映画は1964年の制作で、

今回フィンランド語とスウェーデン語の字幕が付いています。
上映館はEerikinkatu15のオリオン座（Z

694 6558 ）です。入場券は一回につき15マ

ルッカ（12歳以下の子供は7.5マルッカ）ですが、そのほかに会員証が必要です 。（16歳
以下は不要）

会員証は40マルッカで6ヶ月間有効ですが、この中には映画の鑑賞一回分

が含まれています。

映画保存所の夏の映画案内は発行されていますが、新聞の文化面にも映画についての情報
が出ています。
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URASENKEN TEEPERINNE

Teen suosio on maailmanlaajuinen,

mutta missään muualla koko

maail

massa teen asema kulttuuritekijänä ei ole yhtä tärkeä kuin Japanissa»

missä teen valmistaminen ja juominen on saanut esteettisen

merkityk

sen ja kehittynyt hienostuneeksi taiteeksi•
nämä tietävät ennakolta et

Kun Japanissa kutsutaan vieraita teelle,

tä saavat istua pienessä huoneessa nauttien
lään arkimaailmasta.

nut kuvakäärön,

toistensa seurasta eril

Isäntä on siistinyt tämän pikku huoneen,ripusta

tehnyt tulen teeveden kuumentamista varten ja valmis

tanut pienen aterian,

ja kaiken tämän hän on tehnyt siinä

toivossa,

että yhdessäolosta tulisi mahdollisimman miellyttävä. Tällainen kool
laolo on ulospäinsuuntautuva

oivalluskyvystä,

ilmaus siitä nimenomaisesta

joka saavutetaan opiskelemalla chadoa,

noudattamalla sen oppia.

sisäisestä

teen tietä,ja

Vaikka chado onkin melko uusi nimitys,

teen valmistamisesta ja j uomisesta on peräisin

1400-luvulta.

oppi

Nykyi

sissä teetilaisuuksissa tarjottu vihreä pölynhienoksi jauhettu tee on

samanlaista kuin se jonka Kiinasta opiskelemasta palaavat

zen-munkit

toivat tullessaan 1200-luvulla. Siihen aikaan he käyttivät teetä lie

vänä virkistysoineena opiskellessaan ja mietiskellessäänt

ja sitä pi

dettiin arvossa myös lääkeyrttinä.

Tästä vaot imattomasta ai usta

Muuan

teemestarit ke

chadolle omistautuneet

hittivät estetiikan joka ulottuu läpi koko
teemestareista päätyi elämänsä aikana

japanilaisen

estetiikan kokonaisena elämäntapana ja perusti chadon,
koko elämästä voidaan tehdä taideteos〇

kulttuurin.

tämän

tajuamaan täysin

jonka

Tämä teemestari on

avulla

Sen Rikyu

(1522-1591)。 Sen Rikyu kuului aikansa sekä taiteellisiin että poliit

tisiin johtohenkilöihin,ja hänen ajatuksensa estetiikasta sisältyivät
ydinkäsitteisiin

rustan sille mikä
rasta.

Japanin taiteissa ja käsitöissä ja muodostavat

Sen Rikyu tiivisti chadon perusperiaatteet näihin neljään kä

sitteeseen: wa, kei,

Wa

pe

japanilaisissa tavoissa ja makukäsityksissä on pa

sei ja jaku0

tarkoittaa sopusointua;

harmoniaa ihmisten kesken,

luonnon kesken sekä sopusointua

teenvalmistukseen

ihmisten

ja

tarvittavien esi

neiden ja niiden käyttämistavan välillä.

Kei merkitsee kunnioitusta. Kunnioitusta osoitetaan kaikille esineil

le ja olennoille,
olemassaolosta.
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j a sen perustana on vilpitön

kiitollisuus

niiden

Koulutyttöjä opiskelemassa teeseremonian perusteita»
liinan taittelua.

Kuvassa fukusa-

Sei merkitsee puhtautta,ja siihen sisältyvät sekä maallinen että hen

kinen puhtaus.
Viimeinen käsitteistä,

jaku,

sitä mielen tyyneyttä

tarkoittaa

jonka

kolmen edellisen periaatteen noudattaminen saa aikaan. Ne munkit,jot

ka toivat teen Japaniin,
laisuuden ohjeet,

etsiminen,

loivat chadon henkisen perustan. Zen-buddha-

joiden pohjana oli todellisuuden olemuksen sisäinen

antoivat

kehittäessä teen estetiikkaa.
teen

Niinpä

valmistamisen ja tarjoamisen

tarjoiluvälineiden valmistus,
temus ,

liikkumisvapauden näiden

teemestareille laajan

siihen

lisäksi

on

lopulta sisältynyt

myös teen keittämis-

ja

taiteiden ja niiden sovellutusten tun

teehuoneiden suunnittelu ja rakentaminen,

puutarha-arkkiteh-

tuuri ja paljon muuta.
Siitä kun Sen Rikyu eli Kiotossa on kulunut melkein neljäsataa vuotta,

mutta hänen perintönsä elää yhä näkyvänä tässä kaupungissa.

dentoista minuutin kävelyn päässä

Kioton

kyisin Senin kahden sukuhaaran taloryhmät.

Noin vii

keisaripalatsista ovat ny

Toisessa asuu Sen Soshitsu,

Sen Rikyuri jälkeläinen viidennessätoista polvessa ja Urasenke-teekou

lukunnan nykyinen suurmestari•
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Urasenken rakennusryhmään kuuluu lukuisia teehuoneita,

joista suurim

man osan Japanin hallitus on nimennyt tärkeäksi kulttuuriomaisuudeksi.

Muuan näistä on Konnichian-niminen teehuone. Sen Sotan,Sen Rikyun pojanpoika rakensi tämän pienen teehuoneen,
Urasenke-perinteen symboli.

Yuin,

josta on myöhemmin

Mushikiken ja Totsutotsusai

tullut
ovat

muiden Urasenke-talon teehuoneiden nimiä;täällä Sen Rikyun henki elää

yhä edelleen.
Kadun toisella puolen, Urasenken pääporttia vastapäätä,

ken,

on Chado Kai

jossa pidetään päivittäin suurin osa oppitunneista ja vanhat ja

nuoret opiskelijat kaikkialta maailmasta harjoittelevat chadon taito
ja.

Lännenpänä kohoaa

näyttelytilat,

kuusikerroksinen rakennus,

luentosali,

jossa sijaitsevat

kirjasto ja tutkimustilat, mietiskelyhuone

sekä Urasenke-säätiön toimistot 〇
Kun nykyajan mukavuudet ja koneellistuminen helpottavat melkein kaik

kia ihmisten töitä,

näyttää turhalta käyttää paljon aikaa teemaljal-

lisen valmistamiseen ja tarjoamiseen. Mutta chadon periaatteen mukaan
valmistettu maljallinen teetä on rituaali,joka on kehitetty tyydyttä
mään ihmisen sisäisen rauhan tarvetta0Se on vaatimaton ja niukkaelei-

nen rituaali ,

Jouni Elomaa
1 4

jossa jokainen voi löytää •'rauhan teemal j osta" •

URASENKE FINLAND DOKOKAI RY
Urasenke Finland Dokökai ry on perustettu 7.10.1987 ja se kuuluu kan
sallisena osastona Urasenke Foundationiin.

Yhdistyksen tarkoituksena

japanilaista teeseremoniaa ja Japanin kulttuuria

on tehdä tunnetuksi

Suomessa sekä näin pyrkiä

luj ittamaan kansojen välisiä

ystävyyssuh

teita. Tähän päämäärään yhdistys pyrkii harjoittamalla tiedotus-f ope

tus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitämällä yhteyksiä samoja tarkoi
tusperiä noudattavi in järj estoihin kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistyksellä on oma

jossa on runsaasti

kirjasto,

teeseremoniaa ja

Japanin kulttuuria käsittelevää ki rjallisuutta.
Yhdistyksessä on jäseniä noin 3〇.
Uudet j äsenet maksavat lisäksi

Jäsenmaksu on tenä vuonna 50 mk,

1ii ttymismaksuna 30 mk•

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saa puheenjohtajalta

2131

maa ,Kanttorilantie 8,

〇

(Tuula Salomaa, Yo-kylä 84 A 9,

Urasenke-koulukunnan 14.

Urasenke Foundationin
dossa on 15•

pa

Vahto,

921-576294)

20510 Turku,

suurmestari

p.

(Jouni Elo

tai sihteeriltä

921-371193).

Sen Tantansci Soshitsu

toukokuussa vuonna 1949•

perusti

Nykyään säätiön joh-

suurmestari Sen Hounsai Soshitsu.

Urasenke Foundationilla on yli 50 osastoa yli 20 eri maassa.

Uusin o-

sastoista on Urasenke Finland Dökökai.Säätiön edustajana pohjoismais

sa on Jouni Elomaa.
Urasenke Foundationin tehtäviin kuuluu:
-kulttuurien välisen vaihdon edistäminen Japanin ja muiden val

tioiden välillä

- teeseremoniaan 1iittyvän taiteen,

käsityön ja arkkitehtuurin

tutkiminen j a edistäminen
- teeseremoniaan liittyvien näytösten,

näyttelyiden,

julkaisujen

ja muun toiminnan tukeminen
-japanilaisten ja ulkolaisten teeseremonioopiskelijoiden ja

opettaj ien ammatillinen koulutus ja apurahat

-ylläpitää maailman suurinta alaan 1iittyvää kirjastoa
- esitteiden,

kirjojen ja muun materiaalin julkaiseminen, mm.

englanninkieliset aikakausjulkaisut *'Chanoyu quarterly" ja
"Urasenke Newsletter"
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OMPELUKERHO
Tänä vuonna perustettu ompelukerho on kokoontunut kolme kertaa.
Vii
me kerralla läsnä olivat Tomoko Saito, Riitta Rouhiainen, Gunnel Ravi
ja Momoko Okada〇
Tomoko teki lapselleen ulkoilupukua,
Riitta ompeli suomalaiseen kan
sallispukuun kuuluvaa puseroa »Gunnel aloitteli j ukataa ja Momoko kor
jasi vuosi sitten ostamaansa leninkiä〇

Momoko kertoo lapsesta asti pitäneensä käsitöiden tekemisestä.Hän ku
toi puikoilla ja teki kirjontatöitä.
Kimonon j〇 vaatteiden ompelemia
sesta hän ei kuitenkaan pitänyt. Peruskoulun yläasteella kaikki käsi
työt teki Momokon äiti•
Viime vuonna Okadan perheeseen syntyi lapsi.
Mikäli perhe olisi asu
nut Japanissa he olisivat ostaneet kaikki lastenvaatteet tavaratalostar
Suomesta oli vaikea löytää
kauniita lastenvaatteita.
Ja niiden
valikoimat olivat melko pienet.Momoko halusi oppia itse ompelemaan ja
siksi hän osti ompelukoneen.Aluksi jopa suoran sauman ompelu oii vai
keaa, mutta nyt onnistuu napinläven teko ja pitsikoristeiden kiinnit
täminen oi ken hyvin 〇

Itse tehdyt vaatteet eivät aluksi ehkä ole
yhtä hyviä kuin
kaupasta
ostetut,
mutta Momokon mielestä itse tehty on kuitenkin parempi 〇 Hän
haluaa pukea lapse 1leen itse tekemiään vaatteita.
Pelkästään mallikirjoja katselemalla ei opi tekemään vaatteita» Ompe
lukerhossa
toisten kerholaisten kanssa
oppii parhaiten. Samalla voi
keskustella ja neuvotella toisten osanottoj ien kanssa•

Jos vaatteiden tekeminen kiinnostaa, tervetuloa mukaanJ
Ompelukerho
kokoontuu seuraavan kerran syyskuun 24. päivänä.Tarkemmat tiedot saat
syksyn jäsenlehdestä.
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洋裁サークル
今年から新しく始まった洋裁サークルは月に1度、今まで3回集まりましたが、事前の案内が十

分でなかった為か、平均4〜5名の参加でした。例えば先月の集まりには、斎藤朋子さん、リーツ

夕・ ロウヒヤイネンさん、ラヴィ・グンネルさんと私の4人でした。斎藤さんは子供さんの砂場の
遊び着、リーツタさんはフィンランドの民族衣裳のブラウス、グンネルさんは浴衣を作りたいとい
う事で、私のもっている説明図付の浴衣の作り方の木をコピーしたり、私は前回2回共子供の洋服

を作ったので今回は、自分のワンピース（大き過ぎて、買ってから1年近くそのままになっていた

物）のリフォームを、皆から教えてもらったり、意見を交換し合いながらお互いに作業を進めて行
きました。私は昔から手先を使う剌繡や編物とかは好きな方でしたが、どういう訳か洋裁、和裁は

大の苦手で中学の家庭科の宿題などすべて母にやってもらう程でした。それが去年子供が生れるに
あたり日本だったらなんでもデパートで売っているのに 、ちょっとしたものがなかなか見付からな

かったり、種類が少なかったりで簡単なものなら自分で作れるんじゃないかしら..... と思いミシ

ンを買いました。本の通りだと難ずかし過ぎるようなものは、自分なりにちょっと変えてみたり、
初めは:直線縫いも思うように行かなかったのが 、だんだん慣れるにしたがいボタンホールを使って

みたり、かわいらしくレースをふんだんに使ったりと、既製品に比べるとちょっと不恰好だったり
しますが、自分で作ったと思うと何となく愛着というか苦労して作ったんだから何度も着せようと

か、今度はこんなのを作ろうとか、楽しみになって来ます。でも基礎的なことや型紙の作り方など
本を見ただけでは;なかなか理解できないことを、このサークルで教えてもらったり、月1度4時間

ぐらいですべて出来る訳ではありませんが、前回作りかけの物を次回完成品として皆に見てもらっ

たり、楽しんで参加しています。興味のある方は御一緒にどうぞ。

岡田桃子
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Shusaku Endo

KANDAALI

Tokiossa vuonna 1923 syntynyt Endo on Japanin
joita.

tunnetuimpia kirjaili

Suoritettuaan opiskelunsa Kioton yliopistossa hän asui useita

vuosia Ranskassa•

Sittemmin hän on palannut takaisin Tokioone

teoksiaan on ilmestynyt lähes

kahdellakymmenellä kielellä.

Hänen

Suomeksi

ovat aikaisemmin ilmestyneet romaanit "Samurai" ja "Kuiskaus*1•

Endon käsittelemät teemat
siin ,

liittyvät ihmisenä olemisen

peruskysymyk

etiikkaan ja rehellisyyteen.

Oudot tapahtumat käynnistyvät arvostetun,
iäkkään kirjailija Suguron
elämässä päivänä,jolloin hänelle luovutetaan merkittävä kirjallisuus
palkinto.
Juhlaväen joukossa Suguro havaitsee
tyrmistyksekseen täs
mälleen itsensä näköisen miehen.
Mies hymyilee
pilkallisesti ja ka
toaa.
Hetken kuluttua päihtynyt taiteilijatar Motoko
tervehtii kir
jailijaa tuttavallisesti ja muistelee heidän tapaamistaan pahamainei
sella punaisten lyhtyjen alueella0

Ja kuitenkaan Suguro
kunniallinen kristitty
ei ole mielestään
koskaan edes nähnyt Motokoa. Vai onko? Epäluulo on kylvetty, ja ympäristö alkaa epäillä Suguron nuhteettomuutta. Ennen muuta Kobari-niminen lehtimies ryhtyy vainoamaan kirjailijaa päivin ja öin paljastaakseen hänen kaksoiselämänsä.

Silkasta uteliaisuudesta Suguro päättää mennä Motokon näyttelyyn.Sei
nällä on kuva, joka "esitti miestä, jonka rumuus ei kummunnut kasvon
piirteistä ,vaan sielusta"〇 Mies on Suguro.
Suguton
uomiinsa asettunut
elämä on järkkynyt,
eikä sitä pysty pe
lastamaan edes matka nöyrän vaimon kanssa〇 Kaksoisolento ei jätä hän
tä rauhaan vaan
näyttäytyy aika ajoin mitä
odottamattomirnmissa
yh
teyksissä.
Suguron valtaa pelko, sitten ärtymys ja lopulta hän päät
tää tavata miehen. Tapaaminen järjestetään ...

Mutta kuka
oikeastaan on Suguron pelkäämä ja samalla
masti kiehtova kaksoisolento?

vastustamatto-

Kirja on Otavan kustantama», Siinä on 239 sivua» Juhani Lindholm on
kääntänyt kirjan englannista suomeksi• Kirjan hinta on 79 mk 〇

Helsingin Sanomien kulttuurisivulla 17〇301988 Jan Blomstedt on käsi
tellyt kirjaa otsikolla "Shusaku Endo ja kristityn synnit"•
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Simo Hämäläinen

Suomalainen
sumopainija
Simo Hämäläinen on syntynyt vuonna 1947.
Tällä hetkellä hän on Joen
suun yliopistossa suomen kielen lehtorina.Kirjailijauransa hän aloit
ti salapoliisiromaaneilla.Kolmen dekkarin ja kolmen humoristisen kir
jan jälkeen hän kirjoitti novellikokoelman ''Suomalainen sumopainija".

Ihminen on vähän liikuttava,
mutta loppujen
lopuksi oikein
hupaisa
otus. Hyvin liikuttava on autiotaloon hylätty Harri Kemppainen, josta
tulee huima juoksija »mutta jonka tyyli on vähän eriskummallinen. Lii
kuttava on myös Paavo Perttilä, kirjailija,
ja Pekko Paavali Jyytenparras, tutkija. Yhteiskunnan koko kirjo levittäytyy eteemme lavealti
maan pinnalla ja vähän taivaassakin.
"Suomalaisen sumopainijan*' nimikkonovel)i kertoo lapsesta asti pyyle
vän , nykyisen verotarkastajan, Petri Harakan elämästä.Sumopaini liit
tyy mielenkiintoisella tavalla hänen kohtaloonsa,
190 sivuisessa kirjassa on kaksitoista novellia. Kirjan kustantaja on
Gummerus 〇 Kirjan hinta on 118 mk 〇
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ANTIKVAARINEN KIRJAKAUPPA "SYVÄ UNI"

Helsingissä
avattiin
tämän vuoden alussa
uusi antikvaarinen kirja
kauppa.
Kirjakaupassa myydään kotimaista uutta ja vanhaa ki rjallisuutta, mut
ta kauppa on erikoistunut
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kirjal
lisuuteen.
Muun muassa intialaisia, kiinalaisia ja japanilaisia kir
joja on paljon. Kirjoja löytyy sekä käännökinä että alkuperäisinä.
Antikvaarisen kirjakaupan ovat perustaneet
Pertti ja Matti Seppälä»
Pertti Seppälä on kiinan kielen kääntäjä.
Hän on kirjoittanut Kiinaa
käsitteleviä tietokirjoja.
Kirjakaupan osoite on Kalevankatu 36 B, 00180 Helsinki 18. Puhelinnu
mero on 601124.

古書店
今年の初めヘルシンキに新しい古書店ができました 。店ではフィンランドの新しいまた古

い本が売られています。しかし店はヨーロッパ以外の文化についての本、例えばインド、
中国、日本などのものが多いということが特長となっています。それらの本には翻訳物も
言語で書かれたものもあります。

住所は

Kalevankatu 36 B, 00180 Helsinki 18で、電話番号は 601124 です。

Yhdistyksen
KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan.
Soita Riitta Rouhiaiselle p〇 712014〇

Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B,

00530 Helsinki 53.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi• Muistathan palauttaa lainoamasi
kirjät 2

Riitta Rouhiainen ja Yoshie Roppongi-Korhonen ovat tehneet listan kir
jaston kirjoista»
Tämä lista on nähtävänä kirjostossa• Sitä voi myös
tilata»
Myöhemmin on tarkoitus tehdä kirjaston kirjoista kortisto ja
julkaista aakkosellinen luettelo•

図書館より
友の会の図書館は連絡があったときのみ開館します。リーツタ・ ロウヒアイネンさんまで
電話して く ださい。(8 712 014 )住所は Neljäs linja 18 A 2 B, 00530 Helsinki 53

です。本の貸出し期間は一ヶ月間ですので忘れずに返却してください 。

リーツタ・ロウヒアイネンさんと由江六本木=コルホネンさんが図書館の本の目録を作り
ました。この目録は図書館で見ることもできますし、また注文することもできます。後々
図書館の本についての図書カードを制作し、アルファベット順の図書目録を発行する予定
です。
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JAPANIN KIELTÄ HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSSA
ALKEISKURSSI (60 h). Kurssimaksu 85 mk.
Ekonomi Heikki Mallat 30.5.30.6. klo 17.15-18.45 (ma-to) Helsingin kauppakorkeakoulun
luentosa
lissa 405•
Kirjoitusmerkkiharjoitukset ma ja ke klo 16.15-17.00 sekä
kielistudioharjoitukset ti j a to klo 16.15-17.00.
Tarvittaessa
muo
dostetaan toinen kielistudioryhmä ti ja to klo 19.00-19.45.
Loppukoe
on 29.6. klo 16.15-18.3〇.
Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osanottajat
japanin kielen ole
mukseen f
foneettisiin hiragana- ja katakana-tavumerkkeihin sekä nii
den käyttöön ja kiinalaisperäisiin
kanj i-sanamerkkeihin 1-46
perus
kieliopin ja käytännön keskusteluvaImiuksien opettelun ohella.
Oppi
kirja 11 Japanese for Today" on saatavana yhteistilauksena
edullisesti
opettajalta. Tunneilla jaetaan myös opetusmonisteita.

Kurssiin osallistuminen ei edellytä aiempia tietoja
japanin kielestä
j a se soveltuu
sekä
vosta-alkaj ille että
japanin kielen perusteita
kertaaville.
Kurssin monistetun ohjelman saa kesäyliopiston kansliasta.

JATKOKURSSI (25 h)〇 Kurssimaksu 85 mk• HuK Machiko Yamada-Alho 22.8.6.9. klo 17-19 (ma-to)
Helsingin yliopiston
hallintorakennus
(Hal
lituskatu 8) seminaarihuone 23.
Oppikirja: 1 Japanese for beginners",
lisäksi kurssilla jaettavaa aineistoa.
Loppukoe sisältyy kurssiin»
Kurssi on tarkoitettu alkeiskurssin käyneille.

TOYO KANJIEN JÄRJESTELMÄ -KURSSI (28 h)〇 Kurssimaksu 85 mk.
Ekonomi
Heikki Mallat 1.-16.8. klo 16.15-18.45 (ma-to)
Kauppakorkeakoulun
luentosalissa 307. Loppukoe on 15.8. klo 16.15-17.45 samassa paikassa.
Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osanottajat
japanin kielen kiinalaisperäisten kanj i-sanamerkkien muodostamaan
järjestelmään jo si
ten helpottaa yksittäisten kanj i-merkkien omaksumista.

Kurssiin osallistuminen
edellyttää vähintään
japanin kielen alkeis
kurssin suorittamista tai vastaavia tietoja.
Kurssi
sopii
kaikille
j apanin kielen jatko-opiskelijoille j a köyttäj ille, joiden tavoittee
na on 1850 toyo kanj i-sanamerkin omaksuminen ja hallinta»

Ilmoittautumiset kursseille
tehdään
kesäyliopiston kansliaan 16.5.
alkaen,» Ilmoittauduttaessa esitetään kuitit etukäteen pankkiin makse
tuista kesäyliopistomaksuista. Kirjoittautumismaksu on 150 mk。
Kanslian osoite on Fredrikinkatu 39 B 00120 Helsinki t puhelin 648612.
Kanslia on avoinna 16.5. lähtien ma-pe klo 9-15
sekä ti myös 15-18•
Kesäyliopiston PSP-tilin numero on 121020-0»Pankeissa on esipainettuja pankkisiirtolomakkeita«

JAPANIN KIELTÄ TURUN KESÄYLIOPISTOSSA
JAPANIN ALKEET (30 h). Kurssimaksu 200 mk. FK Fredrik Ulfhielm 26.9.14.11.klo 17〇 00-18•30 (ma-ti)«Kurssi painottuu lähinnä puhuttuun ja
paniin. Opetus tapahtuu ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä:
puhelimitse (921)323302.
Kurssin numero on 173<»
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Turun kesäyliopisto, 20500 Turku,

tai

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus järjestää
kurssin
ITÄMAISET
LIIKUNTALAJIT
Aika

4〇-5,8〇1988

Paikka

Opettajainkoulutuslaitos, Helsinginkatu 34
(sali 303), 00530 Helsinki 53

Kohderyhmä

Liikunnanopettajat,liikunnanohjaajat

Johtaja

Kauppat.

Maksut

Kurssimaksu 41

yo Bengt Nyholm
〇

mk sisältää opetuksen

IImoittautuminen viimeistään 23.6,1988 mennessä toimistosihteeri
Irene Siitoselle Lahden tutkimus- ja koulutus
keskukseen ,Teollisuuskatu 23 A, 0051 〇 Helsinki
Tiedustelut

Suunnittelija Helena Hallenberg, puhelin (90)
7084420 ja toimistosihteeri Irene Siitonen, pu
helin (90) 7084437

Tavoite

Tutustuttaa nykyisin yleistyneisiin itämaisiin
liikuntalajeihin (mm. karate, jooga, aikido)
esitelmien, demonstraatioiden ja osin myös har
joitusten kautta

OHJELMA:

torstai 4.8.

9.00-10.30

Itämaisten 1iikuntalaj ien haasteet länsimaisil
le liikuntakulttuureille
FK Timo Klemola, Tampereen yliopisto

10.30-11.00

Kahvitauko

11.00-12.30

Jooga; luento ja harjoitukset
Joogaohjaaja Risto Taivainen

12.30-13.30

Lounastauko

13.30-15.00

Tz ai chi: luento ja harjoitukset
FK Timo Klemola, Tampereen yliopisto

15.00-15。30

Kahvitauko

15.30-17.00

Vatsatanssi: luento ja harjoitukset
Fanssipedagogi, LuK Irene Jelin

perjantai 5.8.
9.00-10., 30

Karate:luento ja demonstraatio
Suomen Karateliiton puheenjohtaja Timo Wiiala

10.30-11.00

Kahvitauko

11.00-12.30

Judo: luento ja demonstraatio
Suomen Judoliiton pääsihteeri Pekka Korpiola

12.30-13.30

Lounastauko

13.30-15.00

Aikido: luento ja demonstraatio
Jukka Helinen, Suomen Aikidoliitto

15.00-15.30

Kahvitauko

15.30-17.00

Tae Kwon do:luento ja demonstraatio
Marcos Kuusjärvi, Suomen Tae Kwon Do -liitto
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URHEILUPÄIVÄ

Helsingin japanilainen kouluyhdistys
järjestää
Eläintarhan kentällä
yhdessä Nippon Clubin»Suomalais-Japaniloinen Yhdistys ry:n ja Japani
laisen kulttuurin ystävät ry:n kanssa urheilupäivän lauantaina touko
kuun 28. päivänä klo 1 〇» 30-15.00,
Ohjelmassa on aikaisempien vuosien tapaan hauskaa yhdessäoloa ja liikuntaao
Kilpailulaje ina ovat mm. j uoksu f köydenve to j a i son pallon viesti 〇

Urheilupäivään voivat kaikki osallistua ikään jo kuntoon katsomatta^
Urheilukentällä on katettu katsomo〇

Kentältä voi ostaa riisipalloja ja lämmintä keittoa»
Urheilukentälle pääsee raitiovaunuilla
puolella on hyvä parkkipaikka•

3B,

3T,

7a ja 7B.

Vauhti tien

Sateen sattuessa urheilutilaisuutta ei pidetä.
Pieni sade ei kuiten
kaan haittaao
Kello 9 voi soittaa japanilaisen koulun rehtorille ja varmistaa pide
täänkö tilaisuus vai ei. Puhelinnumero on 312676.

Jos urheilupäivää ei pidetä
oppilaiden vanhempien
valmistamat ruoat
myydään Snellmanin ala-asteella. Koulun osoite on Punavuorenkatu 8-1 〇.
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Köydenvetoa Eläintarhan kentälla 31,5,1987,
Valokuva: Jukka Kuittinen

運動会

今年も恒例の日本語補習学校主催の運動会が開かれます。800 メートル競争やパン食い競
争など大人が参加できる競技もいくつかありますので、春の一時ご家族でご参加ください。

日時:1988年5月28日(土)

午前10時30分より午後3時まで

場所：エラインタルハ競技場

市電なら3 B , 3 T , 7 A, 7 B .

駐車場もあります。

昼食：当日はバザーとしてカップヌードル、いなりずし等の贩売があります。各自で
お持ちくださっても構いません。

小雨決行、大雨の場合は補習校で日本食のバザー等を行います。紛らわしいときは当
日朝9時までに渋谷校長まで問い合わせてください。(Z 312 676 )
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ARTIKKELI

Japanin
kirjoitusjärjestelmä on maailman
monimutkaisimpia ja sidok
sissa perinteeseen.Toisaalta maan tekninen kehitys on huikeaa ja kan
sainvälistyminen väistämätöntä. Miten sovi ttaa kieli j a kirjoitusjär
jestelmä tähän prosessiin?

Tätä aihetta Pirjo-Riitta Kuusikko käsittelee artikkelissaan "Kirjoi
tusjärjestelmä on Japanille kallis".Teksti on julkaistu Helsingin Sa
nomien pääkirjoitussivulla torstaina huhtikuun 28. päivänä.

ITÄ-AASIAN TUTKIMUKSEN SEURA
Itä-Aasian tutkimuksen seuran vuosikokous oli
25.3〇1988〇
Seuran pu
heenjohtajaksi valittiin Timo Koponen. Hallituksen muut jäsenet ovat:
Tauno 〇。Huotari (varapuheenjohtaja),
Sinikka Piippo (sihteeri), Kai
Nieminen,
Olavi K, Fält, Lauri Harvilahti,
Jouko Seppänen ja Ilmari
Vesterinen 〇

Seuran osoite on:

Itä-Aasian tutkimuksen seura ry
P1 322
0031 〇 Helsinki

Tehtaankatu 21,Helsinki 15
Puh. 629 449
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