


Ronny Rönnqvist

Naoko Shibayama
puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
p. 90-595068

p. 90-491039
Mirja Paatero sihteeri p. 90-571541
Akiko Aho rahastonhoitaja p. 90-5653825
Aili Vehviläinen jäsen p. 90-787011

Laura Lappalainen jäsen p. 90-637036
Sari Helkala jäsen p. 931-530898
Stefan Westin varajäsen p. 90-4550715
Riitta Rouhiainen varajäsen p. 90-712014

JÄSENMAKSU on 70 mk ja 1iittymismaksu 20 mk.
Maksukaavakkeet lähetettiin helmikuun lopussa. Viimeiseksi maksupäi
väksi oli merkitty 30.4.

Voit vielä maksaa jäsenmaksusi Postipankin tilille 6481 66-5. Kaavak
keessa on ehdottomasti oltava nimi ja osoite sekä maininta "Jäsenmak

su 199〇・,.

OSOITTEENMUUTOKSET ilmoitetaan sihteerille: Japanilaisen kulttuurin 

ystävät ry, P1 305, 00101 Helsinki.

Rivi-ilmoitukset tässä lehdessä ovat jäsenillemme ilmaisia.

Varsinaiset ilmoitushinnot ovat seuraavat:

1/4 sivu 50 mk

1/2 sivu 100 mk

1 /1 sivu 200 mk

IImoitusten laadinnasta voit tarvittaessa kysyä neuvoa päätoimittajal

ta.
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n johtokunnan jäseniä 7.3.199〇• 

Takarivissä Akiko Aho, Aili Vehviläinen ja Mirja Paatero. Edessä ovat 
Laura Lappalainen, Naoko Shibayama ja Ronny Rönnqvist•

KIRJASTO

Yhdistyksen kirjasto on avoinna sopimuksen mukaan. Kirjastoa hoi
taa Riitta Rouhiainen. Riitta on kesälomalla 11.6.-8.7.

Kirjaston osoite on Suonionkatu 7 B 14, 00530 Helsinki.
Puhelinnumero on 90-712014.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi.
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Päätoimittajalta
Yhdistyksemme perustettiin 21.10.1978. Seuraavana vuonna ilmestyi en

simmäinen Hashi-lehti. Ensimmäinen jäsenlehti julkaistiin huhtikuussa 

vuonna 198〇•

Kymmenen vuotta sitten yhdistyksen puheenjohtajana oli Timo Rajakan

gas . Johtokuntaan kuuluivat Junichiro Okura, Paula Lappalainen, Akiko 
Ahot Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko, Tadaaki Kawata ja Keiko Yoshizaki• 
Pirjo-Riitta oii tiedotussihteerinä ja hän oli myös jäsenlehden en
simmäinen päätoimittaja.

Lehden toimituskuntaan kuuluivat Jan Blomstedt, Pirkko Kuisma ja Nao
mi Heino. Keiko Yoshizaki vastasi lehden ulkoasusta, Masaaki Hashimo

to otti valokuvia ja minä olin postittajana.

Lehden päätoimittaj ina ovat olleet Marjatta Masuda ja Tuija Seppänen. 
Pirkko Kuisma on ollut koko lehden olemassaoloajän toimituksen kanta
vana voimana.

Lukuisa avustajajoukko on vuosien varrella kirjoittanut juttuja leh
teen. Hiroyuki Taniguchi oli useita vuosia kääntäjänä ja neuvonanta
jana. Tällä hetkellä Mayumi Eguchi kääntää lehden tekstejä japaniksi.

Ensimmäisessä lehdessä kerrottiin helmikuussa pidetystä vuosikokouk

sesta ja japanin kielen puhekilpailusta. Japania käsitteleviä luento
ja oli ollut useita. Kielipallo - japania suomalaisille ja suomea ja

panilaisille - pantiin alkuun. Kirjallisuuspiirin aiheena oli Hisako 
Matsubaran MBrokadihuuma". Keväälla televisiossa esitettiin Kon Ichi- 
kawan "Tokion olympialaiset" ja elokuvateatteri Dianaan oli tulossa 

Kurosawan "Seitsemän samuraita"•

Tässä lehdessä kerrotaan puhekilpailusta, Savonlinnan oopperajuhlis
ta , Retretin japanilaisen taiteen näyttelystä ja elokuva-arkistossa 
esitettävistä Akira Kurosawan elokuvista. Aiheet eivät ole kovin pal

joa kymmenessä vuodessa muuttuneet!

Haluan yhdistyksen puolesta kiittää kaikkia niitä jäseniä, jotka ovat 
vuosien kuluessa olleet tekemässä tätä lehteä. Ki i tokset myös niille 

ulkopuolisille henkilöille, jotka ovat mielenkiinnosta japanilaiseen 

kulttuuriin uhranneet aikaansa ja ammattitaitoaan lehden hyväksi.

Helena Gray
4



5



編糸長から
私達の友の会は、昭和5 3年1〇月21日に創立されました°翌年には最初の丨橋丨 

が出版され、会報第一号は、4月に発行されました°

10年前 友の会会長は、ティモ•ラヤカンガス氏でした。当時、運営委目会には、 

大倉純一氏K、パウラ・ラッパライネン、彰子アホ、ピルヨ二リーツタ・ハカリニクーシッ 

コ、川田忠明、吉崎恵子の方々がおられました。ピルヨ二リーツタさんは報道事務担当 

でしたが、また、会報の最初の編集長でもありましたC

編集委昌には、ヤン•ブロムステッド、ピルツコ・クイスマ、ナオミ・へイノの方々 

がおられましたc吉崎恵子さんは会報の表紙を手がけられ、橋本正明氏は写真を、そし 

て私は郵便を相.当しておりましたcマルヤッタ増田、トウイヤ•セッパネンの両氏も会 

報の編集長として活躍されたことがありますcピルツコ・クイスマさんは、すべての編 

集活動の原動力となって支えてきて下さいましたc

多数の会昌以外の方々も何年にもわたって会報に記事等を書いていただきましたc谷 

口ひろゆき氏は、数年間日本語翻訳と相談役を担当してくださいましたc現在は、江口 

まゆみ氏が、小林陽子さんと共に日本語のエキスパートとして活躍されていますC

会報第一号では、2月に開かれた総会と、日本語弁論大会について報告されましたc 

日木に関する講義も数多く開かれてきましたC

言葉のボール（フィンランド人には日本語で、日本人にはフィンランドで）が最初で 

した,、日本文学サークルの教材としては、松原久子著「ブロカディフーマ丨が使われま 

した。

春にはテレビで市川昆監督の「東京オリンピック丨が放映され、映画館ダイアナで黒 

澤明の「七人の侍!が風切りになる予定でしたC

今回の会報は、日本語弁論大会、サヴォンリンナのオペラ祭、レトレッティでの日本 

芸術展、映画保管所で公開される黒澤明の作品等について書かれていますc内容はこの 

10年間でそれほどたくさん変わっていないのですよ!

私は、友の会にかわり、長年会報の仕事に携わってこられた会昌の方々に感謝の意を 

表しますcまた、日本の文化に興味を持たれ、私達の会報向上の為に時間と技能を費し 

て下さった会昌以外の方々にも厚くお礼を申し上げますC

ヘレナ・グレイ
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Viisirivisiä päiväkirjamerkintöjä

Harri Markkula

Kymmenen vuoden 
ystävyyden jälkeenkin 
yhtä vaikea 
on aina päivä, jolloin 
toisen on lähdettävä.

Ikkunastani
näen, miten peittelee 
lumi maiseman.
M ahdatko, ystäväni 
nähdä saman kuin minä?

Vuosi on mennyt 
siitä, kun viimeksi näin 
kalliomännyn.
Liikutuin kuin olisin 
nähnyt vanhan ystävän. 

Kaukana jossain 
hän on saanut kirjeeni. 
Mietin, mahtaako 
sielläkin olla sama 
lohduton lumituisku.

Sade lyö ruutuun.
Sillä on sama ääni 
kuin viime vuonna. 
Lohdullista huomata: 
on jotain, joka pysyy.

Kaislojen ääni 
elokuun illassa on 
sama kuin ennen. 
Aivan kuin tätä vuotta 
ei olisi ollutkaan.

Vuosi on mennyt.
Syksyn tultua 
katson vanhaa maisemaa: 
se on yhäti sama, 
vain minussa on muutos.

Vuosien jälkeen 
jään katsomaan taaksepäin: 
iloiten huomaan 
kypsyneen kaiken, minkä 
kauan sitten istutin.
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Väenpaljouden 
keskellä yhtäkkiä 
tämä oivallus: 
olinpa tässä tai en 
levollisuus on sama.

Jotain pudotin 
tämän tieni varrelle. 
Turhaan palasin 
koko matkan takaisin: 
enää sitä ei ole.

Kuun ympärille 
kiertyy himmeä kehä. 
Mieli on tyyni: 
samalla tavoin peittyy 
näkyvistä ajatus.

Äänettömästi 
peittää usva kaislikon, 
kunnes ei enää 
ole ääriviivoja: 
on vain suuri pehmeys.

Elokuun ilta.
Laiturilta katselen 
ulos järvelle: 
veden pinnassa kukat 
kuin tähtien heijastus.

Kesän mentyä 
saaressa on hiljaisuus. 
Aavistaen voi 
kuulla rannan suunnalta 
laskevan veden äänen.

Salmen rannassa 
on vielä sula kohta. 
Katselen sitä: 
mielessäni rakennan 
sillan tulevaan kesään.

Puutarhassani 
kukkivat omenapuut. 
Siitä on kauan 
kun tunsin tämän saman 
yksinkertaisen onnen.
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Puhetilaisuus
Porthoniassa pidettiin 4.4. japanin kielen puhetilaisuus. Järjestäji
nä olivat Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuu

rien laitos, Teknillinen korkeakoulu Otaniemestä ja Japan Foundation. 

Päävastuu järjestelyistä oli Helsingin yliopiston vierailevalla japa

nin kielen lehtorilla Yoshimi Horilla.

Tällä kerralla osanottoj ia oli 2〇. He opiskelevat Helsingin yliopis
tossa (opettajana Yoshimi Hori), Helsingin teknillisessä korkeakou
lussa (Junichiro Okura), Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa 
(Seisuke Okada), Keravan työväenopistossa (Pirjo-Riitta Kuusikko)9 

Vantaan työväenopistossa (Shoin Kanki) ja Jyväskylän yliopistossa.

Sali oli täynnä yleisöä. Läsnä olivat myös Japanin Helsingin suurlä
hettiläs Hisami Kurokochi ja professori Palva. Kai Niemisen ja Juni

chiro Okuran tehtävänä oli kommentoida puheita ja toimia samalla tuo

mareina.

Ennakkoon oppilaille oli annettu otsikoiksi "Japani ja minä", "Minun 
maani" ja "Tulevaisuuden unelma"• Näiden lisäksi oppilailla oli mah
dollisuus puhua itse valitsemastaan aiheesta. Puheissa käsiteltiin 
muun muassa kabuki-teatteria, buddhalaisuutta, japanilaista muotoi

lua ,kallisarvoista paperia, ATK-opiskelijän Japania ja suomalais-ja
panilaista kauppaa elektroniikkateollisuuden alalla.

Kaksi tuntia kestäneen tilaisuuden jälkeen yleisö ja osanottajat 
siirtyivät opettajien kahvilaan juomaan teetä ja keskustelemaan• Kai 
ja Junichiro kertoivat mielipiteensä pidetyistä puheista. Kaikki e- 

siintyjät selvisivät hyvin urakastaan. Kielioppiasiat hallitaan melko 
hyvin, mutta ääntämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimer

kiksi pitkän tai lyhyen vokaalin käyttäminen muuttaa kokonaan sanan 

merkityksen.

Parhaimpana puhujana tuomaristo piti Hanna Pihkalaa. Hän on asunut 
pitkään Japanissa ja hänen puheensa oli sujuvaa. Yhdistyksemme sih
teeri Mirja Paateron puhetta japanilaisista oppikirjoista pidettiin 

kiinnostavana.Hän sai erikoispalkintona Japanese Shop Tokyokanin lah

joittaman nuken. Erikoismaininnan saivat Liisa Karvinen, Xu Ru-Hua, 
Harri Eskelinen ja Terttu Rajala. Kaikki osallistujat saivat Japan 

Foundationin lahjoittamia kirjoja. 
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Junichiro Okura, Yoshimi Hori, Kai Nieminen ja Heikki Palva.

Mirja Paatero
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Puhetilaisuuden yhteydessä oli kalligrafia-näyttely. Esillä oli oppi

laiden ja opettajien töitä. Oppilaat olivat harjoitelleet sellaisia 
sanoja kuin rakennemuutos, avoimmuus, kansainvälisyys, talous, puolu

eettomuus , rauha ja vapaus.

Yleisö viihtyi keskustellen ja kalligrafia-toitä katsellen niin hy

vin , että tilaisuuteen varattu aika ei riittänyt. Vielä klo 21 kes

kustelu oli täydessä käynnissä ja vahtimestarilla oli vaikeuksia 

päästä ajoissa lähtemään kotiin.

Yhdistyksen puolesta kiitokset Yoko Kobayashille ja Liisa KempilleJ

Viereisellä sivulla on Laura Lappalaisen kai1igrafia-työ.
Kiinasta peräisin olevat kanji-merkit tarkoittavat kansainvälisyyttä.

Sana lausutaan japaniksi "kokusai**.
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Myyjäiset
Myyjäisten suunnittelukokous oli maaliskuussa. Myyjäiset päätettiin 

pitää loka-marraskuussa.

Ensimmäiset talkoot pidettiin Laura Lappalaisen luona huhtikuun alus
sa . Silloin tehtiin paperista kimononukkeja. Talkoita pidetään kuu
kausittain. Kokoontumisajät saat tietää työryhmän jäseniltä. Taikoi

hin voit osallistua vaikka et omasta mielestäsi osaisikaan mitään• 
Katselemalla ja harjoittelemalla oppiil

Toukokuussa teemme origamitöitä. Sauraavalla kerralla aloitamme ompe
lutyöt. Elokuun lopulla kerätään kukkienasettelussa käytettäviä ok

sia . Retki tehdään Laura Lappalaisen opastuksella Vuosaaren metsiin.

Kevätsiivouksen aikana voit katsoa löytyisikö sinulta jotakin myyjäi
siin sopivaa tavaraa. Tarvitsemme esimerkiksi tyhj iä lasipulloja ja 
purkkeja maustekastikkeisiin ja mausteisiin. Parhaimmat lasipullot o- 
lisivat noin puolen litran vetoisia. Esimerkiksi soija- ja Worches- 
terpullot ovat käyttökelpoisia. Kuivatuille mausteille tarkoitetut 

lasipurkit voivat olla minkä kokoisia tahansa.
Onko sinulla käytettyjä japanilaisia postimerkkejä?

Tarvitsemme myös arpavoitöiksi sopivia esineitä *

Meillä on kaksi japanilaista riisinkeitintä sekä teeseremoniässä käy
tettävä vedenlämmitin. Laitteet pitäisi tarkistaa ja muuttaa meidän 
oloihimme sopiviksi. Riisinkeittimet myytäisiin myyjäisissä ja veden- 
lämmitintä käytettäisiin pian alkavassa teeseremoniaa opettavassa 
harrastuspiirissä. Onko yhdistyksemme jäsenten joukossa osaavaa säh- 

kömiestä?

Myyj äispäivänä tarvitsemme järjestelijöitä ja myyj iä. Työ on kevyttä 

ja helppoa• Tarvitsemme myös autoa ja autonkuljettajaa.

Tervetuloa mukaan!

Työryhmän jäsenet: Helena Gray p. 90-570784

Laura Lappalainen p. 90-637036

Mirja Paatero p. 90-571541

Aili Vehviläinen p. 90-787011
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Syksyllä aloitamme jälleen japanilaisen ruoan valmistamisen. Aikai

semmin olemme tehneet keitetyn riisin ja misokeiton lisäksi pataruo
kia (nabe), curryä japanilaisittain, yakinikua (grillattua lihaa), 

tempuraa, kalaa (teriyaki), riisipalloja (norimaki) sekä "makaroni- 
keittoja" (soba, udon, raamen).

Japanilaisten ruokalajien lisäksi olemme tehneet karjalanpiirakoita 
ja leiponeet pullia ja pitkoja.

Mitä ruokaa teemme seuraavalla kerralla? Kerro toivomuksesi Helenal
le p. 90-570784.

KIELIPALLO PYÖRIMÄÄN：

Japanin ja suomen kielen keskustelutilaisuudet aloitetaan uudes
taan syksyllä.

Aikaisemmin harrastuspiirin tilaisuudet on pidetty jonkun osan

ottajan kotona. Teetä juodessa on keskusteltu ennalta sovitusta 
aiheesta. Osanottajat ovat olleet eri tasoisia, mutta isäntä tai 
emäntä on huolehtinut siitä. että kaikki ovat voineet osallis
tua keskusteluun.

Haluaisitko sinä pyöräyttää kielipallon uudelleen liikkeelle? 
Ota yhteys p. 90-570784.

15
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Urheilupäivä
Helsingin japanilainen kouluyhdistys järjestää Eläintarhan urheilu

kentällä yhdessä Nippon Clubin ja meidän yhdistyksemme kanssa urhei
lupäivän lauantaina toukokuun 26. päivänä klo 10.15-15.00.

Ohjelmassa on aikuisille ja lapsille sopivia urheilulajeja pullan 
syönnistä viestijuoksuun.

Puolen päivän aikaan on ruokatauko. Kentältä voi ostaa riisipalloja 

ja kuumaa keittoa.

Urheilukentälle pääsee raitiovaunuilla 3B, 3T, 7A ja 7B. Vauhtitien 
puolella on hyvä parkkipaikka.

Sateella urheilutilaisuutta ei pidetä. Pieni sade ei kuitenkaan hait- 
taai Kello 9 voi soittaa japanilaisen koulun rehtorille ja varmistaa 
pidetäänkö tilaisuus vai ei• Puhelinnumero on 312676.
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運動会
ヘルシンキII木語捕,学校

拝啓.皆様方にはますますご清栄のこととお慶び巾しあげますcまた平素よりI I本詰補剤校に 
につきまして、ご理解、ご協力を賜りありがとうございますc
さて、恒例の運動会を今年し下記の通りに行ないます。ご父兄の皆様、関係若の皆様方ととし 
に楽しい一日をすごしたく願います。大変お忙しいこととは存じますが、万障お繰り介わUの 
上、ご参加下さいますようご案内屮し上げよ司。

敬n
記

日 時: 平成二年5月2 6 I | (上)午前!〇時15分より午後3 11$ 3 0分末で
場 所: !ラインタルハ競技場(Eläintarhan urbeilukentä) 

識礪25ヾー狮51、!17501hWmす.揃53B、3T旋咖Rl'.
昼 食： 当日にはバノ一として、にぎりすし、カッノ•ヌ ドル等を川，意しておりま 

す.(過?酬锹し溯.)融诵挝m郷、戏ん・捕、?«世豚一ス拥亂［利皆・

プログラム: 10:15 全貝集合、紅白にグル ノ分け
◊校畏挨拶 渋谷校艮
◊主實挨拶 火河内大使
◊選手宣誓 生徒代表
◊競技方法、得点〇)説明 進行係
◊準備休操 全貝
◊紅白対抗応援合戦 各応援団忌および全n
◊徒競争
◊メデシン・ボール
◊借り物、障害物競争
◊バン食い競争
◊生徒と父兄にょ為紅门対抗リレ

12:15 一 13:30 柱食、休憩

◊二人三脚
◊紅白対抗綱引き
◊紅白対抗玉人れ競争
08 0 〇/- I、ル競走
◊成績飛表、表彰
◊学校迎営委貝会より挨拶 迎?:『委貝K
◊会場の後片付け 全貝
15:30 解散

雨天の場合:大雨ならば学校に集合、小雨決行・紛らわしい場介には、当IIの勒8時3 0分ま 
でに渋谷校長(布312 6 7 6)に問いfW)Uて ください.
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JAPANIN KIELTÄ HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSSA

Alkeiskurssi on 14.6.-13.7. klo 16.00-19.3〇• Opettajana on ekonomi 

Heikki Mallat• Kurssi maksaa 190 mk•

Puhekielen alkeiskurssi on 28.5.-15.6. klo 16-18. Keskusteluharjoi
tusten lisäksi kurssilla opetetaan hiragana- ja katakana-kirjoitus. 
Opettajana on HuK Machiko Yamada-Alho. Kurssi maksaa 130 mk.

Puhekielen jatkokurssi on 28.5.-15.6. klo 18-2〇• Kurssin tavoitteena 
on saada oppilaat ilmaisemaan itseään yksinkertaisissa asioissa japa
niksi • Opettajana on HuK Machiko Yamada-Alho. Kurssimaksu on 130 mk•

Suggestopedinen peruskurssi on 6.-17.8. klo 9-16. Kurssiin osallis
tuminen edellyttää alkeistietoja. Kurssilla opitaan noin 1200 sanaa. 

Lisäksi käsitellään peruskielioppiat tyypillisiä japanilaisia sanon
toja sekä japanilaiseen kulttuuriin liittyviä arkipäivän keskustelu
ja asiointitilanteita. Opiskelemaan otetaan kymmenen opiskelijaa. O- 

pettajana on nykyään Pariisissa asuva Mieko Matsumoto. Kurssi mak
saa 1480 mk.

Helsingin seudun kesäyliopisto, Liisankatu 16 A 8, 00170 Helsinki, p. 
90-1354577. Toimisto on auki ma-pe klo 9-15, tiistaisin myös klo 15- 

18.
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Kurosawa valkokankaalla
Suomen elokuva-arkisto esittää touko-kesäkuussa elokuvateatteri Orio

nissa (Eerikinkatu 15-17) kaikkiaan 13 Akira Kurosawan ohjaamaa elo

kuvaa, Valikoima keskittyy ohjaajan uudempaan tuotantoon eikä vali

tettavasti sisällä mitään aikaisemmin Suomessa näkemätöntä elokuvaa, 
Mukana ovat kuitenkin kaikki Kurosawan keskeiset teokset - elokuvat, 
joilla hän saavutti maineensa läntisessä maailmassa,

Akira Kurosawa syntyi 1910 ja häntä on syystäkin pidetty japanilai
sista elokuvaohjaaj ista länsimaisimpana. Tämä "länsimaisuus** on taan
nut vakaan suosion ympäri maailmaa. Akira Kurosawan RASHOMONin esit
tämistä Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 1951 pidetään yleisesti ja

panilaisen elokuvan läpimurtona Euroopassa.

Kurosawa on ollut erittäin tuottelias ohjaaja: kaikkiaan 28 elokuvaa, 

joista 23 ensimmäistä elokuva/vuosi vauhtia. Kurosawa aloitti kuiten
kin uransa käsikirjoittajana ja apulaisohjaajana• Hänen tuotannossaan 
näkyykin kauttaaltaan hyvin selvästi elokuvien rakenteiden hallinta 

käsikirjoitusten pohjalta. Hänen tarinansa kulkevat eteenpäin eikä 
niissä sorruta liialliseen leikittelyyn.

Kurosawa on vaikuttanut paljon myös moderniin amerikkalaiseen wester- 
niin. John Sturges ohjasi oman versionsa SEITSEMÄSTÄ SAMURAISTA ja 
sekä Sergio Leone että Clint Eastwood ovat lainanneet tarinoita Kuro- 
sawalta• Kurosawasta puhuttaessa on kuitenkin muistettava hänen käyt

tämänsä loistavat näyttelijät - ennen kaikkea Toshiro Mifune ja Taka
shi Shimura, Näyttelijöiden panos suurista joukkokohtauksista (esi
merkiksi SEITSEMÄN SAMURAITA, RAN ja KAGEMUSHA) aina KULKUKOIRAN tai 

TAIVAAN JA HELVETIN yksinäisiin roistoihin on antanut Kurosawalle va
kaan pohjan ponnistella eteenpäin. On lähes mahdoton eritellä Kurosa

wan elokuvien ainesosia, sitä mikä tulee näyttelijöiltä, mikä ohjaa
jalta ja mikä käsikirjoituksesta. Kurosawa on kuitenkin ylimmäisenä 

tahtipuikon heiluttajana onnistunut luomaan saumattomia teoksia ja 

saamaan työtovereistaan irti kaiken mahdollisen - ja tätä kaikkea me 
saamme ihailla kiitollisina nyt valkokankaalla.

Heikki Keskinen
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AKIRA KUROSAWAN OHJAAMAT ELOKUVAT：

1943 SUGATA SANSHIRO
1944 ICHIBAN UTSUKUSHIKU/Kaikkein kaunein
1945 ZOKU SUGATA SANSHIRO
1945 TORA NO O O FUMU OTOKOTACHl/Ne jotka astuvat tiikerin hännälle

1946 WAGA SEISHUN NI KUINASHl/En valita nuoruuttani

1947 SUBARASHIKI NICHIOBl/lhmeel1inen sunnuntai

1948 YOIDORE TANSHl/Juopunut enkeli

1949 SHIZUKANARU KETTO/Hi1 jäinen kaksintaistelu
1949 NORA INU/Kulkukoira (esitetään 23.5. ja 26.5)

1950 SHUBUN/Skandaali
1950 RASHOMON/Rashomon - paholaisen temppeli (24.5. ja 27.5.)

1951 HAKUCHI/Idiootti
1952 IKIRU/Ikiru - tuomittu (24.5. ja 27.5.)
1954 SHICHININ NO SAMURAl/Seitsemän samuraita (30.5. ja 3.6.)

1955 IKIMONO NO KIROKU/Elän pelossa
1957 KUMONOSU-JO/Seittien linna (31.5. ja 2.6.)
1957 DONZOKO/Pohjolla
1958 KAKUSHI TORIDE NO SAN-AKUNIN/Kätketty linnake (5.6. ja 8.6.)

1960 WARUI YATSU HODO YOKU NEMURU/Pahat nukkuvat hyvin
1961 YOJIMBO/Yoj imbo - onnensoturi (6.6. ja 9.6.)

1962 TSUBAKI SANJURO/Samuraimiekka (6.6. ja 9.6.)
1963 TENGOKU TO JIGOKU/Taivas ja helvetti (13.6. ja 16.6.)

1965 AKAHIGE/Punaparta (14.6. ja 17.6.)

1970 DODES*KA DEN/Köyhön pikajuna
1975 DERSU UZALA/Dersu Uzala (14.6. ja 17.6.)
1980 KAGEMUSHA/Kagemusha - varjokenraali (20.6. ja 24.6.)

1985 RAN/Ran (20.6. ja 24.6.)
1990 AKIRA KUROSAWA'S DREAMS/Akira Kurosawan unet

Tarkistakaa esityspäivät lehtien kulttuurisivuilta.

P.S. Arkiston kantakortti maksaa nykyään vain 20 mk. Pääsyliput mak
savat 1 5 mk •
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MYojimbo 一 onnen soturi"

Kuvassa ovat Toshiro Mifune, Daisuke Kato ja Tatsuya Nakadai•

Sivulla 21 oleva kuva on elokuvasta "Seittien linna".
(Suomen elokuva-arkiston kokoelmat)
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Retretin Japani-näyttely

Japanin taide esittäytyy Retretin kesässä viidessä eri näyttelyssä. 
Perinteisessä osassa Retretti esittelee sitä mitä vanhasta taiteesta 

tunnetaan: puupiirroksia, samuraivarustuksia, nukkeja ja lakkatöitä: 
satoja vuosia taiteen ja taideteollisuuden historiaa helmenä Hokusain 
"Aalto", joka 1ienee maailman tunnetuimpia taideteoksia.

Japani-näyttelyn komissaari, Suomessa asuva Hiroyoshi Koj ima on koon

nut nykypäivän taideteollisuudesta katselmuksen, jässä ovat mukana 
Senshun Akaike, Norio Hozaka, Takashi Kanome, Masanao Kikuchi, Kumiko 

Kimura, Yoji Kubo, Hisanori Masuda, Yuichi Noda, Nobuyasu Sato, Ka- 
tsumi Singu ja Mizuki Yoshikawa.

Norman ja Mary Tolman ovat puolestaan tehneet katsauksen nykygrafiik
kaan ,jossa yli sadalla vedoksella ovat mukana Maria Deguchi, Takeshi 
Hara, Yuichi Hasegawa, Isa Ikegami, Barbara Johnson, Clifton Karhu, 

Shiou-ping Liao, Mori, Shinichi Nakazawa, Yoichiro Nishikawa, Mayumi 
Oda, Tetsuro Sawada, Yoshio Sekine, Eichi Shibuya, Toko Shinoda, Shi- 
rakoma, Ruokei Tanaka, Hiromitshu Takahashi, Taniguchi, Tokuda, Shuji 
Wako, Brian Williams, Junsuke Watarai ja Tsuyoshi Yayanogi•

Clifton Karhu, sukujuuriltaan suomalainen, mutta japanilaistakin ja- 
panilaisempi, tuo oman retrospektiivisen näyttelynsä sen lisäksi, et
tä hän on mukana nykygrafiikan esittelyssä.

Viides näyttely koostuu jeukosta Japanin nykytaiteen vaiovoimaisim- 
pia tähtiä. Mukana ovat Shiego Fukuda, Koka Fukushima, Takashi Kano
me , Takamasa Kuniyasu, Junko Mada, U.G. Sato, Susumu Shingu ja Hiroko 
Watanabe e

Taiteilijoiden installaatiot, veistokset, julisteet, kukka-asetelmat 
ja tekstiilit avaavat grafiikan ohessa näkökulman taiteen tekemiseen 
nykypäivän Japanissa. Taiteilijoiden luomisvoimaa ei voi oila ihaile
matta ja vaikka kyseessä onkin vain pieni otos Japanin taiteen koko 

kuvasta niin käynti näyttelyssä on varmasti jokaiselle katsojalle 
mieleenpainuva elämys•
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Taidenäyttelyjen lisäksi Retretissä on muutakin ohjelmaa:
Nö-teatteri esiintyy 6.-7.7. klo 17.0〇,

16.-22.7. Koka Fukushima tekee kukka-asetelmia,

25•6.-2.7. Akira Kubota valmistaa paperia,

4.-8.7..14.-15.7. ja 18.-22.7. Clifton Karhu tekee sumi-e -töitä ja 
4.-8.7,,14.-15.7. ja 18.-22.7. Michiko Saito näyttää kimonon tekoa. 

Elokuussa on lisäksi Mary Tolmanin luentoja Japanin taiteesta。

Lisätietoja: Retretti, Punkaharjun taidekeskus Oy, 58450 Punkaharju. 

Puhelinnumerot ovat 957-314253 ja 31427〇,

Clifton Karhu "Winter trees"
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NŌ-NÄYTELMÄ HDOJOJI"

Norjalais-japaniloinen teatteriryhmä esittää Retretissä 6.-7.7. Nobu- 
mitsun (1435-1516) kirjoittaman nō-näytelmän "Dojoji" (A Forbidden 
Journey/Kielletty matka)•

Ohjelmalehtisessä kerrotaan näytelmän sisällöstä seuraovaa:
MA story about forbidden love, desire against purity, the woman who 
falls in love with the priest who visits her every year on his pilg
rimage . He turns her away and she becomes a snake and follows him to 

the temple where he hides inside a bell•

The snake twists around the bell and heats it so strongly that only 
ashes is left at the priest inside.

The other monks at the temple save them both through various seremo
nies •"

ohjaaja 
lavastaja 

näyttelijät

Kjetil SkOien
Kyoko Ibe

Akira Matsui
Kjetil SkOtSien

musiikki Shisui Arai, biwa
Shonosuke Yanagihara, otsuzumi 

Fuj itada Yanagihara, kotsuzumi 

Richard Emart, nokan

Akira Matsui 

Englannissa.

on no-näyttelijä. Hän on esiintynyt USA:ssa, Saksassa ja 

Hän on sekä koreografi, opettaja että näyttelijä.

Kyoko Ibe on muotoilija ja paperitaiteilija. Hänellä on ollut näytte
lyjä museoissa ja gallerioissa Japanissa, Saksassat Tanskassa, Espan
jassa ja USA:ssa.

Kjetil Sk0ien on ohjaaja, esiintyvä taiteilija ja taidemaalari. Hänen 
töitään on ollut esillä Norjassa, Englannissa, Japanissa, Puolassa ja 

Tanskassa. Näyttelijänä hän on esiintynyt Norjassa, Ruotsissa ja Hol
lannissa.
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CLIFTON KARHU

Kuvat "Winter trees" ja "Shigure" ovat nykyään Kiotossa asuvan Clif- 
ton Karhun tekemiä. Hän on syntynyt Yhdysvalloissa suomalaisista van

hemmista. Karhu on kiinnostunut vanhasta japanila isesta kulttuurista 

ja hän on omaksunut japanilaisen ukiyo-e -tekniikan. Hänen töissään 
näkyy japanilaisen taiteen voimakas vaikutus,

Clifton Karhun keskeinen aihepiiri on katoamassa oleva vanha Japani 
- sen puutalot ti ilikättöineen, paperilyhdyt ja -varjot, perinteinen 

työnteko, juhlat ja kabuki-teatteri .

Kansainvälisen läpimurtonsa Karhu teki vuonna 1972, jolloin amerikka
lainen televisioyhtiö pyysi häntä elävöittämään piirroksillaan Sappo
ron talviolympialaisten sateliittilähetyksiä. Nykyisin hänen töitään 
on esillä lukuisissa näyttelyissä Yhdysvalloissa, Euroopassa j〇 Kaak- 
kois-Aasiassa.

Clifton Karhu "Shigure"

27



Savonlinnan oopperajuhlat

Savonlinnan oopperajuhlia vietetään tänä vuonna 30.6.-29.7. Ohjelmis
tossa on baletti "Romeo ja Julia", pienoisooppera "Ontuva avioliitto**, 
"Aida", "Veitsi" ja "Lentävä hoilanti lainen"•

Oopperajuhlien viimeinen viikko on japanilaisen kulttuurin viikko. O- 
lavinlinnassa vierailee Tokion Nikikai-ooppera, joka esittää Puccinin 

"Madame Butterflyn" sekä japanilaisen säveltäjän Minoru Mikin ooppe
ran "Shunkin shö"."Madame Butterfly" esitetään neljä ja "Shunkin shö" 
kolme kertaa.

"Shunkin sho", joka on sävelletty vuonna 1975, on Mikin ensimmäinen 
tähän asti säveltämästä kolmesta oopperasta ja se esitetään nyt en

simmäistä kertaa ulkomailla. Ooppera perustuu Junichiro Tanizakin sa
mannimiseen nuortenkirjallisuuden klassikkoon.

Japanilaisen kulttuurin viikolla on myös kaksi Tokion kaupunginorkes
terin konserttia. Olavinlinnassa pidettävässä konsertissa kuullaan 
kantaesityksenä Savonlinnan oopperajuhlien säveltäjä Michio Mamiyalta 
tilaama pianokonsertto. Konsertin kapellimestarina on Hiroshi Wakasu- 
gi ja solistina pianotaiteilija Izumi Tateno, joka pitää viikon aika

na myös oman solistikonserttinsa. Kerimäen kirkossa pidettävässä kon
sertissa on viulusolistina Iwao Furusawa ja konsertin johtaa Kazushi
Ono,

"Shunkin sho" -ooppera esitetään 24., 26. ja 28.7. Näytös alkaa klo 
20,30 ja päättyy noin klo 23. Väliaika on I ja II näytöksen välissä,

18.7, klo 17.00 alkaa Kerimäen kirkossa Tokion kaupunginorkesterin 
konsertti• Ohjelmassa on Toru Takemitsun Requiem jousille, Camille 

Saint Saensin viulukonsertto no 3 b-molli opus 61 ja Ludvig van Beet
hovenin sinfonia no 3 Es-duuri opus 55•

Sunnuntaina 22.7. klo 19.00 Tokion kaupunginorkesterin konsertissa 

solistina on Izumi Tateno. Ohjelmassa ovat Richard Wagnerin Tanhäuse- 
rin alkusoitto, Michio Mamiyan pianokonsertto no 3 ja Johannes Brom
sin sinfonia no 5 e-molli opus 98. 
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Lauantaina 21.7. klo 17.00 musiikkiopistossa esitetään länsimaista ja 
japanilaista musiikkia, Esiintyjinä ovat Kyoko Ikeda (sopraano), Ka- 

zuko Nagai (mezzosopraano), Akiya Fukushima (baritoni) ja Emikö Mizu- 

ki (piano)・

Izumi Tatenon konsertti on 26.7. klo 17.00 Retretissä. Ohjelmassa on 
Franz Shubertin sonaatti G-duuri opus 78 (D. 894) "Fantasia", Toru 

Takemitsun "Les yeux cros" ja Ludvig van Beethovenin sonaatti no 32 
c-molli opus 111.

Lipputilaukset: Savonlinnan oopperajuhlat, Olavinkatu 35, 57130 Sa
vonlinna. Puhelinnumero on 957-51 4700, telefax 957-21 866 ja telex 

81057007. Lipputoimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 
-16.00.
Lippuja saa myös Lippupalvelusta: Mannerheimintie 5 (Bio-Bion käytä

vä) ,00100 Helsinki. Puhelinnumero on 90-643043.
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Shunkin shō-ooppera
"Shunkin sho M -oopperan säveltäjä Minoru Miki syntyi vuonna 193〇• Hän 
valmistui Tokion kansallisesta taide- ja musiikkikorkeakoulusta 1955. 
Vuonna 1964 hän perusti Pro Musica Nipponia -ryhmän yhdessä kolmen
toista muun muusikon kansaa. Nipponien levyttämä neljän levyn kansio 

*' The Music of Minoru Miki" voitti vuoden 1970 kansallisen taidefesti
vaalin pääpalkinnon. Mikin ensimmäinen ooppera "Shunkin sho'* sai Wie- 

nerwaldin oopperapaIkinnon 1975. Hänen seuraava oopperansa HNäytteli- 
jän kosto" oii tilaustyö English Music Theatrelie, ja se sai kantee

si tyksensä Lontoossa 197〇• Leipzigin Gewandhous-orkesterin 200-vuo- 
tisj uhliinsa tilaama "Kyo no Kyoku" (Kahden maaiIman sinfonia) kan

taesitettiin Gewandhaus-orkesterin ja Nipponien voimin 1981. Mikin 
kolmas ooppera "Joruri", Saint Louisin oopperateatterin tilaustyö, 
sai ensi-iltansa 1985. Vuonna 1986 Miki perusti musiikkiteatterin ni
meltä "Utayomi-za".

SHUNKIN SHŌ

Vuonna 1972 Minoru Mikiä pyydettiin säveltämään ooppera. Hän oli 1963 
säveltänyt Maussapantin tekstiin pohjautuvan operetin "Mendoru Tei- 
shi" (Tohvelisankari), mutta tämä teos oli pienimuotoinen eikä siis 

varsinaisesti ooppera. Mikille oli tähän mennessä käynyt selväksi, 
että eurooppalaisen perinteen mukaisesti koulutettujen oopperalaula

jien laulutekniikan ja perinteisen japanilaisten tekniikoiden välillä 

oli ylittämätön kuilu« Hän ei myöskään hyväksynyt niitä perusteluja 
joilla ylläpidettiin väitettä oopperan arvosta tai tarpeellisuudesta 

modernina teatterin muotona. Tämän vuoksi Miki suhtautui oopperan sä
veltämiseen suurin varauksin.

Miki oli ollut tekemisissä erään kokeellisen teatteriryhmän kanssa 
vuodesta 1965 lähtien ja tämän tuttavuutensa ansiosta Miki pystyi ko
keilemaan musiikin ja draaman yhdistämistä ja hän kiinnostui vähitel

len yhä enemmän•

Kun Japanin oopperayhdistys pyysi tätä säveltämään oopperan Junichiro 
Tanizakin romaanin "Shunkin sho" pohjalta, hän otti tilauksen vastaan 
pitkän harkinnan jälkeen. Hän tuli siihen tulokseen, että hän pystyi
si ratkaisemaan modernin japanilaisen oopperan ongelman vain oman 
työnsä kautta•
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"Shunkin sho" -ooppera esitettiin Tokiossa marraskuussa 1975. Teos o- 
tettiin hyvin vastaan. Ooppera esitettiin uudelleen hieman muokattuna 
seuraavana vuonna.

ERÄITÄ "SHUNKIN SHON" PIIRTEITÄ

Junichiro Tanizakin (1886-1965) luomiskausi ulottui vuodesta 1910 
vuoteen 196〇. Hänen uransa jälkipuolen kaksi suurta teemaa, feminismi 
ja estetismi, näkyvät voimakkaimpina romaanissa "Shunkin sho"(1933), 
joka on hänen suurimpia romaanejaan ja japanilaisen nuortenkirjalli
suuden klassikko.

Romaanin tapahtumapaikkana on Doshomachin kaupunginosa Osakassa 1800- 
luvun lopulla, Tokugawa-shogunactin vallan lopun ja Meiji-kauden alun 
väli1lä. Teos kuvaa rakkaustarinaa, jonka osapuolina ovat Shunkin, 
kaunis sokea tyttö, ja Sasuke, nuori apulainen Shunkinin isän omista
massa kaupassa. Tarinan keskeisenä tekijänä on Sasuken lähes masokis
tisen uhrautuvainen kiintymys Shunkiniin. Draaman tapahtumat keskit
tyvät lähes yksinomaan Shunkiniin ja Sasukeen ja heidän rakkautensa 

eri vaiheisiin. Romaanin muokkasi erinomaiseksi libretoksi Jun Maeda, 
NHK:n musiikkituottaja, joka on hyvin perillä Mikin omintakeisesta 
musiikillisesta kielestä.
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Oopperan huomattavimpia ominaisuuksia on tyylillinen yhtenäisyys, jo
ka syntyy klassisten japanilaisten sävelmien kautta: kullakin näytök
sellä on oma johtoteemansa. Oopperassa esiintyy alkuperäisessä muo
dossaan useita vanhoja mestariteoksia jotka Tanizaki mainitsee romaa

nissaan: Yuki (lumi) 1. näytöksessä, Kuro-kami (tummat hiukset) 2• 

näytöksen toisessa kohtauksessa, ja Zangetsu (kalpea aamukuu) 3. näy

töksessä • Perinteisten japanilaisten sävelmien käyttö johti myös sii
hen , että Miki sisällytti oopperaansa kuuluisan kabuki-kirjailijän 

Monzaemon Chikamatsun (1653-1724) kirjoittamia sewamono-runoja (ar
kielämän draamoja), joita lausutaan joruri- eli balladidraaman tyy
liin. Jo näiden japanilaisten perinteiden vuoksi ooppera on merkittä
vä teos •

Toinen keskeinen ominaisuus on 20-kielinen koto (Mikin itsensä kehit
tämä soitin) oopperan naispäähenkilön, Shunkinin, symbolina. Kotoa 

soittaa Mikin yhteistyökumppani Keiko Nosaka. Ooppera muistuttaa a- 
joittain konserttoa Mikin Ha no kyoku'n tapaan, ja kotolle kirjoitet

tu osuus on olennainen Shunkinin luonteenkuvan hahmottamisessa.

Dialogi kulkee pääasiassa resitatiiveina, jotka välittävät yleisölle 
tehokkaasti Doshomachin alueen ihmisten puheen intonaation ja luovat 

vankan tunnelmataustan. Musiikki laajenee ajoittain eurooppalaistyy- 

1 isiksi ariosoiksi kuvatakseen henkilöiden tunteita ja korostaakseen 
teoksen oopperomaisuutta. Monotoniseen melodiakäsittelyyn tuo herkkää 
vaihtelua heterofonian tehokas käyttö. Tämän oopperan suurin merki

tys onkin siinä, että se on tuonut oopperaan japanilaisia musiikin ja 
näyttämötaiteen perinteitä menettämättä silti eurooppalaisen oopperan 
perusolemusta ja modernin japanilaisen teatterin henkeä.
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Taiteen tulevaisuus -kongressi

Suomen estetiikan yhdistys, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Helsingin y- 
1iopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus sekä MUU ry järjestävät 
Lahdessa 7.-10.8. Taiteen tulevaisuus -kongressin.

Kongressi on tarkoitettu filosofeille, esteetikoille, taiteilijoille, 
tiedemiehille, kriitikoille, taidelaitosten ja museoiden henkilökun

nalle r opettaj ille t opiskelijoille ja kaikille muille asiasta kiin
nostuneille •

Keskiviikkona 8.8. iltapäivällä japanilainen estetiikan professori 
Susumu Kanata Hiroshiman yliopistosta luennoin otsikolla "Imagination 
and the Renovation of Institutional Conseptions of Art**.

Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä. Vahvistus j〇 lopullinen 
ohjelma lähetetään kesäkuussa. Kongressi maksaa 450 mk (opiskelijoil
le ja Suomen estetiikan yhdistyksen jäsenille 250 mk). Maksuun sisäl
tyvät luennot, demonstraatiot, kongressimateriaali, kahvi, kaupungin 

vastaanotto ja teatteriesitys,

Tiedustelut: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Kirkkokatu 16,15140 Lahti, 
p, 918-892265 (Sonja Servomaa), 918-892411(Marja Haapala) ja 918-892 

440 (Aila-Marja Kemppainen).
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Samppa Lahdenperä • Kyllikki Villa

Matkailijan

JAPANI
Edellisessä lehdessä kerroimme, että Samppa Lahdenperän ja Kyllikki 

Villan kirjoittamasta kirjasta "Matkailijan Japani" on tullut uudis
tettu ja ajanmukaistettu painos. Valitettavasti kirja ei ollut helmi

kuussa vielä voimis. Viimeisimmän tiedon mukaan kirja ilmestyy touko
kuun puolenvälin jälkeen.

"Matkailijan Japani" on matkaopas ja käsikirja ja se sisältää Japa
nin matkaajan tarvitsemat tiedot monilta elämän aloilta. Kirja ker

too historiasta, kulttuurista ja elinkeinoelämästä sekä ruoasta, il
mastosta ja nähtävyyksistä. Asiatietojen lisäksi kirja sisältää run
saasti tekijöiden omakohtaisua kokemuksia Japanista.

Molemmat kirjoittajat ovat olleet Japanissa. Samppa on asunut, työs
kennellyt ja opiskellut Japanissa yhteensä pari vuotta. Kyllikki on 
ollut siellä turistina kolme kertaa.

Otavan kustantamassa kirjassa on 350 sivua. Kirjän hinta on 145 mk•
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA

Tadaaki Kawatan kirjoittamaa japanin kielen oppikirjaa on edelleen 
saatavana. Kirjan hinta on 60 mk. JKY:n jäsenille hinta on 40 mk.

Kirjan lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet. Kasetti 
I (lukukappaleet 1-24) maksaa 40 mk ja kasetti 11 (lukukappaleet 25- 
35) maksaa 30 mk. Yhdessä ostettaessa hinta on 60 mk•

Tiedustelut ja tilaukset:Helena Gray, Kauppalantie 10 A 6, 00320 Hel
sinki, p. 90-570784.

MiNaTo 
Japanilainen Lahjakauppa

Uudenmaankatu 34 
Helsinki 12 

p. 90-637875

Avoinna: ma 10-18 
ti-pe 10-17 
la suljettu
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ハ。、ノーt T ，、ノ L竟隹
•、ノノレノ r方末

私は東京在住の日本女性ですcフィンランドの素晴らしい自然とフィンランドの素木卜 

な人々に.とても興味がありますので.ペンフレンドになって下さる方がいらっしゃれ

ば幸いですc （文通の言葉：日木語•英語,ドイツ語.やさしいフィンランド語）

毛利ミドリ

東京都渋谷区神宮前3 — 3 0 —10
1 5 〇 J APAN

Miss Midori Mouri
3-3010 Jingumae. Shibuya ku. Tokyo
150 Japan

KIRJEENVAIHTOYSTÄVÄ

Tokiossa asuva japanilainen nuori nainen haluaisi saada suomalaisen 
kirjeenvaihtoystävän.

Voit kirjoittaa Midori Mourille japaniksi, englanniksi tai saksaksi• 
Voit käyttää myös yksinkertaista suomen kieltä.

Midorin osoite on: Miss Midori Mouri
3-30-1 〇 Jingumae

Shibuya-ku
Tokyo
150 Japan

KABUK）

Lapinlahdenkatu 12
p. 90-6949446

Ark. 11-14.30
17-21

Lauantaisin suljettu

Su 13-18
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JAPANIN KIELTÄ JA KULTTUURIA ROVALA-OPISTOSSA

Japanin kielen ja kulttuurin opintolinja alkaa 3.9.1990 ja se kestää 
toukokuun puoleenväliin 1991•

Tarkemmat tiedot ilmoitettiin kevään jäsenlehdessä.

Lisätietoja: Rovala-opisto, Jokkatie 26, 96100 Rovaniemi.
Puhelinnumero on 960-21734.

Uudet aukioloajat:

ti-pe klo 16-23 
la-su klo 12-23
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Haka-Auto Oy:n asiakaslehdessä STARTTI 1/90 kerrotaan Japanista, Ot
sikkoina ovat muun muassa "Japanilaiset sanat ja tavat" sekä "Tieto
ja Japanista"• Tekstissä mainitaan myös yhdistyksemme nimi•

Maaliskuun MAKASIINI-lehdessä kerrotaan miten voi sisustaa japanilai
seen tyyliin Suomesta saatavin kalustein.

Lehdessä kerrotaan myös Kiinasta ja Japanista kotoisin olevista kodin 
viherkasveista.

Petri Immonen kirjoittaa Postipankin asiakaslehdessä OMA MARKKA 3/90 
japanilaisesta elokuvaohjaajasta Akira Kurosawasta otsikolla "Ei pro
feetta omalla maallaan"•

Pirjo-Riitta Kuusikko kertoo ELANTO-lehden numerossa 4/90 tunnelmiaan 
huhtikuisessa Tokiossa otsikolla "Kun kirsikankukat puhkeavat".
Pirjo-Riitta kertoo myös kirsikankukkien katseluun liittyvistä ta
voista Heian-kaudella (794-1185) ja Edo-kaudella (1600-1868)•

Sietää ihailla:
joka päivä viisi, kuusi virstaa 

kirsikankukkia katsomassa•

Ilta koittaa. Katselen 

kirsikankukkia, Haikeaai 
Yksinäinen sypressi.

Olen juovinani 
viiniä viuhkastani: 

kirsikankukat varisevat. 
(Basho "Kapea tie pohjoiseen", suomentanut Kai Nieminen)

38



Julkaisija 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry 
P1 305, 00101 Helsinki 

11. vuosikerta, numero 2 
IImestyy neljä kertaa vuodessa 

Päätoimittaja 
Helena Gray 
Kauppalontie 10 A 6 

00320 Helsinki 
p. 90-570784 

Toimituskunta 
Pirkko Kuisma-Kursula 

Mayumi Eguchi

Tämän lehden tekemisessä ovat olleet mukana myös Harri Markkula 
ja Ilpo Korpela.

Seuraava lehti iImestyy elokuun 15, päivinä. 
Lehteen tuleva aineisto on lähetettävä päätoimittajalle heinä

kuun 20. päivään mennessä.

39



SISÄLLYSLUETTELO

Tärkeitä tietoja JKY:stä ............................................. 2

Päätoimittajalta ...................................................... 4

編集長より.......................................................................6
Viisirivisiä päiväkirjamerkintöjä .................................. 8
Puhetilaisuus ................................................. ........ 1 〇

Myyjäiset ....................... ...................................... 1 4
Toiveita ruokapiirille ........................................ .......15

Kielipallo pyörimään^ ...............................................  15

Urheilupäivä ...........................................................  16

運動会......................................................................... 17
Japanin kieltä Helsingin seudun kesäyliopistossa .................. 18

Kurosawaa valkokankaalla .....................................    20

Retretin Japani-näyttely ............................................. 24
No-näytelmä "Dojoji" ............      26

Clifton Karhu ................................................... ・・・ 27

Savonlinnan oopperajuhlat ...............   28
"Shunkin shö" -ooppera .........................................  30

Taitoen tulevaisuus -kongressi ..............      33

Kirjauutuus:
Samppa Lahdenperä ja Kyllikki Villa "Matkailijan Japani"・・・・ 34

Suomenkielinen japanin kielen oppikirja ...........................  35

ペンフレンド募集 ............................................................... 36
Kirjeenvaihtoystävä ................................................... 36

Japanin kieltä ja kulttuuria Rovala-opistossa ....................  37
Artikkeleita....... ................................................... 38

Kansi: Kannessa olevat hiragana-merkit luetaan NATSU. Sana tarkoittaa 
kesää. Lisäksi on teksti: Nihon bunka tomo no kai. japanilaisen kult- 

tuurin ystävät•
Kalligrafia: Yoko Kobayashi
Suomenkielinen teksti: Harri Markkula

ISSN 0782-7482 Yliopistopaino Helsinki 1990


