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JÄSENMAKSU on 70 mk j〇 liittymismaksu 20 mk•
Maksukaavakkeet lähetettiin helmikuun lopussa.

Viimeiseksi maksupäi

väksi oli merkitty 30.4.

Voit vielä maksaa jäsenmaksusi Postipankin tilille 6481

66-5. Kaavak

keeseen on ehdottomasti merkittävä nimi ja osoite sekä maininta

"Jä

senmaksu 1 991"•

Yhdistyksen tilille on tullut huhtikuun alkuun mennessä useita jäsen-

maksusuorituksia joissa ei ole maksajan nimeä.

Ilmoita nimi- ja osoi

tetietosi myös silloin kun maksat jäsenmaksusi pankkiin

kotitietoko

neesi välityksellä*

OSOITTEENMUUTOKSET

ilmoitetaan sihteerille:

ystävät ry, P1 305,

00101

Japanilaisen kulttuurin

Helsinki.

KIRJASTO

Yhdistyksen kirjasto on avoinna sopimuksen mukaan. Kirjastoa hoi
taa Riitta Rouhiainen.

Riitta on kesälomalla 8.7.-5.8.

Kirjaston osoite on Suonionkatu 7 B 14,

Puhelinnumero on 90-712014.
Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi.
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00530 Helsinki.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n johtokunnan jäseniä 15.4.1991.

Vasemmalta oikealle: Aili Vehviläinen, Eila Ahjonpalo, Gunnel Ravi,
Laura Lappalainen, Yoko Kobayashi ja Mirja Paatero.

Rivi-ilmoitukset tässä lehdessä ovat jäsenillemme ilmaisia.
Varsinaiset ilmoitushinnot ovat seuraavat:

1/4 sivu

50 mk

1/2 sivu

100 mk

3/4 sivu

150 mk

1/1

200 mk

sivu

IImoitusten laadinnasta voi tarvittaessa kysyä neuvoa päätoimittajal
ta.
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概要
去る2 JI 9 Hに叩かれた今"度総会で•新しい迎常委目会が選山されました。迎

常委目の名前とm話希片は2ページに掲載されています。総会後に開かれた運営委
目会では•友の会の副会長にLaura Lappalainenさん.l*Tnt!!•-Mirja Paateroさん.
そして会計係にAili Vehviläinenさんがそれぞれ任命されました。

友の会に御希望又は活動についての御意見がある方はa!営委目まで御連絡fさい“
小林陽林さんは.FI木人会目と；里常委目会の間の迎絡係として活動されています（担

話希号 90-746746）。
住所変更の佃I連絡は［り記までお師い致します。住所はJapani laisen kulttuurin

ystMvHl ry. PI,305. 00101 Helsinki,,
会費は70 mk,入会金は20 mkとなっております。振込川紙は2月末に会银に棲ん
でお送りしてあります。友の会のPostipankk！のLI座番号は
振込の際は川紙に住所と名浦を必ず記入して下さい“

6481 66-5ですが.

木会報では.d JI1（）日にUHかれたH木語で語る会•Mill!大学講座とRova la学校

での日木語とH木文化のコースのこと.東京族行.連動会.長野県が計両している

1998年冬期オリンピックのこと.ヘルシンキ市立美術館の日木現代美術展（6月10

Il迄）.5 FH 6 Hから6月2 HまでGalleria 25で開かれるElina Sorainenの陶
器展示会.fi J17 Hと6 JI8〔1にKuopioで催される舞踏公演などについて書かれて

います。また.木会椎は石黒カズオの击いた! The Remains of the Day !とMarkku
Piriの美術州肖棟両Iについても紹介します。ムーミンに関する記車は3 0 -3 3

ページにあります。

その他の今年の号のイベントとして.クフモ宅内音楽祭で7 J12 8日にイズミ短
大,、、ノドベル楽1；11が洵赛します。この団休は7月2 9日に岩の教会（テンペリアウ
キオ教会）でも洵爽する予定ですが.詳しい情報を知りたい方は柴山直子さんまで
（電話希号90 - 491039）。

友の会の身空りがヘルシンキ成人学校のVuosantaにある易の家で8月2 5日に開
かれます“サウナの時間は15時から2 0時までで・す。詳しい内容は追ってお知ら

せ致します。
次1可の会報は8月I••旬に発行される予定です。記事.情報等を載せたい方は.7

JJ1（"1（水）までに編集長宛にお送り下さい,、編集長ヘレナ•グレイの住所は.
Kauppalani ie 10 A 6. 00320 Helsinki.電話番号は 90-570784 です。編集部のメン
バーには.他にPirkko Kuisuma-Kursulaさんと江口まゆみが所届しています。尚.
木会報についてはIlpo Korpela氏にもお手伝いして頂きました。
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日本語でスピーチする会
日木語でスピーチする会は今年で1〇冋目を迎え.ヘルシンキ大学のポルタニア

で開かれましたc参加若は24人で,ヘルシンキ大学を始め,オタニエミのヘルシ
ンキ工科大学・ヘルシンキ経済大学・ヘルシンキのフィンランド語とスウェーデン
語の成人学校(työväenopisto).ヴァンターとケラヴァの成人学校などから参加し
ました°この大会の主催者は日木大使値とジャパン・ファンデーションですが.実
際に大会を運んだ方はヘルシンキ大学の日木語の講師をされている堀
でしたC

誉子美さん

かなりの聴衆が集まりましたが.黒河内日木大使.三輪三等書記官及びー一般言語
学教授Fred Karlsson氏もご出席されました’,スピーチの題材には.日木での旅
行.日木語の勉強・宮木武蔵・折り紙・能・舞踏などがあり.その他にもフグとそ

の志について.カラオケ大会について.巾国人留学生のフィンランドでの食費のや
りくりについて.Viipuri市やEspoo市のこと.ラップランド人とアイヌ人について
語った人達もいました°また大会の最後にはフィンランドの古い劇「仕立て屋Iが
日木語で上演されましたC
スピーチの後•一般聴衆と参加者は教師用のカフェテリアに移り.そこでコーヒ
ーやお茶を飲みながら談話をしました °カフェテリアの壁には.書道教室の教師と
生徒の作品が展示されていましたC
堀先生はスピーチの原稿を集めて文集を作るそうで,豆の初め頃には完成する予
定ですc日木語のスピーチに加えて.短いフィンランド語の訳も載りますCこの文
集については.当編集部へお尋ね下さいc
文集はFabianinkatu 24( 2階)にあるアジア・アフリカ語と文化研究室の図書に

も置かれますc
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PUHETILAISUUS
Kymmenes puhetilaisuus pidettiin keskiviikkona
opiston tiloissa

lisäksi

10.4.

Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä,

korkeakoulusta v
väenopistosta (

Helsingin yli

Osanottajia oli Helsingin yliopiston

Porthaniassa.

Helsingin kauppa

Helsingin suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä työ
Vantaan työväenopistosta ja Keravan työväenopistosta.

Osanottajia oli 24.

Tilaisuuden

Helsingin Japanin suurlähetystö ja

olivat

järjestäj inä

The Japan Foundation. Käytännön järjestelyistä vastasi Helsingin yli
opiston vieraileva japanin kielen lehtori Yoshimi Hori.

Tilaisuudessa oli runsaasti yleisöä.

lähettiläs

Läsnä olivat myös Japanin suur

Hisami Kurokochi ja kolmas lähetystösihteeri Yoshiaki Mi-

wa sekä yleisen kielitieteen professori Fred Karlsson.

Puheiden aiheina oli tällä kerralla
nin kielen

origami,

opiskelun lisäksi

Japanissa matkustamisen ja japa-

muun muassa

samurai Miyamoto Musashi,

no-näytelmä MTomoe" ja buto-tanssi. Puheissa kerrottiin myös

pallokalasta ja sen myrkystä,

karaoke-kilpailusta ja kiinalaisopiske-

lijän ruokataloudesta Suomessa.

Tämän lisäksi kerrottiin Viipurista,

Espoon kaupungista sekä saamelaisista ja ainuista•
Tilaisuuden lopuksi

nähtiin

Marja Aittamaan, Hanna Pihkalan ja Heli

Mutasen esittämä vanha suomalainen hölmöläistarina "Räätäli".

Esitys

oli tietysti japaniksi i

Aiempien vuosien tapaan

puheiden jälkeen siirryttiin opettaj ien kah

vilaan nauttimaan kahvia ja teetä.

Kahvilan seinillä oli esillä kal

ligrafia-piirin oppilaiden ja opettaj ien töitä.

Kukka-asetelman oli tehnyt yhdistyksemme jäsen Liisa Kemppi•
Lehtori Hori kokoaa puhetekstit kirjaksi. Puheet ovat japaniksi, mut
ta mukana on myös lyhyt suomenkielinen käännös. Kirja valmistunee al

kukesästä. Kirjaan voi tutustua Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuu

rien laitoksen kirjastossa,

Fabianinkatu 24 (toinen kerros).

voi tiedustella myös tämän lehden toimituksesta.

Viereisellä sivulla on Sirpa Kondon kalligrafia-harjoitustyö.

Sana lausutaan japaniksi "ogawa"• Se tarkoittaa pientä jokea.
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Kirjaa
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JAPANIN KULTTUURIA HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSSA

Japanin kielen alkeiskurssi

（60 t）

on

27.5.-20.6.

klo 16.15-19.30

Kauppakorkeakoulun tiloissa, Runeberginkatu 14-16, Helsinki 1

〇,

Opettajana on FK Virpi Serita. Kurssi maksaa 230 mk.

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Kurssilla käydään läpi hiraga
na ja katakana -tavumerkit sekä kiinalaisperäisiä kanj i-merkkejä.

Osa opetuksesta tapahtuu kielistudiossa,

Japanin kulttuurin esittely j〇 puhekielen suggestopedisia alkeita
3.-7.6.

on

klo 9-16 Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa, Helsin

ginkatu 26（ Helsinki 53.

Opettajana on Pariisissa asuva japanilainen

kouluttaja LeL Mieko Matsumoto. Kurssimaksu on 230 mk•

Kurssin tarkoituksena on virittää innostusta

japanin kielen opintoi

hin alusta asti suggestopedisellä menetelmällä sekä tutustuttaa kurs
silaiset Japanin kulttuuriin ja tapoihin.

Kurssi soveltuu sekä japanin kielen opiskelua aloittaville että niil

le ,

jotka ovat kiinnostuneita elämästä nykypäivän Japanissa.

Kurssi on hyvä pohja japanin kielen suggestopediselle peruskurssille.
Suggestopedinen peruskurssi （80 t） on 29.7.-9.8.

lisessä työväenopistossa,

klo 9-16

suomenkie

Helsinginkatu 26, Helsinki 53.

Opettajana on LeL Mjeko Matsumoto. Kurssi maksaa 1800 mk.

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 1

〇

opiskelijaa•

Japanin kirjallisuus 1900-luvulla （26 t） on 26.8.-5.9.
riankatu 11Is 6.

klo 17-20, Ma

Helsinki 17. Opettajana on HuK Pia Livia Hekanaho.

Kurssimaksu on 140 mk•
Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä saa

"Helsingin seudun kesäylio

pisto 1991"-oppaasta sekä kesäyliopiston kansliasta. Kanslian osoite
on

Liisankatu 16 A 8, Helsinki 17.

perjantaihin klo 9-15,

Kanslia on avoinna

maanantaista

tiistaisin myös klo 15-18.

Puhelinnumero on 90-1354577.

JAPANIN KIELEN ALKEISKURSSI TAMPEREEN KESÄYLIOPISTOSSA

Tarkemmat tiedot saa kesäyliopiston kansliasta, Kalevantie 4,

33100

Tampere. Puhelinnumerot ovat 931-235539, 931-235838 ja 931-156111.
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Tule opiskelemaan Japania
Japanin kielen ja kulttuurin linja
ja päättyy 8.5.1992.

Rovala-opistossa alkaa

26.8.1991

Linjan kesto on 32 opintoviikkoa (n. 850 tuntia).

Linja soveltuu kaikille japanin kielestä ja Japanista kiinnostuneille

sekä kaupan ja matkailun aloilla toimiville.
Opintolinjan tavoitteena on opettaa puhumaan ja kirjoittamaan japania.

Lisäksi tutustutaan Japanin kulttuuriin»
Kurssin sisältö:
kulttuuri ,

japanin kieli

kirjallisuus,

(n.

600 t), historia, maantieto,

teatteri, musiikki,

uskonnot, matkailu,

tapa

kuk-

kienasettelu ja englannin kieli•

Pääsyvaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä.

Kohtalainen

englannin

kielen taito on suotavaa koska osa oppimateriaalista on englanninkie
listä.
Kurssin hinta on 420 mk/ 5 pv » 13.440 (täysihoitoon sisältyy opetus,
ruoka ja asunto koulun asuntolassa)

tai 252 mk/ 5 pv = 8.064 mk (puo

lihoitoon sisältyy opetus,lounas ja päiväkahvi).
Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea

valtion opintotukea ja aikuiso

pintotukea.

Hakuaika päättyy 31.5.1991.
Lisätietoja: Rovala-opisto, Jokkatie 26,

96199 Rovaniemi•

Puhelinnumerot ovat 960-21732 ja 960-20402.
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TERVETULOA TOKIOON：
Pohjoisnavan yli Beringin salmen kautta Tokioon al

Finnairin lennot

koivat huhtikuussa 1983. Aluksi vuoroja oli kerran viikossa.

Vuodes

ta 1985 lähtien vuoroja on ollut kaksi•
Neuvotteluja suoran lentoreitin saamiseksi Siperian yli käytiin usean

vuoden ajan, mutta vasta tänä keväänä neuvottelut johtivat tulokseen.
Uutta reittiä aletaan lentää todennäköisesti kesäkuun alusta.
Tällä hetkellä koneet Helsinki-Vantaan lentokentältä Naritan kentälle

lähtevät maanantaisin ja perjantaisin klo 19.20.

raavana päivänä

klo 14,55.

Perillä ollaan seu-

Koneet lähtevät takaisin keskiviikkoisin

ja sunnuntaisin klo 10. Helsingissä ollaan samana päivänä klo 16.30»

Ajat ovat paikallisia aikoja.
Lentoaika on tähän asti ollut 13-14 tuntia. Uuden reitin myötä lento
aika lyhenee noin kolmella tunnilla.

säilyvät ennallaan.

Uudessa aikataulussa

lähtöajat

Tuloajät sekä Helsinkiin että Tokioon aikaistuvat

kolmella tunnilla.

Yhteys Naritan lentokentältä Tokioon on parantunut. Alkuvuodesta val
Tokion asemalle ja Ikebu-

mistui

uusi junarata Naritasta Shinjukuun,

kuroon.

Tokyo City Air Terminal* iin pääsee edelleenkin Limousine-bus-

seilla.
Voisi luulla,

kaaosmaista.

että liikkuminen yli 27-miljoonaisessa suur-Tokiossa on

Liikenne on kuitenkin kaupungissa järjestetty yllättävän

hyvin.Kaikkein vaivattominta on käyttää metroa tai junaa.

Tokion rai-

deverkko on hyvin tiheä ja junalla pääsee melkein mihin tahansa.

nalla matkustaminen on melko halpaa.Alin taksa on 120 jeniä (n.

Ju

3 mk).

Esimerkiksi matka Tokion asemalta Shinjukuun maksoi viime syksynä 190
jeniä (n.

4.85 mk).

Junaliput ostetaan asemilla olevista automaateis

ta.

Viereisellä sivulla on kuva pääkaupunkiseudun junareiteistä.(Naritasta Odawaracn).Sivulla 13 olevassa kartassa ovat Tokion keskustan lin-

jat. Kartan painamisen jälkeen on violetilla värillä merkittyä Hanzomon-linjaa (Shibya-Hanzömon)

jatkettu

Mitsukoshin

tavaratalon eteen

(Mitsukoshimae)・
Tokiossa on myös bussiliikennettä,
juna on nopeampi•

säksi

kulkeva

Autoliikennettä varten on normaalin katuverkon li

leveitä pikateitä.

Osa näistä teistä on rakennettu

päälle korkealle maan pinnasta.
10

mutta osittain maan alla

pylväiden

Takseillakin voi Tokiossa liikkua, mutta isossa kaupungissa kuljetta
jan on joskus vaikeaa löytää annettuun osoitteeseen.

Tokiossa voi matkustaa myös laivalla•
kennöivillä laivoilla

Esimerkiksi Sumida-jokea

pääsee mukavasti

lähelle

kuuluisaa

lii

Asakusan

temppelialuetta ・

että osaamatta

Usein kuulee valitettavan,

kieltä

Japanissa on melko

mahdotonta liikkua ilman opasta. Väite pitää vain osittain paikkansa•
Japanissa voi asua ja liikkua vaikka ei osaisikaan kieltä, mutta mat
kasta saa paljon enemmän irti jos osaa edes hiukan kieltä.
Ennen matkaa kannattaisi

hiragana- ja katakana-tavumerkit.

opetella

Kumpiakin on 46 kappaletta.

Katakanalla kirjoitetaan

sanoja. Katakanaa käytetään myös paljon mainoksissa.

vierasperäisiä
KiinalaispeTäi

siä kanj i-merkkejä voi opetella tarpeen mukaan.
Suuremmilla asemilla asemien nimet kylteissä ja opastauluissa ovat u-

sein

"kolmella kielellä".

nimi

"Nakameguro"

on

Esimerkiksi yllä olevassa kyltissä aseman

kirjoitettu

länsimaisilla kirjaimilla eli ns.

met on usein kirjoitettu
lä.
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hiraganalla,

kanj i-merkeillä ja

romanj illa. Maaseudulla asemien ni

sekä kanj i-merkeillä että hiragana-merkeil-

Valokuva: Pirjo-Riitta Kuusikko

Liikkumista yleisillä kulkuneuvoilla auttaa myös sef

että junissa ja

busseissa jokaiselle pysähdyspaikalle tultaessa ja sieltä lähdettäes

sä kuulutetaan selvästi ja moneen kertaan seuraavan aseman nimi. Kuu
lutuksissa kerrotaan myös jatkoyhteydet.
Suurilla asemilla lähtölaitureita on usein monessa kerroksessa.

kus on vaikeaa löytää oikea laituri.

Jos

Lippujen reijittäjäpojat,laitu

ri henkilökunta ja asemien toimiston henkilökunta neuvovat mielellään.

Kanssamatkustajiltakin voi

tarvittaessa kysyä neuvoa.

Japanissa tu

risti saa aina hyvän kohtelun.

Vaikka joukkoliikenne

Tokiossa onkin tehokasta

takia paikasta toiseen

siirtymiseen

käyttää tämänkin ajan hyväkseen.
set

jon ,

nukkuvat matkan ajän.

Junassa kirjoitetaan

pitkien välimatkojen

menee aikaa.

Japanilainen osaa

Hyvin usein sekä aikuiset että lap

Kirjoja ja lehtiä luetaan myös hyvin pal

kirjeitä tai naputellaan

polvilla olevaa

tietokonetta.
Turistin ei ehkä kannata

nukkua junassa mikäli matka on aivan lyhyt•

Omalla pysäkillä vaunusta on poistuttava
1 4

ripeästi

koska juna seisoo

asemoila vain hetken.

Jos ajaa vahingossa pysäkin ohi t

on helppo

pa

lata takaisin seuraavalla parin minuutin kuluttua tulevalla junalla.

Siirtyminen vaunuun ja siitä pois sujuu japanilaisilta
ja kurinalaisesti.

Junat pysähtyvät

rauhallisesti

ennaltamäärättyihin

paikkoihin

asemalaiturilla ja siksi siirtyminen vaunuun ja vaunusta sujuu hyvin•
Aivan pahimpia

ruuhka-aikoja voi välttää,

mutta yleensä liikkuminen

Tokion joukkoliikennevälineissä on mukavaa ja nopeaa•

Hyvää matkaa!

フィンエア東京直行便がおそらく 6 JIの初めからシベリア上空を通過する様にな

り•飛行時間がI 〇時間に短縮｛されるでしょう。スケジュールは今まで通り•東京
発は保水曜と日曜の10時.ヘルシンキ発は侪月曜と金曜の 19時20分の予定で
す。

Avoinna ti-pe klo 16-23
la-su klo 12-23

15

URHEILUPÄIVÄ
Helsingin japanilainen kouluyhdistys

Eläintarhan kentällä

järjestää

urheilupäivän sunnuntaina toukokuun 26. päivänä klo 1

〇•

30-15•

Tilaisuuteen osallistuvat myös Nippon Club ja Japanilaisen kulttuurin

ystävät ry.
Ohjelmassa on aikuisille ja lapsille sopivaa urheilua ja leikkejä.
Puolen päivän aikaan on ruokatauko.

Kentältä voi ostoa edullista ja

panilaista lounasruokaa.

Urheilukentälle pääsee

raitiovaunuilla 3B,

3T,

7A ja 7B.

Vauhtitien

puolella on hyvää tilaa autoille0

Tarkemmat tiedot koulun rehtorilta p.

90-312676.

運動会のお知らせ
ヘルシンキ日木語補習学校が侮年恒例の運動会を行います 。日木クラブと日木文化
友の会も参加します。どうぞ御家族そろって御参加下さい。
日時

5月26日(日曜)I0時3 0分より15時まで

場所

エラインタルハ競技場(Eläintarhan urheilukenttä)

市電3 B .

3 T.

7 A及び7 Rで。

詳細は渋谷校長まで(TEL. 312676)
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TALVIOLYMPIALAISET JAPANIIN?

Naganon lääni sijaitsee

Honsun,

alaltaan sen ruunin lääni•
nissä on

pääsaaren

keskiosassa ja on pinta-

Asukkaita vuoristoisessa maanviljelyslää-

Nagano-shi, pääkaupunki,

2,15 miljoonaa.

on noin 200 kilo

Pääkaupungissa ja sen lähiympäristössä

metrin päässä Tokiosta.

asuu

lähes puolet läänin asukkaista.
Ajatus olympialaisten

anomisesta

Naganoon

syntyi ensi kerran jo 50

vuotta sitten.Konkreettiseksi asia muuttui pari vuotta s itten kun Ja

panin olympiakomitea JOC päätti neljästä endokkaasta Japanissa valita
nimenomaan Naganon vuoden 1998 talviolympialaisten pitopaikaksi• Vuo
den sisällä

hallituskin siunasi

ponnistelut ehdokkuuden eteen.

päätöksen ja lääni ja komitea alkoi
Naganossa on ollut monia suuria

sainvälisiä talviurheilukilpailuja.

Viimeksi ovat olleet

kan

Free Style

Ski -90 ja Speedy Skate -91.Paikka on tunnettu ja luotettu.
Nagano on ollut j〇 kauan Aasian talviurheilun harjoittelupaikka joten

monet

kansainväliset palvelut ovat j〇 ennestään olemassa ja tietysti

vain parantuisivat mahdollisten olympialaisten jälkeen.
hanteellinen.

Ilmasto on i-

Helmikuun keskilämpötila on -2*C ja lunta on keskimmä-

rin kaksi ja puoli metriä.
Kilpailut tapahtuisivat pääkaupungin läheisyydessä

teessa: Shiga Kogenissa,

kolmessa eri koh

Iizunasso ja hieman kauempana

sijaitsevassa

tunnetussa laskettelukeskuksessa Hakubassa. Päätös uudesta Shinkansen
-junaradasta on jo tehty ja silloin matka Tokiosta taittuisi

sa ,

puolitoista kertaa nopeammin kuin nykyään,

on päätetty joka tapauksessa rakentaa.
näistä päätöksistä heti nousuun.
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Naganon

tunnis

Myöskin uusi pikatie
maanhinnat

lähtivät

Mahdolliset olympialaiset

toisivat

Naganon koko maailman silmätikuksi ja huomattiin nolona että vain 40%
talouksista on jäteviemäröity. Kunnat kiirehtivät j〇 korjaamaan asiaa•

Naganon lääni on myöntänyt kahden vuoden ajaksi 687.000.000 jenin mää
rärahan ehdokkuuskuluihin.

Myös kannatuskerho on perustettu tuhannen

jenin jäsenmaksulla. Olympiakomitea onkin uutterasti motkustanun jopa
kolmessakymmenessä maassa etsimässä tukea Naganon ehdokkuudelle. Kan

sainvälisen olympiakomitean (IOC)
railleet Naganossa.

jäsenet ovat pariin otteeseen

He ovat silminnähden 1iikuttuneet lasten ja kan

salaisten osallistumisesta yhteiseen toiveeseen,

ta

vie

hyvin suunnitelluis

järjestelyistä jo ennenkaikkea paikan turvallisuudesta joka nyky

maailmassa tällaisille joukkotapahtumille on A ja

Pahimmat kilpailijat ovat
kesäkuussa julkaistaan

〇・

Salt Lake City ja Ruotsin Östersund.

lopullinen päätös.

tavallaan elänyt olympialaiset,

Ensi

Joka tapauksessa lääni on

se näkyy joka paikassa julisteina ja

tarroina.

Kouluissa ja festivaaleissa
eri muodoissa.

Olympia-aiheet

ovat olleet

väliitsevia

Jotkut harvat vastustajat (luonnonsuojelusyistä)

ei

vät juuri ole saaneet ääntään kuuluviin.Joka tapauksessa lääni haluaa
maailmankartalle ja on halunnut ottaa luonnon täysin huomioon mahdol-

lisissä rakennushankkeissa.

Nagano on tähänkin asti ollut fokion seu

dun "luontopankkiM. Kuuluisat huvila-alueet kuten Karuizawa sijaitse

vat siellä puhumattakaan lukuisista hiihtokeskuksista.
Kuulemiin kesäkuussa!

Riitta Oikawa
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JAPANIN NYKYTAIDETTA
Helsingin kaupungin taidemuseossa avattiin
tely 4.4.

Japanin nykytaiteen näyt

Näyttely jatkuu 10.6. asti.

"Japanin nykytaidetta" -näyttely esittelee 1980-luvun tärkeimpien ja

panilaisten taiteilijoiden tuotantoa. Esillä on maalauksia,
veistoksia ja installaatioita.

valokuvia,

Näyttelyssä on kahdentoista taiteili

jan teoksia:
Toshikatsu Endo

Kaoru Hirabayashi
Hotaru Koyama

Yasumasa Morimura
Kazumi Nakamura

Shinro Otake

Kenjiro Okazaki

Atsuhito Sekiguchi
Toeko Tatsuno
Shigeo Toya

Mika Yoshizawa

Museo on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-18.30.

Museon osoite on Tamminiementie 6,
Perille pääsee bussilla

18,

58,

502,

00250 Helsinki*

24 (Erottaja-Seurasaari) sekä busseilla 14,

503 sekä raitiovaunulla 4 (Katajanokka-Munkkiniemi)•

Näyttelystä on kerrottu muun muassa Helsingin Sanomissa sunnuntaina
7.4.

otsikolla "Moottorisaha uurtaa puuta kuin eroosio".

Viereisen sivun valokuva:
Shigeo Toya
Animal Track I
1988-89
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ITÄ ANTOI NÄYTTELY
Elina Soraisen keramiikkanäyttely
GALLERIA 25, Kasarminkatu 25, HELSINKI 16.5-2.6. 1991
Japanilaisen ja iranilaisen kansantaiteen ornamentiikka,

ja

tekotavat

tulivat

tutuiksi

ja

rakkaiksi

vuosina

muodot

joina

näissä

maissa asuin ja opiskelin ja opetin. Niiden suoranaista vaikutus

ta olen teoksiani suunnitellessani jollakin tasolla tietoisesti
yrittänyt pitää taka-alalla, mutta aina ne ovat tavalla tai toi
sella

tunkeutuneet esiin. — Mitä sitä

maan:

vastaanpane-

loputtomiin

tätä näyttelyä sunnitellessani annoin kaiken

le. En ehkä oikeaoppisesti enkä edes pieteetillä,

minulle

ja

temperamentilleni

ruoka-astioissa

sopi.

nerikomitekniikalla

tulla pinnal

vaan niin kuin

Persialaismattojen

toteutettuina,

kuviot

samuraikampaus

ruukun kädensijana, kamon-kuvio rasian kyljessä. Suuri osa pol

tettuna noborigamassa Pernajan-kotimme pihalla. Kaikissa töissä
jotakin konkreettista siitä mitä minulle nItä antoiJ*

Viereisellä sivulla on "Keisarillinen rasiasarja" / "Jubako"
Korkeus 130 cm

Nerikomi-tekniikka
Kivitarava

1990
Valokuva: Esa Toppila
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KUOPIO TANSSII JA SOI
Kuopio tanssii ja soi -viikko,

järjestetään nyt 22.

7.-15.6.,

kerran.

Karibian alueen lisäksi ryhmiä tu

Tanssiviikon pääteema on Karibia.

lee USA:sta, Espanjasta, Japanista ja Neuvostoliitosta.

järjestetään 21

Yleisötilaisuuksien lisäksi

erilaista tanssikurssia.

Viikon aikana voi myös osallistua aikido-kurssiin. Opettajana on Hen
ry Smith USA:sta.
Perjantaina

7.6. klo 19 ja lauantaina

8.6.

klo 18

on

mahdollisuus

seurata japanilaisen "Sankai Juku" -ryhmän buto-tanssiteestä "Unetsu"•
Esitykset ovat Kuopion kaupunginteatterissa.

Liput maksavat 120 mk/70 mk•
Miestanssijoista koostuva
Ryhmä edustaa

uutta

"Sankai Juku"

on perustettu

japanilaista tanssiperinnettä.

vuonna 1975.

Buto tarkoittaa

tanssia, mutta se on yhtä hyvin teatteria, mimiikkaa, kuvataidetta ja

kuvanveistoa.

Butön juuret ovat sodanjälkeisen
1960-luvulla

sukupolven

Japanissa,

Butö kasvoi

vastareaktioksi yhä voimistuvaa japanilaisen kulttuurin

länsimaistumista ja toisaalta traditionaalisen
rin ja filosofian

jäykistymistä vastaan.

lista tanssiteatteria,

joka käyttää

japanilaisen kulttuu

Buto on voimakkaan visuaa

no-teatterin miimisiä perinteitä

ja julmuuden teatterin filosofisia ajatuksia.

Butön muotokieli nostaa esiin ihmisessä piilevän rumuuden,
ja puutteellisuuden.

Buto-tanssijän

kauneuskäsitystä vastaan;
vartalo,

koko olemus

sotii

julmuuden
länsimaista

julmasti vääristynyt ja "kokoonkutistunut"

valkoinen vaatetus,

hiukseton pää ja kalmankalpeat

kasvot

kuvaavat vanhentumista ja ruumiin katoavaisuutta.

•'Sankai Juku" on esiintynyt useimmissa Euroopan maissa, Yhdysvallois

Ryhmä on tällä hetkellä ehkä

sa , Australiassa sekä Etelä-Amerikassa.

tunnetumpi länsimaissa kuin kotimaassaan Japanissa.

tiedustelut:

Kuopio tanssii ja soi ry

Finland Festivals ry

Tullipostinkotu 27

P1 56

70100 Kuopio

00101

p. 971-221541

p.
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Helsinki

90-669695 ja 90-607386

Valokuva "Sankai Juku" -ryhmän esityksestä.

Helsingin juhlaviikoilla (21.8.-8.9.)

"Kazuo Ohno & Company" esit

tää buto-tanssi teokset "Admiring La Argentina"

ja "Water Li lies".

Kazuo Ohno on buto-tanssin uranuurtoja Japanissa.
Esitykset ovat maanantaina 26.8.
teatterissa, Kasarmikatu 46-48,

ja tiistaina 27.8.

klo 20

Savoy-

Helsinki 13.

Liput maksavat 100 mk. Ennakkomyynti Lippupalvelusta.
Tiedustelut:

Helsingin juhlaviikot p,

90-659688.
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Kesä retki

Suomenlinnaan tiistaina 18.6,

JKY:n jasen keraamikko Soile Paasonen

on lupautunut kertomaan meille työstään työhuoneellaan POT VIAPORIS

SA.
Kokoonnumme Suomenlinnan lautan laiturilla Kauppatorin rannassa.

siirrytään leikkikalumu

Perillä kerrotaan Suomenlinnan historiasta,
seoon ja sieltä Pot Viaporiin,

josta kahville ja piirakalle

Piipe-

riin.
Retken hinta 40 mk sisältää opastuksen,leikkikalumuseon, Pot Viapo

rin ,

kahvin ja piirakan.

Lauttamaksun jokainen hoitaa itse.

Tiedustelut ja annakkoiImoittautumiset:
Laura Lappalainen p. 90-637036.

Ikebana

Kokoonnutaan sommittelemaan asetelmia

Vuosantaan meren äärelle kau

niiseen hirsisaunaan kaksi kertaa kesällä:

Aloitamme klo 10.00,

sunnuntaina 30.6.

ja 11.8.

maistelemme vihreää teetä ja katselemme dioja.

Lähdemme luontoon hakemaan materiaalia. Palaamme sommittelemaan ase
telmia ,

joista pidetään kritiikki.

Haukkaamme japanilaista ruokaa.

Joka haluaa voi käväistä uimassa. Rannasta aukeaa puhdas avomeri.
Kustannukset 40 mk• Ennakkoilmoittautuminen.

Tarkemmin:
26

Laura Lappalainen p•

90-637036.

KUHMON KAMARIMUSIIKKI
Kuhmon mamarimusiikkijuhlilla esiintyy sunnuntaina 28.7. klo 15 japa

nilainen käsikelloryhmä MIzumi Junior College Handbell Choir"•
Tilaisuuteen pääsee klo 14.45 asti OKO:n

tic -kortilla.

Kultakortilla ja Silver-Ma-

Mahdollisesti jäljelle jääneet liput myydään 45 mk/30

mk. Kurssikeskuksen saliin mahtuu 500 kuulijaa.

On mahdollista,

että käsikelloryhmä esiintyy Helsingissä

Temppeliau

kion kirkossa maanantaina 29.7.
Seuratkaa sanomalehti-ilmoituksia!

Tarkemmat tiedot:

Naoko Shibayama p.

90-491039.

PERINNEJUHLA
Yhdistyksemme

perinnejuhlaa vietetään

Helsingin suomenkielisen työ

väenopiston kesäkodissa Vuosannassa sunnuntaina 25.8.
Sauna on lämpimänä klo 15-2〇•

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin!
Tiedustelut:

Laura Lappalainen p.

90-637036.

JAPANESE SHOP

TOKYOKAN
Museokatu 5 00100 Helsinki
Tel. (90)446 420
Tarjouksemme touko-kesäkuussa:

KIKKOMAN soijakastike

11

35.00 mk

YAMASA soijakastike

11

33.00 mk

50 kpl/ps

79.00 mk

60 g

8.70 mk

NORI paahdettu merilevä

HOUSE HON TOFU jauhe
Tarjoukset ovat voimassa 30.6.

asti tai niin kauan kuin tavaroi

ta riittää.
Liikkeenvne on auki ma-pe klo 10-17,lauantaisin klo 10-14.
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Kazuo Ishiguro

Pitkän päivän ilta
On kesä 1956.

Ikääntyvä hovimestari Stevens on lähtenyt

autolla kuu

den päivän lomamatkalle Länsi-Englantiin. Matkallaan hän uppoaa muis
toihin ja mietteisiin:

tonin palveluksessa,
kun

takana on pitkä,
parikymmenpäisen

Darlington Hallia isännöi

kunniakas ura lordi Darlingpalveluskunnan johdossa;

amerikkalainen liikemies,

nyt

kaikki

on

toisin• Stevensin mieltä askarruttaa myös ystävyys talon entiseen ta
loudenhoitajaan ,miss Kentoniin,

jota hän aikoo matkallaan käydä kat

somassa.

Stevensin muistoista rakentuu tarkka kuvaus

ajalta

sotienväliseltä

elämäntavasta

velvollisuuksista(

englantilaisen yläluokan

ja hovimestarin

joihin sisältyi muun muassa

tärkeistä ulkomaisista vieraista,

ristä von Ribbentropista,

sekä

moninaisista

huolehtiminen lordin

näiden joukossa Saksan ulkoministe

"elämän tosiasioiden"

opettaminen i-

sännän 23-vuotiaalle kummipojaile. Silloisten ihanteiden ja perintei
den vaalijana Stevens tuntee nyt olevansa pelkkä anakronismi.

Demok

ratisoituneessa yhteiskunnassa hovimestariuden sisältönä on enää vain
arvokkuus,

joka sekin joutuu lopulta kyseenalaiseksi.

Ishiguron romaani on surumielinen ja leikkisä samalla kertaa.
sältää

haikean rakkaustarinan,

histumisesta ja oivaltavaa

Se si-

kuvauksen ihanteiden traagisesta lu

pohdintaa

nykyihmisen

velvollisuuksista

muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kazuo Ishiguro on asunut
teoksensa englanniksi.

Englannissa vuodesta 1960 ja hän kirjoittaa

Hänet tunnetaan

hienostuneista romaaneistaan,

tyyliltään

jotka kaikki ovat saaneet palkintoja.

Aikaisemmin kirjailijalta ovat ilmestyneet teokset
vät vuoret"

ja

vähäeleisistä ja

"Menneen maailman maalari".

"Silmissä siintä

Ishiguron romaaneja

käännetty 14 kielelle. Hän on kirjoittanut myös tv-näytelmiä.
Tammen kustantamassa kirjassa on 289 sivua ja se maksaa 130 mk.

Kirjan on suomentanut Helene Butzow.
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MARKKU PIRI
MUOTOKUVIA
PORTRAITS
肖像画
Markku Piri on suomalaisen taideteollisuuden tämän päivän kärkeä maa

ilmalla. Nyt ilmestynyt kirja liittyy hänen alkuvuonna avattuihin tai-

denäyttelyihinsä Euroopassa ja Japanissa*
Markku Piri on monipuolinen lahjakkuus•

varpaisiin,
ramiikkaa,

suunnittelee pukuja,

Työkseen hän vaatettaa päästä

solmioitat verhoja,

tapetteja ja taidetekstiilejä.

tuksia ja hoteliisisustuksia, opettaa ja luennoi.

kirjoittaa,

kaakeleitaf

Hän laatii

ke

teatteripuvus

Lisäksi hän maalaa9

valokuvaa ja matkustelee ympäri maailmaa.

"Muotokuvia** -kirjassa on 35 väreissään hehkuvaa

abstraktista muoto

kuvaa Markku Pirin kansainvälisestä ystäväpiiristä. Maalaukset innos

pohtimaan

sekä ystävyyttä yleensä että kuvien välit

tämiä persoonallisuuksia.

Kuvien tarkastelu on seurustelua niin kuin

tavat katsojaa

niiden maalaarninenkin on ollut.

Pariisissa asuva fil•kand.

"Ystävä on kuin maisema"

kirjoittaa

Leena Rantanen kirjan avaustekstissä

joh-

dattaessaan katsojaa näiden guassimaalausten moni-ilmeisyyteen.
Kirjassa on muotokuvat seuraavista henkilöistä:

Lea Piri, Andrew Har

vey ,Isa Kukkapuro, Martti Piri, Ragnar Lundgren, Peter Wheeler,Heik

ki Heiniluoma,

Sirpa Yormolinsky, Armi Ratia, Anita Snellman, Rafael

Luc Bouy, Benno Premsela, Juha Teräväinen,

Jukka Suomela,

Kaj Kalin, Kirsti Rantanen, Ken Geist, Outi Heiskanen,

Jon Riis, Mar

Villenueva,

tin Hoose, Esa Ojalat
fors ,

Warner,

Ida-Lotta Backman, Gaspar Saldanha.Stefan Lind

Esa Hiili, Pepe Vahtera, Barbro Kulvik,

Jorma Uotinen, Phillip

Vuokko Nurmesniemi, Esa Saarinen, Rui Duarte, Kyllikki Villa

ja Markku Piri.

Tammen kustantamassa kirjassa on 84 suurikokoista sivua （27x32 cm）.
Nelivärikuvitus. Kirjan tekstit ovat suomeksi,

saksaksi, englanniksi,

ranskaksi ja japaniksi•
Kirjan hinta on 176 mk.
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Tervetuloa Muumilaaksoon
suomalaisten joukkoon

Muumit kuuluvat kansainvälisesti tunnetuinpien

- onhan muumikirjoja
Muumien

niksi .

käännetty jo yli 30 kielelle

harmoninen ja jännittävä

muun muassa japa

elämäntyyli,

Muumilaakson

kiinnostava ilmapiiri ja onnistunut yhteiselo ympäristön kanssa kieh
tovat ihmisiä eri puolilla maailmaa.

GARM-nimisessä

lehdessä

30-luvulla. Ensimmäinen muumikirja julkaistiin vuonna 1945.

Sen jäl

Muumipeikko ilmestyi

keen

ensin pilapiirroksena

Tove Jansson on kirjoittanut ja kuvittanut useita kymmeniä muu

mikirjoja,

usein yhteistyössä veljensä Lars Johanssonin kanssa.

Japanin televisiossa on esitetty

52-osainen

televisioanimaatiosarja

muumeista. Sarjan on tuottanut suomalaissyntyinen Dennis Livson. Par

haillaan Japanissa näytetään toista 52-osaista muumisarjaa. Esitykset

alkoivat 9.4.
Meillä on myös

mahdollisuus

japanilaisten tekemä

nähdä

muumisarja

Suomessa. Esitykset alkavat syyskuun ensimmäisellä viikolla TV-1s ssä.
Muumikirjojen lisäksi nykyään on saatavilla

Arabia on ikuistanut

muumimaailmaa

erilaisia muumiesineitä.

keramiikkaan.

Arabia on

tehnyt

Muumipeikon, Muumipapan, Muumimamrnan ja Niiskuneidin. Pienoislautasia

on tehty kuusi•

Keräilylaattoja tehdään myös kuusi - kaksi on jo il

Arabian tuotevalikoimaan kuuluvat myös mukisarja sekä las

mestynyt.

ten astiasto.
Arabian

muumituotteitä

myös Japanissa.

myydään

pohjoismaiden ja USA:n lisäksi

nyt

Japanilainen edustaja on kiotolainen Suita Trading Co.

Muumeja on saatavana myös pehmeinä "nukkeina".

jakauppa Adva, Fredrikinkatu 61,Helsinki 1

〇.

Niitä myy lasten kir
Pr

90-694442〇•

Muumien elämään voi tutustua myös Tampereen taidemuseon muumilaaksos
sa. Laakso sijaitsee Tampereen kaupunginkirjastossa, Hämeenpuisto 2〇»

Puhelinnumero on 931-121244 (vaihde).
Museon kokoelmaan kuuluvat kaikki

kuvitukset*

Tove Janssonin

alkuperäiset satu-

niiden luonnokset ja harjoitelmat sekä Muumi-Talo ja yli

neljäkymmentä kolmiulotteista kuvaelmaa.

Muumilaaksossa esitetään myös diavisio-ohjelma muumikortomuksista.Lu«*
kijana on Lasse Pöysti.

Yli 300 dian multivisio esittelee Tove Jans

sonin kesämaisemia Pellingin saaristossa.
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ムーミン谷へようこそ
ムーミンは.フィンランドの国際的に最も有名な部分に入っていますCなぜなら・
ムーミンの木は,日木語も含めてすでに3 0ケ国以上の言葉に翻訳されているから
です。ムーミン達の調和のとれたわくわくする生き方,ムーミン谷の独特の雰囲気
や環境に上手く対応する共同生活は•世界中のいろいろな人々を魅了します C

ムーミンは初め•1 9 3 0年代にガルムという名前の雑誌に.風刺漫画として登
場しました°最初のムーミンの木は19 4 5件に発行されました。それ以来.トー
ベ・ヤンソンは数十冊のムーミンの絵木を制作しましたが.そのいくつかは弟のラ
ース・ヨハンソンと共同制作をしていますC

ムーミン谷は架空の国に存在します°そこはわくわくするようなパラダイスで.
そこではトロール達が厳しい旅の合間に安全で家庭的なムーミンの家に集まるので

す。ムーミン谷の住民は少し変わっていますが.ほとんどが友好的です。彼等の生
活は暖かさにあふれ.しかし冒険とカタストロフィーにもあふれています°ムーミ

ン谷の魅力的な雰囲気は•著者が海辺で家族と共に楽しく過ごしたフィンランドの

豆のイメ ージが基になっていますC
日木のテレビでは.ムーミンの5 2冋連続のアニメ ーションが放映されています〇
アニメーションの制作者はフィンランド系のデニス・リブソン氏。このシリーズは

4月9日に始まっており.日木では今ちょうど第2回目が放送されているところで
す°私達もフィンランドで.日木人が制作したムーミン・シリーズを見ることがで
きます。番組は9月の第一週目にTV!で始まりますc
絵木の他にもいろいろなムーミン・キャラクターが出ています °アラビアがムー
ミンの世界を陶器にしました。ムーミン・トロール.ムーミン・パパ•ムーミン・
ママとフローレンスが作られました°小皿は全部で6枚あり•「ムーミン一家丨.
「それでどうなったの？ I等の題がついています°この小皿は今現在までに2枚発
売されています°アラビアのムーミン・シリーズにはその他にマグカップと子供用
食器がありますC

このアラビアのムーミン・シリーズは.北欧とアメリカに加えて日木でも発売さ

れますC日木の輸入業者は京都のスイタ・トレーディング（株）ですCまた.ムーミ
ン・キャラクターのぬいぐるみも販売されていますc販売店は児童書店Advaで・住
所はFredrikinkatu61.Helsinki 10.電話番号は90-6944420ですc

また.タンペレ市立図書館の「ムーミン谷丨でもムーミン達に会うことができま
す。住所はHämeenpuisto 20ですcこの展示場では•トーベ・ヤンソンが創り出し
たおとぎの世界のすべてと,作品のスケッチ.習作が見られます 。ムーミンの家や

その他4 〇様類以上もの立休工作両もあります°この「ムーミン谷Iでは＜ムーミ
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ン物語をスライドでも見せてくれます c語りは俳傍のしasse Pöysti氏です° 300
枚以上のスライドがトーベ・ヤンソンの描いたペッリング諸島の3の景色を紹介し

ます。「ムーミン谷Iの豆の開館時間は月〜金曜9時一17時•土曜とFW.I〇
18時となっています°
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WE MADE

IT IN JAPAN AGAIN!

Entinen puheenjohtajamme Timo Rajakangas ja hänen vaimonsa Leena sai
vat toisen tyttönen Tokiossa 16.2.

Noora Yukie painoi syntyessään 3 kg ja hänen pituutensa oli 48,5 cm.
ONNITTELEMME!

JAPANIN HELSINGIN SUURLÄHETYSTÖ ON MUUTTANUT
Uusi osoite on Unioninkatu 9,

00130 Helsinki.

Talo on Unioninkadun ja

Eteläisen Makasiinikadun kulmassa. Puhelinnumero on 90-633011.
Lähetystö on auki maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-16.
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Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

P1 305,

00101

Helsinki

12. vuosikerta,

numero 2

IImestyy neljä kertaa vuodessa
Päätoimittaja

Helena Gray
Kauppalantie 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 ilmestyy elokuussa.

Lehteen tuleva materiaali on oltava päätoimittajalla heinäkuun 10.
päivään mennessä.
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