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Elokuun perinnejuhla päätti kesän vieton yhdistyksessämme ja antoi hyvän
alkusysäyksen vireälle syyskaudelle• Kesäjuhlan valmisteluihin osallis
tui johtokunnan lisäksi useita tarmokkaita jäseniämme, joiden työpanok
selle haluan näin julkisesti ilmaista tunnustukseni. Lämpimän kiitoksen
olemille luonnollisesti velkaa myös ohjelmanumeroidemme esiintyjille/vetä-jille, Jotka ystävällisesti kannattivat yhdistystämme 〇sallistumalla
korvauksetta juhlaamme.
Varapuheenjohtajamme Junichiro Okura on hiljattain palannut Suomeen ja
toi mukanaan kunniapuheenjohtajamme Hitornin lämpimät terveiset yhdistyk
semme jäsenille. Toimintaamme rikastuttanee jatkossa myös Kai Nieminen,
jonka vuoden kestänyt Japanin opintomatka on päättynyt. Mainittakoon
8amalla vielä (vaikka minua syytettäneenkin tämän jälkeen juorupalstan
toimittamisesta l)9 että Japanin uusi Suomen suurlähettiläs, Koichiro
Yamaguchi, on jo astunut virkaansa.

Johtokunta kokoontui kesän aikana kaksi kertaa. Esillä olleista asioista
mainittakoon erilaisten järjestelyluonteisten kysymysten lisäksi yhdis
tyksemme suhteet "ulkomaailmaan” ja syksyn toiminta.
Syksyn ohjelma merkitsee jossain määrin uuden toimintalinjan omaksumista
yhdistyksessämme. Tähänastiselle käytännölle on ollut tyypillistä kuu
kausittaiset yleistilaisuudet, joiden aiheilla ei tavallisesti ole ollut
sanottavasti yhteyttä edellisiin tai tuleviin tilaisuuksiin. Pyrkimyk
senä on jatkossa yrittää aikaansaada toimintaamme enemmän pitkäjännitteisyyttä, päästä pureutumaan edes jollakin alueella pintaa syvemmälle.
Toisena periaatteena on jäsenten omaehtoisen harrastustoiminnan li saa
minen. Kosketus japanilaiseen kulttuuriin ei voi muodostua eläväksi,
mikäli harrastus jää passiivisen luentojen kuuntelun varaan. Johtokunta
ei tosin voi luoda elinvoimaisia harrastuspiirejä - niiden syntyminen
edellyttää aloitteellisuutta jäsenistön taholta, mutta johtokunta auttaa
mielellään niiden toteuttamisvaiheeseen liittyvissä ongelmissa. Jos olet
eri mieltä, käytä hyväksesi lehtemme lukijapaistaa keskustelun Herättä
miseksi tai ota ynteyttä suoraan johtokuntaan.

Seuraavien kuukausien aikana täytyy jo aloittaa kevään toiminnan suun
nittelu johtokunnassa. Äänekkäimmät saavat äänensä parhaiten kuuluville1
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tapahtunutta
* Yoku wakarimasen, moo ichido itte kudasai * .
Tätä ja montaa muutakin
lausetta ja sanontaa harjoiteltu in innokkaasti japanin kielen kesä
kurssilla ,joka pidettiin 31.5.-1.6. Helsingin työväenopiston kesäkodissa Vuosaaressa.
Sumuinen ja kolea sää ei osanottajia pelottanut,
vaan varusteet oi i valittu Selän mukaan: pa le leva isi lumilla oli pääl
lään useampikin villapaita.
Kesakodin pihalla odotti kurssilaisia .
iloinen yllätys: Kirsikkapuu täydessä kukassaan, mitä ei lakattu
ihimettelemästä.

Japanin kielen kesäkurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa.
Kurssin
vetäjänä oli Akiko Aho ja hänen lisäkseen opetuksesta vastasivat
Nobutake Irumano ja Tadaaki Kawata.
Kurssi laisia oli yhdeksän ja
sunnuntaina tuli mukaan vielä kaksi innokasta japanin kielen harras
tajaa .
Osanottajat jaett iin japanin kielen taidon mukaan kolmeen
eri ryhmään.
Aivan alkeisopetusta ei annettu ja edistyneimmässä
ryhmässä keskusteltiin vapaasti.
Kurssin anti ei ollut pelkästään
kielellistä s vaan viikonlopun aikana ehdittiin harrastaa monenlaista
japanilai seen kulttuuri in liittyvää asiaa:laitettiin yhdessä japani
laista r uokaa, ]aulettiin ja taitettiin paperista kurkia , joutsenia,
mustekaloja, koiria ja taidokkaita ]iljoja.
Tarkoituksena oli koko
ajan puhua japania ja tässä osittain onnistuttiinkin.
Majoittuminen
ja tutustumistilaisuus sujuivat vielä vaisusti.
Tunnelma vapautui
vasta kesäkodin keittiön pöydän ääressä eväitä syötäessä.
Tällöin
kerrattiin hedelmien ja erilaisten ruokatavaroiden nimiä japaniksi
ja lehmän kuva maitotölkin päällä innoitti monenlaisiin mietelmiin.
Lauantaina oppi tuntien jälkeen laitettiin yhdessä ruoaksi nopeatekoista, alunperin intialaista *karee raisua *.
Lauantäi-illan ohjelmassa
oli vielä * suomalainen ihanuus * eli sauna.
Saunan jälkeen paistet
tiin makkaraa ja laulettiin japanilaisia lastenlauluja ja opeteltiin
pai'i suomalaista kansanlaulua japaniksi.
Jopa joululaulukin oli
päässyt mukaan kurssille etukäteen valmistettuun lauluvihkoon.
Illan
päätteeksi katseltiin vielä dia-kuvia Japanista.
Kaunis sunnuntaiaamu houkutteli kurssilaiset varhain jalkeille ja
useimmat olivat syöneet aamiaisenkin ennen ‘virdllista‘，ohjelman
mukdi std aamuherätystä ja näin aamuvoimisteluun käytiin täysinäisin
vatsoin, mikä ehkä vain lisäsi liikunnan tarvetta, koskapa aamuvoimis
telusta tuli meniestys: ohjelma tehtiin kahteen kertaan ja tämän
jälkeen muutamat kurssilaiset innostuivat näyttämään taitojaan sumopainissa ja aikidossa.
Päivän oppituntien jälkeen aika vierähtikin
nopeasti tempuran valmistuksessa ja syömisessä.
KotiinlähtötunneImissa jotkut kurssilaisista kertoivat mielipiteitään
kurssista.
Yksi kertoi etukäteen jännittäneensä sitä, miten pärjää
japanin kielessä, mutta lisäsi olevansa melko tyytyväinen kurssiin.
Toiiien toivoi kurssia uusittavaksi, ensi kesänä.

MITÄ

MIELTÄ
MISTÄKIN

Japanilaiset ovat näkemis
täni kansoista kaikkein
antaumuksellisimpia suhtees
saan työhön.
He ovat ahkeria,
sopeutumiskykyisiä ja soli
daarisia .
Nämä ominaisuudet
ovat kehittäneet Japani sta
johtavan teollisuusvaltion
ja tulevat vastedes takaa
maan sen johtoasen.an myös
jälkiteollisella kaude]la.

P.K.

Suurlähettiläs
Henrik Blomstedt

TEMPURAN RESEPTI
Ainekset: 2 dl vehnäjauhoja,1 kananmuna,
1,6 dl kylmää vettä, hiukan suolaa, öljyä,
porkkanaa, sipulia, perunaa, silakkaa
sekä mahdollisuuksien ja maun mukaan
muita vihanneksia ja meren antimia kuten
munakoisoa, katkarapuja, purjoa.

Ainekset leikataan valmiiksi: porkkanat
suikaloidaan, muut viipaloidaan.
Kasvisöljy kuumennetaan 180 °C:een.
Taikinan valmistus: Rikotaan kananmuna,
johon sekoitetaan vehnäjauho ja suola
hyvin varovasti. Lisätään kylmää vettä
hyvin varovasti sekoittaen.

Leikatut ainekset (porkkanasuikaleet
nippuina) kastetaan taikinaan ja
pannaan kuumaan öljyyn kypsymään.
Kun kuoren väri on kullanruskea,
ruoka on valmis.
Kastike: mauste- tai lihaliemeen
vettä. Keitetään, lisätään hieman
sokeria, soijakastiketta ja sakea.
Lisäksi raastettua retiisiä.
(A.A.)

'Kun on paljon työvoimaa, käytetään työvoimavaltaisia
menetelmiä.' Näin filosofoi kansantaloutta opiskeleva
yhdistyksemme puheenjohtaja Timo Rajakangas astioiden
tiskauksesta kurssilla. Kuvassa vasemmalta: Akiko Aho,
Anita Ekholm, Timo Rajakangas ja Raija Virtanen.

7
OMA MAA MUSTIKKA, SUOMI MANSIKKA

Suomen kesässä kävivät Shizuo ja Midori Takahashi, jotka ovat jo tois
takymmentä vuotta tehneet työtä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi Ja
panissa .Heidän tämänkertainen käyntinsä Suomessa oli viides. He ovat
perustaneet Tokioon Japanilais-suomalaisen kirjallisuuden seuran (Nip
pon-Finland Bungaku Kyokai), jonka yhteydessä on myös suomalainen kirjasto. Suomen kielen spesialistien lukumäärä Japanissa lisääntyy ja Takahashit ovat joutuneet hankkimaan kirjastoonsa mm. nykysuomen sanakir
joja.
Midori on kääntänyt japaniksi 15 suomalaista kirjaa. Hän on erikoistu
nut satuihin ja nuorten kirjallisuuteen ja kertoo itse pitäneensä eni
ten Pessistä ja Illuusiasta. Ennen Suomeen lähtöään hän oli jättänyt kustanta jalle Anni Swanin satuja.

Shizuo (suomalainen lempinimi Sisu) ei tee varsinaisia käännöksiä. Hän
kirjoittaa suomalaisesta kirjallisuudesta kirjallisiin aikakauslehtiin,
tekee tutkimustyötä ym. Hän kertoo hiljattain kirjoittaneensa neljään
eri tietosanakirjaan Suomen kirjallisuudesta ja mainitsee ylpeänä saa
neensa eniten palstatilaa Suomelle muiden pohjoismaiden joukossa.

Takahashit luonnehtivat tämänkertaisen suomenkäyntinsä tarkoitusta:
tutkia Aleksis Kiven maailmaa, haastatella Nurmijärven äijiä ja muijia,
katse]la kirjoja käännettäväksi, tavata kirjailijoita. Tämän lisäksi
heidän virallisten osallistumisiensa lista on kunnioitettava: Kääntäj ien seminaari Tampereella, Pentinkulman päivät, Karjalaisten kulttuurikurssi sekä Fenno-ugristi kongressi Turussa. Kääntäjien seminaari oli
Suomessa ensimmäinen laatuaan, Tampereelle oli kokoontunut ulkomaalaisia
suomalaisen kirjallisuuden kääntäjiä. Midorin mukaan "antoi rohkeutta ja
voimaa kun tapasi kohtalotovereita".
Japanilainen kirjalljsuus.on Suomessa tunnetumpaa kuin suomalainen Japa
nissa .Vuonna 1959 Tuomas Anhava esitteli sitä laajemmin Parnassossa ja
se on vaikuttanut suomalaisiinkin kirjailijoihin. Suomalaisten kirjaili
joiden joukossa Tove Jansson on poikkeus Japanissa, hän on tunnettu ja
myös tutkimusten kohteena. Sisu halusi erityisesti korjata erään Suomes
sa vallitsevan virheellisen käsityksen. Meillä on tapana kysyä: Onko
Kalevala käännetty japaniksi? Onko Seitsemän veljestä käännetty japanik
si? jne., ikäänkuin se olisi tae teoksen tunnetuksi tulemiselle Japanissa
Japanissa tilanne on kuitenkin hieman toisenlainen. Pitäisi kysyä: Kuin
ka monta painosta on tullut? Jos on tullut vain yksi painos, sillä ei ole
mitään merkitystä ja se on teoksen ikuinen kuolema Japanissa. Kusiäntaon Japanissa n. 500 ja he julkaisevat kirjoja enimmäkseen tietyn oh
jelman mukaisina sarjoina, esim, sarja naisylioppilaille tai lukiolaisil
le .Kääntäjän on tiedettävä millainen sarja on suunnitteilla ja tehtävä
kirjavalintansa nopeasti. Ja jos käännös on laadullisesti hyvä, on sillä
mahdollisuuksia. Midorin käännökset ovat jo ehtineet 6. ja 7. painokseen.
Loppukaneetiksi Midori totesi heidän molempien potevan ikuista suomenikä
vää .Parhaat ystävät ovat muuttaneet Suomeen ja niin on käynyt, että
omasta maasta on tullut mustikka ja Suomesta mansikka.

Haastattelu tehty 17.8.1980

P-R

APUA!
Mita pitäisi tehdä kun johtavassa päivälehdessä kuvan alla lukee
Masayoshi Ohira ja tekstissä muu
taman rivin päässä Masajoshi Ohiri
ra. Vähenimästäkin menee sekaisin.

H-K

APUA!
Muistettakoon, että nimissä olisi pyrittävä käyttämään kansain
välistä kirjoittamistapaa, siis:
Masayoshi.

SUZUKI-MENETELMÄ SUOMESSA
Tohtori Shinichi Suzukin niinsanotulla
äidinkielen menetelmällä ovat pienet

lapset Japanissa opiskelleet jo yli 40
vuotta, ja Suomessakin menetelmää on
käytetty jo useita vuosia.
Keravan musiikkiopistossa pidettiin
viime kesäkuussa, 5.-11.6., Suzuki-

pedagoginen koulutuskurssi, jolla oli

mukana japanilaisia Suzuki-soittajia.
Ohjaajina toimi pariskunta Hachiro
(viulu) ja Yuko Hi rose (piano), ja
näytesoittajina viisi 8-14-vuotiasta

japanilaislasta. Kurssi keskittyi äänen

perusteisiin, tonalisäätiöön. Mukana oli
suomalaisia viulun- ja pianonsoiton

opettajia sekä nuoria oppilaita.

Perinneiuhla 24.8.1 980 kokosi iloisen japanilaisen kulttuurin ystävien
joukon Vuosaareen. Ikebana herätti innostusta, metsän oksista muotoiltiin
tyylikkäitä asetelmia Irma Laitisen johdolla. Konsertti, jossa esiintyi
vät Izumi Tateno, Ulf Hästbacka ja Veikko Höylä sekä laulaja Marja Holo
painen ,kokosi salintäyden yleisöä. Sen jälkeen maistuivat japanilaiset
herkut, joita sulateltiin japanilaisen voimisteluohjelman tahtiin. Japa
nilaista ja muutakin tavaraa huutokaupattiin halukkaille ostajille. Sau
nassa riitti löylyä, jonka jälkeen makkara ja olut olivat poikaa rantagrillissä. Jukata-pukuiset ryhmät olivat hauska näky rantakalliolla. Saunan takkahuoneessa keskusteltiin Kurosawasta. Keskustelun alustajana toimi
Ywe Jalander. Illan päätös ja huipennus tapahtui pimeällä rannalla, kynt
tilöiden valossa, jolloin lyhtyveneet lähetettiin merelle vainaj ia saatte
lemaan. Taustalla soi bon-odori-musiikki.
Toivottavasti ensi vuonna tavataan taas samoissa merkeissä!

jäsenten

palsta

On ilmennyt eräs uusi käyttömahdollisuus tälle valitettavan hiljaiselle
palstalle. Jos haluat lainata, ostaa tai myydä jotakin määrättyä japani
laista kirjaa,levyä tai muuta esinettä, tai ilmoittaa jotain muuta sa
mantapaista ,voit tämän palstan välityksellä tehdä tarpeesi tiettäväksi
koko jäsenkunnalle ja toivottavasti tärppää. Palsta voisi siis olla erään
lainen ilmoitustaulu.

1u

Lähiajan toiminta
LUENTOSARJA JAPANISTA
Vaikka japanilaisen kulttuurin harrastus on lisääntynyt Suomessa
voimakkaasti viime vuosina, tunnetaan meillä japanilaista yhteis
kuntaa, sen historiaa ja erityispiirteitä vielä suhteellisen vähän.
Luentosarjahanke onkin lähtöisin jäsentemme toiveesta tutustua parem
uin. japanilaisen kulttuurin taustatekijoihin.

Pvm

Aihe

Luennoitsija

22.09

Japanin historia 1

valt.maist.
Ronny Rönnqyi st

06.10

Japanin historia 11

20.10

Japanin poliittxnen järjestelmä
ja ulkopolitiikka

valt.kand.
Markku Heiskanen

03.11

Japanilainen yhteiskunta
kansantieteen näkökulmasta

fil.kand.
Ilmari Vesterinen

17.11

Kilpailu japanilaisessa
yhteiskunnassa

fil.kand., B.A.
Nobutake Irumano

-M~

Japanin Suurlähetystön
edustaja
Luennot pidetään joka toinen maanantai klo:17.15-19.00 Helsingin
yliopistolla, Hallituskatu 11-13, luentosali P 6 A 41.
Luentojen ynteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Luentosarjaa seuraamaan ovat tervetulleita JKYläisten lisäksi
Suomalais-japanilaisen yhdistyksen ja Nippon Clubin jäsenet samoin
kuin yliopiston opiskelijät.

01.12

Sosiaaliturva Japanissa

-1121.1 〇. meillä on harvinaislaatuinen tilaisuus päästä seuraamaan Madame
Butterflyn pianokenraalia Oopperaan klo 18. Ohjaaja Jussi Tapola on lu
paillut ,että väliajalla voitaisiin järjestää esityksestä pieni keskus
telu ,johon pukujen ja lavasteiden suunnittelija Ishimoto Marimekosta voi
si myös toivottavasti osallistua. Koska kysymyksessä on keskeneräi sen
työn seuraaminen, rajoitetaan,osanottajien määrä 25:een. Ensiksi ehtivät
pääsevät mukaan. Ilmoittautuminen etukäteen Samppa Lahdenperälle(joka sa
noi olevansa vaikeasti tavoitettavissa mutta ei tavoittamattomissa) puh.
498613.
___________
Myöhemmin tullaan todennäköisesti järjestämään käynti valmiiseen esitykseen
ryhmäalennuksella. Siitä, kuten muustakin loppusyksyn toiminnasta, esim.
pikkujoulusta, tullaan lähettämään jäsenille erillinen tiedote.

jaostot ja harrastuspiirit

IKEBANA

Ikebana-kerho kokoontuu syyskaudella Riitta Tateishin luona Lauttasaaressa,
Haahkatie 2 A 2 joka kuun 2. ja 4. sunnuntaina, ensimmäisen kerran siis
28.9. Kiinnostuneet, soittakaa Riitalle etukäteen (koti 6925617 , työ
177663). Hän antaa tarkempia tietoja kukkien hankinnasta, astioista ym.
Taiteita ei Japanissa opiskella vain niiden itsensä vuoksi vaan
henkisen valaistumisen vuoksi. Jos taide jää vain taiteeksi eikä
johda mihinkään syvempään ja perusteellisempaan, jos se ei toisin
sanoen saa henkistä sisältöä, japanilaiset eivät pidä sitä oppimisen arvoisena. Japanilaisen kulttuurin historiassa taide ja uskonto
ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. Syvimmässä merkityksessään kukkien asettelukaan ei ole taidetta vaan ennemminkin paljon syvälli
semmän elämänkokemuksen ilmaus.
(Suzukin esipuheesta Herrigelin kirjaan "Zen in the art of flower
arrangement **.)

kielipallo
Aika: 29.9. klo 19-21
Paikka: Keiko Yoshizaki, Väinölänkatu 15 E 64, puh. 7951 51
Aihe: Japani laisen kalenterivuoden juhlat ja tapahtumat
juomalö i set

jäsenet, joukolla mukaan!

Aika: 3.11. klo 19-21
Paikka： c/o Keiko Yoshizaki, Väinölänkatu 15 E 6り
Vetäjä: Paula Lappa lainen
Aihe: Suomen poli ittinen rakenne

Japanilaiset jäsenet, erincmainen tilaisuus suomalaisen poliittisen ter
mi nol og .i an k eri aarni seen !

KIRJALLISUUS
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kulttuurivinkkejä

jallisuus-kirjallisuus-kirjail isuus-kirjallisuus-kirjallisuus-kirjalli-

Jdpanin kirjallisuuteen 1i ittyviä art ikkeleita

Markku Envall:*'Luutnantti Onodan ja sotamies Käppärän sodat”
Parnasso 4/80, ss.238-9
TV - TV

一

TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV - TV -TV - TV - TV - TV

Lauantaina 29.11.päivällä esittää MTV puolen tunnin mittaisen
filmin *Talven ihmemaa1. Filmi kertoo Hokkaidon saarella vie
tettävistä lumijuhlista ja juhlia varten tehdyistä lumiveistok
sista.

Syyskaudella on elokuvateatteri Dianaan odotettavissa pari japanilaista
elokuvaa.
Ozun PERHETARINA on samantyyppinen elokuva kuin "Kiertolaiset”. Alkuperaisen japanin kielen kirjallinen arvo ei kääntäjän mukaan ole nähtävis
sä suomen kielisessä tekstissä, joka on tehty amerikkalaisen tekstityksen
kautta.
Kobayashilta on tulossa musta-valkoinen, historiallinen, klaanien sotaa
kuvaava elokuva, j onka nimeä ei vielä ollut tiedossa.

.Vuoden taiteilija, Raimo Utriainen, on yhdistyksemme jäsen. Hänen veis
toksiaan on nähtävänä Helsingin Taidehallissa 21.syyskuuta saakka.

展覧会・屈嚐会・居賢公•展覧会•應覧会彊覚如

今拜の釦仿爆.ラ代う成丿戸木〉即我把会6会堂で床

彳如周物恐おヾEAX 1キSリー s・抑DU
ラ目ZI白さで甫彳陞う成2蓮す。
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Japanologian eli Japanin kielen opiskelu Helsingin yliopistossa

Japanin kielestä kiinnostunutta ilahduttaa tieto, että tänä
syksynä Helsingin yliopistossa on japanin kielen opiskelumah

dollisuuksia tuntuvasti lisätty.

Pääaineena Japania ei voi

vielä opiskella, mutta sen voi sisällyttää ns. vapaasti valit
taviin opintoihin.

Uuden tutkintojärjestelmän mukaan filo

sofian kandidaatin tutkintoon tarvitaan 160 opintoviikkoa,
joista 20 voi olla näitä vapaasti valittavia opintoja. Japanin

kielen voivat koulutusohjelnaansa sisällyttää muutkin kuin
historiallis-kielitieteellisen osaston opiskelijat, mikä voi
melkoisesti lisätä Japanin opiskelijoiden lukumäärää.

Näin

ainakin arveli amanuensssi Harry HalAn Aasian Ja Afrikan

ten Ja kulttuurien laitokselta.
Japanin opinnot on Jaettu neljälle vuodelle eli neljäksi vuosi
kurssiksi, Joista jokainen vastaa 4 opintoviikkoa eli kaikki
vuosikurssit suoritettuaan opiskelijalla on takanaan 16 opinto
viikon verran Japanologian opintoja, mikä amanuenssi Hal6nin

mukaan vastaisi n.1i *vanhaa' approbaturia•
Vaatimuksia on tiukennettu ja 4 vuoden aikana opiskellaan mm・
1850 kanjia. Luentoja on vähän. Esim, kahdella enaimmäisellä
kurssilla on viikosaet 5 tuntia luentoja Ja 2 tuntia keskustelu
harjoituksia, Joten Japanin opiskelija saa varautua siihen, että
monta tuntia viikossa kuluu vielä itseopiskeluun Ja kotitehtävien

tekoon.
Yliopiston Japanin kielen kursseja voivat kuunnella nekin, jotka
eivät ole kirjoilla, mikäli kursseilla on tilaa. Suoritusoike
utta tällaisten henkilöiden sen sijaan on anottava asianmukaisesti.
Helsingin yliopiston japanin kielen opetuksesta vastaavat luku~

vuonna 1980-81 vieraileva lehtori B.A. Tomoko Kataoka Ja
FK Tadaaki Kawata.
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Huomio!
Japaninkielen alkeiskurssi järjestetään Helsingin kaupungin
suomenkielisessä Työväenopistossa (Helsinginkatu 26, puh.73171-vaihde)
joka keskiviikko klo 20.1 〇- 21.40 syyskuun 10；stä lähtien.
Tervetuloa! Opettaja on Nobutake Irumano(puh・711 627)・

!

stipendejä]
Japanin Opetusmini steriö julistaa haettavaksi 2 stipendiä jatko-opintoja
ja tutkimustyötä varten humanistisilla, valtiotieteellisillä sekä luonnontieteellisillä aloilla Japanissa. Niiden kesto on 2v. ja 1,5v. ja alkamisajankohdat ovat 1.U. ja 1.10.1981. Hakijoiden on oltava alle 35-vuotiaita
ja akateemisen tutkinnon suorittaneita. Opetuskieli on japani ja opintojen
alussa on japanin kurssi. Stipendin suuruus on ¥15U.OOO/kk, edestakaiset
lentomatkat sekä saapumisraha. Hakemuslomakkeita saa korkeakouluista sekä
Opetusministeriön Stipendiasiain keskuksesta, Vuorikatu 5 B 18, 00100 Hel
sinki 1 〇 , jonne hakemukset on palautettava 29.9.(postileiman päivänmäärä)
mennessä. Liitteitä voi toimittaa viikon sisällä siitä. Stipendiasiain keskus antaa lisätietoja, puh. 90-1 71 636 .
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Japan Foundation julistaa joka syksy haettavaksi 4-12kk stipendejä etupääs
sä humanistista tutkimusta varten Japanissa. Tämän syksyn esite saapunee
piakkoin Japanin Suurlähetystöön, josta kiinnostuneet voivat saada tarkempia
tietoja.

UUSI JAPANIN OPETTAJA

1—”…一........... .... .ーーg”t

Helsingin yliopiston uusi japanin opettaja, Tomoko Kataoka, on opiskellut
Wasedan yliopistossa japanin kieltä, kirjallisuutta ja ranskaa. Hän on
opettanut japania ulkomaalaisille Tokiossa. Hänen oppilaansa ovat olleet
etupäässä japanologeja ja lehtimiehiä. Viime keväänä hän sai yllätyksek
seen tietää Japan Foundationilta, että hänet oli valittu japanin kielen
opettajaksi Helsingin yliopistoon Suomeen, maahan, josta hän ei tiennyt
yhtään mitään. Ja nyt hän on saapunut tänne. Ensivaikutelmia:
- Pidän Helsingistä. Se tuo misleeni Jokohaman, jossa asuin lukioaikanani.
Molemmat ovat satamakaupunkeja.
Entä tuleva työ, miltä se näyttää?
-Vähän vaikea sanoa, kun kurssit eivät ole vielä alkaneet, mutta toivoi
sin voivani opettaa japanin kieltä mahdollisimman luonnollisella tavalla.
Toivoisin myös, että oppilaat vapautuisivat siitä ennakkoluulosta, että
japanin kieli on kauhean vaikeata. Olen kuullut, että suomalaiset pitävät
kieliopista, mutta haluaisin totuttaa heidät myös kuuntelemaan kieltä sel
laisenaan ・
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Seuraava jäsentiedote ilniestyy joulukuussa ja si ihen tar
koitettu aineisto pyydetään
lähettämään päätoimittajalle
20.11 mennessä.

