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PÄÄTOIMITTAJALTA

Japania koskevan tiedottamisen lisääntyminen on ilahduttava asia. 
Yksisilmäinen tiedottaminen tekee kuitenkin karhunpalveluksen kult
tuurivaihdolle .En liene ainoa, joka on tuntenut ajoittaista ärty
mystä Lennart Utterströmin artikkelien johdosta Helsingin Sanomissa.

Tarkoitukseni ei ole esittää etteikö japanilaisessa yhteiskunnassa 
olisi epäkohtia, muttia en silti voi hyväksyä Utterströmin menetelr 
mää. Hän poimii epäkohdan ja kuvailee sitä ikään kuin kysymyksessä 
olisi japanilaista yhteiskuntaa hallitseva ilmiö, vaikka olisi ky
symys poikkeustapauksesta. Hän arvioi japanilaisen yhteiskunnan 
piirteitä länsimaisista (ruotsalaisista?)lähtökohdista käsin yrit
tämättäkään ymmärtää niiden japanilaista taustaa ja kokonaisuutta. 
Jos tällainen tiedottaminen olisikin muodostunut normiksi naapuri- / 
maassamme, toivoisi, että niin ei olisi meillä. Japanin oloja tun- * 
temäton lukeva yleisö joutuu haluamattaan uhriksi.

Osasyyllinen lienee myös HS muovatessaan kärjistettyjä otsikoita 
kuten "Uskollisuus onkin orjuutta'1 (HS 27.1.1981 ).

Vastaavalla menetelmällä voitaisiin Suomesta kirjoittaa* artikkelei
ta aiheista: työttömyys synnyttää väkivallantekoja, kodittomat al
koholistit paleltuvat lumihankeen, poliisit pamputtavat pultsarein 
ta, pohjolan valoisa kesä tuo tullessaan raiskaus- ja murha-aallon, 
lapsella ei sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, naiset kaksinker
taisen työpäivän uuvuttamia jne.

Miltä tuntuisi tällaisen kuvan antaminen Suomesta esim, japanilai
sille? Vastaavanlaista kuvaa luo Lennart Utterström meille Japanis
ta .

Pienikin sanakäänne vaikuttaa kirjoituksen sävyyn. Sen voi havaita 
esim, vertailemalla seuraavaa kahta artikkelia:

"The seven who took on Nissan" by Robert Whymant, Guardian 
weekly,12.4.1981
"Japanilainen suuryritys painostaa ay-aktiiveja jopa kiduttamal
la" ,Lennart Utterström, HS 5.5.1981

Molemmat kertovat Japanin ay-liikettä arvostelevista työntekijöistä 
mainiten aivan saman esimerkkitapauksenkin. Edellinen juttu ei kau
nistele eikä salaile asioita, mutta sijoittaa ne pienin viittauk- ( 
sin laajempaanyhteyteen ("He is a non-conformist in a regimented ' 
society"). Utterström sen sijaan opettaa lukijoitaan: "Oikeita 
ammattiyhdistyksiä, sellaisia kuin Pohjoismaissa, ei Japanissa ole
kaan" . Hänen artikkelistaansaa kuvan, että japanilaisten työläis
ten olot ovat helvetilliset. Mieluisaa luettavaa niille, jotka ha
luavat vahvistaa ennakkoluulojaan.

Naisen asema on toinen yhtä polemisoitu aihe. Joku naistutkija on 
esittänyt kysymyksen: miksi maassa, jossa naiset meikäläisen mit
tapuun mukaan ovat monenlaisen syrjinnän kohteena, he kuitenkin 
ovat elämänhaluisia ja -iloisia, he tanssivat ja nauravat, kun taas 
"edistyneemmässä" yhteiskunnassa elämä näyttää paljon raskaammalta?

Sitä sopii kysyä.
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G. J. RAMSTEDT JA JAPANOLOGIA

Joillakin Japanin-ystävillä saattaa olla sellainen mielikuva, että kuu
luisa maanmiehemme G. J. Ramstedt (1873-1950) olisi jotenkin erityisesti 
yhdistettävissä japanologiseen tutkimukseen ja harrastukseen. Tämä yksi
puolinen käsitys johtuu lähinnä hänen lähettämisestään 10 vuodeksi Japa
niin Suomen asiainhoitajaksi 1919-29 ja sen sivutuloksena syntyneistä 
muutamista Japani-aiheisista kirjoista ja kirjoitelmista.
Todellisuudessa japanologia muodostaa kuitenkin vain pienen ja varsin 
vaatimattoman osan Ramstedtin monumentaalisessa tieteellisessä elämän
työssä. Hän on nykyaikaisen vertailevan mongolistiikan perustaja, joka 
ensimmäisenä kenttäolosuhteissa alkoi tutkia puhutun mongolin murteita. 
Hänen suuri kalmukin sanakirjansa vuodelta 1935 on edelleenkin parhaita 
mongolin leksikaalisia apuvälineitä. Ramstedtin muu mongolistinen tuotan
to on laaja ja monessa suhteessa uraauurtava. Kestävä muistomerkki on 
myös hänen kaksiosainen johdatuksensa altailaisten kielten vertailevaan 
äännehistoriaan ja muoto-oppiin sekä vertailevaan altaistiikkaan liitty
vät kymmenet tärkeät artikkelit. Tutkimukset tsuvassin ja muiden turkki
laisten kielten sekä tunguusin alalta täydentävät suuren altaistin saavu
tuksia.
Erityisen rakas Ramstedtille oli korean kielen tutkimus, sillä hän ensim
mäisenä havaitsi sen mahdolliset yhtymäkohdat altailaisten kielten kanssa. 
Tästä aiheesta hän kirjoitti kuuluisan korean kielioppinsa ohella monia 
syvällisiä artikkeleita omistaen elämänsä kaksi viimeistä vuo s ikymmen tä 
laajan korealaisen etymologisen aineiston keräämiseen. Itse hän ehti jul
kaista aineistosta vain valikoiman {Studies zn Korean etymologyt Hki 1949, 
292 s.), jota Pentti Aallon toimittama jatko-osa täydentää (Hki 1953, 64 
s.). Kolmas osa, joka paisunee varsin suureksi, on vasta tekeillä. Syyttä 
eivät korealaiset sano, että kansojen joukossa heidän kansansa on maail
massa se joka eniten kunnioittaa G. J. Ramstedtin muistoa. He ovat painat
taneet useita muistojulkaisuja tämän eräänlaisen kansallisen herättäjänsä 
kunniaksi.
Korealaisiin Ramstedt tutustui Japanissa. Hänet oli nimitetty Helsingin 
yliopiston altailaisen kielentutkimuksen henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi 
professoriksi 1917, mutta Suomen itsenäistyttyä samana vuonna hän joutui 
vastoin tahtoaan lähetetyksi Kaukoitään maatamme edustamaan, koska kerran 
oli tieteellisessä työssään hankkinut jo ainakin perusteellisen Keski- 
Aasian tuntemuksen. Virkavapausanomuksen hän jätti yliopistolle 18.9.1919 
ja matkusti sitten käskystä Japaniin. Hänen matkatoverinsa vuoden 1909 
Mongolian-matkalta Sakari Pälsi oli Kamtsatkan-retkillään oleillut hänkin 
1918 Japanissa ja julkaissut yhdessä A. E. Norrmanin kanssa kolme Suomen 
itsenäisyystaistelua koskevaa artikkelia The Japan Advertiser -lehdessä. 
— Aksel Engelbrekt Norrman (Normalo) toimi Japanissa Horne Co. Ltd:n 
osastopäällikkönä 1917-18 ja myöhemmin Teknillisen korkeakoulun professo
rina Helsingissä.
Pelko Ramstedtin tieteellisen uran seisahtamisesta joutavaan diplomaatti
seen seuraelämään oli onneksi aiheeton. Hän opetteli nopeasti maan kielen 
ja vertaili jo 1924 japania altailaisiin kieliin. Suomalaisen Tiedeakate
mian joulukuun kokouksessa 1942 hän piti aiheesta vielä esitelmän, jossa 
lopuksi totesi, että japanin kielen kehityshistoriaa ei ole mahdoton seu
rata ajassa taaksepäin ja että varmat johtolangat ovat tukevasti kiinni 
Aasian mantereessa. Artikkeli Finrando no tai iku ilmestyi TURIST-lehdessä 
Tokiossa 1920, Osakan esperantistikokouksessa hän esitti kalevalamittaisen 
tervehdysrunon 1921.Esitys altailaisista kielistä ja kansoista ("La. Alta-
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jag popo loj kaj ling VO jr,) sekä kaksi korealais-japanilaista sanavertailua 
julkaistiin MINZOKU-lehdessä 1926 ja kommentti Motoyuki Tokiedan hypotee
siin Japanin kansan alkuperästä Japanin esperantoinstituutin julkaisussa 
1929.
Kotimaahan palattuaan Ramstedt jatkoi virkansa hoitamista yliopistossa. 
Dosentuuristaan alkaen (1906-) hän oli luennoinut eri altailaisista kie
listä: muinaisturkkia, tataaria, osmania, kirgiisiä, jakuuttia, kantaturkin 
äänne- ja muoto-oppia, kirjamongo1ia, haihaa, burjaattia, kalmukkia, tun
guusia, mantsua, vertailevaa altaistiikkaa, Keski-Aasiän kansojen historiaa 
ja kansatiedettä sekä kielitieteen periaatteita. Japanin-tuomisina hän tar
josi uusia kursseja: korean kieltä 1933-38, Korean ja Mantsurian historiaa 
1933-35 ja 1936-37, sekä vihdoin japanin alkeita 1937-38. Samalla hän jul
kaisi pieniä kirjoitelmia Japanin oloista: "Japanin erikoisuutta" (POHJAN
TÄHTI 1929-30, s. 78-79), "Runouden valta Japanissa" (NUORI SUOMI 1931, s. 
53-73), "Uuden vuoden vietto Japanissa" (HAKKAPELIITAN JOULU 1938, s. 24- 
28;10 kuvaa), japanilaisten laulujen käännöksiä Hämäläis-osakunnan laulu
kirjassa 1938 (s. 218-221) ja ehkä muitakin. Nyt jo viidenteen painokseen 
yltänyt matkamuistelma Lähettiläänä Nipponissa ilmestyi 195〇. Siitä laati 
arvostelun niin V. A. Koskenniemi (VALVOJA 1951, s. 50-51) kuin Kustaa 
Vilkunakin (TERRA 1951, s. 80). Postuumisti on Ramstedtin Japanissa mukana 
ollut tytär Elma Järnefelt toimittanut painosta isänsä oivallisia runosuo
mennoksia (Japanilaisia runoja. Porvoo 1953. 2.p.1954).
Tiedetään myös, että Ramstedt perusti 1930-luvulla yliopistoon jonkinlai
sen yksikön nimeltä "Japanilainen instituutti**. Se lienee koostunut lähinnä 
ja^anologisesta kirjallisuudesta 一 asiaa pitäisi tarkemmin tutkia. Insti
tuutin leimalla varustettuja kirjoja on vielä tallella. Yhteistyökumppanei- 
na lienee ollut Suomessa oleskelevia japanilaisia, mm. Tsutomu Kuwaki ja 
Shigeru Baba.
Ramstedtin kiinnostus japanin kieleen on nähtävä korealaisharrastuksen 
luonnollisena jatkeena. Pääkysymyksenä molemmissa oli altailaisten kielten 
piirin mahdollinen laajentaminen. Siksi äännehistoria, muoto-oppi ja ver
taileva etymologinen tutkimus muodostavat korealais-japanilaisen harrastuk
sen varsinaisen sisällön. Tulokset hän pyrki niveltämään altaistiikan ylei
seen problematiikkaan. Runous puolestaan oli ollut Ramstedtia lähellä nuo
resta saakka: hän oli vuodesta 1891 alkaen julkaissut omia raittiusrunojaan, 
joita on koottunakin 1894 ilmestyneessä 24-sivuisessa runovihkossa. Tätä 
runo harra s tu s taan Ramstedt jatkoi koko ikänsä. Erityisen henkilökohtaisia 
ovat Mongo1ian-matkojen tunnelmista syntyneet filosofiset ja luonnonlyyri- 
set säkeet (ks. esim. UUDEN AJAN AURA 1980:3). Siksi on luonnollista, että 
Japanin ilmava runous häntä erityisesti viehätti.
Ramstedtin jäämistössä on erikoislaatuinen, jonkun japanilaisen laatima 
käsikirjoitus aiheesta "Japanese speaks Persian language"t jossa yritetään 
sijoittaa japanilaisten alkukoti jonnekin Persian tienoille mm. sen vuoksi, 
että tekijän mielestä jap. sumera *keisari * viittaa suoraan sumerilaisiin! 
(Sumerilaiset eivät käyttäneet itsestään tätä nimitystä.) SUS:n arkistossa 
on myös kansiollinen luentoja japanin kielestä (4.60), japanilaisia ym. 
sanomalehtiä (4.73), korean- ja japaninkielisiä kirjeitä (4.47.76) sekä 
radio- ym. esitelmien konsepteja eri aiheista, esim. "Henkisen terveyden 
merkityksestä Japanissa" (4.26.4), "Comparison of the Altaic languages with 
Japanese" (4.47.17), "Japani" (4.47.48, koskee Japanin maata, kansaa, kiel
tä, luonteenlaatua, kirjallisuutta ym.), "Japanin teollisuudesta ja kaupas
ta "(4.47.51, esitelmä Tampereella 16.4.1935). Diplomaattiaikainen kirjeen
vaihto ja muut dokumentit ovat VA:ssa ja UM:n arkistossa.

Harry Halen
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TAPAHTUNUTTA

KULTTUURIVAIHTO PUNTARISSA

Jyväskylän Kesän Suomi-Japani Syirposlumista (23-24.6.81) tehtiin 
joillakin tahoilla masentavia johtopäätöksiä. Huono yleisömenestys 
tulkittiin kiinnostuksen puutteeksi ja koko kulttuurisopimuksen 
pelättiin jäävän korulauseiden tasolle. Opetusministeriön Matti 
Gustafsson totesi, että sopimus sinänsä on vain paperi, joka edis
tää kulttuurivaihtoa ainoastaan sikäli kuin löytyy aktiivisia yk
silöitä ja yhdistyksiä, jotka esittävät projekteja, anovat rahaa 
ja toimivat. (

Kulttuurivaihtoa eri aloilla toteuttavia yksilöitä olikin paikan 
päällä koko pitkä pöydällinen keskustelemassa opetusneuvos Osmo 
Rannan johdolla. Kun Jyväskylän Kesä ry:n hallituksen puheenjohta
ja Martti Jaatinen ja suurlähettiläs Koichiro Yamaguchi olivat lau
suneet symposiumin avaussanat, puhui kirjailija Kai Nieminen japa
nin kielellä Japanin kirjallisuuden ja Suomen kirjallisuuden yhtä
läisyyksistä ja eroavaisuuksista. Pariisista symposiumiin saapunut 
runoilija Makoto Ooka piti toisen pääalustuksen. Yleiskeskustelun 
aikana todettiin mm. kääntäjien puute kummassakin maassa. Mainit
tiin kuitenkin, että Tökain yliopistossa (eikä Tokion yliopistossa 
kuten HS mainitsi artikkelissaan 26.6.) on 60 suomen kielen opiske
lijaa. Kirjallisuuden kääntämiseenkään ei kulttuurisopimus voi vä
littömästi vaikuttaa, sillä kustantajat ova± edelleen avainasemassa. 
Valtio ei voi suoraan ryhtyä tukemaan kustannustoimintaa.

Iltapäivän alustaj ina musiikin alalla toimivat taiteilijat Seppo 
Kimanen, Izumi Tateno ja tohtori Matti Vainio. Keskustelu kTiihtyi 
ajoittain hyvinkin vilkkaaksi ja konkreettisia ehdotuksia musiik- 
kivaihdon hyväksi kirjattiin useita mm. nuotti- ja levypalvelupis- 
teen perustaminen kumpaankin maahan. Esillä olivat myös Suzuki-me- 
netelmän kehittäminen, nö-teatterin vierailun tuottaminen Suomeen 
sekä suuren suomalaisen musiikkifestivaalin vieminen Japaniin.

Ideoita ja toteuttajia tuntuu riittävän, jää vain kysymys: mistä 
rahat?

Toisen päivän keskustelut keräsivät hieman runsaamman yleisön.
Japanin arkkitehtiyhdistyksen puheenjohtajan, professori 

Yoshinobu Ashiharan esitelmä sekä diat herättivät mielenkiintoa 
samoin kuin arkkitehti Martti Jaatisenkin esitys. Lopuksi alusti
vat maiden välisen tuntemuksen lisäämismahdollisuuksista johtaja 
Hiroyuki Abe, opiskelija Junichiro Okura, ekonomi Heikki Mallat 
sekä allekirjoittanut.

Yleisön puutteeseeen ensimmäisenä päivänä voidaan etsiä syitä myös 
puutteellisesta tiedotuksesta. Aamulehti (25.6.) mainitsi lisäksi 
että "paneelien aika on ohi”， toisin sanoen luento- ja keskustelu- 
muotoinen lähestymistapa ei vetoa yleisöön yhtä hyvin kuin suora 
taiteellinen kosketus. Samaa näytti todistavan symposiumin päättä
nyt Izumi Tatenon konsertti, joka täytti kaupunginkirjaston Minnan- 
salin viimeistä sijaa myöten.

P-R H-K
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Raportti japaninkielen kesäleiriltä 6-7.6

Japaninkielen kesäleiri pidettiin toisen kerran Työväenopiston 
Vuosaaren kesäkodilla. Opettajia oli kolme, rouva Hina Yanagida, 
Hisao Sato ja minä. Oppilaita ol| kaikenkaikkiaan seitsemän. Nämä 
jaettiin kolmeen ryhmään tason perusteella. Ala-astetta opetin mi
nä, keski-astetta Hisao Sato ja ylä-astetta rouva Yanagida. Tänä 
vuonna keski-ja yläasteen osallistujia oli vähän, kummassakin yksi. 
He saivat nauttia yksityisopetuksen ylellisyydestä.

Toisin kuin viime vuonna osallistujien suurin osa oli miehiä. 
Mietimme tosissamme yhdessä syytä tähän ja päädyimme siihen, että 
syyn täytyi olla rouva Yanagidan viehätysvoimassa.

Lauantaina söimme illalliseksi curry kastiketta ja riisiä, sun
nuntaina päivällä korokkeja (öljyssä keitettyjä pääasiassa perunas-/ 
ta tehtyjä kakkaroita). Curry kastikken maustoin minä, mutta huoli-* 
matta kovasta yrityksestä, tuntui kuin jotakin olisi unohtunut. 
Hisao Saton johdolla tehdyt korokket onnistuivat erinomaisesti ja 
kaikki tuntuivat niistä iloitsevan.

Onneksemme molempina päivinä oli kaunis ilma. Sunnuntaina pidim
me tunnit ulkona, mutta koska olimme meren rannalla, tuuli kylmästi. 
Minä viluisena miehenä kääriydyin ulkoilu-puseroon ja opetin välil
lä vilkuillen bikineissä liikkuvia tyttöjä.

Varsinaisen opiskelun ohella meillä oli paljon muutakin ohjel
maa. Saunoimme, pelasimme japanilaista korttipeliä, taittelimme 
paperia, lauloimme, leikimme, voimistelimme jne.

Toivon, että tämänkertainen leirimme jää mukavana muistona osal
listujien mieleen.

NOBUTAKE IRUMANO 
käänt. M. Masuda

SYKSYN TAPAHTUMA
Toimelan Vapaaopistossa Pursimiehenkatu 8 Helsinki 15 
sunnuntaina marraskuun 8 päivänä klo 14-18 
-japanilaista ruokaa - näyttely
--myyjäiset - arpajaiset
-kirpputori ' ('

Tarvitsemme edelleen tilkkuja ja langantähteitä käsitöihin. i 
Kirpputorille sopivaa tavaraa otaimne myös vastaan: kirjoja, 
lehtiä, vaatteita, taloustavaraa ym. I
Tavarat noudamme Suur-Helsingin alueelta. Tavaroita voi tuoda 1 
suoraan tapahtumapaikallekin.

Myyjäispäivänä tarvitsemme vapaaehtoisia työntekijöitä sekä 
tavarankuljetukseen henkilöitä joilla on auto ( bensakulut 
korvataan)・

Ota yhteys Eila-Annikki Vesimaahan p. 627 558(miel. aamuisin) i

Kaikki mukaan： Työryhmä
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PERINNEJUHLA 30.8

Kolmannen kerran vietettiin J.K.Y:n perinnejuhlaa 30.8. 
Juhlan avasi varapuheenjohtaja Ronny Rönnqvist Työväenopiston 
Vuosaaren kesäkodlssa. Päiville oli kertynyt nelisenkymmentä 
osanottajaa, vieraita tuli tällä kertaa Tampereelta saakka.

Ohjelmassa ensimmäisenä Matti Matveinen kertoi kanteleesta 
ja antoi soittonäytteitä. Kuulijoiden joukossa joillekin kante
le oli hyvinkin tuttu, mutta esityksen päätyttyä monet menivät 
soitinta tarkemmin tutkimaan ja esittämään kysymyksiä. Kysymys
ten suhteen olisi kyllä parempi rohkaista mielensä ja kysyä sil
loin, kun kaikki ovat koolla, jotta muutkin pääsisivät kostumaan 
vastauksesta. Kantele-osuus olisi ollut hyvä tulkata japaniksi, 
koska osallistujien joukossa oli ainakin muutama suomea^ taitamaton.

Toisena ohjelmanumerona saimme seurata näytteitä aikidosta. 
Esiintyjinä oli viisi Meido-Ian seuran jäsentä. Eräs heistä sel
vitti mielenkiintoisesti aikidon historiaa ja periaatteita. Ai- 
kido-sanan suomenkielinen merkitys on rt harmonisen voiman tie M. 
Aikido ei ole taistelua, joten ei ole ottelun voittajaa eikä 
häviäjää. Kilpailulla ei ole mitään sijaa aikidossa, vaan kysy
mys on M keskinäisestä fyysisestä harjoituksesta, joka kehittää 
kummankin osapuolen fyysisten ja psyykkisten voimien koordinoin
ti kykyä "・ Suomeen aikido on tullut vasta 1970-luvun alussa. 
Suomen Aikikailta saavat haluavat lisätietoja. (os. Tehtaankatu 
6 B 17, 00140 Helsinki 14 ).

Aikidon vauhdikkaista tunnelmista siirryttin syömään. 0-kono- 
miyakin paistajalla hiki helmeili, eikä jono loppunut ennenkuin 
tärikinakattilasta oli raavittu viimeisetkin rippeet. Yhtä innok
kaisiin suihin katosivat yakitori-vartaatkin. Silloin tällöin 
syöjien korviin varastautui keittiössä harjoittelevien kuorolais
ten laulu. Syönnin jälkeen kokoonnuttiin heidän johtaminaan lau
lamaan japanilaisia lauluja. Se oli niin hauskaa, että kaikki 
laulut laulettiin kahteen kertaan. Laulusta oli luonnollista siir
tyä tanssiin. Hyvin mukavasti se Bon-odori luonnistui suomalai
siltakin, kun tanssipiirin keskellä meillä oli aito malli, jota 
sopi matkia.

Illan kohokohta oli luonnollisesti toronagashi. Valkeisiin 
paperilyhtyihin laitettiin sytytetyt kynttilät. Hämärässä illas
sa lyhtyjä kantavat ryhmät tulivat rantaan ja lähettivät lyhtynsä 
merelle. Tunnelma oli haikea, harras.

M.M.

Laitos muuttaa
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen uusi osoite on 
Fabianinkatu 24 A. Japanologian kirjasto on kuitenkin edelleen en
tisessä paikassa, Vuorikatu 3 A, 2 krs, ja käytettävissä ainoastaan 
lehtori Kataokan vastaanottoaikoina, ma ja to 12-13 (puh.666 476).

引缺し

ァシ"以 ち君攵•亿、手死?為住,所・ほR泌/坎h 弭.. 芯化、日木
編火亨めの回噂銘は、ごれまで6囁南、1Z心川g 3A 2階に蔭, 包善後 
を使用で•已のは牛岡第岬6知f代T曲甫 冃哦ヒ木雎4 /2—/9弓 乳蕴、A

Machiko Alho opettaa kukkien-asettelua keskiviikkoisin

Paikka;: Suomenkielinen Työväenopisto Aika: 10.00-11.30
Kalliolan Vapaaopisto 12.00-13.30
Ruotsinkielinen Työväenopisto 14.15-15.45



■13 -

AVUSTUKSIA HASHI- LEHTEEN
otetaan vastaan lokakuun 31.päivään asti. Ne voivat olla suomen-, 
japanin- tai englanninkielisiä ja ne pyydetään lähettämään jompaan 
kumpaan seuraavista osoitteista:
Junichiro Okura Kai Nieminen
Museokatu 35 A 9 Baggböle 07740
00100 HELSINKI 10 Gammelby

茶」一議ビ眉槁とあ奇・位下さ\'-

/Q月3頂#2'、に戸讫6fc?>5SW=dt，ZFi''•扁稿"7（房;卜、施•日本准，

英字吉本と・山でじがあ百仓ん。

ITunichi^o QEue ka i Nieminen
Huseokatu 3らA0 Baqqb»它 07740
OOIDD HELSINKI 10 朝Emc吗
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TÄMÄNPUOLEISUUTTA JA AISTIEN VALTAA JAPANISSA

Japanilaiset eivät ole kiinnostuneita abstraktista ajattelusta ei
vätkä absoluuttisista periaatteista. He ovat pragmaattisia ihmisiä, 
jotka mieluummin pitäytyvät tämänpuoleiseen kuin tuonpuoleiseen.

Näin kertoi Lahden kirjailijakokouksen vieras professori Shuichi 
Kato Japanilaisen kulttuurin ystävien järjestämässä tilaisuudessa 
Lallukan taiteilijakodissa 14.6・ puhuessaan japanilaisen kirjalli
suuden ominaispiirteistä.

Tähän liittyen on japanilaisen kirjallisuuden keskeiseksi teemaksi 
muodostunut aisti-ilojen ja eroottisen rakkauden kuvaus, hän jatkoi. 
Japanilaiset ovat kautta historian muuntaneet vieraat vaikutukset 
japanilaiseen muotoon. Voidaan sanoa, että on olemassa japanilai
nen buddhismi, japanilainen kungfutselaisuus, japanilainen kristin
usko ,japanilainen marksismi. Tämä japanilaistaminen on merkinnyt 
juuri maallistamista, tiukasta järjestelmästä vapautumista, meta
fysiikasta luopumista.

Kun etsitään alkuperäistä, puhtaasti japanilaista kulttuuria, jou
dutaan menemään ensimmäisille vuosisadoille j.Kr., jolloin japani
laista maailmankuvaa hallitsi animistinen shinto-usko. Maailma oli 
kauttaaltaan kami-nimisten henkien asuttama.

500-luvulta lähtien alkoi voimakas kulttuurivirtaus mannermaalta, 
Kiinasta Korean kautta, Japaniin.. Tällöin myös alkoi japanilaisen 
kirjallisuuden pitkä historia, sillä Kiinasta omaksuttiin kirjoi
tusjärjestelmä. Kirjallisuutta oli siitä lähtien kahdenlaista: 
japaninkielistä ja kiinankielistä. Kiinan kielen roolia voitaisiin 
verrata keskiajan latinaan Euroopassa. Tämä kaksinkertainen rakenne 
säilyi 1800-luvun loppupuolelle asti, jolloin länsimaiden vaikutus 
Japanissa alkoi.

Professori Kato sanoi, että Japani poikkeaa kaikista muista Aasian 
maista siinä miten kulttuuria tuottava ja kuluttava luokka on muut
tunut historian aikana. Aluksi se käsitti vain aristokratian, sit
ten buddhalaiset papit ja seuraavaksi samurait kunnes Tokugawa- 
ajalla (1 603-1 868) syntyi kokonaan uusi kulttuuria tuottava ja ku
luttava luokka: kaupunkien kauppiaat ja porvarit. Työläiset ja 
maanviljelijät olivat edelleen ulkopuoLisiä. Vasta 1960-luvulle 
tultaessa on päästy todelliseen massakulttuuriin, jossa jokainen, 
asuinpaikkaan ja ammattiin katsomatta, on ainakin kulttuurin kulut-' 
taja.

Kun uusi taidemuoto syntyy, se tavallisesti korvaa vanhan. Japanin 
kulttuurihistorialle ominainen kehitysmalli on kuitenkin erilainen. 
Sille on tyypillistä rinnakkaiselo, vanha ei.häviä vaan jatkaa uu
den rinnalla. Tästä ovat hyviä esimerkkejä no ja kyogen-teatterit, 
jotka olivat illan toisen esitelmöitsijän, niin ikään Lahden koko
ukseen saapuneen professori Hiroshi Koyaman aiheena.

No- ja kyogen-teatterimuodot saivat alkunsa 1400-luvulla ja olivat 
1600-luvulle asti yhtä kuin teatteri Japanissa. Kun sitten kabuki 
ja myöhemmin myös länsimainen teatteri saavuttivat suuren suosion, 
jatkoi no siitä huolimatta elämäänsä. Tänä päivänä se on elävä osa 
japanilaista perinnettä, käytännöllisesti katsoen alkuperäisessä 
muodossaan.
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No-teatterin elementit ovat lyhyesti sanottuna määrätynlainen näyt
tämö ,tanssi,laulu ja musiikki. Päähenkilö on usein henkiolento 
ja käyttää naamiota. Kyögen on kahden no-näytelmän välissä esitet
tävä farssi.

Melkein kaikki esitettävät näytelmät ovat 600 vuotta vanhoja. Uu二 
siakin on yritetty kirjoittaa, mutta ne eivät ole menestyneet. No 
on taidemuotona niin huippuunsa kehitetty ettei siihen voi mitään 
lisätä.

Diat ja musiikkinäytteet siirsivät yleisön hetkeksi japanilaisen 
mytologian maailmaan.

P-R H-K

Luentojen jälkeisen paneelikeskustelun osanottajat vasemmalta: 
Shuichi Kato, Hiroshi Koyama, Junichiro Ökura, P-R Hakari-Kuusikko 
ja Kai Nieminen (Valok. Terttu Mustonen)
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OPINTOIHIN LIITTYVÄÄ
Japanologian opinnot yliopistolla

Japanin kieli I(4ov): sl+kl, ma 15-17 ja to 15-17, Bulevardi 18 
Is 33, Kataoka, alkaa 14.9 Ja 18.1. Sisältönä Japanese for today 
s.1-213(paitsi Reading-kappaleita), Nihongo: The pronunciation of 
Japanese, Nihongo: Kana - An introduction to the Japanese syllab
ary, Nihongo: First lessons in KanJi (kanjit 1-51).

Japanin kieli II(4ov): sl+kl,ma 17-19 Ja ke 17-19, Bulevardi 18 
Is 33, Kataoka, alkaa 14.9 Ja 18.1. Sisältönä Japanese for today 

ヽ s.214-399 + Reading-kappaleista vain alun n:ot 1-17, Nihongo: 
7 First lessons in KanJi (kanjit 52-202).

Japanin kieli III(4ov): sl+kl, ke 15-17, Bulevardi 18 Is 33, 
Kataoka, alkaa 17.9 Ja 20.1. Sisältönä Japanese for todayn loput 
Reading-kappaleet (18-30), Tokyo s.1-29, Nihongo: First lessons 
in Kanji (kanjit 203-500).

Japanin kielen keskusteluharjoituksia (II-III): sl+kl, ti 16-18, 
Bulevardi 18 Is 33, Kataoka, alkaa 15.9 Ja 19.1.

Japanin kieli IV(4ov): sl+kl,to 17-19, Bulevardi 18 Is 33, 
Kataoka, alkaa 17.9 Ja 21.1. Sisältönä Bunpö I: Joshi no shomon- 
dai s.1-20, modernia romaanitekstiä n.100 s., Meiji-kauden klassi
sen tyylin runoutta 20 s., 0.& N. Mizutani, An introduction to 
modern Japanese sekä keskusteluharjoituksia, kirjasta A guide to 
reading & writing Japanese n. 500 kanjia entisten lisäksi.

Japanin kulttuurihistoria (2ov): sl+kl,ti 18-20, Kirkkok.6 sh 3, 
Hakari-Kuusikko, alkaa 15.9 Ja 19.1. Sisältönä G.B. Sansom, 
Japan. A short cultural history/Japan. Von der Friihgeschichte bis 
zum Snde des Feudalsystems, R. Benedict, The chrysanthemum an the 
sword/Blomman och svärdet sekä Japan * s cultural history. A perspec
tive.

Japanin opinnot Helsingin kaupungin suomenk. työväenopistossa

)1• vuosikurssi: to 20.10-21.40/Kellaristudio, opettajana Nabutake 
ノIrumano, oppikirjana Kawata, Japanin kieli, kpl 1-18.

2. vuosikurssi: ke 20.10-21.40/11,opettajana Nobutake Irumano, 
oppikirjana Kawata, Japanin kieli, kpl19 alkaen.

Suomenkielinen japanin oppikirja
Tadaaki Kawatan kirjoittamasta japanin kielen oppikirjasta 
nJapanin kieli” on ilmestynyt uusi painos keväällä -81.
Kirjan hinta JKY:n jäsenille on 40 mk, muille 45 mk.
?：irjalliset tilaukset: Helena Gray Kauppalantie 10 A 6 
00320 Helsinki 32.
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SYKSYN TOIMINTA
05.10.1981 
klo 18.0〇...

'•SOSIAALINEN CLUB"
Sosiaalisen kanssakäymisen ilta järjestetään Lallukan 
taiteilijakodissa, Apollonkatu 13.
"Sosiaalisen Clubin" idea perustuu vapaamuotoiseen seu
rusteluun "virvokkeiden" lomassa. Takoituksena/toivo- 
muksena on virittää keskustelua ja kertoa mielipiteitä 
mielessä liikkuvista asioista.

08.11.1981 
klo 14.0〇...

18.00

KIRPPUTORI
Kirpputori järjestetään yhdessä Nibbon Clubin kanssa
Toimelan vapaaopistossa, Pursimiehenkatu 8. \
Kuten aina, voi nyt-kin ostaa monenlaista tavaraa sekä ノ
japanilaista että suomalaista. Myytävänä on myös 
japanilaista ruokaa.
Raitiovaunut 3 T ja 3 B sekä bussi 14 ajavat lyhyen 
kävelymatkan päähän opistosta.

12.12.1981 PIKKUJOULU
pidetään Lallukan taiteilijakodissa, Apollonkatu 13. 
Pikkujouluista on tulossa tarkempia tietoja lähempänä 
joulua.

JAOSTOT JA HARRASTUPIIRIT
KIRJALLISUUS

IKEBANA

LAULUPIIRI

KALLIGRAFIA

HISTORIA- JA 
YHTEISKUNTA

Kirjallisuuspiiri kokoontuu 06.10.1981 Ravintola 
Troikassa, Caloniuksenkatu 3 klo 20.00.
Aiheena on Kai Niemisen suomentama ja kommentoima 
Bashon teos Kapea tie pohjoiseen.

Ikebana-kerho kokoontuu edelleen Riitta Tateishin 
luona Lauttasaaressa, Haahkatie 2 A 2. Kiinnostuneet 
voivat soittaa Riitalle puh. 6925617 ja tiedustella 
kokoontumisajankohdista tarkemmin.

Laulupiiri kokoontuu syyskauden aikana seuraavasti:

Ti 29.09.
Ti 27.10.
Ti 24.11.

4. Linja 18 A
Punavuorenkatu 22 C 44 
Oksasenkatu 4 A

klo 19.00
klo 19.00
klo 19.00

Uusia laulajia kaivataan. Kiinnostuneet voivat soit
taa Raija Yoshinarille puh. 5631415 (työ) 663 929 (kotiin).

Viime kevään Kalligrafiakurssilaiset odottavat jatkoa. 
Ilmassa on liikkunut arvioita, että kevään kurssi 
järjestettäisiin uudestaan. Kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä 01.10.1981 alkaen Timo Rajakankaaseen 
puh. 873 1237.

Piiri jatkaa kokoontumisia myös syyskaudella ja 
historia ja yhteiskuntapiiristä kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä piirin vetäjään Ronny Rönnqvistiin, 
puh. 595 068, joka tietää kertoa kokoontumisajankoh
dista tarkemmin.
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JAPANILAINEN PUHEENVUORO
14.3* pidetyistä puheista ovat julkaisuvuorossa:

Nobutake Irumano: Japanin ilmastosta
Monet luulevat, että Japanissa ilma on paljon kosteampi kuin Euroo
passa. Mutta tämä käsitys on illusorinen. Sekä Japanissa että 
Euroopassa ilman kosteus vaihtelee paikasta paikkaan, mutta yleen
sä Japanin ilma on jopa kuivempi kuin Euroopassa, ainakin kuivempi 
kuin monessa Keski-ja Pohjois-Euroopan paikassa. Tokiossa koko 
vuoden ilman kosteuden keskiarvo on 69%. Sen sijaan vastaava luku 
Helsingissä on 80, Tukholmassa 82, Pariisissa 78, Lontoossa 81,ja 
jopa kontinentaalisen ilmaston Moskovassakin luku on niin korkea 
kuin 77. Jos haluamme löytää yhtä kuivia paikkoja kuin Tokio, on 
mentävä Välimeren ympäristön maihin saakka, nimittäin Roomassa il」 
ma on yhtä kuivaa kuin Tokiossa. Miksi sitten monet saavat tällai
sen väärän käsityksen? Ensinnäkin Japanissa kesän ilma on selväs
ti kosteampi kuin Euroopassa, ja useat turistit matkustavat juuri 
kesän aikana. He luulevat, että tilanne olisi samanlainen koko vuo
den aikana. Toiseksi, vaikka Japanissa, erikoisesti sen Tyynen 
meren puolella sijaitsevissa paikoissa, talvella ilma on kuiva, 
kylmyyden takia ihmiset eivät paljon ajattele ilman kosteutta. 
Lisäksi Pöhjois-Euroopassa, jossa talven ilman kosteus on erittäin 
korkea, talon sisällä hyvän lämpölaitteen takia tuntuu hyvin kui
valle .
Huolimatta pienestä pinta-alasta, Japanin ilmasto vaihtelee paljon, 
paikasta toiseen. Tähän vaikuttaa muutamat seikat. Ensiki Japa
ni on kapea ja pitkä ja siksi ilmaston muutos pohjoisesta etelään 
on luonnollista. Toiseksi sekä kylmät että lämpimät meren virta
ukset vaikuttavat Japanin ilmaston vaihteluun. Kolmanneksi vuo
riston olemassaolo monimutkaistaa ilmastoa. Neljänneksi sesonki- 
tuulet aiheuttavat ilmaston vaihtelua. M.m. sen takia talvella 
Japanin meren puolella sataa runsaasti lunta ja Tyynen meren puo
lella jatkuu kirkas sää.
Japanin talvi on suhteellisen kylmä leveysasteeseen nähden. Esi
merkiksi Tovamassa, jonka leveysaste on 37°, tammikuun keskilämpö
tila on 1,9°C. Sen sijaan samalla leveysasteella sijaitsevassa 
Ateenassa tammikuun keskilämpö on niin korkea kuin 9,3°C. Obihi- 
rossa, jonka leveysaste on 43° ja se on sama kuin Etelä-Ranskan 
korkeus, tammikuun keskilämpö 9 astetta pakkasta ja on yhtä kylmä 
kuin Jyväskylässä.
Japanissa sademäärä on runsaampi kuin Euroopassa. Japanissa moni」 
en paikkojen koko vuoden sademäärä vaihtelee tuhannesta millimetre 
ristä kahteentuhanteen millimetriin, loissakin paikoissa se ylit
tää jopa 3000 mm. Sen sijaan Euroopassa sataa keskimäärin vain 
550 mm vuodessa. Johdonmukaisesti Japanin meren puolella sijait
sevissa paikoissa sataa talvella erittäin paljon lunta. Vuonna 
1945 Takatan kaupungissa mitattiin 377 cm lunta.
Japanissa on runsaasti luonnonkatastrofeja. Hirmumyrskyn tulo on 
joka syksyn tapahtuma. Viimeksi kuluneen kahdenkymmenen vuoden 
aikana myrskyn aiheuttamien tuulien ja tulvien takia 14 kertaa 
kuoli yli 100 henkilöä. Erityisesti muistan Isewanin myrskyn, 
joka hävitti Nagoyan seutua vuonna 1959 ja vaati yli 5000 kuolon
uhria. Luonnonkatastrofeista kaikkein kauhein on maanjäristys. 
Vuonna 1923 Kantodaishinsai-niminen maanjäristys tapahtui Tokion 
alueella ja sen aiheuttaman tuhon ja tulipalon takia kuoli yli 
satatuhatta henkilöä. Vaikka Japanin mieto ilmasto on mahdollis
tanut väestön kasvun ja on aiheuttanut liikaväestöongelman, sa
malla Japani on aika vaarallinen maa luonnonkatas trof ien kannalta.
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Keiko Yoshizaki: Japanilaisen luonteesta
Yhteydet Japanin ja Suomen välillä ovat viime aikoina lisääntyneet 
kovasti. Erityisesti taloudellisen ja myös kulttuurivaihdon alu
eilla. Näemme paljon kaupallisia Japanilaisia tuotteita Jokapäi
väisessä elämässämme. Luemme Japania koskeavia uutisia lehdistä 
Ja vaikka näemme Japanilaisten elämästä kertovia filmejäkin, har
vat suomalaiset saavat käsityksen tavallisen Japanilaisen tavois
ta Ja ajatuksista. Nekin, joilla jotakin kokemusta on, saatta
vat ihmetellä monia seikkoja tapojen Ja käyttäytymisen erilaisuu
dessa. Siihen nyt liittyen kerron tässä muutamia seikkoja, jotka 
saattavat olla kiinnostavia.
Ensiksikin ilmiöstä *nauru ja hymy'. Suomalaiset kuten Japanilai- 
setkin nauravat, kun tapahtuu jotakin koomista ja hauskaa, kuten 
myös hyväntahtoisesta vahingonilosta. Mutta hymy on hieman eri 
Asia. Ajatellaan, että Japanilaiset hymyilevät aina ja joka ti
lanteessa, mutta miksi. Yleensä. Japanilaisen hymyilee kohteli
aasti esittäytyessään, puhuessaan uusille ihmisille tai esittäes
sään eriävää mielipidettä kunnioitetulle henkilölle Ja myös Jos 
hän ei heti pysty vastaamaan esitettyyn kysymykseen, ei ole ymmär
tänyt pyytää palvelusta tai on muuten pahoissa vaikeuksissa, mutta 
ei halua sitä ollenkaan ilmaista, vaan saattaa pelkästään hymyillä 
sanomatta paljon mitään. Välttämätön hymyily kaikissa näissä ti
lanteissa on peräisin ajoilta, jolloin säätyerot olivat suuret ja 
käyttäytyminen sen mukaista. Saattaa siis olla, että japanilainen 
hymyilee tilanteessa, jolloin suomalaisen mielestä ei pitäisi olla 
sentapaiseen mielenilmaisuun mitään aihetta. Vaikuttaa siltä, että 
Japanilaiset heittävät hymynaamion kasvoilleen vain ihan tavan 
vuoksi.
Yritän siis tarkentaa japanilaisten tuntemuksia edellä esitetyissä 
tilanteissa. Ensisijaisesti tunnetaan toinen ihminen ylemmäksi 
itseä. Toiseksi ei haluta Julkituoda mahdollista omaa epävarmuut
ta tai vaikeuksia, koska ei haluta tuottaa huolta vieraalle tai 
asiaankuulumattomalle henkilölle. Japanissa toisen ihmisen autta
minen on suorastaan velvollisuus, jos vähänkin aihetta ilmaantuu. 
Jos puhutaan puolellakaan sanalla vaikeuksista, on se sama kuin 
pyytäisi apua. Välttelystä huolimatta antaminen Ja saaminen kuu
luvat päivittäiseen rutiiniin. Suomessa sen sijaan ei ole välttä
mätöntä auttaa ketä tahansa tai olla tyytyväisen näköinen joka ti
lanteessa. Kyllä sellaisiakin ihmisiä tapaa, mutta heitä pidetään 
hieman erikoisina.
Seuraavassa tarkastelen tunteiden ilmaisua sanoilla. Japanilaisena 
pelkään ilmaista tunteita sanoilla, koska koen tunteet rajaamatto
mina Ja epämääräisinä Ja mielestäni sanoja voi ymmärtää väärin. 
Voin rajata tunteeni mitättömiin sanoihin, jotka eivät anna sille 
oikeutta riittäväsi määrin. Japanissa on totuttu aikojen alusta 
viestittämään asioira exexllä tai asiaan liittyvillä oivalluksilla 
ja Johtopäätöksellä ilman monimutkaista sanallista ilmaisua. Siis 
ajatellaan enemmän kuin puhutaan. Viestintä sujuu, kun ajatellaan 
epäitsekkäästi Ja suunnataan sympatia aina vastapuolen suuntaan• 
Oivalletaan Ja myötäeletään Joka hetki. Siihen kasvetaan pienestä 
pitäen ja kielelläkin lausutut sanat ovat kuin ryhmä merkkejä, jotka 
ymmärtää asiayhteydessä, vaikka varsinaisia vivahteita ei esiin 
kuultaisi. Tähän liittyy käsitys, Jos puhutaan paljon, tulee asi
oista helposti itsekeskeisiä ja omaan asiaan paneutuvia. Joskus 
ajattelen, että Suomessa asia on päinvastoin Ja ajattelen, että 
ellei selitetä tarpeeksi, on vaikea ymmärtää Ja voi käsittää vää
rin. Kun selitetään paljon, saattaa käydä niin, että laskelmoidut
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ja tarkoitukselliset lauselmat antavat sen kuvan, mikä on haluttu 
tehokkaasti ilmituoda ja puheiden itsetarkoitus peittää tunnelmia, 
joiden olisi totuuden nimessä pitänyt tulla esiin asian oikean 
lopputuloksen jouduttamiseksi. Toisaalta suomen kielen ilmaisu 
on monipuolisempaa ja kieli kehittyy käytön myötä. Japanissa in
tuitio korvaa edelleen paljon sanallista ilmaisua ja teoreettinen 
kieli ei kehity.
Ulkomaalaisilla on käsitys, että japanilaiset sanovat 1 kyllä1 joka 
tilanteessa. Vaikka he olisivat eri mieltä, he antavat myöntyväi
sen vaikutelman. Itse asiassa he tarkoittavat, että vastapuolen 
mielipide on vastapuolen kannalta oikea ja ymmärrettävä ja sellai
senaan kunnioitettava, ei siis koskaan käytetä ilmaisua *ei asia 
ole niin, vaan näin *.
Jos japanilainen tekee virheen, häneltä ei odoteta selitystä, vaan 
pelkkä anteeksipyyntö riittää. On oletettu, että hänen tekonsa 
on etukäteen harkittu. Hänellä on mahdollisuus muistaa seuraavas 
vastaavassa tilanteessa oikea toimitapa. Suomessa usein selitetä» 7̂ 
paljon ja voidaan saada asia sillä tavalla näyttämään korjaantu
neelta.
Tämän tapaisia eroja ajattelussa ja käyttäytymisessä on tietysti 
useitakin, mutta kulttuurivaihdon ja kanssakäymisen lisääntyessä 
kansojen välillä, monet asiat tulevat vähitellen ymmärrettäviksi.

Seuraava jäsenlehti ilmes
tyy joulukuussa ja siihen 
tarkoitettu aineisto pyyde
tään lähettämään päätoimit
tajalle 20.11. mennessä.
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