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wNO-HUUMAN" HAIHTUESSA ・・・

Runsas vuosi sitten vietettiin yhdistyksessämme japanilaisen kir
jaili suuaen ja teatterin iltaa taiteilijakoti Lallukan tiloissa, 
jossa vierainamme olivat Lahden kirjailijakokoukseen osallistu
neet professorit Kato Shuichi ja Koyama Hiroshi. Tuskin kukaan 
läsnäolleista saattoi sillä hetkellä arvata, että tilaisuus mer
kitsi lähtölaukausta projektille, joka huipentui Finlandia-talol
la menneen kesäkuun 28. päivänä. Zeamiza no-teatteriseurueen Suo
men vierailun järjestyminen oli paljolti juuri prof. Koyaman sa
moin kuin kunniapuheenjohtajamme Hitornin vaivannäön ansiota, mis- ( 
tä lausuttakoon heille parhaimmat kiitoksemme.

No-teatterinäytäntö oli menestys monessakin suhteessa. Varsin huo
nosta ajankohdasta huolimatta yleisön kiinnostus ylitti optimioti- 
simmatkin odotuksemme, minkä ansiosta hankkeeseen liittyneeltä ta
loudelliselta tappioriskiltä vältyttiin. Vierailun osakseen saama 
julkisuus niin ennen kuin jälkeenkin näytännön oli vertaansa vailla. 
Yhtä intensiivistä ja seikkaperäistä, kaikki huomattavimmat suoma
laiset tiedotusvälineet kattavaa japanilaisen kulttuurin alaan kuu
luvaa esittelykämpänjaa ei liene aiemmin nähty. Samalla tuli myös 
nuoren yndistyksemme olemassaolo ja toiminta paremmin yleisön tie
toisuuteen. Varsin ilahduttavaa oli niin ikään navaita, kuinka ak
tiivisesti JKY:n jäsenkunta otti Hankkeen toteuttamisen omakseen. 
Olin suunnitellut kiittää nimeltä mainiten järjestäjinä, lippujen 
myyjinä,1ehti arti kk elei den kirjoittajina, näyttämön rakentajina 
ym. tehtävissä toimineita jäseniämme, mutta nimilistan pituuden tak
kia on minun tyydyttävä tässä osoittamaan kiitokseni yleisesti ja / 
ynteisesti kaikille avustajille. '

Kesäkuun suurtapahtuman jälkeen on johtokunta kokoontunut kaksi 
kertaa suunnittelemään loppuvuoden ohjelmaa aina perinnejuhlasta 
pikkujouluihin. Li saksi on mainittava heinäkuun lopulla yhdistyk
semme nimissä ulkoasiainministeri Pär Stenbackille osoitettu kir
jelmä, jossa kiinnitettiin huomiota Suomen uuden Japanin suurlähe
tystörakennushankkeen tärkeyteen maittemme välisten sunteiden myön
teisen kenittymisen kannalta tulevina vuosikymmeninä•

Tapaamisiin syksyn tilaisuuksien merkeissä
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SIMO AKRENIUS näyttää filmin: Taiteellinen matkakuvaus

Paikka on Lallukan taiteilijakoti, Apollonkatu 13.
Aika: klo 18.00.
Filmin pituus on 40 min. Sisältö on moninainen. Matka- 
kuvia Tokiosta ja Kiotosta. Kymmenväri puupiirroksen täy
dellinen prosessikuvaus . Sumo-painija, kirsikankukkia, 
yabushame-jousiammuntaa ja Kabuki-teatteria esitellään. 
Lisäksi näytetään 47-ronin*in hauta. Puupiirrokset ohjai
levat aina seuraavaan aiheeseen.
HUOM： HUOMATKAA PÄIVÄMÄÄRÄ.

25.10 LEENA JOKI esitelmöi aiheena: Runo ja kuva japanilaisen 
musiikin avaajina

Leena puhuu oman näkemyksensä ja intuitionsa mukaan.
Kuva- ja äänimateriaalia.
Paikka: Porthanian musiikki-sali, 7 krs.
Aika : klo 18.00-20.00.

18.12 PIKKUJOULU.
Tarkemmat tiedot tulevat välitiedotteessa.

HARRASTUSPIIRIT

KALLIGRAFIA
；= Kalligrafia-piiri on peruuntunut, koska il

moittautuneita on liian vähän.

LAULU
Laulupiiri kokoontuu Raija Yoshinarin luona. 
Tarkempia tietoja antaa Raija puhelimitse. 
Koti 663 929, työ 563 1415-

IKEBANA
Ikebana-piirin toiminnasta saa tietoja 
Pirkko Tuomiselta, puh. 676 832.

KIBUPALLO
12.10» 9.11> 50.11 ja 14.12 K«iko Yoshi- 
sakin luona, VÄinölÄiik.15 E 64, puh.795151•
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KIRJALLISUUS Miettiessänune syksyn kirjailisuusilian teemaa alkoi
tuntua, että no二näytelmä kaipaisi vielä jälkipuin
tia. Alkoihan no-vierailun jälkeen heti kesäloma,
eikä yhteisiä kokoontumisia ole ollut.
Joten tapaamme näissä merkeissä vanhassa paikassa 
Munkkiniemessä Piki Kuusikon luona, Perustie 10 C 38 
perjantaina lokakuun 15 p:nä klo 19.
Jos jollakulla on no *hon liittyvää materiaalia, esi
neistöä ,musiikkia ym. niin ottakoon mukaan.
Soitelkaapa etukäteen puh. 481415. 
Tervetuloa, vanhat ja uudet!

JAPANIN LUENN0T
JAPANIN KIELEN JA KULTTUURIN LUENNOT HELSINGIN YLIOPISTOSSA

Japanin kieli I (4ov): SI + kl ti 15-17 Kirkkok. 6 Is 9 ja to 15-17 
Bulev.1ö Is 25 Kataoka, alkaa 14.9. ja 18.1. Sisältönä Japanese 
for today s.1-213 (paitsi Reading-kappaleita), Nihongo: The pronun
ciation of Japanese, Nihongo: Kana - An introduction to the Japa
nese syllabary, Nihongo: First lessons in Kanji (kanjit 1-51).

Japanin kieli II (4ov): sl + kl ma 15-17 Kirkkok. 6 Is 9 ja ke 15- 
17 Bulev. — 32 Kataoka, alkaa 13.9. ja 17.1. Sisältönä Japa
nese for today s.214-399 + Readingkappaleet 1-17, Nihongo: First 
lessons in Kanji (kanjit 52-202).

Japanin kieli III (4ov): sl + kl ma 17-19 Kirkkok.6 Is 9 Kataoka, 
alkaa 13.9. ja 17.1. Sisältönä Japanese for todayn Reading-kappa- 
leet 18-30, Tokyo s.1-29, Nihongo: First lessons in Kanji (kanjit 
203-500)

Japanin kieli IV (4ov): sl + kl ti 17-19 Kirkkok. 6 Is 9 Kataoka, 
alkaa 14.9. ja 17.1.Sisältönä Bunpo I: Joshi no shomondai s.1- 
20, modernia romaanitekstiä n.100 s., Meiji-kauden klassisen tyy
lin runoutta 20 s•， 〇. & N. Mizutai, An introduction to modem 
Japanese, kirjasta A guide to reading & writing Japanese n. 500 
kanjia entisten lisäksi. (

Japanin kielen keskusteluharjoituksia: sl + kl to 17-19 Bulev.18 
Is 25 Kataoka, alkaa 16.9. ja 20.1.

Japanin kirjallisuuden historiaa: sl + kl ke 18-20 Hallintoraken- 
nus Hallitusk. 8 sh 11 Nieminen, alkaa 15.9. ja 19.1.Sisältönä 
W・G. Aston, A history of Japanese literature, D. Keene, Japanese 
literature: an introduction to Western Readers, D. Keene (ed.), 
Anthology of Japanese literature to nineteenth century, D. Keene 
(ed.), Modern Japanese literature: an anthology.

JAPANIN OPINNOT HELSINGIN TYÖVÄENOPISTOSSA

1. Vuosikurssi. Oppikirja: Kawata, Japanin kieli kpl 1-18, ke 
18.30-20.00/1.Irumano.

2. Vuosikurssi. Oppikirja: Kawata, Japanin kieli kpl19 alkaen, 
to 20.10-21.40/11. Irumano.
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KULTTUURI VINKKEJÄ
KIRJALLISUUS

• Shikibu Murasaki, Genjin tarina 2. osa: Tuuli männyissä, on ilmes
tynyt suomeksi, suom. Martti Turunen, runot on suomentanut Kai 
Nieminen.

• Suomeksi on ilmestynyt myös James Clavellin menestysromaani Shogun.

ELOKUVA

• Elokuva-arkistossa (Joukola, Kapteenink. 26) esitetään torstaina
4.11 klo 18.45 Nagisa Oshiman ohjaama filmi GISHIKI (Seremonia).

KIRJAESITTELY

Noriko Hashimoto: Josei no jiritsu to kodomono hattatsu.
(Naisten itsenäisyys ja lasten kehitys)

Noriko Hashomoto tuli Suomeen elokuussa 1978 ja asui Helsingissä 
puolitoista vuotta. Hänen 1,5 ja 4-vuotiaat tyttärensä kävivät 
suomalaista lastentarhaa.Noriko Hashimoto tutki suomalaisten naisten 
ja lasten oloja ja suuntauksia, joista on tänä vuonna julkaissut 
yllämainitun kirjan. Tällä hetkellä Noriko Hashimoto toimii Joshi 
Eiyo-yliopistossa luennoitsijana.
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TAPAHTUNUTTA
PERINNEJUHLA JA KIELILEIRI
Työväen opiston kesäkoti Vuosaaressa loi jälleen kerran onnistu
neet puitteet 28. elokuuta JKY:n perinnejuhlalle. Eikä sääkään pet
tänyt ,ulkoilmaohjelma pystyttiin suorittamaan pihanurmikolla.

Iltapäivällä väkeä alkoi hiljalleen kokoontua paikalle. Joukosta 
erottui mm. kimonoon pukeutunut, täysin japanilaistunut Henry 
Leitso, joka Japanissa asuvana on-käymässä Suomessa. Ottaen luon
tevasti savukeaskin kimononsa hihasta hän kertoili tuntevansa it
sensä Suomessa aivan kummajaiseksi. Olipa häneltä kerran evätty 
ravintolaan pääsykin asunsa vuoksi.

Juhla käynnistyi Yoneyan pariskunnan (ks. kesän jäsenlehti s.16) 
kamishibai-esitykse1lä. Kamishibaita voisi sanoa entisaikojen te-( 
levisioksi. Siinä nimittäin on pahvikehikossa sarja kuvia, joita 
takana seisova henkilö vaihtaa kertoessaan satua. Nykyisin kami- 
shibai kuuluu lastentarhojen ja alakoulujen ohjelmaan.

Yoichi Yoneya esitteli myös Hiroshiman pommista kertovan satukir
jan sekä toivoi, että myöhemmin lähetettävien lyhtyveneiden myötä 
lähetettäisiin tervehdykset Hiroshiman vainajille. En tiedä muis
tiko kukaan tätä enää siinä vaiheessa kun lyhdyt sitten illan pi
metessä lähetettiin manan maille palaavia vainajia saattelemaan. 
Kauniisti ne joka tapauksessa taas vedessä lipuivat, tällä kertaa 
tosin tuuli käsitteli niitä rajunlaisesti.

Ei japanilaista tapahtumaa ilman origamia. Nyt ohjaili Irumano pa- 
perikurkien ja -kukkien maailmaan.

Ja juhlan vauhti sen kun kiihtyi. .' Illan suussa pyrähti nurmikolle 
kansantanssiryhmä Katrilli. Tässä vaiheessa oli myös paikalle saa
punut n. 30-henkinen japanilaisryhmä Asahikawan kaupungista Hok
kaidolta. Tämä Tampereen ystävyy s kaupunkihan lähettää joka vuosi 
asukkaitaan pohjoismaiden kierrokselle. Näin heilläkin oli tilai
suus nähdä Katrillin esitys. Eikä siinä kaikki, he innostuivat it
sekin esittämään japanilaista perinnetanssia, bon-odoria, joka yl
lättäen muuttuikin letkajenkaksi ja tempasi mukaansa katrillilaiset 
sekä muuta yleisöä. Nurmikolla nähtiin ja koettiin siis upeata lii- 
kumnallista kulttuurivaihtoa. Varsinkin yhdistyksen puheenjohtaja 
esiintyi edukseen asahikawalaisten lahjoittamassa happi-takissa.

--- '

Elämä ei kuitenkaan ole pelkkää juhlaa. Kielileiriläisillä oli jo 
takanaan intensiivinen opiskelujakso kun juhlat alkoivat ja kieli- 
leiri jatkui edelleen sunnuntaina. Oppilaita oli kymmenkunta ja 
tasoryhmiä kolme. Paitsi varsinaisia opintoja, sai kieliharjoitus- 
ta myös yhteisiä aterioita valmistettaessa ja nautittaessa sekä 
monessa muussa epävirallisessa yhdessäolotilanteessa.

Edistyneimpien ryhmä paneutui mm. japanin kielen runsaisiin onoma
topoeettisiin ilmaisuihin. Yritettiin löytää suomalaisia vastinei
ta ja päinvastoin. Joskus päädyttiin riemastuttaviin ilmaisuihin 
kuten nrouskuvat lakanat**; kovien lakanoiden tuntu ja vihannesten 
pureskelusta syntyvä ääni kun japanissa ilmaistaan samoin = bari- 
bari. Jos ei ulkomaalainen heti ymmärrä, että suomen sana isoken
käinen ei liity kengännumeroon, niin arvaako japanin kieltä opiske
leva ,että jos joku on haraguroi, mustavatsainen, niin hän on vil
pillinen ,kiero.
Kaiken kaikkiaan, hauska ja hyödyllinen viikonloppu. Suuret kiitok
set kaikille, jotka näkivät vaivaa järjestelyjen suhteen•耳^ノ ，
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PUUTARHAJUHLA

Yhdistyksellemme alkaa jo muodostua monenmoisia perinteitä.
Yksi näistä on Helenan puutarhajuhla, jota tänä kesänä vietettiin
24.7. Tapahtuman tarkoituksena on leppoisa yhdessäolo, toinen 
toisiinsa tutustuminen. Ohjelmaakin syntyi puoliksi itsestään, 
makkarasoppa ja salaatti laitettiin yhdessä, puutarhäfeluetta kier
rettiin katselemassa. Keiko teki lasten kanssa leijoja. Osa osan
ottajista oli Suomessa vierailulla olevia japanilaisia, mutta siitä 
huolimatta ei ainakaan lasten kanssa ollut kommunikointi vaikeuksia. 
Heidän reipaat kiitoksensa juhlan päättyessä liikuttivat Helenaa, 
joka lupasi järjestää vastaavanlaisen tilaisuuden ensi kesänä. Muis
takaa sitä, jos syksy käy liian harmaaksi
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JAPANIN palsta
HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI ~JAPANISSA

Kuten monet varmasti muistavatkin, vieraili Helsingin Kaupungin
orkesteri Japanissa tämän vuoden alussa. Orkesterilla oii konsertte
ja 17.1-9.2 välisenä aikana neljässätoista eri kaupungissa. 
Kapellimestareina toimivat Okko Kamu, Pertti Pekkanen ja Akeo Wata
nabe. -Minulla oli tilaisuus haastatella erästä orkesterin jäsen
tä, JORMA YLÖSTÄ.

Kysymys: Musiikkia sanotaan usein universaaliksi kieleksi. 
Tunsitko, että tulitte ymmärretyksi Japanissa?

Vastaus: Yli kaikkien odotusten. Me kyllä tiesimme entuudestaan ( 
Japanin musiikkikoulutuksen korkean tason ja musiikkielä
män vilkkauden, mutta yllätyimme täysin japanilaisen ylei
sön suuresta kiinnostuksesta suomalaista musiikkia kohtaan.

Kysymys :Japanilaisessa ja suomalaisessa arkkitehtuurissa ja muotoi
lussa nähdään usein yhtäläisyyksiä. Voiko musiikista löy
tää "yhteistä säveltä" ?

Vastaus: Iskelmämusiikin kohdalla kokee Japanissa yllätyksen. Japa
nilainen ja suomalainen iskelmä ovat usein aivan samankal
taisia niin rytmisesti kuin melodisesti ja harmonisesti. 
Kun ajattelee iskelmää kansan tuntojen heijastajana, voi 
ehkä ymmärtää myös poikkeuksellisen suuren kiinnostuksen 
suomalaista taidemusiikkia kohtaan.

Kysymys: Matka oli varmasti raskas sekä henkisesti että fyysisesti. 
Lähtisitkö uudestaan? Jos, niin mitä musiikkia haluaisit 
esitttää seuraavalla kerralla?

Vastaus: Kyllä lähtisin, vaikka matka oli todella raskas.
Japanin kaltaisessa maassa, missä omasta takaa on hienoja 
sinfoniaorkestereita ja vierailevia orkestereita kaikkialta 
maailmasta, meidän on edullisinta soittaa suomalaista musiik
kia ja ennenkaikkea Sibeliusta. Se on meidän parasta alu
ettamme.

Kysymys: Muuttiko matka omaa kuvaasi Japanista?
Vastaus: Kyllä. Vaikka en pidä itseäni ennakkoluuloisimpiin kuulu

vana, myönnän että minulla oli jossakin määrin ennakkoase| 
teitä Japania kohtaan. Syynä tietysti se mistä ennakkoluu
lot vieraita kansoja kohtaan yleensä johtuvat: oikeiden 
tietojen ja ymmärryksen puutteesta. Myös läntisten tiedo
tusvälineiden antama kuva Japanista on melko kriittinen. 
Mutta sellainen määrä positiivisia asioita, joiden eteen 
heti ensimmäisestä päivästä joutui, ei voinut olla tekemät
tä vaikutusta. Ensimmäiseksi täytyy mainita japanilaiset 
ihmiset: ystävällisiä, hienotunteisia ja kaikesta kiinnos
tuneita. Entä ruoka sitten. Siitä voi puhua vain ylisanoin, 
parempaa ei mielestäni voi olla.
Japanin teknisestä kehittyneisyydestä meillä on runsaasti 
tietoa, mutta mielenkiintoista oli siihen tutustua paikan 
päällä. Kuitenki tekniikan ihmeitäkin suurempi ihme löytyy 
kaduilta: automaatit, joista saa monia tavaroita, mm. viskiä, 
ovat kaikki ehjiä ja toimivia. Ei potkittuja, ei särjettyjä, 
ei tussilla tuhrittuja. Clisi mielenkiintoinen testi laittaa 
kaikkiin pohjoismaisiin pääkaupunkeihin viskiautomaatti ja 
ottaa aika, montako minuuttia se missäkin kaupungissa pysyy 
ehjänä.
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JAPANIIAISET TURISTIT SUOMESSA)

japanilaisturistien oppaana ja tulk- 
kertoa hiukan kokemuksistani. 
kesäkuun alussa, viimeiset tulevat 
japanilaiset tulevat Suomeen osana

Matkailualan ihmiset puhuvat nykyään paljon japanilaisista turisteis
ta. Finnairin 29.4.19885 avattavalta suoralta reitiltä odotetaan pal
jon. Kysyin Matkailun edistämiskeskuksesta minkälaisten ihmisten odote
taan uutta reittiä käyttävän ja minkälaiseen mainontaan on panostettu. 
MEK:n ennsimmäisenä toivimuksena olisi saada japanilaiset lomailijat 
viipymään pitempään maassa ja toisena, että mahdollisimman monet muu
alle Eurooppaan matkalla olevat käyttäisivät Helsinkiä läpikulkupaik
kanaan . Markkinointimielessä on tehty japaninkielisiä mainoksia ja 
julisteita, myös julkisen sanan edustajia on kutsuttu Japanista tänne 
vierailulle. Näin on mm. Japanin televisioon tehty suhteellisen run
saasti Suomea koskevia ohjelmia viime aikoina.
Japanilaisten tähänastisesta turismista Suomessa ei ole paljon tieto
ja saatavilla, mutta yöpymiset on tilastoitu vuodesta 1971, jolloin 
niitä oli n.12 50〇. Tämä luku on kasvanut melko tasaisesti vuoteen 
1981, jolloin yöpymisiä rekisteröitiin 22 80〇. Yöpymisten määrä on 
tietenkin paljon suurempi kuin henkilölukumäärä.
Itse olen tämänkin kesän toiminut 
kina, joten tuntuu luonnolliselta 
Japanilaisia alkaa saapua Suomeen 
syyskuun puolessavälissä.Useimmat _ 
Pohjoismaitten kiertomatkaa. Normaali ryhmän koko on 20-30 henkilöä. 
Ryhmällä on aina oma matkanjohtajansa, joka huolehtii pienimmistäkin 
käytännön yksityiskohdista, esimerkiksi täyttää hotellin matkustaja- 
kortit. Matkustajien ei tarvitse itse tehdä mitään muuta kuin alle
kirjoittaa valmiiksi täytetyt kortit.
Ohjelma on aina tiukka, todellinen minuuttiaikataulu. Harvat ryhmät 
viipyvät Suomessa enemmän kuin yhden kokonaisen päivän. Tavallisimmin 
saavutaan lentäen puolenpäivän paikkeilla. Kentältä lähdetään suoraan 
Helsingin kiertoajelulle ja sitten hotelliin. Jos kyseessä on taval
linen turistiryhmä, toinen päivä kuluu retkeillessä, tavallisesti Hä
meenlinnassa ja sen ympäristössä.Jos ryhmä on yhdistetyllä turisti- 
ja työmatkalla, toinen päivä käytetään ammattivierailuihin. Kolman
tena päivänä lähdetään varhain lentokentälle ja seuraavaan maahan. 
Jos joskus sattuu olemaan yksi täysin ohjelmaton päivä, eivät japa
nilaiset matkustajat siihen tyydy, vaan vaativat järjestämään Moptio- 
nalin*' eli ylimääräisen retken. Vaikka osallistuminen on vapaaehtoista 
jää tällaiselta retkeltä pois yksi, korkeintaan kaksi henkilöä ryh
mästä. Useimmissa ryhmissä on oma nindividualistinsakinn, joka saat- 

la haluta vaikka Lappiin, maksoi mitä maksoi ja vaikka perillä ei 
olisi aikaa kuin tunti...Ryhmissä matkustavat turistit ovat aika 
iäkkäitä. Minun ryhmissäni vanhin on ollut 82-vuotias, hyvin monet 
ovat yki 70-vuotiaita. Tosin heidän ikäänsä on aina vaikea uskoa, he 
ovat melkein lapsekkaan innostuneita uusista asioista ja fyysisesti 
jaksavat erinomaisesti matkan rankoista rasituksista huolimatta. 
Ammattilaisryhmien osanottajat ovat nuorempia, noin 30-40-vuotiaita. 
Yhdistettyjä työ-ja turistimatkoja Suomeen tekevät usein arkkitehdit, 
lääkärit ja sairaanhoitajat, opettajat ja musiikkialan ihmiset. 
Useimmiten opas j outuu niin vilkkaan ja monipuolisen ky symy s tulvan 
kohteeksi, että tuntuu kuin jokainen jäsen olisi tekemässä vähintään 
väitöskirjaa Suomen oloista. Päinvastaisiakin tapauksia on: Eräs rou
va antoi postitettavaksi Tukholmaa esittävän kortin, jonka taakse oli 
kirjoitettu "terveisiä täältä Helsingistä, Norjan pääkaupung i s taM. 
Eniten esitetään perhettä koskevia kysymyksiä: avioliiton solmimis- 
ikää, lasten lukumäärää ja asuntojen kokoa kysytään. Elintasoon, 
sosiaaliturvaan- erikoisesti lasten-ja vanhusten hoitojärjestelyihin- 
liittyvät kysymykset ovat yleisiä. Ulkopolitiikasta tiedustellaan 
hienovaraisesti, vaikka kysyjällä on useimmiten oma käsityksensä asias
ta jo valmiina.Japanilaisilla on Suomesta melko "suomettunut" kuva.
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MKuinka paljon sataa lunta** on vakiokysymys. Kesän valoisat yöt japa
nilaiset tietävät jo tänne tullessaan, mutta jos siihen huomauttaa 
lisäksi, että täällä ei voi nähdä tähtiä kesällä, kohahtaa bussi ih
metyksestä. Toinen varmaa ihastusta herättävä tieto on hirvikolarien 
vuosittainen määrä. Tilastoja ja muita tietoja japanilaiset haluavat 
todella paljon. Monet tekevät muistiinpanoja oppaan puheesta, jotkut 
jopa nauhoittavat kaiken. Valokuvia he ottavat uskomattomat määrät. 
Täydet rullat laitetaan pussiin, jonka päälle huolellisesti merkitään 
missä ja milloin kuvat on otettu.
Ristiriitaisuuksien ja vastakohtaisuuksien tutkijalle Japani varmasti 
on keidas. Japanilaisten matkustavaistenkin tavoista niitä löytyy. 
Monilla on **eväät*• mukana: instant miso-keittoa, suolattuja luumuja, 
jopa keitettyä riisiä vacuum-pakkauksissa. Japanilainen ruoka on siis 
maailman parasta (minustakin), mutta jos laivaristeilyllä osuu yhteen 
toisen japanilaisryhmän kanssa, eivät osapuolet suinkaan ilahdu. 
Eräässä pikkiukaupungissa tervehti ovipoika ryhmää sanomalla japaniksi 
tervetuloa. Yksi matkustajista puuskahti: **Ihan suututtaa. Meni minne / 
meni, joka paikassa puhutaan japania.M \
Kun erotessa kysyy välttämättömän **mitä piditte Suomesta1*, saa usein 
hyvin ilahduttavia vastauksia. **Hyvin kaunis maa**. **Täällä on niin 
raikas ilma ja ti lavaa **. "Mutta sataako täällä aina**? "Onko täällä 
aina näin kaunista ja sateetonta"? "On ihanaa, kun voi juoda vettä 
huoletta**. *' Ihana maa; Lähetän tyttäreni tänne häämatkan e *•.
Joskus mahtuu mukaan ma s entavlakin vastauksia. "En olisi tänne tullut, 
mutta kun olen jo käynyt joka paikassa muualla**. "Eihän täällä ole 
mitään, kaunatkin ovat tyhjää täynnä". Jokatapauksessa erohetki on 
hyvin tunteellinen, joskus kyyneliin asti. Kuukauden tai parin kulut
tua alkaa sitten postilaatikko ilahduttavasti rapsahdella, tulee valo
kuvia, postikortteja ja kirjeitä. Muutaman kerran on sama ihminen 
tullut Suomeen toisen kerran, heistä on tullut Suomi-faneja.

JAPANILAISET JUHLA- JA MERKKIPÄIVAT
JUHLAPÄIVÄT

URHEILUPÄIVÄ 10.10
Tai-iku no hi 
Tätä päivää vietetään vuodesta 1967.Tarkoituksena on urheilun avul-" 
la edistää kansakunnan terveyttä.

KULTTUURIPÄIVÄ 3.11
Bunka no hi
Päivän tarkoituksena on edistää kulttuuritoimintaa, vapauden ja 
rauhan rakkautta. Kuuluisin päivän perinteistä on tiedemiehille ja 
taiteilijoille myönnettävän palkinnon jako (Bunkakunsho).

KIITOSPÄIVÄ TYÖLLE 23.11
Kinro kansha no hi
Kansalaiset osoittavat toisilleen kiitollisuutta tehdystä työstä.

UUDENVUODEN PÄIVÄ 1.1
Ganjitsu
Juhlitaan uuden vuoden alkamista.
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MERKKIPÄIVÄT

SEITSEMÄN-VIISI-KOLME LASTENPÄIVÄ 15.11
Sichi-go-san
Tänä päivänä on tapana mennä shintolais-temppeliin ja rukoilla 
3 ja 5-vuotiaille pojille ja 3 ja 7-vuotiaille tytöille suotuisaa 
kehitys ja kasvua.

TALVIPÄIVÄNSEISAUS 22.12
Toji
On tapana laitta YUZUn (eräs sitrushedelmä) kuoria kylpyveteen 
ja syödä kurpitsaa.

JOULU 25.12
Kurisumasu
Vain n. yksi prosentti japanilaisista on kristittyjä. Lisäksi Japanin 
perustuslaki kieltää kaikki valtiolliset kannanotot uskontoihin, joten 
joulukaan ei ole virallinen juhlapäivä Japanissa. Kuitenkin varsinkin 
lapsiperheissä joulua vietetään koristelemalla joulupuu, syömällä 
joulukakkua, kanaa tai kalkkunaa, sekä antamalla lahjoja.

UUDENVUODEN AATTO 31.12
Omisoka
Ennen liikkeiden tilinpäätökset tehtiin vuoden lopussa, joten uusi 
vuosi otettiin vastaan tehden töitä läpi yön. Nykyään lähes kaikki 
firmat ja liikkeet aloittavat Uuden Vuoden loman aatosta lähtien. 
Vuoden vaihtuessa syödään TOSHIKOSHISCBA-nimistä vermicelli-keittoa. 
Temppelit soittavat kellojaan 108 kertaa. Jos ei jaksa ulos kuunte
lemaan, voi soittoa kuunnella radiosta.

UUSI VUOSI (tarkoittaa tavallisesti tammikuun alkupäiviä) 
Shogatsu

Uusi vuosi on muinaisista ajoista suurimmalle osalle japanilaisia 
vuoden tärkein juhla. Lähes kaikki toimistot, kaupat ja ravintolat 
ovat kiinni 1.-3.1. Perheenjäsenet kokoontuvat yhteen ja juovat 
OTOSO-sakea ja syövät uudenvuoden ruokia (ZoHl = soijalla maustettu 
vihanneskeitto, johon usein lisätään MOCHI-kakkuja = riisikakkuja). 
Sukulaiset ja tuttavat vierailevat toistensa luona.
2.1. on HATSUYUMEn eli vuoden ensimmäisen unen aika. Jotta se oli

si hyvä, tehdään erilaisia taikoja.
Hyvin monet käyvät uutena vuotena shintolaistemppeleissä rukoile

massa.

SEITSEMÄN YRTTIÄ 7.1.
Laitetaan keitetyn riisin joukkoon seitsemää lajia luonnonyrttejä, 
jotka ovat: SERI, NAfZUNA, GOGYo, HAKOBE, HOTOKENOZA, SUZUNA ja 
SUZUSHIRO.

Marta Keravuoren jäämistö

Aasian ja Afrikan laitokselle (Fabianinkatu 24 A) on saatu Marta 
Keravuoren jäämistö, joka käsittää useita mappeja monipuolista ja 
mielenkiintoista materiaalia.
Antoisaa tutkittavaa Keravuoren elämäntyöstä ja suomalaisen japano1 
logian vaiheista kiinnostuneelle 1
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SUOMALAISET JUHLA-JA MERKKIPÄIVÄT
Aleksis Kiven päivä (10.10.)
Suomen kansalliskirjailijan Aleksis Kiven (10.10.1834-31.12.1872) 
syntymän muistopäivä.

Pyhäinpäivä (6.11.)
Kristillinen kirkko on viettänyt tätä päivää aluksi marttyyrien 
muistopäivänä. Luterilainen kirkko on säilyttänyt tämän juhlan 
ja muistelee pyhäinpäivänä poismenneitä uskovia.

Isänpäivä (14.11.)
Isänpäivä on verraten uusi merkkipäivä suomalaisessa kalenterissa / 
eikä sen vietto ole vielä kovinkaan vakiintunutta, vaikka suurin ' 
osa suomalaisista varmaan pitääkin tärkeänä, että jos äidin työtä 
muistetaan äitienpäivänä, niin on aivan paikallaan myös muistaa 
isän tehtävää.

Itsenäisyyspäivä (6.12.)
Eduskunnan päätöksellä Suomi julistautui 6.12.1917 itsenäiseksi 
valtioksi. Itsenäisyyspäivän viralliseen juhlintaan kuuluu valta
kunnallinen sotilasparaati, kunniamerkkien jako, kunniakäynnit 
sankarihaudoilla, ylioppilaiden soihtukulkue, predidentin vastaan
otto ansioituneille kansalaisille ja ulkomaiden lähettiläille. 
Yksityiselle kansalaiselle päivä on tärkeän asian kunniaksi vie
tettävä ,vakavatunnelmainen juhla- ja vapaapäivä, jota juhliste
taan sytyttämällä illalla kynttilät ikkunoille.

Lucian päivä (13-12.)
Juhlinnan kohteena on *valon kuningattareksi * pukeutunut valko
pukuinen neito kynttiläkruunu hiuksillaan. Nimensä päivä on saa
nut Lucia-nimiseltä sisilialaiselta neidolta, joka kuoli marttyy
rina 300-luvulla. Päivää vietetään Suomessa lähinnä ruotsinkie
lisen väestön keskuudessa ja pohjana on ruotsalainen kansantapa. 
Suomenkielisille päivä on tullut tutuksi lähinnä maamme suurim
man ruotsinkielisen päivälehden Hufvudstadsbladetin vuosittain 
Lucia-neidon valitsemiseksi järjestämien kauneuskilpailujen kautta. 
Kilpailun avulla kerätään varoja hyväntekeväisyyteen. Valon kans
sa päivällä oli varhemmin tekemistä siten, että koulujen syysluku-f 
kausi loppui Lucian päivänä ja tällöin järjestettiin varhain aamul 
la päätösjuhla, kynttiläjuhla.

Joulu (24.-26.12.)
Joulua., Jeesuksen syntymäjuhlaa, suurin osa suomalaisista pitää 
vuoden suurimpana juhlana. Jouluun valmistautuminen alkaa neljä 
viikkoa kestävällä adventti-ajalla. Alunperin nimitys pikkujou
lu* tarkoitti 1.adventtia ja sitä vietettiin perhepiirissä monin 
varsinaiseen jouluun kuuluvin menoin. Adventtiaikaan kuuluvat 
kynttilät ja lapsille hankitaan tai tehdään adventtikalenteri. 
Joulun vietto».on aikojen kuluessa muuttunut, joitakin tapoja on 
jäänyt pois ja uusia tullut tilalle. Joulun kaupallistumisesta 
ja maallistumisesta on paljon puhuttu. Kaikesta huolimatta jou
lu merkitsee monille suomalaisille harrasta juhlaa, johon kuuluu 
joulukirkossa käyminen ja jouluevankeliumin lukeminen.
Suurin osa joulun viettoon liittyvistä tavoista on tullut meille 
muualta, Pohjoismaista ja Saksasta. Puhtaasti suomalaisia joulu- 
tapoja on vähän. Sellaisena voidaan pitää tietenkin joulusaunaa, 
joka ainakin maaseudulla kuuluu kiinteästi aattoillan ohjelmaan. 
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Jouluateriaan kuuluvat monet perinteiset, muista aterioista poik
keavat ruoat. Aikana, jolloin elämä ei ollut aineellisesti yhtä 
yltäkylläistä kuin nykyään, jouluaterian pääruoka oli puuro, jo
ka valmistettiin ohrasta. Puuro, nyt riisistä valmistettuna, on 
edelleenkin jouluruoka. Sen lisäksi jouluruokia ovat kala, mikä 
säilömismenetelmästä johtuen on meillä ollut lipeäkala, kinkku 
ja lanttu- ja perunalaatikko. Joululeivonnaisia ovat joulutor- 
tut ja piparkakut. Joulukoristeista tärkein on joulukuusi, joka 
meillä edelleenkin on aito puu. Kynttilät, himmeli ja muut ol- 
jesta valmistetut koristeet sekä joulukukat kuuluvat jouluun, 
samoin joulukorttien ja -tervehdysten lähettäminen. Joululahjat 
tuo Suomessa joulupukki, joka näyttäytyy itse lapsille aattoil
tana.
2. joulupäivä eli Tapaninpäivä on marttyyrina kuolleen Stefanuk- 
sen muistopäivä. Aikaisemmin kun Suomessa vielä oli paljon he
vosia, kuuluivat tapaninpäivään hevosajot eli tapaninajot. Muu
tenkin tapaninpäivä tunnelmaltaan eroaa 1. joulupäivästä, jolloin 
juhlaa vietetään perheen ja kodin piirissä ja tapanina sitten ky- 
läillään.

Uusi vuosi
Vuoden vaihtuminen merkitsee jokaiselle ainakin uuden kalenteri
vuoden alkamista. Uusi vuosi on meillä oikeastaan liittynyt 
niin joulun aikaan ja viettoon, ettei meillä ole esim, perintei
siä uudenvuoden ruokia, vaan juhlaruoat ovat samat kuin jouluna. 
Kun joulu pyritään meillä viettämään perheen ja suvun parissa, 
niin uutta vuotta otetaan vastaan sitten ystävien kanssa. Perin
teisesti uudenvuoden aattona on haluttu nähdä ja ennustaa tulevan 
vuoden tapahtumia esim, tinaa valamalla.

Loppiainen
Loppiainen merkitsee nimensä mukaisesti joulun juhla-ajan loppu
mista. Monissa maissa loppiainen on merkittävä joulun pyhä, jota 
edelleen vietetään 6.1. Suomessa siirryttiin 1970-luvun alussa 
käytäntöön, jonka mukaan loppiainen nykyisin sijoittuu tammikuun 
6. ja 12. päivän väliseen lauantaihin.

P. Kuisma

Kirjallisuutta:
Kalevalaseuran vuosikirja 59, Juhlakirja: suomalaiset merkkipäi
vät, 1979.
Lempiäinen, Pentti, Pyhät ajat,1976.
Vilkuna, Kustaa, Vuotuinen ajantieto, 7.p.,1981. 
Vuolio, Kaisu, Suomalainen joulu,1981.

Perinnepäivillä jäi seuraavat arpajaisvoitot lunastamatta: 
Arpa nro 10 = origami-pakkaus ・

n ” 18 = origami-kirja 
** M 51=paperikurkia 
"•* 76 = No-postikortte ja

Voittojen luovuttamisesta voi neuvotella Helena Grayn kanssa soit
tamalla hänelle aamulla n. klo 9.0〇• Puhelinnumero on 570 784.

Poika loukkasi kätensä karate-harjoituksissa. Hän meni näyttämään 
vammaa lääkärille, joka kysyi: uMissä sinä sait tämän»?? Po ikä vastasi: 
»»Karatessa»». Lääkäri hämmästyi:»»Mistä sinä olet karannut'1?
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JAPANILAINEN KANSANTARINA
[ukkonen vie navan]

Salamoiva ja jyrisevä ukkonen on eräs Japanin luontoon liittyvien 
runollisten kansantarujen aihe. Ukkonen ja sen mukana rankat sade
kuurot ovat yleinen ilmiö Japanissa kesäiltoina. Ukkoskuuroa kut
sutaan nimellä YUDACHI. Aivan viime aikoihin saakka on ollut tapa
na kutsua aurinkoa nlempinimelläH OTENTOSAMA tai OHISAMA, kuuta 
OTSUKISAMA tai NONOSAMA, ukkosta KAMINARISAMA, ORAISAMA, GOROGORO- 
SAMA. Nämä ovat lasten käyttämiä sanoja, mutta nykyajan lapset ei
vät näitä nimityksiä enää juuri käytä.
Ukkoseen liittyen kerron lapsuudestani seuraavanlaisen tapahtuman: 
Olin leikkimässä ulkona naapurin lasten kanssa, kun alkoi salamoida 
ja kuulua ukkosen jyrinää. Peitin nopeasti napani käsilläni ja juoly 
sin kiireesti kotiin. Laitoin KAYAn (makuuhuoneeseen vuoteen ylle " 
pingoitettava hyönteisverkko) paikoilleen ja ryömin sen alle. Siel
lä peloissani vavisten odotin ukkosen loppumista.
Jos aikuinen näkee lapsia leikkimässä ulkona siitä huolimatta, että 
on alkanut ukkostaa, hän aivan varmasti sanoo:" Ukkosherra tulee ja 
vie teidän napanneH. Koska lanset pienestä pitäen kuulevat tämän 
sanonnan aina ukkosilmalla, he oppivat automaattisesti peittämään 
napansa ukkosen jyrinää kuullessaan. Lisäksi he kuvittelevat mie
lessään Ukkos-jättiläisen, jolla on tiikerin nahasta tehdyt housut, 
isot sarvet kuin härällä, korvasta korvaan ulottuva valtava suu, 
istumassa kilven päällä syömässä ryöstämiään napoja. Tähän uskovat 
kaikki japanilaiset pikkulapset.
Lapsille opetetaan tällainen tarina, jotta he oppisivat pitämään 
itsensä lämpiminä. Kun sataa kovasti,laskee ilman lämpötila nope
asti eikä silloin sovi juoksennella napa paljaana. Nykyäänkin alle 
kouluikäiset lapset käyttävät vatsan peittävää vaatekappaletta, 
KINTAROSANia.
Muuten, muinaisista ajoista saakka on Japanissa nimetty neljä kaik
kein peloittavinta asiaa seuraavassa järjestyksessä 1.maanjäristys, 
2・ ukkonen, 3・ tulipalo, 4. isä.
Jos opettaja suuttuu oppilailleen, he sanovat *• ukkonen iski”. 
Kiivasluontoista miestä voidaan kutsua KAMINARIOYAJIksi eli ukkos- 
vaariksi. Tokiossa voi Asakusan kaupunginosassa sijaitsevasta 
SENSOJI-temppelistä ostaa amuletteja, jotka suojelevat ukkoselta.

Tämä on sanaleikki9 joka perustuu sanan TATSU*eri merkitysten ym- ( 
pärille. Selitysten kera suomennettuna ei tarinasta jää mitään haus
kuutta jäljelle, joten *• käännämmen alkuperäisen tekstin vain meikä
läisille kirjaimille.

TSUKI • HI - KAMINARISAMA NO TABIDACHI ( WARAIBANASHI)
MUKASHI MUKASHI. OTSUKISAMA TO OHISAMA TO KAMINARISAMA GA SANNIN 
DE TABI NI DEMASHITA. HI MO KUREKAKARU KORO, YADO NI TCMARIMASHITA. 
TSUGI NO HI, KAMINARISAMA GA ME 〇 SAMASU TO, OTSUKISAMA TO OHISAMA 
WA MC IMASEN DESHITA. BIKKURI SHITA KAMINARISAMA WA, YADO NO JOCHU- 
SAN NI KIKIMASHITA. JOCHU-SAN WAlOTSUKISAMA TO OHISAMA WA, ASA TACHI- 
MASHITÄ1 TO KOTAEMASHITA. SURU TO, KAMINARISAMA WA KO TSUBUYAKIMASHITA

Ttsukihi NO TATSU NO WA HAYAI MONO D出
KCNDO WA, JÖCHU-SAN GA KAMINARISAMA NI KIKIMASHITA. fkAMINARISAMA WA 
ITSU OTACHI DESUKÄL . KAMINARISAMA WA SUKASAZU KÖ KOTAEMASHITA.

I^ASHA KAMINARI DA KARA, YUDACHI* DA YQj
------------  Yoichi Yoneya

* TATSU* lähteä matkalle, pois YUDACHI= ukkoskuuro
kulua (ajasta) lähteä illalla
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Searaava jäsenlehti ilmestyy 
taiumikuassa. Siihen tarkoi
tettu aineisto pyydetään lä
hettämään päätoimittajalle \ 集著3 ご、4印 核リ下!.、'。
1.12. mennessä»
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