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KESÄN TIIMOILTA
Jälleen on yksi kesä vierähtänyt ohi ja syksy tekee tuloaan. 
Jokaisen mieleen on varmasti jäänyt poikkeuksellisen kauniit 
säät - tekisi melkein mieli puhua ” japanilaisesta n kesästä.
n Japanilainen *' kulunut kesä on ollut myös toisessa mielessä. 
Suoran non-stop lentovuoron avaaminen Suomen ja Japanin välillä 
on merkittävällä tavalla tuonut molemmat maat lähemmäksi 
toisiaan. Toivottavasti parantuneet kommunikaatiot tulevat 
heijastumaan myös kulttuurivuorovaikutuksen vilkastumisena 
maittemme välillä. Joitakin merkkejä tähän suuntaan on toki 
jo ollut nähtävissä. Japani-aiheisia artikkeleita ja kirjoi
tuksia näkee tuon tuostakin mitä erilaisimmissa julkaisiiksissa, 
asiantuntemus vaan saattaa silloin tällöin pettää. Aivan 
konkreettisesti uuden reitin avaaminen on ollut ainakin Helsin
kiläisten nähtävissä, sillä japanilaisturistien määrä kaupun
kimme kaduilla on silminpistävästi kuluneena kesänä lisääntynyt.
Näin ollen voidaankin pitää varsin sopivana yhteensattumana, 
että yhdistyksemme, jonka tarkoituksena on tarjota suotuisat 
puitteet suomalais-japanilaiselle vuorovaikutukselle, tämän 
vuoden lokakuussa täyttää viisi vuotta. Tässä yhteydessä todet
takoon että yhdistyksemme kunniapuheenjohtajalla, suurlähettiläs 
Tetsusaburo Hitomilla oli varsin ratkaiseva osuus sekä JKY:n 
perustamisessa että lentoliikennesopimusneuvottelujen alulle- 
panemisessa, joiden perusteella Finnair sittenmin sai oikeuden 
lentää Japaniin. Tulemme aina kiitollisuudella muistamaan 
Hitomin pariskunnan suurlähettiläsaikaa Suomessa ja lähetämme 
heille juhlavuotenamme parhaammat terveiset Japaniin.
Syksyn toiminnassa pääpaino tulee olemaan Temppeliaukion kir
kossa lokakuun 14. päivänä pidettävässä arvokkaassa juhla
konsertissa, josta lähemmin erillisessä jäsentiedotteessa. 
Muuten pyritään mahd o11i suuksi en mukaan järjestämään esitelmä
tilaisuuksia ja muuta toimintaa perinteelliseen tapaan, sokerina 
pohjalla omin voimin aikaansaatu teatteritapahtuma ja tietenkin - 
joulujuhla! Lisäksi harrastuspiiritoiminta jatkuu tuttuun tapaan 
uutuuksina mm teatteri- ja shogi-piiri.
Muistuttamalla lopuksi mieleen vanhan totuuden: ” ei yksi johto
kunta yhdistystä tee ", toivotan kaikki JKY:n uudet ja vanhat 
jäsenet sydämmellisesti ( ja aktiivisesti ) mukaan syksyn 
toimintaan.

R.R.

I------------------------------------------------------------------------------
Seuraava jäsenlehti ilmestyy 
tammikuussa. Siihen tarkoite- 

| ttu aineisto pyydetään lähe
ttämään päätoimittajalle
；10.12. mennessä»
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Japanin palsta
Itbrveiset"JAPANISTA I

Täytyipä tavata Marjatta Masuda henk.koht. yllättäen, ennenkuin 
sysäys kirjoittamiseen syntyi.

Kevät on ollut sateinen, mutta Finnair toi tullessaan auringon. 
Cli sykähdyttävää kuulla kuulutus Naritan kentällä: "Finnairin len
to........... saapunut： Eilen, 23.4 klo 15.05.
Näinä päivinä Tokion turistikohteet: Meiji Jingu, Asakusa Kannon 
Temppeli, vilisevät suomalaisia. Tokiolaisten silmin rauhallista, 
ennennäkemätöntä joukkoa.

Saimme kevään kuluessa perustettua Tokioon Pohjoismaitten Design & 
Architecture yhdistyksen. Ajatus lähti Pohjoismaitten Kulttuuriyh
distyksen yhteydessä pidetyn arkkitehti Takayanagin Suomen arkkiteh
tuuria koskevan esitelmän jälkimaininkeina. Makana ollut täkäläisen 
Ruotsin Tutkirruslaitoksen Herra Kono ryhtyi puuhamieheksi. Saimme 
heidän toimistonsa postitus ja johtokunnan kokoustiloiksi. Ensim
mäisellä kerralla perustuetnaisuudessa jäseniä oli kymmenen ja 
seuraavalla kerralla, jo kaksikymmentä. Xonet olivat pitkään työs
kennelleet Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa. Yliopistojen opetta
jiakin oli useita mm. professori Muto.
Ensimmäinen esitelmätilaisuus pidettiin 18.4., jolloin arkkitehti 
Kyoko Maeda kertoi diakuvien avustuksella opiskelustaan Ateneumissa, 
Suomen suunnittelusta ja ympäristön vaikutuksesta sen omalaatuisuu
teen. Toukokuussa kuulemme Ruotsin suunnittelusta. Yhdityksen onkin 
tarkoitus toimia esitelmien muodossa ja pikkuhiljaa kehittää julkai
sutoimintaa.
Japanilaisten jäsenten mielstä esim. Suomessa tiedetään aika vähän 
ulkomaitten arkkitehtuurista, varsinkin naapurimaitten. Tilanne on 
päinvastainen Japanissa. Täällä luetaan kaikki alan kansainväliset 
julkaisut. Lisäksi lukuisat japanilaiset arkkitehtuuri1ehdet jul
kaisevat laajoja ulkomaankatsauksia. Ssimerkkinä Keikon Suomen 
arkkitehtuurin erikoisnumerc P.A:ssa.

Muuta Suomeen liittyvää toimintaa: (
Jo kauan toiminut FINN-CLUB. Maksavia jäseniä 70〇. Kokoukset ker
ran kuussa, keskusteluja, dioja. Toimittaa lehteä, jota painetaan 
2000 kappaletta. Jaetaan kiinnostuneille ei-jäsenillekin.
SUOMI-CLUB, perustettu pari vuotta sitten. Tiedän siitä vain nimen. 
Voi tätä miljoonakaupunkia：
JAPANI-SUOMI YHDISTYS..... sama juttu.
TOZAIN Yliopistossa on paljon Suomen kielen ja kirjallisuuden 
opiskelijoita, kuulemani mukaan kahden vuosikurssin voimalla.
SUOMI-KAI, täällä asuvien suomalaisten kerho. Tänä vuonna on taas 
viritetty kulttuuritoimintaa. Esitelmiä Japanin kielestä, kulttuu
rista, historiasta ja koulutuksesta pidetty. Seuraavana on sitten 
Vanpu-juhla, jonka jälkeen teemakeskustelu kesäkuussa aiheena 
"Luontaistuotteet".- Loppuvuosi menee Joulujuhlan valmistelussa, 
se onkin suosituin tapaaminen suomalaisten keskuudessa.
Jokatcinen kuukausi toimitetaan "kiertokirjettä", jonka saa pari
sataa ihmistä. Esitelmät nauhoitetaan ja painetaan kiertokirjee
seen muun tiedotuksen lisäksi. Riitta Tateishi





6 TÄMÄN PÄIVÄN TUNNELMIA 

24.4-83 sunnuntai
Kuulas, lämmin kevätpäivä. Luonto on lähellä kypsymistään. Aza- 
leat aloittelevat riemusoittoaan, punaisen ja valkoisen juhlaa.

Vierailen kotini lähellä, vuoren rinteellä olevassa teese- 
remonia tilaisuudessa. Kolmessa eri teehuoneessa tarjoillaan 
macha-seremoniateetä.

Huoneitten ympärillä juuri lehtensä saaneet, kauniisti lei
katut istutukset. Pienet luonnonkukkaryhmät niiden välissä. Kivetyt 
käytävät rinteillä hiljaisuudessa. Teehuoneeseen kumarrutaan si
sään matalasta aukosta. Huoneessa on kymmenen vierasta tiiviissä 
ympyrässä, pienessä tilassa. Nurkassa teen valmistaja. Keskellä 
istuu korkea-arvoinen opettaja, joka on järjestänyt tilaisuuden. 
Tärkein vieras saa huoneessa valmistetun teen, muille tuodaan 
valmiita kulhoja takahuoneesta. Tee on paksua vihreää massaa. 
Samasta kulhosta viisi vierasta juovat vuorotellen osansa. Välil
lä kulhon reunaa pyyhitään kostealla pyyhkeellä,

Korkea-arvoinen opettaja keskustelee vieraittensa kanssa. 
Tärkein vieras huomioi tokonomassa olevan kuvan ja sen reunaan 
ripustetun kukkalaitteen. Teekulhoja ja muita välineitä kierrä
tetään vieraitten käsissä tarkasteltavina. Cpettaja selostaa n 
niiden historiaa. Kumarrellaan puolin ja toisin. nAnteeksi että 
katson ensin”. Tunnelma on aito, fraasit kuin linnunmaitoa keväi
sen auringon säteitten siivilöityessä huoneeseen.

Siirryn seuraavaan teehuoneeseen, polkua pitkin, alemmaksi. 
Tunnelma on hieman erilainen. Huone en suurempi, valoisampi. 
Esineet on valittu sen mukaan. Merensinisessä maljakossa tokono- 
massa on on juuri nupullaan olevia visterian oksia ja herkkiä 
luonnonkukkia. Iltapäivä on ovien ulkopiiolella, nautin kauniista 
esineistä, kimonoista, kohteliaisuudesta.

Lähden teehuoneesta hyvin virkistyneenä, henkisesti rentou
tuneena. Menen syömään opettajalta saamaani eväsrasiallista alem
pana olevaan levähdyshuoneeseen. Joku sanoo:MRakennä teehuone 
Suomeen, me tulemme sinne11.

Riitta lateishi

TÄMÄN VUODEN HASHI
Huomio, huomio, kaikki Hashin teosta kiinnostuneet vanhat ja uu
det j äsenet!
Yhdistyksen vuosittain ilmestyvä kulttuurijulkaisu Hashi etsii 
sekä toimittajia että avustajia. Toimitustyö käsittää yleisen 
ideoinnin lisäksi painossa juoksemista, oikolukua, käännöstyötä 
ja taittoa. Hashi ilmestyy jälleen teemanumerona, tämänkertainen 
teema on historia ja yhteiskunta. Artikkelien aiheet voivat olla 
joko Japanin tai Suomen historiasta ja yhteiskunnasta ja ne saa
vat olla suomeksi, japaniksi tai jopa englanniksi kirjoitettuja. 
Sekä toimitustyöstä että artikkeleista maksetaan pienet palkkiot.
Toimitustyöstä kiinnostuneet, ottakaa yhteys allekirj eittäneeseen. 
Artikkelit voi myös toimittaa samaan osoitteeseen, mielellään lo
kakuun loppuun mennessä.

P.ir j o-Riitta Kuusikko
Perustie 1 〇 C 3 8
00330 Helsinki 33 
puh. 481415
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8 TEE SEREMONIA
Tarkempi selostus teeseremoniatilanteen kulusta, huoneeseen astuttua:

Pienet viuhkat asetetaan polvien eteen. Kumarretaan syvään. Isän
tä sanoo tärkeimmälle vieraalle: nIrasshaimase, kyo wa sekkaku 
no kichona ojikan 〇 kono ochashiteu e odekakeninatte kudasareta 
koto 〇 fukaku kansha itashite orimasu". Kuille: MYckoso odekake 
kudasaimashite arigato gozaimasu. Dozo, goyukkuri to osugoshi 
kudasaimashen.
Tärkein vieras, katsoen tokonomassa olevaa kuvaa:nTaihen rippana 
ojiku de gozaimasu ga donata no sakuhin de gozaimasuka?H 
Isäntä: Daitokuji no Kando san no okakIninatta sakuhin desuM.
Seuraavaksi tärkein vieras kysyy maljakossa olevien kukkien ni
miä. Ne ovat luonnonkukkia (aina teeseremonia huoneessa). Makeis
ten muoto ja väri ovat vuodenaikojen mukaan. Tällä kertaa niiden 
muoto on iiriksensukuisen shobu-kukan, joka ei ole vielä auennut. 
Tuoreus on tärkeää, kukat ovat nupulla. Huomioidaan astia, jossa 
makeiset ovat. Teeseremoniateetä on kahdenlaista. OUSU, ohuempi 
tee ja OKCIOHA, paksu, vaivoin valuva tee, jota saa käyttää vain 
korkea-arvoisemmat isännät. Ousua Juo jokainen vieras oman kupil- 
lisensa, okoichaa viisi vierasta samasta kupista. Ckoichaa käy
tetään traditionaalisen ruokailun (KAISEKI) yhteydessä.
Keskustelu jatkuu isännän ja tärkeimmän vieraan välillä. Tulee 
kysymys käytetyn teen nimestä, laadusta ja henkilöstä joka on kas
vattanut teen. Teerasiaa, bambulusikkaa ja teekulhoja tarkastellaan. 
Kyykyssä, tukien kyynärpäitä polviin. Esineet ovat arvokkaita, 
siitä syystä tarkastelu tapahtuu matalalla. Teetä nautittaessa 
kulhojen kaunein puoli käännetään muihin päin.

Loppukeskustelu: 
Vieras sanoo: "Taihen 
subarashii odoogu o 
haikea dekimashita 
koto o yorokonde 
orimasu".
Isäntä:nMinasamaga 
yorokobu yona meibutsu 
dewa gozsimasen deshi- 
taga, nagai jikan 
otsukaresama de 
gozaimashit • Arigatoo 
gozaimashita• Koreni 
korizani mata odekake 
ni natte kudasaimase". 
Vieraat "Arigatoo 
gozaimashita".

Riitta Tateishi
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ELOKUVA -ARVOSTELU

VANKINA
Seremoniat kahlehtivat. Ne vangitsevat ajatuksen, käyttäytymi
sen ja minuuden. Elämän liha ja rypyt peitetään silkkihansikkaal
la. Seremoniat myös säilyttävät.
Nagisa Oshiman elokuva Seremonia kertoo voitetun kansan voimis
tumisesta ja yksilöiden tuhoutumisesta. Elokuva seuraa Sakurada- 
sukua kolmen vuosikymmenen ajan. Tarinan Masuo on viimeinen 
vesa suvussa, jota voimakas isoisä on pitänyt koossa. Elokuva 
muodostuu Masuon muistoista, perheseremonioista. Suku naittaa, 
tappaa ja hautaa jäseniään. Kaikki jäsenet suhteuttavat elämän
sä isoisään. Perinteillä hän sitoo sukunsa omaan aikaansa ja aja
tusmaailmaansa vähittäiseen tukehtumiseen asti. Kenenkään ei 
sallita elää omaa elämäänsä. Seremonian tyhjyys korostuu Masuon 
omissa häissä, jotka vietetään perinteisten kaavojen mukaan, 
vaikka morsian puuttuu koko tilaisuudesta.
•»Loogisesti elokuvani ovat vaikeasti selitettävissä. Emotionaa
lisesti ne ovat helppoja», toteaa Cshima. Ahdistuneisuus välit
tyy päähenkilöistä katsojille• Kukaan ei ole vapaa, mutta joku 
saattaa selvitä vähin haavoittumisin. Seremoniatkaan eivät voi 
peittää hapuilua ja haavoittuvuutta.
Nagisa Oshiman Seremonia on yksi merkittävimpiä 1970-luvun ja
panilaisia elokuvia. Se kannattaa muistaa odotellessa Cannesin
voittajaa Shokei Imamuran Narayaman balladia sekä Cshiman uutuut
ta Merry Christmas Mr. Lawrence. Vesa Ville Mattila



TAPAHTUNUTTA
KIELILEIRIN "SHICHININ NO SAMURAI”
Lauan tai-aamuna 27.8 oli Pohjoisrantaan kokoontunut muutama urhool
linen Japanin kielestä kiinnostunut esallistuakseen perinteikkää
seen kielileiriin. Kaukaisin oppilas oli lähtenyt liikkeelle jo 
varhain Jyväskylästä ehtiäkseen mukaan. m/s Maria, jonka piti vie
dä meidät Kivisaaren leirikeskukseen, oli paljon myöhässä ja kun 
aamukahvitkin oli juotu Kauppatorilla, päättivät tunnolliset oprt- 
tajamme Keiko Yoshizaki, Hiroyuki Taniguchi ja Kisako Gustafsson 
aloittaa opetuksen jo lähtölaiturilla istuen, ettei kallisarvoista 
opetusaikaa olisi mennyt hukkaan. Oppilaat jaettiin kolmeen tyh
mään Misakon aloittaessa aivan alkeista, Hiroyuki Taniguchin opet
taessa jo kieleen tutustuneita ja Keikon ottaessa huolekseen pi
simmälle ehtineet aloittaen luontevasti päivän sanomalehden artik
kelien käsittelystä japaniksi.
Laivan vihdoin saavuttua, pääsimme lähtemään kauniissa, mutta 
hieman viileässä säässä kohti Kivisaarta, missä joukkoon liittyi 
vielä kolme henkilöä, ja japaninkielen vaikeuksia vastaan kamp
pailevien opiskeli joiden määrä kasvoi seitsemään.
Pakollisten majoitusjärjestelyiden ja lounaan jälkeen opinnot 
alkoivat todenteolla. Koska opettajia oli peräti kolme, saimme 
todella nauttia yksilöllisestä ja intensiivisestä opetuksesta. 
Edistyneimpien ryhmässä selviteltiin äänteellisesti kekseliäiden 
lauseiden sisältöä, keskimmäisessä perehdyttiin japanilaiseen 
tapakulttuuriin tekstien ja opettajan antamien lisätietojen avul
la, alkeisryhmä harjoitteli tervehdyksiä japaniksi.
Iltapäivällä lauantaisauna keskeytti hyvään vauhtiin päässeen 
opiskelun ja toisten saunoessa muut siirtyivät japanilaisia 
lauluja harhoittelemalla valmi s tau tumaan illan perinne juhlaan. 
Laulujen sävelkulut ja sanat tuntuivat tottumattomasta aluksi 
vaikeilta, mutta onneksi joukossa oli -ruutama tuttukin laulu: 
"Sakura", "Akatonbo1*, "Bara ga saita*1. Perinne juhlaa viettämään 
tulleiden jouduttua jättämään saaren viimeisen laivavuoron myö
tä, kielileiriläisetjatkoivat vielä kauniita japanilaisia ja
suomalaisia lauluja laulamalla öljylampun ja kynttilöiden valossa 
Taniguchin säestäessä huuliharpulla. Hyvin tunnelmallinen pää
tös hienolle päivälle： 
Myrskylyhdyn valossa palatessamme polkua pitkin takaisin luokka- 
ja majoitusrakennukseemme, huomasimme kyllä miksi saarta kutsu
taan Kivisaareksi：

Seuraavana aamuna erinomaisen aamupalan jälkeen oppilaita odotti 
päivän intensiivinen opiskelu, jota ymmärtäväiset opettajanime 
kevensivät pienellä tutustumisretkellä viereiseen saareen. Toisen 
opiskelupäivän aiheina olivat mm. japanilaisten ja suomalaisten 
erilainen käyttäytyminen muutamissa ongelmallisissa tilanteissa, 
sekä hauskan sanaleikkejä sisältävän tarinan selvittäminen. Ilta
päivällä opettajat järjestivät vielä tilaisuuden omakohta i s e en 
kalligrafian alkeiden harjoitteluun sivellintä käyttäen, sekä mie
lenkiintoisen HANAFUDA-korttipelin pelaamiseen.
Vaikka oppilaat eivät ehtineet perehtyä kuin osaan opettajien 
varaamista mielenkiintoisista aiheista, valitettavasti noutamaan 
tulevan laivan saapuminen pakotti lopettamaan opinnot, ja kun 
Keiko tunnetulla taidollaan oli piirtänyt hauskan muiston osallis
tujista saaren vieraskirjaan, oli kielileiri saatu hienoon pää
tökseen. Mielenkiintoisia keskusteluja ja hauskaa yhdessäoloa si
sältänyt viikonloppu kului aivan liian nopeasti, ja mieleen jäi 
kytemään toivomus mahdollisuudesta tavata jälleen kielileirin mer
keissä ensi kesänä. Uskon, että myös muut osallistujat kokivat 
leirin mielenkiintoiseksi ja hauskaksi, josta suuret kiitokset 
paljon vaivaa nähneille ja opetukseen paneutuneille opettajille：

Ilkka Riiputa
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UUDISTUNUT PERINNEJUHLA
Kivisaari osoittautui varsin mainioksi valinnaksi perinnejuhlaa 
varten. 45 minuutin merimatka aurinkoisessa säässä viritti mielet 
yhdessäoloon. Periltä löytyi upea huvila ja kaunis ympäristö. 
Sään viileyden vuoksi sisätilojen viihtyvyys oli suuri plussa.
Ohjelma alkoi japanilaisen sunnuntaikoulun lasten leikeillä ja jat
kui jo perinteeksi tulleella kamishibailla. '*Karee-raisu" lämmitti 
vatsaa ja kaikilla oli hyvä olla.
Tunnelmasta vastasi Puukäpylän Pelimannit, joka soitteli sekä 
korvan iloksi että myöhemmin tanssin säestykseksi. Tarkoitus oli 
opettaa suomalaisia kansantansseja japanilaisille, mutta ainakin 
polkka osoittautui ylivoimaiseksi.
Pienistä kommelluksista huolimatta lyhdytkin saatiin lähetetyksi 
merelle entiseen tapaan.
Laiva lähti takaisin kaupunkiin illan hämärtyessä. Laiturille jäi- 
vät huiskuttamaan kielileiriläiset, joiden ohjelma jatkui vielä 
seuraavana päivänä.
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RUNO KILPAILU
HAIKU JA TANKA KILPAILU JKY:N JÄSENILLE
Kilpailun tarkoituksena on innostaa jäseniä tutkimaan, niten 
oma runosuoni suhtautuu haikun tai tankan runomittaan. Niille, 
jotka jo ennestään ovat harrastaneet japanilaisten runojen kir
joittamista ,on varmasti mielenkiintoista saada työnsä arvostel
tuapa saattaa pöytälaatikkoihin kertyneet salat julki muidenkin 
iloksi.

Kilpailuun tarkoitetut runot lähetetään jäsenlehden toimitukseen 
10.12.1983 mennessä sekä omalla nimellä että nimimerkillä varus
tettuna. Osanottajan nimi jää toimitukseen, arvostelijalautakun- 
ta saa runot nimimerkillä. Runot voivat olla joko suomen- tai 
japaninkielisiä. Kokoelman tulee sisältää 5-15 runoa.
Kilpailu jakaantuu kahteen osaan: HAIKU-runot ja TANKA-runot. 
Sama henkilö voi osallistua kumpaankin osaan.
Haikun mitta on 5-7-5 tavua, tankan mitta on 5-7-5-7-7 tavua. 
Haikuun tulee sisältyä vuodenaikaa ilmaiseva sana (kigo). 
Sekä haikussa että tankassa sallitaan 1-2 tavun heitto.
Kummastakin ryhmästä palkitaan kaksi yksittäistä parasta runoa 
ja kaksi parasta kokoelmaa. Palkintoina on kirjoja.
Lisäksi julkaistaan arvostelijalautakunnan valitsemia runoja 
tekijän luvalla.
Arvostelijalautakunta: KAI NIEMINEN

JUNICHIRO OKURA
Kilpailutulokset julkaistaan vuoden 1984 ensimmäisessä j :senleh- 
dessä.

Runsasta osanottoa toivoen,
Jäsenlehden toimituskunta
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OTTEITA TIMO RAJAKANKAAN HAASTATTELUSTA 
)19.4. me kolme, Fusako Yoneya, Momoko Okada ja minä, haastattelim- 
'me varusmiespalvelustaan Santahaminassa suorittavaa Timo Rajakan
gasta. Timo selvitti meille ensin armeijan päiväjärjestyksen.
Klo 5.30-22.00 välille mahtui todella monenlaista toimintaa. Kos
ka on kyse armeijasta, sääntöjen noudattamista, järjestystä ja vaa
tetusta valvotaan hyvin tarkkaan. Armeijan säännöllisen elämän ja 
tiukan kurin ansiosta monet ovat huomattavsti parempikuntoisia pois 
päästessään kuin tullessaan.
Varusmiehet asuvat kymmenen hengen huoneissa ja nukkuvat kerros- 
sängyissä. Tällä hetkellä Santahaminassa on noin 1500 varusmies
palvelusta suorittavaa sotilasta ja noin 200 koulutuksesta vastaa
vaa henkilöä. Timo toimii varusmiesten luottamusmiehenä. Armei
jasta päästyään Timo aikoo joko jatkaa opintojaan tai hakeutua 
työelämään. Päämääränä hänellä on tietysti oman alansa, talous
tieteiden, Nobel-palkinto.
Tässä rauhan tyyssijalta näyttävässä maassa on kaikkien nuorukais
ten suoritettava asevelvollisuus. Meidän japanilaistenkin olisi 
hyvä ajatella asiaa vakavasti muistaen, että pohjalla on rakkaus 
omaa maata kohtaan ja oman maan suojeleminen. Kiitos Timol

Seisuke Okada



KULTTUURI VINKKEJÄ
[otaVALTA SYKSYLLÄ 1983 ILMESTYVÄÄ JAPANILAISTA KIRJALLISUUTTA:[

Shusaku Endo: SAMURAI
Vuonna 1613 lähti Japanista neljä samuraita länteen neuvottelemaan 
erikoislaatuisesta vaihtokaupasta: Japani tavoitteli kaupankäynnil
leen erioikeuksia ja tarjosi vastalahjaksi länsimaisille lähetys
saarnaajille toimilupaa Japanissa. Samurait matkasivat ensin 
Meksikoon, sieltä Espanjaan ja Italiaan. Japaniin he palasivat 
vuonna 162〇•
Shusaku Endo kuvaa romaanissaan tätä historiallista tapahtumaa.

SHUSETSU - japanilaisia kertojia
Tämä kirjailija Veikko Polameren kokoama antologia sisältää teks
tinäytteitä kuudeltatoista viime vuosisadan lopun ja tämän vuosi
sadan japanilaiselta kirjalijalta.
Japanilainen käsite shosetsu on länsimaista novellin käsitettä 
laajempi, niinpä novelleihin ja pienoisromaaneihin rinnastettavien 
tekstien ohella teoksessa on myös romaani- ja muistelmakatkelmia 
sekä mieteproosaa. __ _
Mukana ovat kirjailijat Ogai Mori, Doppo Kunikida, Soseki Natsume, 
Kafu Nagai, Naoya Shiga, Ryunosuke Akutagawa, Sunao Tokunaga, 
Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata, Atsushi Nakajima, Osamu 
Dazai, Fumiko Hayashi, Shohei Öoka, Yukio Mishima, Yasushi Inoue 
ja Shintaro Ishihara.
Kirjailijoista annetaan myös tärkeimmät elämäkertatiedot. Lisäk
si teoksen lopussa on laaja kirjallisuusluettelo.

Miyamoto Musashi: MAA. VESI. TULI, TUULI ja TYHJYYS
Miyamoto Musashi (1584-1645) oli samurai ja hänestä tuli yksi 
Japanin kuuluisimmista sotureista. Tämän teoksensa hän kirjoit
ti vähän ennen kuolemaansa. Teos sisältää samurain,'miekan 一 
tien1 -kulkijan elämänohjeita.

Yukio Mishima: KULTAINEN TEMPPELI
Kultainen temppeli kuvaa nuoren buddhalaisen pappiskokelaan kehi
tystä ihmisarasta, änkyttävästä pojasta tuhopolttajaksi. Poika 
on etsinyt yhteyttä ikätovereihinsa, mutta on kokenut pettymyksiä, 
jotka ovat synnyttäneet kapinahenkeä ja yhä voimistuvia epäilyk
siä hyvyyden voimasta. Kultaisen temppelin kauneus vangitsee 
hänet lopulta niin, ettei hän enää pääse sen vetovoimasta irti 
ja muuttuu pahuuden välikappaleeksi.

Shikibu Murasaki: GENJIN TARTNA 3 - Pilviverho
Genjin tarina on yhä Japanin kirjallisuuden arvostetuimpia 
teoksia.
Tätä ennen ovat ilmestyneet Kirsikankukkajuhla ja Tuuli männyissä. 
Nyt ilmestyvä tarinan kolmas osa kuvaa Genjin, keisarin pojan 
suurta rakennushanketta: uuden palatsin pystyttämistä Kiotoon.

ARTIKKELEITA

Pirjo-Riitta Kuusikko: Genjin tarina. Kanava n:〇 4,1983.



19

NÄIN VOIT TILATA THE EAST-LEHDEN:
Lähetä valuuttashekki ja tilauslomake
THE EAST PUBLICATIONS,Inc. 
19-7-101,Minami-Azabu 3 
Minato-ku, 
Tokyo, Japan
Tilauslomakkeen sijasta voit lähettää kirjeen, mistä 
nimesi, osoitteesi, oletko vanha vai uusi tilaaja ja 
lehden yhdeksi, kahdeksi vai kolmeksi vuodeksi.

käy ilmi 
haluatko

Tilaushinnat:
1 vuosi
2 vuotta
3 vuotta

numeroa
)

US dollars 
w

18.50, tai yen
36.00 M
50.00 w

3,900
7,750
10,500



20

HARRASTUSPI I Rl T

Kirjallisuus

Laulu-piiri Japanilaisista lauluista kiinnostuneet, otta
kaa yhteys Hiroyuki Taniguchiin. Seuraava 
kokous on suunniteltu pidettävän 8.10 
klo 15.00-17.0〇. Soitelkaa： 
Puh. 882 272
Csoite: Avaruuskatu 3 H 142, Espoo 21

Shogi-piiri===========&： Shogi-piiri kokoontuu 2.10 Hiroshi Masudan 
luona,16.10 Seisuke Okadan luona.
Aika: klo 14.00-18.00
Puh.: Masuda 810 506

Okada 876 4639
Lokakuusta lähtien kokoonnutaan joka kuukau
den ensimmäinen ja kolmas sunnuntai. Kaikki 
kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita 
mukaan：

Tänä syksynä Otava julkaisee runsaasti japani- 
laista kirjallisuutta. Veikko Polameren kokoa
man antologian ilmestyminen on erityisen ilah
duttavaa .Lisäksi tulevat uusi painos Yukio 
Mishiman Kultaisesta paviljongista, Genjin ta
rinan 3. osa, Shusaku Endon Samurai sekä Miya
moto Musashin Gorin no sho Samppa Lahdenperän 
suomentamana.
Syksyn kirjallisuusilta on tarkoitus järjestää 
näiden teosten ympärille. Ajankohta ym. ilmoi
tetaan tarkemmin välitiedotteessa.

Kielipallo Kielipallo kokoontuu maanantaisin klo 18 14.11,
28.11 ja 12.12 Keiko Yoshizakin luona, 
osoite: Väinölänk.15 E 64, puh. 795151.





JAPANIN LUENNOT
JAPANIN OPINNOT HELSINGIN YLIOPISTOSSA:

Japanin kieli I
sl + kl ma ja ke 15-17 Bulev.18 Is 32
Yamasaki, alkaa 12.9. ja 16.1.

Japanin kieli II
sl + kl ti 15-17 Kirkkok. 6 Is 2 ja to 15-17 Bulev.18 Is 52 
Yamasaki, alkaa 13.9. ja 17.1.

Japanin kieli III
sl + kl ma 17-19 Bulev.18 Is 52
Yamasaki, alkaa 12.9. ja 16.1.

Japanin kieli IV
sl + kl ke 17-19 Bulev.18 Is 52
Yamasaki, alkaa 14.9. ja 18.1.

Japanin kielen keskusteluharjoituksia
sl to 17-19 Bulev.18 Is 25 ja kl to 17-19 Bulev.18 Is 52 
Yamasaki, alkaa 15.9. ja 19.1.

Japanin kulttuurihistoria
sl + kl ti 1S-20 Kirkkok. 6 Is 2
Kuusikko, alkaa 13.9. ja 17.1.

JAPANIN HISTORIAN LUENNOT HELSINGIN YLIOPISTOSSA KEV/J-.LI.Ä 1984
ma 10-12 Is XIII, HeMn, alkaa 16.1.

JAPANIN KIELTX HELSINGIN TYÖVÄENOPISTOSSA：
1.vuosikurssi
Ti 17-18.50 Aleksis Kiven koulu
op. Marjatta Masuda, oppikirja: Kawata, Japanin kieli.

SUOPENKIEUNEN JAPANIN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan kirjoittamasta oppikirjasta 'Japanin kieli * on 
ilmestynyt uusi painos keväällä -85. Kirjan hinta on JKY:n jä
senille 30 mk, muille 40 mk. Kirjalliset tilaukset: Helena Gray, 
Kauppalantie 10 A 6, 00320 Helsinki 32.
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KIRJASTOMME UUDET HANKINNAT:

Lewis Bush, New Japanalia-Past and Present. The Japan Times, 
Tokio 1977, 272 s.
Discover Japan, voi.1: Words, customs and concepts. Kodansha 
International, Tokio 1982, 208 s.
Japanese Etiquette: An introduction, 25th ed. Charles E. Tuttle 
Company, Tokio 1982,157 s.
Donald Keene, Appreciations of Japanese Culture. Kodansha Inter
national, Tokio 1981,343 s.

)E・ Dale Saunders, Buddhism in Japan - With an Outline of Its 
Origins in India. Charles E. Tuttle Company, Tokio 1980, 328 s.

OTAVALTA OLEMME SAANEET LAHJOITUKSENA:
Shusaku Endo, Samurai, 367 s.
Shösetsu - japanilaisia kertojia, koonnut Veikko Polameri, 368 s.
Yukio Mishima, Kultainen temppeli, 237 s.
Shikibu Murasaki, Genjin tarina 3 - Pilviverho.
Miyamoto Musashi, Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys.

Kirjastomme järjestetään uudelleen ja esim, uudet hankinnat ja 
lahjoitukset eivät ole vielä lainattavissa, mutta toivottavasti 
mahdollisimman pian lähitulevaisuudessa. Kirjastomme osoite on: 
Riitta Rouhiainen, 4.linja 18 A 2, Hki 53, puh. 712014.

Julkaisija
Japanilaisen kulttuurin 
ystävät ry.
PL 305, 00101 H:ki 10
4. vuosikerta, nro 2-3
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Päätoimittaja
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Kurtinkuja 4
02780 Espoo 78 puh. 810506

Toimituskunta
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