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PÄÄTOIMITTAJALTA

Mennyt kesä lienee tuonut ennätysmäisen määrän japanilaisia matkus
tavaisia Suomeen, eikä päinvastainen suomalaisten turistien virta 
Japaniin päin siinä paljoa hävinne päätellen siitä, että kesäkuun 
alusta kahteen suoraan viikkovuöroon lisätyt lennot ovat olleet 
täyteen varatut ・ 
Matkailijoiden lisääntymisen myötä kasvaa myös matkailualan tiedon 
tarve. Suomessa matkatoimistoilla on hyvin vähän Japania koskevaa 
materiaalia. Suomenkielistä matkakirjallisuutta Japanin osalta 
on tuskin ollenkaan. On mainittava kuitenkin mainio yhdistyksemme 
jäsenten Kyllikki Villan ja Samppa Lahdenperän toimittama HMatkai
li jän Japani'1, joka onkin lähes ainoa. Yleistietoa kaivataan 
lisää.
Japanilaiset matkustavat lyhyistä lomistaan huolimatta paljon, sekä 
ulkomaille että kotimaassaan. Siksipä matkakirjallisuus kukoistaa 
ja Japanissa ilmestyy myös lukuisia matkailualan aikakauslehtiä. 
Kullakin matkailijalla on omat motiivinsa matkakohdetta valitessaan. 
Helpoin tapa on valita jokin paikkakunta ja tutustua sen tarjoamiin 
nähtävyyksiin. Japanilaisissa matkailualan julkaisuissa on erinomai
sia artikkeleita ja matkavihjeitä myös toisenlaisista matkoista. 
Matkareitti valitaan jonkin teema-aiheen mukaan. Matka voisi olla 
esimerkiksi りKirja丄lisuusmatka", jolloin matka suunnitellaan jonkun 
kirjailijan tai kirjailijoiden syntymä- tai asumapaikkakunnille, tai 
peräti kirjan tapahtumapaikoille. Matka voi olla myös kiertoreitti 
kuumalta lähteeltä toiselle. Kulinaristin，matkavaellus etsii maku
aistia tyydyttäviä yhä uusia erilaisempia eri seutujen erikoisruoka- 
lajeja.
Tämänkaltainen '•maantieto'1 Japanista olisi valmiina koosteina terve- 
tullutta. Tänä keväänä olisi Suomessakin melkeinpä voinut suunni
tella lomaohjelmansa Japani-aiheen mukaan. Helsinki-No-Lahden Japa- 
niviikko-Lahden kirjailijakokous-Karjaan kitarafestivaali-Kuhmon 
kamarimusiikki- Helsinki-pakkausnäyttely-Ukiyoe-näyttely . 
Tapahtumia on ollut riittämiin. 
Kesän japanilaisvieraista esittelemme tässä numerossa Midori ja 
Shizuo Takahashin, jotka Suomalais-Japanilaisen kirjallisuuden 
seuran perustajina ovat monelle meistä ennestään tuttuja ja tiedäm
me heidän suuren panoksensa Suomalaisen kirjallisuuden tunnetuksi 
tekemisessä Japanissa.

Tuija Seppänen
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編集長より

この夏には記録的な数の日本人旅行者がフィンランドを訪れました。六月の初めから週二 

便に増やされた点行便が常に満員であったことからすれば、フィンランド人ツーリストも負 

けず劣らず日本へなだれ込んだようです。

日本への観光客が増えるにつれ、観光情報の需要も増してきました。フィンランドの旅行代 

理店にある日本関係の観光資料は数がごく限られています。フィンランド語で書かれたもの 

となると、ないに等しいと言えます。それでも、ひとつ、当会の会員である、キュッリッキ・ヴィ 

ッラとサンッパ•ラフデンペラ両氏による好著、「旅行者の日本（Matkailijan Japani）Jをあ 

げることがでさます。しかしこれが唯一の案内書であるといってもよく、日本の事情を伝えて 

くれる資料が増えることが望まれます。

日本人は休暇が少ないにもかかわらず外国へ、また国内でも盛んに旅行します。そのおか 

げで書店には旅行案内書が花盛り。季刊の旅行誌もたくさん出ています。

旅行者は旅のt］的地を選ぶにあたって自分なりの動機を持っています。最も手軽なのはど 

こかの観光地を選んで、その名所を訪れてみるというやり方です。日本の旅行出版物には魅力 

的な記事が掲載されていますが、同時に、趣向を変えた旅のためのアイデアも盛り込まれてい 

ます。特定のテーマにちなむ旅がそれです。例えば「文学の旅」では、作家の生地あるいは居住 

地を訪れたり、更には物語の舞台となった匕地へ足を運ぶことすらあります。このほかに温泉 

地巡りや、上地料理を求めて各地を渡り歩く、味覚の旅なども企画されます。この手の情報が「日 

本地理Iとしてまとめられれば我々の歓迎するところです。

この春にはフィンランドでも、休日ごとに日本をめぐることができたと言えるほどに、日本 

文化関係の催しが盛んでした。能の公演（ヘルシンキ）-日本週間（ラハティ）一文学者会 

議（ラハティ）ーギター •フェスティバル（カルヤー）-室内音楽祭（クフモ）ー「包む」展、 

浮世絵展（ヘルシンキ）など、催し事にこと欠きませんでした。

この夏のH本人訪問者の内、今号では高橋静男•祟夫妻を紹介します。この二人は日本フィ 

ンランド文学協会の設立者として当会でも知る人は多く、フィンランド文学を日本で紹介す 

る彼等の努力には大いなるものがあります。

トウィヤ•セッパネン
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SUOMALAISEN RUNOUDEN JA KIRJALLISUUDEN ILTA

Huhtikuun 22 päivänä vietettiin Tokion Minemi-Aoyemessa sijait
sevan Petsusen-kain harjoittelukeskuksen tiloissa suomalaisen
runouden ja kirjallisuuden iltaa. feematilaisuuden vieraina oli 
kaksi suomalaista runoilijaa sekä Suomen kirjallisuuden tiedotus
keskuksen edustaja Marja-Leena Hautalin. Tapahtumaa suunnitel
tiin puolisen vuotta eli edellisen vuoden kesästä alkaen, ja sen 
taustatukena toimivat Japanin nykyrunoilijoiden yhdistys sekä 
Hokuo Bunka Kyokei. Kunnia tilaisuuden järjestämisestä kuuluu 
kuitenkin erityisesti Japanilaisen Kulttuurin Ystävät r.y.:n 
kunniapuheenjohtajalle, Japanin entiselle Suomen suurlähettilääl
le Hitomi Tetgusaburolle• Tässä yhteydessä on erityisesti mai
nittava, että ilman häntä tilaisuutta tuskin olisi saatu aikaan. 
Suurlähettiläs Hitomin lisäksi järjestelyissä avusti myös joukko 
entisiä jaoanilaisia Lahden kirjailijakokouksen osallistujia, mm. 
' Yanaihara Isaku, Kato Shuichi, Koynma Hiroshi js Nakamura Shin- 
Ichiro . Kolme vuotta sit ten Suomessa vieraillut Kanzei-ryu 
No-ryhmä tarjosi tilaisuudelle tilat. Kanzei Hideon ystävyyden 
osoituksena saimme nauttia myös heidän esittämästään Akutagawa 
Ryunosuken 1Somonista*.HagiwaraTetsuko, heidän managerinsa, hoiti 
salijärjestelyt samalla tarmokkuudella kuin oli tehnyt Helsingis
säkin ja rouva Momose otti vastaan vieraita. Tapahtuman järjes
telyihin osallistui valtaosa Suomeen jollakin tavoin liittyvistä 
henkilöisti! Taloudellisen tuen saimme Suomen opetusministeriöl
tä sekä Japen Foundationiste.
Lähdin itse jo viikkoa ennen varsinaista tilaisuutta kohti Tokio
ta Helsingistä valmistelujen vuoksi. Juuri ennen koneeseen nou
semistani jouduin lisäämään Japanin viemisiin! järkyttävän tiedon. 
Toinen suomalaisista osallistujista, akateemikko Aale Tynni oli 
saanut äkillisen sydänkohtauksen, je oli näin ollen estynyt te
kemään matkaa, josta hän oli niin kovasti etukäteen iloinnut. 
Ilmoitin asiasta suurlähettiläs Hitomille heti Naritaan saavut
tuani, ja hän oli hyvin huolestunut. Tapesimme seuraavana päivä
nä keskustelIäksemme asiasta ja päätimme yrittää saada toisen ru
noilijan täyttämään paikan. Maanantaina otin pikaisesti yhtey
den Suomeen ja runoilija Pentti Saaritsa lupautui lähtemään Japa
niin. Lars Hulden, Pentti Saaritsa ja Mnrja-Leena Hautalin saa
puivat Naritaan 20 päivänä, jolloin sain käteeni Saaritsan runot. 
Ryhdyin heti kääntämään niitä japaniksi ja luovutin ne edelleen 
seuraavana päivinä Hamada Sumikolle9 ,jonka oli tarkoitus Isueua 
runot tilaisuudessa.
Kun huhtikuun 22 päivä vihdoin saapui, ei taivts näyttänyt lupaa- 
valta• Ketselleasamme ennen tilaisuudsn alkua sadetta enteile
viä pilviä laskimme toisillemme leikkiä :nEhkä on parempi, ottä 
jokainen puheenvuoronsa jälkeen siirtyy katsomoon, on vähemmän 
tyhjiä tuoleja..・”・ Pelko oli turha, sillä kuuden aikoihin ylei
söä oli jo melko paljon saapuvilla je tilaisuuden alkaessa sali 
oli j〇 aiven täysi• Kuulimme jälkeenpäin, että teet terin etei
sen kenkälokerikko, johon mahtuu 200 paria kenkiä, oli osoittau
tunut liian pieneksi.



フィンランドの詩と文学のタべ

4月22日、東京・南青山の鏡仙会能楽研修所の能舞台で「フィンランドの詩と 
文学の夕べ」がフィンランドからの詩人二人とフィンラント.文学インフォメー 

シ ョ ンセンターのマルヤーレーナ・ラウタリン所長を迎え行なわれました。

計両は昨年夏から始められ、半年で実現という急ピッチで行なわれました。主 
催は、日木現代詩人会と北欧文化協会で、実際の世話役は友の会名誉会長、人 
見鐵三郎前駐フィンラント•大使でした。人見前大使なしには今回の企画も実現 

されていなかったのも事実であったと、ここに一言付け加えるペきでしょう。 
人見前大使を囲んでラハティ国際作家会議に訪れたことのある矢内原伊作、加 

藤周一、小山弘志、中村真一郎各氏に協,力していただき、会場は3年前フィン 
ランドを訪れた観世流の憐仙会の舞台をお、借りしました。そして観世栄夫氏自 

らが、友情出演として芥川危之介の「相聞」を舞って下さり、マネージャーの 
荻原達子さんが鋳仙会のヘルシンキ公演の時と同様、会場整理をして下さり、 

百瀬夫人も入口の整理をして助けて下さいすした。今までのフィンランド関係 
者全員で助けていただいたという感じでした。経済面では、フィンラント・政府 
文部省と国際交流辰金のバックアップで実現したものです。
私は、詩人たちより$ 一週間早い4月12日にヘルシンキを発ち、日本での準備 
に向い・ましたが、飛行機に乗る直前、大変なニュースを日本に運ばなければな 

らなくな・ってしはつたのです。来日を予定されてお、り、それを非常に楽しみに 
されていたアーレ・テユン二女史が心臓発作で倒れられ、日本に来られなくな 

ってしまいすした。成田から早速、人見前大使にこの旨伝えると、大使も困り 
果てた様子でした，諜日、お、会いして前後策を話し合いましたが、とにかく代 
理の人をよこしてもらうよう努力しようということになり、月曜日に早速フィ 

ンランドに連絡をとり、ペンツティ•サーリッア氏の来日が決唾り、ようやく 
予定通り二人の来日が確定したのです。4月20日、ラルス・フルデン教授、ペ 

ンツティ・サーリッア氏及びラウタリン女史を成田に迎えた後、私は早速、ペ 

ンツティ•サーリツァ氏の詩の翻訳にかかり、次の日に朗読者の浜田寸射子さ 
んに原稿を手渡しました。

•さて4月22日いよいよ当日となったわけですが、今にも降り出しそうな空模様 
に、私たちは「一人出番が済んだら舞台から降りて交替に聴き手になりましょ 

う。」等と冗談を言っていましたが、実際6時近くなるとお客さんもかなり来 

てくれ、いざ開演の時間になると客席は一杯になり、後で聞いた話しでは200 
個ある能楽堂の下駄箱が足らなくなったという話しです。

その中で日本の現在の詩の世界を代表する詩人大岡信氏の紹介と司会によって 
詩と文学の夕べが始まり、まずはフルデン教授が「カレワラ150年祭とその現 

代文学への影響」と題して講演されました。この講演については4月26日付の 
朝日新關が「点描」という欄で扱っているので、話しがどう受け取られたかを 
参考までに引用してみたいと思います。

「フィンラント・の民族意識の高揚にカレワラは大きな意味をもってき 

た。かつてのシベリウスをはじめ現代もわが国の音楽、美術、演劇、 
文学のインスピレーションの源となっている。」と説明した。さらに 

「いかなる学問より、詩の方が人類全体に大きな影響力を与えたこと 

をだれが疑えよ5 〇 Jという19世紀のある政治家（スネルマン:著者



Näissä tunnelmissa alkaneen suomalaisen runouden ja kirjallisuu
den illan avasi ja juonsi Japanin nykyrunoilijoita ja kirjalli
suuspiirejä edustava runoilija Ooka Makoto«Aluksi professori Huldan 
kertoi Kalevalan 150-vuotisjuhlavuodesta ja Kalevalan nykyru
nouteen antamista vaikutteista. Tämä alustus antoi aiheen Asa
hi Shinbunin 26 päivänä ilmestyneen numeron ** Tenbyo M-pels- 
talle• Se kertonee hiuksn siitä, millä tavoin tapahtuma otet
tiin vastaan. Artikkelissa sanottiin nm. seuraavasti：

"Suomalaisten kansallistunteen kohoemiselle on Kaleve
lalla ollut suuri merkitys. Se on ollut innoituksen 
lähde Sibeliuksen musiikista, kuvataiteisiin, teatte
ritaiteeseen sekä kirjallisuuteen**

ja edelleen;
” Voiko kukaan epäillä, etteikö juuri runous, enemmän 
kuin mikään muu tiede olisi ollut suurin vaikuttaja 
ihmiskunnalle ■ viitaten erääseen 1800-luvun polii
tikkoon (Snellmanniin, kirj • huora.) ** runouden voima 
on säilynyt nykyisyyteen esti ja siinä on ihmisenä 
elämisen ydin**

Yleisön joukossa nähtiin myös Watanabe Shujo , jolla on vah
vat siteet Suomeen. Jotkut kuulijoista tekivät ahkerasti 
muistiinpanoja puheenvaorojen ajan ja joukossa näkyi myös mo
nia tuttuja kasvoja Helsingin opiskeluajoilta.
Esitelmien jälkeen saimme kuulla runoja lausuttuina. Ensiksi 
Marja-Leena Hautalin luki Aale Tynnin ** Kettu nousee metsäisel
le vuorelle ** ja ** Uusi kevät ** runot. Sen jälkeen olivat vuo
rossa Huldenin ** Gryningen kommar tyst M, ** Maskarnas mummel 
har ** ja mm. ** Manniskän har en gång Lopuksi lausuttiin Pent
ti Saaritsan kolme runoa *' kukaan ei kertonut M, ** insomnia *' 
ja ** Viesti **. Ennen jokaista runoa Hamada Sumiko luki ne ja
paniksi ja yleisö tuntui nauttivan niistä loppuun asti.
filaisuuden jälkeen oli osallistujien kunniaksi järjestetty 
illalliset, jossa Sakai Heiko emännöi ja nykyrunoilijoiden yh
distyksen herra Xarltan johdolla käytettiin puheenvuoroja puo
lin ja toisin. Yli puolet japanilaisista eturivin runoilijois
ta oli läsnä je he kertoivat vaikutelmiaan kolmen suomalaisen 
runoilijavieraan runoista. Runoista ehkä eniten herätti sympa
tiaa Huldenin ** Människan har en gång **. Illallisen päättyessä 
kello 23 aikaan, meitä odotti ulkona rankkasade.

Seuraavana päivänä, 23huhtikuuta pidettiin Roppongin Kokusai 
Bunka Kaikanissa keskustelutilaisuus, jossa puhuttiin maittem
me välisestä kulttuurivaihdosta Suomen Tokion suuriähetystön 
lehdistöattashean Kauko Laitisen johdolla. Paikalla oli kir
jallisuuden edustajien lisäksi kielitieteen, kansatieteen ja 
musiikin edustajia. Suurlähettilään puolesta tarjosi Benjamin 
Bassin illallisen, joka sujui miellyttävän tunnelman vallitessa•
Kulttuurivaihto on vilkkaimmillaan: toukokuussa No-vierailu 
Suomessa, kesäkuun Lahden kansainvälinen kirjailijakokous sekä 
lokakuussa Tokiossa pidettävä Kalevala-näyttely je sen yhtey
dessä pidettävä symposiumi ovat sen todisteina. Tämänkertaisen 
runouden ja kirjallisuuden illan kaltainen vuorovaikutus, jossa 
on mahdollisuus sa&da solmia henkilökohtaisia kontakteja ja
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注）の河葉を引用、「その詩の力は現代にも残ってお、リ、人間として 
生きる生き方の核心そのものである。」と語った。

会場には渡辺忠恕氏らフィンランドと強いつながりを持つ方もみえ、熱心にメ 

モを取る人びとや、かつてヘルシンキで勉強してした顔なじみも見受けられま 
した。

講演のあとは詩の朗読に移り、唾ずは来日できなかったテユン二女史の二つの 

詩「きつねはうっそうたる山に登る」、「新しい春」をラウタリン・さんが代読、 
続いてフルデン教授が「みみずたちのつぶやきが• • • J、「象明は音もなく 

...J、「仲あるとき• • ・」、「前を見て」、「わたしは田舎の青年団の… 

」、「夏は帆を上げ...一Iの六つの詩を、そして最後にサーリッア氏が「誰 
も踊!;がこんなにも• • ・」、「眠れぬ夜」、「知らせ」の三詩を朗読し、そ 

れぞれの詩の前に浜田寸射子さんの日本語の朗読があり、聴衆も終わりまで楽 
しんで聞いてくれたようです。
その後は有志だけの夕食会に移りましたが、坂井冷子夫人にお世話になり、現 

代詩人会の H!理事長の司会でスピーチも行われ、半数以上を占めた日本のー 
流の詩人たちが、三人のフィンランドの詩人たちそれぞれの詩について共感を 

得たと述べていました。中でもフルデン教授の「昔あるとき・..」という詩 
に賛辞が集ったようです。11時に夕食会が終わり外に出ると外はどしゃ降りの 
雨になっていました。
翌23日は六本木の国際文化会館で、両国間の文化交流についての話し合いがフ 

インランド大使館報道•文化担当官力ウコ・ライティネン氏の主催で開かれ、 

文学関係者のほか、言語学、民族学、音楽その他の専門家をまじえて行われ・ま 
した。その後、ベンジャミン•バミン代理大使の夕食のもてなしを受け、和気 
あいあいの話し合いとなりました。
5月末にはヘルシンキで能が上演され、6月中ばにはラハティ国際作家会議が行 

われ、10月には東京でカレワラの展覧会及びシンポジウムが行われる等今後も 
文化交流は盛んになりますが、今回の詩と文学の夕べのように相手の国の人を 

知り、実際にお、互に心と心のふれあいを持った人びとが結束して助け合いその 

輪を広げて行くことが真の文化交流の核心であろうと思います。

初めてのフィンラント•から日本への生きた詩と文学の紹介は充分に日本人の心 
をとらえることに成功したと言えるでしょう。

大倉純一郎
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toimia yhdessä, lisännee sitä entisestään ja on mielestäni kult
tuurivaihtoa parhaimmillaan•
Uskon, että elävä runous, jota nyt ensimmäistä kertaa esitel
tiin Japanissa löysi tiensä japanilaisten sydämiin ja voimme 
pitää tilaisuutta onnistuneena.
Kunniapuheenjohtajamme Hitomi feteusaburo saapuu syyskuun lo
pulla Suomeen Suomen opetusministeriön kutsumana• Kutsu on 
kiitollisuuden osoitus opetusministeriöltä suurlähettiläs Hi- 
tomin suuriarvoisesta työstä kulttuurivaihtomme hyväksi.

Ookura Junichiro
VIERAITA JAPANISTA

Tokiossa Minami-Aoyamassa on ollut muutaman neliön ja kolmen
tuhannen niteen suuruinen paikka Suomea. Paikka on ollut 
varsinainen ” henkireikä ” monelle suomalaiselle, Siellä ön 
moni tyydyttänyt suomenkielisen kirjallisuuden nälkäänsä tei 
saanut muuten vain henkistä ravintoa suomalaisuuden nimissä» 
Arvasitte? paikka on tietysti Suomalais-Japanilaiaen kirjal
lisuuden Seura ja sen perustajien koti-kirjasto-työhuone Ta- 
kahasheilla. Midori ja Shizuo Takaheshi ovat parhaillaan Suo
messa ja kävin heitä tapaamassa• Japanissa heidät löytää ny
kyään Oosakasta, Kansainvälisen lastenkirjallisuuden tutkimue- 
keskuksssta•
-Miksi Oosakaan, Sisu?
- Minä olen siellä työssä. Oosakaan perustettiin noin vuosi 

sitten Osakan Kansainvälinen Lastenkirjallisuuden tutki
muskeskus ja olen sen palveluksessa tutkijana•

- Voitko kertoa lisää tutkimuskeskuksesta, mikä tämä insti
tuutti oikeastaan on?

- Osakan instituatti on ensimmäinen lastenkirjallisuudelle 
pyhitetty tutkimuslaitos. Se kerää tietoa lastenkirjalli
suudesta ympäri moailmaa• Siellä voi myös lainata kirjal
lisuutta ja käydä sitä lukemassa. Me voimme myös pitää siel
lä seminaareja ja kirjanäyttelyltä.

Esitteestä luen, että hanke on saanut alkunsa Wasedan Yliopis
ton professorin Shin Porigoen tekemästä kirjalahjoituksesta 
Osakan kuvernöörille, joka päätti perustaa instituutin, että 
lahjoituksesta olisi hyötyä mahdollisimman monille. Professo
ri Torigoen kokoelma oli suunnattoman laaja ja siinä oli arvok
kaita teoksia jo 18-luvulta asti. Institnnttihankkeen edistyes
sä lahjoituksia tuli koko ajan lisää ja kokoelma käsittää Jo 
73»000 nidettä ja 48*000 julkaisua.
- Kuinka sinä jouduit tähän mukaen?
- Lastenkirjallisuuden laitoksessa työskentelee tällä hetkellä

7 tutkijaa• Kuusi heistä tutkii ainoastaan nuorisokirjalli
suutta • Jokainen joutuu myös vuorollaan vastaamaan keskuk
seen tulleisiin kysymyksiin. Me saamme päivittäin kymmeniä 
tiedusteluja, kysyjinä on sekä professoreita, että lapsia. 
Kävi ilmi, että kansanrunouteen liittyviä kysymyksiä tehtiin 
hyvin paljon ja siksi tarvittiin henkilö joka on perehtynyt 
kansatieteeseen. Niin minua pyydettiin tähän tehtävään.
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- Olette nyt täällä Suomessa. Liittyykö tämänkertainen matkan
ne jollakin tavoin kansanrunouteen?

Midori ottaa puheenvuoron,
- Me olemme pitäneet tapanamme käydä Suomessa aina joka kolmas 

tai neljäs vuosi, että pysymme w Suomen tuntumassa ", työs- 
kentelemmehän suomalaisen kirjallisuuden parissa. Tämä on 
tavallaan yksi niitä käyntejämme.... mutta tänä vuonnahan on 
Kalevalan juhlavuosi, se on toki jo riittävä syy.

- Olenkohan kysynyt teiltä mikä teidät alunperin sai kiinnostu
maan Suomesta?

- Kansanrunouden tutkimuksessa Suomi on meidän mielestäm
me maailman huippumaita. Ja silloin, opiskeluaikoinamme 
halusimme.. tai oikeastaan Sisun idea se oli.. valita 
maa joka ei vielä ollut niin tunnettu Japanissa.

- Olette kääntäneet useita kirjoja japaniksi, sinä Midori 
olet velinnut lastenkirjallisuuden ja Sisu on kirjoitta
nut lukuisia artikkeleita aiheesta• Miksi Juuri kansan
runous on teitä kiehtonut?

- Kansanrunouden avulla voimme paremmin ymmärtää suomalais
ta kirjallieuutta ja suomalaisia

- Tarkoitatko, että sen vaikutus näkyy nykykirjallisuudessa?
- Kyllä varmasti, en tosin ole sillä tavalla sitä koskaan 

tullut miettineeksi, mutta kieli kuitenkin on sama jota 
ihmiset nytkin käyttävät. Ja on hyvin tärkeät tutkia sil
loin myös alkuperäistä kieltä ja kirjallisuutta.

- Minkälainen ohjelma teillä täällä Suomessa on?
- Voi meillä on niin kiire• Pällä kertas matkamme kestää al

le kuukauden ja paljon pitäisi ehtiä. Me tapaamme kirjai
lijoita ja kustantajia. Tänään kävimme mainostelevisiossa. 
Yritämme hoitaa entisiä ja solmia uusia yhteyksiä. Me ta
paamme palJori ihmisiä, huomenna meillä on tarkoitus mennä 
Tampereelle• Esittelemme myös lastenkirjallisuuden laitoksen 
toimintaa•

- Tampereelle?
- Niin, siellä on suomalainen nuorisokirjallisuuden tutkimus

keskus, jojjsa vierailemme myös.
■ Onko teillä Sisu Osakassa paljon tällaista eri maiden välis

tä vuorovaikutusta?
- Ei vielä, nutta kuten säätiön nimi jo kertoo, on sen tarkoi

tus kerätä tietoa eri puolilta maailmaa. Sitten voimme vaih
taa tietojajn hyödyttää lastenkirjallisuudcr. tutkimusta yleen
säkin. Tampere on juuri sen vuoksi ohjelmassemme, että nyt 
vuorovaikutus alkaisi. Tampereen tutkimuskeskus on hyvin 
pieni: siellä on vasta yksi tutkija.

- Olette aina tottuneet vapaampaan aikatauluun. Kuinka nyt, 
ehditkö ollenkaan tehdä omaa kirjoitustyötä? Eikö Osakaan 
muuttaminen vaatinut miettimisaikaa?

- Kyllä tavallaan (Midori puuttuu puheeseen) siinä onkin Si
sulle yksi vaikeus..
-Työ tutkimuskeskuksessa on kellonaikaan sidottu. Toisaalta 

taas tuntui luonnollisoltakin lähteä. Me tiesimme tästä 
projektista jo sen suunnitteluvaiheessa. Ja koska on kysy
mys tärkeästä asiasta päätimme lähteä. Ja sitä paitsi, on- 9



hen minulla lomat ja illat. Viikonloput mukaanluettuna 180 
päivää vuodessa aikaa omistautua omalle kirjoitustyölleni. 
(Sisu on ikuinen optimisti! haast. huom.)

- Lopuksi, mikä teille on Suomi?
- Se on haju, tuoksu. Suomen haju. Luonto. Hiljaisuus• Ihmi

set . Ystävät. Kaikki.

Midorin ja Sisun vieraanvaraisuus ei ole yhtään vähempää Helsin
gissä kuin Tokiossakaen; kiireestään ja tiukasta ohjelmastaan 
huolimatta he tarjosivat tutkija-asunnossaan oikean japani
laisen aterian riiseineen, misoshiruineen, kalaa, noria. Oli
pa Midori keksinyt käydä torilta pyytämässä Daikonin varsia 
joista hän oli jo ehtinyt tehdä tsukemonoa. ( Omana salaisuu
tenani pidän, että saimme myös kirsikoita, japanilaisia makei
sia ja, ja, )Voiko ystävyydeltä enempää toivoa?

Suomalaisen kirjallisuuden nälän voi edelleen tyydyttää Tokios
sa . Sisu kertoi, että he toivat mukanaan vain kaksi kolmasosaa 
kirjoista Osakaan. Yksi kolmasosa on edelleen Tokiossa. Paitsi 
tietysti jos nälkä kasvaa kovin suureksi•••

Tuija Seppänen
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日本から文学者来る

「さて皆さん、本日は日本文化友の会主催の、文学者を囲む集まりへようこそおいでください 

ました。ラハティ文学者会議が行なわれる年ごとに、H本人ゲストを本来の会議に先がけて当会 

の席に招くことができることは喜びであると同時に光栄の至りでもあります。今年もその伝統 

に従い、三人のゲストを皆さんに紹介致します。開高健氏、矢川澄子氏、それにもうじき到着予定 

の白石かずこ氏です。I

ロニー ・リョンウィスト会長がこう述べて、文学者を囲む集いが「マルツタ」ホテルのレスト 

ランで始まった。六月十イ日のことである。

会場には二十人ほどの文学愛好者が集まっていた。始めに作家であり翻訳家でもあるカイ・ 

ニエミネンがゲスト達を紹介し、彼等の作品と作家歴について概説を行った。席上、矢川と白石 

の詩がフィン・日両語で、あるいは英語で朗読された。

矢川は社会にひそむ女性の問題を作品に取り上げることで知られている。彼女は短編小説集 

のほかにエッセーも出版しており、最近では「猫という名の女|という題名の長編小説も発表し 

ている。この作品は英語に翻訳されている。席上その一部が朗読された。詩作においては矢川は 

言葉遊びを多用する。その多くは幾重にも織られた複雑なものである。

開高健の文学はカイ・ニエミネンの訳によりフィンランド語でも出されている。開高は短編 

以外に長編と旅行記も手懸けているが、彼の名を高めたジャンルのひとつに戦争ルポルタージコ 

がある。ちなみに彼は新聞•椎法のレポーターとして数年間ベトナム戦争とビアフラ戦争の取 

材に従事し、またスエズ動乱に際してもその成り行きを見守った。これらを経験したあと何事 

にも驚かなくなった、と開高は言う。彼は家庭と日常生活が戦争の真つ只中に引きずり込まれた 

戦線での現実を聴衆に語ってくれた。

戦争の描写に飽きた開高は人間のいない場所を求めてアマゾンの奥地へと旅した。そこで彼 

が見つけたものは、じゅうりんされたジャングルと、アメリカのマフィアに売るためにコカの 

葉の栽培を唯一の生業とする原住民達だった。

開高には釣りを取り上げた作品が多い。彼の自然描写の腕は一級である。

文学者ゲストの三人冃は少し遅れてロンドンから駆けつけた白石かずこである。彼女の詩は 

平和問題を取り上げたものが多い。矢川と同じく、白石も日本女性の地位の向上に並々ならぬ関 

心を持っている。

桔論的にいえば、この丨|の催しは仃意義であり、また日本の作家の仕事ぶりを知ることができ 

たことも収穫だった。

この日通訳を行った大倉純一郎はラハティでの国際文学者会議に列席しており、同会議の模 

様を次号に書く予定である。
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KIRJAILIJAVIERAITA JAPANISTA
"No niin hyvät ystävät, Te olette kaikki tervetulleita tänne Japa
nilaisen Kultturin Ystävät RY:n järjestämään kirjailijatapahtumaan. 
Meillähän on ollut traditio, että joka kerta kun tämä Lahden kirjai
lijakokous on, meillä on ollut ilo ja kunnia saada vieraiksemme 
japanilaisia kirjailijavieraita ennen varsinai sta Lahden kirjailija
kokousta. Niinpä meillä on taas tänä vuonna ilo saada esitellä 
Teille kolme kirjailijaa Kaiko Takeshi, Yagawa Sumiko ja Shiraishi 
Kazuko, joka saapuu myöhemmin...
Näin avasi JKY:n puheenjohtaja Ronny Rönnqvist Martta-Hotellin 
ravintolassa 15.06. pidetyn kirjailijatapahtuman.
Tilaisuuteen oli tullut par i s en kymm entä kirjallisuuden harrastajaa.
Aluksi kirjailijana ja kääntäjänä tuntemamme Kai Nieminen alusti 
tilaisuuden esittelemällä lyhyesti kirjailijavieraat sekä kerto- 
malla hiukan heidän tuotannostaan ja vaiheistaan kirjailijana. 
Tilaisuudessa luettiin myös Yagawan ja Shiraishin runoja sekä 
suomeksi että japaniksi kuin myös englanniksi.
Yagawa tunnetaan erityisesti siitä, että hän tuotannossaan käsit
telee usein yhteiskunnassa piileviä naisten ongelmia. Hän on 
julkaissut novellikokoelman lisäksi esseitä ja nyt viimeksi romaa
nin , jonka nimenä on "Mainen nimeltä kissa". Romaani on käännetty 
englanniksi ja saimme kuulla siitäkin näytteen.
Runoissaan Yagawa käyttää usein erilaisia sanaleikkejä, jotka ovat 
usein monikerroksisia.
Kaiko Takeshin kirjallisuutta on ilmestynyt myös suomeksi Kai 
Niemisen suomentamana. Paitsi romaaneja, Kaiko on kirjoittanut 
novelleja ja matkakertomuksia. Hän on niittänyt kuuluisuutta myös 
erityisesti sotareportaaseillaan, sillä hän työskenteli 5-6 vuotta 
sanomalehtien ja aikakauslehtien reportterina Vietnamin sodan, 
Biafran sodan aikana ja seurasi myös Suezin kriisiä.
Kaiko kertoi, ettei hän näiden vuosien jälkeen enää hämmästy mitään, 
ja kuvaili kuulijoille näkemäänsä rintamalla, jossa perheet ja joka
päiväinen elämä on tuotu keskelle sodan melskettä.
Kaiko kylläRtyi sodan kuvaamiseen ja matkusti Amazonille ollakseen 
ihmisten ulottumattomissa vain löytääkseen raiskatun sademetsän ja 
alueen alkuperäiset asukkaat, joiden ainoana elinkeinona oli koka- 
puun lehtien tuottaminen Amerikan mafialle.
Kaiko kirjoittaa paljon kalastuksesta ja on erinomainen luonnon
kuvaaja .
Kolmas kirjailijavieraista, hiukan myöhemmin suoraan Lontoosta 
saapunut Shiraishi Kazuko ottaa runoissaan kantaa rauhanasiaan• 
Hän, kuten Yagawakin seuraa myös tiiviisti naisen as emän kehitty
mistä Japanissa.
Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli mielenkiintoinen ja kuulijoille 
jäi mielikuva myös kirjailijan työskentelystä Japanissa. 
Tilaisuudessa tulkkina toiminut Junichiro Okura oli läsnä myös 
Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa ja on luvannut 
seuraavaan numeroomme katsauksen kokouksen kulusta.
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KUNISADA-PUUPIIR TÄJ Ä KABUKI-TLATTERISSA

Sinebrychoffin taidemuseo 30.8.-24.11.1985

Syksyn näyttelytapaus

Sinebrychoffin taidemuseossa avataan elokuun lopulla laaja näytte» 

ly, josso ensimmäisen kerran esitellään tähän asti lähes tuntemat

tomana pysynyt suuri puupiirroskokoelma, joka Antellin valtuuskun
nan toimesta hankittiin maahamme jo vuonna 1908, 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa japanilainen taide valloit

ti Euroopan ja japanilaiset puupiirrokset nousivat nopeasti suosi
tuiksi keräilykohteiksi. Ensimmäisten japanilaisen taiteen ihaili

joiden joukkoon lukeutuivat mm, useat impressionistit• Tiedetään 

myös esim, Vincent van Goghin saaneen runsaasti vaikutteita suur
ten puupiirtäj ien teoksista ja hän hankki niitä itselleen laajan 

kokoelman, johon kuuluu pitkälti toistasataa Kunisadan toosta. 
Suomikin oli mukana tässä kehityksessä ja japanilaisten puupiirrok
sien ensimmäinen laaja esittäytyminen tapahtui syksyllä 1897, jol

loin helsinkiläisessä Hagelstamin taidegalleriassa oli esillä usei

ta satoja numeroita käsittävä kokoelma ukiyo-e-taidetta, kakemono- 
ja ja vanhaa japanilaista taidekäsityötä. Suurten mestareiden, ku

ten Utamaron, Hokusain ja Hiroshigen puupiirrosten lisäksi näyt
teillä oli runsaasti muiden 170〇- ja 1800-luvuilla toimineiden puu- 
piirtäjien teoksia.

Kokoelma oli peräisin pariisilaisesta S. Bingin liikkeestä, joko 

oli ollut 1870-luvulta lähtien tärkeimpiä eurooppalaisia japanilai

sen taiteen ja taideteollisuuden keskuksia. Näyttelyn toi Suomeen 
taidekriitikko, kirjailija Julien Leclercq (1865-1901),joka toimi 

jonkun aikaa Bingin sihteerinä ja oli asiantuntijana luetteloinut 

mm. Edmond de Concourtin kuuluisan japanilaisen taiteen kokoelman. 

Helsingissä näyttely herätti kiinnostusta ja eräät mukana olleista 

teoksista voidaan yhä tavoittaa suomalaisista yksityiskokoelmista. 
-Näyttelystä ei kuitenkaan tehty yhtään julkista ostoa. Niiden ai

ka tuli vasta kymmenkunta vuotta myöhemmin,1908, jolloin Antellin 

valtuuskunta teki oloissamme ainutlaatuiseksi jääneen suuren puu
pi irro shank innon. -Tälläkin kerralla oli välittäjänä syntyperäinen
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ranskalainen, Helsingin yliopiston lehtori Jean Poirot (1873-1924). 
joka itsekin kuului puupiirrosten keräilijöihin ja oli tehnyt joi» 

takin hankintoja tunnetusta Adolf Weigel in antikvariaatista Leipzi» 

gistä. Poirot* n pyynnöstä Weigel oli keväällä 1908 tarjoutunut la» 

hettämään Suomeen nähtäväksi puupiirroksia ja muita taide»esineitä» 

Luonnol1isena kohteena oli Antellin valtuuskunta, joka H.F. Antel» 

Iin testamentti lahjoituksen runsaitten korkovarojen käyttäjänä oli 

vielä tuolloin ratkaisevan tärkeässä asemassa kartuttaessa maan 

keskusmuseoiden kulttuuri- ja taidehistoriallisia kokoelmia.

Weigelin lähetyksen pääosan muodostivat n, 600 Utagawan koulukun
nan (Toyokuni, Kunisada, Kunioshi) puupiirrosta, osin triptyykkei
nä ja diptyykkeinä. Lisäksi hän lähetti pienemmän valikoiman mm. 
Utamaron. Hokusain, Harunobun ym. puupiirroksia, kuvitetun käsi- 

kirjoit us rullan sekä keskiaikaisten silkkikankaiden malleja. >Ko» 

koelma siirtyi täydellisenä Antellin valtuuskunnalle 16.11.1908, 
kauppasumman ollessa 1581 smk. Teokset talletettiin edelleen Ate
neumin taidemuseon (nyk. Sinebrychoffin taidemuseossa) ja Taide
teollisuusmuseoon (kangasmallikokoelma).
Weigelilta saatu puupiirroskokoelma oli Utagawan koulukunnan teok
sien kohdalla harkitusti valikoitu ja se sisälsi melkein yksinomaan 

kabuki-teatteriin liittyviä kuvia. Ohuet. silkkiäispuun kaarnasta 

valmistetulle paperille painetut väripuupiirrokset saapuivat Suo

meen ilmeisen "alkuperäisessä" tilassa, osin irtolehtinä tai eri

pituisina rullina. Kokoelman laajuuden voidaan kuitenkin tässä ta

pauksessa katsoa korvaavan runsain mitoin eräiden lehtien heikon 

kunnon.
Kahta vuotta myöhemmin, jälleen Poirot'n välityksellä, Antellin 

valtuuskunta sai Weigelilta uuden lähetyksen mahdollista ostoa var
ten. Kokoelmiin liitettiin 9,5 m pituinen kuvarulla, "Uskolliset 

vasallit? jonka aiheena on ehkä kaikkein suosituin japanilainen ka
buki -näytelmä "Kanadehon chushingura? -Tarjottuja Toyokunin koulu
kunnan triptyykkejä ja diptyykkejä ei katsottu aiheelliseksi liit
tää kokoelmiin ja päätöstä perusteltiin sillä, ettei aikomuksena ol
lut "pyrkiä saamaan mitään täydellistä kokoelmao japanilaisia tai- 

detuotteita?
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Antellin puupiirroskokoelmaa ei sen jälkeen ole täydennetty jo sen 

kohtalona on ollut jäädä lähes kohdeksaksikymmeneksi vuodeksi vail» 

le ansoitsemoansa huomiota. Kiinnostus ukiyo-e-tciteeseen on tänä 

aikana jatkuvasti kasvanut ja Suomessa olevan kokoelman merkitys 

on sen myötä lisääntynyt.

Näyttely kuuluu Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmaan ja sen aikaan
saamisen on tehnyt mahdolliseksi Canon-yhtiön sponsorointi•

Marja Supinen
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PROFESSORI SUZUKI SUOMEEN ENSI VUONNA
Suzuki-soitonopetusmenetelmä on levinnyt 1970-luvun 
alusta lähtien Euroopassa ja sen käytön jatkuva 
laajeneminen on ilmeistä. Euroopassa on suzuki- 
opettajien, -oppilaiden ja -vanhempien yhteisorgani- 
saatioksi perustettu Euroopan Suzuki-yhdistys (Euro
pean Suzuki Association), jonka tehtävänä on mm. 
järjestää Euroopassa suzuki-kursseja ja leirejä. 
Viime huhtikuussa Iralannin Gorkissa pitämässään 
kokouksessa yhdistyksen hallitus päätti pyytää Suo
mea järjestämään vuoden 1986 yhteisleirin opettajil
le ja oppilaille. Aiemmat kurssit on järjestetty 
Tanskassa, Englannissa, Belgiassa, Ranskassa, Sak
sassa ja Irlannissa.
Koska tohtori Suzuki henkilökohtaisesti lupasi saapua 
kurssin opettajaksi ja hän täyttää syksyllä -85 
87 vuotta, Suomen Suzuki-yhdistys ja Keravan musiikki
koulu päättivät ottaa paikallisina organisaatioina 
vastuun kurssin järjestämisestä.

SUZUKI-SOITONOPETUSMENETELMÄSTÄ
Japanilaisen tohtori Shinichi Suzukin kehittämä äidinkielen opetus
tapaan pohjaava »oitonopetusmenetelmä on alkanut yhä enenevässä 
määrin kiinnostaa suomalaisia musiikkipedagogeja ja lasten vanhem
pia. Musi i kkikasvattaj ille menetelmän anti on varsinkin alkeia- 
pedagogiigan osalta todella tarpeellinen. Se antaa uutta tietoa 
pienten lasten musiikillisen kasvun mahdollisuuksista ja mikä pa
rasta, myös selkeät,lapsen kehityksen huomioon ottavat ohjeet 
opetuksen toteuttamiseksi. Vanhemmille menetelmä tarjoaa mahdolli
suuden osallistua lastensa soittotunneille. Heiltä se odottaa myös 
aktiivista kotiohjaajän roolia. Tämä puolestaan edellyttää riittä
vää tietoa päämääristä ja periaatteista samoin kuin päivittäiseen 
harjoitteluun liittyvistä seikoista.
Suzuki-menetelmä eroaa pääpiirteittäin ns. traditionaalisesta soi
tonopetuksesta lähinnä seuraavasti:
- oppimisen perustana on runsas musiikin kuuntelu
- lapsi voi aloittaa soi tonopiskelunsa jo noin 3-vuotiaana
- lapsi oppii soittotaidon matkimalla, toistamalla ja kertaamalla, 

ilman nuotteja
- harjoittelua tulee varsinkin alkuvaiheessa tarkasti valvoa ja 

ohjata myös kotona
Suzuki-menetelmän päämääränä on musiikin avulla kasvattaa harmonisia 
aikuisia, sellaisia, joilla on myötäelämisen kykyä kanssaihmisiään 
kohtaan ja jotka kantavat huolta ihmiskunnan tulevaisuudesta.
Shinichi Suzuki on syntynyt vuonna 1898 Nagoyassa, Japanissa. 
Huolimatta korkeasta iästään, hän tälläkin hetkellä opettaa viulun
soittoa ja vierailee eri puolilla maailmaa kouluttamassa suzuki- 
opettajia. Shinichi Suzuki sai ensin kaupallista koulutusta, mutta 
vähitellen musiikki ja viulunsoiton opiskelu alkoivat kiinnostaa 
häntä yhä enemmän. 1920-luvulla hän matkusti Saksaan t missä hän
opiskeli peräti kahdeksan vuotta professori Karl Klinglerin johdol
la. Tällä matkAllA hän tutustui myös tulevaan saksalaiseen vai
moonsa. Saksan kielen oppiminen tuotti Suzukille suuria hankaluuk
sia, ja tämä antoi hänelle tavallaan sysäyksen uuden musiikkikasva- 
tusmenetelmän kehittämiselle.
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Professori Shinichi Suzuki Corkissa 1985
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Hän oivalsi, että jokainen lapsi, niin saksalainen kuin japanilai- 
nenkin, on jo 3-vuotiaana kielellisesti hyvin kehittynyt. lapset 
eivät kuitenkaan saa syntymälahjakseen puhekykyä, vaan kyvyn oppia 
sitä. Tapa, jolla lapsi oman äidinkielensä oppii, on hyvin tuxuK- 
sekas. Samalla tavoin tulisi lasten Suzukin mielestä oppia myös 
musiikkia.
SUZUKI-MENETELMÄ SUOMESSA
Suomi on saanut kunnian toimia vuoden 1986 Euroopan Suzuki-konfe- 
renssin isäntämaana. Järjestäjinä toimivat Suomen Suzuki-yhdistys 
paikallisen, Keravan Suzuki-Soittajat kannatusyhdistys ry:n avustuk
sella. Jälkimmäinen ylläpitää musiikkioppilaitosta Keravalla.
Kuten niin monissa muissakin Euroopan maissa, tunnetaan suzuki- 
menetelmää kohtaan Suomessa yhä kasvavaa kiinnostusta. Toiminnan 
vilkkauden yhtenä osoituksena on, että syksyllä 1984 perustettiin 
paikallisyhdistysten ja eri musiikkioppilaitosten suzuki-ryhmien 
yhteiselin, Suomen Suzuki-yhdistys.
Yhdistyksen säännöissä määritellään sen tarkoitus ja toiminnan 
laatu seuraavasti:
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suzuki-soitonopetusmenetelmän 
käyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) hankkii ja levittää tietoutta suzuki-menetelmästä
2) pyrkii eri tavoin parantamaan suzuki-opettajien koulutusta 

sekä ammatillisia ja palkkauksellisia etuja
3) voi järjestää musiikkikasvatukseen ja sen tukemiseen liittyviä 

tilaisuuksia
4) voi jakaa stipendejä ja apurahoja
5) pyrkii hoitamaan yhteyksiä muihin musiikin harhoitusta tukeviin 

yhdistyksiin ja oppilaitoksiin
6) voi perustaa tarvittavan määrän jaostoja, joiden jäsenet ja 

tehtävää!ueet määrää yhdistyksen hallitus
7) toimii Suomen edustajana kansainvälisissä suzuki-järjestöissä
、ja8) toimii muillakin edelJämainittuihin verrattavilla tavoilla 

lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen kehittämiseksi
Mitä tulee menete1män alkuvaiheisiin Suomessa, sen kuvaaminen on 
erittäin vaikeaa, koska se riippuu niistä määrittelykriteereistä, 
jotka suzuki-opetukselle annetaan. Tarkoitan esim, sitä, lasketaan
ko opetukseksi suzuki-opetusta, jota on antanut muodollisesti pätevä 
soitonopettaja, joka kuitenkaan ei ole suorittanut suzuki-opettajan 
tutkintoa jne. Nyt Suomessa olemme vaiheessa, jolloin monet jo 
ämmättikoulutukoen saaneet opettajat ovat tajunneet, että tarvitsemme 
myös muodollisesti koulutettuja suzuki-opettajia. Kaikki uudet asiat 
vaativat oman kypsymisaikansa.
Ensimmäinen julkaistu kirjallinen dokumentti suzuki-menetelmästä 
ilmestyi Suomessa jo vuonna 1955. Kirjoittaja on Suomen silloinen 
Japanin suurlähettiläs, jo edesmennyt Ragnar Smedslund. Hänellä 
oli onni kuulla ensimmäinen suzuki-lasten yhteiskonsertti Tokiossa. 
Valitettavasti kukaan Suomessa ei vielä tuolloin ymmärtänyt kiinnos
tua ottamaan tarkempaa selkoa menetelmästä. Kun Ragnar Smedslund 
piti vuonna 1979 Keravalla Suzuki-opettajien koulutuskurssien 
avajaisissa juhlapuheen, toi hän esiin tyytyväisyytensä ja ilonsa 
siitä, että menetelmän arvo oli Suomessa vihdoin oivallettu.
Vuonna 1975 Suzuki-i-edagogiikka alkoi Sibelius-Akatemiassa. Suomen 
suzuki-toiminnalle on ollut onneksi, että maan ainoa musiikkikorkea
koulu on pitänyt sen ohjelmassaan ja osoittanut näin esimerkillään
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arvostavansa sitä yhtenä musiikkikasvatuksen osana. Myös laitoksen 
rehtoreiden, Veikko Helasvuon ja nykyisen Ellen Urhon myönteinen 
asenne ja omakohtainen kiinnostus asiaan ovat edesauttaneet menetel
män leviämistä ja sitä, että suzuki-työhön on ollut mahdollista 
saada myös valtion tukea. Suzuki-pedagogiikkaa Sibelius-Akatemiassa 
ovat opettaneet Keri Louhos ja Ritva-Tuuli Ahonen pianossa sekä 
Sirpa j.annes-Tukiäinen viulussa.
Kerava on Suomessa paikkakunta, jossa suzuki-opetusta annetaan 
laajimmillaan ja jossa on Suomen ainoa musiikkioppilaitos, jossa 
suzuki-menetelmä on pääopetusmenetelmä. Keravan suzuki-opetus 
alkoi vuonna 1975, jolloin otin R pientä piano-oppilasta. Heidän 
nopea edistymisensä innosti keravalaisia vanhempia perustamaan 
vuonna 1976 kannatusyhdistyksen, jonka tehtävänä on tukea ja 
laajentaa suzvki-opetusta Keravalla. Koska kaupunki suhtautui jo 
heti alusta alkaen myönteisesti toimintaan ja opettajien sekä 
oppilaiden lukumäärä kasvoi, perusti kannatusyhdistys vuonna 1978 
musiikkikoulun. Upetussoittimia ovat viulu, sello, kontrabasso, 
piano, poikkihuilu ja harmonikka. Suzuki-oppilaita koulussa on n. 
300 ja opetukseen pääsyä jonottaa saman verran• Perinteisen osaston 
oppilasmäärä on n. 6〇• 

Suzuki-koulutusta on laitos järjestänyt opettajille mm. seuraavasti:
- lähettänyt vuonna 1978 allekirjoittaneen kuukaudeksi Matsumotoon
- lähettänyt vuosittain 2-3 opettajaansa Euroopan Suzuki-yhdistyk

sen kursseille
- järjestänyt valtakunnallisia koulutuskursseja seuraavasti:
1. Vuonna 1979 viulunsoitonopettajille, ohjaajana Hachiro Hirose, 

jolla oli mukanaan 5 japanilaista demonstraatiolasta
2. Vuonna 1980 jälleen viulunsoitonopettajille, ohjaajana Hachiro 

Hirose sekä pianokurssit ohjaajina Yuko Hirose sekä Eric Mitchell
3.1982 pianokurssi opettajille, ohjaajana Eric Mitchell
4•1983 pianokurssi opettajille, ohjaajana Ayako Aoki, jolla oli 

mukanaan knksi pientä japanilaispianistia
5・1984 Tove ja Bela Petreköy Tanskan Suzuki-instituutista pitivät 

kurssin viulunsoitonopettajille sekä opettivat oppilaitoksemme 
oppilaita
Eric Miteho 11 piti pianokurssin.

Oppilaitoksemme järjestämille kursseille on osallistunut Suomesta 
yli 200 soitonopettajaa, lisäksi niillä on käynyt tutustumassa 
suzuki-menetelmään monet maamme johtavat musiikkipedagogit.
Ensi syksystä aloittaa Sibelius-Akatemian koulutuskeskus jatkokoulu
tuskurssit soi tonopettajille suzuki-menetelmän käytöstä. Ensimmäiset 
vierailevat suzuki-opettajät ovat Tove Detreköy viulussa ja Ruth 
Miura pianossa.
Tällä hetkellä suzuki-opettajien koulutustarve on suuri, ja hyvistä 
opettajista riippuu menetelmän tulevaisuus Suomessa. Täällä on 
hyvin korkeatasoinen musiikkioppilaitostoiminta, joka on valtion ja 
kuntien tukemaa. Hyvin positiivista on, että suzuki-menetelmän 
käyttö on hyväksytty monissa oppilaitoksissa ja että opetusministe
riö on malliopetussuunnitelmassaan nimennyt myös suzuki-menetelmän 
yhdeksi vaihtoehtoiseksi opetusmenetelmäksi. Näin ollen suzuki- 
toimintaa varten on mahdollista saada julkisia varoja.
On ollut hämmästyttävää näiden kymmenen toimintavuoden aikana 
todeta, että valikoimatta, jonotusperiaatteella opetukseen otetut 
suzuki-oppilaat menestyvät huomattavasti paremmin opinnoissaan kuin 
perinteisen osastomme oppilaat, joista vain joka kymmenes on pääsy
kokeiden kautta onn istunut pääsemään opetukseen. Suzuki-menetelmä 
on romuttanut perinteisen testisysteemin uskottavuuden ja on näin
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ollen haaste tutkijoille ja päättäjille tarkoin punnita uudestaan 
niitä perusteita, joilla oppilaat musiikkioppilaitoksiin valitaan. 
Keravan ja Heisingin lisäksi aktiivista suzuki-toimintaa on mm. 
Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.
Tämän hetken suurin ongelma Suomessa, kuten varmasti muuallakin 
on se, et;tä kaikki halukkaat oppilaat eivät mahdu opetukseen, 
suzuki-onettajia tarvitaan lisää. Toinen ongelma on myös, että 
vain rii ttav^in korkeatasoiset opettajat takaavat kunnollisen 
tuloksen - suzuki-opetukseenhan liittyy soitonopetuksen Iisaksi 
hyvin monipuolista lapsen ja koko perheen ohjausta ja kasvattamista. 
Suomessa voimme olla tyytyväisiä siitä, että suzuki-opetuksen 
antamisesta ovat kiinnostuneet jo ämmättitutkinnon suorittaneet 
opettajat - menetelmän menestyksellinen käyttö vaatii kuitenkin 
oman lisäkou]utuksensa, jonka järjestäminen on suunnitteilla. 
Suzuki-opetlajien tutkintoja ovat suomalaisetkin opettajat valmiita 
suorittamaan, käytännön hankaluudet ovat toistaiseksi olleet niin 
suuria, ettei siihen ole ollut vielä mahdollisuutta. Uskon 
kuitenkin, että jo lähitulevaisuudessa pohjoismainen yhteistyö avaa 
mahdollisuuden yhteiseen suoritusjärjestelmään ja näin pääsemme 
eteenpäin opettajien koulutuskysymyksen ratkaisemisessa.
Suomi tunnetaan eri puolilla maailmaa ainakin Sibeliuksesta ja 
saunasta. Ensi vuoden Suzukir-kurssimme pidetään lähellä Keravaa 
sijaitsevan Tuusulan järven rannalla, aivan lähellä paikkaa, jossa 
Jean Sibelius suoritti suurimman osan sävellystyöstään ja jossa 
hän asui perheineen kuolemaansa asti.
Voimme tutustua Sibeliuksen kotiin ja jokainen halukas pääsee var
masti myös saunaan.
Toivotan kaikki suzukilaiset tervetulleiksi ensi vuonna Suomeen.
Liisa. Winberg
Suomen Suzukiyhdistyksen puheenjohtaja
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鈴木博 士 フ ィ ン ラ ン ドへ!

日木の鈴木鎭一先生の母国語教授法による音楽教育は、近年フンランドでも音 

楽教育者及び父兄の間で注目されている。鈴木メソッド（鈴木方式）は、小さ 

な子供の音楽的成長の可能性に、新しいーページをもたらしたといえる。鈴木 
メソッドは、1970年代からヨーロッパで広がってきており、現在でも増えつつ 
ある。そして鈴木メソッドを使う先生と生徒の組識であるヨー ロッパ鈴木協会 
が作られ、鈴木硏究会等を開催・している。去る四月、アイルランドのコーク市 

で行なわれたヨー ロッパ鈴木協会の会議において、1986年度の研究会をフィン 
ランドで開くよう提案された。これまでは、デンマーク、イギリス、ベルギー 
フランス、西ドイツ、アイルランドで開かれてきた。鈴木博士は、1985年の秋 

に87オになるが、同博士がフィンランドまで来て下さるというので、今回フィン 
ランド側も受け入れることを決心したわけである（多くの予算が必要）〇主催 
は、フィンランド鈴木協会とケラバ鈴木協会で、後者は、ケラバ市に音楽学校 

を設けているC 

鈴木镇一氏は、1898年名古屋に年まれた。現在でも、高令にもかかわらず、精 
カ的に世界中をまわり、音楽教育の普及に活躍されている〇鈴木氏は、当初経 
済学を学んだが、少しずつバイオリンや音楽に興味を持ち始めた。1920年代に 
ドイツに留学し、8年間カール・クリングラー教授の指導を受けた。彼にとつ 

て、このドイツ缶学が人生を変えてしまうほど大きな影響を持つことに左る。 
一つは、この時後に妻となるワルトルードさんと知り合ったこと、そしてもう 

一つは、鈴木メソッドの発見である。鈴木氏にとって、ドイツ語を学ぷことは 
大変で非常に苦労した°ドイツでも日本でも、三才の子供ですら母国語を完全 
に理解するのに、なぜ自分は駄目なのか？この疑問が、彼をして新しい音楽教 

育を作り出すヒントとなった。子供たちは、生性れつき言葉を使いこなすので 
はなく、言葉を学習する能力を備えている。鈴木氏は、言葉を学習していく過 

程、つまり反復して覚えていくというやり方は、他の分野、例えば音楽教育に 

も応用できると考えた。

ヨー ロッパの他の国と同様、フィンランドでも鈴木メソッドは浸透しつつある。 

1984年に、それまで鈴木メソッドを使っていた小さな学校、団体が合併して、 

フィンランド鈴木協会として組谶されたことからも、いかに鈴木メソッドが支 
持されつつあるかがわかる。音楽の才能も、言葉を学習する才能と同じくどん 

な子供にも備わっているはずであり、従来のような教育方式、特に小さい子供 
の音学的才能をあまりにも早期にYW断してしまうことは疑問であろう。
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ランドは、大作曲家シベリウスとサウナで世界中に有名だが、ちょうど 
ランド鈴木協会の本部、ケラバ市近郊には、シベリウスが長く住んでい 
ある。新しい音楽教育の可能性を、ここシベリウスゆかりの地で考えて 

もすばらしいでしょう。もちろん、サウナにも入って。
の鈴木メソッド愛好者の皆さん、来年フィンランドで会いましょう。

フィンランド鈴木協会会長
リーサ・ウィンベリー



HELSINGIN YLIOPISTO
Japanin kieli I

SI + kl tiistai ja torstai klo 15-17 Kirkkokatu 6 luentosali 2 
Opetus alkaa 12.9 ja jatkuu keväällä 16.1
Japanin kieli II

SI + kl maanantaina ja keskiviikkona klo 15-17 Kirkkokatu 6 
luentosali 3
Opetus alkaa 11.9 ja jatkuu 20.1
Japanin kieli III
SI + kl maanantai klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 3 ja
torstai klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 2
Opetus alkaa 12.9 ja jatkuu 16.1
Japanin kieli IV
SI + kl keskiviikko klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 3
Opetus alkaa 11.9 ja jatkuu 22.1
Japanin kulttuurihistoria

SI + kl tiistai klo 18-20 Hallintorakennus (Hallituskatu 8) 
seminaarihuone 10
Opetus alkaa 17.9 ja jatkuu 21.1
Luennoitsijana, on llrjo-Riitta kuusikko
Luennot pohjautuvat G.B. Sansomin kirjaan nJapan, a Short Cultural 
History**.
Luennot kattavat kulttuurihistorian nykyaikaan asti.

TURUN KESÄYLIOPISTO

Japan in kielen alkeiskurssi pidetään maanantaisin ja keskiviikkoi
sin klo 17-/0 Turun yliopiston tiloissa. Kurssin pituus on 3〇 h ja 
se on tarkoitettu lähinnä kaupan ja teollisuuden toimihenkilöille.
Opetus alkaa 3〇. syyskuuta ja loppuu 3〇.lokakuuta. Opiskelu- 
kielenä on ruotsi ja englanti.
Kurssin hinta on 290 mk.
Opettajana on Fredrik Ulfhielm.
Ennakkoilmoittautumiset 13. syyskuuta mennessä osoitteella:
Turun kesäyliopisto, 20500 Turku.
Tiedustelut: puh. 921-233〇^.

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Lukuvuonna 1985-86 järjestetään japanin kielen alkeis- ja, jatko
kurssit . Opetus on tarkoitettu lähinnä kauppakorkeakoulun omille 
opiskelijoille.
Opettajana on Heikki Mallat.
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この秋からの日木語議座案内

スウェーデン語と英語による授業

日本文化友の会図書館
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TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Otaniemessä järjestetään syksyllä japanin kielen kurssit I ja III.
Opettajina ovat diplomi-insinööri Jouko Seppänen ja Junichiro 
Okura. Keväällä pidetään kurssit II ja IV.
Opetus alkaa syksyllä 11.9.
HELSINGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
Aleksis Kiven koululla, Porvoonkatu 2, järjestetään japanin kielen 
alkeiskurssi tiistaisin klo 16.50 -18.2〇. Jatkokurssi "Käytännön 
japania" kieltä harjoitelleille pidetään tiistaisin klo 18.30 — 
20.00. Opettajana on Seisuke Okada. Opetus alkaa syyskuun 10. 
päivänä. Ilmoittautuminen alkaa 2.9 klo 17-20 Helsinginkatu 26.

HELSINGIN RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Japanin kielen alkeiskurssi on maanantaisin klo 19.45 一 21.15.
Jatkokurssi on maanantaisin klo 18.00 -19.3〇.

Osoite on Dagmarinkatu 3・
Opetus alkaa 9.9・ Opettajana on Misako Gustafsson. Opetuskielenä 
on ruotsi. Ilmoittautuminen alkaa syyskuun 1. päivänä.
Tarkemmat tiedot 24. ja 31.8. sanomalehdissä.

ITÄ-HELSINGIN KANSALAISOPISTO
Japani I on keskiviikkoisin klo 18 -19.30
Jatkokurssi nKäytännön japania" on keskiviikkoisin klo 19.30 -
21.00. Opettajana on 3eisuke Okacla.
Osoite:luotinharjun ala- ja yläaste, Olavinlinnantie 9.
Opetus alkaa 11.9. Ilmoittautuminen alkaa elokuussa. Tiedustelut 
toimistosta Linnanrakentajantie 2, puh. 7553269.

JAPANIN KIELEN KIRJA
Tadaaki Kawatan kirjoittamaa oppikirjaa "Japanin kieli" on vielä 
saatavissa. Hinta JKY:n jäsenille 35 mk, muille 5〇 mk.
Kirjalliset tilaukset osoitteella: Helena Gray, Kauppalantie 10 A 6 
00320 Helsinki 32, Tiedustelut puh. 570 784.
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JKY：N KIRJASTO
Kirjasto toimii tällä hetkellä Riitta Rouhiaisen luona, Neljäs 
linja 18 A 2B, Helsinki 53, puh. 712 014. Sisälle pääsee parhaiten 
pihan kautta Suonionkadun puolelta. Raitiovaunuilla 3 B, 3T ja 1 
(ei liikennöi pyhäisin) sekä bussilla 17 pääsee Karhupuistoon, 
jossa jäädään pois. Hakaniemestä on lyhyt kävelymatka Siltasaaren
katua pitkin.
Kirjastossa on paljon kirjoja sekä suomeksi että japaniksi. 
Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi.
Kirjaston aukioloajan ovat seuraavat:

keskiviikkona 04.09. klo 18.00 -19.00 
sunnuntaina 08.09. klo 14.00 -15.00 ja sen jälkeen joka tiistai klo 18.30 -10.0〇.

HUOMIO: Jos sinulla on palauttamattomia yhdistyksen kirjoja, on 
sinulla nyt hyvä tilaisuus tuoda ne takaisin kirjastoomme. 
Kateissa on joitakin yli vuoden "lainoja".
Hyviä lukuhetkiä japanilaisen kirjallisuuden parissa!

KIELILEIR1

Lauantaina 31.8 ja sunnuntaina 1.9 pidetään Helsingissä jonkun 
koulun tiloissa kielileiri. Tällä kerralla opetetaan kahta 
kieltä: suomea ja japania. Leirille voi osallistua kuka tahansa 
kielestä kiinnostunut. Tarkoituksena on toteuttaa mahdollisimman 
intensiivistä opetusta ja siksi järjestetään kummassakin kielessä 
monta eri tasoista ryhmää.
Muualta Suomesta tulleille pyritään järjestämään perhemajoitus. 
Ennakkoilmoittautumiset 24.8. mennessä Keiko Yoshizakille 
puh. työhön 1693620 ja kotiin 795 151.



KIELIPALLO
KielLpallo on yksi vanhimmista piireistämme. Kielipallossa harjoi
tellaan lähinnä japanin kielen keskustelua ja kirjoittamista.
Ensi syksystä lähtien myös suomen kielen iltoja lisätään.
Yleensä jokaisella kokoontumiskerralla on jokin teema, jonka pohjal
ta keskustellaan. Osanottajien määrä vaihtelee kolmesta kuuteen ja 
myös heidän kielitaitonsa taso vaihtelee.
Kerralla harjoitellaan niin kauan kuin intoa riittää - yleensä noin 
2-5 tuntia. Tunnelma on ollut leppoisa teepöydän ympärillä.
Japanin kieltä aikaisemmin harrastaneille kielipallo sopii hyvin. 
Kielipallo kokoontuu seuraavasti:
Japanin kieli: Jeisuke Okadan luona, Opastinsilta 2 B 63, Itä- 

pasilassa lauantaisin klo 15-18 21.09.,19.10., 
16.11 ja Keiko Yoshizakin luona, Väinölänkatu 15 B 
64, Käpylässä keskiviikkoisin klo 18,00 30.1〇• ja 
27.11.

Suomen kieli: Timo Korhosen luona, Opastinsilta 2 B 46, Itä-
lasilassa klo 18,00 lauantaina 05.10 ja sunnuntaisin 
2〇•10.,10.11. ja 24.11.

Ennakkoilmoittautumisia ei tarvitse tehdä.
Tervetuloa. Keiko Yoshizaki

言葉のボールは、サークル活動が開始された当初からあり、日本語の会話と 

作文を中心に練習しているサークルです。秋からは、フィンランド語の練習 

コースも設けますので、日本人の会員の方もどしどし参加して下さい。でき 
るだけ各人の程度に合った練習ができるようにする予定です。会話は今まで 
何かテーマを決めて進めてきました。参加者数は、毎回3〜6名で、それぞれ 
の程度も違います。日本語、フィンランド語を、以前習ったことのある人な 
ら誰でも参加できます。集会時間は、2〜5持間で、雰囲気は、お茶などを飲 

みながらの寛いだものです。この秋の活動は以下の通りです。

日本語：岡田誠介宅〜9月21日（±）ヽ10月19日（土）ヽ11月16日（土） 

いずれも午後3時〜6時
Opastinsilta 2 B 63 欝144270

吉崎患子宅〜1〇月30日（水）ヽ11月27日（水） 

いずれも午後6時から 
Väinölänkatu 15 E 64 耘 795151

フィンランド語：ティモ・コルホネン宅〜10月5日（土）ヽ20日（日）ヽ 

11月10日（0 ）ヽ24日（日） いずれも午後6時から
Opastinsilta 2 B 46 套143157
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TEATTERIESITYS TULOSSA

Teatteripiiri MMonM harjoittelee parhaillaan Mishiman modernia No- 

näytelmää *'Kantanin tyyny7 Tarkoituksena on saada näytelmä esitys- 

kuntoon lokakuun puoliväliin mennessä. Esitykset ovat todennäköises

ti Studio Juliuksessa kolmena iltana lokakuun loppupuolella» Yksi

tyiskohtaiset tiedot ajoista, paikasta ynnä muista käytännön sei

koista toimitetaan jäsenille myöhemmin.
Näytelmä on jännitteinen nuoren miehen sielunelämän kuvaus, miehen, 
joka kulkee itämaisen viisauden ja modernin ajattelun ristivalossa» 

Hän etsii suuntaa elämäänsä vaikuttamaan pyrkivien voimien magneet

tikentässä ja myös löytää sen. Perinteinen tarina ihmeitä tekevästä 

Kantonin tyynystä on juonta kuljettavana taustana. Mishima on moder
nisoinut aikaisemman, Zeamin 1300-luvulla kirjoittaman, Kantan-näy- 

telman asetelmat radikaalisti ja mielenkiintoisesti.

Tervetuloa jo etukäteeni

Teatteripiirin puolesta Matti Eronen
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RUOKAPIIRIN TOIMINNASTA
Kaikkien jäsentemme toivoma ruokapiiri alkoi keväällä 1984.
Helena Gray on löytänyt ruoanlaittoon sopivan paikan Mortta-yhdis- 
tyksen opetuskeittiöstä» Hän on huolehtinut tilan vuokraamisesta ja 
muista käytännön järjestelyistä.
Minun roolini on ollut miettiä mitä ruokaa kullakin kerralla teh
dään t välittää mielipiteitä ja odottaa puhelimen vieressä ilmoittau
tumisia.

1. kerta 28.4.1984 Opettaja: Naomi Heino
Teema: kuinka keittää riisiä ja kuinka 

käyttää puikkoja
Läsnä:11 osanottajaa

2. kerta 19.5. Opettaja: Misako Gustafsson
Teema: sushi (chirashi-zushi) 
Läsnä:11 osanottoj aa

Perinnejuhlassa 25.8. ruokapiirin jäsenet valmistivat chirashi-sushia, 
misokeittoa ja salaattia. Ryhmän jäsenet olivat Ravi Gunnel, Anu Man
nonen , Pirkko Kuisma ja Helena Walden, Ryhmän johtajana oli Misako 
Gustafsson.
3. kerta 29.9.

4・ kerta 27.10

kerta 27.4.1985

6. kerta 18.5.

Opettaja: Misako Gustafsson 
Teema: tehdään oikein tempuraa 
Läsnä: 6 osanottajaa 
Opettaja: Hiroyuki Taniguchi 
Teema: spaghettiruoat 
Läsnä: 6 osanottajaa 
Opettaja: Misako Gustafsson 
Teema: yakiniku (grilliruoka) 
Läsnä: 8 osanottajaa 
Opettaja: Piki Kuusikko 
Teema: norimaki (sushiruoka) 
Läsnä: 7 osanottajaa

En ole vielä päättänyt mitä aiomme tehdä syksyllä. Jäseniltä on tul
lut ehdotus, että tekisimme myös suomalaista ruokaa. Ehkä seuraaval- 
la kerralla tulee suomalainen opettaja leipomaan karjalanpiirakoita.
Opettajat eivät ole olleet ammattikokkeja, mutta he ovat lukeneet
keittokirjoja osatakseen opettaa ruoanlaittoa, rämän ruokapiirin tar
koituksena on ollut opettaa laittamaan japanilaista arkiruokaa.
Ruokakulttuurista on viime aikoina kirjoi
tettu lehdissä, siitä on keskusteltu paljon 
ja vaihdettu vilkkaasti mielipiteitä. Jos 
yhdistyksemme julkaisisi kirjan, jossa kä- 
siteltäisiin japanilaista ruokakulttuuria 
tai vertailtaisiin suomalaista ja japani
laista ruokaa, siitä tulisi suuri menestys. 
Ja nyt kaikki kulttuurin harrastajat, vaih
takaa kynä syömäpuikkoihin»

Misako Gustafsson
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料・理 座の活動

以前から希望の多かった料理サークルは、1984年春からいよいよ活動開始。適 
当な集合場所一?人数で料理のできる場所をヘレナ・グレイが現在のマルッタ 

ウフディスツスにみつけてくれたことで、やっと実現できたのだ。彼女が好も 

に料理教室用のへやの予約、連絡などの世話をいつもしてくれる。私は、毎回 
何をテーマに何を作るのか、他の会貝の意見、自分の考えをまとめあげて、み 
なさんの参加中し込みの電話を待つ役目。今までの活動を書き出してみると、

第一冋84年春 4丿J28日 先生役：へイノ •直类さん
テーマ:ごはんのたき方、はしの使い方
参加者:11人

第二回 5月末 先生役：私
テーマ:すしについて（ちらしずし）
参加者:11A

※発表会及び即充! 8月25日（夏祭り）

ちらしずし、みそしる、サラダ
参加者:グンネル・ラビ、アヌ•マンヌネン、ピルツコ•クイスマ 

ヘレナ•ワルデン
第三冋84年秋 9 月 29 H 先生役 私

テーマ テンプラを正しく !

参加者 6A
第四回 ion 27 日 先生役 谷口ひろゆき氏

テーマ めん類いろいろ

参加者 6人
第五回85年春 4 月 27 H 先生役 私

テーマ やき肉、日本式パ--- キュー

参加者 8A
第六回 5jj 18R 先生役 ピキ・クーンマコ

テーマ のりまき

参加者 7人

秋からのテーマは、まだ考えていない。一部には、フィンランド料理を你ると 

いう意見あり。"度はフィンランド人が先生になって、カルヤランピーラッカ 
をやこうという页体的左アイデアもあり。今まで先生をしていただいた人たち 

は、皆もちろんプロの料理人ではないが、我流になるのをさけて、料理の本の 
研究もおこたらない。このサークルの目的は、ふだん日本人の食べている日本 

料理（又はフィンランド人のフィンランド料理）をなるべく多く紹介しようと 

いうことc食物文化などという言葉も雑誌に多く見つかる。とにかく今は皆で 

わいわいがやがややって、試行錯誤することだと思っている。将来、友の会発 
行「日本食物文化」とか「フィンランド、日本一食文化の比較」などでれば大 

成功である。皆さん、ペンを持つ手を“はし”に持ちかえて、さあどうぞ!

グスタフソン・みさ子
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フィンラソK

Julkaisija:
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry
P1 305, 00101 Hki 10
6. vuosikerta, nro 3
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
Päätoimittaja: 5?uija Seppänen 
Porvoonkatu 4 C 59
04200 Kerava, puh. 249 654 Toimituskunta:Pirkko Kuisma
Helena Gray
Tamotsu Furukawa Paula Lappalainen Hiroyuki Taniguchi 
Seisuke Okada

発

編

編

行者

日木文化友の会
私件箱（PL） 305,00101 H : ki 
第6年度第3号,年4回発行 

集長

トウイヤ•セッパネン 
Porvoonkatu 4 C 59 
04200 KERAVA 
伝 249 654 
集委員
古川保（日木語訳） 
ピルツコ•クイスマ 
ヘレナ・グレイ

パウラ・ラッパライネン
（フィンランド語タイブ） 

谷口 ひろゆき（日本語タイプ） 

岡田 誠介（日本語タイプ）

Seuraavaan lehteen tarkoi
tettu materiaali pyydetään lähettämään päätoimittajalla 
20.10 ・1985 mennessä.

次の会報にのせる原稿は

月20日までに編集長まで。

締切厳守のこと!！
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