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Syksy-86

JAPANILAINEN
TEATTERIVIERAILU
Syksyksi on tiedossa iloinen yllätys kaikille tea tterin ystäville ja
varsinkin nukketeatterin ystäville. Yhdistyksemme tulee näet jälleen
toimimaan teatterivierailun järjestäjänä, tällä kertaa maineikkaan
Yukiza-nukketeatterin vieraillessa Helsingissä syyskuun 13. ja 140
päivinä.

Yukiza on Tokiosta kotoisin oleva marionettiteatteri,
perustettu
vuonna 1634 ja näin ollen jo yli 350 vuotta vanha»,
Teatteria johtaa
Yuki Magosaburo XI, siis 11 sukupolvi teatterisukua. Mukana Suomen
vierailulla on myös mestari Yuki Sessai,joka on jo 79 vuoden ikäinen.
Kaikenkaikkiaan ryhmään, joka vierailee myös Jugoslaviassa (missä te
atteri esiintyy kansainvälisillä nukketeatterifestivaaleilla) ja Bel
giassa, kuuluu 22 jäsentä.

Helsingissä Yukiza esiintyy Suomen Kansallisteatterin pienellä näyttämö11ä seuraavasti:
lauantaina 13.9.
klo 15.00
klo 19.00
sunnuntaina 14.9. klo 15.00

Ohjelmanaan Yukiza esittää japanilaisen yli kahden tunnin pituisen
versionsa Shakespeare* n näytelmästä Macbeth, jossa monimutkaisten marionettinukkien lisäksi myös käytetään "oikeitaM näyttelijöitä sekä
lukuisia erikoisefektejä. Sanomattakin lienee selvää,
että tämä on
aikuisille tarkoitettua teatteria.
Tässä yhteydessä lienee myös tarkoituksenmukaista selvittää hieman
Yukiza n historiaa. Edo-kaudella Japanissa toimi montakin marionettiteatteria , mutta Yukiza on ainoa,joka on säilyttänyt tämän perinteen
meidän päiviimme saakka. Toinen nukketeotterityyppi, osakalainen bunraku-käsinukketyyli lienee tässä suhteessa tunnetumpi. Alussa Yukiza
esitti näytelmiään sekkyo bushi ( buddalaistyylisellä ) säestyksellä,
mutta jo 1'700-luvun alussa siirryttiin gidayu bushi -tyyliseen säes
tykseen.

Aina vuoteen 1841 saakka Yukiza*11a oli vakituinen teatterinsa Fukiya-cho kaupunginosassa Edo* ssa.Tempo-kauden uudistusten jälkeent jol
loin monta teatteria lakkautettiin tai tilapäisesti suljettiin Roju n
Mizuno Fadakuniz n toimesta, Yukiza siirtyi Satsuma-za bunraku teat
terin kanssa Saruwaka-cho kaupunginosaan Asakusaan ja on tänään ainoa
teatteri, joka on säilyttänyt perinteisen za yhtiömuotonsa.
Tunnusomaista Yukizaz n marionettitekniikalle (ito ayatsuri ningyo) on
operaattorien käyttämä käsilauta (te-ita), johon nukke on kiinnitetty
jopa 20-3〇・ 1lä säikeellä.
Tämä tekniikka vaatii suurta taitoa,
j〇
joskus yhden nuken manipulointiin vaaditaan kaksi tai kolme käyttäjää.

Toinen Yukiza*Ile tunnusomainen tekniikka on lanterna magica-tyyppis
ten kuvien (utsushi-e) käyttö.Kuvat proj isoidaan vanhatyylisellä projektorilla ( furo ) joko näyttämön takaseinään tai katsomon kattoon
tai seiniin.
Yukiza* n moderniin ohjelmistoon kuuluu sellaisten näytelmäkirjailijoi
den teoksia kuin Fukuda Yoshiyuki t Sato Makoto ( Macbeth* in käsikir
joittaja/ohjaaja) sekä avantgardisti Kara Juro*. Näin Yukiza on pysty
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nyt onnistuneesti yhdistämään vanhat traditiot uusiin virtauksiin
lopputuloksena toimiva ja elinvoimainen nukketeatteri•
Uskoisin, että Yukiza*n esitykset tulevat olemaan varsin mielenkiin
toisia ja varmasti ainoalaatuisia.
Toivonkin, että yhdistyksemme jäsenet ottaisivat nyt tilaisuudesta vaarin,
sillä seuraavaan japani
laiseen nukketeatterivierailuun saattaa kulua hyvin pitkä aika.

Tällä kertaa emme tule myymään lippuja esityksiin jäsenille erikseen
yhdistyksemme kautta, vaan jokaisen on huolehdittava omista lipuis
taan itse. Lippuja saa Kansallisteatterin kassasta. Seuratkaa Kansal
listeatterin ilmoituksia ja toimikaa - paikkoja on myynnissä (yhteen
sä) vain vajaa 900.
Ronny Rönnqvist

Yuki Magosaburo XI
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結城座

ヘルシンキ公演によせて
大倉純一郎

この秋、9月13,14日の二日間、国立劇場において人形劇の結城座の公演が実
現することになった。日本とフィンランドの間に文化協定が結ばれてから観
世流、宝生流の二度の能の公演、そしてつい先日クフモの室内楽祭において
披露された閑崎流の地唄舞と日木の古典芸能が相次いで紹介されるようにな

つたことは我々にとって喜ばしい事である 。そしてこの秋には我々には子供
の頃からおなじみの結城座を迎えることができることは今から楽しみである。
この結城座の開設は江戸時代の寛永年間（1634年頃）と言われ、今日までに
既に350年以上の歴史を持ち、専門の糸あやつり人形劇団として現代まで存
続している唯一の劇団である。初代結城孫三郎が座を開設した当時は人形
劇は上方より江戸の方が盛んで 、進んでおり、仏教の教えを大衆に説くこと
から始まった「説教節」が用いられた。人形は手あやつりのものはなくすべ

て糸あやつりのものであった。しかしその後上方の浄瑠璃の方に 「義太夫節」
と称する新派が出現し、大衆の心を奪ってしまった。その結果、江戸最古の
説教節人形座の結城孫三郎も義太夫転向をやむなくされた 。そして従来の
江戸浄瑠璃の風は義太夫節にとってかわられた。
その後劇場が幾度も火事にあったり、水野越前守の天保大改革によって市外

に移転させられたりの不運続きで猿若町に移った後、18年もの間休座せざる
を得なかった。慶応2年（1886年）興業は再開されたが明治に入って苦難の
時代は続き、伝統はとだえかけていたが、明治後に写絵師、両川亭船遊の
息子によって再興され、彼自ら力e代目をゆずり受けた。こうした変遷を経

て今日に日本古来の伝統を伝えている結城座である 。現在では座員総数24名
だそうだが、大道具、小道具、衣裳、人形等をはじめ食事も当番制で作るそ
うで人形劇がーから十まで総て手作りで作り上げられると言って良いようだ。
こうしたチームワークという現在の横のつながりに加えて上に述べた時間や
歴史という縦のつながりをも持った結城座は、一年ごとに年をとる人形使い

たちと年をとらない人形たちの横と縦の結合の上に築かれた芸術であると言
現在でる古典、新作、写し絵及び子供向けの芝居と幅広く演目を有し、手法

としては長い糸で人形を高所からあやつり 、人形だけを観客に見せる方法、
中位の糸を使い、人形使いも舞台に姿を見せる方法 、人間と人形が同一面上
で演じる方法、そしてこれら異った方法を入り混ぜてひとつの芝居が作られ
るやり方と様々な手法が工夫されている。毎年、本拠地の東京では3〜4回公
演が行われ、古典物及び新作が主として上演される。新作では最近シェイク
スピアのハムレット、マクベス等が上演されている。前者は福田 善之にょ
る演出、後者は佐藤 信の演出で、時としてこれら新作の中・に浄瑠璃や写し
絵の手法が挿入され劇的効果が高められている。
今回のヘルシンキ公演での出し物はシェイクスピアのマクベスで、この中に
も浄瑠璃の手法が取り入れられており 、古典作品が見られないのはフィンラ
ンドの人々にとって残念であろうが、そのかわりいかに古典が現在の創作の
中に生きているかを理解してもらえることと思われる。一行中の最年長は結

城 雪斎で昭和22年10代目結城 孫三郎を襲名、紫綬褒章、文化財功労者賞、
東京都知事賞等を受賞、名実ともに糸あやつり人形の第一人者である。今回

の公演ではマクベス夫人の人形をあやつる。座長の11代目結城 孫三郎は昭
和47年に11代目を襲名、以来、一座の大黒柱として今日に至っている 。今回
は主人公マクベス役で人形と俳優の両方を演じる。美太夫は竹本 素京で三
味線と語りを受け持つ。
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マクベスの訳は現在の日本のシェイクスピア研究の第一人者と言われる小田
島 雄志にるるものだが、彼は「シェイクスピア劇には近代心理主義リアリ
ズムを超える何かがあるはず 」と主張、その何かとは「内面カオス（混沌）
である」とし、それまで自分の中にあった価値体系が崩れさったときの内面
的葛藤がマクベスにせよハムレットにせよシェイクスピアの創作活動の根源
の問題であるという解釈である。そしてマクベスは外なる闇の中に転落して

いく人間の姿であるとしている 。これ自体、従来のリアリズム的シェイクス
ピア解釈を超えた興味深いものであるが、この新解釈にそって近代リアリズ
ムの表現には不可能な役者の生身の動作では不自然に感じられるシェイクス
ピア劇の特質を人形劇に託すことによって、さらに全体を劇中劇にすること
によってよりリアルなものにしようという試が佐藤 信の演出によって行われ
たのである。
この新解釈及び人形劇によるその具象化がいかなるものか、またいかにして

実現されるか、大いに興味がもたれ、今からこの公演が心待ちにされるもの
である。
（文中敬称略）

※日

場

時

所ゆ

昭和61年9月13日15 ： 0〇〜

19 : 〇〇〜
9月14日15 ： 〇〇〜
Suomen Kansallisteatteri
Läntinen Teatterikuja 1

（フィンランド国立劇場）

@652631
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JAPANILAISET - SUOMALAISET
Otsikon aihe on meille kaikille mielenkiintoinen.Eroja ja yhtäläisyyk
siä riittää, samoin kuin ristiriitoja ja ymmärrystä.Minua liikutti Hiroyukin kirjoitus, joka osoitti mielestäni suurta rohkeutta. Yhdistyk
sen toiminnan julkinen arvostelu vaatii sitä, mutta ennenkaikkea oman
pettymyksen ja pahastumisen tunnustaminen.

Minä olen ollut kohta kaksikymmentä vuotta naimisissa japanilaisen
kanssa,asunut siitä ajasta puolet Japanissa ja työtä teen suurimmaksi
osaksi japanilaisten parissa. Siitä huolimatta huomaan päivittäin ero
ja ajatusmaailmassamme. Asiat itsessään ovat usein pieniä, mutta niin
kauan kuin ne pysyvät ratkaisemattomina ristiriitoina,
niiden aiheut
tamat ongelmat ovat mittavia. On olemassa monia "itsestäänselviä" asi
oita. Suomen kielessäkin on sanonta "sanomattakin selvä". Valitetta
vasti vain (tai onneksi) itsestään selvyydet ovat eri kansallisuuksil
la erilaisia. Suomalaiselle eivät koirankarvat ole inhottavuuden peri
kuva, kehno päässälaskutaito ei osoita vajaata älykkyyttä, asiakas ei
aina ole oikeassa. Oman kokemuspiirinsä mukaisesti jokainen meistä,
japanilainen ja suomalainen, voisi jatkaa vastaavanlaista listaa lop
pumattomiin. Oman mielialansa mukaan leikilliseen, vakavaan tai ilkeilevään sävyyn puettuna.•• Tuntuu siltä9 että monelle meistä on oma
"lista" valmiina. Japanilaiset ovat tuollaisia ja suomalaiset tälläisiä.Omaan muottiin sopivat lisät voidaan lisätä listan loppuun, mutta
muulle ollaan kuuroja ja sokeita. Tällä tavalla ei todellakaan synny
vuorovaikutusta, jota Hiroyuki peräsi ja jota me kaikki tarvitsemme.
Minusta japanilaisten aktiivisesti osallistuvien jäsentemme tuntema
ärtymys on oikeutettua. Heidän tekemänsä työ on vaativaa ja he teke
vät sitä monien vaikeuksien ympäröiminä. Oman ajan antaminen on kai
kille uhraus, josta yleensä ei suinkaan saa kiitosta» Silti uskon, et
tei ole syytä epätoivoon. Yhdistyksessämme tehdyn työn tulokset eivät
aina näy silmin ja niitä on vaikea mitata, mutta niitä on. Osa tulee
ehkä ilmi vasta seuraavan sukupolven aikana. Tyttärelleni oli yhdis
tyksemme puitteissa järjestetty teeseremonia vaikuttava ja jälkiä jät
tävä kokemus...

Hiroyuki on rehellisesti ilmaissut, mitä hänellä on sydämellään. Hän
on avannut meille mahdollisuuden elävämpään kanssakäymiseen, kertomal
la esimerkiksi kuinka japanilaiset itse ystävyysseuroissaan käyttävät
hyväkseen ulkomaalaisten jäsentensä tietämystä kotimaastaan. Itse ai
nakin sain ajattelemisen aihetta. Omahyväisesti olen uskonut tietävä
ni japanilaisuudesta paljonkin. Kuulun jopa niihin, joille japanilai
set usein lausuvat kohteliaisuudeksi tarkoittamansa:
"Olet japanilaisempi kuin japanilaiset! (Täytyy tunnustaa, että minusta lausujan kan
nalta tuo kohteliaisuus on merkillisen omahyväinen, sekin)•
Tosiasia on kuitenkin se, että olen suomalainen taustaltani.
Japanilaisuuttakin katselen suomalaisen minäni näkökulmasta. Tarkkailemisen
lisäksi tarvitaan myös kuuntelemista, japanilaisten kuuntelemista.
Marjatta Masuda
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日本人ーフィンランド人、このことは私たちすべてにとって大いに関心のあ
ることです。そこには多くの相違がある反面多くの類似点もあり 、同様に多
くの衝突もある反面多くの理解もあり ます。私自身、谷口氏の書いたものに
対して、感じるところがかなりありました。こういうことを書くことはまた

かなり勇気のいることだと思います。友の会の活動についての批判を、とり
わけ自分自身の落担したことや傷ついたことなどを公にすることは、さらに
勇気のいることでしょう。

私は日本人との結婚生活も、もうすぐ20年になろうとしています。その間半
分は日本で生活し、仕事はほとんど日本人との間においてです。それにもか
かわらず考え方の相違は気になる問題です 。ことがらはそれ自体小さなもの
ですが、それらが解決できないうちはそれらによって引き起される問題は大
きいのです。実際i自然にわかりあえる」問題もあり唾す。フィンランド語
でも「言わなくてもわかる」という言い方があるくらいです。残念ながら
（又は幸運にも）自然にわかるということは、異なった国民にとっては違っ

たことなのです。フィンランド人にとっては、犬の毛はそう嫌うものではな
いし、暗算があまりできないということは知能が足りないことにはならない
し、またお客様は常に正しいことには:ならないのです。自分の経験をもって
すれば、日本人、フィンラント•人のそれぞれが、際限なくこういったことを
挙げることができるでしょう。あるものは軽い冗談にとれるし、またあるも
のは重大に感じられ、ほたあるものは大いに不快に感じられるでしょう。我
々の多くは、日本人はそのようであり、フィンランド人はこのようであると
いったような先入観をもっているように思えます 。人は自分の型に合うよう
なことだけを取り入れ、他のことに関してはつんぼになり目くらになるもの
なのです。こういったことでは、谷口氏が引き出し、すべての人々が必要と
しているお互いの交流が実現し得ないでしょう。
私は、活発に友の会に参加してくれる日本人が腹立たしく感じることは最も
なことだと思いさす。彼らのする仕事は必要とされ、また彼らは多くのむず
かしい環境の中でそれをするのです。自分の時間を使うことはすべての人に
とって犠牲を強いること:なのです。そこからは普通は決して感謝の念が生ず
ることはないでしょう。しかしながら絶望する理由もないと信じます 。友の
会がなした仕事の成果は 、いつも目にみえるとはかぎりませんし 、量ること
もむずかしいでしょうが、実際に存在しているのです。あるものはたぶん次
の世代になってからあらわれることもあるでしょう。私の娘は友の会が催し
たお、茶会にたいへん興味をおぼえたようでした 。
谷口氏は、心に感じたことを誠実に示していると思います 。彼は我々により
活発な交わりの可能性を、日本人は日本におけるこのような会で、どのよう
に外国人を利用しているかという例をあげることによって示してくれてい M
す。少なくとも私は考えるべく材料を得ました。私は自分なりに、日本のこ
とについてかなりたくさん知っていると思ってい・ました。また多くの日本人
から儀礼的に「あな:たは日本人以上に日本的ですね」といわれることもしば
しばあります。•（言う側のこの儀礼的なことも、私にとっては自己満足にな
っていることも告白し;なければなりません 。）
しかしな:がら私はフィンランド人としての背景をもっていることは事実です 。
日本人的だということも、フィンランド人としての自分の視点から見てのこ
とでしょう。よく見るということに付け加えて、日本人が何を言っているか
ということに耳をひいては心を傾けることも必要なことでしょう 。
マルヤッタ•増田
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HIROYUKI TANIGUCHIN KIRJOITUKSEN "JAPANILAISET - SUOMALAISET"
HERÄTTÄMIÄ AJATUKSIA
En tiedä varmasti ymmärsinkö oikein Hiroyuki Taniguchin kirjoituksen
"Japanilaiset - suomalaiset" sisällön, mutta aihe on minusta hyvin
mielenkiintoinen. Minusta tuntuu, että kirjoittaja on ymmärtänyt hy
vin eräitä merkittäviä ongelmia japanilaisten ja suomalaisten väli
sessä kommunikoinnissa〇 Ehkä suomalaiset eivät ole vielä tottuneet
samassa määrin intensiiviseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin ja
panilaiset. Tämä johtuu ehkä Suomen pienestä väestötiheydestä. Toi
sen ihmisen huomioonottamisen taito ja kyky päästä helposti yhteis
ymmärrykseen toisten ihmisten kanssa eivät ole vielä kehittyneet ja
panilaisten tasolle. Onhan toki kulttuuriemme iässäkin huoma ttava
ero japanilaisten hyväksi :

Toivon kuitenkin,
että yhdistyksemme japanilaiset jäsenet olisivat
kärsivällisiä, sillä mielestäni j apanilaiset jäsenet ovat yhdistyk
sen toiminnalle ensiarvoisen tärkeitä, yhdistyksen "sydänV Meillä on
mahdollisuus kulttuurieroista johtuvia ajattelutapa- ja näkemyseroja
yhdessä selvitellessämme oppia entistä paremmin ymmärtämään toisiam
me . Mielestäni oli hyvä, että asia otettiin esille yhteisen lehtemme
palstoilla ja jään mielenkiinnolla odottamaan keskustelun jatkoa.

Ilkka Riippa

「日

本人ーフ

を読んで思

ィ
う

ド人」（谷口

ン
こ

ひろゆ

き

氏）

と

前号に掲載された谷口氏の 「日本人—
—フィンランド人」の意味するところを
私自身、真にとらえているかどうかわからない。しかし、書かれていること
がらは私にとってたいへん興味のあることである。谷口氏は、日本人とフィ
ンランド人の間のコミュニケーションにお 、けるさまざ・まな問題点を充分に理
解しているように思える。おそらくフィンランド人は、人々の間で積極的な
意思の疎通にまだ慣れていないのだろう。このことはフィンランドの人口密
度が日本よりはるかに少ないせいかもしれない。相手を思い遣る感性やお互

いを理解しあう能力は、まだフィンランド人は日本人のレベルに達していな
いと思える。文化の深さにおいても、日本とは実際かなりの違いがあるのだ
から!
しかしながら、友の会の日本人会員の方々には、もう少し耐えていただくこ
とを望む。というのは、友の会の活動にとって日本人の会員は最も重要な 、
いわば友の会の「心臓」なのだから。文化の相違から生ずる思考習慣の違い
や視点の違いを、共に是正してゆこうとするとき、より多く相手のことを理
解することが可能となってゆこう。我々の会報にこういったことが取り上げ
られたことはほんとうに喜ばしいことであり、今後もこの話合いが続けられ

てゆくことを切に望む。
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PUHETILAISUUS

Helsingin yliopiston japanin kielen lehtori Yukiyo Yamasaki järjesti
tänäkin vuonna puhetilaisuuden japanin kielen opiskelijoille. Tilai
suus oli Kielikeskuksen luentosalissa toukokuun 16. päivänä.
Oppilaat olivat valinneet puheidensa aiheet itse。
tekstit ja korjasi mahdolliset kielioppivirheet〇

Opettaja tarkasti

Tällä kertaa osallistujia oli kymmenen: Jussi Vuorit Outi Lehmus (Ja
pani I)t Harri Markkula (Japani II)9 Jari Muikkut Jussi Huopaniemi9
Kristiina Nikula» Pertti Kokkinen, Suvi-Maaria Mäkeläinen (Japani
III). Ilkka Riippa ja Timo Korhonen (Japani IV).
Kaikki osallistujat saivat Japan Foundationin lahjoittamia sanakirjo
ja.
Lähetystösihteeri Toru Suzuki Japanin Helsingin Suurlähetystöstä oli
läsnä. Hän kommentoi puheita. Oman kommenttinsa esitti myös Yoshie
Roppongi.

Kaikki puheet olivat erittäin hyviä. Näkyi selvästi,
että oppilaat
olivat paneutuneet puheiden tekoon.Ensimmäisen vuosikurssin oppilail
la ei vielä ole kovin paljon tietoja japanin kielestä, mutta heidän
puheensa olivat erinomaisia. He olivat iloisia pystyessään vain vuo
den opiskelun jälkeen puhumaan japania.
Julkaisemme osan puheista tässä lehdessä. Suomennokset on tehty jäl
keenpäin vain tätä lehteä varten. Käännökset eivät ole sanatarkkoja:
osa on lyhennelmiä ja jotkut ovat hieman laajempia kuin alkuperäiset
japaninkieliset puheet.
Japania opiskellaan Helsingin yliopiston lisäksi muissakin oppilai
toksissa. Ehkä ensi vuoden puhetilaisuudessa kuulemme myös esimerkik
si Teknillisen korkeakoulun tai työväenopiston japanin kielen opiske
lijoiden esityksiä.
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MATKA JAPANIIN

Kesällä vuonna 1979 matkustin lentämällä Japaniin. Kone lensi Bombayn
ja Bangkokin kautta Naritaano Koneen lähdettyä Bangkokista ja lentäes
sä kohti Tokiota ei taivaalla ollut pilviä, joten saatoin lennon aika
na katsella ikkunasta Vietnamin ja Kiinan maisemia. Lento kesti monta
tuntia ja kulutin aikaani syömällä, kuuntelemalla musiikkia ja luke
malla lehtiä. Lento oli pitkä, mutta mielenkiintoinen〇
Ollessani Japanissa sää oli kostean kuuma, mutta kaunis.
Illalla oli
hieman viileämpää, mutta nukuin aina ikkuna auki• Myös sade viilensi
hieman ilmaa. Kävin Tokiossa, Kiotossa, Norassa ja Kamakurassa katso
massa nähtävyyksiä, kuuluisia temppeleitä ja puutarhoja.
Koska en vielä 1979 ollut aloittanut japanin opintoja, en ymmärtänytt
mitä ihmiset puhuivat.Käytin englantia,mutta japanilaiset eivät usein
ymmärtäneet sitä.Edellisenä syksynä olin Pekingissä opiskelemassa kii
naa, joten osasin jonkin verran kiinalaisia kirjainmerkkejä. Vallanku
mouksen jälkeen, vuodesta 1949 lähtien, kiinalaiset ovat yksinkertais
taneet kirjainmerkkejään. Osaamistani Kiinassa oppimistani merkeistä
ei ollut oikeastaan hyötyä Japanissa. Tunsin merkkejä hyvin vähän ja
ne erosivat liian paljon toisistaan.
Japanin matkastani lähtien olen halunnut opetella japanin kieltä, kos
ka japania opiskellessa oppii japanin kielen lisäksi tutuimmat kiina
laiset kirjoitusmerkit〇

Jussi Vuori
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JAPANILAINEN YSTÄVÄNI

Matkustaminen on jo lapsesta pitäen kiehtonut minua» Suuri haaveeni
täyttyi vuonna 1977, kun vanhempani antoivat minulle mahdollisuuden
lähteä vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin. Valmistauduin matkaan intoa
täynnä ja seuraavan vuoden elokuussa totesin olevani lentokoneessa
matkalla Bostoniin.
Tämä oli ensimmäinen yksin tekemäni ulkomaanmat
ka. Amerikkalainen isäntäperheeni oli erittäin ystävällinen ja olin
heidän luonaan kuin kotonani. Vaihto-oppilasvuosi opetti minulle pal
jon amerikkalaisesta kulttuurista ja itsestänikin, totta kai. Vaikka
viihdyin Amerikassa hyvin, niin kuitenkin sain omakohtaisesti kokea
todeksi sananparren: oma maa mansikka, muu maa mustikka#
Tuon vuoden anti ei kuitenkaan jäänyt vain amerikkalaisten ja amerikkalaisen kulttuurin tuntemukseen, vaan tapasin siellä myös vaihto-op
pilaita muista maista, muun muassa Japanista.
Yksi japanilaisista
tuttavuuksistani oli Chiaki-niminen tyttö.En tavannut häntä tuolloin
kuin ehkä vain neljä kertaa,mutta jo tuona aikana ehdimme ystävystyä
ja kertoa toisillemme itsestämme ja elämästämme niin paljon, että ystävyys ei voinut jäädä puolitiehen. Palattuani Suomeen ystävyytemme
jatkuikin kirjeenvaihdon merkeissä. Koska omaelämäkerrat oli j〇 ehditty vaihtaa, jatkoimme kertomalla Suomesta ja Japanista. Jouluisin
lähettelimme toisillemme pieniä paketteja,jotka sisälsivät tuulahduk
sen omasta kulttuuristamme.

Viime vuonna vietin omia häitäni• Halusin juhlaan mukaan suomalaisten
ystävieni lisäksi myös ulkomaiset ystäväni.
Ilokseni kolme amerikka
laista ja japanilainen ystäväni Chiaki pääsivät paikalle juhlistamaan
tilaisuutta. Chiaki ei ehtinyt viettää Suomessa kuin viisi päivää,
mutta yritimme käyttää nämä päivät hyvin hyödyksemme,
ja näyttää hä
nelle mahdollisimman paljon Suomea. Ulkomaalainen Suomessa ei voi to
ki välttyä saunomiselta ja niinpä Chiakikin pääsi tutustumaan suoma
laiseen kesämökkikulttuuriin ja saunaan.
Sauna oudoksutti aluksi,
mutta ei vienyt kauaakaan, kun Chiaki viihtyi lauteilla mainiosti ja
lopulta hän peittosi isäntäväenkin löylynheitossa. Pulahtaminen jär
veen kruunasi kaiken. Saunan lisäksi Chiaki oli ihastunut suomalai
seen luontoon ja sen rauhallisuuteen ja vuolaita kehuja sai häneltä
kaikki muukin suomalainen. Chiakin ja myös amerikkalaisten ystävieni
matka Suomeen ja häihimme oli sekä mieheni että minun mielestä ehdottomasti paras saomamme häälahja.
Koska olen saanut kuulla niin paljon Japanista ja päässyt myös ystä
vystymään japanilaisen kanssa, olen jo kauan toivonut pääseväni itse
matkustamaan Japaniin näkemään sen kaiken, mistä olen kuullut puhut
tavan. Pystyäkseni keskustelemaan Chiakin ja hänen vanhempiensa kans
sa heidän omalla kotikielellään ja oppiakseni muutenkin ymmärtämään
Japanin kulttuuria paremmin, aloin viime syksynä opiskella japanin
kieltä Helsingin yliopistossa. Vuoden 1987 keväällä tämän pitkäaikai
sen unelmani Japanin matkasta on määrä toteutua,
sillä huhtikuussa.
Kirsikkapuiden kukinnan aikaan, aion mieheni kanssa matkustaa Japa
niin ja saan vihdoin nähdä Chiakin hänen omassa kotimaassaan.

Outi Lehmus

11

JARANIN-MATKAN MUISTOJA
Silloin kun en vielä ollut käynyt Japanissa, se toi aina mieleeni
rauhalliset puutarhat kimonopukuisine naisineen ja kumartelevine
miehineen.
Luettuani vain perinteistä Japania käsitteleviä kirjoja
en ollut juuri ajatellut nykykehitystä. Niinpä luulin Japaniin tul
lessani tulevani myös entisaikojen Japaniin. Mutta viimeistä mallia
olevan bussin kiitäessä moottoritietä pitkin lehtoasemalta aloin vä
hitellen unohtaa vanhan Japanin,

Tulo Tokion keskustassa sijaitsevan Shinjukun hotelliin tuotti yllä
tyksen. Ulkomaalaisi lie tarkoitetut hotellit ovat kaikkialla jokseen
kin samanlaisia,enkä tämän hotellin 28. kerroksen huoneen ikkunasta
katsoessani olisi tiennyt olevani Japanissa,Shinjuku on Tokion uusin
kaupunginosa,ja monien suurten yritysten toimistot ovat keskittyneet
tänne. Korkeine rakennuksineen,tavarataloineen ja mainosvaloineen se
muistuttaa mitä tahansa suurkaupunkia〇
Tästä hieman pettyneenä teki
mieleni löytää perinteinen Japani•
Vaikka kaupunki onkin moderni,
japanilaiset olivat kaikkialla ystävällisiäe Läheisessä tavaratalossa tulin hyvin ymmärretyksi vaikken
osannutkaan japania,ja joka päivä siellä käydessäni vaihdoimme iloi
set tervehdykset.
Tuollainen ystävällisyys lienee j apanilaisille
ominainen piirre.

Talletin tuon ystävällisyyden mieleeni• Eräänä päivänä ollessani vä
synyt koko päivän retken jälkeen etsin rauhallisen näköistä teehuo
netta hotellin vieressä olevasta korkeasta rakennuksesta.Ravintoiöi
tä siellä oli paljon, mutta väsyneenä en halunnut niihin. Aivan vii
meiseen pikku teehuoneeseen tullessani tunsin itseni tervetulleeksi.
Aivan kuten lukemissani kirjoissa, kaksi tarjoilijatarta tervehti
minua ystäväl]isesti kumarrelIen. Sillä hetkellä unohdin ulkopuolel
la olevan metelin ja rakennuksen nykyaikaisuuden, "Olkaa hyvä ja is
tukaa hetkeksi", sanoivat tytöt kadoten väliseinän taakse.
rilaa
matta vielä mitään istuin kivelle pienen vesiputouksen viereen.Sillä
hetkellä tunsin olevani Japanissa. Ollessani vielä ajatuksissani ty
töt palasivat ja tarjosivat hymyillen vihreää teetä. Japania taita
mattakin ymmärsin heidän ystävällisen puhetapansa ja se ilahdutti
minua®
Tätä aiemmin en ollut juurikaan pitänyt vihreästä teestä, mutta nyt
sen maku yllätti minut.Rauhallisesti teetä juodessani tunsin piristyväni 〇 Mutta tulin yllättymään vielä kerran - maksua ei pyydetty.
Shinjukun nykyaikaisuuden keskellä tunsin löytäneeni jotain vanhasta
Japanista.,

Kioto ei ole niinkään uusi kaupunki,
ja Tokioon verrattuna sillä on
enemmän japanilaisen kaupungin iIme• Japanin entisenä pääkaupunkina
(792-1867) se muistuttaa ilmapiiriltään hieman Turkua.Siitäkin huoli
matta että myös Kiotossa on nykyaikaisia rakennuksia tunsin tulleeni
vanhaan Japaniin.
Kävellessäni illalla katuja pitkin halusin päästä pois keskustasta.
Jätettyäni taakse joen ylittävän sillan kaupungin autojen meteli jäi
myös taakse.Kadut kävivät kapeiksi, eikä autoja enää liikkunt. Puu
talojen keskellä oli aivan hiljaista.Tuon hiljaisuuden keskeltä kuu
lui puukenkien kopina. Äkkiä yhdestä puutalosta ilmestyi kadulle ki
monoon pukeutunut nainen. Koska katulamppuja ei ollut, en nähnyt hä
nen kasvojaan hyvin, mutta ne näyttivät olevan aivan valkoiset. Hän
katosi pian näkymättömiin, ja vain puukenkien kopse kuului kaukaa.Varmasti aivan kuin entisaikojen Japanissa, totesin itsekseni•
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Jätettyäni Kioton taakseni viivähdin Hakonessa. Vuorten keskellä si
jaitsevana sillä on upeat näkymät. Jo varhaisista ajoista lähtien Hakone on ollut kuuluisa kuumista lähteistään - niiden ja maisemien
kauneuden ansiosta siellä käy tuhansia turisteja vuosittain.

Ennen Hakoneen tuloani olin tuntenut vain muutamia kertoja olevani
Japanissat ja täällä lopulta tunsin löytäneeni Japanin. Hotellin si
jasta yövyin pienessä, japanilaisessa majatalossa, ryokanissa. Aivan
aluksi menin ryokanin lähellä olevaan kylpylään ja nautiskelin kyl
vystä kaikessa rauhassa. Majapaikkaan palatessani tunsin itseni to
della rentoutuneeksi.
Aivan kuten olin aikaisemmin kuvitellut f
tätä ryokania ympäröi kau
nis puutarha.
Istuessani
jukata ylläni tatamilla kuulin puutarhasta
vesiputouksen eloisan äänen. Puutarhassa oli vielä vähän lunta ja
kuitenkin oli j a paremminkin kevät kuin talvi«

Huoneeni kuvasyvennyksen kakemono kuvasi vesiputousta; myös kukkaasetelma toi mieleen kevään. Avonaisesta ikkunasta näkyi taivaanran
nan taakse painuva aurinko. Vanhaa haikua muistellen kävin patjaile
odottamaan japanilaisia unia.

Japanin-matkani ei merkinnyt ainoastaan nähtävyyksiä,
j apanilaista
ruokaa ja ostoksia. - Mieleeni jäivät Tokion pienen teehuoneen vihreä
tee, puukenkien kopina Kioton kapeilla kaduilla ja Hakonen ryokanin
rauhallinen yksinkertaisuus. Siinä kaikessa löysin aiemmin kuvittele
mani perinteisen Japanin.
Harri Markkula
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JAPANIN KIELEN OPISKELUSTA

Japanin kielen opiskeluun yliopistossa liittyy monia ongelmia。 Yksi
suurimmista ongelmista on ajan riittäminen. Helsingin yliopistossa
japanin kieli ja kulttuuri on hyvin suppea oppiaine, sillä tällä het
kellä sitä voi opiskella vain 20 opintoviikon verran. Tämän vuoksi
opiskelijan pää- ja sivuaineopinnot ovat tärkeämpiä,
joten japanin
opiskeluun keskittyminen on käytännössä hyvin vaikeaa;
japania täy
tyy opiskella lähinnä harrastusluonteisesti.
Japanin opiskeluun liittyy myös muita ongelmia〇Suomessa ei juurikaan
kuule tai voi lukea elävää japanin kieltä. Pelkästään kirjojen kaut
ta opittu kielihän kuulostaa aina hieman hassulta.Parhaiten opiskelu
onnistuu asumalla kulloinkin kyseessä olevalla kielialueella.
Ystäväni kyselevät aina miksi ihmeessä minä jatkan japanin opiskelua.
Yksioikoisen vastauksen antaminen ei ole helppoa, sillä syitä on mo
nia. Henkilökohtaiset motiivini ovat kuitenkin hyvin yleisiä: olen
kiinnostunut japanilaisesta kulttuurista ja haluaisin myös jatkaa
opintojani Japanissa.

Kahden ja puolen vuoden japanin opiskelun jälkeen voi jo tarkastel
la mitä tähän mennessä on ehtinyt oppia. Kielen oppimisen
kautta
myös kulttuurin erikoispiirteet tulevat ymmärrettävimmiksi.
Tämä
ilmenee muun muassa elokuvien katsomisen ja kirjallisuuden lukemisen
yhteydessä. Kielen opiskelun yhteydessä oppii myös kunkin kielualueen ajotuksen logiikkaa.

Jari Muikku

YOKO ONON RUNOT
Japanilainen runoilija, säveltäjä, elokuvantekijä ja esseisti Yoko
Ono julkaisi 1960-luvun alussa runokirjän "Grapefruit"• Tämä alunpe
rin japaniksi kirjoitettu laajahko teos julkaistiin kahdessa osassa
ensin Japanissa ja myöhemmin Englannissa ja Yhdysvalloissa, missä
Yoko Ono oli työskennellyt 50-luvulta lähtien. Hän aloitti uransa
New Yorkissa, missä tuli pian tunnetuksi persoonallisista happeningeistään.Samaan aikaan hän jatkoi musiikkiopintojaan ja esimerkiksi
sellaiset japanilaiset modernistit kuin Mayuzumi ja Ichiyangi ovat
vaikuttaneet hänen myöhempiin töihinsä,»
"Grapefruitin1' runot ovat lyhyitä, melkein kuin haikuja.Runot käsit
televät lähinnä Onon omaa elämää.Vasta paljon myöhemmin hän kiinnos
tui politiikasta ja yhteiskunnallisista ongelmista ja hänen viime
vuosina kirjoittamansa esseet ja runot käsittelevätkin enemmän ylei
siä kuin yksityisiä kysymyksiä。 Näitä esseitä ei ole suomennettu.

Yoko Ono käänsi "Grapef ruitin** japanista englanniksi ja minä käänsin
sen englannista suomeksi. Teos ilmestynee vielä tämän vuoden puolel
la,»
Kristiina Nikula
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JAPANIN JA SUOMEN ELÄMÄNTAPOJEN VERTAILUA
Japani ja Suomi ovat monessa suhteessa samantapaisia maita. Molemmat
ovat vauraita teollisuusvaltioita ja molemmissa on sekä vakaa poliit
tinen ilmapiiri että vaitio.Molemmissa on kansalaisten vapaus varmis
tettu länsimaisen demokratian puitteissa. Kuitenkin elämä on monessa
suhteessa erilaista Japanissa kuin Suomessa.

Vertailkaamme ensiksi näiden maiden pääkaupunkeja.Suomalaiset tuskin
pystyvät kuvittelemaan kuinka suuri Tokio todella on.
Tokion 23 kau
punginosan väkiluku on kaksi kertaa koko Suomen väkiluku, Helsingin
väkiluku on tuskin yhtä suuri kuin Shinjukun ja Shibuyan kaupun
ginosien väestö.Helsingissä bussit ja metro eivät ole kovinkaan täyn
nä ruuhka-aikanakaan. Oikeastaan nruuhka"-sanaa sen japaniloisessa
merkityksessä tuskin voi käyttöäkään Helsingistä puhuttaessa. Shinjukun aseman aamukahdeksan väenpaljoutta eu Suomessa yksinkertaisesti
näy.Helsingissä rautatieasemalta yliopistolle kävellessä näkee usein
kaksi t kolme tuttua.» Tokion kaduilla tuttuja tapaa hyvin harvoin.
Vertaillaan seuraavaksi työelämää.Japanilaiselle toimihenkilölle tär
kein asia on firma.Tätä väittämää tukevat *'shushin kyosei" (elinikäi
nen työsuhde) ja *'nenkojoretsu"(ylennyksen saaminen työvuosien perus
teella eikä pelkästään ansioiden perusteella)•
Työpäivät ovat tavat
toman pitkät eivätkä lapset ehdi nähdä isäänsä työviikon aikana.
Suomalaiselle toimihenkilölle tärkein asia on oma urakehitys.Vastuul
linen työ t kallis auto ja edustava koti näyttävät olevan hänelle tär
keitä. Vaikka yhtiöllä olisikin oma laulut sitä tuskin lauletaan tääl
lä. Työpaikkaansa tyytymättömälle ei aseteta esteitä yhtiön vaihtami
selle. Varsinkin julkisella sektorilla työajat Suomessa ovat lyhyem
mät kuin Japanissa.
Lopuksi vertaillaan ihmissuhteita. Japani on "tateshakai** ( ihmissuh
teet toimivat enemmän pystysuunnassa kuin vaakasuorassa. Esimerkiksi
juoksupoika tuntee enemmän yhteenkuuluvuutta oman yhtiönsä johtajaan
kuin viereisen yhtiön juoksupoikään, Toim.huom,). On luonnollista et
tä vanhempia kunnioitetaan. Tämä ei päde pelkästään kotona vaan myös
kin työpaikoilla, koulussa ja kotilähiössä.Suomikin on periaatteessa
"tateshakai”. Nuoriso ei juuri kunnioita tätä. "Vanhemmat on kalkkik
sia, eikä ne nykymaailmaa tajua" ajatellaan usein. Japanissa yleinen
ilmiöv perheen kanssa asuvat isovanhemmat, on Suomessa harvinainen.
Kiinnostava vertaus:Japanin valtionrautateiden vaunuissa on selvästi
enemmän vanhuksille tarkoitettuja paikkoja kuin Helsingin julkisissa
kulkuvälineissä.

Jussi Huopaniemi
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KEVÄT
Pienenä odotin malttamattomana kesäloman alkua ja pääsyä maalle*
Muistan monia asioita noista kesistä ja nykyisinkin palaan unissani
usein tuohon menneeseen maailmaan.
Viime vuosina olen heti lukukausien päätyttyä aloittanut työt enkä
ole ehtinyt viettämään lomaa» Ehkä ensi kesänä saan kaivatun loman»
Kevään edistyessä Helsinki muuttuus uikoravintolat ja kahvilat avaa»
vat ovensae Pitkän ja synkän talven jälkeen kaupunki ja sen torit
ovat hetken eloisia»

Kevät on iloista aikaa vaikka lukukauden päättyessä joutuu eroamaan
monista ystävistään. Pian on kuitenkin syksy ja iloisen jälleennäke
misen aika»
Pertti Kakkinen

KOKEMUKSIA JAPANILAISESTA TAITEESTA

Tunnen viehätystä monia taiteenlajeja kohtaan. Ehkä siksi, että tai
teella on aina jotakin sanottavaa vastaanottajalleen. Kuitenkin jokai
sella on oma kielensä ymmärtää sitä.Minä olen pienestä saakka tuntenut
vetoa kirjallisuuteen.Olen pitänyt sekä lukemisesta että itse kirjoittamisesta.Kuvaamataiteesta ja musiikista nautin lähinnä passiivisesti,
vastaanottajana. Nykyisiin harrastuksiini kuuluvat myös elokuvat jo
teatterikäynnit.
Tarkoituksenani on kertoa japanilaisesta taiteesta. En ole mikään asi
antuntija, mutta ajattelin puhua omakohtaisista kokemuksista. Minulle
japanilaisella taiteella on oma tärkeä merkityksensä. Eri taiteen la
jeilla on mielestäni jotain yhteistä. Niin lyhyt kolmisäkeinen runo
kuin herkkä kirsikankukka-aiheinen kuvakin viestittävät jotain olen
naista koko olemassaolon suuresta salaisuudesta omalla yksinkertaisel
la ja kauniilla tavallaan. Tämä taide puhuu hiljaisuudessa.
Päästäk
seen siihen sisälle täytyy sulkea korvansa ulkopuoliselta maailmalta,
ja kuunnella yksin taideteosta.

Tämän päivän ihmisen elämää ohjaavat kiire .ja tehokkuus. Näin ollen
jokapäiväisessä elämässä ei ole liioin tilaa syventyä miettimään ole
massaoloa ja elämän ihmettä taideteoksen välityksellä. Täytyy myöntää
myös omalla kohdalla, että vapaa-aikana on aivan liian helppoa avata
summanmutikassa televisio, katsella jokin mitäänsanomaton elokuva tai
selata viikkolehtiä.
Tällaiseen ulkoa tulevaan virike- ja ärsyketulvaan tottuu huomaamatta,
ja seurauksena tuleva aivojen tyhjäkäynti
saattaa olla yhtä huomaamaton.
Tehdessäni ensituttavuutta japanilaisen taiteen kanssa opin lepuutta
maan mieltäni uudella tavalla. Olipa kyseessä taulu tai sävelmä, ru
no tai tanssi, sukellan siihen sisälle unohtaen ajan, paikan ja päi
vän huolet. Tyhjennän mieleni kaikesta ja avaan sydämeni taiteelle
sen puhua.Toivon ymmärtäväni taiteilijan persoonaa ja tunnelmia teok
sesta käsin. Toivon myös itse synnyttäväni uusia ajatuksia. Tällaiset
yksinolo-elämys-hetket ovat minulle tärkeitä.Niissä opin aina hiukka
sen lisää elämästä.
Suvi-Maaria Mäkeläinen
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弁論大会

毎年恒例の日本語による弁論大会が、ヘルシンキ大学の日本語講師、山崎由
喜代さんによって催されました。大会は去る5月16日、ヘルシンキ大学語学セ
ンターの教室で開かれ•ました。
参加者は自分で題材を選び、その原稿を先生がチェッ.クし、訂正しました。
今回の参加者は下記の十名の方々でした〇ユッシ・ヴォリ、オウティ・レへ
ムス（日本語I)、ハツリ•マルックラ（日本語II）、ヤリ・ムイツク、ユッ
シ・フォパニエミ、クリスティーナ・ニクラ、ペルッティ・コッキネン、ス
ヴィ=マーリア・マケライネン（日本語III)、イルッカ・リーツパ、ティモ・
コルホネン（日本語IV) 〇
国際交流基金よりすべての参加者に辞書が贈られました。
在フィンランド日本大使館の鈴木氏とヘルシンキ大学の六本木由江さんが出
席され、この大会についてのコメントがありました 。
すべての弁論はなかなかの出来映えで、苦労して仕上げたようすがうかがえ
tした。日本語学習を始めて一年目の人は、日本語についての知識がまだそ
れほど多くありませんが、それでも彼らの弁論はなかなかすばらしいもので
した。わずか一年間学習しただけで日本語が話せたことは彼らにとってまた
喜びでもあったことでしょう。
今回会報に掲載したものはそのすべてではあり•ません。フィンランド語訳は
この会報のために作成したものです。この訳は直訳ではあり唾せん。あるも
のは短縮し、またあるものは最初の原稿に少々付け加えたものもあります。
ヘルシンキ大学の他にも日本語を学習する教育機関はいくつかあります 。お
•そらく来年は、たとえば工科大学の学生や成人学校の学生たちの弁論も聴く
ことができるかも知れません。
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HELSINGIN YLIOPISTO
Japanin kieli I

SI + kl tiistai ja torstai klo 15-17 Kirkkokatu 6 luentosali 2
Opetus alkaa 11.9。 ja jatkuu keväällä 20.1 〇

Japanin kieli II
SI + kl maanantai ja keskiviikko klo 15-17 Kirkkokatu 6 luentosali 2
Opetus alkaa 15.9. ja jatkuu 19.1.

Japanin kieli III

SI + kl maanantai ja torstai klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 2
Opetus alkaa 11.9. ja jatkuu 19.1.

Japanin kieli IV
SI + kl keskiviikko klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 2
Opetus alkaa 17.9. ja jatkuu 21.1•

Opettajana on Emiko Iida»
TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Otaniemessä järjestetään syksyllä japanin kielen kurssit I, III ja V.
Keväällä pidetään kurssit IIv IV ja VI〇
Kurssilla I opettajana on Jouko Seppänen ja kursseilla II-VI opetta
jana on Junichiro Okura.
Kurssilla I opetuksessa käytetään tunneilla jaettavaa materiaalia.
Muilla kursseilla luetaan Tadaaki Kawatan "Japanin kieli"-oppikirjaa.
Lukukausi alkaa 10.9.
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
Lukuvuonna 1986-1987 järjestetään japanin kielen alkeis- ja jatkokurs
sit, Opetus on tarkoitettu lähinnä kauppakorkeakoulun omille opiskeli
joille.
Opettajana on Heikki Mallat.

HELSINGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
Aleksis Kiven koululla, Porvoonkatu 2, järjestetään japanin kielen
alkeis- ja jatkokurssit.
Japani I on tiistaisin klo 17.10-18.4〇• Oppikirjana käytetään "Japa
nese for Beginners".
1-2 vuotta opiskelleille on jatkokurssi tiistaisin klo 18.40-20.1 〇.
Kurssilla opitaan noin 200 kanji-merkkiä. Lisäksi harjoitellaan lii
ke- ja matkailujapaia, tutustutaan lehtiin ja kirjallisuuteen.
Opettajana on Seisuke Okada.
Opetus alkaa syyskuun 9. päivänä.
Ilmoittautuminen 1-5.9. klo 17-20 Työväenopiston päärakennuksessa,
Helsinginkatu 26.
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HELSINGIN RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Japanin kielen alkeiskurssi on maanantaisin klo 18.00-19.3〇•
Jatkokurssi on maanantaisin klo 19.45-21.15.
Opettajana on Misako Gustafsson. Opetus tapahtuu ruotsiksi〇
Kurssit alkavat syyskuun 8. päivänä.
Osoite on Dagmarinkatu 3.
Ilmoittautuminen 1.9. lähtien. Tarkemmat tiedot sanomalehdistä.
"Japanilainen keittiö" on 23.1 〇 Itäkeskuksen monitoimitalossa (Tu
runlinnantie 1)ja 5.2.1987 Dagmarinkadun toimitiloissa. Tilaisuu
det alkavat klo 17.00. Maistiaismaksu on 5 mk»
Opettajana on Misako Gustafsson.

ITÄ-HELSINGIN KANSALAISOPISTO

Keskiviikkoisin klo 18.00-19.30 opetetaan japania Puotinharjun alaasteen koululla, Olavinlinnantie 9.
Opettajana on Seisuke Okada.
Opetus alkaa syyskuun 1 〇• päivänä.
Ilmoittautumiset 15.8.lähtien kansalaisopiston toimistoon Linnanra
kentajantie 2. Toimisto on auki elokuussa klo 9-15 ja syyskuussa klo
9-16. Tiedustelut p. 7553269.
KALLIOLA
Japanin kielen alkeiskurssi on joka toisena viikonloppuna lauantaisin
klo 13.00-14.30 ja sunnuntaisin klo 13.00-14.3〇•
Jatkokurssi on joka toisena viikonloppuna lauantaisin klo 13.00-14.30
ja sunnuntaisin klo 13.00-14.3〇.
Opettaj ina ovat ekonomi Heikki Mallat ja kauppat• yo Pasi Kinnunen.
Molemmilla kursseilla opetus alkaa 6.9.

Matkailujapanin viikonloppukurssit ovat 23.-25.1.1987 ja 6.-8.2.1987.
Tunnit ovat perjantaina alkaen klo 18 (4 h),lauantaina alkaen klo 11
(6 h) ja sunnuntaina alkaen klo 12 (5 h).
Kalliolan kurssiesite ilmestyy elokuun lopulla. Ilmoittautumisia ote
taan vastaan syyskuun alusta lähtien.
riedustelut toimistosta, Stu
renkatu 11,klo 8.15-19.00. Puhelinnumerot ovat 719984 ja 713573.

ROVALA-OPISTO
Japanin kielen ja kulttuurin viikonloppukurssi pidetään 26.-28.9,
10.-12.10 ja 24.-26.1 〇• Kurssin kesto on 45 tuntia.
Kurssilla perehdytään japanin puhekieleen, japaniloisiin tapoihin ja
japanilaisen kulttuurin eri osa-alueisiin.
Opettaj ina ovat mm. Heikki Mallat, Masa Kina, Machiko Yamada-Alho ja
Kai Nieminen.
Kurssimaksu on 1.710 mk josta opetuksen osuus on 900 mk ja täysihoi
don (ruoka ja asunto) osuus on 81 〇 mk.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.9.
riedustelut ja ilmoittautumiset: Rovala-opisto, Jokkatie 26, 96100
Rovaniemi. Puhelimet 960-23122 ja 960-21734.

Rovala-opistossa järjestetään myös 16 viikon pituinen japanin kielen
ja kulttuurin kurssi 25O8.-14.12. Kurssin hinta on 4.320 mk ja kurs
si kuuluu opintotuen piiriin. Kurssille ilmoittautuminen päättyi 31.7.
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA

Tadaaki Kawatan kirjoittamasta japanin kielen oppikirjasta on ilmesty
nyt uusi painos.
Kirjan lukukappaleista on tehty äänite. Lukijoina kasetilla ovat Tsuyako Taniguchi 9 Misako Gustafsson, Naomi Kasahara, Daisuke Ito ja Ju
nichiro Okura.
Kirjan ja kasetin lopullinen hinta ei vielä ole tiedossa, mutta ne
myydään omakustannushintaan.
Tiedustelut ja tilaukset: Helena Gray Kauppalantie 10 A 6 00320 Hel
sinki 32 p. 570784.

DOOSHI - JAPANIN VERBIEN OPETUSOHJELMA MIKROTIETOKONEILLE
Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksessa on kehitetty ohjelma,
jo
ka opettaa ja harjoittaa japanin kielen verbejä. Verbithän muodosta
vat tunnetusti japanin kieliopin vaikeimman osan. Taivutusmuotoja on
suhteellisen paljon (tässä ohjelmassa 13x2x2)t mutta taivutuskaavat
ovat sangen johdonmukaisia.Ohjelma käsittää 200 tavallisinta verbiä.
Harjoittelua täydentää verbijärjestelmää selostava kielioppiaineisto.

Ohjelmatoiminta on seuraava. Ensin valitaan harjoiteltavien verbien
lukumäärä ja sen jälkeen kieliopillinen muoto ( taivutusmuoto, myönteinen/kielteinen,tuttaval1inen/kohtelias),jota halutaan harjoitella.

rämän jälkeen ohjelma ilmoittaa ensin kyseltävän verbin suomenkielisen vastineen, haluttaessa myös sen japaninkielisen perusmuodon (in
dikatiivi , tuttavallinen, myönteinen). Tehtävänä on nyt muodostaa
kyseinen taivutusmuoto ja vastata kirjoittamalla se koneelle.
Seuraavaan verbiin voi päästä myös vastaamatta, mikä antaa mahdollisuu
den nopeasti kerrata jo opittua muotoa.
Jos opiskelija vastaa oikein, esiintyy kyseinen verbi jatkossa har
vemmin. Muuten verbit tulevat satunnaisessa järjestyksessä., Ohjel
maan sisältyy lisäksi mahdollisuus muuttaa sanoj en esi intymisen to
dennäköisyyttä.

Harjoittelun aikana kertyneet osaamistiedot tallentuvat niin halut
taessa tiedostoon,
jolloin harjoittelua voi jatkaa seuraavalla ker
ralla s iitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin. Kone (ohjelma) siis
muistaa mitä sanoja opiskelija osasi tai ei osannut, ja ottaa tämän
huomioon kysyttävien sanojen valinnassa.
Ohjelma toimii toistaiseksi IBM PC ja muissa sen kanssa yhteensopi
vissa mikrotietokoneissa MS-DOS käyttöjärjestelmän alaisuudessa ja
se on kirjoitettu Pascal^kielelle.
Tarvittavaa muistitilaa on 512
ktavua.
Lisätietoja ohjelmasta ja sen saotavuudesta voi tiedustella tekijäl
tä, Karri Hartonen tai TKK:n kielikeskuksesta, Jouko Seppänenf Otakoari 1,02150 Espoo, puhelin 451 2607.
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OPISKELLAAN JAPANIA

Hyvät JKY:n jäsenet,
opiskellaanko yhdessä japania? Jos haluaa
ymmärtää toisen maan ihmisiä ja kulttuuria, on erittäin tärkeää
ymmärtää sen maan kieltä»
1•

Tunnen useita JKY:n jäseniä,jotka ovat kiinnostuneita japanilaisesta
kulttuurista ja ovat lukeneet monia kulttuuria käsitteleviä kirjoja
suomeksi j a englanniksi »Ehkä he ovat oppineet ymmärtämään Japania hy
vin, mutta minun mielestäni yksi japanin kielellä kirjoitettu kirja
vastaa sataa muulla kielellä kirjoitettua»
Japanin kielen sanotaan nykyaikana tulleen yhtä suosituksi kuin eng
lanti • Japanin kielen opiskelijoiden määrä nousee joka vuosi. Esimer
kiksi saksan ja ranskan suosio on laskenut nopeasti• Kyllä japani
tulee viidenkymmenen tai sadan vuoden kuluttua yhdeksi maailmankie
leksi :

Olet ehkä ajatellutv että japanin kieli on erittäin vaikea kieli. Ja
pani ei ole vaikea kieli jos joku todella haluaa oppia sitä.
Uskonv
että japani on aika helppo kieli suomalaiselle. Avataan nyt portti
japanin kieleen :

2» LYHYT JOHDANTO
A. Ääntäminen ja aakkoset

Japanin kielen vokaalit ovat a, i, u, e ja 〇. A, i, e ja o lausutaan
samalla tavalla kuin suomessa.mutta u on paljon leveämpi.Konsonantit
esiintyvät aina vokaalien kanssa paitsi n. Konsonantit ovat k, s, 11
n, h, m, y (suomeksi j), r ja w.R-äänne on suomen r:n ja 1:n välillä,
mutta minun mielestäni se ääntyy melkein samalla tavalla kuin suomen

Aakkoset ovat seuraavat:
a

ka

sa

ta

na

ha

ma

i

ki

shi

chi

ni

hi

mi

u

ku

su

tsu

nu

fu

mu

e

ke

se

te

ne

he

me

o

ko

SO

to

no

ho

mo

ya

ra

ri
yu

ru

re
yo

ro

M Japanissa ei ole si, ti ja tu äänteitä. Fu lausutaan hu. Wo äänne
tään o ja sitä käytetään vain objektin kanssa.
B> Kirjaimet (Kirjoitusmerkit)
Yleensä latinalaista kirjaimistoa ei käytetä japanissa. Käytössä on
hiragana (46 kpl)t katakana (46 kpl)ja kanj i-merkit (paljon)•

Hiragana ------- > partikkelit, verbien ja adjektiivien päätteet

Katakana------- >

ulkomaiset nominit ja kuvailevat (onomatopoeettiset)
sanat

Kanji-merkit--- > nominit (kotimaiset»japaniloiset ja kiinalaiset),
verbien ja adjektiivien vartalot
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Japanilaiset aakkoset hiraganalla ja katakanalla ovat seuraavat:

まみむめも

はひふへほ

なにぬねの

たちってと

さしすせそ

かきくけこ

あいうえお

や

ア

力

サ

夕

ナ

ハ

マ

イ

キ

シ

チ

二

ヒ

ミ

る

ウ

ク

ス

ッ

ヌ

フ

ム

れ

ェ

ケ

セ

テ

ネ

へ

メ

才

コ

ソ

卜

ノ

ホ

モ

ら

わ ・ん

り

ゆ

よ

ろ

を

ヤ

ラ

ワ

リ

ュ

ル
レ

ヨ

ロ

ヲ

Kanjit ovat syntyneet Kiinassa ja niiden määrän sanotaan olevan noin
50.00〇• Japanissa opiskellaan n. 2.000 kanjia peruskoulussa ja esi
merkiksi sanomalehdissä ja tavallisissa kirjoissa on n. 3.500 kanjia®
Mikäli osaatte tuhat kanjia voitte ymmärtää japanilaisesta kirjasta
80 %• Jos todella haluatte lukea japania 1.000 kanji-merkkiä on pak
ko oppia.
C. Lauseen rakenne

Japanin peruslause on: subjekti + partikkeli + verbi/adjektiivi

Sanajärjestys on aika vapaa, mutta verbi tai adjektiivi on aina
lauseen lopussa (Japanissa adjektiivi ei tarvitse verbiä lauseessa.
Se toimii niin kuin suomen verbi t jos se on predikatiivi).

关

XX» Partikkelit ovat tärkeitä, mutta niiden käytön oppiminen on ehkä
vähän vaikeaa ulkomaalaisille. Partikkeli on postpositio ja tekee
edellä olevan sanan lauseenjäseneksi.

Esimerkiksi: Watashi wa hon 〇 yomimasu.
subjekti
objekti
(Partikkeli wa kirjoitetaan

Minä luen kirjaa»

は)

Watashi wa hashirimasu.わたしは、はしります。
Minä juoksen.

Anata wa utsukushii»
Sinä olet kaunis.

あなたは、うつくしい。

私は、走ります。

あなたは、美しい〇

Kare wa watashi no haha ni hana

〇 agemasu.
かれは、わたしのははにはなをあげます。
彼は、私の母に花をあげます。

Hän antaa kukan äidilleni.
D. Puhekieli ja murre
Jokapäiväinen puhekieli on aika erilainen kuin kirjakieli. Jos mat
kustatte Japaniin teillä on vaikeuksia ymmärtää japanilaisten keskus
teluja esimerkiksi junassa. Mutta japanilaiset ymmärtävät kyllä mitä
te sanotte heille. Suosittelen, että opiskelette japanin kirjakielen
parin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Murteita Japanissa on paljon ja niiden erot ovat suuret. Kioton ja
Osakan alueen murre
(se oli yleiskielenä 1600-luvulle saakka) on ai
van erilainen kuin Tokion murre. Melkein kaikkien sanojen ja lausei
den intonaatiot ovat vastakohtia verratessa Kioton ja Tokion murteita.
Lisäksi monilla murteilla on omia sanoja, joita ei ole yleiskielessä.
Joissakin murteissa käytetään jopa eri vokaaleja!
Japanin kielen intonaatio näyttää olevan vaikea ulkomaalaisille. Tei
dän ei kuitenkaan tarvitse alussa ajatella sitä kovin paljon. Vaikka
lausuttekin sanoja väärin, me kyllä ymmärrämme tarpeeksi,
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2. JAPANIN KIELEN TERVEHDYKSET

Kun joku tapaa toisen ihmisen,
MKonnichiwa

.

こんにちは

kaikkein

tavallisin

tervehdys

on

Tämä tarkoittaa "Hyvää päivää", mutta

si

tä käytetään joskus aamulla ja illallakin.Hyvää huomenta on "Ohayoo

(gozaimasu)"
こんばんは»

おはよう

(ございま 十)Ja

hyvää

iltaa on "Konbanwa"

Suomen "Hei", "Moi" j a "Terve" on " Yaa"やあ・

Näkemiin (kuulemi in) on "Sayo (o) nara"さよ(り)

左ら・"Hei

, hei *' on

"Jaa (mata)"じゃあ(J た).

Kun erotaan illalla on sopiva sanoa "Oyasumi (nasai)•時やすみ(なさい)

Kiitos on "Arigatoo"あリカくとう

・mutta

j apanin arigatoo on

kuin suomen kiitos» Siis kiitos on j apaniksi "Doomon

どラ

vahvempi

も.

"Kiitos

paljon" on "Taihen (tai doomo) arigatoo gozaimasu"たいへん (tai

どうも)

ありがとうございます.

Ei kestä/ei se mitään" on "Dooitashimashite"

Anteeksi on "Gomennasai/Sumimasen"ごめんな

どういたしまして

.

さい/すみません.

Jos joku on esimerkiksi myöhässä tapaamisesta ja saavuttuaan pyytää
anteeksi odottamaan joutuneelta, odottaja vastaa "Goshinpainaku /
Dai jpobu desu"

ごしんぱい なく /だいじょうぶです"Ei

se mitään, kaik

ki on kunnossa"•

Kippis on "Kanpaii"かんぱい

.

Mitä kuuluu?" on "Ogenki desu ka? / Ikaga desu ka?
い カゝカヾです カゝ•

おげんきですカ、/

Vastaus edelliseen on "Kiitos, hyvää" "Hai, genki desu/

Hai, okagesamade "はい、げんきです/はい、おかげさまで.

Jos käytte jonkun luona isäntä tai emäntä sanoo "Yookoso (irashaimashita)/ I rashai (mase)"
いらっしゃい(ませ)•

ようこ•そ(いらっしゃいました)/

Tämä tarkoittaa "Tervetuloa".

Annan teille erittäin hyödyllisen sanan. Se on "Doomo" ja se tarkoit
taa "Konnichiwa" (hyvää päivää), "Sayoonara" (näkemiin),

"Arigatoo"

(kiitos). Jos vain muistatte sanan "Doomo", voitte matkustaa Japaniin.
Oletteko nyt kiinnostunut japanin kielestä? Aloitetaan tosi

opiskelu

seuraavassa numerossa.

"Jaa mata"

じゃあ

"また

Japanin "y” ääntyy suomessa "j"

Japanin "j" ääntyy suomessa "z"
Seisuke Okada
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HARRASTUSPIIRIT

SHOGI-PIIRI kokoontuu 6,9.» 20.9. 9 4.1 〇, ja 18.10 klo 15.00-18.00
Seisuke Okadan luona Ita-Pasilassaf Opastinsilta 2 B 63.
Soittakaa tulostanne etukäteen p・1442?〇»

RUOKAPIIRI kokoontuu syksyllä. Täsmällistä aikaa ei vielä tiedetä,mutta se on todennäköisesti lokakuussa.
Viime kevään ruokakurssilla japanilaiset ja suomalaiset valmistivat
ruokaa yhdessä ja tälläkin kerralla kurssi on tarkoitettu molemmille.
Kurssilla valmistetaan Kiinasta kotoisin olevaa gyoza -nimistä ruokaa.
Se on nykyään Japanissa hyvin suosittu ruokalaji. Se on eräänlainen
paistinpannussa valmistettu piirakka, jonka sisällä on lihaa ja vihan
neksia.
Lähemmät tiedustelut syyskuussa Misako Gustafssonilta pe 67672〇»

KIELIPALLO
Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu Keiko Yoshizakin luona klo 18
18.9.,16.10. ja 13.11. Osoite on Väinölänkatu 15 E 64 0061 〇 Helsinki
61o Puhelin: 795151.

Suomen kielen harrastuspiiri kokoontuu klo 18 Juha-Petri Tyrkön luona
2.1 〇», 23.1 〇. ja 20.11• Osoite on Jämeräntaival 7 B 264 02150 Espoo.
Puhelin: 46828080

KALLIGRAFTA-PIIRI kokoontuu lokakuun 40 päivänä ja marraskuun 8. päi
vänä klo 11.30-13.30 Porthanian (Hallituskatu 11-13) luentosalissa 220
(2. kerros)•
Ryhmään mahtuu vielä uusia opiskelijoita :
Tässä vaiheessa ryhmään tulevat pääsevät hyvin mukaan opetukseen,
Opettajana on Yoko Kobayashi.
Tarkempia tietoja saa numerosta 746746.
Viereisellä sivulla on Juha-Petri Tyrkön tekemä kalligrafia-harjoitus.
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将棋サークルでは、この秋の活動を次のように計画しています 。
日時［=>9月6日（土）ヽ9月20日（±）ヽ10月4日（±）ヽ10月18日（土）

いずれも15
場所（=>岡田誠介宅

:

〇〇〜18

: 00

〇pastinsi丄ta

3 B 63

（バス17番終点のすぐそば）

※参加希望者はあらかじめ御連絡下さい。密144270

料理サーク

ルか

ら

お知

ら

せ

料理サークルの活動はこの秋も行左い宜すが 、活動日はまだ未定で、おそら

くio月になるでしょう。
この春の活動では、日本人とフィンランド人が一緒に料理を作りましたが、

今秋もこの方法で行ないたいと思っています。今度はギョーザ（中華料理の
一種、日本で人気がある）に挑戦します。肉と野菜を皮で包み、焼を上げる

ものです。
詳細は、9月中にグスタフソン美砂子さん（建67672〇）までどうぞ。

KIRJASTO on avoinna seuraavasti:

9. ja 16. päivänä syyskuuta
7.,14. ja 21・ päivänä lokakuuta
11.ja 25. päivänä marraskuuta ja
16, päivänä joulukuuta
Kirjasto on auki klo 18-19®
Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B 00530 Helsinki 53 ja puhe
linnumero on 712104o
Kirjojen laina-aika on yksi （1 ）kuukausi• Muistathan palauttaa lai
naamasi kirjat ajoissa :
Kirjastoon on hankittu Kiyoko Konishin kirjoittama keittokirja "Japa
nese Cooking for Health and Fitness*'.
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Kulttuurivinkkejä

JAPANILAISIA ELOKUVIA

Tv-1 esittää elokuvan "Jasukon kengät" keskiviikkona syyskuun 1 〇, päi
vänä. Filmi on valmistunut vuonna 1984.

Marraskuun 5. päivänä esitetään vuonna 1983 valmistunut elokuva "Koti
kyläni" . Elokuvan on ohjannut Seij iro Koyama.
Tv-2:ssa alkaa lokakuun 11.päivänä NHK-yhtiön valmistama 12-osainen
sarja "Lohikäärmeen sydän".
Se kertoo kiinalaisesta kulttuurista ja
historiasta "Silkkitien" tapaan.

Edellä olevat tiedot ovat ennakkotietoja joten muutoksia voi tulla.
Tarkastakaa esityspäivät sanomalehdistä :

日

本映画

の

お知

ら

せ

テレビ1チャンネル:9月10日（水）c＞「やす子の靴」（1984年製作）

11月5日（水）功「私の古里」（1983年製作、小山
せいじろう監督）

テレビ2チャンネル：10月11日より12回シリーズでNHKの「ドラゴンの心」が
始まります。中国の文化と歴史を紹介したもので「シ

ルクロード」に次ぐNHKの大作です。
※上記の放送は予定ですので変更することも考えられます 。新聞等で確認し
て下さい。

ARTIKKELIT
Professori Donald Keene luennoi Japanin nykykirjallisuudesta Helsin
gin yliopistossa toukokuun 29• päivänä.
Jan Blomstedt kirjoitti seuraavan päivän Helsingin Sanomiin artikke
lin "Japanin tuntija Donald Keene:Yukio Mishima oli suuri humoristi?
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