PÄÄTOIMITTAJALTA
Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien toimikunnan mietinnös
sä selvitettiin mm. ulkoeurooppalaisten kielten ja kulttuurien ope
tuksen ja tutkimuksen järjestämistä yliopistoissa ja korkeakouluissa.
Nyt osa toimikunnan ehdotuksista on toteutunut•
Kauan toivottu ItäAasian professuuri on perustettu Helsingin yliopistoon. Tästä syksys
tä lähtien voi opiskella Kiinan,
Korean ja Japanin kulttuureja ja
näiden maiden kieliä aikaisempaa täysipainoisemmin. Helsingin teknil
lisessä korkeakoulussa voi myös opiskella japania entistä enemmän
koska Otaniemeen on perustettu japanin kielen lehtoraatti.
Teknillisessä korkeakoulussa voidaan japania opiskella muuallakin
kuin luokkahuoneessa.
TKK:n autotekniikan laboratorio on saanut To
yotalta lahjoituksena korkeatasoisen henkilöauton.
Autoa käytetään
tutkimukseen ja koulutukseen. Voisi ajatella,
että japania opiskele
vat teekkarit kartuttavat kielitaitoaan autoa tutkimalla ja he voisi
vat ehkä auttaa muita opiskelijoita kääntämällä esimerkiksi japanin
kielisiä huoltokirjoja.
Tässä lehdessä kerromme opiskelusta Teknillisessä korkeakoulussa jo
kerromme lähemmin myös Toyota Soarer -merkkisestä autosta.
Helsingin yliopistossa keväällä pidetty japanin kielen puhekilpailu
kin kytkeytyy Helsingin teknilliseen korkeakouluun.
TKK:ssa sähkö
tekniikan osastolla opiskeleva Antti Huopaniemi osallistui yliopis
tolla pidettyyn japanin kielen puhekilpailuun.

Japanin kieltä ja kulttuuria voi harrastaa monella eri tavalla. Toi
saalla lehdessämme kerrotaan erilaisista kursseista ja harrastuspii
rien toiminnasta.
Hyvää syksyä kaikillel

Helena Gray

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n johtokunnan varsinaiset jäsenet.
Vasemmalta!
Riitta Rouhiainen, Yoshie Roppongi-Korhonen, Merja Tamu
ra, Riitta Tateishi, Ronny Rönnqvist, Paula Lappalainen ja Pirjo Kawata.
Valokuvaajat: Ronny Rönnqvist ja Riitta Tateishi.
(Oheinen kuva on ns. trikkikuva. Se on tehty yhdistämällä kaksi va
lokuvaa. )
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HELSINGIN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Espoon Otaniemessä sijaitseva Helsingin teknillinen korkeakoulu (Hel
sinki University of Technology) on yksi Suomen kolmesta teknillisestä
korkeakoulusta, kaksi muuta sijaitsevat Tampereella ja Lappeenrannas
sa.
Lisäksi kahdessa yliopistossa,
nimittäin Oulun yliopistossa ja
Äbo Akademissa Turussa,
on teknillinen tiedekunta. Helsingin teknil
linen korkeakoulu
(TKK)
on näistä ylintä tekniikan opetusta tarjoa
vista opinahjoista vanhin ja laajin opetusalaltaan ja opiskelijamää
rältään.

Teknillisen korkeakoulun perusopetus tähtää diplomi-insinöörin tai
arkkitehdin tutkinnon suorittamiseen. Jatko-opiskelu johtaa tekniikan
lisensiaatin tai tekniikan tohtorin arvoon.
Opetus jakaantuu v.1987 alusta lukien kuuteen osastoon,
jotka ovat
tietotekniikan osasto,
sähkötekniikan osasto,
konetekniikan osasto,
prosessi- ja materiaalitekniikan osasto, maanmittaus- ja rakennustek
niikan osasto sekä arkkitehtiosasto» Arkkitehtiosastoa lukuunottamat
ta jokaisessa osastossa on useita laitoksia.
Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suorittamiseen vaaditaan
opiskelua 180 opintoviikon edestä, yksi opintoviikko vastaa opiskeli
jan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta. Korkeakouluun pyrkiessään opiskelijät valitsevat haluamansa koulutusohjelman,
joka pääsääntöi
sesti noudattaa osastojakoa. Opinnot koostuvat yleisppinnoista, aine
opinnoista,
syventävistä opinnoista - joihin diplomityö kuuluu 20 opintoviikon laajuisena - käytännön harjoittelusta ja kieliopinnoista.
DI-tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 4,5 vuotta, mutta käytännös
sä opiskeluaika venyy eri syistä keskimäärin 6,5 - 7 vuoteen,
arkki
tehtiosastolla tästä vielä huomattavasti pitemmäksikin.
Opetus on järjestetty luentoina (luentopakkoa ei ole),
seminaareina,
ekskursioina sekä lasku,,
laboratorio- ja suunnitteluharjoituksina.
Neljä kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukauden alkaessa ja päättyes
sä, on tenttikausi, mutta myös luentokauden aikana järjestetään väli
kokeita.

4

JAPANIN KIELEN OPETUS HELSINGIN TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

Vuonna 1983 Finnair aloitti suorat lennot Tokioon. Samana vuonna Tek
nillisen korkeakoulun
sähkötekniikan osaston
teekkarit järjestivät
ekskursiomatkan Japaniin. Heidän tarkoituksenaan oli tutkia mitä mah
dollisuuksia suomalaisella teollisuudella on Japanissa.He olivat saa
neet useita toimeksiantoja suomalaisilta yrityksiltä.

Ennen matkaa teekkarit halusivat oppia japanin kielen alkeet ja tu
tustua kulttuuriin. TKK:ssa työskentelevän Jouko Seppäsen
tiedettiin
harrastavan japania ja opiskelijat kääntyivät hänen puoleensa. Kieli
keskuksessa järjestettiin japanin kielen kurssi.Kurssiin saivat osal
listua myös muut kuin matkalle lähtijät.» Tämän jälkeen Otaniemessä on
opetettu japania vuosittain. Opintomateriaalina on käytetty monistei
ta,
tietokoneohjelmia ja Tadaaki Kawatan
japanin kielen oppikirjaa.
Opettajina ovat olleet Jouko Seppänen ja Junichiro Okura.
TKK sai japanin kielen lehtoraatin tänä vuonna.
Lehtoriksi on valit
tu suomea hyvin osaava Junichiro Okura.
Tähän mennessä 204 opiskelijaa on tenttinyt hyväksyttävästi ensimmäi
sen lukuvuoden oppimäärän ja 84 toisen lukuvuoden oppimäärän.
Japani on vapaaehtoinen aine, mutta motivaatio kielen oppimiseen tek
niikka- ja tietokoneopiskelijoilla on ollut suuri〇 Viime keväänä teh
dyn haastattelun perusteella ilmeni,
että teekkareilla on erilaisia
syitä japanin opiskeluun: arkkitehtiopiskelija oli kiinnostunut japa
nilaisesta arkkitehtuurista,
joillakin oli ystävä Japanissa, opiske
lija oli itse käynyt maassa tai hän oli lähdössä sinne. Yleensä kiin
nostus japanilaiseen kulttuuriin tuntui olevan suuri•
Kielikeskuksen
johtajan Marja Renkosen mielestä on tärkeää, että tekniikan opiskeli
ja teknisen sanaston lisäksi tuntee maan kulttuuria.
Palaamme TKK:n japanin kielen opetukseen uudestaan ensi keväänä.

TOYOTAN LAHJOITUS HELSINGIN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN AUTOTEKNIIKAN
LABORATORIOLLE
Japani on maailman johtavia autoteollisuusmaita. Suomessa rekisteröi
dystä noin 1,6 miljoonasta henkilöautosta （1986） japanilaisvalmistei
sia on 35 %・
Japanissa valmistetulla autollaan ajaessaan suomalainen
tuskin sen kummemmin miettii autonsa valmistusmaata ja sen kulttuu
ria.
Autossakin voi päästä
japanilaiseen tunnelmaan.
Tämän koimme,
kun asistentti Antero Karppisen opastuksella pääsimme mukaan koeajol
le uudella,
Teknillisen
korkeakoulun autotekniikan
laboratoriolle
lahjoitetulla Toyota Soarer -henkilöautolla. Kasetilta kuulimme japa
ninkielistä puhetta ja näyttöruudulta, joka on yksi auton erikoisuuk
sista, katselimme Japanin tiekarttoja.
Varsinkin auton ilmanvaihtojärjestelmä toi mieleemme
Japanin erikoisolot#
Koska Japanissa on
paljon tunneleita, niin ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty sellaisek
si ,
että tunneliin tultaessa autoon ei oteta huonoa tunneli-ilmaa,
vaan silloin kierrätetään sisäilmaa.
Näyttöruudulta voi seurata monenlaisia asioita. Ajon aikana matkusta
jat voivat katsella esimerkiksi graafista esitystä ilmajousitusjär
jestelmän säätelystä ja kokemisen ohella nähdä,
miten auton maavara
muuttuu ja miten etupyörien alle osuva este tai kuoppa ehtii muuttaa
takajousituksen pehmeämmäksi. Näyttöruudulta voi seurata polttoaineen
kulutusta ja huoltotietoja
eli
sen avulla havannollistetaan auton
toimintoja ja siitä voi seurata erilaisia valvontatietoja. Näyttöruu5

dusta voi katsella myös TV-ohjelmaa,
mutta turvallisuussyistä vain
silloin9 kun moottori on sammutettuna»
Muita maallikon ihastusta he
rättäviä teknisiä ratkaisuja ovat kuljettajan
istuimen monet säätömahdollisuudet (esim。ristiselän tuki )
sekä radio- ja TV-antennien
sijoittaminen takalaseihin.

Toyota Soaresissa on paljon uutta elektroniikkaa ja varsinkin meka
troniikkaa eli mekaniikkaa,
jota ohjataan elektroniikan avulla ja
jolla alalla japanilaiset ovat erittäin taitavia.
Tietokoneet ohjaa
vat moottoria,vaihteistoa, ilmajousitusjärjestelmää ja vikadiagnoosijärjestelmää.
Niin pehmeän tuntuista on auton meno Otaniemen teillä
ja niin selkeän ja asiantuntevan opastuksen saamme auton hienouksista,
että mieleen tulee halu ostaa auto ja unelmissa juuri tämä auto»Unelma voi toteutua vain Japanissa, sillä tätä autoa myydään vain siellä»
Tämän sarjavalmisteisen auton hinta on Japanissa noin 150.000 mk.
Meillä erilaiset verot ja maksut nostaisivat auton hinnan 540.000 mk:
aan.

Teknillisen korkeakoulun autotekniikan laboratorio sai
Toyota Soarerin Toyota Motor Corporationin
lahjoituksena,
Toyotan maahantuojän.
Korpivaara Oy:n 70—vuotisjuhlanäyttelyssä 13.3.1987,
Lahjoitus on
merkittävä laboratoriolle, jolta tällaisen auton ostoon olisi normaa
listi kulunut kymmenen vuoden laitehankintamääräraha. Autolaboratorio
on maamme ainoa,korkeakoulutasoista autoalan opetusta antava oppilai
tos.
Laboratoriota johtaa professori Antti Saariaho ja laboratorion
henkilökuntaan kuuluu lisäksi laboratorioinsinööri, asistentti, kolme
tuntiopettajaa, kaksi laboratoriomestaria ja tilapäinen tutkimusasistentti.
Vuosittain 5-! 〇 opiskelijaa valitsee kahden ja puolen vuoden
konetekniikan opintojen jälkeen autotekniikan opintojensa syventymis
kohteeksi 〇
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Uuden auton saamiseksi opetus- ja tutkimuskäyttöön käynnistettiin la
boratoriossa vuonna 1986 KITT-projektiksi kutsuttu tutkimushanke,
jonka tavoitteena oli myös tehdä tunnetuksi autolaboratoriota ja saa
da lisää opiskelijoita alalle ja antaa heille
uusimmat autoelektroniikan tiedot ja mahdollisuus autoelektroniikan tutkimukseen ja ke
hittämiseen. Projektin ensimmäisenä tavoitteena oli ostaa alan uusin
ta elektroniikkaa sisältävä auto.
Tarjouspyynnöt lähetettiin maahan
tuo j ien kautta neljälle eurooppalaiselle ja neljälle
japanilaiselle
autotehtaalle. Toyota oli valmis lahjoittamaan auton ja tämän lahjoi
tuksen autotekniikan laboratorio otti mielellään vastaan.
Näin auton
ostoon saadut projektirahat voitiin käyttää uusien mittauslaitteiden
hankkimiseen. Autotekniikan laboratoriossa tehdään myös tilaustutki
muksia ulkopuolisille ja esimerkiksi laboratorion kylmähuonetta on
käytetty paljon tutkimuksiin.
Autoelektroniikka ja sen kestävyys on
laboratorion tutkimuksen pääkohde ja siihen on nyt uuden
tutkimusauton myötä erinomaiset mahdollisuudet.

Kiitämme asistentti Antero Karppista saamistamme tiedoista ja kirjal
lisesta materiaalista, joka on nähtävänä toimituksessa.
Asistentti Karppinen on esitellyt Toyota Soarer -auton artikkelissaan
"Autolaboratorio uuteen aikakauteen"
Suomen Autolehden huhtikuun nu
merossa.

Pirkko Kuisma ja Helena Gray

Toyota Soarer 3.0 GT Limited

moottorin tyyppinimi
tyyppi

tilavuus
syl.halk. x isku
puristussuhde
suihkutusjärjestelmä

cc
mm
:1

imu/pakojärjestelmä
kaasunvaihto

palotila
paino
kg
suurin teho
kW/rpm
suurin vääntöm. Nm/rpm
Mitat
kokonaispituus
mm
leveys
mm
korkeus
mm
raidelev. ctu/taka
mm
maavara
mm
paino
kg
painonjako etu/taka
%
polttoainesäil. til.
I

7M-GTEU
3,0 litran 6-sylinterinen kahdella
kannen yläpuolisella nokka-ak
selilla ja ilmajäähdytteisellä turboahtimella varustettu 24-venttiilinen rivimoottori
2,954
83.0x91.0
8,4
Karman vortex ilmamäärämittaus, L-Jetronic sähköinen polttoaineensuihkutus
sylinterikannen eri puolella
DOHC, hammashihnakäyttö, 4
venttiiliä/sylinteri
harjakatto
207
170/5600 (JIS)
330/4000
4675
1725
1335
1460/1455
150
1520
55/45
70
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トヨタ、ヘルシンキ工科大学にソアラを寄贈
ヘルシンキ工科大学自動車工学研究所は、今年3月13日、トヨタ自動車工業（株）よりトヨタ・ソ
アラを寄贈されました。当日はフィンランドにおけるトヨタ・ディーラーのコルビヴァーラ （株）
創立70周年記念祭で、そのイベントの一っとして実現したものです。ヘルシンキ工科大学では 、最
新の自動車工学研究のために特に予算を確保して、ヨーロッパと日本の自動車メーカーそれぞれ 4
社づつに研究用自動車の購入資料を依頼しました。その中でトヨタ自動車は 、同社の最高級パーソ
ナル•カーの「ソアラ3.0 GT Linited jを版売ではなく、寄赠すると回答してきたもので、工科大
学は、感謝してこの親切を受け、自動車購入予算を、ソアラ用の測量機器関係に回すことができま
した。トヨタ・ソアラは、現在考えられる限りの最新エレクトロニクス技術の結晶とも言える自動
車で、同研究所ではソアラをコンピューター ・エレクトロ二クスと自動車工学の接点というポイン
卜から、研究•教育の実験車として活用していく予定です 。なお、ソアラ3.0 GT Liiitedのフィ
ンランドでの価格は、約540,000«ik （1,840万円）という高価な車です。

トヨタエレクトロ
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マルチビジョン

PUHETILAISUUS
Helsingin yliopiston japanin kielen lehtorin Emikö Iidan järjestämä
puhetilaisuus japanin kielen opiskelijoille oli tänä vuonna Portha
nian salissa IV huhtikuun 24. päivänä»

Osallistujia oli yksitoista»
Tällä kerralla mukana oli opiskelija
myös Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä#
Puheita pitivät seuraavat henkilöt: Minna Torniainen, Annamari Ali
talot
Sakari Myllymäki, Hanni Tuominen (Japani I)t Marja Liivala,
Jussi Vuori (Japani II)t Antti Huopaniemi (Japani III)v Suvi-Maaria
Mäkeläinent Minna Lehmusto ja Ilkka Riippa (Japani IV).
Puhujat saivat tälläkin kerralla
kirjoja.

Japan

Foundationin

lahjoittamia

Lähetystosihteeri Toru Suzuki Japanin Helsingin suurlähetystöstä ja
tri Kauko Laitinen kommentoivat puheita.

Osa puheista julkaistaan tässä lehdessä.Käännökset suomeksi on teh
ty jälkeenpäin.

『日本語でスピーチをする会』に出席して
昨年に引続き今年も4月24日、ヘルシンキ大学で日本語弁論大会が開かれました。今年は計11名
が参加し、それぞれの参加者が思い思いの話題についてスピーチを行ないました 。
全員のスピーチを終えてまず第一に感じたことは、それぞれが日本語の勉強の進み方に従って正
確で美しい日本語を話しているということでした（できればテキストなしでスピーチしてくれれば
と思いましたが…）。
また第二に感じたことは、それぞれのスビーチの内容が日本文化や訪日体駿等多種にわたり興味
深かったということで、参加者の皆さんが日本語だけでなく日本について強い感心を持っているこ
とがよくわかりました。外国語を勉強する際にことばだけでなく 、そのことばが話されている国の
歴史や文化を知ることは、外国語をよりよく理解するためにも非常に重要なことですが、特に日本
の場合との文化や歴史が独特であり、西洋の文化と大きく異なる部分が多いため、日本の文化、歴
史を知ることは日本語をよりよく理解するために重要なことだと思います 。この意味でも参加者の
多くが、日本文化に強い感心を有していることは、日本語がさらに上達するための必要条件をすで
にみたしているものと思いますし、また今後とも日本語だけでなく歴史や文化等、様々なことにつ
いて関心を持ち続けて欲しいと思います。
さてフィンランドにおける日本語研究はラムステッド教授に代表されるように長い歴史と実績を
有しているわけですが、残念ながら現在、当国における日本語研究は他の欧米諸国と比較するとま
だ充分とはいえません。しかし近年の日フィン関係の急激な発展及び対日関心の増大とともに日本
語教育を含めた日本研究の重要性が認識されてきたことは喜ばしいことと思います 。日本側として
もフィンランドにおける日本研究の促進のため、たとえば国際交流基金は日本語教育機関に対し日
本語教材の寄赠等種々の援助を行なっており、フィンランドにおけるなお一層の日本語普及と日本
研究の発展を強く希望しています。
最後になりましたが日本語弁論大会がこれからも継続され、今後なお一層日本語学習者が増えて
いくことを期待したいと思います.
在フィンランド日本国大使館
鈴木 徹
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EMIKÖ IIDAN AJATUKSIA PUHETILAISUUDESTA
Tänä vuonna Helsingin yliopistossa puhetilaisuuteen osallistui yksi
toista japanin kielen opiskelijaa. Mukana oli myöskin opiskelija Hel
singin teknillisestä korkeakoulusta.

Alkeiskurssilaisten osuus oli suuri• Viisi heistä piti puheen.He oli
vat lukeneet japania seitsemän kuukautta.Puheen pitäjien joukossa oli
myös opiskelija, joka on harrastanut japania lähes kymmenen vuotta.

Tilaisuuden tarkoituksena oli harjoitella puheen pitämistä japaniksi.
Tämä ei aivan onnistunut,
koska osa opiskelijoista luki tekstin suo
raan paperista.
Kaikki olivat kuitenkin hyvin rohkeita kun pystyivät
puhumaan vierasta kieltä suuren yleisön edessä.
Suomessa on vähän mahdollisuuksia puhua ja kuunnella
japania.
Siitä
huolimatta moni aloittaa kielen opiskelun.
Tämä todistaa, että opis
kelijoilla on todella kiinnostusta Japaniin ja sen kulttuuriin.

Jos haluaa oppia vieraan maan kulttuuria on opittava sen maan kieli.
Kieli on avain kulttuurin tuntemiseen.
Kielen avulla pystyy pereh
tymään asioihin paremmin ja suhtautumaan niihin ennakkoluulottomas
ti.
Pelkästään tutustumalla ulkoisiin tekijöihin on vaikeaa ymmärtää toi
sia ihmisiä. Kielen avulla ihmiset viestittävät toisilleen mitä ajattelevat. Kun tässä vuorovaikutuksessa onnistuu se synnyttää molemmin
puolisen onnentunteen.
Toivon, että nämä puhetilaisuudet jatkuvat• Ne todennäköisesti jatkuvatkin niin kauan kuin Suomessa on ihmisiä
jotka haluavat opiskella
j apania.
JAPANIN KIELI JA MINÄ

Olen Esa Koistinen. Asun Suomessa. Suomi on Pohjois-Euroopassa.Tääl 
lä on tosi kylmää» Talvella sataa lunta. Tosin kesä on hyvin lämmin.
Suomessa on vähän vuoria, mutta järviä on paljon.
Olen syntynyt Imatralla.
Imatra on Itä-Suomessa,
lähellä Neuvosto
liittoa. Suomessa on paljon metsiä. Työskentelen metsäalalla. Opis
kelen Helsingin yliopistossa.
Opiskelen myös japanin kieltä. Japani
on mielenkiintoista vaikkakin vaikeaa.
Japanilaiset sanovat aamulla
**Ohayo gozaimasu" (Hyvää huomenta：).
Päivällä he sanovat "Konnichi wa (Hyvää päivää：).
Illalla he sano
vat MKonban waH (Hyvää iltaa.),
Nukkumaan mennessä sanotaan "Oyasumi-nasai" (Hyvää yötä：)« Erotessa ystävästä sanotaan "Sayonara" (Nä
kemiin! ).
Olen opiskellut vasta vähän japania。 Pieni puhe on kaunis.
Esa Koistinen
JAPANIN KULTTUURI JA MINÄ

Japani on maana kaukainen. Mutta kun olen jo pienestä ollut kiinnos
tunut sen kulttuurista, tuntuu Japani läheiseltä.
Ihmismieli on aina samanlainen:
Ketäpä ei viehättäisi jokin japani
lainen temppeli, tai vaikkapa puupiirrokset. Kukapa ei tuntisi surua
lukiessaan Heike monogatarista Dan no uran taistelusta.

Minusta kulttuuri on tie kansan sisimpään. Taiteessa ihmiset paljas
tavat sydämensä, ja opimme sitä kautta ymmärtämään heitä.

Vieraan kulttuurin ymmärtäminen voi joskus olla kuin katselisi kuuta,
joka yhtämittaa piiloutuu pilviin.Haluaisin kuitenkin tietää Jiapanin
kulttuurista enemmän.
Sakari Myllymäki
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TORU SUZUKIN AJATUKSIA PUHETILAISUUDESTA

Tänäkin vuonna pidettiin Helsingin yliopistossa puhetilaisuus.
listua ia oli yksitoista ja he käsittelivät erilaisia aiheita»

Osal

Opiskelijat olivat eri tasoisiat
mutta he kaikki puhuivat oikeata ja
kaunista japania. Olisin kuitenkin toivonut, että puheet olisi pidet
ty ilman paperia.

Puheiden sisältö liittyi Japanin kulttuuriin ja omiin kokemuksiin Ja
panista.
Ymmärsin, että osallistujat eivät harrastaneet vain japanin
kieltä, vaan he olivat kiinnostuneita Japanista kokonaisuutena.

Kun opiskelee vierasta kieltä on tärkeää oppia sen maan historiaa jo
kulttuuria. Osallistujilla tuntui olevan innostusta Japanin kulttuu
riin ja kielitaidon
lisääntyessä heillä on hyvät mahdollisuudet pe
rehtyä siihen syvällisemmin.

Toivon, että kiinnostus japonologiaan Suomessa jatkuu.
Suomessa japonologialla on pitkät perinteet - professori Ramstedt on hyvin tun
nettu henkilö - mutta tällä hetkellä Suomen taso ei ole verrattavissa
Euroopan maiden tasoon.
Suomen ja Japanin suhteet ovat laajentuneet ja kiinnostus Japaniin on
lisääntynyt• Olen iloinen, että japonologian tärkeys on tunnustettu.
Toivon,
että tällaiset japanin kielen puhetilaisuudet jatkuvat tule
vaisuudessakin ja että japanin kielen opiskelijoiden määrä Suomessa
lisääntyy»

「日本語でスピーチをする会Jについて思うこと
今年の「日本語でスビーチをする会」は去る4月24日（金）、ヘルシンキ大学ポルタニア4番教
室で行なわれた。参加者は11名で、スピーチの峰がすこし広がった感がある•日本語初級クラスか
ら5名の参加があり、日本語を学習して7か月の人も、十年近く勉強している人も、みんなまじめ
に発表していた
発表者の中には、かならずしもスピーチとは言えず、原稿を読んだだけの人もいたが、とにかく
日本語で自分の言いたいことを発表した.日本語の学習にとって、話すことも、 聞くこともなくて
はならない要素なので、スピーチになれていない人たちが、皆の前で発表した、その勇気は評価さ

れるべきであろう。
生の日本語を聞く機会も、日本語を実際に使う機会もきわめて限られている状況の中で、日本語
を勉強するというのは、日本および、日本文化に深い興味があるからだろう・ 一"の全く違う外国
語を学ぶことは、今までとは違った考え方、行動様式を知ることにつながり、学ぶ人の心をより豊
かにする働きを持つ.偏った見方に陥ることなく 、その国の人や文化をよりょく知るためにことば
を学ぶことはその基本であると思う。物質だけの表面的な交流で満足する人はいないだろう.名前
だけの文化交流とか、相互理解のために…などという建前瀚で"なく、ことばは、人間にとって思
うところを表現し、人に何かを伝えるという点で、国境を越えて、同じ人間として社会生活を営む
うえで欠くことのできないものであると思うからである 。
相手とコミュニケーションができる喜びは、ささやかな幸福感を生みだす.日本人がもっと相手
を知るためにも、フィンランド人たちによる「日本語でスピーチをする会」は続けるべきであるし、
日本語を勉強する人がいる限り、このような会は続いていくだろうと思う.

以謨惠乙士
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VENÄLÄINEN YSTÄVÄNI
Vietin viime kesän Leningradissa venäjän kielen kurssilla»
Paras ve
näläinen ystäväni tuona aikana oli nuori mies nimeltä Sergei.
Tutustuin häneen istuessani
jäätelökupin ääressä pienessä kahvilassa ja
aloimme jutella.
Hämmästyin kovasti, kun hän esittelikin itsensä minulle selvällä suomen kielellä!
Suomen kieli sattui näet olemaan hä
nen harrastuksensa.Saatoin siis keskustella hänen kanssaan joskus äi
dinkielellänikin, vaikka useimmiten tietysti puhuimme venäjää. Sergei
opetti minulle monia uusia sanontatapoja ja venäläisiä sananparsia.
Sergei opiskelee yliopistossa tullakseen sähköinsinööriksi• Mutta hän
on myös kiinnostunut kulttuurista ja tuntee ikäänsä nähden erittäin
hyvin venäläistä kirjallisuutta.
Sen vuoksi
keskusteleminen hänen
kanssaan oli minulle suureksi hyödyksi.
Kauniina kesäpäivänä ajoimme usein sähköjunalla kaupungin ulkopuolel
la sijaitseville hiekkarannoille uimaan.
Toisinaan kävelimme kaupun
gilla ihailemassa keskustan vaikuttavia rakennuksia ja muita nähtä
vyyksiä. Viikönlöppuisin saatoimme joskus piipahtaa ravintolaan. Sain
myös monesti kutsuja Sergein kotiin kylään.
Vietimme mukavia iltoja
pienessä
lähiöasunnossa vitsejä kertoillen,
stereoita kuunnellen ja
viiniä tai vodkaa maistellen. Aitona venäläisenä Sergei soitti kita
raa ja lauloi kauniita venäläisiä lauluja.

Venäjän lisäksi opiskelen myös poliittista historiaa. Koska olen eri
tyisen kiinnostunut juuri
Neuvostoliitosta,
puhuimme Sergein kanssa
monet kerrat NL:n tämänhetkisistä ongelmista.
NL:n kaltaisessa maas
sa on paljon sellaista, mitä länsieurooppalaisen on hyvin vaikea ym
märtää.
Neuvostoliittolainen elämäntapa on aivan erilainen kuin suo
malainen. Ehkäpä itse olen alkanut ymmärtää eräitä asioita hieman pa
remmin tutustuttuani Sergeihin.
Hänen ansiostaan Leningradin matkani
oli minulle suureksi hyödyksi ja minulla oli lisäksi hirveän hauskaa.
Tämän ystävyyssuhteen haluaisin säilyttää vielä tulevaisuudessakin.

Marja Liivala
JAPANIN KULTTUURI JA MINÄ
Japanin kulttuuri on
suomalaiseen verrattuna laajempact ja perintei
sempää.
Kuitenkaan Suomessa ei voi harrastaa juuri muuta kuin Japa
nin kirjallisuutta.
Suomen kielellä voi lukea Mishiman,
Kawabatanv
Tanizakin ja Endon teoksia sekä perinteisiä japanilaisia runoja.
Koulussa otin kurssin nimeltään
japanin kirjallisuus.
Siinä opiske
limme kirjallisuutta Koj ikistä lähtien nykyteoksiin. Kurssiin kuului
myös japanilaisia näytelmiä.
Lopuksi kävimme katsomassa kabuki-näytelmää.
Luulen, että se olisi ollut paljon mielenkiintoisempi jos olisin ymmärtänyt paremmin japania.
Viime vuonna näin Helsingissä
Mishiman kirjoittaman "Kantonin tyynyn"•
Tämä no-näytelmä esitettiin
suomeksi ja sitä oli helppo seurata.

Suomessa ei nähdä usein japanilaisia elokuvia. Silloin tällöin näyte
tään japanilaisia komedioita ja Kurosawan samuraielokuvia.
Pidän kovasti japanilaisista puupiirroksista.
Hokusain ja Hiroshigen
töitä katsellessani tulen aina hyvälle mielelle. Myös perinteinen ja
panilainen musiikki on miellyttävää.
Kuuntelen mielelläni koton ja
shakuhachin ääntä.
Moderni
japanilainen musiikki on mielestäni hir
veää.

Lopuksi toivoisin,
tuuria.
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ettei länsimaiden vaikutus tuhoaisi japanin kult
Antti Huopaniemi

TAPAHTUI JAPANISSA

Amerikassa tapaamani japanilaisen puhelinnumero mukanamme matkustim
me Tokiosta Kiotoon.
Saavuttuamme Kiotoon huomasimme hotellineuvon
nan englanninkielisessä listassa Tani-nimisen majatalon.
Pyysimme
virkailijaa kertomaan siitä lisää.
Jos se olisi sopiva,
yöpyisimme
Kioton oleskelumme aikana siellä.
Saimme tietää,
että tämä majatalo oli perinteisellä tyylillä raken
nettu talo, jossa asui japanilaisperhe.He pitivät majataloa vain kesäisino Majataloa ei mainostettu paljon, ja se oli hyvin pieni; etu
päässä se olikin tarkoitettu lähinnä opiskelijoille. Joka tapaukses
sa päätimme käydä katsomassa sitä. Mutta koska emme tunteneet Kiotoa
meistä oli viisainta soittaa japanilaiselle ystävällemme, joka sanoi
tulevansa hakemaan meitä autolla ja vievänsä meidät majatalolle asti•
Kului tunti, eikä häntä näkynyt, ei kuulunut. Kanssani Japaniin tul
lut suomalainen matkatoverini alkoi hermostua ja epäili,
ettei tämä
saapuisi lainkaan» Minunkin mielestäni hänen olisi pitänyt jo tulla,
mutta olin varma, että hän tulisi. Näin myös vastasin hieman suuttu
neena matkatoverilleni.
Olimme juuri riiaantumaisillamme, kun japanilainen ystävämme ilmes
tyi paikalle.
Hän myöhästyi, koska tiet olivat olleet ruuhkan takia
täysin tukossa,
ja kävelemälläkin olisi päässyt sitä etananvauhtia
nopeammin.
Lopultakin sitten pääsimme
lähtemään kohti majataloa.
Vaikka japanilainen ystävämme asuikin Kiotossa,hän ei näyttänyt tun
tevan kaupunkia kovin hyvin,
koska hän ei millään tuntunut löytävän
perille.
Kartan avulla päästiin lopulta kauniissa ympäristössä si
jaitsevalle majatalolle.

Myöhään eräänä iltana matkatoverini vatsa tuli äkkiä kipeäksi. Koska
minä nukuin sikeästi hän ei halunnut herättää minuat vaan hiipi ala
kertaan -nukuimme majatalon yläkerrassa - ajotellen, että kipu pian
varmaan hellittää. Mutta mitä pitempään hän odotteli,sitä kipeämmäk
si hänen vatsansa tuli•

Majatalon isäntä löysi toverini
tuskaisena alakerrasta istumasta.
Koska toverini ei osaa japania he keskustelivat englanniksi.Jotenkin
isäntä sai selville aristavan kohdan ja ryhtyi painamaan nyrkillään
kaikin voimin sitä kohtaa. Potilas ajatteli, että nyt hänet varmasti
tapetaan.
Sillä välin kun ystäväni joutui tämän hyökkäysluontoisen
lääkityksen kohteeksi,jatkoin minä kaikessa rauhassa unia. Äkkiä ys
täväni alkoi tuntea olonsa vähitellen paremmaksi,
kasvojen värikin
alkoi muistuttaa normaalia. Isännän mukaan vatsakouristus johtui il
meisesti likaisesta juomavedestä, ja hän vielä patistelikin ystävää
ni katsomaan tarkemmin mitä juo.

Tämä kokemus lisäsi meidän molempien uskoa ystävällisyyteen ihmis
suhteiden perustana.
Muuten, tämä onneton matkatoverini on nykyisin
vaimoni.
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VAIH TO-OPPI LASV UOTE NI KOKEMUKSIA
Olen aina ollut kiinnostunut Japanista»
Pienenä minulla oli japani
lainen ystävä,
olen lukenut kirjoja
sekä opetellut hiukan japanin
kieltäkin.

Sitten, noin vuosi sitten maaliskuussa minut valittiin AFS:n (Ameri
can Field Service)
vaihto-oppilaaksi Japaniin.
(Järjestön nykyinen
nimi on AFS-International• Toim.huom.)

Tokiossa pidetyn tehokkaan orientaation jälkeen hajaannuimme kukin
vuodeksi omille paikkakunnillemme. Minä Otsuun, aivan Kioton vierei
selle maaseutupaikkakunnalle.Minullet ikäni Helsingissä asuneelle,oli
todella mahtavaa päästä asumaan n. 300 m korkeudelle Hiei-vuorelle,
josta saatoin ihailla Biwa-järveä ja läheisiä vuoria.
Sitä maisemaa
en koskaan kyllästynyt katsomaan.
Perheeni oli mukava Matsuhisan perhe,jossa oli äiti, isä, Yuko (4 v),
Tsutomu (2 v) ja kolmas lapsi Mariko syntyi perheeseemme joulukuussa.

Minulta on monesti kysytty japonilaisesta ruoasta ja täytyy sanoa et
tä minulla ei ollut siinä minkäänlaisia vaikeuksia«Päinvastoin, äiti
ni oli loistava kokki ja ainoa harmini oli, että vaaka rupesi näyttä
mään pian punaista sille astuessani•

Ehkä suurin kokemukseni Japanissa oli erilaisuutensa puolesta koulu
lla itos.
Olin ensi kertaa koulupuvussa ja turvallisen pieni Suomen
kouluni oli vaihtunut viisi kertaa isompaan,
1500 oppilaan kouluun
jossa olin ainoa vaihto-oppiias.Opin melko nopeasti budhalaisen Hieizan kouluni tavoille,joka aamuiseen seremoniaan sutran lukemisineen
ja kouluiauluineen.Järjestys ja kuri oli koulussa tiukka.Koulua käy
tiin luonnollisesti kuusi päivää viikossa.Liityin kouluni kendo (ja
panilainen miekkailu) -joukkueeseen ja ikebanaan sekä opin valmista
maan
japanilaista ruokaa kotitaloudessa» Vastapainoksi
he oppivat
tekemään suomalaista omenakakkua ja valkosipuliperunoita.

Kendosta tuli tärkeä osa vuottani ja se seuraa minua yhä edelleen.
Vietin paljon vapaa-aikaa kehdo-ystävieni kanssa ja opin suuren osan
japanistani heiltä. Koska meillä oli harjoitukset joka päivä minäkin
opin kendoa sen verran,että pääsin jopa jäseneksi ottelujoukkueeseen.
Ja ystävieni kannustuksella suoritin kendosso 1 kyun.
Minulla on niin paljon muistoja Japanistav
että vain pieni osakin
tuntuu mahdottomalta saada mahtumaan paperille
lyhyesti.
Kuitenkin
haluaisin kertoo vielä uudesta vuodesta. Menin kahden ystäväni kans
sa englannin opettajani luokse.
Siellä oli temppeli,
joten vuoden
vaihtuessa me kukin saimme soittaa isoa kelloa vuorollamm*, yhteensä
108 lyönnin verran. Silloin minussa heräsi toivomus saada palata ta
kaisin Japaniin ja teinkin uudenvuodenlupauksen,
että tulisin myös
palattuani Suomeen opiskelemaan japania ja Japanin kulttuuria tavoit
teena päästä opiskelemaan kerran Japaniin. Näin haluaisin pieneltä osaltani vaikuttaa minulle kahden rakkoon maan.
Suomen ja J'apanin0
jatkuvaan ystävyyssuhteiden kehittämiseen.

Minna Lehmusto
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Näkymä teehuoneen ikkunasta.
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HELSINGIN YLIOPISTO

Itä»Aasian tutkimus
Nykyjapanin peruskurssi

SI♦ kl tiistai ja torstai klo 15-17 Kirkkokatu 6 luentosali 3
Opetus alkaa 15.9. ja jatkuu 19.1.1988.
Nykyjapanin jatkokurssi

SI♦ kl maanantai ja keskiviikko klo 15-17 Kirkkokatu 6 luentosali 3
Opetus alkaa 14.9. ja jatkuu 18.1.
Nykyjapanin keskustelukurssi
SI + kl maanantai klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 3 ja perjantai
klo 17-19 Porthania (Hallituskatu 11)luentosali 216
Opetus alkaa 11.9. ja jatkuu 18.1.

Nykyjapanin tekstikurssi
SI♦ kl keskiviikko klo 17-19 Kirkkokatu 6 luentosali 3
Opetus alkaa 16.9. ja jatkuu 20.1•

Kurssien opettajana on japanin kielen vieraileva lehtori (Tokio) Emi
kö Iida M.A.

Japanin kirjallisuuden historia
Kl keskiviikkona klo 16-19 Yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)
luentosali XIII (vanha puoli) ja torstai klo 14-16 päärakennus luen»
tosali 5 (uusi puoli) periodisesti 3.2.-10.3,
Opettajana on yo, kirjailija, Kai Nieminen.

Nyt voi Itä-Aasian tutkimusta opiskella varsinaisena oppiaineena. Ja
panin kielen ja kirjallisuuden lisäksi on mahdollisuus valita seuraavia luentoja: nykykiinan perus- ja jatkokurssi,nykykiinan keskustelu
kurssi ja tekstikurssi, nykykorean perus- ja jatkokurssi, Itä-Aasian
kirjoitusjärjestelmät.
Opettajina ovat Itä-Aasian kielten ja kulttuurien vt.
professori
Songmoo Kho ja kiinan kielen vt. lehtori Shanji Tian.
HELSINGIN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Otaniemessä järjestetään syksyllä japanin kielen kurssit 1, 3 ja 5.
Keväällä pidetään kurssit 2, 4 ja 6.Opetusta on kaksi kertaa viikos
sa kaksi tuntia kerralaan.
Oppimateriaalina käytetään mm. Tadaaki
Kawatan oppikirjaa "Japanin kieli"•
Opettajana on japanin kielen lehtori Junichiro Okura.

Uusina kursseina ovat kanji-merkkien harjoituskurssi (53 h) ja tapa»
kulttuuri-kurssi (53 h).Molemmat kurssit kokoontuvat syksyllä ja ke
väällä kaksi kertaa viikossa.
"Johdatus japaniin, kiinaan ja koreaan" -kurssilla opetetaan n.100
keskeisintä sanamerkkiä (kanji),joita käytetään kiinassa ja japanis
sa sekä japanin
tavukirjaimistot (hiragana ja katakana) tai vaihto
ehtoisesti korean tavukirjaimistoa (hanguli).
Kurssi sopii hyvin johdannoksi TKK:n tai Helsingin yliopiston japa
nin, kiinan ja korean opinnoille.
Opettajana on DI Jouko Seppänen.
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HELSINGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Japanin kielen alkeiskurssi pidetään työväenopiston päärakennuksessa,
Helsinginkatu 26,~~torstaisin klo 16.50-18.2〇• Opetus alkaa 10.9. ja
päättyy 21.4. Oppikirjana on "Japanese for Beginners" (kpl 1-16)・
Opettajana on Seisuke Okada. Kurssimaksu on 60 mk.
Japanin kielen jatkokurssi pidetään Aleksis Kiven koulussa, Porvoonkatu 2,—
50-18.2〇• Opetus alkaa 8.9. ja päättyy 19.4.
Oppikirjasta luetaan kappaleet 17-3〇.
Opettajana on Seisuke Okada. Kurssimaksu on 60 mk.
Molemmille kursseille ilmottaudutaan Helsinginkadulla 31.8.-4.9- klo
17.00-20.00.

Japania matkailijoille opetetaan Meilahden ala-asteella, Jalavatie 6v
keskiviikkoisin klo 18.35-20.05, Opetus alkaa 9.9. ja päättyy 20.4.
Oppikirjana on "Japanese for Travellers? Opettajana on Seisuke Okada.
Kurssimaksu on 60 mk.
Ilmoittautuminen Jalavatiellä 31.8. klo 17.0020.00.

Japanilainen kukkataide on havaintoesityksen ja luennon aiheena tiis
taina 8.9. klo 18.00-20.30 Oulunkylän ala-asteella, Teinitie 12.
Opettajana on Irme1i Jalovaara. Kurssimaksua ei ole eikä tarvitse il
moittautua etukäteen.
Japanilaista oaperitoidetta voi opiskella useissa eri paikoissa Sei
suke Okadan johdolla. Työväenopiston taidekeskuksessa, Pengerkatu 9,
on paperitaiteen kurssi maanantaisin klo 17.00-18.30.Kurssi alkaa 7.9.
ja jatkuu 20.11• asti. Kurssimaksu on 30 mk. Ilmoittautuminen Pengerkadulla 1.-3.9. ja 7.-10.9. klo 17.00-20.00.
Meilahden ala-asteella, Jalavatie 6. on opetusta torstaisin klo 19.0020.3〇• Opetus alkaa 10.9. ja loppuu 21.11.Kurssimaksua ei ole.
Il
moittautuminen Jalavatiellä 1.9. klo 17.00-20.00.
Vuoden alussa alkaa paperitaiteen kurssi Haagassa, Näyttelijäntie 14f
torstaisin klo 18.00-19.30. Kurssi alkaa 14.1. ja loppuu 17.3. Kurssi
maksua ei ole» Ilmoittautuminen tammikuussa.

Mahdollisten kurssimaksujen lisäksi työväenopiston opiskelijoiden on
lunastettava opintokortti. Kortti maksaa 1 〇 mk.
HELSINGIN RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
SVENSKA ARBETARINSTITUT

Japanin kielen alkeiskurssi on maanantaisin klo 18.00-19.3〇»
Jatkokurssi on maanantaisin klo 16.30-18.00.
Opettajana on Noriko Miki. Opetus tapahtuu ruotsiksi.
Lukukausi alkaa 7.9. Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin. Tarkemmat
tiedot saa sanomalehdistä.

Syyslukukaudella järjestetään havaintoesitys japanilaisesta ruoasta.
Tarkemmat tiedot saa opiston kansliasta.

Tammikuun 13. päivänä klo 19.45 alkaa ikebana-kurssi. Kukkien asette
lua opettaa Machiko Yamada-Alho.
Ruotsinkielisen työväenopiston osoite on Dagmarinkatu 3 p. 494949.
KERAVAN KANSALAISOPISTO
Japanin kielen alkeiskurssi on tiistaisin klo 18.00-19.30. Opetus al
kaa 15.9. Opettajana on Tuija Seppänen.
Ilmoittautuminen ja
tiedus
telut Keskikatu 3
04200 Kerava, p. 249412.
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HARRASTU5PIIRIT
KIELIPALLO
Suomen kielen harrastuspiiri kokoontuu 6・9・,4.1 〇, ja 1.11. Juha-Petri Tyrkön luona. Osoite on Kuukausikuja 4 02200 Espoo 20 (ovessa lu
kee Vakkilainen)• Puhelinnumero on 883709.
Linja-autoasemalta bussit
101,122, 123,195 ja 905 vievät perille.

Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu Keiko Yoshizakin luona 20・9・
ja 11.10. ja Hiroyuki Taniguchin luona 25.1 〇• ja 15.11.
Keikon osoite on Väinölänkatu 15 E 64 0061 〇 Helsinki 61
(p. 795151)
ja Hiroyukin osoite on Kauppakortanonkatu 16 J 125 00930 Helsinki 93
(p. 332527).
Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ennakkoilmoittautumista ei tar
vitse tehdä.

SHOGI-piiri on saanut uuden shogi-tietokoneen.
Se on tällä hetkellä
paras tietokonepeli Japanissa.
Jos haluat pelata uudella tietokoneelle, tervetuloa! Jos haluat aloit
taa uuden harrastuksen, tule mukaan•
Piiri kokoontuu syyskuun 12・ päivänä,lokakuun 1 〇• päivänä ja marras
kuun 14. päivänä klo 15.00.
Ilmoittaudu etukäteen Seisuke Okadalle p.14427〇•

KALLIGRAFIA-piiri kokoontuu jälleen syksyllä.
Opettajan ulkomaanmat
kan takia tarkkoja päivämääriä ei vielä voida ilmoittaa.
Ottakaa yhteyttä Yoko Kobayashiin lokakuun 5:n päivän jälkeen p. 746
746.

IKEBANA-piirin kokoontumiset jatkuvat syksyllä.
syyskuun lopulla Ravi Gunnelilta p. 555304.

Tarkemmat tiedot saa

KIRJALLISUUS-piiri kokoontuu perjantaina lokakuun 16. päivänä klo 18
Pirkko Kuisman luona, Rajalahdentie 10 b A 8 00200 Helsinki 2〇.
Marjotta Masuda on valinnut kirjoilisuusiItään kaksi kirjaa:
Yasushi
Inouen "Äitini tarina" ja Kai Niemisen kääntämää vanhaa japanilaista
laulurunoutta "Rakasta sinä vain"•
Ilmoittautumiset etukäteen Pirkolle p. 671413.

Turun Suomalais-Japaniloinen yhdistys järjestää KIRJALLISUUSILLAN
Turun kaupunginkirjastossa lokakuun 12. päivänä klo 18.30.
Kirjailija Kai Nieminen kertoo Sdseki Natsumesta ja hänen romaa
nistaan "Kokoro".
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趣味の情報

将棋サークルからお知らせ
将棋サークルでは、今年の6月、コンピューター将棋マシン第2弾として、『森田将棋』を入手し
ました。この森田将棋は、現在のコンピューター将棋の中では最強と言われています。8ビットな
がら、16ビットのゲームよりも強いのです。日本将棋連盟公認のプロ 2級の実力です。このコンピ
ューターと対戦してみたい方、また新しく将棋を習ってみたい方等、どなたでも気軽にご連絡下さ
い。今秋の例会は、9月12日、10月10日、11月14日のいずれも午後3時から、岡田誠介宅（144270）
で開きます。希望者はあらかじめご連絡下さい。

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan.
Soittakaa Riitta Rouhiaiselle p• 712014：
Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B

00530 Helsinki 53.

Kirjojen laina»aika on yksi kuukausi. Muistathan palauttaa lai
naamasi kirjat•
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OPISKELLAAN JAPANIA IV
1. ESIMERKKEJÄ VERBIEN TAIVUTUKSISTA
- Watashi wa gohan 〇 taberu. Syön aterian.
一 Kino anata wa keki 〇 tabeta. Söit kakun eilen.
-Ima ringo 〇 tabete-iru hito ga Akira da. Henkilö, joka syö nyt ome
naa, on Akira.
-Naze watashi no banana 〇 tabete-shimatta noka? Miksi olet syönyt
minun banaanini?
-Asu no asa watashi-tachi wa hachi-ji ni choshoku 〇 taberu. Huomenna
aamulla syömme aamiaista kello kahdeksan.
-Kare wa chushoku 〇 tabenakatta. Hän ei syönyt lounasta.
-Watashi wa nidoto niku 〇 tabenai« En syö enää lihaa.
-Tabun kanojo wa kore 〇 tabenai-daro< Ehkä hän ei syö tätä.
- Moshi anota ga tabe-rebq, watashi mo taberu. Jos sinä syöt, minäkin
syön.
-Kore wa tabe-rareru ringo daga, tabe sugi nai yöni!
Nämä ovat syö
täviä omenoita, mutta älä syö niitä paljon!
-Niku 〇 tabetai desu ka, soretomo sakana 〇 tabetai desu ka? Haluat
ko syödä lihaa vai kalao?
-Dochira mo tabetaku nai• En halua syödä kumpaakaan.
- Ningen wa ikiru tame ni tabenakereba naranai. Ihminen syö elääkseen.
-Kono mikan wa furui nodet tabenai hoo ga ii. Koska tämä appelsiini
on vanha, on parempi että et syö sitä.

2. KANJI-HARJOITUKSIA
一人で旅行することは楽しい・
Hitori de ryoko suru koto wa tanoshii. Yksin matkustaminen on hauskaa*
私は鉛筆を二本買わなければならない・

Watashi wa enpitsu 〇 nihon kawanakereba naranai•
Minun täytyy ostaa
kaksi kynää.
ここは三階だ.
Koko wa san-kai da. Olemme kolmannessa kerroksessa.
日本には四季がある.
Nippon niwa shiki ga aru. Japanissa on neljä vuodenaikaa.
「五匹の子豚とチャールストン」は日本でも有名だ.
"Go-hiki no kobuta to Charusuton" wa Nippon demo yumei da.
"Viisi pikkusikaa ja Charleston" on kuuluisa (laulu) Japanissakin.
私は京都に六回行ったことがある。

Watashi wa Kyoto ni rokkai itta koto ga aru. Olen käynyt
kuusi kertaa.

Kiotossa

l

昨日 七人の侍」を見た.
Kino "Shichi-nin no samurai"
raita" •
今日は八月八日だ.

〇

mitä. Katsoin eilen "Seitsemän samu

Kyo wa hachi-gatsu yoka da» Tänään on elokuun kahdeksas päivä.
おまえ百まで、わしゃ九十九まで.
Omae hyaku mode, washa kyu-ju-ku made. (Mies sanoo vaimolleen) "Elä
sata vuotiaaksi, minä elän yhdeksänkymmentäyhdeksän vuotiaaksi"•
鶴は千年、亀は万年.
Tsura wa sen-nen, kame wa man-nen• Kurki elää tuhat vuotta ja kilpi
konna elää kymmenentuhatta vuotta.

毎日が日曜日だといいなあ。
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Mainichi ga nichiyobi da to iina. Olisi kiva,
si sunnuntai•
月世界旅行に行きたい。

jos jokainen päivä oli

Gessekoi-ryok^ ni ikitai. Haluaisin lentää kuuhun»
火事に備えて保険を掛ける.
Kaj i ni sonaete hoken 〇 kakeru. Otamme vakuutuksen tulipalon varalta.
フィンランドの水はおいしい。
Finrando no mizu wa oishii. Suomessa vesi on hyvän makuista.
木の人形をプレゼントします。
Kino ningyö 〇 purezento shimasu• Annan sinulle lahjaksi puunuken.

「花金」って知っている？
"Hana-kin" te shitte iru? Tunnetko "Hana-kin" -sanonnan. (Perjantai
on iloinen päivä. Viikon viimeisen työpäivän jälkeen alkaa vapaa.)
もぐらは土の中に住んでいる。
Mogura wa tsuchi no naka ni sunde-iru. Myyrä asuu maan alla.
道を横切るときは左右を見なさい。

Michi 〇 yokogiru toki wa sayu 〇 minasai. Kun ylität suojatietä, katso
sekä oikealle että vasemmalle.

Seuraavalla kerralla opiskellaan partikkelien käyttöä. Partikkelit ovat tärkeitä, mutta ne ovat usein vaikeita ulkomaalaisille.
Seisuke Okada

Tehtaankatu 21,Helsinki 15
Puh. 629 449
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Ilmari Vesterinen

JAPANILAISET
Japanin kulttuurin
antropologista tarkastelua
Ilmari Vesterinen kirjastaan JAPANILAISET

Itseäni hämmästytti ja kiinnosti aikoinaan sev miksi juuri japanilain
set ovat niin voimallisesti
onnistuneet etenemään monilla perintei
sesti länsimaisilla aloilla kuten tekniikassa ja taloudessa.
Halusin
tietää,
miksi japanilaiset menestyvät.
Lähdin opiskelemaan Japaniin
ja olin sittemmin pariinkin otteeseen Japanin hallituksen stipendi
aattina,
tutkijana yliopistossa.
Vasta tutustuminen japanilaiseen
maalaiskylään selvitti minulle menestymisen taustaa. Kaikki piirteet,
joita hain yhteiskunnasta,
olivat konkreettisesti löydettävissä pie
nestä kyläyhteisöstä ja sen tarpeista.
Tiukka ryhmäsidonnaisuus,
eritoten työpaikka,
on solmu joka sitoo japanilaisen yhteisöönsä
pakottaa eteenpäin»
Kirjaa varten olen kerännyt aineistoa ja tietoja jo kymmenkunta vuot
ta. Olen kirjoittanut paljon aiheesta aikakauslehtiin. Koska teos tu
lee kurssikirjaksi,
se toimii kokoavana lähteenä ja rajoittuu kerto
maan juuri niistä asioista ja rakenteista,
joista yleensä vähemmän
tiedetään. Mukana on tietysti ammattiini kuuluva antropologinen näkö
kulma*
Teoksen tavoitteena on paljastaa j apanilaisen yhteiskunnan
vallitsevat sisärakenteet - meillähän on monia pinnallisia käsityk
siä vaikkapa japanilaisesta kohteliaisuudesta,
jota pidämme yleisenä
ominaisuutena, vaikka sen käyttö on sosiallisesti hyvinkin tarkkaa*

Miksi sitten suomalainen ja yleensä länsimainen kiinnostuu Japanista?
Vaikka maa on kaukana ja hyvinkin eksoottinen,
siinä on luottamusta
herättäviä piirteitä kuten ylenmääräinen puhtaus,
jopa steriiliys,
joka tuntuu turvalliselta.
Kun olen pitänyt esitelmätilaisuuksia, on
suomalaisia kuulijoitani usein kiinnostanut myös kieli.
Se kun muis
tuttaa joskus suomea merkityseroista huolimatta - "hana"
ja "tori",
jotka tosin tarkoittavat japanissa aivan eri asioita,
kukkaa ja lin
tua,
sointuvat kovin suomalaisilta. Jopa rakenteellisia yhtäläisyyk
siä löytyy enemmän suomen ja japanin välillä kuin vaikkapa englannin
ja japanin välillä.
Sellainen seikka on sananjohtimien ja päätteiden
käyttö - on olemassa tietty fantastinen teoriakin,
jonka mukaan kie
lemme olisivat uralaitailaisen kieliperheen kautta sukua toisilleen»
Kielisukulaisuus on puhdasta mielikuvitusta,mutta yhteistä suomalais
ten kanssa on kyllä japanilaisten suhteutuminen kieleensä - sitä kun
pidetään hyvin erikoisena ja täysin mahdottomana oppia.
Ehkä herkkä
kansallinen itsetunto on toinen yhteinen piirre. Samoin maan teollis
tumisen lyhyt historia ja 60-luvulla tapahtunut maaltapako,
jonka
jälkeen kaupungin maailma on Japanissa tullut keskeiseksi elämänta
vaksi •
Joka tapauksessa - tiettyä lukkarinrakkautta me suomalaiset
tunnemme Japania kohtaan»
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Ilmari Vesterisen kirjoittaman kirjan "JAPANILAISET" on kustantanut
Gaudeamus. Kirja ilmestyy elokuussa.
"Japanilaiset" on Japanin-tutkimuksen perusteos. Se piirtää kokonais
kuvan Japanin kulttuurista,
sen sosiaalisista ja taloudellisista or
ganisaatioista, tapalaitoksista, sosiaalisista rakenteista, arvoista,
ja ihmissuhteista,
uskonnoista
ja
juhlista.
Kirjassa käsitellään
edelleen historiaa,
vähemmistöryhmiä sekä kielen ja kulttuurin kyt
kentöjä.
Seikkaperäisesti veloitetaan Japanin väestön,
myös ainujen
ja muiden vähemmistökansojen, esihistoriallisia juuria.

Kirjan alkuluvuissa esitellään Japanin-tutkimuksen historiaa,
sekä
japanilaisia että ulkomaisia tutkijoita.
Teoksessa annetaan antropo
login vastaus siihen, mikä on idän ihmeen menestyksen salaisuus. Kir
ja tuo runsaasti uutta ja ennen julkaisematonta tietoa Japanista ja
japanilaisista. Osa aineistosta on kerätty kenttätyöllä.

Hiljaiset Japanilaiset

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen antropologinen seura on
julkaissut Ilmari Vesterisen kirjoittaman kirjan
"Hiljaiset japani»
laiset." Kirjassa on 218 sivua ja sen hinta nidottuna on 84 mk.

"Hiljaiset japanilaiset" käsittelee Japanin historiallista alakastia,
burakulaisia.
Tutkimuksessa analysoidaan
japanilaisen yhteiskunnan
rakenteita, jotka ovat sukupolvesta toiseen ylläpitäneet sosiaalista
torjuntaa ja tehneet burakulaisista vieläkin halveksitun minoriteet
ti ryhmän.
Tarkastelun kohteena ovat mm. kansan tavatt
uskonnot, juhlat, avio
liitto, työmarkkinat. Japanilaisten ihmissuhteita analysoidaan seik
kaperäisesti •
Näytetyksi tulee esimerkiksi, että Japanissa ystävyy
den osoittaminen on tiukkaan säännösteltyä ja perustuu selkeään ih
missuhteiden kategoriointiin. Tutkimuksessa iImenee,että burakulaisten kohtelu ei ole ainoalaatuista Japanissa vaan samanlaisen syrjimisen kohteeksi joutuu koko joukko muitakin ihmisiä, myös valtaväes
tön edustajia. Kaiken taustalla on erikoinen yhteiskuntarakenne; eri
ryhmien kesken ei ole solmittu horisontaaleja suhteita.
Kirjan toisessa pääjaksossa tarkastellaan burakulaisten alkuperäkysymyksiä.
Siinä päädytään entisestä poikkeavaan näkemykseen. Tutki
mus perustuu kenttätyöhön ja perinpohjaiseen perehtymiseen Japanin
kulttuuriin. Koska työssä tarkastellaan Japania kokonaisvaltaisesti9
paljastetaan samalla japanilaisen yhteiskunnan keskeiset piirteet ja
selvennetään yleistä kuvaa Japanista ja japanilaisten
käyttäytymi
sestä. Kirja pyrkii näin osaltaan avaamaan portteja kulttuuriin, jo
ta pidetään sulkeutuneena ja vaikeasti ymmärrettävänä.
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________ Jukka 〇, Miettinen _____

JOHDANTO AASIALAISEEN TEATTERIIN

JUMALIA
SANKAREITA
DEMONEJA

•'JUMALIA, SANKAREITA, DEMONEJA"
on Valtion Painatuskeskuksen
kustantama ja se kuuluu Teatte
rikorkeakoulun julkaisusarjaan»
TEATTERIKORKEAKOULU - VALTION PAINATUSKESKUS

Teatterikoulun julkaisusarja

Teoksessa on 261 A-4 kokoista
sivua ja sen hinta on 190 mk.

N：〇 5

Traditionaalinen aasialainen teatteriesitys on monisyinen yhteistaideteos, jossa näyttämötaiteen eri muodot - draama, tanssi ja musiik
ki -nivoutuvat saumattomasti
toisiinsa. Aasialainen teatteri on
kiinnostanut länsimaista yleisöä jo pitkään,
ja idän teatterimuodot
ovat vaikuttaneet
syvästi moniin 1900-luvun
teatterin uudistaj iin.

MJumal ia, sankareita, demoneja" on ensimmäinen suomenkielinen Aasian
teatteria käsittelevä teos. Siihen on koottu keskeistä tietoa Aasian
teatterin historiasta, teoriasta sekä eri teatterilajien symbolikie
lestä ja näyttelijän tekniikasta.
Mukana on näytelmätekstejä ja yli
kahdenkymmenen näytelmän juonitiivisteet. Kirjassa on runsas kuvitus.

Kirjassa kerrotaan intialaisen kulttuurialueen,
Sri Lankan, Burman,
Kamputsean, Thaimaan, Indonesian, Jaavan, Balin, Kiinan, Korean ja
Japanin teattereista。 Kirjan lopussa on kirjalllisuusluettelo ja tie
toja keskeististä henkilöistä ja käsitteistä.
Jukka 〇• Miettinen on Aasian kulttuurin tuntija,
joka on kiertänyt
Aasiaa useita vuosia ja toiminut mm. UNESCOn Aasian kulttuurin asi
antuntijana Thaimaassa.Kirjan kirjoittamista edelsi monivuotinen ma
teriaalin keruu sekä lukuisat vierailut teattereissa ja teatterikou
luissa eri puolilla Aasiaa.
Kesti- ja heinäkuussa oli Helsingin Teatterimuseossa näyttely
"NÄYTTÄMOTAIDETTA AASIASTA". Näyttelyyn oli koottu esineistöä eri kokoel
mista ja yksityisiltä henkilöiltä.
Näyttelyn käsikirjoituksen jo
yleissuunnitelman oli tehnyt Jukka 〇• Miettinen.
Osasta näyttelyä on muodostettu kiertonäyttely, jota lainataan kor
vauksetta museoille9
teattereille ja kirjastoille.
Kiertonäyttely
sisältää valokuva- ja tekstiaineiston lisäksi Teatterimuseon omista
mia esineitä. Tiedustelut p・ 605047.
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HASHI-LEHTI

Uuden Hashi-lehden toimittaminen jatkuu,
tetaan ilman erityistä teemaa.

tämän vuoden julkaisu toteu

Artikkelit, kuvat ja ideat pyydetään osoittamaan Hashin päätoimitta
jalle Tuija Seppäselle Porvoonkatu 4 C 59 04200 Kerava (p0 249654).

Tänä vuonna ilmestyvä JKY:n vuosijulkaisu HASHI on järjestyksessä jo
yhdeksäs. Hashin kaksi ensimmäistä numeroa, jotka ilmestyivät v.1979
oi ivat ulkoasultaan vaatimattomia, ohuita julkaisuja,mutta loivat Ha
shin toimittamiselle tärkeitä suuntaviivoja. Sen toimituskunta olikin
edustava.
Nykyisessä ulkoasussa lehteä on
julkaistu numerosta neljä
alkaen. Hoshin toimittamisen tärkeä tehtävä on koota jo julkoista Ja
panista, erityisesti sen kulttuurista sellaista tietoa, jolla on py
syvää arvoa, so« tieto ei muutu.Toisaalta Hashissa on myös luotu kat
saus
ilmestymisvuoden tärkeimpiin kulttuuritapahtumiin tilan salli
massa laajuudessa.Näin on saatu kirjatuksi Suomessa vähäisten japani
laisten kulttuuriviereilujen satoa. Ajotuksena on myös ollut koota
sellainen julkaisusarja, johon voi aina uudelleen palata0
Toivoaksemme voimme Hashin avulla lisätä Japani-tietoutta sekä jäsen
temme että suuren yleisön keskuudessa.
Tähän asti Japani-tutkimusta
on Suomessa tehty verraten vähän muihin maihin verrattuna, ja sen te
kijöinä ovat olleet yksityiset henkilöt〇 On kiitollista, että asiaan
perehtyneet henkilöt ovat pyyteettömästi suostuneet jakamaan näiden
tutkimusten hedelmiä myös muille. Kun muitakaan foorumeja niiden julkaisemiseksi
ei ole ja tietäen että tutkimukset
liian usein jäävät
kyseisten erityisalojen laitosten kätköihin, on onnellista että Hashi
on voinut osaltaan saattaa edes osan näistä laajemmin luettavaksi.

Artikkeleiden tasoa on pyritty pitämään mahdollisimman korkealla (se
hän on
jokaisen julkaisijan
luonnollinen tavoite), mutta
toisaalta
teoreettisuus ei voi olla ainoa artikkeleiden valintakriteeri.On tär
keää,että Hashin artikkelit tavoittavat mahdollisimman monta lukijaa,
ja että niitä voi kiinnostuksella lukea myös sellainen lukija,
jolla
ei kyseisen erityisalan perehtyneisyyttä ole.
Teoreettiselle tutki
mukselle on nyt saatu uusi kanava, Itä-Aasian tutkimuksen seura, jon
ka julkaisut tullevat täyttämään japonologiaa koskevan tieteellisen
kirjoittamisen aukon»
Myös se, että Helsingin yliopistoon on vihdoin
tullut mahdollisuus laajempiin opintokokonaisuuksiin
japonologiässä,
tuottanee hedelmää tulevaisuudessa.
Hashilla on oma budjettit
ja sen
julkaisemiseen on saatu vuosittain
avustusta opetusministeriöltä. Avustus kattaa kutakuinkin painokulut
(avustuksen suuruudesta riippuu myös julkaisun sivumäärä). Lopulla on
artikkeleiden kirjoittajille maksettu vaatimaton korvaus.
Palkkio ei
ole suuri,
etenkin kun verotus lohkaisee siitä jo puolet〇
Palkkion,
vaikka pienenkin,
maksaminen on ollut periaatteellista, sillä on pi
dettävä kohtuullisena edes jollakin tavoin korvata avustajille hei
dän apunsa, olkoonkin että korvaus Hashin budjetilla jää lähinnä muo
dolliseksi,
Tämä etenkin kun tiedämme miten arvokasta työtä useimmat
heistä ovat tehneet suomalaisen Japanintutkimuksen uraa uurtaen»

Hashiin on alun alkaen kuulunut kaksikielisyys. Japaniksi on käännet
ty niitä artikkeleita* joiden on oletettu kiinnostavan myös japanilaisia lukijoita»
Japanilaiset kirjoittajat
taasen ovat kirjoittaneet
suomalaisesta kulttuurista. Samalla kun kaksikielisyys on pikkuylpeys
ja haastev sitä rajoittavat toimitukselliset syyt,lähinnä henkilöpula ja sivumäärä.
Siitä huolimatta on toivottavaa, että Hashin kaksi
kielisyyden perinne säilyy•
一・.
ハ
Tuija Seppänen
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TANSSIKURSSI 27.-28.4.

Tanssikurssin opet
tajana oli rouva
Haruko Hattori.

Valokuvat:
Kauko Kellinsalmi ja
Riitta Rouhiainen
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URHEILUPÄIVÄ 31.5.

運動会
Kilpailu alkaa：
Lähtölaukauksen ampuu
Kentaro Abe.

スタート係の阿部研太郎君

Kilpailujen välillä
on aikaa tavata ys
täviä.
Kuvassa Yuri. Kato
j a Chikako Omori•
仲良く見えるけど、実は紅白
に分かれた敵同士なのよ!
赤組一加藤由梨
白組•大森睦子

Valokuvat:
Jukka Kuittinen
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Kesäkuun 11.päivänä yhdistyksemme järjesti kirjallisuusillan Helsin
gin yliopistolla»

Lahden kirjailijakokoukseen osallistuva japanilainen runoilija Chimako Tada kertoi Japanin historiasta.
Hän kertoi myös nykykirjallisuu 
desta ja lausui omia runojaan.

Runoilija Chimako Tada on syntynyt
vuonna 1939.
Hän on Eichin yliopis
ton kirjallisuuden professori. Hän on
julkaissut
kymmenen runokokoelmaa ja
lukemattomia esseitä.Japaniksi hän on
kääntänyt muun muassa Marguerite Yorcenarin ja Saint-John Persen
tuotan
toa. Tadan runoja on käännetty englan
niksi ja ruotsiksi•

Chimako Tada
KUOLLUT AURINKO (Shinda taiyo)
Kimaltelevia pisaroita singoten
lapsi
ryömii maailmaan
joka ei vielä ole ehtinyt rypistyä

heittää kuperkeikan
tiimalsi kääntyy
uusi aika alkaa
kerää tähtiä, heittelee niillä voileipiä;
esihistorialliset kalat
nauravat evät täristen, ja
pärskeet kastelevat jumalan jalat

-pian hän kasvaa
muuttuu raskaaksi muistoista
maailma täyttyy jalanjäljistä
haukotellen
lapsi lähtee tiehensä
kuollut aurinko taskussaan
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Suomennos Kai Nieminen

KONFRENSSI ENGLANNISSA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON

JAPANESE INFORMATION
IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND COMMERCE
UNIVERSITY OF WARWICK,1-4 SEPTEMBER, 1987

Konfrenssin järjestävät:
The
The
The
The

British Library Japanese Information Service
University of Warwick Japanese Business Policy Unit
United States National Technical Information Service (NTIS)
Japan Information Center of Science & Technology (JICST)

Konfrenssissa pidetään mm. esitelmät:
F. Ulfhielm, The Meaning behind the words - a framework for
understanding Japanese spoken and written business communicationa
L. J 〇 Asehan, Information from patents - occasional katakana
problems in Japanese material science texts®
J. Vaario & J. Seppänen, KANJI-SENSEI - an intelligent kanji
tutoring system.

情報
SYMBOLIIKKA -87

Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä järjestettiin elokuun 17-18
päivinä symposio "Tietokone symbolisessa grafiikassa ja viestinnässä"
(Symbolic Computer Graphics and Communications).
Luentoja oli viitisenkymmentä ja aiheet vaihtelivat matemaattisesta
ja teknisestä symboliikasta video- ja tietotekniikkaan ja eri maan
osien kieliin ja kirjoitusjärjestelmiin.
Yhdistyksemme jäseniä ehkä eniten
kiinnostivat
Itä-Aasiaa koskevat
aiheet!
"Kiinan kieli ja kirjoitusjärjestelmä",
"Kiinan sanamerkit
kirjallisuudessa ja taiteessa", "Computer aided Chinese calligraphy",
"Meaning Behind the Kanji Characters","Japanin ja korean kielen kir
joitus ja tekstinkäsittely"
ja "Japanilainen symboliikka tieto- ja
videotekniikassa"・
Symposiumin luennoista on julkaistu kaksi kirjaa.
Symboliikka -87: Grafiikka ja tietotekniikka (osa 1)
Kielet ja kirjoitusjärjestelmät (osa 2)

Kirjoissa on noin 270 sivua ja kumpikin maksaa noin 150 mk.
Kirjoja voi tiedustella TKK:n kielikeskuksesta p. 4512607 ja 4512383.
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Nyt on avattu Helsingissä, Museokatu 5:ssä, odotettu ja kaivattu
japanilainen elintarvikeliike "Tokyokan"•
Tällä hetkellä liikkeessämme on esimerkiksi

-japanilaista Nishiki-riisiä
-soijaa
-tofua
-kuivattua Bonito-kalaa
-merilevää
- naposteltavia snacks-tuotteitä
-erilaisia curry-kastikkeita
-taifunia salaatteihin ja sukiyakiin
-noodeleito
Lisäksi liikkeessämme on japanilaisia lahjatavaroita ja kirjoja.

Syksyllä saamme myymäläämme pakasteita ja tarkoituksenamme on
muutenkin laajentaa tuotevalikoimaamme.
Fervetuloa ystävällisen palvelun Tokyokaniini

日本理科晶厝囲厝のお知らせ
長い間御迷惑をおかけしましたが7月17日にフィンランドで初めての日本食料品店、『東京館』が
開店致しました。今後皆様の御指導と御援助により、愛され賴りになる東京館を目ざし努力致すっ
もりです。品数につきましても皆様の御希望の品を一品でも多く取り扱う様、今後とも努力を続け
又値段につきましても直接日本から輸入するなどしてコストダウンを図り、少しでも安く皆様に御
提供できる様努めます。
今後ともどうか御愛顧の程、宜しく御願い申し上げます。
店主
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SUOMALAIS-JAPANILAINEN SANALUETTELO

Suomalais-japanilaisen sanaluettelon 2. laajennettu painos on ilmesrynyt.Kirja on tarkoitettu lähinnä alkeisopiskelijoille ja se sovel
tuu sekä itseopiskeluun että kurssien tukimateriaaliksi •
Sanaluettelon on laatinut FM Sirkka Heinonen•
Sanaluetteloon sisältyy runsaat 2,000 yleiskielen sanaa ja
sanontaa
(yli 500 sanan lisäys loppuunmyytyyn 1• painokseen)•
Suomenkieliset
hakusanat ovat aakkosjärjestyksessä ja niille on annettu japaninkie
liset vastineet romanisoituna translitteraationa.

Sanaluetteloa myy Akateeminen kirjakauppa.
Kirjan hinta on 39 mk•
JKY:n jäsenillä on mahdollisuus tilata sitä 30 mk:n hintaan
(sisäl
tää postikulut) suoraan kustantajalta osoitteella:
Modus-kirjat, P1
29, 00251 Helsinki tai puh. 441547. Tilauksessa tulisi olla tilaajan
nimi9
osoite ja puhelinnumero ja haluttu kappalemäärä sekä maininta
JKY:n jäsenyydestä.

ARTIKKELEITA
Sirkka Heinonen, "Tiedon luonne japanilaisessa yhteiskunnassa."
Tietopalvelu no 4/1987.

Sirkka Heinonen, "Japanin koululaitoksen uudistussuunnitelmat."
Matemaattisten aineiden opettaj ien aikakauskirja MAA no 6/1985.
Sirkka Heinonen, "Homo intelligens tuo paremman tulevaisuuden."
Helsingin Sanomat / kuukausiliite no 1/1986.
Sirkka Heinonen, "Homo intelligens - hypoteesi uuden ihmistyypin
syntymisessä tietoyhteiskunnassa." Tuieväisuuden tutkimuksen seu
ran jäsenlehti FUTURA voi 5, no 1/1986.
Erkki Aho, "Havaintoja Japanin koulutusjärjestelmästä / laktagelser over utbildingssystemet i Japan."
Kouluhallituksen tiedotuslehti no 2/1987.
SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA

Tadaaki Kawatan kirjoittamaa japanin kielen oppikirjaa on edelleen
saatavana. Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on 35 mk, muille 50 mk.
Kirjan lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet. Lukijoi
na ovat syntyperäiset japanilaiset.
Kasetti I (lukukappaleet 1-24) maksaa 40 mk ja kasetti II (lukukappa
leet 25-35) maksaa 30 mk. Yhdessä ostettaessa hinta on 60 mk.

Tiedustelut ja tilaukset: Helena Gray Kauppalantie 10 A 6
sinki 32 p. 570784.

00320 Hel

OSOITTEENMUUTOKSET sihteerille osoitteeseen: Japanilaisen
kulttuurin ystävät ry
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Seuraava lehti ilmestyy marraskuun 15. päivänä.
Lehteen tuleva
aineisto on lähetettävä toimitukselle lokakuun 20:een päivään
mennessä.
Päätoimittajan mahdollisen ulkomaanmatkan takia lokakuussa posti
lähetetään osoitteeseen:
Pirkko Kuisma Pajalahdentie 10 b A 8
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次回の会報発行日は、11月15日です.記事・原稿は10月20日までに桐集部まで送って下さ
い.ただし編集長はそのころ海外旅行中の可能性が強いので、ビルツコ・クイスマまでお
送り下さい.
Pirkko Kuisaa. Pajalahdentie 10 b A 8. 00200 Helsinki 20 S 671413
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