


秋の行事

今年は日本文化友の会創立十周年にあたり、そのため「水の音」コンサートは卜周年記念 

コンサートとなります。コンサートは11月11日（金）午後7時より、テンペリ•アウキオ 

教会で催されます。

詳しくは秋にお送りするお知らせを御覧下さい。またその時に他の十周年記念行事につい 

てもお知らせします。日本レストランでのパーティーを開くことも計画中です。

1988年度「橋」の発行について

日本支化友の会は満卜周年を迎えました。特に卜周年記念のための出版物は発行しません 

が、88年度の年鑑「橋」はヤ周年記念号とします。独立したテーマとしては哲学と人生観 

を取り上げますが、友の会io年の歩みをも追って行きます。io年間の出来事やテーマに関 

する文整や特に写貞などを提供してくださる方、「橋」の実現に力を貸てくださる方は9 

月10日までにトウイヤ•セッパネンまで御連絡ください。（8 249 654 朝早く、または 

夜 9 時から10 時。または郵便で、Tuija Seppänen Porvoonkatu 4 C 59. 04200 KERAVA、 

までお送りください。）また、良い案がございましたらお寄せください。ためらわずに!！

友の会図書館より

友の会図書館は、"め連絡があったときのみ開館します。リーツタ・ ロウヒアイネン（は 

712 014 ）までご連絡ください。住所は Neljäs linja18 A 2 B . Helsinki 53です。 

貸出期間は•ケ月となっていますので、忘れずに返却してください。

住所変更をされた方は友の会秘者までご連絡ください。

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry.

PL 305 . 00101 Helsinki 10



ENNAKKOTIETOJA SYKSYN TAPAHTUMISTA

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry perustettiin kymmenen vuotta sit

ten ja siksi tämän vuoden "Veden ääni" -konsertti on samalla 1O-vuo- 

tisjuhlakonsertti.Konsertti pidetään Temppeliaukion kirkossa perjan

taina marraskuun 11.päivänä klo 19.00.

Tarkemmat tiedot saat syksyllä lähetettävästä välitiedotteesta. Sa

massa yhteydessä kerrotaan muistakin juhlavuoteen liittyvistä tapah

tumista. Suunnitteilla on muun muassa illanvieton järjestäminen ja

panilaisessa ympäristössä.

VUODEN 1988 HASHI-LEHTI TYÖN ALLA

JKY täyttää kauniit kymmenen vuotta. Koska erillisen juhlajulkaisun 

toimittamiseen ei ole varoja, toimitetaan vuoden 1988 HASHI juhla- 

vuotta muistaen. Eriliisteemana on filosofia ja maailmankatsomukset» 

mutta myös JKY:n kymmenvuotistaivalta seurataan artikkeleissa.

Sinä, jolla on tarjota kirjoituksia ja erityisesti valokuvia JKY:n 

kymmenvuotiskaudelta tai teema-aiheestaf tai muuten haluat osallis

tua HASHIn toteuttamiseen, ota yhteys 10.9. mennessä p. 249654 Tuija 

Seppäseen (varmimmin tavattavissa aamulla tai illalla klo 21-22) tai 

postitse Porvoonkatu 4 C 59 04200 Kerava.

Ideat ehtivät myös vielä mukaan• Älä emmi - toimi!

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan.

Soita Riitta Rouhiaiselle p• 712014.

Kirjoston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B, 00530 Helsinki 53.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi• Muistathan palauttaa lainaa

masi kirjat!

OSOITTEENMUUTOKSET sihteerille osoitteeseen: Japanilaisen 

kulttuurin ystävät ry, P1 305, 00101 Helsinki 10.
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AULANGON SILKKITALO KERTOO SILKIN TARINAN

1Ikki oli aikoinaan maa!Iman halutulmpla J a 
kaileimpia kauppatavaroita, kilo siIkkiM 
maksoi kllon kultaa. SiIkkitieksi kutsut
tiin muinaisen maaiIman pisintä maatietä. 
Joka ulottui Kiinan Luoyangista Välimeren 
rannikolle. Suomen vanhimman tien, Hämeen 
Härkätien, päässä Hämeenlinnassa Aulangolla 
on nyt pysyvä oiIkkinäytte ly,Jonka kaltais
ta ei Kansainvälisen SiIkkikomission mukaan

ole toistaiseksi missään muualla. Tähän kiehtovaan si Ikkinäytte- 
lyyn yhdistyksemme Jäsenl1lä oli tilalsuus tutustua Suomalais- 
Japanilaisen yhdistyksen Järjestämällä kevätretke1lä 15.5.
Aulangon siIkkinäyttelyn takana ovat si Ikkikankaiden maahantuoja 
Serica Oy j a siIkkilankojen maahantuoj a Miinamaaria Oy. SiIkkita- 
lossa voi tutustua siIkin moniin käyttömahdollisuuksiin. Siellä 
voi omin siImin nähdä siIkkimadon kehittymisen toukasta perhoseksi 
Ja sie1lä voi keinokuituja Ja siIkkiä koskettelema!la vertai 1la 
näiden eri materiaalien ominaisuuksia.

SiIkkitalo on linnan jälkeen Hämeeni Innan kaupungin suosituin mat
ka! lukohde, jossa vuosittain vierailee 70 000 kävij ää. SiIkkitalo 
on auki touko- elokuussa joka päivä klo 11-19 Ja talvikautena so
pimuksen mukaan. Sisäänpääsymaksu on aikuis!Itä 20 mk.

Silkin historia

SiIkinviIjelyn kerrotaan alkaneen 2640 e.Kr., joi loin kiinalainen 
keiaarinna Shi Ling Chi keksi kuinka siIkkimatoja voidaan kasvat
taa ja kuinka siIkki voidaan purkaa kotelokopista. Lähes kolmetu
hatta vuotta siIkinviIjely pyoyl kiinalaisten salaisuutena. Si1- 
kinvi1jelyn leviämiaestä Kiinan ulkopuolet le on monta tarinaa. 
Niistä yhden mukaan Takia Makanln autiomaassa sijainneen buddha
laisen Khotanin valtakunnan kuningas otti puolisokseen kiinalaisen 
prinsessan. Kuninkaan käskystä kuningatar ja tämän palvelijatar 
piilottivat b!Ikkiperhosen munia ja mulperipuun lehtiä kuningatta- 
ren kruunuun ja salakuljettivat ne pois maasta. Näin siIkinviIje
lyn salaisuus levlsi ensinvnäisen kerran Kiinan ulkopuole1le. Vähi- 
te1Ien siIkinvi1jelyn taito levlsi Japaniin, Intiaan ja Persiaan. 
500-luvulla kaksi persialaismunkkia salakuljett! Kiinasta mulperi
puun siemeniä ja siIkkiperhosen toukkia ontossa sauvassa länteen 
ja siIkinviIjely pääsi alkuun Bysantissa.
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Kotelokopasta langaksi

SiIkin hinnan ymmärtää hyvin, kun saa tietää, että yhden si Ikki- 
kilon tuottamiseen tarvitaan 300 kg mulperipuun lehtiä. Lisäksi 
kotelokopan purku ja säikeiden yhdistäminen langaksi on lähes ko
konaan käsityötä. Entisaikoina siIkki oli yhtä arvokasta kuin 
kulta, nyt kilo siIkkilankaa maksaa 143 mk.

SiIkki on eläinkuitu, jota eräiden kehrääjälaj ien toukat tuotta
vat . Tärkein siIkin tuottaja on mu 1periperhonen, josta vuositu
hansien aikana on tullut surkastuneine siipineen kotieläin, joka 
ei enää luonnontilassa menestyisikään. Toukan alahuulessa on kak
si siIkkirauhasta ja kaksi liimarauhasta. SiIkkirauhasista erit
tyvä proteiinipitoinen neste, fibroiini, kovettuu iImassa ja siIk
ki 1 i imalla eli serisiini1lä toukka 1iimaa siIkkikuidut yhteen. Ko
te lokopan kehrääminen kestää noin kolme vuorokautta. Sitä ennen 
toukka on kasvanut kuukauden ja 10 〇〇〇-kertaistanut painonsa.SiIk
ki lankaa valmistettaessa kotelot keitetään tai höyrytetään ennen
kuin toukka ehtii kuoriutua perhoseksi. Yhdessä kotelossa on 3-4 
kilometriä siIkkikuitua, jonka parhaasta osasta, noin kilometrin 
Pituisesta yhtenäisestä säikeestä, tehdään varsinainen siIkkilan
ka . Kotelon uloin osa kehrätään schappe-langaksi ja lyhyet pätkät 
burette-langaksi. RaakasiIkiksi taas sanotaan siIkkiä, joka sisäl
tää vielä liima-aineen eli serisiinin. Kotelo pystytään kokonaan 
käyttämään hyödyksi ja keitetty, hyvin proteiinipitoinen toukkakin 
syödään joko seilaisenaan tai siitä puristetaan öljyä.



Aikojen kuluessa siIkin tuotanto on kokenut monenlaisia vaiheita. 
SiIkkisukkien käyttöönotto 1920-luvulla kasvatti siIkin kysyntää. 
Seuraavi1la vuosikymmeni1lä nai Ionin j a muiden tekokuituj en keksi
minen taas romahdutti silkin kysynnän. VähitelIen on kuitenkin 
huomattu tekokuitujen huonot ominaisuudet ja se, etteivät ne sovi 
kaiki1le. Näin siIkin ja muiden luonnonkuitujen kysyntä on alka
nut kasvaa. SiIkin suurin tuottaj amaa on nyt Kiina j a suurin ku- 
luttaja Japani. SiIkin osuus koko maaiIman tekstii1ituotannosta 
on vain 〇»2 %.

Silkin ominaisuudet
SiIkin koostumus on lähes sama kuin ihon. Tekstii1iteol1isuuden 
ohe1la myös kosmetiikkateollisuus käyttää siIkkiä raaka-aineena. 
SiIkkikuitu on sileäpintainen ja siksi likaa hylkivä. Se on myös 
luj in ja sitkein luonnonkuitu. Esim, laskuvarjot valmistettiin 
aikaisemmin siIkistä. SiIkki on hyvä lämmöneriste, parempi kuin 
untuva j a siIkkivanua käytetäänkin hi ihtopuvuissa j a makuupusseis
sa. Si Ikki ei tunnu kostealta, koska se voi imeä vettä jopa kol
masosan painostaan. SiIkin huono ominaisuus on se, että se säh- 
köistyy helposti.

Silkin hoito
SiIkkivaatteet ovat arkoja hie 1le ja deodorantei1le. Käytön jäl
keen ne on hyvä tuulettaa. Likaisina siIkkivaatteita ei kuiten
kaan pidä säilyttää. Silkkiä ei voi pestä taval1isi1le tekstii- 
lei 1le tarkoitetui1la pesuainei1la, vaan sen pesuun on kehitetty 
TENESTAR-siIkinpesuaine. SiIkki pestään käsin kylmässä tai haa
leassa vedessä, jonka lämpötila on korkeintaan 30*C. SiIkkivaatet- 
ta ei tule kuivata auringossa eikä lämpöpatterin lähellä. Mulperi- 
si Ikki si 1 itetään kosteana.

Pirkko Kuisma

SiIkin merkki on Kansainvälisen SiIkkikomisaion hyväksymä 
tunnus puhtaalle si Iki 1le.
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HELENA HALLENBERG

ULKO
EUROOPPALAISIA 

AINEISTOJA 
SUOMESSA

LÄHDE-JA HAVAINTOMATERIAALIOPAS

**Ulkoeurooppalaisia aineistoja Suomessa11 esittelee Suomessa saatavaa 

aineistoa, joka käsittelee Afrikkaa, Lähi-itää, Aasiaa, Oseaniaa, La

tinalaista ZXmerikkaa sekä Pöhjois-Amerikon, Australian ja Uuden See

lannin aikuperäiskulttuureja.

Teos on opas jokaiselle, joka tarvitsee etenkin audiovisuaalista ai

neistoa jostakin ulkoeurooppalaisesta kulttuurista. Se luettelee Suo

messa olevia elokuvia, videonauhoja, diakuviaf äänitteitä ja esineitä, 

mutta myös kirjastoja ja asiantuntijoita. Mukana on myös suppea kir

jallisuusluettelo, joka on keskittynyt lähinnä kaunokirjallisuuden e- 

sittelyyn.

Opas tuo täydennettynä julkisuuteen sen materiaalin, joka kertyi ope

tusministeriön Euroopan ulkopuolisten kulttuurien ja kielten toimi

kunnan työssä vuosina 1984-86. Toimikunnan työstä poiketen nyt ilmes

tyvä teos keskittyy vain kulttuureihin. Koska toimikunnan mietintö 

sisältää tiiviit katsaukset ulkoeurooppalaisiin kulttuurialueisiin 

sekä niiden tutkimuksen historiaan Suomessa, sitä voi suositella pe

ruslähde teokseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teoksen on julkaissut opetusministeriö ja kustantanut Valtion paina

tuskeskus • Kirjassa on 331 sivua ja se maksaa 80 mk• Kirjaa voi ostaa 

Valtion painatuskeskuksen myymälöistä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 

4.
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THE STORY OF NIPPON TASTE

Näytelmä kolmessa näytöksessä〇

Käsikirjoitus: Riitta Tateishi j a T uomo K 〇 Isotalo

Lavastus: Yokohaman kokoelmat

Ohjaus: Helena Gray

Tapahtumapaikka: Pöhj öinen pääkaupunki vuosisatamme loppupuolella〇

I NÄYTÖS Yokohaman syntytarina

Kaikki alkoi j〇 oikeastaan 60-luvulla。 Eräs ensim
mäisistä Suomessa hetken aikaa oleskelleista japani- 
laisista, Shozo Yugami, halusi tulla tänne vielä uu
destaan 〇 Hän saasti rahaa ja pyysi kokkiystäväänsä 
Keizo Tateishia tuekseen. Tehtaankadulla oli vuok
rattavana likainen olutbaari 〇 Ystävien avulla tehty 
remontti kesti toista kuukautta 〇

Ravintola avatti in vapunpäivänä 1977〇 Ikkunassa oli 
suuri punainen lyhty, jossa luki: "Yokohama, Japanin 
maku"〇 Toinen japanilainen ravintola Tokyo oli kes- 
kemmallä kaupunkia0 Yokohama oli lähempänä rantaa ja 
siksi ravintolalle annettiin Tokion satamakaupungin 
Yokohcman nimi,

Ikkunassa olevan Daruman toinen siima maalattiin ta
van mukaan mustaksi• Toinen silmä päätettiin maalata 
vasta sitten kun Yokohamalla menisi todella nyvin, 
Kun viimeksi kävelin ravintolan ohi, toinen silmä 
näytti vieläkin olevan maalaamatta.

Alussa asiakkaat eivät uskaltaneet tulla sisään,vaon 
kurkiste 1 ivat ikkunan takaa kummajaista. Yritimme 
jarjestää teeseremonioita ja muuta ohjelmaa virkis
tykseksi ,mutta asiakaspi iri oli aika suppea• OIirnme 
aikaamme edellä. Yleiset kulinaariset tottumukset o- 
1 ivat toisenlaisia. Paljon työtä ja vähän kiitostai 
Pojat väsähtivät byrokratiän puristuksessa ja jätti
vät Suomen neljän vuoden punnerruksen jälkeen. Täy
tyy myöntää, että hauskojakin hetkiä oli: olihan 
meillä suurlahe 11iläanä Hi torni j a j apanilaisen yh
teistyön kulta-ajat•

Riitta Tateishi
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II NÄYTÖS

Silmiini osui ilmoitus Helsingin Sanomissa: MMyydään pieni erikois- 
ravintola"• Parin viikon kuluttua Yokohama oli vaihtanut omistajaa. 
Minulla oli jo vankka kokemus ravintola-alalta, joten mikään uhkaroh
kea kokeilu tämä ravintolan ostaminen ei oilut.Vaikka ravintola s iir- 
tyi suomalaiseen omistukseen säilyi koko keittiöhenkilökunta japani
laisena. Yokohamaa onkin kiitelty siitä, että se jaksoi vuodesta toi
seen säilyttää aitoutensa. Ei menty sieltä mistä aita olisi ollut ma
talin (ja taloudellisesti kannattavin) vaan pyrittiin säilyttämään 
"oikea maku"• Esimerkiksi Knorrin kalaliemi on monin verroin halvem
paa kuin aito japanilainen kalaliemi, mutta sitä tuotettiin suoraan 
Japanista. Pienet tuontierät nostivat tul1ilaboratorio- ja rahtikulu
ja , joten raaka-aineiden hinta nousi melko korkeaksi• Ymmärrän hyvin, 
että Yokohaman hintoja on asiakkaiden mielestä usein pidetty melko 
korkeina• Mutta aitous maksaa.

Vapaamman alkoholipolitiikan myötä Yokohama sai A-anniskeluoikeudet 
ja siitä tuli "oikea" ravintola, jossa myös 1iikemiehet kävivät. Yh
teydet Japaniin lisääntyivät Finnairin Tokion lennon myötä. Yokohama 
valmisti vuoden verran lentojen japanilaisen ruoan:ensimmäiseen luok
kaan sashimia ja sushia ja turistiluokkaan sobaa ja tofua. Myöhemmin 
Finnair on lähes kokonaan luopunut japanilaisista aterioista Tokion 
lennoillaan.
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Suomalaisomistuksessa Yokohamaa pyrittiin tekemään vielä enemmän ja- 
panilaiseksi• Aikaisemmin 1 istaila ollut porsaanleike poistettiinf 
samoin haarukoista ja veitsistä luovuttiin kokonaan. Vaikka kilpaili- 
jaravintola Koto mainostikin itseään ainoana japanilaisessa omistuk
sessa olevana ravintolana pitivät monet Yokohamaa aidompana. Kotoa 
ehkä rasitti ainakin aluksi ravintola-alan ammattilaisten puute〇 Kil
pailu ei mielestäni ollut huono asia, nythän asiakkaat keskustelivat 
enemmän japanilaisesta ruoasta ja voivat tehdä vertailuja eri maku
jen välillä. Kyllä ravintolat tavallaan tukevat toisiaan.

-VÄLIAIKA 一

III NÄYTÖS

Suomalcisessa ravintolaelämässä tapahtuu melko suuria muutoksia «Vaik
ka uusia kiinalaisia ruokoravintoloita syntyykin kuin shiitakesieniä 
sateella, ei yleisesti ottaen ruokaravintoloilla mene hyvin. Monet 

hyvät ruokapaikat lopettavat toimintansa tai muuttavat linjaansa. Uu
sia olutpubeja syntyy tiuhaan tahtiin. Syynä ovat raaka-aineiden ja 
henkilökuntakustennusten kalleus• Ruoan myynti ei enoa kannata, kate- 
markat tulevat oluthanojen antimista.Poikkeuksena tietenkin huipputa
son luxusravintolot, joissa annosten hinnat ovat kaikki sadan markan 
paremmalla puolella•

Muutaman tappiollisen vuoden jaikeen Yokohamakin joutui lopettamaan 
toimintansa taloudellisesti kannattamattomana. Uutta jatkajaa j apo- 
nilaisravintolalle ei löytynyt. Syksyllä paikalla avataan tanskalais- 
tyyppinen olut- ja voileipäravintola. Akvaviitin ja Tuborgin myymi
nen lienee kannattavampaa kuin sashimin j a totun.

NYT ESITYS ON PÄÄTTYNYT

Olen seurannut japanilaisen henkilökunnan elämää lähes kymmenen vuot
ta. Japanilaisille työnteko ei ole pelkkä välttämätön paha,vaan heil
le työ on osa sitä suurta kokonaisuutta, jota myös Elämäksi kutsutaan.

Haluan kiittää koko henkilökuntaa, josta suurin osa on ollut uskolli
sia ravintolalle sen perustamisesta lähtien. Erityisen kiitoksen an
saitsevat Kazuko Kärkkäinen ja Yoshiaki Takayama, jotka omalla aktii
visella panoksellaan ovat olleet mukana luomassa sitä kuuluisaa YOKO- 
HAMAN HENKEÄ.

Pikkulinnut ovat laulaneet, että Yokohaman maku säilyy. Huhujen mu
kaan keittiömestari Takayama pe rustaa syksyllä oman pienen japanilai
sen ruokapaikan. Se on kuitenkin jo toinen juttu ja aivan uusi näy
telmä , jonka ensi-i1 taa jäamme mielenkiinnolla odottamaan〇

Tuomo K. Isotalo
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PUHETILAISUUS

Helsingin yliopiston Aasian jo Afrikan kielten j〇 kulttuurien laitos, 
Teknillinen korkeakoulu Otaniemessä ja The Japan Foundation järjesti
vät Helsingin yliopistolia japanin kielen puhetilaisuuden 14.4.

Tänä vuonna osallistuj ia oli neljätoista. He ovat opiskelleet japania 
Helsingin yliopistossa (Jussi Vuori, Marja Utela, Petteri Nieminen, 
Hanni Tuominen,Sakari Myllymäki, Outi Lehmus, Pertti Kokkinen ja Mat
ti Huotari), Teknillisessä korkeakoulussa (Pertti Kokkinen,Hannu Kui
tunen , Outi Kumpula, Jari Jaakkola ja Paul Karlstedt) ja Helsingin 
suomenkielisessä työväenopistossa (ilona Tilly ja Nina Lindberg)•

Tapahtuman aluksi yliopiston kansleri Nils Oker-Blom toivotti vieraat 
ja osallistujat tervetulleiksi• Englanninkielisen puheensa lopuksi 
kansleri totesi, että japanin kielessä, erityisesti runoudessa, asiat 
tulisi sonoa lyhyesti ja pelkistetysti kuten haiku- ja tankarunoudes- 
sa. Koska ilta oli omistettu japanin kielen opettajalle j〇 opiskeli
joille kansleri halusi ilmaista ajatuksensa japanilaisittain:

Todays lecture room

and interested students -

a chancellors joy.

Tehdäkseen tästä runosta tanka-runon kansleri lisäsi:

Creates good co-operation

between Finland and Japan•

Puhe iden j aikeen Japanin suurlähettiläs Watoru Miyakawa kommentoi pu
heita. Suomalcisilla opiskelijoilla on kiinnostusta japanin kieleen, 
mutta ääntäminen tuottaa jonkin verran vaikeuksia.
Kai Nieminen ja Junichiro Okura lausuivat myös pari sanaa. Kai puhui 
japaniksi ja Junichiro suomeksi 〇

Tilaisuuden lopuksi näytettiin lyhytfilmi "Kennichi from Tokyo** j a 
sen jälkeen oli teetä ja pikkuleipiä Porthanian toisessa kerroksessa.

Tänä vuonna puhetilaisuus sai laajempaakin huomiota. Helsingin Sano
missa oli artikkeli tapahtumasta ja ilialla kymmenen uutisissa oli 
välähdys Matti Huotarin puheesta ja palkintojenjakotilaisuudesta.

Julkaisemme tällä kerralla kaikki puhetilaisuudessa pidetyt puheet 
sekä suomeksi että japaniksi• Suomenkieliset tekstit ovat suurimmaksi 
osaksi lyhennelmiä.
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第七回「日本語でスピーチをする会」を終えて

ようやく日ざしが春らしくなってきた四月十四日、ヘルシンキ大学ポルタニア館で、日 

本話学習者による「日本語でスピーチをする会」が行なわれました。国映交流基金の助 

或を受け、日本大使館の協力を得て行なわれたこの会は、今回で七回を数えます。発表者 

は去年より増えて十四名の参加があり、みんな勇気を出してまじめに話したと思います。

日本大使館からは宮川日本大使をはじめ、文化担当官などの方々が出席され、ヘルシン 

キ大学からは、総長オケル=ブロム教授、アジア・アフリカ言話文化研究所のパルバ教授 

そして、ヘルシンキ工科大学の言話センターの所長もいらして、大勢の方々が日本語を圖 

きにポルタニアに集まりました。

オケル=ブロム教授の挨拶の後、発表者が日本諸でスピーチをし、そのあとでフィンラ 

ンド話で要約を述べました。 発表者は初め、十三名の予定でしたが、飛び入りがあって 

十四名になったわけです。 今回初めてヘルシンキ社会人学校から二名の参加があり、每 

年日本語の鹼が広がっていくような気がします。

発表者の中にはじょうずに堂々と話した人もいましたが、ゆっくり原稿を読んだだけの 

人もいました。 そういう人たちは、やはり、声を出して読む練習が足りなかったのでは 

ないかと思います。 私自身も教える偽として、発音やスピーチの指導という面で反省す 

べきところがあります。

スピーチの出来不出来は別として、 教室以外に日本話を間く機会も話す後会もほとんど 

ない彼らにとって、自分のいいたいことや、日本で経験したことなどを、日本話で、ほか 

の人に伝えることは、日本語の勉強にとどまらず、とても意義深い一つの交流だといえる 

でしょう。

全員の発表が終ったところで、大使、カイ•ニエミネン氏、大倉純一郎氏より、全体の 

講評や励ましのことばをいただき、その後で、とても和やかな雰囲気の中で、オケル=ブ 

ロム教授と大使から発表者に賞品の辞書が手渡されました。 そして、日本紹介映画の上 

映の後、ポルタニア館二階の食堂で茶話会が開かれ、発表した人もそれを聞いた人もお茶 

を飲みながら、日本語とフィンランド話で、午後八時ごろまで会話を楽しみました。ポル 

タニア俺の食堂の方や守術さんにもお世話になり、スピーチの後も楽しいひとときを過ご 

すことができました.

日本鎗学習の…環として催した会でしたが、このような自由に話す埸、交流の埸を設け 

たことは、日本に興味を持っている人にとっても、また、日本人にとっても、お互いを知 

る良い概会だったと思います. 七夕の織女星と彦星のように、一年に一回集い、交检を 

重ねていくことはフィンランドと日本のお互いの将来にとっていいことだと思います。日 

本話の学習は日本を知るための一つの玄関となり、お互いの国の傾となり、それが、文化 

交渔の基變となっていくのではないでしょうか. 人と人とのふれあいを大切に考え、 

これからもこの「日木諾でスピーチをする会」が統いていくことを願ってやみません.

必国恵,匕ケ
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AJATUKSIA PUHETILAISUUDESTA

Japan Foundationin tuella sekä Japanin Suomen Suurlähetystön avulla 
järjestettyyn seitsemänteen puhetilaisuuteen osallistui neljätoista 

opiskelijaa* Suurlähetystöstä oli paikalla muun muassa suurlähettiläs 
Miyakawa ja kulttuurisihteeri Koike, Helsingin yliopistosta oli kans
leri Oker-Blom, Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselta 
professori Palva ja Teknillisestä korkeakoulusta kielikeskuksen joh- 
taja Marja Renkonen• Lisäksi runsaslukuinen yleisö oli tullut kuunte
lemaan japanin kieltä»

Kansleri Nils Oker-Blomin tervehdyssanojen jälkeen opiskelijat piti
vät japaninkieliset puheensao He kertoivat myös lyhyesti suomeksi pu
heidensa sisällöstä»

Ensimmäisinä vuosina japanin kielen puhetilaisuuden osal1 istujat oli
vat Helsingin yliopistosta. Myöhemmin mukaan on tullut Teknillisen 
korkeakoulun opiskelijoita ja tänä vuonna oli kaksi osallistujaa Hel
singin suomenkielisestä työväenopistosta.

Jotkut opiskelijoista esittivät puheensa luontevasti, mutta suurin o- 
sa luki tekstin suoraan paperista〇 Oppilailla ei ole ollut tarpeeksi 
aikaa harjoitella puhe iden pitämistä» Minun olisi kuitenkin pitänyt 
tunneilla enemmän harjoituttaa ääntämistä ja puhumista.

Kurssin ulkopuolella ei japanin kielen puhumiseen eikä kuuntelemiseen 
Suomessa ole juurikoan mahdollisuuksia. Puhetilaisuus on opiskeli

joille ainoalaatuinen tilaisuus kertoa japanin kielellä mieleisistään 
asioista seka kokemuksistaan Japanista» Sen lisäksi t että puhetilai
suus antaa mahdollisuuden oppia kieltä, se on myös osa kulttuurivaih
toa»

Puheiden jälkeen suurlähettiläs Miyakawa, Kai Nieminen ja Junichiro 
Okura kommentoivat puheita. He rohkaisivat osallistuj ia jatkamaan ja
panin kielen opiskelua»

Alussa esi intyj iä vaivannut jännittyneisyys laukesi kanslerin ja 
suurlähettilään jakaessa kaikille Japan Foundationin lahjoittamia sa
nakirjoja# Ystävällinen ja kannustava ilmapiiri tuntui vallitsevan 
myös yleisön keskuudessa»

Japanilaisen filmin jälkeen pidettiin teetilaisuus Porthanian toises
sa kerroksessa. Kuuntelijat ja osallistujat keskustelivat vilkkaasti 
sekä suomeksi että japaniksi. Hauskaa oli.
Puhetilaisuus oli japanin kielen harjoittelutiloisuus. Teetä juodes- 
sa oii japanilaisilla ja suomalaisilla hyvä tilaisuus tutustua toi
siinsa henkilökohtaisesti.
Haluan tässä yhteydessä kiittää ravintolahenkilökuntaa ja vahtimesta
ria teetarjoilun järjestämisestä ja fiImin esittämisestä.

Japanin kielen taito auttaa japanilaisten ja Japanin tuntemisessa. 
Kieli on ensimmäinen askel kulttuurin ymmärtämiseen. Kielen avulla 
voi kommunikoida toisen kulttuurialueen ihmisten kanssa. Sanat muo
dostavat sillan. Mielestäni tämä silta on perusta kulttuurivaihdon 
onnistumiselle.

Toivon, että nämä puhetilaisuudet jatkuvat tulevaisuudessakin.

Emiko Iidä
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KIRJOITUSMERKEISTÄ

Kiinalaisten kirjoitusmerkkien järjesteImä tuli Kiinasta Japaniin 
noin 1500 vuotta sitten,400-luvun loppupuole1la j a 500-luvun alus
sa .

Kiinalaiset kirjoitusmerkit ovat mielestäni suurin ongeIma japania 
opiskeltaessa. Japanin opiske1ijoita hämmästyttää se, että japani- 
laiset hailitsevat noin 2000 merkkiä luku- ja kirjoitustapoineen. 
Kiinalaisista kirjoitusmerkeistä puhuttaessa tulee aina esi 1le 
kolme vaikeuksia aiheuttavaa kohtaa. Merkkejä on paljon, niissä 
on paljon vetoja, ja niiden rakenne saattaa oi la monimutkainen. 
Näin oi Ien niiden on sanottu olevan vaikeita kirjoittaa, vaikeita 
erottaa toisistaan ja vaikeita muistaa. Koska yhtä ja samaa merk
kiä saa kirjoittaa vaikka kuinka monta kertaa, jotta saisi sen oi
kein, ja siIti sen unohtaa, saattavat kieltä opiskelevat ajatella, 
ettei tätä hommaa tavallinen ihminen opi koskaan. Ehkä näiden äs
ken mainittujen syiden vuoksi aloitettiin Kiinassa 1954 kirjain- 
merkkien lyhentäminen. Lyhentämisen yhteydessä on mm. ensin koot
tu kansan parissa laajäiti käytössä oileet lyhennykset.

Lyhennyksen päämäärä on kaksitahoinen. Ensinnäkin on tarkoitukse
na muuttaa merkkien mutkikkaammat osat symbolisiksi merkeiksi,toi
seksi monivetoiset merkit muutetaan vähävetoisiksi. Vuoden 1956 a- 
lussa julkaistiin ensimmäiset hai1ituksen hyväksymät lyhennetyt 
merkit. Nykyisin niitä on yleisessä käytössä noin 2240. Mutta muut 
kiinalaista kirj oitusmerkkij ärj esteImää jo varhaisista ajoista 
käyttäneet maat ovat suhtautuneet asiaan tahollansa eri lailla. E- 
simerkiksi vain Vietnam on virallisesti 1900-luvun alussa vaihta
nut Chu Nöm -nime1lä kutsutun, kiinalaisia kirjainmerkkejä käyttä
vän järjesteImän alunperin ranskalaisten lähetyssaarnaaj ien luo
maan, nykyisin Quöc Ngu -nime1lä tunnettuun latinalaisiin aakkosiin 
perustuvaan j ärjesteImään. Mutta Taiwan, Hong Kong j a Singapore 
käyttävät yhä edelleen perinteisiä lyhentämättömiä merkkejä. Ver
rattaessa lyhennettyjä merkkejä Japanissa esiintyviin lyhenteisiin 
voidaan havaita, että samanlaisia merkkejä on, mutta useimmiten 
merkit eroavat paljon toisistaan.

Koska Kiinan kulttuurissa on muinaisista ajöistä lähtien aina näi
hin päiviin asti käytetty lyhentämättömiä merkkejä ja jos vanhat 
merkit vähitellen hylätään, käy ennen pitkää niin, että ennen 
vuotta 1956 kirjoitettuja tekstejä ymmärtäviä ihmisiä ei tulevai
suudessa ole. Tämä on mielestäni lyhentämisen negatiivinen puoli.

Jussi Vuori

SUOMI

Suomi on kotimaani. Pinta-alaltaan se on hiukan pienempi kuin Ja
pani .Sen sijaan asukasmäärä ja -tiheys ovat paljon pienemmät kuin 
Japanin.
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Pääkaupunki on Helsinki, joka on myös Suomen suurin kaupunki. Tur
ku oli pääkaupunki ennen sitä. HeIsinki on politiikan, talouden ja 
teo11isuuden keskus. Tamperee1la on myös paljon teol1isuutta.

IImasto on viileä； taive 1la sataa paljon lunta j a on usein hyvin 
kylmä； kesällä iIma on joskus jopa kuuma.

Suomi on järvistään kuuluisa. Niitä on 187 888, j a niissä on saa
ria 179 584. Kesällä erityisesti Järvi-Suomi on kaunis.

Marja Utela

ALTTOVIULUN SOITTO

Harrastukseni on musiikki, ja soittimeni on alttoviulu. Nuorempa
na soitin myös kitaraa ja viulua, mutta siirryin alttoviuluun,kos
ka sen ääni viehätti minua, j a niinpä pidänkin sitä luonnol lisesti 
maaiIman mukavimpana instrumenttina.

Alttoviulu tunnetaan soittimena y1lättävän huonosti, j a sitä pide
tään usein samana asiana kuin viulua. Se on kuitenkin viulua hie
man suurempi, ja sen ääni on matalampi. Nykyinen alttoviulu on 
kehittynyt vanhasta, suuremmasta mallista,joka sopi kooltaan hyvin 
alttoviulun matalaan ääneen. Koska nykyinen alttoviulu on pienem
pi ,on sen soittaminen tode1la vaikeaa. Niinpä sen ääntä verra- 
taankin usein nuhaisen ihmisen ääneen.

Alttoviulu on myös viulua vanhempi soitin. Se näkyy soitinten al
kuperäisissä, italiankielisissä nimissä, josta sekä j apanin että 
englannin viulua ja alttoviulua merkitsevät sanat ovat tulleet. I- 
taliän "violino", "viulu", tarkoittaa nimittäin alunperin pientä 
"violaa", alttoviulua.

Suurena soittimena alttoviulua on soitettava rauhallisesti j a sik
si sitä soitetaankin yleensä vain orkesterissa, vaikka mm. Walton 
ja Hindemith ovat säveltäneet kuuluisat alttoviulukonsertot. Or
kesterissa se on kuitenkin tärkeä soitin, soitan itsekin alttoviu
lua orkesterissa, j a pidän siitä hyvin paljon.

Useimmat soittimet ovat vain soittimia, mutta minulle alttoviulu 
on ystävä. Oikeastaan en voi sanoa soittavani alttoviulua: me soi
tamme yhdessä!

Petteri Nieminen

KENDO

Kendo on japanilaista miekkailua,joka perustuu samuraiden miekkai- 
luperinteeseen. Nykyisessä muodossa kendoa on harjoiteItu vuodes
ta 1951.Kendossa käytetään bambumiekkaa eli shinaita oikean aamu- 
raimiekan sijasta. Iskut lyödään aina peri 1le asti ja siksi osuma- 
alueet suojataan paksui1la panssaroi 11a.
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useimmat 
opittava

Kendossa on myös filosof inen puoli: oikean tekniikan ohella har- 
j oitte1ij oiden tulee kehittää myös henkistä voimaansa j a keskitty- 
miskykyään. Koska 
harj oitte1ij oiden 
sana on laki.

tekniikat harjoite1laan pareittain, on 
yhteistyötä j a kuria, si1lä opettaj an

Saksasta 
noin 35,

Kendo tuli Suomeen 
j in harrastaa ia on 
lomaatti Uematsu, jolla on 5.dan. 
kava tarkoitus, on se tänä päivänä urheilulaj i, jossa kiIpai1laan.
Suomessa j ärj estettiin ensimmäiset kiIpailut viime pääsiäisenä.

vuode 1986 lopussa. Tällä hetke1lä la- 
ja opettajana toimii japanilainen dip- 

Vaikka kendo 1la on erittäin va-

I tse olen harrastanut kendoa vuoden j a olen 
Icchin sekä Suomen Kendoliiton sihteeri. Kendo 
täin hyvä harrastus ja siksi yritän tehdä sitä

seurani Ki-Ken-Tai- 
on mielestäni erit- 
tunnetuksi Suomessa

Ilona Tilly

JAPANILAISET PERHEENI

Kerroin puheessani siitä, kun olin seitsemän vuotta sitten rotari- 
vaihto-oppilaana Japanissa, Maebashi-nimisessä kaupungissa. Vaik
ka koinkin paljon mielenkiintoisia asioita Japanissa oilessani,ku- 
vaiIin puheessani lyhyesti perheitä, joissa asuin. Koska olin ro
tari vaihto-oppi laana,jouduin vaihtamaan perhettä ne 1j ä kertaa vuo
den aikana. Perheen vaihto oli aina hieman surullista, mutta toi
saalta japanilainen elämänmeno tuli sitäkin tutummaksi.
Ensimmäisessä perheessäni,Inoue 11a, eivät vanhemmat osanneet lain
kaan englantia suureksi hämmästyksekseni. Onneksi perheen tytär, 
Seiko, puhui hyvin englantia j a hän opetti minulle j apanin kielen 
alkeet. Taito, jota iIman en tode1lakaan olisi tullut toimeen,si 1- 
lä eihän muissakaan perheissä juuri englantia puhuttu.

Seuraavaksi asuin Tanakoi1la. Perheen isä oli lääkäri ja talon yh
teydessä olikin pieni korvasairaala. Sairaalan sairaanhoitajat a- 
suivat samassa talossa. Talon lähe1lä oli kaunis puisto, jossa u- 
sein käveIin.

Sekizumit, jotka 〇 1 ivat kolmas perheeni, pitivät lähinnä 1iikemie- 
hi1le tarkoitettua hotellia. Perhe oli iso j a kaikki työskenteli
vät yhdessä hote11 in hyväksi. Sekizumei1la asuin omassa pienessä 
hote11ihuoneessa j a söin päivittäin hote11 in omassa ravintolassa. 
Leikin myös usein perheen lasten kanssa, jotka olivat pieniä.

Viimeinen perheeni, Nakamurat, asuivat kauniissa, ison puutarhan 
ympäröimässä talossa. Perheen tytär opiske 1 i Sendaissa, mutta nuo
rempi ve1i asui vielä kotona. Lähdimme joakus äidin kansaa vuoria- 
toon kävelemään ja teimme muutenkin paljon hauakoja aaioita yhdea- 
aä.

AjatteIen yhä paljon japanilaiaia perheitäni. Kirjoitamme toiai1- 
lemme joka vuosi kirjeitä ja saan myös aina japanilaisen kalente
rin heti uuden vuoden alkaessa. Tanakoiden vanhemmat kävivät myös 
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eräänä kesänä Suomessa, mikä oli tode1la mukavaa. Koska kaipaan 
paljon perheitäni, haluaisin jäileen pian matkustaa Japaniin.

Hanni Tuominen

JAPANIN JA SUOMEN TAITEESTA

Kun buddhalaisuus 500-luvun lopussa levisi Japaniin, sen mukana 
tuli myös uudenlaista taidetta. Aluksi taitei1ij at tulivat Koreas
ta, mutta ennen pitkää j apanilaiset veistokset erosivat korealai
sista ja kiinalaisista.

Arkkitehtuurin puole1la prinssi Shötokun rakennuttama Wakakusa-de- 
ra oli korealaisten temppelien kaltainen. Noin viisikymmentä vuot
ta myöhemmin samalle paikalle rakennettu HöryQj i on kuitenkin j〇 

japani1aistyylinen temppeli.
Suomen taiteeseen j a arkkitehtuuriin ovat vaikutteet tulleet usein 
Ruotsista. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita suomalaiset ristikir
kot ,joiden esikuvana on oilut Tukholman Katariinan kirkko. Japa
nin esimerkin valossa minusta näyttää, että myös vaikutteita vas
taanottava kulttuuri voi olla omaperäistä ja uutta.

Sakari Myilymäki

ILTA JAPANILAISESSA KODISSA

Viime vuoden syksynä matkusti 13 Helsingin yliopiston opiske1ijaa 
Japaniin. Yhtenä iItänä minulla oli mahdol1isuus tutustua japani- 
laiseen kotiin. Kaksi vuotta sitten kävi Suomessa japanilainen 
poika nimeltään Mineo Kubota. Näytin häne1le Helsingin nähtävyyk
siä. Sovimme, että tulen tapaamaan häntä kun matkustan Japaniin. 
Mineo asuu Tokion esikaupungissa Minaminarusessa, Machidashissa. 
Tokiosta Shinjukun asemalta matka kestää kaksi tuntia ja junaa 
täytyy vaihtaa kolme kertaa. Oikean junan ja laiturin löytäminen 
on hankalaa, mutta ystäväl1iset j apanilaiset neuvovat. Vihdoinkin 
olen Narusen asema 1la. Mineon koti on pieni japanilainen talo,jos
sa on myös pieni puutarha. Astun sisään pieneen huoneeseen, jossa 
on matala pöytä, TV ja tatami. Istumme tatami 1la j a syömme puikoi1- 
la sukiyakia ja juomme hyvää olutta. Sukiyaki on herkul1ista! TV: 
stä tulee ohj eIma, j oka kertoo j unamatkasta Suomessa. Mineo j a hä
nen äitinsä näkevät kauniita maisemia Suomesta j a Mineo näkee mon
ta kaupunkia,joissa hän kävi Suomessa matkustaessaan. I lialla ke 1- 
lo kymmenen Mineon koira Raggi haukkuu. Isä tulee kotiin. Hän on 
oilut töiden jälkeen ystäviensä kanssa ravintolassa. Äiti pyytää 
minua kylpyyn, japanilaiseen kylpyyn. Pieni amme täynnä tulikuu
maa vettä. Inottavaa? Ei vaan ihanaa! Kylvyn jälkeen menen nuk
kumaan . Sänkyyn? Ei vaan tatami 1le j a pääni alle saan kovan ri i- 
sityynyn. On pimeää ja heinäsirkat sirittävät. Hyvää yötä!

Nina Lindberg
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MATKA JAPANIIN

Kahden vuoden takaisessa puheessani tässä samassa tilaisuudessa 
kerroin japanilaisesta ystävästäni Chiakista. Tuolloin matkani Ja
paniin oli vasta uneIma. Viime vuoden huhtikuussa tästä pitkäai
kaisesta uneImasta tuli vihdoin totta.

Halusin nähdä Japanin nimenomaan huhtikuussa. Syynä oli tietenkin 
kirsikkapuiden kukinta. Olin tieduste1lut ChiakiItä useaan ottee
seen, mikä olisi ihanteeliisin saapumisaj ankohta. Kun päivämäärä 
oli päätetty, peIkäsin vielä poikkeukse 1listen iImojen sotkevan 
suunniteImani. Mutta turhaan, sillä niin kirsikankukat kuin Chia- 
kikin odottivat minua saapuessani. Tokiossa kukinta oli huipussaan. 
Henkeäsalpaavan kaunista!
Chiaki perheineen asuu Nakano-ku nimisessä kaupungissa Tokiossa. 
Alue on täynnä kaksi-, kolmikerroksisia japanilaistyylisiä taloja, 
joiden väliin j äävi1le kadui1le mahtuu vain yksi auto kerrallaan. 
Viereiseen kaupunginosaan Shinjukuun verrattuna kontrasti on suuri, 
sillä Shinj uku on länsimaiseen tapaan täynnä korkeita pi ivenpiirtä- 
j iä j a valtavia tavarataloj a. Vaikka en ehtinyt kierre 1lä Tokiossa 
kovin paljon, niin kävi seIväksi, että yhtenä kaupunkina tuntemam
me Tokio koostuu monista, toisistaan täysin poikkeavista kaupun
geista .

Matkustin kahden vi ikon aj an Japanin rautatei1lä (junapassi11a). 
Matkaan mahtui lukuisia eri laisia kohteita Nikkon j a Beppun väli
maastossa . Olin yksin 1 iikkee1lä, sillä Chiaki kävi töissä. En 
oilut tuolloin opiske1lut japania kuin puolitoista vuotta, mutta 
suureksi y1lätyksekseni j a ilokseni tulin taidoi1lani hyvin toi
meen japanilaisten kanssa. Ihmiset olivat minua kohtaan muutenkin 
erittäin ystävällisiä. Tuon matkan aikana näin niin paljon kaunis
ta j a mielenkiintoista, etten mi 1lään voi kertoa kaikesta. Esimerk
keinä unohtumattomista kokemuksista mainittakoon Takayaman festi
vaalit ,Kamakuran Hokuj i-nimisessä temppeIissä nauttimani vihreä 
tee sekä Miyaj iman kaatosateessa tapaamani sydäme1linen nainen,jo- 
ka opasti minua ympäri saarta.

Kolme viikkoa kului 1i iankin nopeasti j a j äähyväisten aika koitti 
vääjäämättömästi. Matkalaukkuni oli täynnä saamiani j a ostamiani 
tuliaisia； siImäni 〇 1 ivat täynnä kyyneleitä. Ero Chiakista ja hä
nen perheestään j a koko Japanista oli haikea. Olin menettänyt sy
dämeni Japani 1le.

Outi Lehmus

MINÄ JA JAPANI

1985. TyöskenteIin osakalaisessa 
kuumassa kesäsäässä. Kesä loma 1la

Matkustin Japaniin 
se Iin nähtävyyksiä 
shussa, missä kiersin saarta junalla. Työn päätyttyä

yhtiössä.Kat-
kävin Kyu-
menin Tokioon
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Matkustin uudelleen Japaniin 1987. 
myös Hokkaidossa j a Nikkossa.

Matkustin taas Kyushuun. Kävin

Pidän Japanista, sen ystävällisistä ihmisistä ja hyvästä ruuasta.

Hannu Kuitunen

PÄÄSIN VIHDOIN JAPANIIN

Opiskeltuani japania joitakin vuosia tarjoutui minulle viime syk
synä tilaisuus matkustaa Japaniin. Matka oli Japan Foundationin 
vuosittain ulkomaalaisi 1le opiske1ijoi 1le järjestämä tutustumismat
ka .

Innolla odotin mahdol1isuutta puhua japania. Pienoinen pettymys 
oli, että vaikka itse yritin keskuste1la j apaniksi silti j apanilai
set puhuivat usein englantia. Lisäksi opiskelij at, jotka eivät ol
leet Aasiasta käyttivät paljon englantia j a espanj aa. Tietenkin 
matkan aikana tarjoutui useita tilaisuuksia puhua j apania.

Matka oli erittäin hyvin järjestetty. Aluksi päivittäinen vauhti 
ja kiireinen elämänrytmi tuntuivat vierailta, mutta niihin tottui 
nopeasti. Matka kesti kaksi viikkoa. Kuitenkin, jos olisi aikaa 
voisin kirjoittaa siitä pienen kirj an.

Pertti Kokkinen

SUOMEN VUODENAJAT

Suomi sijaitsee pohjoisessa, joten iImasto on viileä. Suomessa on 
neIj ä vuodenaikaa: kevät, kesä, syksy j a talvi.

Huhtikuun alusta toukokuun loppuun on kevät. Toukokuun lopusta 
syyskuun alkuun on kesä. Syyskuussa iImat vi ilenevät j a tulee syk
sy . Marraskuun tienoi1la alkaa pitkä ja kylmä talvi, joka päättyy 
maaliskuun lopulla, kun uusi kevät koittaa.

Outi Kumpula

MINÄ JA JAPANI

Aloittaessani uuden kielen opiskelun ei j apani oilut seIvä valinta, 
vaihtoehtoina oli mm. kiina ja ranska. Lopulta kuitenkin päädyin 
ei-eurooppalaiseen kieleen j a arveIin j apanin olevan helpompi op
pia kuin kiinan. Valintaan vaikutti lisäksi Japanin menestys tek
niikassa ja talouselämässä.

Japani 1la ja Suome11a on yhteistä metsien paljous ja maiden mel
kein yhtä suuri pinta-ala. IImastoiItään maat poikkeavat selvästi 
toisistaan. Suurimmassa osassa Japania talvi on leuto, kun se Suo
messa on hyvin kyImä. Kesä taas on Japanissa hyvin kuuma j a kostea.

Jari Jaakkola
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KAHDEN KIRJAILIJAN TEOKSISTA

Kirjai1ija Shusaku Endo kertoo romaanissaan Samurai 一 japaniksi 
Bushi 一 elämästä 1600-luvun taitteen Japanissa. Hän tutkistelee e- 
rilaisten ihmisten e 1ämänkatsomuksia j a miten ihmisten himot ohj aa
vat elämää. Osaa kova elämä kasvattaa, osaa lannistaa.

Toinen osa on kirjoitettu Inoue Yashushin nove11ikokoeImasta Erään 
väärentäj än elämä (Gyöshönin no seikatsu). Nimikkonovelii on minä- 
muotoinen. Kirj ai 1ij an tutkimusmatka j a väärentäj än elämän pohj al
ta keksitty puolif ikti ivinen juoni punoutuvat yhteen. Perij apani- 
lainen tyy1ittely hämmentää aluksi eurooppalaista lukijaa - kenes
tä oikeastaan halutt i inkaan kertoa. Minästä vai väärentäj ästä.

Nove11ikokoeIman seuraava novelli kertoo muinaisesta tavasta hylä
tä raihnaiset vanhemmat. Idea on sovitettu nykyaikaiseen yhteis
kuntaan . Kolmas j a ne 1j äs osa ovat mininove1leja pomotyypeistä. 
Lukekaa!

Matti Huotari

RUOKA

Ruokai1lessa tulee käyttää myös siImiä ja nenää. Nykyään pyritään 
kuitenkin yhä useammin sekä valmistamaan että syömään ruoka mahdol
lisimman nopeasti. Näin tapahtuu erityisesti hampurilaisravinto- 
loissa, joita on suurissa kaupungeissa vieri vieressä. Täi lainen 
ruuan käsittely osoittaa,että sitä ei kunnioiteta eikä siitä osata 
nauttia.

Ruok at avaro itä - kalaa,lihaa,kasviksia - on kohde Itävä kunnioituk
sella. Pois on pyrittävä heittämään niin vähän kuin mahdollista. 
Näin toimien ei tehdä näiden elämää ja kuolemaa turhaksi. Valmiis
sa ruuassa pitäisi olla myös alkuperäinen lihan, kalan tai kas
visten maku. Muutoinhan ruuan voisi valmistaa peIkästään riisistä 
ja mausteista.

Japanilainen ruoka on maukasta ja tervee11istä. Lisäksi se on hy
vin kaunista katse 1la. Japani laiset ravintolat eivät vain ole He 1- 
singissä kovin halpoj a. Olisikin hauskaa oppia itse valmistamaan 
oikeaa japanilaista ruokaa.

Paul KarIstedt
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Ilona Tilly
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NIHON-JIN KATE! 〇 OTOZURETA OMOIDE
Nina Lindberg

Kyonen no aki, Herushinki-daigaku no gakusei ju-ni nin to Nihon 〇 

ryokö shimashita0 Sonotoki watashi-tachi wa Nihon-j in katei 〇 otozu- 

reru kikai ni megumoremashita node, sono omoide 〇 shökoi shimasu.

Nihon-j in no seinen, Kubota Mineo-kun wa ni-nen mae, Finrando ni ki- 

mashita. Kare go Herushinki ni ita toki, watashi wa shinai no mido- 

koro 〇 annai-shite agemoshita. Kare to wakareru toki, watashi ga Ni

hon ni ittara saikai-shimasö to yakusoku shimashita•

Mineo-kun wa Machida-shi Minami-Naruse toiu Tokyo no kögai ni sunde 

imasu. Tokyo" no Shinj uku-eki kara sokomade, densha de ni-j ikan mo ka- 

kari, sonoue san-kai mo norikae nakereba narimasen deshita. Soko ni 

iku densha to purotto-homu 〇 sagasu no wa taihen deshita ga, itsumo 

shinsetsu-na hito-tachi ga tasukete kuremashita.

Mineo-kun no ie wa niwa-tsuki no chiisa-na ikko-date no jutaku desu. 

Hikui tsukue to terebi, soshite yuka niwa takami ga shiite aru chii

sa-na heya ni annai saremashita. Watashi-tachi wa tatami no ue ni su> 

watte, hashi de sukiyaki 〇 tabe, oishii biru 〇 nomi mashita. Sukiya- 

ki wa nante oishii nodesho5 Sonotoki chodo Finrando no tetsudö no 

tabi toiu bangumi 〇 terebi de hösö-shite imashita. Mineo-kun to kare 

no okä-san wa, Finrando no utsukushii keshiki 〇 mirukoto ga dekimas- 

hita. Tokuni Mineo-kun wa kare ga j issai ni mite kita öku no toshi 〇 

moichido terebi de mirukoto ga dekimashita.

Yoru no ju-ji, Mineo-kun no aiken, Raggi ga totsuzen hoemashita. Otö- 

san ga koette kita no desu. Kare wa shigoto no ato, doryö to ippoi ya- 

tte koette kitano desu. Oka-san wa watashi ni Nihon-shiki no ofuro ni 

hairu yC susume mashita. Chiisa-na basu-tabu ni netto ga ippai afure- 

te imashita. Kimochi-warukattatte? Tondemo nai, sugoku ii kimochi de- 

shita. Ofuro no ato wa neru jikon desu. Katai makura de tatami no ue 

ni nemashita. Denki 〇 keshi te yoko ni naru to, sotode koorogi ga na- 

ite iruno ga kikoemashita. Oyasuminosai•
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KILLEN OPPIKIRJA

Tadaaki Kawatan kirjoittamaa japanin kielen oppikirjaa on edelleen 

saatavana. Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on 35 mk t muille 50 mk• 

Kirjon lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet. Lukijoi

na ovat syntyperäiset japanilaiset.

Kasetti 1(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 00320 Hel

sinki 32, p. 570784.
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Timo Klemola

KARATE-DO
Budon 

filo
sofiaa

Budo-lajit, joihin myös karate kuuluu, ovat Kaukoidässä use iden vuo

sisatojen kuluessa kehitettyjä itsepuolustus- j〇 hyökkaysmenetelmiä. 

Karate on muiden budo-laj ien tapaan luonteeltaan hyvin kokonaisval- 

tainen• Se vaatii harrastajaltaan huomattavaa reaktionopeutta ja tek

niikan haliintaa, mutta myös pitkälle vietyä itsehi11intaa 

ria. Tämän vuoksi karaten harjoittelussa 

misen ohessa erityistä huomiota henkiseen 

nä tavoitteena on tasapainoinen ihminen, 

karaten henkisiä ja fyysisiä periaatteita

j a itseku- 

kiinnitetään tekniikan hio- 

harjoitukseen. Perimmaise- 

joka kykenee toteuttamaan 

jokapäiväisessä elämässään•

Kirjan tekijä on itse aloittanut karaten

nut vuosina 1977-85 Tampereen yliopiston yliopistoiiikunnan 

na・

ja toimi- 

opettajo-

harjoi ttelun 1970

Otavan kustantamassa kirjossa on 192 sivua. Kirjan hinta on 96 mk•
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Harry Halen： Mirrors of the Void.
Buddhist Art in the National Museum of Finland.
Museovirasto, Helsinki 1987. 224 s.,113 kuvaa, joista 96 väreissä.
ISBN 951-9075-18-6. Hinta 240 mk.
Tilausosoite: Museovirasto, PL 913,00101 Helsinki.

Museovirasto on julkaissut valikoiman buddhalaisia taideaarteita ns. Exotica-osastonsa moni
puolisista kokoelmista. Julkaisun kantavana ajatuksena on esitellä G. J. Ramstedtin ja Sakari 
Pälsin Mongolian pääkaupungista Urgasta eli nykyisestä Ulaanbaatarista 1909 hankkima 
harvinaislaatuinen lamalainen kangasikonisaija. Kyseiset ikonit eli thangkat ostettiin sikäläi
sestä "Pekingin puodista", joka edusti mm. Wutai Shanin kuuluisilla pyhiinvaellusvuorilla 
Pekingistä lounaaseen sijaitsevien luostariverstaiden tuotantoa. Tyyliltään ne ovat tiibettiläisen 
maalausperinteen kiinalais-mongolilaista haaraa ja sellaisina hyvin omaleimaisia. Kun maailman 
museoiden buddhalaiset ikonikokoelmat yleensä koostuvat sekalaisista ja satunnaisista 
hankinnoista, on tämä yhtenäinen, väreiltään alkuperäisen kirkas ja ehjiä ideakokonaisuuksia 
käsittävä 63 kuvan sarja lajissaan ainutlaatuinen.

Molemmat avausikonit esittävät valaistunutta Buddhaa kahden pääoppilaansa kanssa. Niitä 
seuraa 14 hänen aikaisemmista olomuodoistaan kertovaa ns. avadaana-kuvaa, joissa Valaistu
neen ympärillä nähdään episodeja kyseisistä kansanhurkautta edistävistä legendoista, 16 arhatin 
eli pyhimyksen, heidän kahden maallikkokumppaninsa sekä ilmansuuntien vartijoiden kuvat 
päättävät ensimmäisen jakson. Niitä seuraa 7 maineikasta intialaista suurgurua, jotka tunnetaan 
maailman filosofian historiassa aikansa tietoteorian ja logiikan terävimpänä kärkenä. Vaikka 
ryhmän koostumus tunnetaankin, kunkin varma tunnistaminen on vaikeaa, sillä miehet on 
esitetty poikkeuksellisesti ankaran tantrisen kiihtymyksen vallassa väittelemässä pitkätukkaisten 
askeettien kanssa. Näissä ja eräissä muissa ikoneissa oleva musta tausta symboloi pohjoisen 
buddhalaisuuden keskeistä filosofista käsitettä tyhjyyttä. Se tarkoittaa kaiken ehdollisuutta ja 
suhteellisuutta, ts. ilmiöt ovat olemassa vain suhteessa kaikkeen muuhun ilmiötodellisuuteen. 
Millään ei ole erillistä pysyvää olemusta, sielua tai minuutta. Kaikki muuttuu joka hetki, virtaa 
ohi ja häipyy tapahtuma-avaruuden rannattoman ulapan laineisiin. Elävien olentojen tuska ja 
murhe syntyvät takertumisesta pysyväisiksi kuviteltuihin harhakuviin.

Ikoneissa nähdään edelleen tiibettiläisten koulukuntien opettajien ja oppilaiden ketjustoja 
kosmisesta alkubuddhasta alkaen sekä psyykkis-kosmisia ulottuvuuksia ja ominaisuuksia 
symboloivia bodhisattvoja ja muita vertauskuvallisia valo-olentoja. Ihmisen tietoisuuden 
rajattomassa kentässä sekä universumin eri kolkissa piileviä voimia kuvaavat kehämäiset 
mandalat toimivat meditaatiossa oppaina matkoilla sisäavaruuteen. Hirmuiset, tultasyöksevät ja 
demoneja tallaavat raivopäät ovat opin suojelijoiksi alistettuja vanhan indotiibettiläisen kansan
uskonnon jumaluuksia.

Erityisen kiintoisa on 1846 leikatuilla puulaatoilla painettu Wutai Shanin panoraamakartta, 
jossa kiinaa taitamattomille vierailijoille on eri nähtävyyksien nimet myös foneettisesti tiibetti- 
läisellä kilvoituksella. Karttaa tunnetaan muualta vain yksi toinen kappale, mutta sitä ei ole 
tyydyttävästi julkaistu.

Kirjan loppuosaan on kerätty Kansallismuseoon eri aikoina hankittuja sekalaisia buddha
laisia taide-esineitä. Niiden joukossa on M. A. Castrenin, Mannerheimin, Harald Furuhjclmin 
(kansikuva) ym. hankkimia. Verrattain paljon on otettu näytteitä Eric Idestamin lahjoituksesta. 
Erityisen kiintoisia ovat kiinalaiset helvettikuvat monine kauhuineen.

Kirjan valokuvat on ottanut Osmo Thiel, taiton suunnitellut Annikki Vormala.
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Mustavalkoinen kopio kirjan sivulla 
200 olevasta värikuvasta. Kuvan al
kuperäinen koko on 33 x 132 cm.

Kuva esittää Bodhidharmaa•

Taideteos on tehty Japanissa 1920- 
luvulla»
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HELSINGIN YLIOPISTO

Itä-Aasian tutkimus

Itä~Aasian kirjoitusjärjestelmät
SI + kl torstai klo 18-20, Mariankatu 11Is 8• Opetus alkaa 15.9. ja 
j atkuu keväällä 19.1. Opettajana on vt• professori Songmoo Kho〇

Nykyjapanin peruskurssi
SI♦ kl maanantai ja keskiviikko klo 14-16, Kirkkokatu 6 Is 8• Opetus 
alkaa 14.9. ja jatkuu 16.1. Opettajana on lehtori Emikö Iida.

Nykyjapanin j atkokurssi
SI♦ kl tiistai ja torstai klo 14-16, Kirkkokatu 6 Is 8• Opetus alkaa
13.9. ja jatkuu 17.1. Opettajana on lehtori Emikö Iida.

Nykyjapanin keskustelukurssi
SI♦ kl maanantai klo 16-18, Porthania Is 216 ja keskiviikko klo 16- 
18, Kirkkokatu 6 Is 8• Opetus alkaa 14.9. ja jatkuu 16.1. Opettajana 
on lehtori Emikö Iidä.

Nykyjapanin tekstikurssi
SI + kl perjantai klo 16-18, Kirkkokatu 6 Is 8• Opetus alkaa 16.9. ja 
jatkuu 20.1, Opettajana on lehtori Emikö Iida.

Korean ja Japanin muinaishistorian tarkastelua
SI + kl perjantai klo 14-16, Mariankatu 11Is 2• Opetus alkaa 16.9.
j a jatkuu 20.1. Opettajana on vt. professori Songmoo Kho,

Itä-Aasian kielten ja kulttuurien assistentin opetuksesta ilmoitetaan 
ilmoitustauluilla viimei staän 1.9.

HELSINGIN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Otaniemi

Johdatus japaniin, kiinaan jo koreoon -kurssi on tarkoitettu vasta- 
alkaj i1le e Opettajana on erikoisopettaja Jouko Seppänen 〇

Japaninkielen kursseja on kuusi. Oppimateriaalina käytetään Tadaaki 
Kawatan "Japanin kieli**, "Nihongo no kiso IM, "Nihongo no k iso II", 
Yoko M MacClain "Handbook of Modern Japanese Grammar" ja monisteita. 
Opettajana on lehtori Junichiro Okura.

Vasta-alkaj i1le on tarkoitettu kaksi japanin kielen merkke jä j〇 kol- 
1igrofiaa käsittelevää kurssia.Kursseilla harjoitellaan tavumerkkien 
eli kana-merkkien ja sonamerkkien eli kanj i-merkkien lukemista ja 
kirjoittamista monisteiden avuila.Kursseilla käsitellään myös kanj i- 
merkkien etymologiaa sekä opetetaan kalligrafiaa.
Opettajana on lehtori Junichiro Okura.

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Japanin perustaso 1 pidetään työväenopiston päärakennuksessa, Helsin
ginkatu 26, torstaisin klo 18.30-20.00. Opetus alkaa 15.9. ja päättyy
20.4. Oppikirjana on "Japanese for Beginners" (kpl 1-16). Opettajana 
on Seisuke Okada. Kurssimaksu on 60 mk•
IImoit tautuminen ma-pe 5.-9.9• klo 17.00-2〇• 00.

Japanin perustaso 1 pidetään Meilahden ala-asteella, Jalavatie 6,kes- 
kiviikkoisin klo 17.00-18.30. Kurssi alkaa 14.9. ja päättyy 19.4.

Kurssi lähtee aivan alkeista. Oppikirjana on "Japanese for Beginners? 
Opettajana on Seisuke Okada• Kurssimaksu on 60 mk•
IImoittautuminen Meilahden ylaasteella ja lukiossa (Kuusitie 12) ma

5.9. klo 17.00-20.00.
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Japanin perustaso 2 pidetään työväenopiston päärakennuksessa, Helsin
ginkatu 26, torstaisin klo 16.50-18.20. Opetus alkaa 15.9. ja päättyy
20.4, Oppikirjana on "Japanese for Beginners" (kpl17-30). Opettajana 
on Seisuke Okada. Kurssimaksu on 60 mk•
Ilmoittautuminen ma-pe 5.-9.9» klo 17.00-2〇. 00.

Japanin perustaso 3 pidetään työväenopiston päärakennuksessa, Helsin
ginkatu 26, tiistaisin klo 16.50-18.20. Kurssi alkaa 13.9. ja päättyy
18.4. Oppimateriaalina käytetään monisteita. Kurssilla opetellaan 
noin 500 kanj i-merkkiä j a ho rj oi tellaan käytännön j apania. Ope ttaj ana 
on Seisuke Okada. Kurssin hinta on 60 mk.
Ilmoittautuminen ma-pe 5.-9.9. klo 17.00-20.00.

Japoniloista paperitaidetta voi opiskella tiistaisin klo 19.00-20.30 
Pukinmäen yläasteella, Kenttäkuja 12. Opetus alkaa 13.9. ja päättyy 

29.12. Kurssilla käsitellään tyypillistä japanilaista paperitoidetta: 
origami eli paperin taitto, kamingyo eli paperinukke ja chigiri-e eli 
paperikuva. Opettajana on Seisuke Okada. Kurssimaksu on 30 mk.
Ilmoittautuminen ma-ti 5.-6.9. klo 18.00-20.00.

Japanilaista paperitaidetta voi opiskella myös Meilahden ala-asteel
la , Jalavatie 6. Opetus alkaa 14.9. ja päättyy 7.12. Oppitunnit ovat 
keskiviikkoisin klo 18.30-20.00,
IImoittautuminen ti 6.9. klo 17.00-20.00.

Ensi vuoden alussa japanilaista paperitaidetta voi opiskella Haagas
sa ,Näyttelijäntie 14, keskiviikkoisin klo 18.45-20.15. Kurssi olkaa 
18.1.ja päättyy 5.4. Ilmoittautuminen tammikuussa•

Japanin kieltä, kulttuuria ja käytöstapoja voi opiskella Haagassa, 
Näyttelijäntie 14,lauantaina ja sunnuntaina 26.-27.11. klo 14.00- 
17.00. Kurssi on tarkoitettu matkailijoille. Kurssilla opitaan vuo
rovaikutusta japanilaisten kanssa.
Ilmoittautuminen ke-to 7.-8.9. klo 17.00-20.00.

HELSINGIN RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
SVENSKA ARBETARINSTITUT

Japanin kielen alkeiskurssi on maanantaisin klo 18.00-19.3〇. 

Jatkokurssi on maanantaisin klo 19.45-21.15.
Ryhmät kokoontuvat kolmetoista kertoa.
Opettajana on Noriko Miki. Opetuskielenä on ruotsi.
Opetus alkaa 9.1.1989. IImoittautuminen alkaa 28.11.klo 10.0〇.

Kevätlukukaude11a järjestetään myös ikebana-kurssi.Kukkien asettelua 
opettaa Machiko Yamada-Alho. Opetus tapahtuu englanniksi• Tarkemmat 
tiedot iImoitetaon myöhemmin.

Ruotsinkielisen työväenopiston osoite on Dagmarinkotu 3, 00100 Hel
sinki 1 〇• Puhelinnumero on 494949.

KERAVAN KANSALAISOPISTO

Japanin kielen alkeiskurssi on tiistaisin klo 19.30-21.00.
Jatkokurssi on tiistaisin klo 18.00-19.3〇. Opetus alkaa 13.9.
Oppikirjana on Tadaaki Kawatan "Japanin kieli". Opettajana on Tuija 
Seppänen ・ 
Ilmoittautuminen kursseille alkaa keskiviikkona 7.9. klo 18.00-20.00.

Origomi-kurssi pidetään ehkä kevätlukukaudella -89• Tarkemmat tiedot 
ilmoitetaan myöhemmin.

Kansalaisopiston osoite on Keskikatu 3, 04200 Kerava. Puhelinnumero 
on 249412.
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HARRASTUSPIIRIT
KIELIPALLO

Suomen kielen alkeisryhmb kokoontuu maanantaisin 26.9.,17,1〇. ja 14.
11. Keiko Yoshizakin 1uona• Opettaj ana on Ilkka Riippa•

Suomen kielen harrastuspiiri vähän edistynei.nmille pidetään lauantai
sin 3.9.,1.10. ja 5.11. Keiko Yoshizakin luona 〇 Opettajana on Juha- 
Petri Tyrkkö.

Ke ikon osoite on Väinölänkatu 15 E 64 0061 〇 Helsinki , p. 795151•

Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu 19.9. ja 31«10. Mayumi Eguchin 
1uona Kontulassa, Kaarenjalka 6 B 30 00940 Helsinki 94. Metroasemalta 
on kolmen minuutin kävelymatka. Puhe 1innumero on 3499936•

Tiloisuudet alkavat klo 18.00.

KALLIGRAFIA~pi i ri kokoontuu lauantaisin 24.9., 22.1〇.,19.11• ja 10.
12 klo 11-13 Porthanian (Hallituskatu 11-13) luentosalissa 220 (toi
nen kerros)•
Opettajana on Yoko Kobayashi 〇
Tarkempia tietoja saa numerosta 746746•

OMPELUPIIRI kokoontuu lauantaina lokakuun 1.päivänä klo 12-16 osoit
teessa Porintie 5 G 00350 Helsinki 35 (Munkkivuori).
IImoite tulostasi etukäteen Gunnel Raville, p. 555304.

IKEBANA-piirin kokoontumiset jatkuvat. Tarkemmat tiedot saa numerosta 
555304.

言葉のボール

フィンランド語の初級コースは月曜日9月26日、10月17日、11月14日吉崎恵子さん宅にて 

集会があります。先生はイルッカ・リーツパさんです。

また、通常のフィン語コースは匕曜日9月3日、10月1日、11月5日、午•後6時より吉崎

さん宅で。先生はユハ"ペトリ・トユルッキョさんです。

占崎さんの住所は Väinölänkatu 15 E 64 00610 Helsinki S 795 151 です。

洋裁サークル

洋裁サークルの集会は、1〇月!H ( h)12時より午後4時までド記の住所にて。

Porintie 5 G 00350 Helsinki (Munkkivuori) S 555 304

参加希望若はFめご連絡ください。 
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KIRJALAHJOITUS JAPANISTA

Japan Foundation on lahjoittanut Helsingin yliopistoile lähes kahdek
sankymmentä englanninkielistä kirjaa. Lahjoitus sisältää muun muassa 

kaunokirjallisuutta, japanin kieltä, uskontoja ja maantiedettä käsit
televiä teoksicoKirjojen joukossa on esimerkiksi yhdeksänosainen tie
tosanakirja "Encyclopedia of Japan"•

Suomessa 1987 vieraillut pääministeri Nakasone lupasi tämän kirjalah- 
joituksen yliopistolle. Virallinen luovutustilaisuus oli 3.5.1988.Ti
laisuudessa olivat läsnä suurlähettiläs Wataru Miyakowa, rehtori,aka
teemikko Olli Lehto, toinen lähetystosihteeri Masayuki Koike, arabian 
professori Heikki Palva,Itä-Aasian kielten ja kulttuurien vt. profes
sori Songmoo Kho ja japanin kielen vieraileva lehtori Emikö Iida.

Lahjoituskirjät ovat Historiallis-kielitieteellisen kirjaston Orien
toi ia-osas toi la .
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