


Juhlavuodesta toiseen
Tämä artikkeli on kirjoitettu keväällä ja se oli tarkoitus julkoista 
toukokuussa ilmestyvässä lehdessä. Valitettavasti teksti ei ehtinyt 
ajoissa toimitukselle. Ajankohtaisuus on ehkä hieman kärsinyt r mutta 
teksti julkoistaan kuitenkin alkuperäisessä muodossaan•

Viime vuonna Japanilaisen kulttuurin ystävät viettivät yhdistyksen 10-vuotis- 
juhlaa. Täältä Tokiosta käsin juhlintaan ei voinut osallistua muuten 
kuin olemalla hengessä mukana ja selailemalla jälkikäteen jäsenlehden 
raportointia juhlamenoista. Niin mukava kuin olisikin jatkaa ensimmäisen 
puheenjohtajan Kai Niemisen viime jäsenlehdessä olleita muistelmia omalta 
puheenjohtajakaudeltani, ei sekään onnistu täältä käsin： muistini on 
liian lyhyt, ja matka Helsingin asuntomme vintille liian pitkä. Kirjoitanpa 
siis siitä, mikä on mielessä tässä ja nyt.

Lieneeköhän siellä Suomessa jäänyt huomaamatta, että kuluvanakin vuonna 
on meillä japanilais-suomalaisia suhteita vaalivilla syytä juhlia： syyskuussa 
tulee kuluneeksi 70 vuotta maittemme välisten diplomaattisuhteiden solmimi

sesta. Täällä Japanissa juhlavuosi on saanut osakseen melkoista huomiota 
ennen kaikkea suomalaisen musiikin ja muusikkojen esittelemiseksi huhtikuun 
aikana järjestetyn laajamittaisen Finnish Music Festivals -konserttisarjan 
ansiosta. Sarja on koostunut 11 konsertista, ja mukana ovat olleet mm. 
Ralf Gothoni, Eero Heinonen, Okko Kamu, Eeva Koskinen, Juhani Lagerspetz 
ja kaiken takana vaivojaan säästelemättä Tateno Izumi. Syksyllä juhlinta 
jatkunee Akseli Gallen-Kallelan näyttelyn merkeissä.

Suurlähetystölle juhlavuosi tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa Suomen 
kuvaan Japanissa. Y1eisesti ottaen voi todeta, että japanilaisten kuva 
Suomesta ja suomalaisista on myönteinen. Japanilaiset usein korostavat 
eräänlaista henkistä läheisyyttä Suomeen ja kertovat suomalaisten osoittavan 
erityistä ystävällisyyttä japanilaisia kohtaan. Perustietämys Suomesta 
-ottaen huomioon maantieteellisen etäisyyden - on jokseenkin tyydyttävä. 
Suomi osataan yleensä kartalla sijoittaa Pöhjois-Eurooppaan ja Neuvostoliiton 
naapuriksi. Suomen kuva Pohjoismaana on sen sijaan väki in tumattomampi ja 
toissijainen. Neuvostoliiton naapuruus ja uiko- ja turvallisuuspolitiikkamme 
tuntemuksen puute herättävätkin monien japanilaisten mielikuvissa epäilyttäviJ 

käsityksiä idänsuhteistamme.
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Lähes kaikki Suomea koskevat lehtikirjoitukset ja TV-ohjelmat alkavat 
luonnehdinnalla "mori to mizu-umi no kuni - Finrando" eli metsien ja 
järvien maa - Suomi. Tämä lienee taustana sille yleiselle harhakäsitykselle, 
että Suomen vienti koostuisi pääasiallisesti puu- ja kalatuotteista. 
Vastaavasti Suomen matkailumainontaa vaivaa yksipuolisuus eli keskittyminen 
Lappiin, kotakulttuuri in, joulupukkiin ja poroajeluun. Kuvaavaa on, että 
ajaessani taksilla jokin aika sitten kuljetta totesi kuultuaan minun 
olevan kotoisin Suomesta： "Aa, siis lappalainen!" Kulttuurivaihdon osalta 
tuntuu aina välillä siltä, että vilkkaasta maittemme välisestä vaihdosta 
huolimatta suomalainen kulttuuri ymmärretään yhä edelleen lähinnä Sibeliuksena 
ja Aaltona. Tosin viimeaikaisessa uutisoinnissa näyttää suomalaisesta 
elämänmuodosta löytyneen uusikin piirre： Ruokolan seksilomat ovat täälläkin 
saaneet suhteettoman paljon palstatilaa!

Kun taas sitten katselee tänne Japaniin saapuvia suomalaisia matkaajia, 
niin voisi puhua karkeasti kahdesta perustyypistä. Toisaalta on niitä, 
joiden Japani-kuva on teollisuutta, ruuhkautuneisuutta, saasteita. Toisaalta 
taas on niitä, jotka järkyttyvät Tokioon saapuessaan, kun vastassa ei 
olekaan idyllinen Edo-kylä geishoineen, kirsikankukkineen ja Fuji-vuorineen.

Työkenttää näyttää riittävän molemmissa päissä juhlavuosien jälkeenkin.

Timo Rajakangas
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MATKA-ARKKU
NÄYTTELY SUOMALAISISTA MAAILMANKARTOITTAJISTA

Taideteollisuusmuseossa 25. 5 .-17. 9.1989

Helsingin Taideteollisuusmuseossa on avoinna suomalaisten maaiImankar- 
toittajien ja tutkimusmatkailijoiden työtä ja vaiherikkaita retkiä e- 

sittelevä näyttely MATKA-ARKKU. Se kertoo suomalaisista miehistä ja 

naisista, jotka 1700-luvulta lähtien ovat taivaltaneet valtameriä ja 

tropiikin sademetsiä, polttavia hiekka-aavikoita ja napaseutujen jää- 

tikoitä tutkiessaan maapallon eri kansojen kieliä ja elämäntapoja se

kä sen luontoa.

Näyttelyn keskeisiä henkilöhahmoja ovat muiden muassa A. E. Nordenski

öld ,C. G» Mannerheim, M. A. Castren, G. A. Wallin ja G. C. Ramstedt•

Näyttelyn esineistö kertoo matkojen valmisteluista, sujumisesta ja tu

loksista • Mukana on monia kohteita, jotka eivät ole koskaan olleet y- 

leisön nähtävinä. Esineiden, kuvien ja karttajen lisäksi näyttelyssä 

saa kuulla kaukaisten kansojen kielinäytteitä ja musiikkia. Tietoko- 

neiden avulla kävijä voi tarkastella tutkimusmatkojen reittejä ja vai

heita yksityiskohtaisesti• Näyttelyä täydentävät aiheisiin liittyvät 
elokuva- ja diaesitykset sekä asiantuntijaesiteImät•

MATKA-ARKKU -näyttely on avoinna 17.9.1989 saakka Taideteollisuusmu

seossa ,Korkeavuorenkatu 23, arkisin klo 11-17, lauantaisin ja sunnun

taisin klo 11-16 (maanantaisin suljettu)•

Pääsymaksu on 20 mk (15 mk/1〇 mk), ryhmät 15 mk/henkilöB

Näyttelyn järjestäjänä on tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Suomen Kult

tuuri rahasto ・

Näyttelyjulkaisu "MATKA-ARKKU Suomalaisia tutkimusmatkailijoita" on 

Suomalaisen Kirjallisuuden Sauron kustantama. Sen on toimittanut Mark

ku Löytönen, Kirjassa on 422 sivua ja se maksaa 325 mk. Teosta saa 

näyttelystä, SKS:n myyntinäyttelystä (Hallituskatu 1,Helsinki 17) se

kä kirjakaupoista.
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Puheita, ikebanaa ja kalligrafiaa
Helsingin yliopiston japanin kielen vieraileva lehtori Emikö Iidä jär- 

jesti japanin kielen puhetilaisuuden Helsingin yliopistolla huhtikuun 

20. päivänä.

rällä kerralla osallistujat olivat Helsingin yliopistosta, Teknil1i~ 
sestä korkeakoulusta Otaniemestä, Helsingin kauppakorkeakoulusta ja 

Helsingin suomenkielisestä työväenopistostae

Junichiro Okura ja Kai Nieminen vaiitsivat neljäntoista esiintyjän 

joukosta kolme parasta. Valituiksi tulivat Sami Hilvo (HY), Riikka 

Länsisalmi (HY) ja Seppo Sipilä (TKK).

Aiempien vuosien tapaan Japan Foundation lahjoitti kaikille osanotta

jille sanakirjoja»

Puneita kommentoivat Japanin Helsingin suurlähettiläs Wataru Miyakawa 

ja professori Heikki Palva。

Professori Palvalta oli hänen omien sanojensa mukaan pyydetty "asian

tuntematonta kornmenttia". Professori Palva ei ymmärrä japania, mutta 

hän oii hyvin innoissaan kuulemastaan ja yllättynyt oppilaiden rohkeu

desta puhua vierasta kieltä julkisesti•

Professori Palva kiitti nyt yliopistolta pois lähtevää japanin kielen 

opettaja Emiko Iidaa, Professorin mielestä Emiko on ollut tarmokas ja 

innostava opettaja.

Puhetilaisuuden jälkeen oli kahvi- ja teetarjoilu Porthanian opetta- 

j ien kahvilassa. Kahvilaan oli järjestetty kalligrafia-näyttely. Esil

lä oli sekä oppilaiden että opettaj ien töitä.

Yhdistyksemme ikebana-pii rin jäsenet oi ivat tehneet pöydille kukka- 

asetelmia.

Yhdistyksen puolesta kiitokset Yoko Kobayoshi-Stjernalle ja Gunnel Ra

ville*
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Valokuva: Helsingin yliopisto, Kuvalaitos

Viime vuosina lehdessämme on julkaistu puhetilaisuudessa pidettyjä 

puheita. Tekstit ovat olleet sekä japaniksi että suomeksi•

Opettaja Emikö Iida on tehnyt 38-sivuisen kirjan tämän vuoden puheis

ta, Halukkaat voivat lainata kirjaa lehden toimituksesta.
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Urheiluipäivä
Toukokuun 28. päivänä Eläintarhan kentällä vietettiin urheilupäivää. 

Helsingin japanilaisen kouluyhdistyksen järjestämään t iloisuuteen oli 

kutsuttu myös yhdistyksemme jäsenet.

Lauantaikoulu on toiminut kymmenen vuotta ja siksi tällä kerralla tun

nelma kentällä oli tavallista juhlavampi »

Aikaisempien vuosien tapaan lapset ja aikuiset osallistuivat innolla 

erilaisiin kilpailuihin. Keskipäivällä kokoonnuttiin nurmikolle syö

mään eväitä. Kentältä sai ostaa keittoa, teetä,lasten vanhempien val

mistamia erilaisia riisipalloja ja makeita "kakkuja*, 〇

JKY toivottaa kymmenvuotiaalle Helsingin japanilaiselle kouluyhdistyk- 

selle onnea ja menestystäl
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Kuvassa ylipappi Sakamoto Kanko seremoniallisessa asussaan soittamas 

sa matalana ja voimakkaana soivaa puhallintaan» 

Valokuva: Stefan Bremer



Kuhmon kamarimusiikki
Kuhmon Kamarimusi ikin 20-vuotisjuhlien rikkain anti oli japanilaisen 

musiikin monipuolinen esittely.

Keisarillisen hovin gagaku-orkesteri toi kuultavaksi maailman vanhim

man ja yhä samana pysyneen orkesterisoinnin.

Buddhalaismunkkien rituaalilaulu oli useimmille kuulijoille ennen ko

kematon elämys, Esiintyj ien vahvasti resonoitu ääni välitti pyhien 

tekstien hartauden vuosisatojen takaaa

Jiutamai-tanssi kosketti jälleen sielukkuude1loan ja hiljaisuudellaan.

Aikamme säveltäj iltä kuultiin sekä näyttävän upeitä että hiilityn vq~ 

häeleisiä teoksia. Suurimman vaikutuksen teki Hosokawa Toshio, joka 

teoksellaan "Mietiskelyn siemeniä" yhdisti ainutlaatuisella taval a 

vanhan ja uuden sävelkielen saumattomaksi kokonaisuudeksi,

Leena Joki

ARTIKKELEITA

Kuhmon Kamarimusiikkijuhlista Leena Joki on kirjoittanut KODIN KUVA

LEHDESSÄ no 16 otsikolla "Jiutamai, toteutumattoman rakkauden tanssiM 

ja RONDO-lehdessä 6/89 otsikolla "Kun soiva kehä meni umpeen. Japani- 

1ainen musiikki Kuhmon Kamarimusiikin 20-vuotisjuhli11a."

GLORIA-lehden elokuun numerossa Kati Andelin kertoo geishasta japani

laisen eliitin salaperäisenä vaikuttajanaisena otsikolla "Geisha japa- 

nilaisen eliitin nukke".
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Harrastuspiirit
IKEBANA-piiri kokoontuu sunnuntaina 17.9. klo 16.00 Munkkivuoressa, 

Porintie 5 G (kellarikerros)•

Soita tulostasi etukäteen Gunnel Raville, p. 90-555304.

SHÖGI-piiri kokoontuu lauantaina 16.9., 30.9.,14.10. ja 28.1 〇, klo 

15-19 Malmin torilla, Malmin kauppatie 18 B 4, Helsinki 7〇.

IImoita tulostasi etukäteen Seisuke Okadalle, p. 90-3511241.

Englantilainen Phil Holland etsii kirjeshogi-ystävää Suomesta： 

Phil Holland 

11,Honeyway 

Royston 

Herts SG8 7ES 

England

KALLIGRAFIA-piiri kokoontuu jälleen syksyllä. Tarkemmat tiedot saat 

soittamalla Yoko Kobayashille, p. 90-746746.

Viereisellä sivulla on Sabrina Stählbergin kalligrafia-harjoitustyö. 

Kiinasta peräisin olevat kanj i-merkit tarkoittavat kirkasta/kuulasta 

syksyä. Merkit lausutaan japaniksi "seishu".

KIRJALLISUUSPIIRI kokoontuu lauantaina lokakuun 21• päivänä klo 15 

Leena Joen luona Lauttasaaressa, TaiIbergin puistotie 1 A 5, Helsinki 

2〇•

Ennakkoilmoittautuminen p. 90-676531•

Tällä kerralla keskustellaan Kazuo Ishiguron kirjoittamasta kirjasta 

**Menneen maailman maalari'* • Teos on iImestynyt viime vuoden lopulla 

Tammen keltaisessa kirjastossa. Kirjan on suomentanut Helene Butsow.

Kirjan esittely on sivulla 19.
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Ruokapiiri
Huhtikuun lopulla ruokapiirissä tehtiin tempuraa. Opettajana oli Kii- 

ko Uzawa. Osallistuj ia oli kymmenen•

Tempuralla on kuten monella muullakin japanilaiseila ruokalaj illa kan

sainvälinen tausta〇 Tämän ruokalaj in sanotaan tulleen 1500-luvulla Ja

paniin portugalilaisten mukana.

Ruoka-aineina käytetään erilaisia vihanneksia ja kalaa• Ne kastetaan 

ensin "ohukaistaikinaan° ja sen jälkeen uppopaistetaan öljyssä. Ennen 

syöntiä ruokapalat kastetaan dippikastikkeeseen jossa on kalalientä, 

soijaa ja raastettua retikkaa.

Kymmenen henkilön ateriaan tarvitaan:

5 porkkanaa sieniä

5 perunaa inkivääriä

munakoiso munia

2 sipulia soijaa

kurkku öljyä

10 silakkaa riisiä

Kastike:

-2 dl vettä laitetaan pieneen kattilaan. Ennen kuin vesi kiehuu lisä

tään katsuobushia (kuivattuja kalahiutaleita). Annetaan kiehua 2-3 

minuuttia.

一 Lisätään 2 rkl soijakastiketta ja 1/2 rkl sokeria. Kastikkeen anne

taan jäähtyä. Kastuobushihiutaleet siivilöidään pois.

Ohut taikina tehdään vehnäjauhoista, munasta ja vedestä:

-Riko muna, lisää kylmä vesi. Vatkaa〇

-Lisää jauhot siivilän läpi ja sekoita kevyesti•

-Juuri ennen paistamista laita taikinaan muutama jääpala. Kun taiki

na on kylmää tempuraan tulee rapea kuori.

Vihannekset ja kala:

-Perunat kuoritaan tai raaputetaan puhtaiksi. Perunat leikataan noin 

1 cm viipaleiksi ja laitetaan kylmään veteen.
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-Munakoiso leikataan puoliksi j a sen jälkeen vi ipaloidaan paksuiksi 

si i vuiksi. Laitetaan kylmään veteene

-Porkkanat kuoritaan ja leikataan "tulitikuiksi".

- Sipulit kuoritaan ja 1eikataan ensin puoliksi ja sitten 1/2 sentin 

vi ipaleiksi•

-Sienet puhdistetaan ja huuhdellaan suolavedessä. Siitakesienistä 

poistetaan paksut kohdat.

-Silakat huuhdelloan suolavedessä.

öljy：
Tempurapannuun, wok-pannuun tai isoon paistinpar.nuun laitetaan öljyä 

ja kuumennetaan se. Öljy on tarpeeksi kuumaa kun siihen pudotettu 

taikinapisara nousee pintaan.

Paistamisen jälkeen jädhtynyt öljy siivilöidään. Sitä voi käyttää 

myöhemmin ruoanvalmistukseen.

Paistaminen:

Veteen laitetut vihannekset kuivataan pyyhkeeseen tai talouspaperiin.

Myös silakat kuivataan〇

Ruoka-aineet kastetaan ensin taikinaan ja sen jälkeen paistetaan öl- 

jyssä. Perunoita paistetaan noin puoli toista minuuttia. Munakoisoa, 

sieniä ja porkkanoi ta paistetaan noin minuutt i• 

Silakka jauhotetaan ennen taikinaan kastamista.
Paistetut ruoka-aineet nostetaan tempurapannun ritilälle tai talous

paperin päälle.

Tempuraa syödään keitetyn riisin kanssa. Kastike laitetaan pieneen 

maljaan.

Kurkkuviipoleiden päälle raastetaan keoksi tuoretta inkivääriä.

Tempuraan voi käyttää edellä lueteltujen ruoka-aineiden lisäksi myös 

mustekalaa, isoja katkarapuja ja kurpitsaa.

Hyvää ruokahalua!
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Kazuo IsHiguro

Menneen maailman 
maalari

On vuosi 1948 Nagasakissa. Toinen maailmansota on päättynyt. Japanin， 

jälleenrakennus ja amerikkalaistuminen ovat hyvässä vauhdissa. Van

heneva taiteilija Masuji Ono asuu isossa, rappeutuvassa talossa yh

dessä tyttärensä kanssa, vaimo ja poika ovat kuolleet sodan aikan 3, 

Vanhempi tytär on naimisissa toisessa kaupungissa.

Ennen sotaa Ono oli maineikas taidemaalari, mutta nyt hänen teoksen

sa , joista hän oli niin ylpeä, ovat kadonneet seiniltä, sillä ne oii- 

vat sisällöltään propagandistisia, Japanin imperialismia ja mi 1ita- 

rismiä palvelevia. Nuoremman polven ihmiset antavat ymmärtää, että 
hänen olisi syytä hävetä töitään, että hän niiden vuoksi on osaltaan 

syyllinen menneisyyden erehdyksi in, että hänen j opa olisi viisainta 

päättää päivänsä, kuten muutamat hänen kohtalotoverinsa ovat tehneet,

Ono joutuu ottamaan kantaa menneisyyteensä yrittäessään naittaa nuo

remman tyttärensä. Edellinen avioliittohanke on epäonnistunut, ja Ono 

pelkää »että hänen tekemi stensä vuoksi nyt voi käydä samoin. Muistois

saan hän palaa opiskeluaikoihinsa ja uransa kukoistuskauteen, seuloo 

tekojaan ja käymiään keskusteluja yrittäen selvittää itselleen missä 

hän on tehnyt väärin. Kun ratkaisevan avioliittoneuvottelun, miain, 

aika tulee, Ono joutuu nielemään ylpeytensä pelastaakseen perheensä 

kunnian ・

KAZUO ISHIGURO syntyi Nagasakissa 1954, mutta on asunut Englannissa 

vuodesta 1960, Ishiguro kirjoittaa englanniksi ja yhdistää tuotannos

saan mestarillisesti japanilaisen ja länsimaisen kertomatradition par

haat puolet•

Ishiguron esikoisromaani "Silmissä siintävät vuoret" sai Royal Socie

ty of Litteraturen myöntämän Winfried Hoitbyn palkinnon ja se kään

nettiin yhdeksälle kielelle.

Vuonna 1986 ilmestynyt "Menneen maailman maalariH sai Whitebread- 

palkinnon ja siitä tuli vuoden kirja Englannissa〇

Tammen kustantamassa kirjassa on 253 sivua ja se maksaa 122 mk• 

Kirjan on suomentanut Helene Butzow.
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Luentoja Ja kursseja
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisessä osastossa on 

mahdollisuus opiskella Itä-Aasian tutkimusta. Opintokokonaisuuteen 

kuuluu Japanin, Kiinan ja Korean kielten ja kulttuurien opiskelua» 

Japanin kielen vierailevana lehtorina on Yoshimi Hori. Itä-Aasian 

kielten ja kulttuurien assistenttina on Jussi Vuori 〇

HELSINGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Japanin perustaso 1 pidetään Aleksis Kiven koululla, Porvoonkatu 2, 
Helsinki 51. Kurssi 1 A on torstaisin klo 16.50-18.20 ja kurssi 1 B 

on samana päivänä klo 18.30-2〇• 00. Oppikirjana käytetään "Japanese 

for Beginners"«

Opettajana on Seisuke Okada• Kurssimaksu on 60 mk. Opetus alkaa 11.9.

Japanin perustaso 2 on tiistaisin klo 18.30-20.00 samassa paikassa. 

Kirjosta luetaan kappaleesta 16 eteenpäin. Kurssimaksu on 60 mk〇

Japanin perustaso 3 on tiistaisin klo 16.50-18.2〇. Kurssilla käyte

tään opettajan hankkimaa materiaalia.

HELSINGIN KAUPUNGIN RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO 

SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Japanin kielen alkeiskurssi on keskiviikkoisin klo 18.00.

Jatkokurssi on keskiviikkoisin klo 19.45.

Opettajana on Seisuke Okoda. Opetus tapahtuu englanniksi.

Opetus alkaa 13.9. Ilmoittautumiset 3.9. klo 17.00. Ilmoittautumis

maksu on 1 〇 mk ja kurssimaksu 50 mk•

Ikebana-kurssi kokoontuu kuusi kertaa syksyllä ja keväällä. Kokoon

tumiset ovat tiistaisin klo 19.45. Opetus alkaa syksyllä 3.1 〇， ja ke

väällä 9.1•

IImoittautuminen syksyn kurssille sunnuntaina 3.9. ja kevään kurssil

le 27.11.

Opettajana on Yoko Kobayashi-Stjerna.

Ruotsinkielisen työväenopiston osoite on Dagmarinkatu 3, Helsinki 1 〇» 

Puhelinnumero on 494949. 
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TOIMELAN VAPAAOPISTO

Ikebana-kurssi on suunnitteilla. Tarkempia tietoja saa p. 90-6652*43 

ja 179049. Toimisto on auki klo 12-18•

Opiston osoite on Laivurinkatu 35, Helsinki 15•

KERAVAN KANSALAISOPISTO

Japanin kielen alkeiskurssi on keskiviikkoisin klo 19.30-21.00.

Jatkokurssi on samana päivänä klo 18.00-19.30.

Oppikirjana on Tadaaki Kawatan "Japanin kieli".

Opettajana on FK Pirjo-Riitta Kuusikko.

Opetus alkaa 6.9. IImoittautumiset kursseille keskiviikkona 30.8. klo 

18-2〇•

Ikebanaa opetetaan viikonloppukurssilla 30.9.-1.10. klo 1 〇. 00-14.3〇. 

Opettajana on Irmeli Jalovaara.

Kurssilla perehdytään perinteiseen japa nilaiseen kukkienasettelutai- 

teeseen. Mukaan otetaan tasapohjainen, laakea maljakko, tukevat sak

set ,piikkinen kukkapidike, oksia ja muutama kukka.

IImoittautuminen maanantaina 28.8. klo 18-2〇•

Kansalaisopiston osoite on Keskikatu 3, 04200 Kerava. Puhelinnumero 

on 249412.

LAHDEN TYÖVÄENOPISTO

Japanin kielen alkeisryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.30-19.00, 
Lahdenkatu 13 (autoasemaa vastapäätä).

Japanin kielen jatkoryhmä on samassa paikassa maanantaisin klo 19.10- 

20.4〇• Oppikirjana on Tadaaki Kawatan ** Japanin kieli".

Opettajana on Takahiro Masuda. Opintomaksu on 20 mk.

Ilmoittautumiset Lahden työväenopistossa, Kirkkokatu 16, 4.9. klo 17- 

19. Muina päivinä iImoittautumisia otetaan vastaan klo 10-18.
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"MAAILMAN USKONNOT" -kurssi

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen avoimen 

korkeakoulun ikäihmisten yliopisto järjestää luentosarjan maailman 

uskonnoista.

Kaikenikäiset ovat tervetulleita luentoja kuuntelemaan, mutta aihei

ta suunniteltaessa on erityisesti ajateltu työiän ohittanutta väes

töä.

Luentosarja alkaa 14.9. ja se kestää marraskuun loppuun. Luennot pi

detään torstaisin klo 13-15 Helsingin kaupungin suomenkieli sen työ

väenopiston itäisessä alueopistossa, Itäkeskuksen monitoimitalossa, 

Turunlinnantie 1,Helsinki 9〇.

IImoittautumiset 28.8. klo 10-15. Kurssimaksu on 50 mk.

Kurssilla käsitellään Afrikan alkuperäisuskontoja ja filosofioita, 
islamia elämäntapana, buddhalaisuutta, hindulaisuutta, katolista 

kirkkoa tönään, juutalaisuutta, ortodoksisuutta uskontona ja elämän

tapana ja luterilaisuuden yhteiskunnallista merkitystä Suomessa.

26.1 〇. FK Pirjo-Riitta Kuusikko luennoi shintolaisuudesta»

MiNaTo

Japanilainen Lahjakauppa

Uudenmaankatu 34

Helsinki 12

Puh. 90-637875

Avoinna: Ma-Pe 10-17

La 1 0-1 4
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA

Tadaaki Kawatan kirjoittamasta japanin kielen oppikirjasta on tulossa 

kuudes painos.

Kuudennen painoksen hinta ei ole vielä tiedossa. Viidettä painosta on 

vielä jonkin verran jäljellä. Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on 

40 mk, muille 60 mk〇

Kirjan lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet. Kasetti 

I (lukukappaleet 1-24) maksaa 40 mk ja kasetti II (lukukappaleet 25- 

35) maksaa 30 mk. Yhdessä ostettaessa hinta on 60 mk.

Tiedustelut ja tilaukset: Pirjo-Riitta Kuusikko, Viidenrajantie 26, 

00630, p. 90-745756.

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan» 

Soita Riitta Rouhiaselle, p. 90-712014。

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

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi. Muistathan palauttaa lainaa

masi kirjat!

KAMPINTORIN 
ANTIKVARIAATTI 
Fredrikinkatu 63 
00100 HELSINKI 
Puh. (90)694 3306

RUNEBERGIN 
ANTIKVARIAATTI 
Runeberginkatu 37 
00100 HELSINKI 
Puh. (90) 499 930

KAMPINTORIN ANTIKVARIAATTI ja RUNEBERGIN ANTIKVARIAATTI ovat erikois- 

tuneet filosofiaan, historiaan ja vieraisiin kulttuureihin.

Molemmat liikkeet ostavat ja myyvät mm. Japaniin 1iittyvää kirjalli

suutta.

Kirjaluettelon voi tilata Kampintorin antikvariaatista, Fredrikinkatu 

63, Helsinki 1 〇•



Kirjeenvaihtoystävä
Japanilainen mieshenkilö haluaisi saada japania opiskelevan tai japa

nia ymmärtävän suomalaisen kirjeenvaihtoystävän. Yuukichi Hori ymmär

tää saksaa, englantia ja ranskaa. Hän on myös kiinnostunut suomen kie

lestä.

Herra Hori asuu Kiushun saarella 500 000 asukkaan Kumamoton kaupungis

sa.

Kouluaikana sairastuttuaan Yuukichi Hori menetti kuulon oikeasta kor

vostaan. Vasemmassa korvassa on puolet kuulosta jäljellä. Kuulon heik

kenemisen takia herra Hori pitää kirjeiden kirjoittamista ja kielten 

opiskelua itselleen sopivana harrastuksena.

Yuukichi Hori

24-25, Simasaki 3-chome 

Kumamoto-city, 860, 

Japan

33-vuotias japanilaisnainen haluaisi suomalaisen kirjeenvaihtoystävän. 

Yumiko Ikeno opiskelee saksaa Länsi-Saksassa.

Tänä kesänä Yumiko osallistui Helsingissä ulkomaalaisille tarkoitetul

le suomen kielen alkeiskurssille.

Saksan- tai japaninkieliset kirjeet voi lähettää osoitteella:

Yumiko Ikeno

Groner Landstr 9A -24

D-3400 Gottingen

West-Germany

24



Saamme onnitella …

Yhdistyksemme jäsenet Pekka Laitinen ja Tomoko Kataoka vihittiin To

kiossa Togo-pyhäkössä helmikuun 11.päivänä•

Hääjärjestelyissä olivat apuna Timo ja Leena Rajakangas•
25



JKY tietokoneaikaan?
Yhdistyksei1amme ja yhdistyksemme jäsenilla on mahdollisuus liittyä 

tietokoneverkkoon,

Lähempiä tietoja saa: Japan Liai son Office, Pääskylänrinne 8, 00500 

Helsinki. Puhe Iin 90-7011577.

JKY VERKKO opened!

Network Telecomputing Communication in JKY ry

JKY Verkko:

MHS - Sending/receiving electronic messages(mails) among JKY ry members. 
-JKY Verkko is an international MHS(message handling system), thus, 

members can send and receive international electronic mails all over the 
world including Telex and Telefax(telephone) network .

-JKY Verkko is based on the international CCITT X.400 standard. This 
X.400 would be a single solution for integrating 1990's telecommunication, 
especially, after European unification on 1992.

BBS - JKY Verkko members can exchange useful information on the electronic 
bulletin board in the Verkko. JKY Verkko is compatible with JLO Telebox 
allowing members to share and exchange interesting information on 
activities regarding Japan-Finland relation here in Finland.

DATA - JKY Verkko is connected to Finnish videotex "Telesampo" allowing all 
BASE members to receive large amount of information from all over the world 

including Japanese newsletters or papers. There is also a DATAPAK( 
IPSS) connection in order to let you connect to the international networks.

JKY Verkko is a cooneration between JKY ry and JLCMJaDan Liaison Office), a data~ 
communication consultant office.

Reaulrements:

You need only a PC(small computer, any type:machine independent) and a modem/ 
communication software.
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Charaes:

All members of JKY ry have special discount for subscribing JKY Verkko under JLO- 
JKY ry agreement:

Free registration fee(normally 200FMK)
Monthly maintenance charge:only 95FMK
Connection charge :1,08FMK/min.

NB.Telephone charge is excluded. However you are just dialing up to local number, 
92922 without area code. Thus 7minutes is only 40p all over Finland!

Please contact for further information to:

Japan Liaison Office, pääskylänrinne 8, 00500 HKI, tel:7011577, fax:760304

Network Telecommunication for Japanilainen Kulttuurin Ystävät ry

JKY VERKKO： A Message Handling System

NB.- Based on CCITT X.400 standard
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MYYTÄVÄNÄ
lähes uusi, kannettava, viimeistä mallia oleva

JAPANILAINEN TEKSTINKÄSITTELYKONE
CanonWord Mini a 20

(soveltuu myös latinalaisen kirjaimiston käyttöön)

Koneen paino n.10 kg. Mukaan kuuluvat näyttö, näppäimistö ja kirjoitin. 
Levytila 200 A4-sivua, sisäinen muisti 18 A4-sivua. Sopii tekstin
käsittelyyn, taulukointiin ja vaikka mihin.

Valmiiksi tingitty hinta 3 650 mk (ovh. ¥ 198 000 - 6 000 mk). Kaupan 
päälle 32 kpl värinauhoja (arvo yli 600 mk) ja 3 kpl levykkeitä.

Ota yhteys: Juha Janhunen
puh.191 2888 (työ)

632 393 (koti)
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VEDEN ÄÄNI
Veden ääni -konsertti pidetään alustavien tietojen mukaan marraskuun 
toisella viikolla»

Tarkemmat tiedot saat lokakuussa lähetettävästä väli tiedotteesta.

Ennakkotiedot sihteeriltä, p. 90-491039•

SUOMALAIS-JAPANILAINEN TEKNILLISTIETEELLINEN SEURA PERUSTETTU

Suoma1ais-Japanilainen teknillistieteellinen seura (Japanese-Finnish 

Technology Society) on perustettu Helsingissä»

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojen ja kokemusten vaihdon 

nopeuttamiseksi erityisesti uusien teknologioiden alalla, järjestää 

seminaareja ja symposiumeja tutkimustulosten arvioimiseksi ja sovel- 

tamisen edistämiseksi, julkaista ja levittää teknillistä tutkimusta 
edistäviä julkaisuja ja tehdä aloitteita uusien ja lähempien yhteyk

sien luomiseksi tutkijoiden ja teknillistieteellisten tulosten so- 

veltaj ien väli Ile.

Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Teknillistieteellisten 

Akatemioin valtuuskunnan (The Finnish Academies of Technology) kans

sa Suomessa ja The Japan Europe Technology Forumin kanssa Japanissa. 

Tarkempia tietoja saa yhdistyksen toimistosta, Kansakoulukatu 1 〇 A, 

00100 Helsinki, p. 90-6940179.
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JOHTOKUNNAN KOKOONPANO

Ronny Rönnqvist puheenjohtaja p. 90-595068
Riitta Tateishi varapuheenjohtaja p. 90-650073

Naoko Shibayama sihteeri p. 90-491039
Anita Isosalo-Ekholm rahastonhoitaja p. 90-745767
IImi Kouva p. 921-519495
Aili Vehviläinen p. 90-787011

Stefan Westin p. 90-4550715
Akiko Aho varajäsen p. 90-5653825
Jaakko Waren varajäsen p. 90-427434

JÄSENMAKSU on tänä vuonna 70 mk ja liittymismaksu 20 mk.

OSOITTEENMUUTOKSET ilmoitetaan sihteerille: Japanilaisen kulttuurin 

ystävät ry, P1 305, 00101 Helsinki 10.

Rivi-ilmoitukset tässä lehdessä ovat jäsenillemme ilmaisia.

Varsinaiset ilmoitushinnat ovat seuraavat:

1/4 sivu 50 mk

1/2 sivu 100 mk

1/1 sivu 200 mk

Ilmoitusten ja mainosten laadinnasta voi tarvittaessa kysyä neuvoa 

päätoimittaja!ta.
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Julkaisija

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry 

Pl 305, 00101 Helsinki 10 

1 〇» vuosikerta, numero 3 

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
Päätoimittaja

Helena Gray

Kauppalantie 10 A 6 

00320 Helsinki

P. 90-570784 

Toimituskunta

Pirkko Kuisma-Kursula

Tamotsu Furukawa
Mayumi Eguchi

Tämän lehden tekemisessä ovat olleet mukana myös Harri Markkula, Yo
ko Kobayashi ja Jukka Kuittinen.

Seuraava lehti iImestyy ennen joulua. Lehteen tuleva aineisto on lä

hetettävä päätoimittajalle marraskuun 20:een päivään mennessä•

Päätoimittajan ulkomaanmatkan takia syys-marraskuussa toimitukseen 

saa yhteyden vain kirjeitse. Postia lähettäessäsi kirjoita kuoren 

päälle sana "Jäsenlehti"• Merkitse myös oma nimesi ja osoitteesi•

Kiireellisissä ilmoitusasioissa voit soittaa yhdistyksen sihteeril

le, p. 90-491039.
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