Prinssi Takamadon vierailu
Sunnuntaina 22.7,1990 saapui maahamme

Japanin prinssi Norihito Taka*

mado.Prinssi Takamado tutustui kuusipäiväisen vierailunsa aikana Hel
singin lisäksi Savonlinnan, Turun ja Naantalin nähtävyyksiin. Vierai

lukutsun oli esittänyt Suomen valtio.
Prinssi Takamado syntyi vuonna 1954. Hän on nykyisen keisarin serkku»
Valmistuttuaan Gakushuin lainopillisesta tiedekunnasta vuonna 1978
prinssi Takamado

jatkoi opiskeluaan

Kingstonin Quennz s yliopistossa

Kanadassa.
Prinssi Takamado on matkustanut

paljon

Pohjois^Amerikassa ja Länsi—

Euroopassa. Suomessa hän oli nyt ensimmäistä kertaa»
Maanantaina 23.7.

prinssi Takamado seurueineen

Ainolassa Järvenpäässä.

vieraili Sibeliuksen

Helsingin kauppatorilla käynnin jälkeen seu

rue lensi Savonlinnaan missä he tutustuivat

Maakuntamuseoon•

Savon

linnassa prinssi tapasi presidentti Mauno Koiviston ja rouva Tellervo
Koiviston. Presidenttiparin kanssa prinssi Takamado vieraili Retretin

taidekeskuksessa Punkaharjulla, He tutustuivat Japanin taidenäyttelyn
grafiikkaosastoon sekä suomalaisen Hjalmar Munsterhjelmxn tuotantoon»

Retretin taidekeskus oli järjestänyt

Näyttelyyn tutustumisen jälkeen

vieraiden kunniaksi

coctail-tilaisuuden Kalliosalissa»

Tilaisuuteen

oli kutsuttu myös yhdistyksemme edustaja»
Illalla prinssi Takamado presidenttiparin kanssa seurasi Tokion Niki-

kai oopperan "Madame Butterfly" -esitystä»

Tiistaina

savonlinnalaisilla

oli tilaisuus

nähdä

prinssi Takamado

kauppatorilla. Iltapäivällä oli vuorossa laivaristeily Saimaalla sekä

tutustuminen Kerimäen kuuluisaan puukirkkoon. Illalla prinssi näki O—

lavinlinnassa japanilaisen nykysäveltäjä Minoru Mikin oopperan "Shunkin sho".

Keskiviikkona prinssi vieraili Metsäntutkimuslaitoksella.

Ennen läh

töään Helsinkiin prinssi seurueineen nautti rantakalaa Puruveden ran
nalla.

Parjolla oli muikkusoppaa, arinaleipää, kotikaljaa» lähdevettä

ja muurinpohjalettuja.
Torstaina prinssi Takamado tapasi
sa.
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Päiväohielma jatkui Turussa,

Koivistot Kultarannassa NaantalisTutustumiskohteinä olivat

Tuomio—

kirkko ja käsityöläismuseo sekä Suomen Joutsen,

Illalla

Helsingissä

kaupunki tarjosi päivällisen.
Perjantaina prinssi Takamado kävi Helsingin Sanomien

tutustui Hviträskin taidemuseoon

Kirkkonummella,

päättyi illalla, jolloin hän lähti seurueineen

painotalossa ja

Prinssin

vierailu

Helsinki-Vantaan len

toasemalta kohti Tokiota.
Prinssi Takamadon seurueeseen kuuluivat

mura,
men

seremoniamestari Yasuo Naka

keisarillisen hovin virkamies Kaneharu Sugiyama,

Japanin Suo

suurlähettiläs rouva Hisami Kurokochi ja lähetystösihteeri Masa-

yuki Koike.

Presidenttiparin seurassa oli heidän

tyttärensä

rouva Assi Komulai

nen»
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Toukokuussa avattu Retretin taidekesä jatkuu 2.9. asti.

Näyttelyssä

voi tutustua suomalaisen Hjalmar Munsterhjelmin maalauksiin ja japa
nilaiseen taiteeseen. Näyttelyt ovat avoinna joka päivä klo 10-2〇•

Japanin taidetta esitellään seuraavasti:

1. traditionaalinen taide

(puupiirroksia 170〇- ja 1800-luvuilta.

haarniskoita ja aseita, kimonokankaita. kimonoja, japanilaisia

nukkeja ja kalligrafiaa)
2. japanilaista nykygrafiikkaa (myyntinäyttely)
3. japanilainen taideteollisuus
4. Cligton Karhun retrospektiivinen näyttely
5. Japanin taide tänään

Retretin myymälästä voi ostaa näyttelyluetteloita,

postikortteja ja

julisteita. Myynnissä on myös kirjoja ja origami-paperia.

Lisätietoja: Retretti, Punkaharjun taidekeskus Oy, 68450 Punkaharju.

Puhelinnumerot ovat 957-314253 ja 31427〇.

Viereisellä sivulla on Clifton Karhun työ "Kirjoittaja". Kuvarulla.
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Japan
today
in
scandinavia
Japanin vuosi
Vuosi 1990 on nimetty Japanin vuodeksi•
lähetystö järjestää

1990
Vuoden aikana

useiden suomalaisten

Japanin suur

järjestöjen kanssa

sarjan

kulttuuritapahtumia Helsingissä ja muualla Suomessa»

Toukokuussa avattiin Japanin taiteen näyttely Retretissä,
sia judo-, kendo- ja aikido-ryhmiä
kesäkuun

alussa.

heinäkuussa

osallistui

japanilai

SVUL:n juhlaviikoille

Nikikai-ooppera ja Tokyo Metropolitan

Orchestra esiintyivät Savonlinnan oopperajuhlilla ja elokuussa maail

man musiikin konfrenssin (ISME) osanottajina oli japanilaisia taitei

lijaryhmiä»
Teemavuosi jatkuu syksyllä:

25»8.-10.1 〇• puupiirrosnäyttely Tampereen kaupunginmuseossa
3.9» Katsyuya Yokoyama soittaa sakuhachi-huilua Helsingin juhla

viikoilla Savoy-teatterissa
23.-25. ja 27.9. Japanin elokuvajuhlat Tampereella ja

25.-26.9. Helsingissä

2.1

〇• pianokonsertti Espoon kulttuurikeskuksessa (ensikonsertissa

soittavat Sibelius-Akatemiassa opiskelleet pianistit

Emikö

Mizuki ja Kumi Komori)

2.1 〇• Miyashitan koto-musiikkiryhmä Turussa ja
3.1 〇• Helsingissä (tarkemmat tiedot seuraavalla sivulla)
9.10.-18.11.Japanin perinteisen käsityön näyttely Helsingin Tai
deteollisuusmuseossa (tarkemmin seuraavalla aukeamalla)
12.-14.10. Itä-Aasian kirjallisuusseminaari Turun yliopistossa

(luennoitsijana on mm. Kai Nieminen)

22.-23.1 〇. Japan Business Seminar Helsingissä
Edellä esitettyjen tapahtumien

lisäksi on tulossa

havaintoesitys ja

luento kukkien asettelusta, Izumi Tatenon pianokonsertti, Japanin mo

dernin painokuvataiteen näyttely ja Japanin

modernin taiteen näytte

ly-

Muutokset ovat mahdollisia. Seuratkaa päivälehtien kulttuurisivuja ja
järjestäjien ilmoituksia!
Lisätietoja Japanin suurlähetystöstä, p. 90-644206.
6

Hogaku-ryhmän vierailu

Japanin suurlähetystö ja Japanilaisen kulttuurin ystävät järjestävät

maineikkaan japanilaisen Susumu Miyashitan johtaman

Högaku-ryhmän vierailun Helsingissä lokakuun 3. päivänä. Ryh

mä tulee Tukholmasta Turkuun ja jatkaa Helsingin jälkeen

Le

ningradiin.

Helsingissä

esiintymispaikkana on

Astoria-sali. Iso Roober

tinkatu 14.

Hogaku-ryhmään kuuluu kahdeksan esiintyjää. Ryhmä esittää pe

rinteistä ja uudempaa koto-musiikkia. Koton lisäksi soittimina ovat myös shakuhachi ja shamisen.

Högaku-ryhmän konsertti on samalla
•'Veden ääni" -konsertti.

Tiedustelut: Naoko Shibayama

yhdistyksemme perinteinen

p. 90-491039.

yuki-yuki-te savoyssa
Yhdistyksemme järjestää yhdessä Savoy-teatterin kanssa

Yuki-

Yuki-Te -ryhmän esiintymisen Helsingissä 9.1 〇•

Esityksessä on yhdistetty perinteistä ja nykyaikaista japani

laista taidetta: no-teatteria, koto-musiikkia ja buto-tanssia.
Ryhmä on saanut tämän esityksen tehtäväkseen "World Music Da
ys" -organisaatiolta.

Esitys on ensimmäinen osa

neljän esi

tyksen kokonaisuudesta*

Esiintyjät:

Takehito Shimizu (musiikki & tietokone), Minoru

Hideshima (buto-tanssi), Riko Tateoka (no-tanssi), Teiko Ki-

muchi (17-kielinen koto)t Toshio Mizohata (valot) ja

Nourit

Masson (puvut)•
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Japanilaiset käsityötuotteet ovat vedonneet

vuosisatamme ajan länsi

maiseen moderniin makukäsitteeseen. Japanilaisen esinemaailman muoto
kieli ,

valmistustekniikka sekä materiaalien valinta kertovat korkea

luokkaisesta osaamisesta

ja

hienostuneesta

estetiikasta(

jolla on

pitkät vuosituhantiset perinteet. Kun Japani avautui Euroopan tietoi

suuteen 1800-luvun jälkipuoliskolla - aikana,

jolloin Euroopassa te

ollistuminen ja tekninen kehitys nopeasti voimistuivat - tulivat

Ja

panin taiteen saavutukset välittömästi arvostetuiksi•Länsimaissa kan
nettiin tuolloin huolta

neellisen ,

korkealuokkaisen estetiikan säilymisestä ko

automaattisen valmistusprosessin

tuottaessa

massoittain

uusia esineitä»
Korostaessaan

tämän vastapainoksi

teiden säilymisen merkitystä,

käden taitojen ja käsityön perin

kohosi japanilainen kulttuuri nopeasti

ihailun kohteeksi• Voidaan sanoa, että tästä lähtien länsimainen muo

tokieli on saanut

saavutuksista.

japanilaisten

jatkuvia herätteitä

Uudet museot, esineiden estetiikkaa korostavat taideteollisuusmuseotv
kokosivat

ensimmäisiin kokoelmiinsa näytteitä muun muassa japanilai

sen taidekäsityön parhaimmistoa.

Tänään korkealuokkaiset,

esteettisesti

teollisuustuotteet ovat muodostuneet

lista teollisuuskulttuuria.

korkeatasoiset

japanilaiset

erottamattomaksi osaksi globaa

Japanilainen muotokieli on hienostunutta

ja vakuuttavaa; se vaikuttaa muotoilutrendeihin

kaikkialla.

laisten design-tuotteiden takana on vuosituhantinen

Japani

käsityöläiskult-

tuuri, huippuunsa kehittynyt esteettinen maku.

Japanissa

taidekäsityö on edelleen arvostettua; taidot siirtyvät su

kupolvelta toiselle•

Taideteollisuusmuseot

mielellään tämän laajan

keä esittelevän katsauksen yleisölleen,

Jarno Peltonen

museon johtaja
Taideteollisuusmuseo

Helsinki
8

pohjoismaissa

esittävät

Japanin taidekäsityön perinnettä ja nykyhet

Japanilainen viuhka

Valokuva: Taideteollisuusmuseo / Kari Parviainen

Japanilaisen perinteisen käsityötaiteen näyttely,

englanninkielisenä

otsikkona "Japan's Traditional Crafts: Spirit and Technique", tuodaan
pohjoismaissa Helsinkiint Osloon, Göteborgiin ja Alborgiin.

Suomessa

näyttely on esillä Helsingin Taideteollisuusmuseossa 9.10.-18.11•
Näyttely koostuu noin 130 korkealaatuisesta käsityötaiteen esineestä.

Näyttelyn

järjestäjät ovat

Tokion nykytaiteen museo,

tion ja Asahi-shimbun -sanomalehti.

Japan Founda

Näyttelyn tukijoina ovat Japanin

ulkoasiainministeriö ja Japanin kulttuurivirasto. Näyttelyn taloudel-

lista puolta tukevat myös muutamat japanilaiset yritykset kuten Maru
beni ja Mitsukoshi• Järjestelyissä on mukana myös Finnair.

Näyttelyn esineistö muodostuu seitsemästä osasta: keramiikasta, teks
tiilitaiteesta, metallitöistä, lakkatöistä, puutöistä, nukeista ja y-

leisosasta.

Kokonaisuutena nämä esittelevät monipuolisesti huipputa

soista japanilaista taidekäsityötä.

Itse asiassa tämä ”Japan's Traditional Crafts: Spirit and Technique"-

näyttely perustuu Japanissa pidettyihin
näyttelyihin",

"Perinteisiin käsityötaiteen

joista ensimmäinen järjestettiin vuonna 1954.

Ensim

mäisessä näyttelyssä esiteltiin maan "kulttuuriomaisuuden" tunnustuk

sen saaneiden

mestareiden teoksia

Kulttuurikomitean (nykyinen Kult

tuurivirasto) toimesta. Kuitenkin toisella kerralla järjestäjäksi tu
li

Japanin taidekäsityöyhdistys, ja seitsemännestä näyttelystä

läh

tien esineistö on valittu yhteishauen kautta. Hakijoiden lukumäärä on

samalla lisääntynyt. Esimerkiksi vuonna 1961 oli 518 halijaa ja vuon

na 1989 oli jo 2533.
nilaisen

Toisin sanoen tästä näyttelystä on tullut japa

edustava yleisnäyttely

käsityötaiteen

sekä maineensa että

sisältönsä ansiosta.

Japanilaisen perinteisen käsityötaiteen näyttelyn tavoitteena on saa
da yleisön tunnustus perinteiselle käsityötaiteelle esittämällä hyviä
teoksia, jotka tehdään

vuosien vakiinnuttamilla japanilaisten perin

teiden ja tekniikan mukaisilla tavoilla. Erityisesti japanilaisen kä

sityötaiteen ominaisuutena on materiaaliin sisältyvän kauneuden esil
letuominen .

Osin kauneutta on etsitty

Japanin ympäristöstä ja luon

nosta, osin kyse on suunnittelun kautta saavutetusta kauneudesta, jo

ka perustuu

taiteilijoiden pyrkimyksiin

taiteelliseksi
millä

teokseksi,

saada muovatuksi materiaali

ja vielä on etsitty "funktion" kauneutta,

japanilaiset suunnittelijat

ovat pyrkineet

luomaan

esineitä

"kaunista ja sivistynyttä arkielämää varten". Japanin käsityötaide on
arvostanut perinteistä käsityötä, joka jo perinteisesti on suhteutta

nut toisiinsa materiaalin,

tekniikan ja tarkoituksen, ja on myös pi

tänyt yllä tuotteiden taiteellista tasokkuutta.

Lisäksi nykyään

Japanin perinteisen

aktiivisesti edesauttamaan

käsityötaiteen näyttely

nykyelämään liittyvien

pyrkii

uusien virtausten

yhdistymistä käsityötaiteeseen. Tämän uuden tavoitteen toteuttaakseen

jokainen

taiteilija pyrkii luomaan myös uutta tekniikkaa ja taiteel

lisia teoksia.

Näin pyritään luomaan

nykyaikaan perustuvaa käsityö-

taidetta samalla kun pidetään myös perinteista tekniikkaa ja suunnit10

telua arvossa.

"Japan* s Traditional CraftsM -näyttely

esittelee

uusia

vaikutteita

vastaanottaneen ja samalla perinteitä ja perinteisiä tekotapoja

säi

lyttäneen nykyisen ja perinteisen japanilaisen käsityötaiteen olemus

ta •

Pohjoismaiden näyttelykiertue tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden

tutustua japanilaisen luonnon ja materiaalien tarkkaan havainnointiin

perustuvaan käsityöhön sekä ajattelutapaan,

mikä korostaa pelkistet

tyä tekniikkaa ja suunnittelua.

Näyttely on avoinna tiistaista perjantaihin klo 11-17.
sunnuntaina näyttely on avoinna klo 11-16.

Lauantaina ja

Taideteollisuusmuseon osoite on Korkeavuorenkatu 23, Helsinki 13・

Puhelinnumero on 90-1744550
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Harrastuspiirit
KALLIGRAFIA-PIIRI kokoontuu lauantaina 29. syyskuuta,
17. marraskuuta ja

8. joulukuuta klo 11.00-13.00

2〇•lokakuuta,

Porthanian (Halli

tuskatu 11-13, Helsinki 10)luentosalissa 220 (2. kerros).

Opettajana on Yoko Kobayashi•

Tarkempia tietoja saa numerosta 90-746746.
Viereisellä sivulla on Mirja Paateron

kalligrafia-työ.

Kiinasta pe

räisin olevat kanj i-merkit tarkoittavat taloutta (economy). Sana lau
sutaan japaniksi "keizai".

KIRJALLISUUSPIRISSÄ

keskustellaan

Murasaki Shikibun kirjoittamasta

kirjasta Genjin tarina. Vuorossa on kirjasarj an neljäs osa ”Luumupuun
oksa". Kirjallisuuspiirin vieraana on kirjan kääntänyt Kai Nieminen•

Kirjallisuuspiiri kokoontuu

tiistaina

lokakuun 2. päivänä klo 18.00

Pirjo-Riitta Kuusikon luona Pirkkalassa, Viidenrajantie 26,
63. Bussilla 63 pääsee perille.

nerheimintien

puolelta

Helsinki

Bussi lähtee Postitalon edestä

(Postitalo-Maunula-Paloheinä)•

Man

Pois jäädään

Pirkkolantien ja Metsäpurontien kulmassa. Perille pääsee myös bussil
la 62 (Rautatientori-Pirkkola)•

S
Ennakkoilmoittautuminen p• 90-740756.
RUOKAPIIRI

valmistaa ruokaa lokakuun myyjäisiin.

vielä lopullisesti päätetty, mutta todennäköisesti

Ruokalistaa ei ole
valmistamme

laisia Mriisipalloja". Opettajana on Naoko Shibayama.
Ruokapiiri kokoontuu lauantaina 20.1 〇,
IImoittautumiset p• 90-570784 (ei syyskuussa).
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eri

13

ikebana

生花
Luumupuun tuoksu
hihallani
tavoittelee kuunsäteitä
katon läpi putoilevia.

Fujiwara Sadaie (1161-1241)
Kanjiyhdistelmä voidaan suomentaa: ** Saattaa kukka elämään .
Ikebana, japani lainen kukkien asettelutaide on hiljaista kanssakäy
mistä luonnon kanssa.Se auttaa meitä löytämään elämän sellaisista kin luonnon osasista, joita olemme tot tuneet pitämään kuolleina.Ki
vet ,kuivat oksankarahka t , käpertyneet syksyn lehdet 一 ka ikissa
niissä asuu japanilaiselle Elämä. Kukilla tahdotaan ilmentää omaa
suhdetta ympäröivään luontoon.
Arvelisin japanilaisen kukkien asettelutaiteen, ikebanan soveltu
van suomalaiselle kaksinpuheluksi luonnon kanssa.Lieneekö maaiImassa montakaan kansaa, joka on niin syvästi kiintynyt luontoon kuin
Japanin ja Suomen.
Yritän vajavaisten kyky jeni ja tietojeni perusteelta kertoa tästä
taiteen lajista, josta on tietoja j 〇 1400 vuoden takaa.

歴史
HISTORIA
Ikebanan synty on muinaisuuden peitossa. Sen tiede tään saaneen
alkunsa Kiinassa ja kulkeutuneen Korean kautta Japaniin, jossa se
useita kouelää voimakkaana ja koko ajan kehittyvänä.On syntynyt
lukuntia. Aikaisimmat tiedot ikebanan saapumisesta Japaniin ovat
6 : nne11a vuosisadalta.Buddhan papit asettelivat alttarille kukki a
kiitosuhreiksi, "bukka"= kukkia Buddhalle. Vanhoista piirroksista
voimme nähdä oksien pituuserojen olevan samat kuin tänä päivänä.
Ikebanan huomat tava kehittäjä Japanissa oli 600-1u v u n alussa elä
nyt buddhalaismunkki IKENOBO 一 Erakko Lammen Rannalla.Temppelcitten
papit vaelsivat hänen luokseen oppiakseen asetelmista, joita hän
loi lammen rannalla olevalle alttarille.
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PANSUOLA ON SUOMESSA KEHITETTY VALMISTE , JOTA VIEDÄÄN HYVÄLLÄ MENESTYKSELLÄ MM. JAPANIIN

Pansuola,
terveellisempi vaihtoehto.

パンソルトを、毎日のお料理に
上手にお使いいただくために。
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RIKKA

1100-1300-luvuilla ns. esi RIKKA-kaudella alkoi muotoutua RIKKAtyyli.1300-1500-luvuilla nämä asetelmat kasvoivat juhlallisiksi,
joskus monimetrisiksi - syntyi hoviin liittyvä varsinä 1 nen RIKWAeli RIKKA-tyyli. Järjestettiin kilpailuja, joihin osallistuivat
hovilaiset( miehet, koska naiset eivät ennen 1800-luvun loppua teh
neet ikebana-asetelmiä), samurait ja papit.Tältä ajalta on kirjal
lista tietoa kukkien asettelusta: "Kanmon-gyoki", prinssi Fushimino-mi y an (1418-48) hovielämän kuvaus ja ** S e n d e n s h o **, tat ebanan
käsikirja seremoniaalisiin tarkoituksiin.

RIKKA-tyylin kultainen aika 1400-1700-luvuilla oli suurikokois
ten asetelmien aikaa. Tällöin ne kuitenkin jähmettyivät iImentämään kauneuden ja harmonian ohella valtaa.Pompöösi "Versaillesh e n k iH oli eurooppalaisittain ajatellen niille ominaista.
1700-1800-lukujen RIKKA-tyyli matkii toisaalta traditionaalisia
muotoja, toisaa1 ta käytetään kummallisia, bisarreja keinotekoisuuk
sia ja pyritään ratkomaan teknisiä ongelmia.
Meidän aikamme RIKKA on jakautunut kolmeen eri ajatteluun:
1. Tehdään klassisia asetelmia ja käytetään perinteisiä
ma 1 jakoi ta.

2. Sommitellaan vapaammin ja uutta ovat pienikokoiset
sommitelmat.
3. Moderni RIKKA, jolla ilmennetään aikamme ilmiöitä,
tieteen saavutuksia, poliittisia tilanteita j . n.e.Se tulee
lähelle abstraktia kuvanveistoa.

1400-1600-luvuilla kehittyi mahtailevan monimutkaisesta RIKKAtyylistä vaatimattomampi NAGEIRE. Sen asetelmat ovat pienempiä ja
matalampia pyrkien ilmentämään luontoa. Siinä oli myös enemmän
vapauksia.Tänä aikana NAGEIRE-tyylissä ei ollut tiukkoja sääntöjä.
RIKKA-tyylin mestarit halveksivat sitä ja juuri he antoivat
nimen NAGEIRE = '*maljakkoon kimpussa heitetty

Ikebanan historiaa 1 isää seuraavassa numerossa.Silloin lyhyesti
tietoa SEIKA (SHOKA) , NAGEIRE; MORIBANA ja FREE STYLE-tyyleistä.

Laura Lappalainen

RIKKA-asetelma maisematyyliä.Tekijä:klassisen koulukunnan
mestari Yuchiku Fujiwara.

Runon käännös kirjoittajan
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Myyjäiset
Myyjäiset pidetään lauantaina lokakuun 2〇• päivänä
nin koululla, Punavuorenkatu 8-1 〇» Helsinki 17,

klo 13 SnelIman-

Myyjäisjärjestelyt ovat edenneet aikataulun mukaan. Talkookokouksia
on pidetty useita kevään ja kesän aikana. Talkoilla on tehty muun mu
assa erilaisia origami-töitä. Suomalaisten joukosta on löytynyt pari
oikein näppärää paperin taittelijac；
Seuraavat talkoot ovat syyskuussa ja lokakuun alussa. Kokoontumisajät
ja -paikat saat tietää työryhmän jäsenilta. Tule rohkeasti mukaan!

Ruokapiiri valmistaa myytäväksi japanilaista ruokaa. Tarkemmat tiedot
ovat sivulla 12.

Myyjäispäivänä tarvitsemme järjestelijöitä ja myyjiä sekä pari autoa
ja autonkuljettajaa. IImottaudu etukäteen；
Työryhmän jäsenet: Helena Gray
Laura Lappalainen
Mirja Paatero
Aili Vehviläinen
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p.
p.
p.
p.

90-570784 (ei syyskuussa)
90-637036
571541
90-787011

PUHEET PAPERILLA
Huhtikuussa Helsingin yliopistolla pidetti in japa
nin kielen puhetilaisuus. Osanottoj ia oli 2〇,

Japanin kielen vieraileva lehtori Yoshimi Hori on
koonnut puhetekstit kirjaksi. Puheet on julkaistu
japaniksi, mutta mukana on myös lyhyt suomenkieli
nen käännös 0

Kirjaan voi tutustua Aasian ja Afrikan kielten ja
kulttuurien laitoksen kirjastossa, Fabianinkatu 24
(toinen kerros)〇
Kirjaa voi tiedustella myös suoraan opettajalta p.
90-191329〇•

Japanin opiskelua
Japanin kieltä ja kulttuuria opetetaan muun muassa Helsingin, Jyväs
kylän ja Oulun yliopistoissa, Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemes
sä ja Helsingin kauppakorkeakoulussa•
HELSINGIN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Japanin perustaso I pidetään tiistaisin klo 18.30-20.00 Aleksis Kiven
koululla, Porvoonkatu 2, Helsinki 51. Opetus alkaa 11.9. ja päättyy
16.4.
Japanin perustaso II pidetään torstaisin klo 18-20 Aleksis Kiven kou
lulla. Opetus alkaa 13.9. ja päättyy 18.4.
Japanin perustaso IV on tiistaisin klo 16.50-18.20 Aleksis Kiven kou
lulla. Opetus alkaa 11.9. ja päättyy 16.4〇
Opettajana on Seisuke Okada.
IImoittautumiset 27.-28.8. klo 17-19.
Japanin perustaso I on maanantaisin klo 18.40-20.1 〇 Meilahden ala-as
teella, Jalavatie 6, Helsinki 27, Opetus alkaa 10.9. ja päättyy 15.4.
Japanin perustaso II on maanantaisin klo 17.00-18•30 samassa paikassa.
Opettajana on Seisuke Okada,
IImoittautumiset tiistaina 28.8. klo 18-2〇•
Kurssimaksu on 80 mk ja ilmoittautumismaksu 20 mk.

HELSINGIN KAUPUNGIN RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO
SVENSKA ARBE TARINS TITUTE T

Japanin kielen alkeiskurssi on keskiviikkoisin klo 18.00-19.30.
Jatkokurssi on keskiviikkoisin klo 16.30.
Opettajana on Seisuko Okada. Opetus tapahtuu englanniksi.
Ikebana-kurssi kokoontuu kuusi kertaa syksyllä ja keväällä. Kokoontu
miset ovat keskiviikkoisin klo 19.45 (syyslukukaudella) ja klo 18.00
(kevätlukukaudella)•
Opettajana on Yoko Kobayashi-Stjerna. Opetuskielenä on englanti•
Ruotsinkielisen työväenopiston osoite on Dagmarinkatu 3, Helsinki 10,
Puhelinnumero on 90-494949.
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KERAVAN KANSALAISOPISTO
Japanin kielen jatkokurssi
Japanin kielen jatkokurssi
Opettajana on Pirjo~Riitta
Opetus alkaa 5.9.
Kansalaisopiston osoite on
on 90-249412.

II on keskiviikkoisin klo 18.00-19.3〇,
III on keskiviikkoisin klo 19.30-21.00.
Kuusikko〇
Keskikatu 3, 04200 Kerava. Puhelinnumero

VANTAAN TYÖVÄENOPISTO

Japanin kielen alkeiskurssi I kokoontuu maanantaisin klo 19.40-21.1 〇
Hakunilan koululla.
Japanin kielen alkeiskurssi II on samassa paikassa maanantaisin klo
18.00-19.3〇.
Opettajana on Shinj i Kanki 〇
IImoittoutuminen 3.9. klo 18-2〇•

OULUN TYÖVÄENOPISTO
Japanin kielen alkeiskurssi on keskiviikkoisin klo 18.00-19.3〇.
Japanin kielen jatkokurssi on keskiviikkoisin klo 19.30-21.00.
Opettajana on Junko Sopo.
ROVALA-OPISTO

Japanin kielen ja kulttuurin opintolinja alkaa 3.9.1990 ja se kestää
toukokuun puoleenväliin 1 991•
Tarkemmat tiedot ilmoitettiin kevään jäsenlehdessä.
Lisätietoja: Rovala-opisto, Jokkatie 26, 96100 Rovaniemi•
Puhelinnumero on 960-21734.
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ヘルシンキ大学事情
ヘルシンキ大学に東アジア学刊が【用設されて、3年が経ちました.毎年1〇名近い学生
が入学し、中国藉

朝鮮語•日木藉を学ぶうちに

日分の専円を決めていきます,ヘルシ

ンキ大学のこの学科は、ちよつとユニークで、他のヨーロッバの大学にある中国学科とか 、

(J木学科とけ異なり、東アジアという地域性に焦点をあててひとつの枠を設けているため 、
東アジアの主要三言烈は必修となっています 。これ晚、歴史的に関係の深い地域を同時に

位間付けながら考察できるという点で意義深いことだと思われます.特に言語学を强攻す

る学生には是非こなしてほしいカリキュラムです.しかし 、散絆的には皆地域を絞ってい
くので、一つの言語に呼念していかなければならず、年間&レヴェル112時問のカリキ

ュラムでは、生の文献を読みこなすまでにはかなりの年月を要し 、そうなると、外国語•'
文化の勉强は当然ながらそれが話されている地域で’学び、却につけていくという最もてつ
とり早く実践的な方法で喟き、仕上げていかなければなりません.

こうした目的の訪IIの手段が、U木個でも整い始めました,駁近スタートした制度を紹

介します.

1. 日木の文部省の奨学命は大学院生にのみ今まで円戸が I用かれていましたが、19 90
年度から学部生の募集も始まりました.この受給期間は一年未満、コースは文部省が選定

し、了め、何の準備も必要ありません.

2. ベルリンに日独センターが新しく岡設され、そこも人材育成に積極的で 、欧州宵年旻
朗日木藉研修が今年はじめて、京郡外国語大学でもたれ、フィンランドからも一人参加叫

ています.その他に、H木学関係を学ぶ学生、そしてその分野の硏究者にもIJ水における

研究の財政援助を始めました.

3. 従来の国際交流基金の成細優秀老招聘も来 H時期が選択できるようになったり、II木
語国際センターの在外II木語教員黄成講鹿も充実され、今年も去年に引き続き、フィンラ

ンドから参加しています，
もちろんこの他にも、口ータリ

日団や、フィンランド側からの財政携助で 1/iLläl両中

だったり、訪日中の学生もいます。今年、ヘルシンキ大学晚、国際交流基金のアログラノ、
で“訪【I研修助成”の巾請が通り、只今、料来H木について論文を非く予定の学生 4名と

引率普が訪日研修中です。
これらは、枠が一国一名だったり、ヨーロッパから何名という場合もありますので,選

考は国内で行われるとは限りません.
また、短期間、口木の生活を休験したい万に、Home visit.Hone slayを紹介する機関

が北欧ではデンマクとスウェーデンに中肝所をもっています.

"The Japanese Association of the Experiment in International Living"

AFS/EIL Timmermansgatan 8 S,117 25 Stockholm, Sverige

17 B Badstuesfraede, bk-1209, Copenhagen, Danmark
日木滞れの目的•方法は様々ですが、Jリ政而•手就き而のこのような制度を活川して 、
実りある休験をされることを祈っています.

ヘルシンキ夫学
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堀轩(美

Japanin kielen lehtorilta
Helsingin yliopistossa on voinut kolme vuotta opiskella Itä-Aasian
opintokokonaisuutta. Vuosittain kymmenkunta opiskelijaa aloittaa japanin r kiinan ja korean kielen opiskelun.

Euroopan yliopistoissa opiskelijät keskittyvät voin yhteen kieleen
j a kulttuuriin. Helsingin yliopiston japanin kielen vieraileva leh
tori Yoshimi Hori pitää suomalaista tapaa parempana. Kiinan, Korean
ja Japanin kulttuurit sivuavat niin tiiviisti toisiaan, että näiden
kolmen maan tunteminen on opiskeli jolle eduksi 0

Itä-Aasian opintokokonaisuuden valinneella opiskelijalla on kolmen
vuoden aikana lukukaudessa 112 oppituntia. Neljäntenä vuonna oppitun
teja on 56. Lehtori Horin mielestä tämä tuntimäärä ei ole riittävä.
Oppilaille olisi eduksi jos he voisivat mennä niihin maihin joissa
oppilaan opiskelemaa kieltä puhutaan. Kyseisessä maassa oleskelu on
lehtori Horin mielestä paras tapa oppia kieltä ja tutustua maan kult
tuuriin.
Nyt on hyvät mahdollisuudet saada erilaisia apurahoja ja stipendejä
Japanissa tapahtuvaa opiskelua vasten。
Aikaisemmin Japanin opetusministeriön stipendejä saivat hakea vain
akateemisen loppututkinnon suorittaneet. Nyt stipendejä voivat hakea
myös opiskelijat. Opetusministeriön stipendit ovat alle vuoden pituisia0 Yleensä opiskelu kestää kymmenen kuukautta〇
Berliinissä on avattu Saksan ja Japanin keskus. Berliinin keskus yh
dessä Kyoto University for Foreign Language kanssa myöntävät stipen
dejä eurooppalaisille opiskelijoille. Opiskelupaikkana on Kioto• Sti
pendejä on haettavissa opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja tutki
joille.

Japan Foundation jakaa vuosittain menestyville opiskeli joille kahden
viikon "palkintostipendejä". Tutustumismatka Japaniin on tehty aikai
semmin syksyllä, mutta nyt opiskelijalla on mahdol1isuus valita itse
matkansa ajankohta.
Ulkomailla japanin kieltä opettaville opettajille on järjestetty kah
den ( kolmen ja kuuden kuukauden pituisia kursseja. Tähän koulutukseen
23

osallistui viime ja tänä vuonna myös suomalaisia opettaj ia.

Myös Rotaryt myöntävät stipendejä. Helsingin yliopisto sai tänä vuon
na ensimmäisen kerran Hönichi Kenshu Josei -stipendin. Talla hetkellä
tämän stipendin turvin Japanissa on neljä opiskeli j aa valmistelemassa
loppututkielmaansa.
•'Home visit. Home stay1' -organisaation kautta voi myös tutustua japanilaiseen kulttuuriin. Vierailuajät vaihtelevat päivästä kuukauteen.
Lisätietoja saa aila olevista osoitteista:
"The Japanese Association of the Experiment in International Living"
AFS/EIL Timmermansgatan 8 S,117 25 Stockholm, Sverige
17 B Badstuesfraede, bk-1209, Copenhagen, Danmark

Erilaisista stipendeistä voi valita itselleen sopivimman. Stipendien
turvin on mahdollista saada henkilökohtaisia kokemuksia Japanista ja
japanilaisesta kulttuuristao
Lisätietoja: Yoshimi Hori p• 90-19132900
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA

Tadaoki Kawatan kirjoittamaa japanin kielen oppikirjaa on edelleen
saatavana. Kirjan hinta on 60 mk. JKY:n jäsenille hinta on 40 mk.
Kirjan lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet. Kasetti
I (lukukappaleet 1-24) maksaa 40 mk ja kasetti II (lukukappaleet 2535) maksaa 30 mk. Yhdessä ostettaessa hinta on 60 mk.

Tiedustelut ja tilaukset:Helena Gray, Kauppolantie 1 〇 A 6, 00320 Hel
sinki, p. 90-570784.

Japanilainen
RAVINTOLA
日本レストうン
Kalevankatu 21
HELSINKI 10
Puh. Tel. 646080

Avoinna ti-pe 16-23
la-su 12-23
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Janua Orientis
"Janua Orientis** on luettelo Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien
opettajista ja opetuksesta

Turun Akatemiassa sekä Helsingin yliopis

tossa vuosina 1640-199〇.
Opettaja- j a kurssi luettelot antavat kuvan eri alojen

kehittymisestä

nykypäivään saakka. Oman laitoksen perustaminen vuonna 1974 ja tuntiopetusmäärärahojen sekä virkojen lisääntyminen ovat luoneet uudenlai

set edellytykset sekä opetukselle että tutkimukselle.

Kirjan on laatinut FK Harry Halen.
Kirjassa on 92 sivua. Kirjan voi hakea kirjastosta Fabianinkatu 24

(toinen kerros)•

Alla olevassa kuvassa on amanuenssi Harry Halen.
japanin kielen vieraileva lehtori Tomoko Kataoka•

Kuvan on piirtänyt
Tomoko opetti ja

panin kieltä Helsingin yliopistossa vuosina 1980-83.
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René Gothóni - Mahapanna (Mikael Niinimäki)

Buddhalainen sanasto
ja symboliikka
Buddhalaisuus on

2500

vuotta vanha henkinen perinne,

kuuluu 300 miljoonaa ihmistä

lian kylmille tasangoille,

jonka piiriin

Sri Lankan trooppisista metsistä Mongo

Vietnamista

kehitysmaista teollistuneeseen Japaniin,

Volgan alajuoksulle,

Aasian

Buddhalaisuus on leviämässä

myös länsimaihin; tiibetiläis-buddhalaisia temppeleitä on

perustettu

Eurooppaan ja Amerikkaan, Taiteilijat ja vaihtoehtoliikkeiden ihmiset
ovat saaneet virikkeitä

erityisesti zen-buddhalaisuudesta; vietnami-

laispakolaiset ovat tuoneet meille

oman palvonnallisen buddhalaisuu

tensa.
Buddhalaisuuden eri suuntauksissa on kehittynyt vuosituhansien aikana

suuri määrä filosofisia käsitteitä ja taiteellisia symboleja.

tunteminen on olennaista

tämiseksi .

Niiden

buddhalaisen ajattelun ja kulttuurin ymmär

"Buddhalainen sanasto ja symboliikka" selittää eri koulu

kuntien pyhien tekstien keskeisintä käsitteistöä ja symboliikkaa.

yhdenmukaistaa suomenkielistä buddhalaista terminologiaa,

Se

joka tähän

asti on ollut varsin kirjavaa.

Kirja koostuu sanastosta ja symboleja selittävästä osasta.

Hakusanat

on aakkostettu useimmiten siten, että sanskritinkielinen termi on en

simmäisenä. Termit, joilla ei ole tarkkaa sanskritinkielistä ilmaisua
on aakkostettu japanin-, kiinan-, suomen- tai tiibetinkielisten sano
jen mukaisesti•

"Buddhalainen sanasto ja symboliikka" -kirjan ovat laatineet uskonto-

tieteilijä

Rene Gothoni ja zen-munkki

Mahapanna

(Mikael Niinimäki)

oppaaksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille sekä buddhalai

sen

filosofian

opiskelijoille.

Kirja täydentää

samojen tekijöiden

vuonna 1987 ilmestynyttä kirjaa "Buddhalaista viisautta"•
Gaudeamuksen

kustantamassa kirjassa on 117 sivua ja se maksaa 105 mk

(HYY:n jäsenille 85 mk).
Domukselta,

Teosta saa suurimmista kirjakaupoista

sekä

Porthaniasta sekä Libri Academicista (Vuorikatu 5, 00100

Helsinki)• Kirjan voi tilata myös postitse (p. 90-13114298).
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Origami-kirja
Suomessa asuva

japanilainen Kaori Kojima on tehnyt origami-kirjan a-

loittelijoille.

Kirjassa opetetaan perustaitot ja näytetään

miten tehdään muun muas

sa lintuja» koiria, kilpikonnia, veneitä, ilmapalloja ja kukkia.

Kirjassa on 40 sivua ja s e maksaa 45 mk (yli 5 kpl 6 41.30 mk)•
Kirjaa voi tilata osoitteesta Studio J & K Kojima,

Rullatie 7,17300

Vääksy. Puhelinnumero on 918-662445 ja fax 918-660332.

Rouva Koj imalta voi ostaa myös origami-paperia:
yksivärinen 15x15 cm (20 väriä, 80 arkkia)18 mk

12x12 cm (20 väriä, 80 arkkia)15 mk
7,5x7,5 cm (20 väriä, 200 arkkia)13 mk

kuviollinen "Kozakura/kirsikka" (20 väriä, 20 arkkia) 27 mk

"Kikko"
"Juzen"
"Izumo"

(20 väriä, 20 arkkia) 27 mk
(20 eri kuvaa, 20 arkkia) 30 mk

(useita kuva-aiheita, 20 arkkia)
20.50 mk

Yli kymmenen paketin tilauksista saa 10 % alennuksen.

Hintoihin lisätään postikulut.

28

KIRJE LEHDEN LUKIJOILLE:

ONKO TUTTAVAPIIRISSÄSI JAPANILAISTA ALA-ASTEEN OPETTAJAA,

JOKA VOISI

OLLA KIINNOSTUNUT YHTEISTYÖSTÄ SUOMALAISEN OPETTAJAN KANSSA?

Jos on,

kerro hänen nimensä ja osoitteensa, jotta voin ottaa yhteyttä ja esi
tellä itseni•
Olen 33-vuotias ala-asteen opettaja. Puhun myös englantia. Olen kiin

nostunut japanilaisesta kulttuurista, japanin kieltä olen harrastanut

Kasvatusalaan ja Japaniin liittyvien asioiden

neljä vuotta.

lisäksi

harrastan kieliä ja kirjallisuutta,liikuntaa ja käsitöitä.

Tavoitteenani on matkustaa
aikana

Japaniin

keväällä/kesäilä 1991•

Matkani

haluaisin tutustua japanilaiseen koulutyöhän esimerkiksi vie
Olen myös valmis tekemään koulussa vapaaehtois

railemalla koulussa.

työtä.
DO YOU KNOW

A JAPANESE PRIMARYSCHOOL TEACHER WHO WOULD BE INTERESTED

IN CO-OPERATION WITH A FINNISH TEACHER? If so, please tell me her/his
adress so that I could take a contact and introduce myself!

I am 33 years old•
culture,
years.

I speak also English. I am interested in Japanese

Japanese language

I have had as a hobby

for the past four

Apart from educational issues and Japanese I am interested in

languages and literature, gymnastics and dance, and handicrafts.
I am planning

to visit

Japan

in the spring/summer of 1991.

During

that time I would also like to learn about and from the Japanese edu
cation -f.eg by visiting a school.I am also prepared to do volontary work in the school.

Please contact

Mrs. Tarja Malmi-Raike
Pähkinätie 6 B 33

SF-0171 〇 Vantaa

Finland
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Japanin matka
/

15.-30.3.1991

Vuoden -90 maaliskuussa tehtäväksi aiottu matka toteutetaan vuoden 91 maaliskuussa. Tarkoituksenamme on olla Matsuyamassa kirsikankukkajuhlien aikaan*

Meita on lupautunut opastamaan Marjatta Masuda,
joka lienee lähes
kaikille tuttu japanin kielen, kirjallisuuden ja yleensä japanilaisen
kulttuurin tuntijana. Hänen asiantuntemuksensa ansiosta voimme kokea
ja nähdä paljon sellaista,
joka muuten ei olisi mahdollista. Vierai
lemme muun muassa Marjatta-sanin japanilaisessa kotikaupungissa Mat
suyamassa, jossa on Japanin vanhin kuumavesikylpylä.
Matka Japaniin tehdään Frankfurtin kautta. Tokiossa olemme viisi päi
vää. Aluksi teemme noin neljän tunnin kiertoajelun. Selostus on eng
lanninkielinen. Kiertoajelun jälkeen jatkamme Marjatan opastuksella»
Marjatta esittelee meille muun muassa Tokion upeita museoita.
Jatkamme junalla Kiotoon. Viivymme siellä neljä päivää ja tutustumme
Japanin entisen pääkaupungin kuuluisiin puistoihin ja temppeleihin.
Käymme myös Osakassa.

Kiotosta jatkamme junalla Hiroshimaan. Viivymme kaupungissa päivän ja
jatkamme lautalla Japanin sisämeren yli Matsuyamaan. Kaupungissa oleskelemme kolme päivää.
Teemme bussiretken Tyynen meren rannalla olevaan Kochin kaupunkiin.
Matsuyamasta palaamme junalla siltaa pitkin Honsun saarelle. Sillalta
on huikeat näköalat.
Viimeisen yön vietämme Maritassa ja iltapäivällä 30.3. lähdemme kohti
Frankfurtia.

Matkan hinta on 13.950 mk. Hintaan sisältyvät lentomatkat HelsinkiTokio-Helsinki, majoitukset kahden hengen huoneissa, kiertoajelu To
kiossa, matkalaukkujen kuljetus erikoisbussilla Tokio-Kioto-Nara Ci
ty ,ateriat Matsuyamassa ja toisen luokan Japan Rail Pass.
Hintaan eivät sisälly istumapaikkavaraukset junissa, kuljetukset ho
telleista rautatieasemille ja takaisin,
kuljetus Naritasta lentoken
tälle v ateriat tai aamiaiset (paitsi Matsuyamassa) eikä matkavakuu
tukset.

Ryhmän koko on 20 henkilöä. Ilmoittautuminen lokakuussa 199〇•
Osallistujilta edellytetään kulttuurin nälkää ja innokasta matkamieltä. Asumme erittäin vaatimattomasti (paitsi Matsuyamassa), mutta asiallisesti. Haaveet viiden tähden hotelleista on syytä unohtaa.Prin
sessa saa olla, mutta herne ei saa tuntua patjan alta.
Tarkemmat tiedot: Laura Lappalainen p. 90-637036 (työ^koti)•

Matkatoimisto Area pidättää oikeuden muutoksiin.
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Urheilupäivä
Toukokuun 26. päivänä

Eläintarhan kentällä vietettiin urheilupäivää»

Tilaisuuden oli järjestänyt Helsingin japanilainen kouluyhdistys.
Viileästä säästä huolimatta paikalle oli tullut runsaasti osanottoj ia

ja yleisöä»

Tilaisuus

aloitettiin

verryttelyjumpalla.

Jumppaan osallistui myös

suurlähettiläs rouva Hisami Kurokochi.

Juoksemisen, pullansyöntikilpailun ja palloleikkien

ruoka.

Lasten vanhemmat olivat tehneet

jälkeen

maistui

riisipalloja ja inarizushia»

Tarjolla oli myös kuumaa keittoa ja teetä»
Urheilupäivän aikana oli hyvä mahdollisuus

tavata tuttuja ja vaihtaa

kuulumisia»
Urheilu on myös kulttuuria. Ensi keväänä kaikki japanilaisen kulttuu

rin ystävät mukaan urheilemaan!

Viereisellä sivulla on urheilupäivän nuorin osanottaja Lumi—Marja To—

mida (1 v 5 kk).
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JKY:stä
JOHTOKUNNAN KOKOONPANO

Ronny Rönnqvist
Naoko Shibayama
Mirja Paatero

puheenjohtaja

p. 90-595068

varapuheenjohtaja
sihteeri

p. 90-491039
p. 90-571541

Akiko Aho

rahastonhoitaja

p. 90-5653825

Aili Vehviläinen

jäsen

p. 90-787011

Laura Lappalainen

jäsen

p. 90-637036

Sari Helkala

jäsen

p. 931-530898

Stefan Westin

varajäsen

p. 90-4550715

Riitta Rouhiainen

varajäsen

p. 90-712014

JÄSENMAKSU on 70 mk ja liittymismaksu 20 mk,
OSOITTEENMUUTOKSET

ilmoitetaan sihteerille: Japanilaisen kulttuurin

ystävät ryf P1 305, 00101 Helsinki.
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Julkaisija
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry

P1 305, 00101 Helsinki
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