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Hyvä jäsen,_
Juuri päättynyttä yhdistyksemme kolmatta toimintavuotta voitaneen 
luonnehtia jonkinlaisen vakiintumisen kaudeksi. Aikaisempina vuo
sina omaksuttuja toimintamuotoja käyttäen on pyritty järjestämään 
vaihtelevaa ja kiinnostavaa ohjelmaa 'jokaiselle jotakin' -tyy
liin. Toiminnan haarautuneisuus ja runsaus on tosin saattanut he
rättää epäilyksen siitä, että yhdistyksen politiikkana olisi laa
dun korvaaminen määrällä. Nuorella yhdistyksellä ei kuitenkaan 
mielestäni ole varaa lähteä sulkemaan ovia tai korottamaan kyn
nyksiä liian aikaisessa vaiheessa: kyllä laatuakin alkaa löytyä, 
kunhan ensin määrästä on pidetty kylliksi kauan huolta. (

Vuosi sitten tällä samalla palstalla toin julki huolestuneisuute
ni yhdistyksemme taloudellisten toimintaedellytysten turvaamises
ta. Kahoitusongelmat voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä 
ovat luonteeltaan senlaatuisia, ettei niitä koskaan vuiaa pitää 
lopullisesti ratkenneina, mutta kuluneelle kaudelle mantul usei
takin myönteisiä kehityspiirteitä. Suomen opetusministeriö on 
selvästi päättänyt varautua tukemaan Japanin kanssa solmittuun 
kulttuurisopimukseen liittyviä hankkeita, mistä osoituksena oli 
keväällä yhdistyksellemme myönnetty apuraha. Tadaaki Kawatalta 
olemme saaneet arvokkaana lahjoituksena hänen kirjoittamansa Ja
panin kieli -oppikirjan koko painoksen. Kirjan myyntituloilla on 
johtokunta päättänyt perustaa erityisen rahaston, jonka varojen 
käytöstä tullaan keskustelemaan yleiskokouksessa. Marraskuussa 
järjestetyt myyjäiset osoittivat, että myös jäsenkuntamme pystyy 
vaikuttamaan merkittävästi toimintamme rahoittamiseen. Erityisen 
kunniamaininnan myyjäisten onnistumisesta ansaitsee Helena Gray 
ja hänen johtamansa järjestelytoimikunta. (

Johtokunta kiittää kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta. Neljäs 
toimintakautemme alkaa koko vuoden aikana, järjestettävistä tilai
suuksista tärkeimmällä - vuosikokouksella, joka pidetään Lallukan 
taiteilijakodissa 2う. tammikuuta klo 14.ehkä kankea kokuuskäytän- 
tö sokaisee joitakin siinä määrin, että itse kokouksen asiasisäl
tö jää havaitsematta. Yleiskokouxset eivät kuitenkaan ole pelkkää 
rutiinia. Ei kai voida pitää yhdentekevänä sitä, minkälaiset toi
mintaohjeet uudelle kaudelle määritellään ja ketkä valitaan niiden 
toimeenpanosta vastaamaan. Vastuun kantaminen JKY:n tulevaisuu
desta kuuluu jokaiselle jäsenelle!
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T A PAHTUNUTTA

VIERAILU ASAHIKAWASTA
Viime syksynä vieraili Suomessa ryhmä Hokkaidon Asahikawa- 
kaupungista.2〇•11.1981 saapui Helsinkiin järjestyksessä toinen 
saman kaupungin lähettämä ystävyysryhmä, tällä kertaa vetäjällään 
apulais-kaupunginjohtaja. Helsingin osalta vierailu sujui hyvin 
paljon samoissa puitteissa kuin edellisenäkin vuonna. Japaninkie- 
len taitoisia suomalaisiä oli kutsuttu hotelli Presidenttiin vie- 
raiden kanssa yhteiselle illalliselle. Päivän mittaan oi ivat Asahi-( 
kawalaiset tutustuneet nääkaupunkimme nähtävyyksiin ja joidenkin 
laitosten, mm. Invalidisäätiön, toimintaan.Näin heille oli kerty
nyt runsaasti pohjaa hyvinkin yksityiskohtaisille kysymyksille, 
joihin paikalla olleet suomalaiset yrittivät parhaansa mukaan vas
tata. Helsingistä Asahikawalaisten matka jatkui Tampereelle, Turkuun 
ja sieltä edelleen muihin Pohjoismaihin.
Japanilaiset usein syyttävät itseään nurkkakuntalaisesta mentali
teetista. Jos tässä on perää, niin ihailtavan innokkaasti he aina
kin pyrkivät tästä "pahasta” eroon.Ei taida löytyä Suomesta kaupun
kia, joka voisi lähettää esim. Japani-Korea-kiertueelle vuosittain, 
jos ei kolmeakymmentä, niin kolme henkilöä solmimaan eläviä kontak - 
teja.

PROF. FUTATSUKA LUENNOI

2.12 luennoi tohtori Makoto Futatsuka yhdistyksemme jäsenille 
aiheenaan MJapanilainen terveydenhoito ja sosiaaliturva'1. 
Tohtori Futatsuka toimii Japanissa Kumamoton Yliopistossa.
Suomessa hän on Japanin opetusministeriön stinendillä,ja tutkii 
täällä Suomen työterveysoloja.

PIKKUJOULU

JKY:n pikkujoulu vietettiin tavanomaiseen tapaan 12.12.1981.Ohjel 
massa oli mm. poliittinen tiernapoikaparodia ajankohtaiseen presi
denttipeliin liittyen sekä sketsi, joka teki paljastuksia joulupu
kin sydämenasioista. Hauskuutta siis riitti.
Kunniavieraana oli suurlähettiläs Yamaguchi vaimoineen. Hän muis
tutti mieliin tulevan kevään japanilaisia tapahtumia. Näitä ovat 
muun muassa:

Filmi Kagemusha elokuvateatteri Ritzissä 3.2. klo 13.30
Yoshiko Arain konsertti helmikuussa

Japanilaisen uudenvuoden laulukilpailun filmiesitys Suurlähetys
tössä maalis-huhtikuussa

No-teatterin vierailu kesäkuussa
Tapaamisiin näisää merkeissä! Tarkempia tietoja saadaan kevään ku
luessa. Seurailkaa myös päivän lehtiä.
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♦
Shobu-kain budo-esitys

ovet avattiin klo 14, ryn
täsi yleisöä sisään sankoin 
joukoin.
Tungosta kirjatiskin äärellä.,

♦ Varsinkin japanilainen ta
vara teki kauppansa. 
Arpajaispöytä tyhjeni en
simmäisenä ・



Syksyn suurtapahtuma, myyjäiset yhdessä Nippon Clubin kanssa Toime
lan Vapaaopistossa 8.11 .1981 onnistuivat loistavasti. Näin kertoo 
tapahtuman henki ja sielu Helena Gray (yläkuvassa).
Taloudellinen tulos ylitti odotukset ja kaikki sujui hienosti. Kii
tokset kuuluvat paitsi työryhmälle myös kaikille, jotka toivat ta
varaa ja osallistuivat tapahtumaan paikan päällä. Japanilaisten 
jäsenten asiantuntemus oli avuksi kun yleisö tivasi tietoa japani- 
laisista tavaroista.
Se vähä mikä jäi myymättä on laitettu siemeneksi ensi vuotta var
ten.



ö

JAPANIN HORISONTTI
erittäin tehokkaiden tiedotusvälineiden johdosta pyyhkäisee japa
nilaisten yli milloin minkä.kinlainen tieto-, tunne- tai ajatusaalto. 
Eräs näivänpolttavista aiheista on kasvatus ja koulutus. Kaikki 
japanilaiset tietävät, että kriisitilanteeseen on saavuttu; meille
kin on asiasta näkynyt värikkäitä kir?oituksia lehdissä. Yleensä 
koko koulusysteemistä annetaan varsin vavahduttava kuva. Cnin- 
td elle astuttuaan ei koulupukuun pukeutuneiden nikku taaneroiden 
elämään juuri muuta mahdu kuin opiskelua koulussa, läksyjen lukua 
kotona, treenausta njukuissa**. Tällaisesta seuraa jo lapsuusiässä 
elämänkuvan kaventuminen, stressiä, neurooseja. ,Marraskuun "Shukan Asahi1' nimisessä viikolehdessä on arvostelu ( 
kirjasta, jonka kanta japanilaiseen koulutukseen eriää viime aikoina 
totutusta. Kirjan on kirjoittanut amerikkalainen sosiologi William 
Cummings, joka toimii Chicagon yliopistossa apulaisprofessorina. 
Hän tutki vuoden ajan Kiotossa ja sen lähistöllä olevia ala-asteen 
kouluja ja tältä pohjalta kirjoitti kirjan nJapanilainen koulu". 
Kirjan arvostelussa sanotaan professori Cummings zin pitävän varsin
kin japanilaisen koulun ala-astetta erinomaisena. Keski-ja yläasteel
la hän myöntää olevan ongelmia.
Seuraavassa ottei ta kirjoituksesta vapaasti käännettynä: Professori 
Cummings *in mukaan ala-asteen opettjät kohtelevat kaikkia onni laita 
tasavertaisesti. Oppilaiden tietojen edistäminen nn hAil1e kutsu
mustyötä. .. Koulutukseen pohjautuen on Japanissa onnistuttu luomaan 
hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta, missä luokka-ja tuloerot ovat pieniä. 
Erityistä kiitosta saa osakseen "dotoku kyoiku".(Kanji-merkkien mer
kitys: do=tie, toku=hyve,kyoiku=koulutus. Englanniksi tämä on kään
netty "moral education", mikä suomeksi olisi siveysopni. Varsinai
sen sisällön voisi ehkä ilmaista näin:käyttäytyminen jokapäiväises
sä elämässä.) "Dotoku kyoikun" esimerkiksi sopii kouluruokailu. 
Oppilaat hoitavat itse vuorotellen kaiken paitsi ruoan valmistuk
sen. Kouluissa ei yleensä ole siivoojia, vaan koulu-alueen kunnos
sapito on yhteisesti opettajien ja o-onilaiden harteilla. Cn luon
nollista, että koulun rehtori osallistuu muiden opettajien ja oppi
laiden kanssa rikkaruohojen kitkentään tai portaitten lakaisemiseen. 
Oppilaiden väliset riidat pyri tään ratkaisemaan puhumalla. Vaivaa 
välttämäättä kokoonnutaan keskustelemaan asiasta niin usein, että 
ratkaisu syntyy. Näin loppujen loruksi ei usein tarvitse rangaista 
ketään. Anteeksipyyntö on ainoa, mitä vaaditaan. (
Arvostelun kirjoittaja varoittaa kuitenkin japanilaisia lukijoi ta 
vaipumasta omahyväisyyteen. Professori Cummingszin tarkoituksena 
on amerikkalaisen koulutussysteemin tutkiminen vertaamalla sitä 
japanilaiseen. Kirjassa on annettu japanilaisesta puolesta liian 
ihannoiva kuva. Tästä huolimatta kirja avaa uusia katsantokantoja 
japanilaisellekin lukijalle.
Kirjoituksen kirjoittaja huomauttaa lopuksi, että kun romutetaan 
vanhaa ja yritetään luoda uutta parempaa, täytyy muistaa säilyttää 
se hyvä, mikä on jo olemassa.

m
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TAPAHTUU ULKOMAILLA
JAPANILAINEN TEATTERI TUKHOLMASSA

Omoitsutsu Muistellessani
Nureba ya hito no nukahdin: hän ilmaantui
Mietsuramu luokseni heti.
Yume to shiriseba Jos uneksi tiesin sen,
Samezaramashi wo en olisi herännyt.

(suom. T. Anhava) 
Näin kirjoitti Ono no Komachi, 800-luvulla elänyt maineikas 
japanilainen naislyyrikko. Liekö kirjoittanut vanhuutensa 
yksinäisyydessä? Legendan mukaan Komachi oli kaunis ja kau
neudestaan ilmeisen tietoinen, koskapa hyIkäsi avioliitto- 
tarjouksen toisensa jälkeen odottaessaan, turhaan, hallit
sijan mielenkiinnon heräämistä. Aika kului ja kauneus katosi. 
Komachi päätti päivänsä kerjäävänä kiertolaisena.
Komachin kohtalo on jättänyt jälkensä kirjallisuuteen ja an
tanut aiheen m.m. useampaan no-näytelmään, sekä klassikoiden 
Kannamin ja Zeamin käsialaa oleviin että moderniin Mishima 
Yukion versioon. Myös avantgardistista teatteria aihe kiinnos
taa. Se nähtiin Akasakasta kotoisin olevan Tenkei Gekijyo- 
ryhmän vieraillessa Tukholmassa marraskuun puolivälissä. Näy
telmän Komachi Fuden käsikirjoitus on ryhmän johtajan Öta 
Shogon.
Näytelmän Komako ja legendan Komachi eivät ole identtisiä, 
mutta viitteet ja yhtäläisyydet luovat tarinan erikoislaatui
sen mystisen tunnelman ja antavat sille sen yleisinhimillisen 
luonteen. Komako on nykyajan eläkeläinen: yksinäinen, mutta 
myös pieneen vuokra-asuntoonsa eristäytyvä, menneisyydestään 
elävä vanha nainen. Ote todellisuuteen on voimaton. Pikamaka- 
roonikeiton valmistaminen sujuu automaattisin liikkein, naa
pureiden metelöinti ja vuokraisännän yhteydenotto sekoittuvat 
uniin entisistä rakastetuista.脫Mielikuvitusmaailmassa nuoruus 
palautuu, lihakset kiintenevät ja viehätysvoima tehoaa juuri 
toivotulla tavalla.
Komakon rooli on alunperin kirjoitettu monologin muotoon, 
mutta näyttämöllä hän ei sano sanaakaan. Tällä Öta haluaa ko
rostaa sekä sanojen rajallista kykyä ilmaista ajatuksia että 
sitä miten täynnä äänetöntä puhetta hiljaisuus voi olla. Ja 
todella: aina siitä lähtien kun Komako/Sato Kazuyo näytelmän 
unenomaisuutta luonnehtivaa varvastekniikkaa käyttäen hyvin 
hitaasti liukuen etenee kohti keskinäyttämön tatamipäällys- 
teistä koroketta,on katsojan mieli kuin kaukokirjoitin joka 
lakkaamatta reagoi lähettäjän impulsseihin.
George Banus, eräs täällä juuri päättyneen Meyerhold-sympo- 
siumin osanottajista, väitti avantgardistisen teatterin jät
täneen 'korkeammat kulttuuripiirit' pään ja sydämen, ja 
siirtyneen alemmaksi suolten ja sukupuolielinten seudulle - 
jota ei aikaisemmin kulttuurin piiriin kelpuutettu. Vaihtunut 
näkökulma kieltämättä selittää klassisen no-teatterin Komachi- 
hahmon ja avantgardistisen teatterin Komakon välistä eroa. 
Runollisuus on kuitenkin tallella, esimerkiksi näytelmän lop
pupuolella, kun Komako hidastetuin liikkein kohottaa kätensä 
ja puhaltaa kämmeneltään todellisuuden viimeisetkin rippeet.
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THE GREAT JAPAN EXHIBITION LONTOOSSA
Japanin kulttuurista kiinnostuneelle Lontoo on syys- ja talvi
kaudella 1981 /82 todellinen Mecca. Tarjolla on nimittäin 
valtava vanhan Japanin tietopaketti nimeltä n Japan in Britain 
1981/82 ”， jonka huipentuma on loistava katsaus Edp-periodin 
kulttuuriin n The Great Japan Exhibition. Art of the Edo 
period 1600-1868 n. Tämä The Royal Academy of Arts' in tiloissa 
(kivenheiton päästä Picadilly Circus'ista ) järjestetty näyt
tely on jatko kuuluisille Tutankhamon- ja Kiina-näyttelyille 
ja on laajin Japanin ulkopuolella koskaan esitetty katsaus 
Edo-kauden kulttuurista.
The Royal Academy'n ja Japan Foundation'in organisoima näyttely 
on tullut maksamaan n. £ 2・ milj. ( pääsponsorina Midland Bank 
International)ja sen suojelijoina ovat HRH The Prince of 
Wales ja HIH The Crown Prince of Japan. Näyttelyn järjestelyyn 
on mennyt aikaa 5 vuotta ja se sisältää taideaarteita yli 200 
yksityisestä ja julkisesta kokoelmasta, mm Keisari Hirohiton 
ja Japanin kansallismuseon kokoelmista. Näyttelyn on suunni-_ 
tellut Japanin tunnetuimpiin kuuluva arkitehti Kurokawa Kish6 
apunaan.Awazu Kiyoshi sekä Alan Irvine.
Resurssit-ovat siis olleet valtavat, mutta tulos onkin näyttävä 
-kerrassaan loistava. Näytteillä on National Treasure/ Impor
tant Cultural Property luokkaa olevia maalauksia, kalligrafiaa, 
lakkatöitä, keramiikkaa, puupiirroksia, kirjoja, aseita ja No/ 
Kabuki-pukuja, joista suurin osa ei ole koskaan ennen ollut 
näytteillä Japanin ulkopuolella. -Moni esine tosin tuntuu 
tutulta entuudestaan, muita vain siksi että niitä on jatku
vasti kuvattu alan kirjallisuudessa.
Näyttely on suunniteltu niin, että se antaa täydellisen läpi
leikkauksen Tokugawa-kauden kulttuurista, sekä kronolo—gisesti 
että aihe ryhmittäin. Ensimmäinen galleria .on omistettu 
Momoyama-perjodille (1568-1600 ), ikään kuin esiharjoitteluksi. 
Sitten seuraa Early Edo 1601-1687, High Edo 1688-1750, Middle 
Edo 1751-1803 ja lopuksi Late Edo (1804-18^8 ン.Näitä galleri- 
oita on yhteensä 11.Omat galleriansa on lisäksi No-puvuilla, 
Edo-kauden viihteellä ja villityksillä sekä kaupunki/maalais- 
kulttuurilla. Sanomatta selvää on, että ulkonaisetkin puitteet 
ovat loistavat - jo pelkkä esineitten esillepano on esteettinen 
elämys. Tässä suhteessa ei ole säästetty vaivaa ja tilaakin on 
ollut riittävästi käytettävissä.
On melkein mahdotonta näinkin lyhyesti tuoda esiin yksitys- 
kohtia näyttelystä, koska taso on Kauttaaltaan hyvin korkea. 
Ehkä suurimman vaikutuksen tekevät suuret pane e1imaa1auk set 
(screens/sliding doors )・ Kanö, Tosa ja Rimpa mestareitten 
työt ovat runsaasti edustettuina,~viimeksi mainituista eri
toten Ogata Korin. Henkilökohtaisesti mieltyin erityisesti 
Maruyama Okyo'n kuuluisaan M Pines in the snow " maalaukseen 
(inK and gold wash/gold leaf on paper, pair of six-fold screens 
each 156* 362 cm , ca.1780, National Treasure )・ 
Toinen vaikuttava maalaus oli näyttelyn eräänä symbolina 
käytetty Nagasawa Rosetsu'n n Bounding tiger " ( ink on paper, 
set os six sliding doors, 4 x 184* 116 and 2 * 180 * 87,1787, 
Important Cultural Property ). Tämä valtava loikkaavaa tiikeriä 
esittävä maalaus on niin vaikuttava, että kuvittelee tiikerin 
koska vain hyppäävän ulos paneelistaan. Kuvaavaa artistin rohke
udelle on, että viimeinen vasemmanpuoleinen paneeli näyttää vain 
n.10 cm verran tiikerin kuonokarvoista.
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Tavallaan vanha tuttavuus oli myös kuuluisan miekkamiehen ja 
Zen- maalarin Miyamoto Musashi'n (1584-1645 ) " shrike on a 
tree-stump n tussimaalaus^ 
Aseita oli näytteillä kymmenkunta miekkaa, kaksi haarniskaa, 
kypäriä sekä hyvin korkeatasoinen kod〇日u/tsuba ( miekan 
metallikoristeet ) kokoelma. Miekoista painui mieleen eri
tyisesti hieno Nagasone Kotetsu Okisato'n tekemä wakizashi- 
(lyhyt miekka ) terä, jossa oli korkeluokkainen horimono 
( kaiverrus terässä ) esittäen lohikäärmettä ja buddalaista 
miekkaa ( ken ) ja bonji'11a kirjoitus Fudo, sekä seuraava 
pitkä testitodistus: n Cut through two bodies, Yamano Kaemon 
Nagahisa; cut through three bodies, Yamano Kanjuro Naganari; 
tested many times on one body, sword number thirty-three n 
( Yamano't olivat kuuluisaa testaajasukua ).
Toinen haarniskoista oli mainekkaalle Momoyama-daimyo'Ile 
Pate Masamune'Ile kuulunut, kokonaan mustaksi lakattu, gomaido 
gusoku~tyylin haarniska - todella vaikuttava Myochin koulu
kunnan työ.
Lakkatöitä oli tietenkin runsaasti edustettuina, koska lakkaus- 
tekniikkaa voidaan käyttää niin moneen eri tarkoitukseen. Eri- 
tysesti painui mieleen vaikuttava , nashiji-tekniikalla tehty 
(kultasekoitettua lakkaa ), Nambu-suvulle kuulunut täydellinen 
astiasto, hyllyineen ja 1ipastoineen, sekä suitsutus- ja simpu- 
kankuoripeleihin tarvittava rekvisiitta 一 todella miniatyyri- 
tekniikan mestarinäytteitä. Miniatyyreistä puheenollen näyt
teillä oli tietenkin myös edustava inro- ja ne_tsukekokoelma.

Kokonaan hopeavärisessä oktagonaa1isessa No-galleriässä 
oli esillä loistokkaita No-pukuja ja naamioita Edo-kauden eri 
aikakausilta. Viihteelle"-ja villityksille ( teatteri, pelit, 
bunraku jne ) omistetun gallerian eräs mielenkiintoinen esine 
oli täydellinen kokoonpantava teehuone ( rokkaen,156 x 232x 
183 cm ). Tämä rikkaitten Osakalaisten kauppiaitten keksintö 
pystyttiin siis kuljettamaan mukanaan johonkin sopivaan paikkaan 
antaen teeseremoniane aivan uudet ulottuvuudet.
Lopuksi mainittakoon viimeisen gallerian keskipiste, Shogun 
Tsunayoshi'n häitä varten valmistettu palankiini ( norimono ) 
- häikäisevä lakkaustaidon mestarinäyte.
Mainittakoon vielä että näyttely pidetään kahdessa osassa: 

Osa I 24.10.1981-20.12.1981 
Osa II 28.12.1981-21.02.1982

Syy on se, että n. 2/3 esineistä tullaan välillä vaihtamaan 
konservointisyistä ( osa esineistä liian hauraita ). Tilalle 
tulevat kuitenkin aivan vastaavanlaiset esineet.
Itse asiassa siis on kysymys kahdesta eri näyttelyistä ja 
suosittelen lämpimästi jokaiselle Lontoon-kävijälle näyttelyssä 
käyntiä. Samalla voi onnistua käynti jossakin n. 80 erikois- 
tapahtumassa n Japan in Britain 1981/82 n puitteissa, joista 
mainittakoon mm Kabuki-vierailu, konsertit, erikoisnäyttelyt, 
demonstraatiot sekä elokuvat ( mm Clavell'in Shogun ). 
Näyttelystä on saatavana myös täysin kuvitettu, 3o5-sivuinen 
luettelo, joka tosiaan on hintansa arvoinen ( £ 5.90 ). 
Sisäänpääsymaksu näyttelyyn ( sisältäen Gallery G-uide'n ) 
on £ 3.〇〇.

Ronny Rönnqvist
1981-12-02

Wagasone Kotetsu: Wakizashin terä
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我ラR黄国普"虽・肥回
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ALKUVUODEN TOIMINTA
23.01.1982
klo 14.00

25.02.1982 
klo 18.00

VUOSIKOKOUS
Lallukan taiteilijakoti
Apollonkatu 1 3

SOSIAALINEN,KLUBI 
Lallukan taiteilijakoti 
Apollonkatu 13

TERVETULOA JÄSENET RUNSASLUKUISINA MOLEMPIIN TILAISUUKSIIN
YHDISTYKSEN TOIMINTAA RAKENTAMAAN1

JAOSTOT JA harrastuspiirit

KIRJALLISUUS Kirjallisuuspiiri kokoontuu 5.2.1 982 klo 19.00
Piki Kuusikon luona, Perustie 1 〇 C 38, Munkki
niemi J Osallistu]ia pyydetään soittamaan etu
käteen puh. 481415.
Aihe on antoisa: japanin kielen äänteellinen 
kauneus ja sointuvuus, joka ilmenee varsinkin 
runoissa. Tomoko Kataoka esittää valitsemiaan 
tankoja, haikuja, vapaamittaisia runoja, proo
saa ym. Sen jälkeen keskustellaan. Tulkkausta 
on luvassa japanin ja suomen välillä.
Japani ja suomi muistuttavat toisiaan vokaalien 
runsaudessa. Mikä estää ottamasta- tässä tilai
suudessa esille myös suomalaista lyriikkaa ver
tailun vuoksi.

IKEBANA
Ikebana-piiri kokoontuu vuoden 1982 alusta läh
tien Pirkko Tuomisen luona. Särkiniementie 2, 
00210 Helsinki 21,puh. 676832.
Uusia jäseniä toivotaan, harrastuksen voi aloit
taa koska vain!

KIELIPALLO

27.1.
10.2.

klo
klo

19
18

3.3. klo 18

Japanilaisia dioja katsomalla puhutaan yleensä 
kuvien esittämistä aiheista:
Perustie 10 C 38 (P-R Kuusikko)
Väinölänk.15 E 64 (Keiko Yoshizaki)
Väinölänk.15 E 64 (Keiko Yoshizaki)

22.2. klo 19

Japanilaisille tarkoitetussa suomen kielellä 
pidettävässä kielipallossa Jan Blomstedt alus
taa teeman "Kieli ja hiljaisuus*:

Väinölänk.15 E 64 (Keiko Yoshizaki)
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KU LTTUURIVINKKEJÄ
kirjallisuus - kirjallisuus -kirjallisuus - kirjallisuus - kirjallisuus

Käännöskirja

"Alvar Aalto -luonnoksia" ilmestynyt japaniksi, käänt. Keiko 
Yoshizaki, Kajima institute, Tokyo, toukokuu -81.

Artikkeleita

Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko: Miksi japanilaiset eivät siirry Iän- , x 
simaiseen kirjoitustapaan. Helsingin Sanomat 20.9.1981 r

Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko: Genji monogatari. Orientaliska stu- 
dier. Stockholm. NrUO,1981

TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV-TV
__________  ________ ___— _ , , E , E , . — . - • --一 ・ ~ 女—^~~~- " - —«<- ■< - !-■■■ > !'•--

TV-2:ssa esitetään keväällä 1982 seuraavat japanilaiset elokuvat:
24.1.Kiertolaiset (Ukikusa) - Ozu
8.5. Tora-san - Jamada

50.5. Myöhäinen kevät (Banshun) - Ozu
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JAPANILAINEN PUHEENVUORO
Junichiro Okura: Millainen on suomalainen?
Muutama vuosi sitten kävin Englannissa yhdessä pienessä kalasta
jakylässä. Minulla oli tarkoitus tavata tai nähdä Bernard Leach, 
kuuluisa englantilainen keraamikko. Sitten menin sinne ja tapa- 
sin onneksi hänet. Hän oli jo vanha, 91-vuotias. Hän oli jo so
kea. Sen ikä ilmeisesti oli aiheuttanut.
Me juttelimme paljon erinäisistä asioista, yhteisistä tuttavista 
ja keramiikasta ja myöskin runoudesta, koska Bernard Leach minun 
mielestäni on erittäin hyvä runoilija ja romaanin kirjoittaja. 
Ehkä hän ei ollut romaanin kirjoittaja vaan esseiden kirjoittaja-( 
na hän on erittäin hyvä. Me juttelimme kaikenlaisista asioista. 
Minä kerroin hänelle, että olen tällä hetkellä opiskelemassa suo
malaista kirjallisuutta Suomessa ja tätä nykyä asun Helsingissä. 
Sitten yhtäkkiä Bernard Leach teki tällaisen kysymyksen:nMillai- 
nen on suomalainen? Kerropas minulle yhdellä sanalla, aivan ly
hyesti ja ytimekkäästi!" Tämä kysymys tuli ihan yhtäkkiä. Tääl
lä Suomessa meiltä kysytään, mitä pidät Suomesta, mitä pidät suo- 

* kysymyksiin minä olen tottunut vastaamaan.
- ......... ' "'" mi-
sellainen zen-mondö eli zen-keskustelun häas- 
tekee oppilailleen. Eli tämä tarkoitti myös

Mie- 
astui 
joten-
Oikeas- 
Ehkä

malaisista. Näihin
Mutta tämä kysymys, Bernard Leachin kysymys, oli toisaalta, 
nusta tuntui siltä, 
te, jonka zen-pappi .. _
sitä, että mitä sinä oikein teet siellä Suomessa ja mitä sinä 
olet saanut suomalaisilta. Minä käsitin, että tämä kysymys oli 
tällainen olennainen, olennaisita asioista.
Minä en oikein osannut silloin vastata hänelle ihan heti, 
tin ja mietin. En löytänyt vastausta. Hän vähän avuksi 
ja kysyi minulta:"Ovatko suomalaiset rohkeita?" Minusta 
kin tuntui siltä, että tämä "rohkea" sana, joka on ollut Leachin 
mielessä, olisi viitannut vähän liikaa sodan rohkeuteen, 
taan suomalaiset minun mielestäni eivät ole niin sotaisia, 
“rohkea" sana pitää paikkansa, mutta jotenkin tällaisesta sävystä 
minä en pitänyt. Sitten minä sanoin Leachille, että kyllä he 
ovat rohkeita. Kuitenkin minusta tuntuu, että heillä on jotakin 
muuta erikoisempaa. Mutta en silloin osannut Leachille vastata.
Sitten lähdin sieltä St. Ivesin kalastajakylästä pois. Kävin 
Genevessä ja Pariisissa tapaamassa kaveriani. Nämä Geneve ja 
Pariisi on yleensä kuviteltu tai ajateltu sellaisiksi oikein hie- \ 
noiksi kaupungeiksi. Niissä kaupungeissa minä en oikein viihty
nyt niin hyvin. Jotenkin aloin kaivata Suomeen. Mietin, mikä 
minua vetää Suomeen takaisin ja olenko tullut niin vanhaksi, että 
kun on vähänkin-aikaa kotoa pois, niin haluaa jo kotiin takaisin. 
Loppujen lopuksi yhtäkkiä siellä Pariisin lentokentällä, kun minä 
lähdin Pariisista Suomeen takaisin, sain sellaisen oivalluksen, 
että mitä varten minä en oikein viihtynyt siellä Genevessä enkä 
Pariisissa. Sain ihan saman tien vastauksen Bernard Leachin kysy
mykseen. Se oli se, että kyllä nämä molemmat kaupungit, Geneve ja 
Pariisi, ovat hienoja kaupunkeja. Jotenkin ihmisetkin ovat taval
laan ystävällisiä, mutta en tuntenut oloani oikein kotoisaksi ys
tävällisyydestä huolimatta. Jotenkin siinä hymyn takana piiloili 
mielestäni jotakin.
Sitten Pariisin lentokentällä minä huomasin sen, että suomalais
ten erikoispiirre tai oikeastaan, jos yhdellä sanalla, aivan ly
hyesti sanottaisiin, minkälaisia suomalaiset ovat, sanoisin tänä 
päivänä sillä tavalla, että suomalaiset ovat rehellisiä, reiluja 
ja reippaita. Ehkä näillä kolmella sanalla minä selostaisin
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Bernard Leachille, vaikka tämä on nyt aivan mahdotonta, koska 
Bernard Leach kuoli tapaamisemme jälkeen seuraavana vuonna touko
kuussa. Mutta jos joku tulee minulta kysymään tätä samaa, niin 
minä vastaisin näin.

16. evening snow in Kanbara

Talviset pionit, 
tylli - kuin 
keskellä hotogisu.lumen

Talvituuli tuivertaa
- voi, olen aivan 

Chikusain näköinen.

)Nukun matkalla, kuuntelen
yön ääniä: onkohan tuo koirakin 
jäänyt talvisateeseen?

Torikauppiaatl
Myyn teille bambuhatun, 
tämän lumisen hatun.

Luminen aamu: 
tuijottelen kaikkea, 
hevosiakin.

BASHÖ, Kapea tie pohjoiseen.
Rotan vuoden_runoretki. 
(Kasshi ginkö)

Suom. Kai Nieminen
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JAPANIA KOSKEVAA KIRJALLISUUTTA
EILISEN JA TÄMÄN PÄIVÄN JAPANI

Valikoima Helsingin kaupunginkirjaston pääkirjastossa olevia Japa
nin historiaa, kulttuuria, yhteiskuntaa ja taiteita käsitteleviä 
kirjoja:

297 Aasian mytologia
Piggott, Japanese mothology.1973.

309 Yhteiskuntahistoria
Nakane, Japanese society.197〇•

369 Talousmaantiede

575

420
427

709

Hedberg, Japani nousee.197〇•
Maddison, Ekonomisk tillväxt i Japan och Sovjet.1971.
Shinohara, Growth and cycles in the Japanese economy.1974.
Naiskysymys. Naisasialiike
Braw, Den gömda solen: en bok om Japan och japanska kvinnor. 
1978.

Aasia (Maantiede)
Rapeli, Näin idän ihmisen - ja vähän muutakin.1964.

Japani (Maantiede)
Barr, Japan.198〇.
Berg & Berg, Uppvaknandet. Japan i dag.1972.
Bolang & Bolang, Rädd för Japan?1978.
Dore, Shinohata: a portrait of a Japanese village.1978.
Fodor & Fisher (eds.), Japan and East Asia.1975.
Gibbon, Japani unohtumattomina kuvina.1979.
Gileney, Japan: the fragile superpower.1978.
Halloran, Japan: images and realities.1977 
Hearn, Cleanings in Buddha-fields.1972. 
Hoare, Japani: maa ja sen kansa.1981.
A hundred things Japanese.1978.
Inmoos, Japan: Tempel,Gärten and Paläste: Einfuhrung in 
Geschichte und Kultur...198〇.
Ishikawa, Imperial villas of Kyoto.197〇.
Japani. Toim. E. Seidensticker ja Lifen toim.1962.
Junkola, Nousevalle auringolle.1967.
Kushida, These splendored isles.197〇.
Lompolo, Junalla Japaniin.1962.
Lundberg, Gaijin. Utlänning i Japan.197〇.
Maraini, Japan: patterns of continuity. 1972.
Minato (ed), Japan and its nature.1977.
Murakami, Guides to Japanese culture.1977.
Naert; Aioina. En bok om Ainu.196〇.
Noh, Modern Japan: land and man.1978.
Reischauer, The Japanese.1979.
Wahlund, Tre samtal om främlingens liv i Japan. 1978.

Yleinen taidehistoria
Taiteen maailmanhistoria 25: Lesoulach, Japanilainen maa
laustaide. 1975.

709.1 Itämaiden taide
Anesaki, Art, life and nature in Japan.1974.
Bildt, Japonica. Bilder av japanska föremäl och upplys- 
ningar därom.1914.



25Egami, The Beginnings of Japanese art.1975- 
lenaga, Painting in the Yamato style.1975• 
Kageyama, The Arts of shinto.1975.
Miki, Haniwa.1974.
Mizoguchi, Design motifs.1975.
Narazaki, Masterworks of ukiyo-e: Sketches and paintings. 
1969.
Narazaki, Masterworks of ukiyo-e: studies in nature.1972. 
Noma, The Arts of Japan vol.1 & 2.1978." 
Okudaira, Narrative picture scrolls.1975• 
Paine, The Art and architecture of Japan. 1955.
Rosenfield & Shimada, Tradition of Japanese art.197〇• 
Stern, Binds, beasts, blossoms and bugs• The Nature of 
Japan.1976.
Suzuki, Masterworks of ukiyo-e: Sharaku.1968.
Takahashi, Masterworks of ukiyo-e: Harunobu.1968.
Yamane, Monoyama genre painting.1975•

720.9 Rakennustaiteen historia
Cram, Impressions of Japanese art and the allied arts.1966. 
Itoh, The Classic tradition in Japanese architecture.1978. 
Nishihara, Japanese houses.1968.
Ooka, Temples of Nara and their art.1975.
Watanabe, Shinto art: Ise and Izumo shrines.1974.
Yamawaki, Japanese house today.1958.
Yoshida, Japanische Architektur.1952.

740.96 Maalaustaide. Aasia
Anno, The unique world of Mitsumasa Anno: selected 
illustrations:1968-1977.198〇.
Bowie, On the laws of Japanese painting.
Hillier, Hokusai paintings.1957. 5rd.ed. 1978.
Hillier, Japanese colour print.
Kanazawa, Japanese ink painting: early Zen masterpieces. 
1979.
Moriya, Die japanische Malerei.1955. 
Takahashi, Ando Hiroshige (1797-1858) 
Takeda, Kanö Eitoku.1977.

749.4 Silhuetit. Paperileikkaukset
Honda, The World of origami.1975.

750.85 Museot. Kokoelmat. Näyttelyt.
Crighton, The floating world Japanese popular prints 
1700-190〇.1975.

754 Puupiirrokset
Hajek, Japanese graphic art.1976.
Hempel, Japanska träsnitt.1965.
Illing, Japanese prints. Form 1700-190〇.1976.
Lane, Images from floating world: the Japanese print 
including an illustrated dictionary of ukiyo-e.1978. 
Whiteford, Japanese prints.1977.

909.61 Toinen maailmansota
Hachiya, Hiro^iman päiväkirja.1967.
Hara et al., Japanilainen hävittäjäkapteeni.1977.
Lifton, Death in life.1968.
Sakai, Samurai, Japanilaisen hävittäjälentäjän muistelmat. 
1962.
Thomas, Döden over Hiroshima.1981.

915 Esihistoriallinen aika
Kidder, Ancient Japan.1977.
Kidder, Early Buddhist Japan.1972.
Kidder, Japan before Buddhism.1959.

919 Kulttuurihistoria
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Toynbee, Half the world. The History and culture of China 
and Japan.1973.

983 Japanin historia
Authority and the individual in Japan: citizen protest in 
historical perspective.1978.
Benedict, Blomman och svärdet.1969.
Bersihand, Geschichte Japans von den Anfängen bis zur Gegen
wart. 1963
Frädäric, Daily life in Japan at the time of the Samurai 
1185-1603.
Great historical figures of Japan, ed. Hyoe & Harper.1978.
Guillain, Japani. Kolmas maailmanmahti.197〇.
Hall, Japan from prehistory to modem times.1978.
Halliday & McGormack, Japanese imperialism today.1973.
Hersey, Hiroshima.1963.
Ishida, Japanese culture.1978.
Kahn, The Emerging Japanese superstate.1973.
Kajima, The Diplomacy of Japan 1894-1922.1977. j
Kajima, The Emergence of Japan as a world power.
Kawasaki, Japan avslöjat.197〇.
Kennedy, A History of Japan.1963.
Livingstone & Moore & Oldfather, The Japan reader I-II. 
I: Imperial Japan 1800-1945. II: Postwar Japan.1976. 
Morris, The World of the shining prince.1969.
Reischauer, Japan: a history of- a nation.
Varley, The Samurai.1974.
Watanuki, Politics in postwar Japanese society.1977.

994 Maantieteen edustajat ja matkailijat
Mullem, Förste svenskan i Japan.1963.

998 Muistelmat
Onoda, Luutnantti Onodan sota.1975.

Seuraava jäsenlehti ilmes
tyy maaliskuussa ja siihen 
tarkoitettu aineisto pyyde
tään lähettämään lehden toi
mitukselle 20.2. mexmessä.
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