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«MENNEEN AJAN" MIETTEITÄ...

Aloitan tällä kertaa kirjoitelmani lyhyellä yhteenvedolla yhdistyk
semme tapahtumista toimikaudella 1982. Yleisohjelmassa on ollut
neljä esitelmätilaisuutta, musiikkituokio, konsertti, no-teatteriesitys sekä kaksi pienempää ja kaksi suurempaa yhdessäolotapahtu 
maa. Harrastuspiiritasolla on kokoonnuttu kirjallisuuden, kukkienasettelun, kalligrafian ja musiikin merkeissä, ja kieliharjoittelua
on järjestetty kielipallokerhon ja kielileirin muodossa. Yhdistyk
sen sisäinen tiedotustoiminta on koostunut neljästä jäsenlehdestä
ja kolmesta välitiedotteesta. laajemmalle lukijakunnalle tarkoitet
tua Hashi-lehteä on ilmestynyt kaksikin numeroa, joiden lisäksi
toimitettiin bibliografia suomen kielellä ilmestyneestä japanilai
sesta kirjallisuudesta. Edelleen julkaistiin toinen painos Tadaaki
Kawatan Japanin kieli -oppikirjasta. Unohtaa ei myöskään sovi nöteatterivierailun yhteydessä järjestettyä, kaikki huomattavat tie
dotusvälineet kattanutta ti edo tuskampan jaa. Yhdistyksen esite,
kirjepaperi ja -kuoret on painatettu palvelemaan tarpeita yhdistyk
sen tunnetuksi tekemisessä. Yhdistyksen kirjastoa on kartutettu
määrätietoisesti uusien hankintojen sekä lahjoitusten turvin.
Yhdistys on myös seurannut valppaana ajankohtaisia kulttuurivaih
toon liittyviä kysymyksiä ottaen kantaa ja antaen lausuntoja aina
tarpeen vaatiessa.
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Mitä mieltä Sinä olet? Varmasti on muitakin selityksiä, ja niiden
yhtaikainenkin esiintyminen on toki mahdollista. Kirjoitukseni pää
asiallisena tarkoituksena onkin keskustelun herättäminen. Mieles
täni yhdistyksen jäsenlehden tarjoama mahdollisuus jäsenten väli
seen ajatustenvaihtoon on jätetty täysin hyödyntämättä. ( Onko ken
ties luentotilaisuuksien heikolla yleisömenestyksellä ja keskuste
lun puutteella sama selitys? ) MRivijäsenistö;'** ei tietenkään voida
pakottaa kirjoittamaan, mutta johtokuntalaiset voidaan! Ehdotankin
siis, että ensi toimikaudella tämä puheenjohtajan palsta korvataan
johtokuntalaisten palstalla, jolta muillakin toiminnasta vastaavilla
henkilöillä olisi tilaisuus mielipiteenilmaisuun.
Tammikuun 22. päivä tarjoaa kaikille jäsenille keskustelumahdolli
suuden: JKY:n yleiskokous alkaa klo 14 lallukan taiteilijakodissa.

Omalta osaltani joudun tuolloin jättäytymään sivummalle yhdistystehtävistä, sillä Suomen rannikoiden puolustus kaipaa ratkaisevaa
vahvistusta (J). Olen ollut yhtäjaksoisesti yhdistyksen johtokun
nassa sen perustavasta kokouksesta lähtien ( 21.10.1978 ), joten
ehkä olisi jo muutenkin aika tehdä tilaa uusille voimille. Pyydän
kin saada kiittää siitä luottamuksesta ja tuesta, jota olen jäse
nistöltä menneinä vuosina osakseni saanut. Toivotan seuraajalleni,
uudelle johtokunnalle sekä koko yhdistykselle menestystä juhla
vuodelle 1983 - yhdistyksemme viidennelle toimikaudelle.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy
huhtikuussa. Siihen tarkoi
tettu aineisto pyydetään lä
hettämään päätoimittajalle
10.3. mennessä.
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Tsutomu Kuwaki: SOTA-AJAN VAIHTO-OPPILAAN ELÄMÄÄ EUROOPASSA
(Chuo Shinso nro 621,1981 Tokyo, hinta 420 yeniä.)

Professori Kuwaki on filosofi, jonka oppi-isä on Heidegger,
Hän lähti Saksaan vuonna 1939 vaihto-oppilaana. Sen jälkeen
hän vuoden 1942 syksystä vuoden 1944 kevääseen saakka opetti
Helsingin yliopistossa japanilaista kulttuuria ja kieltä. Martta Keravuori oli hänen parhaita oppilaitaan.
Kirja nojaa tarkkoihin päiväkirjamerkintöihin, joten se on arvokas myös dokumenttina, Kirja antaa hyvän kuvan sen ajan suurista
yliopistomiehistä N eväniinnasta, Linkomiehestä ja Ramstedtj sta.
1941 alkaneeseen jatkosotaan kutsuttiin sekä or)jskelijät että
heidän onettajansa ja yliopisto suljettiin. Jäljelle jääneet mie
het olivat harvassa, joten naiset kuljettivat -raitiovaunuja, häm
mästelee kirjoittaja. (Nykyään H:gin kaupungin liikennelaitoksen ：
naiskuljettajat ovat jar)anilaisturistien ihmettelyn kohde.)
Tuo talvi oli erikoisen kylmä ja Itämeren naksun jaan takia avus
tuksia tuovat laivat myöhästyivät. Maasta tuli kirjaimellisesti
HINRANDO ( hin=köyhä). "Huhu kertoi, että Saksasta sokeria tuova
laiva oli matkalla upotettu, joten sokerin jakelua vähennettin
huomattavasti. Siihen aikaan tuli myyntiin pieniä hopeisia soke
riastioita, joihin mahtui vain muutama pala kerralla. Näitä käy
tettiin, kun taloon tuli vieraita.H
Sodanaikainen elämä oli Japanissa vielä paljon vaikeampaa kuin
Suomessa. Mutta sodan jälkeen 40 vuoden aikana on Helsigissä,
Tokiossa ja Sapporossa pidetty Olympialaiset. Huoleksi on muodos
tunut sokerin liikakäyttö. Saattaa olla parempi, että sokeria on
hiukan liian vähän. Hartaasti toivon kuitenkin, ettei enää tule
aikaa, jolloin nuorukaisten käsistä ryöstetään kynät ja vaihdetaan
ne aseisiin.
Tomoko Kataoka
käänt. MM

POHJOISMAIDEN JA JAPANIN TAIDETEOLLISUUSNÄYTTELY
Ishikawan läänissä sijaitseva Kanazawan kaupunki täytti tänä
vuonna 400 vuotta. Juhlintaan liittyi erikoinen tapahtuma: Pohjoismaitten ja Japanin taideteollisuutta esittelevä suuri näyttely.
Näyttelyyn oli kutsuttu edustaja jokaisesta Pohjoismaasta, Suomesta
tekstiilitaiteilija PÄIKKI PRIHA. Päikki on kertonut lehteämme var
ten sekä näyttelystä että matkan antamista vaikutelmistaan.
Glen tähän tiivistänyt pääpiirteet keskustelustamme.
Ishikawa on kuuluisa traditionaalisen käsityöteollisuuden keskus,
missä toisin Kuin monilla muilla alueilla perinne elää yhä voi
makkaasti. Huoli tulevaisuudesta on kuitenkin tosiasia näilläkin
seuduilla. Ennakkoluulottomaan tapaan ishikawalaiset ovat alkaneet
virittää keskustelua ja toimintaa traditionaalisten tietojen ja
taitojen puolesta. Motoksi toiminnalle on otettu n kehitys ja kansainval isyys1*.
Yhteinen näyttely kaukaisen Pohjolan kanssa oli ilmeisesti tarkoi
tettu uusien ajatusten avaajaksi. Niinnä näyttelyn yhteyteen oli
järjestetty yksi kokopäiväinen symposium, pienempiä keskusteluti 
laisuuksia oli useita.
Näyttely kesti kuusi päivää 8 -13.10. Suomalaisia osallistujanimiä
oli n. 40• Järjestelyt olivat erittäin hyvät ja tavaroiden esille
pano kaunis。 Mielenkiintoista oli se, että vain hopeat olivat vitreeneissä, muut tavarat aivan irrallaan. Tavaroiden katoamista ei
ilmeisesti tarvinnut pelätä. Viikon aikana näyttelyä kävi katsomas
sa noin 100 000 henkilöä.
Lopuksi muutamia Päikille esittämiäni kysymyksiä vastauksineen.

Kysymys: Mikä on traditionaalisen muotokulttuurin tämänhetkinen
tila Japanissa?
Vastaus: Japanissa trad iti onaalinen ja moderni muodostavat selvät
vastakohdat, ovat erossa toisistaan.Tästä on hyvä esimerk
ki japanilainen hääpari, joka ensin aina pukeutuu vanhoi
hin seremoniallisiin kimonoihin ja hetken kuluttua ilmes
tyy vieraiden eteen länsimaisissa hääpuvuissa.
Ehkä tämä jako on pystynyt säilyttämään perinteitä, joiden
ala kuitenkin tuntuu jatkuvasti supistuven. Katoamisen
vaara ja säilyttämisen tärkeys on tajuttava. Pelkkä raha
ei tähän tuo ratkaisua, mutta mielestäni koulutuksen osa
on tärkeä. Ihmisille on opetettava, mikä on kaunista, mikä
on arvokasta,»

Kysymys: Japanilaista kulttuuria punnitessa tulee usein mieleen
kysymys: mikä on taidon ja taiteen ero?
Vastaus: Meillä taide käsitetään uutta luovana, Japanissa esimerkik
si perinteisissä lakkatöissä taito, tekninen toteutus on
täydellinen. Usein yksi henkilö tekee työstä vain yhden ja
aina saman osan, johon hänellä on vuosien koulutus ja ko
kemus. -Meidän lasitehtaillamme toimii teollisesta tuotan
nosta erillään taiteilija, joka apulaisineen kokeilee ja
luo uutta. Ehkä Japanissakin olisi hyvä kokeilla enemmän
uutta ja modernia, jonka pohjana olisi oma japanilainen 一
taito ja tekniikka. Tietenkin nyt jo on taiteilijoita, jot
ka toimivat näin.
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kysymys: Voiko yksittänen taiteilija ansaita elantonsa suurinpiir
tein omilla ehdoillaan Jananispa?

Vastaus: Voi.
iroko ratanabe on hyvä esimerkki. Hän on todella
H
arvostettu sekä omassa maassaan että kansainvälisestikin 。
Vierailin hänen monipuolisessa ja inspiroivassa ateljees
saan.
Kysymys: Antoiko matkasi sinulla taiteilijana jotakin uutta?

Vastaus: Tottakai. Noin kaukana ja erilaisessa kulttuurissa alkaa
nähdä uudella tavalla, aukeaa uusia aloja. Esteettisyys
teki valtavan vaikutuksen.

Kysymys: Lähtisitkö uudestaan?

Vastaus: Toivon sydämestäni, että, pääsisin muutamaksi kuukaudeksi
johonkin kouluun, vaikka Kanazawa Collage of Art*iin,
oppimaan heiltä ja ehkä itse vastaavasti opettamaan suo
malaisia taitoja. Opettaja. - ja oppilasvaihto olisi var_masti mitä hedelmällisintä.
Mutta solkikengät jätän seuraavalla kerralla kotiin.
MM

Näyttelyssä oli
yhteensä yli 5000
teosta sekä
Pohjoismaista
että Japanista.
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FINNAIRIN JAPANI-SEMINAARI [

Finnair aloittaa lennot ensi keväänä Helsingin ja Tokion välillä.
Yhtiö kouluttaa ne henkilöt jotka joutuvat näiden lentojen kanssa
tekemisiin. Koulutettavia on noin tuhat, Myös yhtiön ulkopuolisia
koulutetaan jonkin verran.
Minut oli kutkuttu Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry:n jäsenenä
ja joululcuun 14. päivänä olin Finnairin Ilmailuopistolla koko päi

vän kestävässä seminaarissa.
Aluksi kouluttaja Säde Antila kertoi miehistön ja matkustajien lentokenttämuodol1isuuksista Naritassa.
Varsinaisena luennoitsijana oli Ilmari Vesterinen Jyväskylän yli
opiston kansatieteen liitokselta. JKY:n jäsenet muistavat varmaan
luennon jonka hän piti Helsingin yliopistossa palattuaan vuoden kes
täneeltä Japanin tutkimusmatkaltaan.
Seminaarissa käsiteltiin Japania hyvin laajasti: japanilaisten al
kuperä, rotuominaisuudet, historian eri kaudet, perheen ja yhteisön

merkitys, uskonnot, vähemrnistöt, tavat, työelämä, kieli ja juhlapäi
vät.
Välillä näytettiin kolme filmiä jotka kertoivat kymmenen päivän kier
tomatkasta Japanissa, kulttuurista sekä nykyajan teknologiasta ja
traditioista.
Iltapäiväkahvin tilalle tarjottiin japanilaista teetä joka tosin
joidenkin mielestä oli suomalaiseen makuun liian laihaa.
Osanottajia oli melkein 40.- Seminaarilaiset tuntuivat olevan kovin
kiinnostuneita Japanista ja japanilaisista. Kulttuurieroja todettiin
olevan mutta niitä ei koettu ylivoimaisiksi.
Kielivaikeudet ovat suurimmat esteet sujuvalle kanssakäymiselle •
Lennoille tulee kuusi japanilaista lentoemäntää - kaksi joka vuo
rolle- joiden apu varmasti tulee olemaan tarpeen suomalaisille virkatovereilleen.
Minulla on ollut useamman vuoden ajan suunnitelmissa matka Japaniin
mutta en ole voinut toteuttaa sitä. Sain tämän kurssin aikana sellai
sen matkakuumeen että se ei taida parantua muutoin kuin matkustamalla
Japaniin. Ehkä ensi syksynä..........
Helena Gray
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こやし〇珞理

こやしの・・方

KIRJOJA

Samppa Lahdennerä
Kyllikki Villa:

Matkailijan Japani

Kirja ilmestyy tammikuun nuolessavä] issä. ；＜i sisällä hotellin
luetteloita, hintoja jne., vaan lähinnä tietoja ja tunnelmia
Japanista. Tekijöiden mukaan n pakinoiva matkaopas"。

Yrjö Seppälä:
Buddhalainen vaihtoehto
Julkaisija: Mundus-kirjät,112 sivua, ovh 59 mk.
Kirjan kirjoittajan tausta ja aihe ovat mielenkiintoinen yhdis
telmä: Yrjö Seppälä on Suomen eturivin systeemitutkijoita.
Johdannossa hän sanoo: ” Buddhalainen ja tieteellinen maailman
katsomus vastaavat yllättävän hyvin toisiaan". Samaa on sanonut
mm. Erich Fromm myöhemmän iän kirjoituksissaan.
Seppänen sanoo johdannossa myös, että hän kirjoittaa buddhismista
subjektiivisesti. Tämä on tietenkin hyvä muistaa kirjaa lukiessao

ARTIKKELEITA
Kotilieden marraskuun numerossa 22 on Kyllikki Villan artikkeli
Japanin lapsista.

KIRJASTOSTAMME

JKY:n kirjasto on muuttanut ja sijaitsee osoitteessa:
Riitta Rouhiainen
4・linja 18 A 2
00530 Helsinki 53

Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien
laitoksen kirjasto Orientalia on myös meidän jäsentemme käytet
tävissä. Kokoelmassa on huomattava määrä eri aloja käsittelevää
kirjallisuutta. Kannattaa käydä tutustumassa.
Osoite: Fabianinkatu 24 B, 2. krs, H:ki 1 〇
Puh.:191 2224 / amanuenssi
Kirjasto on avoinna ma-pe 8-20, la 8-14.
Orientaliassa käviöiden käytössä on myös kaksi lukusalia. Lai
naamisesta aina neuvoteltava erikseen amanuenssi Halenin kanssa.
Tutustukaa seinälle kiinnitettyihin sääntöihin.
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KEVÄÄN
TAPAHTUMAT

MYYJÄISET

BUDDHISMI-SEMINAARI

Amanuenssi Harri Halen on lupautunut vetämään seminaarityyppisen
tilaisuuden aiheena BUDDHISMI. Hän pitää lyhyen alustuksen jonka
jälkeen osanottajat jatkavat keskustelemalla ja kyselemällä.
Seminaari pidetään jonakin lauantaina helmikuussa. Paikka ja
tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.

PS.
Jos talaisuus onnistuu hyvin, voimme ehkä jatkaa myöhemmin saman
aiheen parissa. Valmistelkaa kysymyksiä.

Kevään kirjallisuusillan aiheena on iki-ihana Shikibu Murasakin
Genjin tarina. Toisen osa suomennos TUULI MÄNNYISSÄ on hankittu
myös yhdistyksen kirjastoon, mistä sitä saa lainata.
Tällä kertaa kokoonnumme Marjatta Masudan luona.
Aika: 25.3 klo 18.う〇.
ヽ
Osoite: Tuhkimontie 7-9 D 25, H:ki 82・ Tervetuloa：

笞"歸arを心・編蹄?切
机遢泛擦#.“、小或制客勰还

ELOgm
Ilouutinen japanilaisen elokuvan ystäville: Suomen elokuva-arkisto
on ottanut ohjelmistoonsa KENJI MIZOGUCHI-sarjan. Näytökset ovat
tammi-helmikuussa. Alla esityspäivät, japanilaiset nimet + enem
män tai vähemmän viralliset suomennokset. Viimeiseksi merkitty luku
on elokuvan valmistumisvuosi.
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Kalpean kuun tarinoita
UGETSU MCNCGATARI
o ・haru - naisen tie
SAIKAKU ICHIDAI ONNA
Tokio-marssi
TOKYO KOSHINKYOKU
Osen - paperintaittaja
ORIZURU OSEN
Kaskaadien valkoiset juovat
TAKI NO SHIRAITO
Unikukkia
GUBIJINSO
Miyamoto Musashi
MIYAMOTO MUSASHI
Kuuluisa Bijomaru-miekka
MEITO BIJGMARY
Naisen voitto
JOSEISHORI
Tokio-marssi
TOKYO KOSHINKYOKU
Osen-paperintaittaja
ORIZURU OSEN
Näyttelijätär Sumakon rakkaus
JOYU SUMAKO NO KOI
Kaskaadie n valkoiset juovat
TAKI NO SHIRAITO
Yön naiset
YORU ONNATACHI
Unikukkia
GUBIJINSO
Neiti Oyu
OYUSAMA
Rouva Musashino
MUSASHINO FUJIN
Häväisty nainen
UWASA NG ONNA
Miyamoto Musashi
MIYAMOTO NiUSASHI
Shindo:
KENJI MIZOGUCHI NO KIRCKU
Dokumentti Kenji Mizoguchista
Rouva Musashino
MUSASHINO FUJIN
Intendentti Shanso
SHANSO DAYU
Ilojen alue
AKASEN CHTTAI
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