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KEVÄÄN TAPAHTUMAT
TEATTERirilRI

Tcatteripiiri vastaa jäsenten ja ulkopuolistenkin odotuksiin 
esittämällä ensimmäisen näytelmänsä 26.02. ja 11.03. klo 19.00 
alkaen Lilla Teatern'ssa, Yrjönkatu 3〇.

Näytelmä on Yukio Mishiman modernien WÖ-näytelmien kokoelmasta 
ja nimeltään HAUTAKIVEN KAUNOTAR.

Ohjaus Keiko Yoshizaki
Esiintyjät Elina Sorainen vanha eukko, Komachi

Pekka laitinen

Ilkka Riippa 1

runoilija, 
kapteeni Fukakusa

Liisa Nuppola
Matti Eronen

rakastavaisia

Anne Kurjenoja
Timo Rajakangas

H

Maria Rintala tt

Seppo Kangaspunta. poliisi
Juha-Petri Tyrkkö tarjoilija

'kerjäläisiä
Äänitehosteet Erkki Moilanen
Näyttämöavusta ja Tuula Hirvisalo

:Lilla Teatern*ssa on vain 250 istumapaikkaa, joten kiinnostu-
■ neiden on syytä varata lippunsa ajoissa.
■ Lippu maksaa 20 mk. .
:Yhteyshenkilö Liisa Nuppola, puh. 784 611

Yukio Mishiman Sotoba Komachi, Hautakiven kaunotarj perustuu 
1300-luvulla eläneen Kan-amin samannimiseen no-näytelmään. 
Näytelmän keskushenkilön (shite) taustana on Ono no Komachi, 
maineikas hovikaunotar ja runoilijatar, joka eli Heian-kau- 
della, 800-luvun lopulla. Perinteen mukaisesti no-näytelmässä 
shite-hahmo on todellisuuden ja tuonpuoleisen välillä liik
kuva henkiolento ja waki, toinen päähenkilö, hänet todelli
suuteen s itova ihminen.

Komachista on runsaasti taruja ja näytelmiä. Hän oli nuorena 
verrattoman kaunis ja leikitteli miesten tunteilla, mutta 
vanhuutensa hän sai viettää kaikkien unohtamana, rumana 
kerjäläisenä. Ono no Komachi asetti erään kosijansa tkapteeni 
Fukakusan,rakkauden koetusajaksi sata iltaa. Sadantena yönä 
kapteeni menehtyi rakkauteensa. Siitä johtuu näytelmän 
maaginen luku sata.
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春
演劇 サ-ク ル

演劇サークル第一呵目の作品は2月26日（日）、及び3月11日（日）19 : 
〇〇より、会「I及ぴ会「I以外の人々の大いなる期待に答えて、Lilla Teatern 
で上演〇出し物は三烏由紀夫の近代能楽集から「卒塔婆小町」〇 一幕物の劇 

ながら、能の手法が使われ、現在と百年前が同じ埸所に出現してくる。時間 

がズームアッブされ、幻想が一時を満す。

ああ、美とは何であろう。目で感じるものなのか?心で見るものなのか？ 

それとも人は、恋人の上に自分の中の美を見ているのだろうか？
演劇サークルは、去年の夏から「卒塔婆小町」の台本読みを始め、今年に 

入ってからは、水、土週二回のハードトレーニングを禾ねている。

大道具の鹿嗚館は、Lilla Teaternの数ある大道具の中から一部を借り、 

ベンチと木立ちは市の公園課の好意を彳!｝、又、衣装はMTVから拝借した。
一つのストーリーが一幕の中で始唾り、大きな時差を通り越し、そして完 

結しなければならないということは、劇として非常に難しいということだ。 

三島は衆知の通り、機知に富んだ詰葉使いに加えて、伏線の使い方がたくみ 

で、過去の人間のいとなみが現在にくり返される光景を、静の中に動的に表 

現している。
さて、私たちの劇の中で、老婆が小町になりうるか、詩人が幻想のとりこ 

になって死にうるか、そして輪迴はくり返されるか。

................こうご期待！
K. Y.
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Kan-amin no-näytelmässä Komachi istuu kerjäläiseukkona hauta
muistomerkillä ,kun kaksi ohikulkevaa buddhalaismunkkia 
alkaa moittia häntä pyhäinhäpäisijäksi. Komachi kuitenkin 
lyö munkit filosofisessa väittelyssä. Lopulta hän joutuu 
kapteeni Fukakusan hengen riivaamaksi.

Mishiman näytelmä sulkee sadan vuoden kaaren nykypäivästä 
menneisyyteen. Näyttämöllä on hautojen asemasta puistonpenk
kejä ,munkkien sijasta nuori runoilija (waki). Näytelmän 
alussa puistokohtauksessa runoilija yrittää poistaa lempi
paikastaan ,rakastavaisten puistosta丿sitä rumentavan vanhan 
eukonノ”pyhäinhäpäisijän”・ Sukeutuvassa sananvaihdossa ase
telma kääntyy. Komachin pysyvät elämän kauneusarvot lumoavat 
runoilijan ja pyyhkäisevät pois nuorukaisen lapsenomaiset 
haaveet. Misiman Komachi on lumoava ja lumottu,ikuisen kau
neuden ja viisauden kuvajainen. Arkitodellisuus on vain 
verhoja, ryysyjä, jotka peittävät tosiolevan mielikuvitus
maailman kauneuden.

Yukio Mishima syntyi 1925 Toki 
itsemurhan v.1970. Jo kouluai 
keuksellisen lahjakkaana oppii 
Tojossa ja valmistui 1947, mut 
jaksi miltei heti saatuaan ens 
ministeriössä. Mishima julkais 
romaania ja 75 novellia. Hän oli 
Hän kirjoitti kaikkiaan yhdeks 
ja neljä kabuki-näytelmää \ t 
moderneja näytelmiä. Viimemain 
Markiisitar De Sade. No-näytel 
Misima: MSäilyttääkseni no-tea 
käsittelyn ja selvän metafyysi 
niitä sellaisenaan nykypäivänä

Mishiman v.1956 julkaisemaan 
kokoelmaan sisältyvät Hautaki 
näytelmän lisäksi Kantanin tyy 
(Aya no taiko), Rouva Aoi (Aoi 
telmiä on esitetty useissa mai 



Esityksen toisessa kohtauksessa siirrytään Tokion Rokumei- 
saleilley jossa Komachi on juhlien keskipisteenä. Japani 
on juuri avannut ovensa länteen^ ja länsimaiset tavat ovat 
muotia hienoston parissa. Rokumei-salit ovat ensimmäinen 
tyyliltään eurooppalainen hienoston juhlapaikka.

Näytelmän huipennuksessa,loppukohtauksessa,runoilija on 
kapteeni Fukakusana unenomaisessa rakkauden hurmiossa ja 
Komachi yrittää taistella luomaansa kohtalokasta unta vas
taan .Loppuratkaisu on kuitenkin ennalta kirjoitettu. Illuu
siot voittavat todellisuusvoimassa todellisuuden ja luovat 
oman kohtalonsa, johon arki ei enää ylety. Kaikki on valmis
ta alkamaan jälleen alusta.

Matti Eronen 
Kai Nieminen

ossa ja suoritti rituaalisen 
kana hän herätti huomiota poik- 
aana. Hän opiskeli lakia 
ta ryhtyi vapaaksi kirjaili- 
immäisen paikkansa finanssi- 
1 lyhyessä ajassa yli kymmenen 
tuottelias näytelmäkirjailija.

ön nykyaikaista no-näytelmää 
    n lisäksi useita muita
I edistä on esitetty Suomessa mm. 
mien modernisoinnistaan sanoo 
tterin vapaan ajan ja tilan 
sen teeman ja elävöittääkseni 

modern isoin niiden asetelmat.n

Viisi modernia no-näytelmää 
yen kaunotar (Sotoba Komachi)- 
ny (Kantan), Satiinirumpu 

no ue) ja Hanjo ・ Näitä näy
ssä •

Kuvat: Ilkka Riippa
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HARRASTUSPIIRIT
KIELIPALLO

Eräs tärkeä väline Japanin kulttuurin ymmärtämiseksi on Japanin 
kieli, jonka harrastuksen ympärillä on toiminut ^kielipallo*' ja 
jota on viime vuosina jaksanut ahkerasti vetää ja järjestää 
Keiko Yoshizaki.
Kevätkaudella tutustuimme mm. erääseen Mishiman pienoisnäytel
mään lukuharjoituksen avulla, sekä aloitettiin pikkujoulujuh
lissa kantaesityksensä saaneen Rakugo-näytelmän kääntäminen. 
Tämä puolestaan antoi aihetta moniin hauskoihin hetkiin etsit
täessä sopivia suomalaisia vastineita humoristisen tarinan hu
vittaville sanakäänteille ja -leikeille.
Kevään loppupuolella saimme vieraaksemme arkkitehdin Japanista, 
jolloin käytännön kielitaito joutui koetukselle. Kevään vii
meisessä kielipallossa oli sitten vuorossa kalligrafiaan tutus
tuminen ,jolloin saimme aivan uudenlaisen näkemyksen jo tuttui
hin merkkeihin Keikon opettaessa kanjien ja hiragana -merkkien 
oikeata piirtojärjestystä ja -tapaa siveltimellä. Tämän lisäk
si saimme tutustua hauskoihin japanilaisiin peleihin; Hanafuda - 
korttipeliin sekä sanaristikon tekoon käytettäessä hiragana- ja 
kanjimerkkejä, mikä on erittäin mielenkiintoinen variaatio tu
tuille sanaristikoillemme• Se auttaa ymmärtämään sanojen ja 
merkkiyhdistelmien välistä yhteyttä.
Kesän kielipallona toimi hieno ja muistorikas kielileiri, joten 
ei edes elokuussa voinut rauhassa unohtaa japanin kielen mielen
kiintoisia vaikeuksia.
Syksyn ensimmäisen kielipallon Keiko piti heti lomansa jälkeen 
ja jälleen meillä oli ilo saada japanilaisia vierailijoita 
mukaan. Tällä kertaa kirjallinen puoli oli sivussa, mutta sen 
sijaan keskustelutaito ja kuullun ymmärtäminen saivat paljon 
harjoitusta. Seuraavalla kerralla Rakugo-käännös valmistui 
Keikon ja Putin ahkeran työn tuloksena ja sitten saimme syksyn 
viimeisessä kielipallossa Putin japaninmatkakuvien ja -kerto
muksen lisäksi seurata Rakugo esityksen kenraaliharjoitusta.



サーク ノし 活 動
言 葉 の ボール

日本文化を理解する上で、大切なもの、といえば当然日本語があげられま 

す。その日本語と日本文化を、親しみやすい形で、当会のフィンランド人会 

員にこれまで紹介してきたのが、吉崎恵子さん卒いる、サークル「言葉のボ 

ール」です。以下には、「言葉のボール」の昨年の活動状況を報告します。

春には、三島由紀夫の小戯曲に親しんだことと並んで、落語のフィン訳を 

開始したことがあげられます。この落語は、後にピックヨウルで木邦初公演 

の運びとなりました。
春の後半には、日本から来フィンした建築家をまじえての一時を過しまし 

たが、この時にはフィンランド人メンバーの日本語力が試されたようです。

春の最後の会合では、喜道にも手を染めてみました。それまでに知ってい 

た字も、正しい・き順を教えてもらうと、全く以前とは違ったように見える 

から不思議です。この集りでは、花札と日本式クロスワードにも手を出して 

みました。ひらがな・漢字まじりのクロスワードは、フィンランド式のもの 

に比べても、とてもおもしろいものでした。
夏の「言葉のボール」は語学合宿として行われ・ました。とてもすてきな、 

思い出深い体験であったために、8月に入っても、日本語の心ときめく難し 

さが頭を去ることはありませんでした。 •
秋の最初の「言葉のボール」を吉崎さんは、夏期休暇がすむと同時に開き 

ました。この時にもまた、日本から来た人逹が居合わせ、おかげで、日本語 

の岡きとりと、会話の練吿にはげむことができました。次の会合では、吉崎 

さんとブティさんの汗と笑いと涙の結晶である落語の翻訳も完成しました。 

その次の集りでは、プティさんによる日本見聞の披露と並んで、待望の落語 

のリハーサルも行われました。
「言葉のボール」では、以上の他にも、日本についていろいろな事を、日 

・フィン両後で話し合いました。このサークルが何年にもわたって続けられ 

たこと、そして、フィンランド人の日本語、日本文化認識の空所をうめる役 

割を果してきたことは高く評価されるべきだと思いま「言葉のボール」 

は、自由な形式での日本語練習という貴重な場を提供し、語学の授業では扱 

かわれないような事柄をとりあげて、参加者に楽しい夕べを過ごさせてくれ 

ました。ケイコさん、どうもありがとうございました。

Ilkka Riippa

( 「言葉のボール」今後の集会予定

3月14日 19 ： 30 みさこ・グスタフソン宅 

(Särkiniementie 23 B 40 @676 720)
3月28日 19 ： 30 同上

す
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日

日 
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日
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18 : 〇〇 吉崎恵子宅
(Väinölänkatu 15 E 64 卷795 151)

18 : 〇〇 同上

18 : 00 同上

「旅と旅情」

ーカ国語を話 

国とニカ国語 

話す国J

「FOCUSを読む会

J 「日本のビデ 
才を見よう会」 

など
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Tämän lisäksi mielenkiintoisiin iltoihin on mahtunut paljon 
vapaata keskustelua erilaisista Japaniin liittyvistä kiinnos
tavista aiheista sekä japanin että suomen kielellä. On todella 
hienoa, että kielipallo on jatkanut toimintaansa useita vuosia 
ja osaltaan täyttänyt aukkoa suomalaisten japanin kielen ja 
kulttuurin tuntemuksessa. Kielipallo on antanut arvokkaan 
tilaisuuden vapaamuotoiseen kielen käytön harjoitteluun ja 
ottanut esille kielikurssien ulkopuolelle jääviä mielenkiintoi
sia asioita ja on antanut monia hauskoja iltoja kielipallolai- 
sille. Keiko-san, doomo arigatoo gozaimashita.

Ilkka Riippa
KIELIPALLO

kokoontuu keskiviikkona 14.03. ja 28.03. klo 19.30
Misako Gustaffsonin luona, Särkiniementie 23 B 40, Hki 21, 
puh. 676 720

Aiheina ovat 14.03. "Matkailu ja siihen liittyvä tunnelma**
28.03. **Yksikielinen maa ja kaksikielinen maa**

ja maanantaisin Keiko Yoshizakin luona seuraavasti:
09.04., 20.04. ja 07.05. klo 18.00 Väinölänkatu 15 E 64, Hki 61
Aiheiksi Keiko on suunnitellut japanilaisten videoiden näyttä
mistä ja mm. Fokus-lehden tutkimista.

Rakugo: kansan kerrontataide

Rakugo esittää elävää kansan historiaa, Ja tarjoaa Ihmiselämän 
suloisuutta ja paatosta naurun lomassa. 400 vuoden perinteessä 
hiottu Ja polvesta polveen Jatkettu mestarien taito elää vielä 
Japanissa. Rakugon nimi tulee siitä, että tarinan loppu esitefe 
tään aina vitsillä, tarina pudotetaan nauruun. Raku tarkoittaa 
pudottaa Ja go tarinaa ・

Rakugon kertoja istuu lavalla Ja esittää yksin useita karaktee- 
reja・ Tarina edistyy keskustelun muodossa, siksi rytmin Ja 
äänen sävyn käytöllä on suuri merkitys. Kieli on yleensä edo- 
kaudelta peräisin olevaa kantakaupungin slangia. Rakugokat 
opettelevat tarinoitaan oppipoikasysteemillä mestarien Johdolla. 
TaiteiliJanimetkln peritään polvesta polveen.

Rakugo kuvaa mieluummin aivan tavallista kansaa. Hauskoilla 
tapahtumilla Ja sanaleikeillä kuuntelijoita viedään kaupungin 
kukoistavan elämän keskelle, Jossa Ihmisten Jokapäiväiset 
puuhat kulkee vauhdilla. Henkilöt ovat yleensä aivan hyviä 
ihmisiä, siksi saavat huonolnta palaa elämästä, taikka ne ovat 
hiukan ajattelemattomia, siitä syntyy aina pientä sotkua. 
Klassisissa rakugoissa kuullaan historian kirjoista löytymätön- 
tä etnologista historiaa.

K・Y
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Kuvat:Ilkka Riippa

(RAKUGO)

LASTEN PÄIVÄ

"Hei t kultaseni r kuule! Eikös tänään ole lapsesi ensimmäinen 
lasten päivä? Eikö mene hiukan liian pitkälle, kun sinä vain 
ryyppäät. Etkä osta lapsellesi edes nukkea. Ethän sinä sitten 
voi ojentaakaan poikaa, kun hän kasvaa isoksi. Kun setä tuli 
sinun poissa ollessasi ja kysyi: zOletteko ostaneet pojalle 
nukkea tai karppiviiriä?z, minä vastasin r että emme ole, olemme 
vaikeuksissa kun mieheni vain juo. Silloin setä sanoi: hanka
laa se onkin. Kun näen hänet, huomautan asiasta.z Nyt olet sit
ten tehnyt itsesi hänen silmätikukseen. Sitten hän, toden totta, 
antoi rahaa ja sanoi: zOsta tällä jotakin pojalle.z Siksi ajat- 
telin sulkea oven ja lähteä ostamaan jotakin, vaikka sinä olit 
poissa."

"Niinkö? Vai antoi setä sinulle rahaa. Ei kai naisesta ole 
ostamaan sellaista sesonki tavaraa. Minä käyn ostamassa."

"Ei käy! Jos annan rahat sinulle, juot kuitenkin ne ja mitä
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sitten minä sanon sedälle?"

»Mitä vielä! En minä ole unohtanut r kuinka suloinen meidän 
semme on. Kun kerran setä nimenomaan ni in sanoi ja jätti rahat, 
minä menen ostamaan ne sopuhintaan."

"Muista sitten, että ostat varmasti nuken! Viinaa et saa juo
da! Itse asiassa setä kielsi minua puhumasta sinulle tästä, mut
ta koska minä olen sinun vaimosi, niin en voinut jättää kerto
matta. Mutta ole kiltti ja osta varmasti se nukke, ettei sedän 
tarvitsisi huomauttaa minulle."

ja vaimo antoi rahat miehelleen kyyneleet silmissä. Miehetkin 
ovat ihmisiä ja pitävät lapsiaan suloisina. Niinpä hänkin otti 
rahat ja lähti ostamaan nukkea.

"Kumako siellä alhaalla kävelee?"
"Juupa juu, Kumahan se."
"Kutsutaan kaveri tänne. Hoi, Kuma, tulisitko tänne ylös!n
"Mitä?"
"Sattui vain pikku tappelu kavereiden kesken, ja nyt meitä 

kokoontui tänne viisi, kuusi hiukan sovittelemaan. Emme me vai- 
vaa sinua paljoa. **

"Kävipäs heikosti! Minulla on tänään hiukan tehtävää.n
"Tule siitä huolimatta käymään! Me haluaisimme vähän jutella 

kanssasi."
"Mitähän tässä oikein tekisi.. .?n
"Tule nyt vain käymään! Kuma! Minä pyydän... hei, Kuma!n 
Kiskoutuessaan vastahakoisesti sushi-ravintolan yläkertaan 

hän näki siellä hyvän joukon ystäviään vaihtelemassa ahkeras
ti juoma-astioi ta keskenään.

"Kuma tuli! Tarjotaanpas hänellekin... Tästä, veli, aluksi 
yksi. '*

"No, tänään en juo. Muuten kyllä joisin, mutta tänä päivänä 
kieltäydyn."

"Hei, hän sanoi, ettei hän juo!?"
"Häh? Kumako muka ei juo? Älä laske leikkiä! Ennen nousee 

aurinko lännestä, ennen kuin Kuma lakkaa juomasta! ...Mutta 
jos se on sinulle vaikeaa, niin tehdään sitten niin, että juot 
vain tällaisen kupillisen.n

"Hankala juttu! Mutta ei kai tässä muukaan auta. No, juodaan, 
mutta älä kaada paljoa. So, so, so, kauheasti kaadoitkin! Minul
la kun olisi aihetta olla juomatta... No, kuitenkin, ketkä siel
lä oikein tappelivat?"

"Kinta ja Tora."
"Mitä tapahtui?"
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"Eipä juuri muuta kuin että Tora meni kylpylässä kylpyyn ja 

jätti saippuansa peseytymispaikalle r jonne Kinta tuli ja käytti 
sitä lupaa kysymättä. Tora sisuuntui siitä ja sanoi: 'vaikka 
ystäväni oletkin, ei tapoihin kuulu käyttää saippuaani mitään 
sanomatta. Sitäpaitsi se ei ole mikä tahansa saippua! Se Yoshi- 
waran tyttö lähetti sen vartavasten minulle sanoen： "Käytäthän 
tätä saippuaa!", niin että sitä ei kuluteta kuinka tahansa! ' Ja 
siitä sitten sai alkunsa riita ja ne kävivät toistensa kimppuun 
ja siinä tiimellyksessä Kinta liukastui peseytymispaikalla ja 
levisi pitkälleen kuin TA-merkki. Sellainen hässäkkä se oli.M

"Hetkinen vain! Olen kuullut oltavan kuin DAI-merkki, mutta 
TA-merkiltä näyttämisestä en ole kuullut."

"Katsos t kun on vaatteet päällä, niin silloin näyttää DAI- 
merkiltä, mutta kuin mies liukastuu kelteisillään, niin reisien 
välissä on pilkku, jolloin syntyy TA-merkki."

"Älä viitsi!"
"Kuman tapauksessa pilkku olisi sen verran iso, että hän näyt

täisi Kl-merkiltä."
"Älä pelleile! Ei puhuta pötyä! Koska tahansa kokoonnuttekin, 

aina tulee tappelu! Alatte ottaa minua päähän... Ohoh, viina sen 
kun lisääntyy kupissa. Lopettakaa! Ei mitään tyhmiä piloja! Han
kala juttu, tänään olisi syytä olla juomatta. Mutta pesuvatiin
kin kaataminen olisi haaskausta. Ei voi mitään, juodaan pois!"

Tyhjennettyään pari, kolme suurta teekupillista viinaa tyhjään 
vatsaan hän humaltui perin pohjin. Näin tehtyään hän tuli täy
teen intoa.

"Hei, kuka kutsuu tytöt? Kuitenkin... geishan kutsuminen olisi 
vähän liikaa. Mutta kutsukaa se laulunopettaja. Palkkion hoidan 
minä."

Näin Kuma ryhtyi avokätiseksi ja joukko riehaantui.

"Hei, minä lähden! No, tämä ei ehkä riitä maksuksi, mutta 
tuossa on! Ole hyvä! Älkää murisko, ottakaa pois vain!"

"No, voi voi, kiitoksia paljon! Me kävimme Kumalle kovin kai- 
liiksi. Nyt kiitetään kaikki Kumaa!"

"Monet kiitokset, Kuma!"
"Kiitoksia, veli!"
"No, niin, nyt minä lähden."
"Viepä terveisiä rouvallesi!"
Sitten Kuma lähti ulos kaikkien saattelemana.
"Minusta tuntuu mukavalta, kun he minut tavatessaan kunnioit

tavat minua isonaveljenään. Kun he niin tekevät, en voi jättää



1 2 heitä tyhjin käsin... Oi joi, nyt on tapahtunut kauheita! Nyt ei 
ole enää puhettakaan nukesta. Minulle ei jäänyt killinkiäkään... 
no, ei mahda mitään...n

"Hei, täältä tullaan!"
"Ei voi olla totta! Tuli taas juoduksi, vai kuinka? Punoitat 

vallan kauheasti... oletkin juonut kovasti."
"Hävettää, kun sanot noin. Itse asiassa tänään... tuota... 

sen... no, tein sen."
"Mitä sinä puhut? Mitä sille nukelle on tapahtunut?"
"Kaadoin kurkusta alas."
"Älä viitsi! Ei nukkeja nieleviä ihmisiä olekaan!"
"Sitäpaitsi ei sillä rahalla tarvinnut nukkea ostaa. Oli pa

rempi ,että ne käytettiin kaikkien yhteiseksi iloksi."
"Älä puhu pötyä! Mitä hyvää siinä on, että jätät lapsesi lah

jan ostamatta ja juot viinaa? Hämmästelen sinua! Olen jo saanut 
sinusta kynikseni, joten otan lapsen mukaani ja lähden!"

"Lähde vain, jos huvittaa. Ei se minua haittaa."
"Mutta entä jos setä tulee, niin mitä sinä hänelle sanot?" 
"Sedälle minä viittaan hansikkaalla! Mitä minä hänestä? Hän 

on vanha ja minä nuori. Ei hän minua päihitä!"
"Tuon jälkeen sinua vasta ihmettelenkin!"
Ja juuri, kun vaimo oli lähdössä ulos lapsi kainalossaan, 

poikkesi setä sisään paluumatkansa varrella.
"Terve taas! Tulin pistäytymään uudemman kerran, kun asia hoi- 

tui nopeasti."
"Ai, setä? Tervetuloa!"
"Mitäs täällä taas mellastetaan?"
"Katso nyt, setä, tuota miestä! Olen kovin pahoillani! Käskit 

äsken ostaa nuken, mutta koska hän on minun mieheni, kerroin ai- 
van huomaamattani hänelle rahoista ja hän sanoi: zJos sinä menet 
ostamaan, et voi ostaa, koska sesonki tavara on niin kallista. 
Mutta jos minä menen, saamme sen varmasti halvalla.* Ja sitten 
hän otti rahat ja meni."

"Niinkö? Sepä hyvä. Niinhän se tosiaan on, mies voi ostaa hiu
kan halvemmalla kuin nainen. No, miten kävi? Toiko hän nuken?"

"Ei ostamisesta mitään tullut! Hän meni jonnekin ja joi ne 
kaikki ja palasi sitten tuollaisessa humalassa. Olen todella 
pahoillani, setä, ja ajattelin lähteä lapsen kanssa..."

"Hm, hankala juttu! Sinä lähdet sen takia, että minä annoin 
rahat. Se saa minut vaivautuneeksi. Haluaisinkin huomauttaa 
hänelle ja saada hänet lopettamaan juomisen. Koska hänellä on 
lapsi ja tilanne on muuttunut, hän saisi tulla järkiinsä. Hei,
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herää! Etkös herää jo!"

”Mmh・・・?”
«Herää jo!M
"Häh・・・ ai, jaaha! Sehän on setä! Tervetuloa! No, tänään on

kin aatto, ja huomenna juhlapäivä. Otetaanpas yhdet sen kunni- 
aksi ! Onnea vain.. . '*

"Tästä on onni kaukana! Kuulin r että j ätit nuken ostamatta 
ja joit ja remusit pois äsken antamani rahat! Ja nyt vaimosi 
itkee ja pyytelee minulta anteeksi. Olet naimisissa, joten sai
sit osoittaa hiukan velvollisuudentuntoa vaimoasi kohtaan! Etkö 
pidä edes lapsestasi? On itsestään selvää, että sinun pitäisi 
ostaa lapsellesi vaikka vain yksikin nukke tai karppiviir i, 
vaikka minä en rahaa antaisikaan!"

"No, setä on hyvär eikä jatka loppuun asti. Asia on järjes
tyksessä. "

"Mitä?"
"Onhan tänä vuonna lapseni ensimmäinen lastenpäivä. Varmasti 

olen ostanut! Nukke on ja viireissäkin löytyy kyllä!"
"Niinkö? Missä ne ovat?"
"Kas, tällä tavalla..."
Sedän ihmetellessä Kuma kiipesi pikavauhtia portaita yläker

taan.
"No, setäkin kiipeää vain! Täällä sitä viiraa päätä hyvinkin 

yhden viirin verran."
"Herkeätkös tekemästä pilaa ihmisistä!"
"Enhän minä pilaa teekään! Ja lisäksi: Tässä kunnossa minä 

olen kuin nukke. Silmätkin pyörivät päässä, niin kuin asiaan 
kuuluu. Mitäs pidät?"

"Mitä ihmettä!?"
"Näin meillä on nyt samurainukke tärkeine tykötarpeineen： 

Miekkailee sanan miekalla ja kielikukkasia riittää vaikka 
muille jakaa!"

"Tyrmistyttävä tyyppi!"
"Muuten, sedälle maistuisi varmaan riisipiiras!"
"Ostitko sitten riisipiiraita?"
"Jo toki! Kääräistäänpäs tästä peite ympärille..."
"Mitä sinä onneton teet!?"
"Eikös tämä rulla ole aivan kuin riisipiiras? Tukka näkyy... 

papupöperöä pursuaa sisältä! Setä maistaa vain rohkeasti!"
"Ole pilailematta! Mutta... kun olet tuollainen hupailija, 

niin minäkin puolestani juhlistan tunnelmaa hiukan!!"
"Ei sedän silti tarvitse pauhata kuin tuomiopäivän pasuuna." 
"Olkoon se juhlafanfaari pojan kunniaksi!"
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Ikebana

Ikebana- kerhomme kokoontuu tavallisesti myöhään sunnuntai- 
iltapäivisin; näin viikonlopun luontoretkeilyn tulokset, 
oksat ja risut ovat tuoreena ja houkuttelevänä röykkiönä odot
tamassa kerholaisia ja heidän taitojaan.
Nautimme kupposen kahvia, rauhoitumme ja hiljennymme ja käymme 
sitten käsiksi työhön.
Naomi Heino, viehättävä ohjaajamme, esittää meille kuvin ja 
sanoin oman ehdotuksensa. Alkaa keskittynyt työskentely, jonka 
aikana tunnemme rentoutuvamme ja nauttivamme mielikuvasta, jota 
yritämme toteuttaa sommitelmassamme. Sen jälkeen kun Naomi on 
hienotunteisesti korjannut asetelmiemme virheet, tutkimme 
yhdessä aikaansäännöksiämme arvostellen ja usein myös ihaillen.

Parituntinen yhdessäolomme tuottaa meille joka kerta uskomat
toman määrän hyvää mieltä. Pirkko Tuominen

KIRJALLISUUSPIIRI

Kirjallisuuspiirillä on vuoden 1985 aikana ollut kaksi kokoon
tumista. Ensimmäinen oli 25.3., jolloin kokoonnuttiin Marjatan 
luo keskustelemaan Genjin tarinan toisen osan suomennoksesta 
'•Tuuli männyissä". Keskustelua syvensi paikalla, olleen runojen 
suomentajan Kai Niemisen panos hänen kertoillessaan mm. run o j en 
suomentamisprosessista.

16.7 kirjallisuuspiiri teki retken Pernajaan, Kai Niemisen 
asuinsijoille. Keskustelun "virallisena" aiheena oli Yleis
radion kevään kuunnelmasarja, mutta inspiroivassa ympäristössä 
keskustelu rönsyili muissakin aiheissa.

Osa määrärahoista on käytetty kirjahankintoihin. Yhdistyksen 
kirjastoon on hankittu Shuichi Katon japanilaisen kirjallisuu
den historian osat 2 ja 5.
Kirjallisuuspiiri kokoontuu 10.5* klo 19.00 Piki Kuusikon luona 
Perustie -10 C 58, Munkkiniemi, puh. 481 415.
Aiheena on SHÖSETSU, japanilaisia kertojia. TERVETULOA.
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生け花サークルの集りは、ふつう、日曜日の夕方に開かれる。夕方に行う 

ことにより、週末の散策で集められた技は、生気を保ったままの状態で生け 

手を待つことができるわけである。

コーヒーを一杯飲み、精神統一をし、さて制作にとりかかる。まずサーク 

ルの指導者、へイノ傾美さんが、絵を用いてお手本を示す。造形が始まる。 

全員黙々と手を動かす。心が安らぎ、また、構想を花型に具象化する喜びに 

ひたるひとときでもある。生徒の作品が出来あがると、へイノ先生が丁重に 

手を加える。その後は、全員で作品を批評しあい、観賞しあう。毎回、二時 
間の講習会が終ると、はなはだ気分爽快である。

ピルツコ・卜うオミネン

o e 〇

う た の サー ク ル

昨年は、ほとんど活動らしい活動ができませんでしたcそれでも、夏祭り 
に、ピックヨウルにわずかながらうたの会をもっことができたことは、楽し 

い思い出として残っています。日木のうたを通して、日本人の心を、そして 
日本の季節の感覚を感じとっていただけたらと思っています。

今年は定期的に集・まり、ひとりでも多くの人に、日本のうたに親しんでい 

ただきたいと考えています。目下のところ、3月から谷口宅にて、毎月第四 

日曜日、15 ： 0 〇より二時間ぐらいを予定しています。うたの好きな方はもち 

ろん、少々苦手の人でもふるって参加してください。また、日本のうたを聞 

く会や日本のうたについて話し合う会なども計画しています。

連絡先:谷口 ひろゆき Kauppakartanonkatu 16 J 136 00930 Helsinki93 
密332 527 （イタケスクス）

）文 学 サ — ク ノレ

文学サークルは、昨年度、会合を二度行いました。第一回目は、3月26日 

で、マルヤッタ増田宅に集まり、源氏物語のフィ ン語訳第二巻、Tuuli Män
nyissä （松の風）について語りあい・ました。当日は、源氏の中の和歌のフィ 

ン語訳を担当されたカイ・ニエミネン氏による、和歌をフィン語に訳する過 

程についての説明もありました。

7月16日には、ペルナヤにある、ニエミネン氏のお宅まで遠征しました。 
当日は「公式には」、春にラジオで放送された、日本についてのシリーズ番 

組について話し合う予定でしたが、あたりの景観のすばらしさに、話題はど 

んどん広がっていきました。
文学サークルの予算の一部は、図書の購入にあてられました。友の会図書 

館には、加藤周一の日本文学史の第二、三巻がそろいました。

文学サークルの集会は2月25日午後7時より、ピキ・クーシッコ宅（Perustie 
10 C 38,Munkkiniemi»伝481 415）にて。テーマは「SH0SETSU」
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SHOGI-PIIRI

Vuonna 1983 helmikuussa toimintansa aloittanut Shogi-piiri 
kokoontui joka kuukauden ensimmäinen ja toinen sunnuntai.
Tällä hetkellä on jäseninä 4 japanilaista ja 2 suomalaista.

Piirin yhtenä periaatteena alunperin oli kertoa suomalaisille 
jäsenille Shogin sääntöjen ja historian kautta Japanin kult
tuurin tietyistä osa-alueista, muutta viime vuonna olivat 
japanilaiset jäsenet innokkaammin mukana.

Vuonna 1984 toivomme uusia suomalaisia jäseniä. Pelivälineitä 
on niin, että 12 henkilöä voi pelata yhtäaikaa. Hankittuna on 
shakkikello aloittelijoita varten sekä japanin että englan
ninkielistä kirjallisuutta. Kirjallisuutta on myös edistyneem
mille.

Uusimmat Shogi-maailmaa koskevat uutiset saamme alan lehdistä, 
jonka niinikään olemme tilanneet• Vuonna 1984 olemme suunni
telleet järjestettäväksi perehdyttämiskurssin aloittelijoita 
varten sekä peliturnajäiset. Kaikki, joilta aikaa liikenee, 
toivotetaan sydämellisesti toimintaan mukaan.
Tänäkin vuonna kokoonnumme joka kuun 1• ja 2. sunnuntai.

Yhteyshenkilöt:

Seisuke Okada puh. 8764639 (kotiin)
Hiroshi Masuda puh. 810506 (kotiin)

6925168 (työhön)

ILMOITUS ALENNUSMYYNNISTÄ

Yhdistyksen T-paitoja on vielä jonkun verran varstossa.
Ne myydään pois 20 mk:n hintaan.
T-paidoista kiinnostuneet voivat tiedustella Helena Graylta, 
puh. 570 784.

JAPANILAINEN KIRJOITUSKONE

Yhdistys on hankkinut Opetusministeriön apurahan turvin 
japanilaisen kirjoituskoneen. Jäsenillä on mahdollisuus 
käyttää konetta tarvittaessa.

Yhteyshenkilö Hiroyuki Taniguchi,iuh. 352 527

Seuraavaan lehteen tarkoitettu 
materiaali pyydetään 
lähettämään toimitukseen 
16.03.1984 mennessä.

次の会報は4月発行の予定です。 

原稿は、3月16日までに編集委員ま 

で御送りください。
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将 棋 サ ク ノレ

1983年2月に発足した将棋サークルは、毎月第一、第三日曜日の午後例会 

を持って、活動してきました。メンバーは、現在のところ、日本人四名、フ 

インランド人二名が常連です。西洋チェスにはない日本埒棋独特のルール、 

歴史、又対局情緒等を通して、フィンランド人の方々に、日本文化の一端を 

紹介するためにスタートしましたが、日本人中心になってしまいます。1984 
年度は、より多くのフィンランド人の参加を期待しています。12名が同時に 
ブレイできる道具、対局時計、初心者用の独習書、•英文の入門書、さらに、 

上級者用の専門書、最新情報を知る月刊雑誌等を用意していますので、どな 

たでも、時間のある方は大歓迎です。例会の日時も、土曜等も考えてい咬す 

ので御気軽に連絡して下さい。今年も、原則として、第一、第三日曜を予定 

しています。誕生二年目の今年は、トーナメント大会やリーグ戦、初心者用 

一口綱習会などの行爭も実行したいと思ってい・ます。

連絡先:岡田誠介瑟8764 
増田博史 ® 810 

6925
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友の会T—シャッが、まだ若干数残っています。特別価格として、20マル 
クでお分けします。ヘレナ・グレイまで連絡してください。お早めに！！ 

(@570 784)
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、日本文化友の会では、文部省の援助を得、日本語タイプライター 

ました。今後、会報をはじめ「橋」の編集等に使用してゆきますが、 

々にも大いに利用していただきたいと考えています。使用希望者は 

連絡してください。(您332 527)
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KULTTUURIVINKKEJÄ
' -

IKUROSAWAN ELOKUVAT KEVÄÄLLÄ 1984 TELEVISIOSSA]

SKANDAALI (SHUBUN, valmistunut 195〇， esitetään TV:ssä 25.3)

Tätä elokuvaansa Kurosawa on nimittänyt protestifilmiksi. 
Elokuva kritisoi voimakkaasti Japanin lehdistön nousun 
kielteisiä ilmiöitä; sensaatiokirjoittelua ja ns. keltaista 
lehdistöä.
Kurosawa on itse suhtautunut viileästi lehdistöön eikä ole 
mielellään antanut esim, lehdistöhaastatteluja, koska on myös 
omakohtaisesti kokenut lehdistön "vainoa” ja tosiasioihin 
perustumatonta kirjoittelua.

Elokuva kertoo nuoresta taidemaalarista, joka lähtee vuoris
toon maalaamaan. Matkalla hän sattumalta kohtaa nuoren tunne
tun laulajattaren, ottaa hänet moottoripyöräänsä kyytiin ja 
he jäävät samaan majapaikkaan. Laulajatar on kieltäytynyt 
aikaisemmin antamasta lehtihaastattelua. Valokuvaajat ovat 
kuitenkin liikkeellä saadakseen hänet käsiinsä ja onnistuvat- 
kin ottamaan valokuvan, jonka lehti julkaisee yhdessä tekaistun 
romanssijutun kanssa. Nuoret ovat järkyttyneitä. Taiteilija 
päättää haastaa lehden oikeuteen. Hänen asianajajansa tarvit
see rahaa sairasta tytärtään varten ja ottaa vastaan lehden 
tarjoaman rahasumman. Viime hetkellä asianajaja päättää tun
nustaa kaiken, vaikka tietääkin menettävänsä asianajajan oikeu
tensa. Nuorten maine on pelastettu, lehti joutuu oikeuteen ja 
asianajajan tytär kuolee.

Elokuva mustamaalaa keltaisen lehdistön tekemällä konnia lehti- 
miehistä, joiden kannalta asiaa ei ollenkaan selosteta.
Kurosawa on kertonut käsikirjoitusvaiheessa ilmenneistä vaikeuk
sista. Elokuva jakaantuukin selvästi kahteen osaan.
Ensimmäisen jakson päähenkilö on taiteilija ja toisen asianajaja, 
josta Kurosawa on onnistunut luomaan hyvin mielenkiintoisen 
henkilön ja joka oikeastaan nousee koko filmin keskeisimmäksi 
hahmoksi. Filmissä on monia teknisesti mielenkiintoisella 
tavalla toteutettuja kohtauksia.

IDIOOTTI (HAKUCHI, valmistunut 1951,esitettän TV:ssä 27.5)

Elokuva perustuu Dostojevskin romaaniin Idiootti, jossa pää
henkilö ruhtinas Myskin ilmentää hyvyyttä ja kauneutta. 
Ympärillä oleva maailma on kuitenkin täynnä itsekkyyttä ja 
pitääkin ruhtinasta idioottina ja hän tuhoutuu.
Romaanin alussa ruhtinas Myskin palaa ulkomailta terveyttään 
hoitamasta. Matkalla hän tutustuu Rogoziniin ja heidän ystä
vyytensä, jossa tunteet heilahtelevat rakkaudesta vihaan, on 
romaanin keskeisiä teemoja. Molemmat rakastavat Nastasja 
Filippovnaa, joka kihlautuu ruhtinas Myskinin kanssa, mutta 
karkaa hääpäivänään Rogozinin kanssa. Ruhtinas rakastaa omalla, 
tavallaan myös kenraali Jepantsinin nuorinta tytärtä Aglajaa.
Akira Kurosawa on lukenut paljon venäläistä kirjallisuutta ja 
sanonut mielikirjailijakseen Dostojevskia, joka nkirjoittaa 
ihmisluonteesta rehellisimminn.
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Dostojevskin romaanissa ruhtinas Plyskin palaa ulkomailta 
Venäjän pääkaupunkiin Pietariin. Kurosawan filmin päähenkilö 
Kameda palaa trooppiselta Okinawalta pohjoiselle Hokkaidolle.
Romaanissa tarkastellaan pääkaupungin elämänmenoa ja aristo
kratian rappiota ulkopuolisen, viattoman tarkkailijan silmin•

Filmissä siirrytään syrjäseudulta toiselle ja näin Kurosawa 
on jättänyt sivuun Dostojevskin romaanissa olevan yhteiskunta- 

\ kritiikin.
f Filmin tapahtumapaikaksi Kurosawa on valinnut Hokkaidon, jolla 

on ollut yhteyksiä Venäjään ja se on näin Japanissa parhaiten 
vastannut Dostojevskin miljöötä. Tällä pohjoisella saarella 
perinteiseen japanilaiseen elämäntyyliin kuuluvat muodot eivät 
ole olleet yleisiä, vaan esim, pöytiä ja tuoleja on käytetty 
yleisesti. Ihmiset ovat luonteeltaan myös erilaisia kuin 
muualla Japanissa. He ovat sisäänpäinkääntyneitä, mikä on 
tyypillistä lumisten seutujen asukkaille. Hokkaidon ihmiset 
ovat Japanin "länsimaisimpia”. Näin selittyy filmin henkilöi
den epäjapanilaisuus. Erot venäläisen ja japanilaisen luonteen 
välillä ovat suuret ja vielä enemmän eroaa japanilainen luonne 
Dostojevskin luomista henkilöistä. Filmin heikkoutena on 
liiallinen uskollisuus Dostojevskin romaanille ja sen henki
löiden siirtäminen sellaisinaan toiseen ympäristöön.
Kurosawan myöhemmin tekemät elokuvat Shakespearen Macbeth- ja 
Gorkin 1 ohjalla -näytelmän perusteella ovat onnistuneet pal
jon paremmin• Kuitenkin myöhemmissä elokuvissa selvästi nä
kyvät Kurosawan tyylin piirteet tulevat esiin jo tässäkin 
työssä. Kuvakulmat ja -sommitelmat ovat vaihtelevia ja henki
löiden liike kohtauksissa on mestarillisesti toteutettu.

P Kuisma

k.S. Tiedot perustuvat kirjaan; Richie, Donald:
The films of Akira Kurosawa 
University of Calofornia Press, 
2.p・,197O

記 事 ピルヨ=リーツタ・クーシッコ：「将軍」のどうしょうも左さ 

f Katso ! J 誌 1983年 第 44号

Artikkeleita

Pirjo-Riitta Kuusikko: Shögunin mahdottomuudet* Katso, No 44,1983・
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"KOHTAA JAPANI AKATEEMISESSA"

Ennakkotietona ilmoitettakoon, että Akateeminen kirjakauppa 
suunnittelee Japani-aiheista tapahtumaa n. viikon ajaksi 
3O・3・-9・4・
Pääpaino tulee olemaan n. 25° nimikettä käsittävässä Japani- 
aiheisessa kirjamyyntinäyttelyssä. Tämän lisäksi suunnitel
laan erilaisia tapahtumia tämän teeman ympärille "kohtaus
paikka Akateeminen" -tyyliin, jonka aiheina ovat kirjallisuus, 
tapakulttuuri, taide jne.
Myös JKY:lie on tarjottu mahdollisuus osallistua tähän tapah
tumaan mm. järjestämällä oma informaatiopiste. Lisäksi tar
vitaan mahdollisesti rekvisiittaa ja asiantuntija-apua 
(suunnitteilla on mm. ikebana ja origami esittelyjä jne).
Yhdistyksemme jäseniä pyydetään suhtautumaan myötämielisesti 
mahdollisiin avunpyyntöihin.
Joka tapauksessa tämä näyttely tulee olemaan oiva tilaisuus 
jokaiselle kartuttaa omaa Japani-kirjastoa, joten pitäkää 
päivämäärät mielessä.

R.R.

TOKION FILHARMONINEN ORKESTERI VIERAILEE SUOMESSA

Tokion Filharmoninen Orkesteri vierailee Euroopassa puolentoista 
kuukauden ajan alkaen 22.4. Suomessa orkesteri esiintyy eri paikka
kunnilla 24-29.4 välisenä aikana. Kapellimestari Tadaaki Ctaka joh
taa orkesteria, solistina soittaa Izumi Tateno.
Chjelma koostuu seuraavasti:
Brahms 1• sinfonia
Dvorak 8. sinfonia
Stravinsky Tulilintu
Yashiro Pianokonsertti
Grieg Pianokonsertti

Orkesteri esiintyy:
24.4. Helsinki Finlandia-talo (konsertti televisioidaan)
25.4. Rovaniemi, Lappia-talo (kaksi konserttia samana päivänä)
26.4. Helsinki, Vanliakirkko (kamarimusiikkia)
27.4. Lappeenranta, Konserttitalo (kaksi konserttia samana

päivänä)
23.4. J oensuu
29.4. Turku, Konserttitalo
Vanhan Kirkon kamarimusiikkikonsertti 26.4 on järjestetty Japan 
Foundation'in toivomuksesta. Tokion Filharmonisen Orkesterin par- 
haimisto ja Izumi Tateno esittävät Schubertin Die Forellen. Lisäk
si puupuhallinorkesteri jne. Jäsenet ystävineen, tervetuloa.
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ア カ テーミ ネ ンで日 本発見

アカテーミネン薄店では、3月30日から4月7日•まで、日本をテーマとする 

キャンペーンを開くことを計画しています。この催しの中心をなすのは、約 

250種にもおよぶ日本関係の書籍の展示即売会ですが、それに加えて、日木 

の文学、風俗、美術など、日本文化の様々な側面を紹介する催しも企画され 

てい・ます。

日本文化友の会では、このキャンペーンに便乗し広報コーナーを設けると 

ともに、そこで生花、折り紙などの実演を行うことも企画してい・ます。この 

ため、会員の皆様に、必要な器材や道具の贷し出し、あるいは助言や勤労奉 

仕を御願いすることになると思いますが、その際には何とぞ宣しく御願い致 

します。

この展示即売会は、会貝の皆様が日本関係の蔵沙を充実させる絶好のチャ 
・スです。くれぐれも見逃がすことのないように。

合言葉はアカテーミネン!！

ロニー ・リョンクヴィスト

東京フィ ルハーモニー交響楽団(Tokyo Philharmonic Orchestra) 
フィンランド公演

このたび東京フィルハーモニー交響楽団は、4月22日より約ーカ月半の予定 

でヨーロッパ各地をまわり、4月24日より4月29日•まで、フィンランド各地で 

演奏会が予定されています。 • 

フィンランドでの日程及び演奏Illi目

指
独
曲

揮
奏
目

亠
咼
野
ラ
ラ
ー 

尾
前
ブ
ト
リ

忠明

泉

ームス 交響!11I第1番、ドボルザーク 交響曲第8番、ス 
ヴィンスキー 「火の烏」、矢代秋雄 ピアノ協奏曲、グ 

ク ピアノ協奏曲

月24日

25日

26日

27日

28日

29日

4 Helsinki 公演。Finlandia— talo 
同日の公演はTV中継されます。

Rovaniemi 公演。（昼夜 2回）Lappiatalo 
室内楽 コ ンサート 〇 Helsinki Vanhan kirkko 
Lappeenranta 公演。（昼夜 2回）Konserttitlo 
Joensuu 公演。

Turku 公演 c Konserttitalo 

4月26日の室内楽コンサートは、Japan Foundationの希望によりアレンジさ 

れたものです。束フィ ルのトップメンバーと韵野 泉 による、Schubertの 

Forellen Quintett (ます)、その他、木管合奏などがありますc 

会員の方々、お'誘いあわせのうえお、こしください〇
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KIRJASTO UUTISET
------------------------------------------------------------ ----------------—・・

ENCYCLOPEDIA OF JAPAN TIETOTEOS

Johtokunnan viime vuoden puolella tehdyn hankintapäätöksen 
mukaisesti, on yhdistyksemme kirjastoon hankittu 9-osainen 
'•Encyclopedia of Japan" hakuteos.

Tämä kokonaan englanniksi kirjoitettu tietoteos, joka käsittää 
8 varsinaista osaa ja yhden indeksivolyymin, on ainutlaatuinen 
tietolähde monessakin suhteessa.
Sen kokoaminen on kestänyt lähes 20 vuotta ja se sisältää 
suurin piirtein kaiken sen informaation eri aloilta, mitä 
Japanista tällä hetkellä pystytään antamaan•

Tilastollisesti ilmaistuna tämä merkitsee;
lähes 1〇•000 hakusanaa, 3.9 milj. sanaa,1.000 kuvaa na indeksi- 
volyymissä n. 5〇•〇〇〇 hakusanaa (myös kanjimerkkeineen).

Yhteensä 1300 alan eksperttiä on osallistunut tähän projektiin, 
näistä 550 on japanilaisia ja650 ei-japanilaisia yli 15：stä 
maasta. Puheenjohtajana on toiminut tunnettu japanologi 
Edwin 〇. Reischauer.

Osallistuneiden kirjoittajien luetteloa voidaan näin ollen myös 
pitää maailman etevimpien japanologien sisällysluettelona.

Johtokunta on toistaiseksi päättänyt sijoittaa tämän arvokkaan 
tietoteoksen kirjastoonsa, Riitta Rouhiaisen luokse» 
(osoite; 4.Linja 18 A 2, 00530 HELSINKI 53, puh. 712 014), 
mutta tutkii mahdollisuuksia sijoittaa teos niin, että siitä 
koituisi mahdollisimman suuri hyöty sekä jäsenillemme että muil
le Japanista kiinnostuneille tutkijoille.

R.R.

______________________
RUNOKILPAILU
RUNOKILPAILU

Runokilpailuun on osallistunut seitsemän henkilöä..Määräaikaan 
mennessä toimitus vastaanotti ainoastaan yhden kokoelman, joten 
päätettiin odottaa ja hoputtaa...
Viimeinen kokoelma saapui 17.01. Kokoelmat on toimitettu arvos
telulautakunnalle, joka kiittää osanottajia.
Vähäisen osanottajamäärän vuoksi kilpailun sääntöjä jouduttaneen 
harkitsemaan uudestaan, mutta joka tapauksessa tulokset julkais
taan seuraavassa jäsenlehdessä.

Toimitus
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国 書 室 情 轅
ENCYCLOPEDIA OF JAPAN
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