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JKY SEITSEMÄNNEN TOIMINTAVUODEN KYNNYKSELLÄ

Jälleen on yksi JKY-vuosi kulunut umpeen. Yhdistyksemme
toiminta on ollut vilkasta vaikka kaikkia suunnitelmia ei
meistä riippumattomista syistä ole voitu toteuttaa. Viimeis
ten kahden vuoden aikana Japani-aiheiset tapahtumat ovat
valtavasti lisääntyneet ja näin ollen yhdistyksemme järjestä
mät tilaisuudet eivät ehkä suuren yleisön silmissä enää tunnu
yhtä kiehtovilta kuin vielä muutamia vuosia sitten.
Voidaan siis täydellä syyllä väittää että "kilpailu on
kiristynytn myös meidän alallamme.
Toisaalta tämä tilanne asettaa suurempia vaatimuksia yhdistyk
sellemme ja sen jäsenille, jotta pystyisimme "profiloitumaan”
kasvavassa tarjonnassa, mutta meidän täytyy toisaalta myös
aina pitää mielessämme, että erilaisten tilaisuuksien järjestäminen ei saa muodostua pelkäksi itsetarkoitukseksi.
Jos tarjontaa on paljon niin olkaamme siitä iloisia - olemme
itse osaltamme myötävaikuttaneet tähän kehitykseen.
Eräänlainen ongelma onkin miten saada jäsenkuntamme liikkeel
le erilaisiin tapahtumiin - sekä niitä järjestämään että
niihin osallistumaan. Tässä suhteessa japanilaiset jäsenemme
ovat olleet kiitettävän aktiivisia. Heidän ekspertriisinsä
on tarvittu monessa tilanteessa missä suomalaisten taidot
ja tiedot eivät ole riittäneet. Ajatelkaamme vaikkapa viime
kevään "Tapahtumapaikka Akateeminen" Japani-1empausta, missä
yhdistyksemme oli näkyvästi esillä. Tämä ei olisi ollut
mahdollista ilman japanilaisten jäsentemme apua.
Nyt olisi siis suomalaisten jäsenten vuoro näyttää leijonankyntensä. Jos Sinusta tuntuu siltä, että haluat olla aktii
visemmin mukana yhdistyksemme toiminnassa niin ota toki
yhteyttä johtokuntaan - joko suoraan tai jonkun tuntemasi
jäsenen kautta.
Vuosi 1985 tulee olemaan tapahtumarikas vuosi Japani-aiheisten tilaisuuksien osalta. Japanin kruununprinssipari vierai
lee maassamme kesäkuun alussa ja tähän vierailuun liittyen
saamme jälleen tilaisuuden nauttia Nö-teatteristä Suomessa.
Näissä järjestelyissä yhdistyksemme tulee olemaan mukana ja
niihin tarvitaan jäsenkuntamme apua. Vetoankin kaikkien
jäsentemme myötämielisyyteen suhtautumisessa tähän projektiin•
Muitakin vierailuja on luvassa, mm. Gagaku-ryhmä SuomalaisJapanilaisen Yhdistyksen 50-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen.
Sinerbycoffin taidemuseossa esitetään niinikään loppukesän
puolella laaja, Antellin kokoelmiin perustuva ukiyo-e näyt
tely, ja jo helmikuun lopulla meillä on taas mahdollisuus
nauttia japanilaisista elokuvista sekä Suurlähetystön että
Suomen Elokuva-arkiston järjestämissä näytöksissä.
Yhdistyksemme oma toiminta tulee luonnollisesti myös jatku
maan totuttuun tapaan uuden johtokunnan luotsaamana ja toi
vottavasti aktiivisen jäsenistön myötäilemänä.
Nyt eroavan johtokunnan puolesta toivotan siis kaikille
jäsenillemme aktiivista ja onnellista Uutta Vuotta.
Ronny Rönnqvist
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七年目をむかえて
日本文化友の会も性た一年歳を重ねました。昨年をふりかえって
みますと、企画されていた行事の一部がやむをえない事情のために
中止されたとはいえ、全体として友の会は活発な活動を行ったと言え
ます〇
日本関係の催し物の数は過去二年間に飛躍的に増え 、そのために
当会が催す行事が数年前ほど人々の関心をひかなくなったようです。
っまり日本文化の領域でも「競争の激化」が見られるようになった
わけです。
こうした状勢の中で当会の存在が浮きでるためには、より一層の
努力が要求されますが、一方では催し事を行うことが単なる自己目的と
ならないよう心すべきでしょう 。
日本文化の供給がこのように増えてきたことは 、我々にとっても喜ば
しいことです。我々の努力が実を結んできたわけですから 。
しかし、ひとつ問題があり・ます。どうすれば会員の皆さんが積極的に
行事の企画・準備に協力し、催しに参加してもらえるか、ということ
です。
この点で日本人会員の皆さんは、とても積極的に動いてくれました。
日本に関することでフィンランド人の手に余ることが起った時に 、
専門家である彼等の助けで救われたことがよくありました。昨春行わ
れた、日本をテーマとした「タパフトウマパイッカ
アカテーミネン」
を例にとれば、この催しで当会の存在が際立っていましたが、これは
日本人会員の大々的な協力が:なければ不可能だったでしょう。
とすれば、こんどはフィンランド人会員が腕前を見せる番です 。もし
あ:なたが会の活動に積極的に参加したいならば役員会まで連絡下さい。
今年は日本関係の行事が多数予定されています。六月の初めには皇太子
御夫妻が我国を訪問さます。そしてこのことに関連して再び能劇が我国で
公演されます。これらの行事に当会は積極的に参加する方針です。
したがって会員の皆さんの全面的な協力が必要です 。くれぐれもよろしく
御願いします。

その他の催しとしては、フィン日協会の創立五十周年を記念しての
雅楽の演奏団の来フィンが決定しています 。またシネルビュコフ美術館
では夏の終りに「アンテッル
コレクション」を主体とする浮世絵展が
開かれます。これらに先がけて、二月の末には日本大使館とフィンランド
映画保存所がそれぞれ日本映画を上映することに;なっています 。
日本文化友の会は今年も、新しく選ばれる役員会のもとに、そして願わ
くば会員の皆さんの積極的:な御支援のもとに活動を進めてゆきます 。
近く任期を終える役員会を代表し、会員の皆さんにこの一年が良い年で
あり、また積極的な年であることを祈ります。

ロニー ・リョンウィスト

»LEIKKIEN YMEARI MAAILMAA» -NÄYTTELYN SATOA

U丄komaaロyhdistysten yhteistyöjärjestö ry ja siihen kuulu
vien ystävyys- ja kulttuuriyhdistysten toteuttama lasten
kansainvälisyys- ja kulttuurikasvatusta maassamme tukeva
nukke- ja aapisnäyttely »Leikkien ympäri maailmaa» pidet
tiin 12・11・・・〇5・12・1984 Helsingin kaupungin uudessa moni
toimitalossa Itäkeskuksessa. Näyttelyn suojelijana toimi
Tasavallan Presidentin puoliso, rouva Tellervo Koivisto.

Näyttelyn ohjeIma
Näyttelyn aineisto koostui eri maiden nukeista, leikki- ja
kouluikäisten aapiskirjoista, saduista, musiikista, filmija diasarjoista.
Näyttelyssä mukana oli kaikkiaan 36 ystävyysseuraa, jotka
kukin vuoropäivinä 13.11.1984 alkaen järjestivät lasten
tapahtuman.
Japanilaisen Kulttuurin ystävät osallistuivat yhdessä
Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen kanssa lasten tapahtumapäivän järjestämiseen, joka oli 05.12.1984 klo 16.00...
18.00.
Riitta Tateishi oli poikansa kanssa leikittämässä lapsia
ja kertomassa japanilaisen lapsen päivästä^
»Valmistauduimme kuusivuotiaan poikani kanssa tosi innok
kaasti japanilaiseen lastentapahtumaan. Sadoista dioista
piti etsiä ne, jotka liittyivät lapsiin tai muuten saattai
sivat heitä kiinnostaa. Ohjelman rungoksi ajattelin yksin
kertaisesti »Poika, jolla on kaksi kotimaata».
Materiaalia on runsaasti,? koska olimme juuri viettäneet
pari, hyvin lapsikeskeistä vuotta Japanissa. Lapsikeskeis
tä siksi, että lapset ovat tärkeitä siellä: korvaamaton
omaisuus jokapäiväiselle elämälle ja yhteiskunnalle.

Siispä poikani etsi Japanin leikeissä käyttämänsä puiset
hyrrät (joita heitetään narulla lattialle pyörimään).
Totesin kuitenkin: »Suomessa ei varmaan kukaan sano:
»OJÖZU» (oletpa taitava). Siinäpä tuli yksi asioista, jon
ka oli huomannut erona Suomen ja Japanin lasten maailmojen
välillä. Kesällä hän poistui pettyneenä uimarannalta:
»Täällä eivät ota lapset toisiaan huomioon». Siinä lapsen
lausumana tärkeimmät eväät tulevaisuudelle: »Kannustus ja
toisten huomioon ottaminenn.
Meille Japanissa asuminen oli ollut kaikella tavalla antoi
saa, elämän näkemyksellekin merkittävää, siitä halusin
kertoa dioillani. Ja siitä, että lapsista pitää paljon
huolehtia.
Koska koko juttu olisi liian pitkä kerrottavaksi paperilla,
toivotaan, että JKY järjestää lastentapahtuman, jossa uusin
taesitys järjestyy.
TAKAISIN AIHEESEEN: Kansainvälisen lastentapahtuman paikka
Itäkeskuksen monitoimitila oli ystävällinen, lempeä sisustusmateriaaleiltaan . Eri maitten nukkenäyttelyistä jäi mieleen
Afrikan nuket.

「遊びながら世界一周博」後記
昨年の11月12日から12月5日まで世界の人形や絵本を集めた「遊びながら
世界一周博」が、イタケスクスに新しく完成した多目的ホールで行われ
ました。
この催しは外国団体協力機関とそれに属する対フィンランド友好団体や
文化団体がフィンランドに住む子供達の国際教育と文化教育の—•環として
開いたもので、テッレルボ・コイビスト共和国大統領夫人が後援しました。
博覧会では各国の人形、絵本、童話、童よう、映画、スライドが紹介され
ました。
参加した団体は全部で36団体で、各団体が順番に11月13日よりその国を
紹介する子供祭を行いました。日本文化友の会とフィン日協会との合同での
日本の子供祭は、12月5日の午後4時〜6時に行われました〇
その日リーツタ・タティシは息子さんと一緒に、子供祭に来て外国人に
日本の遊びを教えるなど、日本の子供の生活を紹介しました。以下は、その
あらましです。
日本の子供祭の準備には六オの息子とふたりで大ハッスルし ました。
数百枚のスライドの中から子供に関係するもの、あるいは一般に興味を
ひきそうなものをさがすことは大仕事です。スライドシリーズのテーマは
「二つの祖国を持つ少年」とでもしてあきさした。
話すことは、たくさんありさした。というのは、私と息子は日本で極めて
子供中心の生活を二年間送ってきたばかりだからです。子供中心といった
のは、「子は日常生活でも社会にとっても、かけがえのない財産」といわ
れるように、日本では子供がとても大切にされるからです 。
というわけで息子は日本で遊びに使っていた木製のコマを引っぱりだして
き浸した。もっとも私は、「フィンランドでは誰も、おじょうずね、なんて
ほめてはくれないよ」とクギをさしておきましたが。ところが、このことが
フィンランドと日本での子供の世界の違いのひとつだったのです。
夏のフィン］ンドで息子はがっかりした様子で泳ぎから帰ってきさした。
そして、こう言うのです。「この国じゃ、だれもほかの子にかさってくれ
ない」〇はげましあうこと、気くばりが大切であることを負うた子に教え
られた思いでした。
私達親子にとって日本での生活が、あらゆる意味でいかに実り多く 、
人生観にすら影響を与えたということ、このことを私はスライドで訴えた
かったのです。そして、もっと子供の面到をみなければいけない 、という
ことも。
当日私が話したことは長すぎて、この紙面に書くことは不可能です。
友の会が独自の子供祭を催して再発表させてくれる機会を作ってくれると
いいのですが。
話を本題に戻しましょう。国際子供祭が開かれたイタケスクスの多目的
ホールは気楽にはいれる建物で、そのインテリアもソフトな感じの素材が
使われています。
各国の人形博の中で印象に残っているのは、アフリカの人形です。
クズ鉄や空きかんで作ったおもちゃも味がありましたが、新聞紙をさる
めて胴体した人形が簡単なつくりであり:ながら 、ちゃんと手足がうごく
ように作られていたことが心に焼きついていさす。そういえば日本でとった
スライド写真の中にも、子供たちが底のぬけた段ボール箱を腰にかかえて
つつ立っている姿がありました。自動車のつもりでしょう。う性いことを
考えたものです。

6Yksinkertaisia

ja toimivia, romuraudasta ja purkeista
rakennetttija vehkeitä, käärittyä sanomalehteä nuken runkona.
Olipa japanilaisissa dioissanikin kuva, jossa lapset yksin
kertaisesti seisoivat pohjattomassa pahvilaatikossa, joka
on heidän vyötärönsä korkeudella. Mainio auto.
Koska Japanin tapahtuman ajankohta oli itsenäisyyspäivää
edeltävä ilta, ihmisiä ei kaupungin rientoihin riittänyt
ja yleisöä oli niukasti. Onneksi Taniguchi-sensei oli pyy
tänyt muutamia japanilaisia lapsia mukaan, jotka sitten
toivat ystäviään Kansainvälisestä koulusta.
Diaesityksen jälkeen esittelin erilaisia Japanin lapsen
elämään liittyviä esineitä, ihan nviimeistä huutoa".
Poikani heitteli hyrriä, teimme kaikki yhdessä origamia,
japanilaiset lapset opettivat "ZAN, KEN,POI"'päätöksen
tekotapaa. Lopuksi näytin parikymmentä diaa Suomen Joulu
pukin pajasta, jonne tuli 30.000 kirjettä Japanista viime
vuonna. Saimme joulupukin pajalta pussillisen origameja
ja muita käsintehtyjä esineitä, jotka olivat tulleet kirjeis
sä. Oli ilo esitellä niitä: origami tossut Santasanille,
paperikirkko, kankainen pussi, helmillä kirjailtu taulu,
muutamia mainitakseni. "

Japanista tullut tervehdys joulupukille

()
Näyttelyn toteutuminen
Näyttelyn järjestelyissä olivat mukana Suomen Unicef-yhdistys
Unesco-toimikunta ja Suomen YK-liitto sekä Helsingin kaupunki•
Näyttelyn graafisesta suunnittelusta ja pystyttämisestä
vastasivat Taideteollisen Korkeakoulun Graafisen laitoksen
oppilaat ja opettajat•

Haluan kiittää kaikkia niitä JKY-Iäisiä, jotka olivat mukana
ideoimassa Japanin lastentapahtuma-päivää.

Riitta Tateishi
Paula Lappalainen
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日本の日が独立記念日の前夜にあたったことと、会場が市のはずれで
あるために来客が少かったことは残念でした 。それでも谷口先生が
日本語補習学校の生徒さん達に呼びかけてくれたおかげで 、その子達の
友達であるインターナショナル
スクールの子供達が、見に来てくれた
ことが救いでした。
スライドを映写した後、日本の子供の生活に因んだ品物を見せました。
コマ、おりがみ、ジャンケンなど、どれもこれも最新流行のあそびです。
そして最後に、サンタクロースの仕事場ともいうべき「ヨウルブキン
パヤ」のスライドを見せま した。このヨウルブキン
パヤには昨年、
日本からサンタクロースあての手紙が三万通とどいたそうです 。おり
がみや子供達が自分で作った品物などが入った手紙もたくさんあり 、
私達もその一部をもらい受けました。これらの品を会場に来ていた人達に
みせたわけですが、サンタさんのためにおりがみで作ったスリッパや
紙で作った教会、布袋、ビーズ刺しゅうなど、どれも心楽しくなるもの
ばかりです。
この子供のためのお祭の開催にはフィンランド・ユネスコ協会、ユネ
スコ国内委員会、フィンランド国際連合協会、ヘルシンキ市が觞カしま
した。博覧会のグラフィツク・デザインと飾りつけは工芸大学のグラフィ
ック学科の人達によるものです。
友の会の皆さんにも、日本の日のためのアイデアを提供していただく
など、いろいろと手伝ってもらったことを感謝します。

リーツタ•タティシ
パウラ・ラッパライネン

|kirjastouutiset|
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselta on kir
jastoomme lahjoitettu seuraavat julkaisut:
Annotated catalogue of books published in Japan, no 8:252
selected books written in Japanese 1978-1983. Publishers
Association for Cultural Exchange, Tokyo 1984.
Information bulletin 1983.
Japan ・

Ministry of Foreign Affairs,

Japan Echo, vol.11,no 1,1984.

Japan Echo Inc. Tokyo.

Japanese Literature Today, no 79 1982; no 9,1984. Japan
P・E・N・ Club, Tokyo
Speaking of Japan, vol.5, no 42,43,1984. Keizai Ko^io Center,
Tokyo.
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|JKY:N~ PIKKUJOULU]

JKY:N pikkujoulua vietetttiin 15.12. Helsingin Taidehallin
klubilla. Juhlan alussa puheen johtajamme Ronny Rönnqvist
toivotti vieraat lämpimästi tervetulleiksi ja näin päästiin
mukavasti juhlatunnelmaan. Kunniavieraana oli suurlähettiläs
Takahashi vaimoineen. Suurlähettiläs Takahashi kertoi puhees
saan odotettavissa olevista kulttuuritapahturoista.
Keväällä saapuu maahamme no-teatteri ja tulossa on myös
japanilaisen pakkaustaiteen näyttely.
Teatteripiiri MON ilahdutti jälleen uudella ohjelmalla,
Juha-Petri Tyrkön kirjoittamalla, säveltämällä ja ohjaamalla
hauskalla musiikkikomedialla. Näytelmä kertoi kommelluksista
joita isä ja poika kokivat tullessaan Japanista vierailulle
suomalaisten sukulaistensa luo. Näytelmän sanoma oli suuri
ja humaani: kulttuurieroja on ja ne aiheuttavat väärinkäsi
tyksiä, mutta erojen merkitystä ei pitäisi liioitella, mutta
ei myöskään aliarvioida. Väärinkäsityksiä syntyy, kun tavat
ovat erilaiset ja asiat on totuttu ilmaisemaan eri tavoin,
mutta avoin ja myönteinen suhtautumistapa auttaa pääsemään
yhteisymmärrykseen.
Perinteiset suomalaiset jouluruoat maistuivat vieraille.
Pienten ja suurempiekin iloksi joulupukki vieraili myös kes
kuudessamme ja monitaitoisena kertoi osaavansa myös japania.
Perinnettä juhlassamme edusti tietokilpailu. Tällä kertaa
tosin taas erilaisena ja hyvin mielenkiintoisena.
Illan juontajat Timo Rajakangas ja Riitta Tateishi kyselivät
osallistujilta erilaisten japanilaisten esineiden nimiä ja
käyttötarkoitusta. Mikäli kysymys sattui japanilaiselle,
joutui vastaaja mainitsemaan yhden japanilaisten ja suomalais
ten eroista tai yhtäläisyyksistä. Tähän kysymykseen Misako
vastasi, että molemmat ovat ujoja ja mölemmilla on kielikompleksi ;englantia täytyy osata, mutta sitä ei kuitenkaan
osata hyvin.

Ilta jatkui puoleen yöhön seurustelun ja tanssin merkeissä.
Musiikista huolehti Puukäpylän Pelimannit.

Valokuvat: Ilkka Riippa

__________

值
例）のヒ ック ヨ ウルに新しい試み］
恒例のピックヨウルに新しい試み
昨年12月15日に友の会の小クリスマスがヘルシンキ
アートホールで
行われた。
パーティはロニー・リョンウィスト会長のあいさつで始った。高橋
大使夫妻も来賓として出席されており、大使はあいさつの中で今年予定
されている文化行事にもふれられた 。それによれば、春に能劇場が
来フィンすることが決まっており、また日本の包装をテーマとする
展示会も計画されているとのことである。

演劇サークル
モン（門）は今年も小劇を演じて好評を博した。
出し物は、ユハ
ペトウリ・•テユルッキョが脚本、作曲、監督して作ら
れた音楽コメディーで、そのストーリーは、日本の男の子が父親と
一緒に母の親籍をたずねてフィンランドへ旅するが文化の違いのために
いろいろな失敗をするというもの。文化の違いが誤解を生むことは当然
だが、その違いを誇張したり過小評価することはい ましめなければ
ならない。習慣が異なる以上、ものごとの表現のしかたが異:なる以上
誤解は避けられない、しかし腹をわって話をしあえば相手を理解する
ことは不可能ではない。このことを出演者達は訴えていた。

クリスマス料理も一同に好評だったようだ。会場にはサンタクロース
も訪れて、子供だけでなく大人達も楽しんでいた。
恒例のクイズは今年も行われた。今回は例年とやや趣きを変え、
司会のティモ•ラヤカンガスとリーツタ・タティシがパーティの参加者
達に日本の品物（地震に備えての頭中、マスク、耳かきなど）を見せて
それらの名前と使い道をたずねるというもの。もし質問が日本人に
あたった場合は、その人は日本人とフィンランド人の違いまたは共通点
をひとつ挙げなければならない。たとえばミサコ•グスタフソンさんは、
両国民とも恥しがり屋でおまけに英語ができないという言葉のコンプ
レックスを持っていることを指摘した。

話に花を咲かせ、楽団の伴奏でダン
スに興じているうちに夜は更けていつ

た。

Suurlähettiläs Takahashi ja Taito
Kawata
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Tietokilpailu]
Tässä lukijoiden mietittäväksi kolme kysymystä pikkujoulujuh
lassa pidetystä tietokilpailusta. Kuvissa 1,2 ja 3 on kuvattuaa erilaisia esineitä. Mikä on kyseinen esine ja mihin sitä
käytetään?

VASTAUKSET:

1.

Kouluissa käytettävä pää-ja niskasuojus,
joka vedetään pään suojaksi maanjäristyk
sen alkaessa. Suojuksen ompelee yleensä
äiti lapselleen tämän mennessä kouluun.
Suojusta pidetään tuolin selkänojalla si
ten, että osa on taitettu tyynyksi tuo
lille ja näin se on nopeasti oiettavissa
käyttöön^ .Suojuksessa olevassa lapussa
on lapsen nimi, osoite ja veriryhmä.

2•

Korvapuikko, jolla korvat pudistetaan. Japanilaisten
korvissa ei ole vahaa9 vaan kuivaa karstaa, joka poiste
taan tällaisella puikolla. Suurempia lapsia ei paljon
kosketella, mutta korvia puhdistettaessa lapsen pää lepää
äidin polvilla ja näin korvien puhdistus on samalla päi
vän Mhellä hetki".

3.

Sideharsosuojus eli "flunssasuojan, jota
varsinkin yleisönpalvelutehtävissä olevat
henkilöt käyttävät potiessaan nuhaa tai
influenssaa. Näin otetaan huomioon lä
himmäiset, kun halutaan estää tartunnan
leviäminen.

MYYJÄTSET
Pidimme myyjäiset marraskuussa, isänpäivänä, Toimelan vapaaopistossa. Täksi kerraksi olimme valmistaneet paljon lasten
vaatteita ja leikkikaluja. Oli sydänkuviollisia housuja,
kirkasvärisiä kangasreppuja ja pieniä jukatoja, flanellinuttuja, tossuja ja lapasia..
Misako Gustafssonin japanilaisesta kirjasta olimme saaneet
ohjeet mm. froteisiin kanoihin ja erivärisiin, pujotettaviin
huopakaloihin. Myyntipöydillä oli myös chiyogami-paperilla
päällystettyjä rasioita, pieniä kortteja ja tauluja.

Tavaraa oli paljon ja myös ostajia oli ajoittain niin paljon
ettei pöytien lähellekään päässyt.
Iltapäivällä oli myyjillä kuitenkin aikaa käydä yläkerrassa
syömässä Nippon Clubin poikien tekemiä ruokia ja nauttia
kaikessa rauhassa teestä. Myyjäisten tuotto oli hyvä.
Kiitokset siitä kuuluvat kaikille niille, jotka osallistuivat
valmisteluihin ja itse tapahtumaan. Kaukaisimmat kiitokset
lähetämme Tomoko Kataokalle Japaniin.
Työryhmän jäsen
Helena Gray

バザール 成功のうちに終わる
友の会は昨年十一月、父の日にバザールをトイメラのバパーオピストで
、行いました。今回のバザールの特徴は会員有志の手になるベビー服や
’小物類がカウンターにところせましと並べられていたことです。ハート柄の

ズボン、明るい色の布地で作られた子供用ゆかた、フラノのシャツ、編み
靴下、ミトンetc. etc.
タオル地で作ったにわとりや、ひもを通せるよう目に穴をあけたフェルト製
の魚などは、ミサコ・グスタフソンさんの日本の本を参考にして作った
ものです。これらの他にも千代紙張りの小箱、グリーティングカード、厚紙
に模様をはりつけて作った絵なども売られました。
商品は豊富、客足も順調で、時間によっては客が殺到したために商品カウン
ターに近づくことすらできなかったほどです。それでも午後になると少し
落ちついたため、売子達も手を休めて二階で日本クラブの皆さんが作った
料理を食べ、お茶をいっぷくいただくことができました。
バザールの売上げも上々。これも準備に精を出してくれた人達や当日会場で
手伝ってくれた人達のおかげです。そして日本から千代紙その他を贈って
くれた片岡智子さんにも感謝します。
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|JAPANILAISTA RUOKAA|

Ruoanvalmistuskurssi kokoontui syksyllä kaksi kertaa.
Ensimmäisellä kerralla valmistimme tempuraa Misako Gustafs
sonin opastuksella.

TEMPURA
Vihanneksia (porkkanaa, munakoisoa, sipulia, purjoa,
paprikaa tai muita saatavilla olevia vihanneksia)

Silakkafileitä
Taikina:
2 dl hienoja vehnäjauhoja

(osan jauhoista voi korvata mais
sijauhoilla)

1 muna
2 dl kylmää vettä
Öljy：
tavallista kasvisöljyä tai seesamöljyä tai molempia
Kastike:
2 dl kalalientä
1/2 dl soijakastiketta
aromisuolaa
1-2 tl sokeria

Lisäkkeeksi:
raastettua retikkaa (daikon)

Tee
1.
2.
5•

4.

5.

6.
7.

näin:
Suikaloi vihannekset hyvin ohuiksi.
Fileroi kala. Voit käyttää myös valmiita silakkafileitä.
Sekoita muna ja lisää siihen kylmä vesi.
Lisää jauhot, mutta älä sekoita enää kovin paljon.
Taikinan on oltava kylmää. Laita kulho kylmään veteen
tai lisää taikinaan 1-2 jääpalaa.
Laita öljyä kattilaan 5-6 cm verran ja kuumenna se 180
asteiseksi.
Kasta vihannekset ja kala taikinassa ja keitä ne sen
jälkeen öljyssä.
Ruoka-aineiden on oltava kuivia.

Asettele öljyssä keitetyt tempurat laakealle vadille.
Laita kastike jokaiselle ruokailijalle erikseen pieneen
kulhoon. Jokainen voi maustaa kastikkeensa makunsa
mukaan retikkaraasteella.

Tempura syödään siten että se kastetaan kastikkeeseen.
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Toisella kerralla valmistimme nspaghettiruokiaH: sobaa
ja ramenia. Hiroyuki Taniguchi oli tällä kertaa opettajana.
Taniguchit tekevät joka päivä japanilaista ruokaa.
Arkipäivinä sen valmistaa rouva mutta juhla-ateriat Hiroyuki
kertoi tekevänsä itse. Harvoin olen nähnyt sellaista järjes
telmällisyyttä ja nopeutta kuin katsellessani tämänkertaisen
opettajamme ruoanlaittoa. Hän teki paria ruokalajia kerralla
ja meillä opiskelijoilla oli tekemistä pysyäksemme perässä.
Ruokaohjeiden kirjoittaminen nopeasti oli vaikeaa ja toden
näköisesti useammalle meistä kävi niin kuin minulle:
jälkeenpäin en ollut enää varma mikä kastike kuului mihinkin
ruokalajiin ・
Ruoat olivat hyviä. Söimme ensin kahta lajia ja sitten val
mistimme toiset kaksi ja söimme ne. Japanilaisia ruokia voi
näköjään syödä montaa eri lajia samanaikaisesti ilman että
tulee raskas olo.
SOBA

(4:lie henkilölle)

Soba on valmistettu tattarijauhoista.
1.
2.

3・

Vesi kiehautetaan (vettä pitää olla paljon).
Sirotellaan sobat veteen.
Kun vesi alkaa uudestaan kiehua, niin että muodostuu
vaahtoa, lisätään 1/2 dl kylmää vettä. Toistetaan
vielä kerran.
On varottava ettei sobaa keitetä liikaa. Yleensä keittoaika on noin kuusi minuuttia. Keitettäessä sobaa on
välillä sekoitettava etteivät ne liimaannu toisiinsa.
Kun soba on valmista se huuhdellaan heti kylmällä
vedellä.

Keitto:
6 kupillista (ä 2 dl)vettä
2/3 kupillista soijaa
4 rkl miriniä (makeaa sakea) tai tavallista sakea
1,5 rkl sokeria (jos ei käytä miriniä voi laittaa enemmän
sokeria)
10 cm pala kombua (merilevää)
20 g katsuobushia (kuivattua kalaa lastuina)

1•
2.
34.

Ainekset kiehautetaan
Kombu otetaan pois
Keitetään pari minuuttia
Siivilöidään

Merilevän voi leikata hyvin ohuiksi suikaleiksi ja käyttää
ruokalajin koristeeksi. Keitetyt sobat jaetaan kulhoihin ja
kaadetaan kuuma keitto päälle. Sobaa voi syödä myös tempuran
tai paistettujen vihannesten kanssa.
Merilevää, kalahiutaleita, erilaisia spaghetteja jne. voi
kysellä luontaistuotekaupoista. Esimerkiksi Albertinkadun
ja Iso Robertinkadun kulmassa on melko hyvät valikoimat.
Stockmannin Naturassa on myös Japanista tulleita ruoka-aineita.

Helena Gray

JAPANILAISIA ELOKUVIA TULOSSA

Helmi-maaliskuun aikan meillä on jälleen mahdollisuus
tutustua japanilaisiin elokuviin Helsingissä.
Helmikuun 16. ja 17. päivänä Japanin suurlähetystö esittää
kahta tai kolmea elokuvaa elokuvateatteri Dianassa.
Tarkemmat tiedot esitettävistä elokuvista sekä esittämisajoista julkaistaan Helsingin Sanomissa ilmoituksena.
Siis silmät tarkkana näihin aikoihin.
Helmikuun 22. päivänä alkaa Suomen Elokuva-arkistossa
elokuvateatteri Orionissa (huom. uusi esiintymispaikka,
osoite: Eerikinkatu 15) japanilaisia periodi- eli samuraielokuvia esittävä 24 elokuvan sarja, joka jatkuu koko maalis
kuun ajan. Tämän ohjelmasarjan teemana on HSamurai ja Edoperiodi** ja se on syntjmyt SEA:n, Japan Film Library Coun
cilin ja Finnairin yhteistyönä. Ohjelma koostuu seuraavista
tunnetuista periodielokuvista:

Hana no Yoshiwara Hyakuningiri

(Killing in Yoshiwara)
Uchida Tomu 1960

Hana Chirinu

(The Blossoms have fallen)
Ishida Tamizo 1938

Akanashi Kakita

(Kakita Akanashi)
Itami Mansaku 1936

Miyamoto Musashi-Ichijoji no Ketto (Musashi Miyamoto- Duel
at Ichijoji) Uchida Tomu 1964

Hangyaku-ji

(The Conspirator)
Ito Daisuke 1961

Yoru no Tsuzumi

(Night Drum)
Imai Tadashi 1958

Shinju Ten no Amijima

(Double Suicide)
Shinoda Masahiro 1969

Amakusa Shiro Tokisada

(Shiro Amakusa: The Christian Rebel)
Oshima Nagisa 1962
(The Wanderers)
Ichikawa Kon 1973

Matatabi
Ninjo Kamifusen

(Humanity and Paper Balloons)
Yamanaka Sadao 1937

Nemuri Kyoshiro - Shobu

(Kyoshiro Nemuri - The Fight)
Misumi Kenji 1964

Jogoku no Mushi

(Hell Worms)
Yamada Tatsuo 1979

Hanaoka Seishu no Tsuma

(The Wife of Seishu Hanaoka)
Masumura Yasuzo 1967

日本映画上映の御知らせ

二月から三月にかけてヘルシンキで日本映画が上映されます 。その第二弾
は日本大使館主催の日本映画観賞会です。これは二月の十六、十七両日行わ
れ、二、三本の日本映画が上映されます。映画名、上映時間については
ヘルシンギン・サノマットに出される広告で御確め下さい。
二月二十二日からはフィンランド映画保存所の主催による時代劇シリーズ
がオリオン座（上映館が変ったことに御注意。住所はEerikinkatu15〇 ）で
始まります。上映される映画は全部で24本、上映は3月末まで続き・ます。
この映画シリーズは「侍と江戸時代」をテーマとしており、フィンランド
映画保存所と日本映画配ね、それにフィンランド航空の共同企画で実現され

ます。上映される作品は以下のとおり。

Hana no Yoshiwara Hyakuningiri

(Killing in Yoshiwara)
Uchida Tomu 1960

Hana Chirinu

(The Blossoms have fallen)
Ishida Tamizo 1938

Akanashi Kakita

(Kakita Akanashi)
Itami Mansaku 1936

Miyamoto Musashi-Ichijoji no Ketto (Musashi Miyamoto- Duel
at Ichijoji) Uchida Tomu 1964

Hangyaku-ji

(The Conspirator)
Ito Daisuke 1961

Yoru no Tsuzumi

(Night Drum)
Imai Tadashi 1958

Shinju Ten no Amijima

(Double Suicide)
Shinoda Masahiro 1969

Amakusa Shiro Tokisada

(Shiro Amakusa: The Christian Rebel)
Oshima Nagisa 1962
(The Wanderers)
Ichikawa Kon 1973

Matatabi

Ninjo Kamifusen

(Humanity and Paper Balloons)
Yamanaka Sadao 1937

Nemuri Kyoshiro - Shobu

(Kyoshiro Nemuri - The Fight)
Misumi Kenji 1964

Jogoku no Mushi

(Hell Worms)
Yamada Tatsuo 1979

Hanaoka Seishu no Tsuma

(The Wife of Seishu Hanaoka)
Masumura Yasuzo 1967

M
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(Sazen Tange)
Makin0 Masahiro 1953

Tojuro no Koi

(Loves of an Actor)
Yamamoto Kajiro 1939

Buraikan

三三三一 ・

Tange Sazen

*:

(The Scandalour Adventures of Buraikan)
Shinoda Masahiro 1970

Hotarubi

(The Fireflies)
G-osho Heinosuke 1958

Shura

(Pandemonium)
Kobayashi Masaki 1967
(Rebellion)
Kobayashi Masaki 1967
(The Last ©ays of Edo)
Inagaki Hiroshi 1941

Joi-uchi

Edo Saigo no Hi

Chiyari Fuji
Okochi Kengeki-Shu

(A bloody Spear on Mount Fuji)
Uchida Tomu 1955
(Sword Play Scenes by Denjiro Okochi)
Kooste 1927-1935

Tämän lisäksi esitetään sarjaan liittyen meille jo kovin
tutut Kurosawan Yojimbo sekä Tsubaki San juro. Kaikki elo
kuvat on varustettu englanninkielisin alatekstein (paitsi
Kurosawan kuvat; suomalaisin).
Niinkuin luettelosta voi huomata on tässä erinomainen
tilaisuus tutustua meillä vähemmän tunnettujen ohjaajien
sekä näyttelijöiden suorituksiin, viimeksimainituista mm.
Kataoka Chiezo, Nakamura Kinnosuke, Ichikawa Raizo,
Okochi Denjiro jne.
Elokuvien esittämisjärjestys ym. tie
dot selviävät SEA:n kevätkauden ohjelmasta.

HYVIÄ ELOKUVAILTOJA...

R.R.

Nihonga-maalauspiiri kokoontuu 5.3. klo 18.00 Riitta Tateishin
luona. Jos olet kiinnotunut, niin soita puh. 650073•

)
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Tange Sazen

(Sazen Tange)
Makin〇 Masahiro 1953

Tojuro no Koi

(Loves of an Actor)
Yamamoto Kajiro 1939

Buraikan

(The Scandalour Adventures of Buraikan)
Shinoda Masahiro 1970

Hotarubi

(The Fireflies)
Gosho Heinosuke 1958

Shura

(Pandemonium)
Kobayashi Masaki 1967
(Rebellion)
Kobayashi Masaki 1967
(The Last Bays of Edo)
Inagaki Hiroshi 1941

Joi-uchi
Edo Saigo no Hi

Chiyari Fuji
Okochi Kengeki-Shu

(A bloody Spear on Mount Fuji)
Uchida Tomu 1955
(Sword Play Scenes by Denjiro Okochi)
Kooste 1927-1935

これらの作品の他にも、時代劇シリーズに因んで、おなじみの「用人棒」
と「格三十郎」も再上演されます。
上記リストからもわかるように、この上映シリーズは我国であまり知られ
ていない監督の作品に親しむ良い機会と言えます。主演俳優も片岡千恵蔵、
中村錦之助、市川雷蔵、大河内伝次郎など、そうそうたる顔ぶれが並んで
います。上映日や時間についてはプレイガイド等でフィンランド映画保存所
のプログラムを御覧下さい。

R. R・

|KIRJEYSTÄVIÄ~I

Nimi

Mari Yasuno

Osoite

Saito-kata
1 jo 9 chome 5-11 Shinkotoni
Kita-ku, Sapporo 001
JAPAN

Mari Yasuno on kiinnostunut Suomesta ja haluaa suomalaisen
kirjeenvaihtoystävän・

18

_

|JKY:N PUHELINKETJU|

Eräiden aktiivisten jäsentemme keskuudessa on virinnyt
idea (suoraan Japanista) PUHELINKETJUN perustamiseksi.
Ideana on aktivoida jäseniä toimintaan mukaan. Samalla
puhelinketju nopeuttaa tiedottamista/tiedotusta sekä säästää
kuluja, toisin sanoen puhelinkulut jakautuvat tasaisesti.
Tällainen puhelinketju on yleisesti käytössä Japanissa,
erilaisissa yhdistyksissä, tarhoissa, kouluissa ym.
Puhelinketju toimii seuraavasti:

1)

Yhdyshenkilö (YH) välittää tiedon puhelimitse henkilölle
(A), joka soittaa tiedon saatuaan henkilölle (B) jne.
kunner henkilö (H) on saanut tiedon• Henkilö H soittaa
yhdyshenkilölle takaisin. Tällöin tiedetään, että vies
ti on kiertänyt loppuun ja kaikki ovat saaneet tiedon.

2)

Jos sinun jälkeesi oleva henkilö (esim. B) ei ole paikal
la ,eikä kukaan muukaan puhelinketjua jatkamaan velvoi
tettu lähimmäinen, on sinun soitettava ketjussa seuraavalle henkilölle (esim. C) ja soitettava myöhemmin uudestaan
poissa olleelle henkilölle (B)•
Tämä nopeuttaa ketjun kulkua. Jos mahdollista, pyydä
perheenjäsenesi mukaan ketjuun ja mahdollisesti tiedon
saatuasi itse poissaolevana ottamaan tiedot muistiin
puolestasi.
Soita aina ensi tilassa tietcT eteenpäin• Merkitse
paperille muistiin tarkasti esinj. kellonajat, päivä
määrät ,kokoontumispaikat ym.

3)

Puhelinketju toimii lähinnä etelä-Suomessa. Jos et
halua tulla puhelinket juun mukaan, ilmoita ensi tilassa
allekirjoittaneille , jotta et joutuisi turhaan ketjuun
merkityksi. Samoin jos haluat tulla mukaan, mutta sinul
la ei ole puhelinta, ilmoita samoin allekirjoittaneille
yhteystietosi.
Puhelinketju aktivoi: olet ajantasalla tapahtumista nopeasti:
tunnet kuuluvasi JKY:läisiin: opit tuntemaan myös itse
muita JKY:läsiä ja saat lisää uusia tietoja japaninharrastuk
seesi. Kanna vastuusi ja ryhdy leikkiin.
Riitta Tateiahi
Paula Lappalainen

4)
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テレフォン

リング

一部の会員の提案により、友の会にもテレフォン
なりました。このアイデアは日本直輸入です。

リングを設けることに

テリ担施
あ負実

レフォン
リングを作る趣旨は、会員の積極的な参加を促がすことに
ます。それと同時に連絡のスピード化と連絡に要する電話料金の均等
も実現されます。•テレフォンリングは日本の団体組織、学校などで広く
されています。

テレフォンりングのしくみ
1）

2）

3）

4）

連絡人（YH）はAに連絡事項を伝えます。するとAからBへ、Bから
Cへと次々に連絡がなされて最後にHまで進みます。Hが連絡人に
電話をすることにより、連絡事項が全員に行き渡ったことが
確認されます。
もしも、あ左たが連絡する相手（たとえばB）が不在で、しかもその場に
電話連絡を先へ進めてくれる人間がいない時には、あなたはBを飛び越
してCに連絡します。Bにはあとで電話をすればよいわけです。
飛び越すことにより連絡が先に進むのが遅れないですむわけです。
できれば、あなたの家族にも協力してもらい、あなたが留守の時に
伝言のメモと次の人への連絡をしてもらえれば理想的です。
連絡を受け取ったら、それをメモし、すぐに次の人に回すことが大切
です。
友の会のテレフォンリングは、主に南フィンランドに住む会員の
間で行うことになります。リングに加わりたくない人はリーツタ・
タティシ（卷
650073）またはパウラ・ラッパライネン（瑟
661
316）まで早目に連絡し、同時に電話以外の連絡方法を知らせて
下さい。

テレフォンリングには次のような利点があります。

催し物などの最新情報が迅足に伝わります。
友の会への帰属意識が高まります。
これまで自分が知らなかった会員と知り合いになれます。
日本のことを知ることが以前よりも簡単にできます。

さあ、あなたも輪に人りましょう。

友の会の料理教室は昨年の秋には二度開かれました 。第一回目の講座では
ミサコ・グスタフソンさんの指導で天ぷらを作りました。

（作り方は省略します）
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