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PÄÄTOIMITTAJALTA

Tänä syksynä olemme saaneet tutustua j apanilaiseen teatteritaiteeseen 
ja elokuviin. Lähitulevaisuudessa on myös tulossa paljon mielenkiin
toista#

Yukiza-marionettiteatterin vierailu syyskuussa Kansallisteatterissa 
oli menestys• Esityksiä oli kolme ja kaikki näytökset olivat loppuun- 
myytyjä# Nukketaitei1ija Mirjami Skarp kertoo kirjoituksessaan omia 
kokemuksiaan ja tunnelmiaan "Macbeth"-esityksestä.

Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien toimikunnan mietinnössä 
esitetyt asiat ovat edenneet niin pitkälle, että ensi vuoden valtion 
tulo- ja menoarvioon on merkitty määräraha Itä-Aasian kielten ja kult
tuurien professuurin perustamiseen Helsingin yliopistoon. Professuuri 
sisältäisi sinologian,koreanistiikan ja japonologian.Teknillinen kor
keakoulu Espoossa saisi japanin kielen lehtoraatin.Toivottavasti esi
tetyt määrärahat hyväksytään budjetin lopullisessa käsittelyssä.

Ensimmäinen Suomen Japanin-tutkimuksen symposio pidettiin Jyväskylän 
yliopistossa elokuun lopussa# Luentoja oii parisenkymmentä. Aiheet 
vaihtelivat japanin kielen kunnioittavasta kielenkäytöstä arkkiteh- 
tuuriin ja budolajien kehityksestä Japanin vaalijärjestelmään. Erit
täin mielenkiintoista oli kuulla tieteellisteknisten tekstien kään
näsongeImista, Japanissa iImestyvistä ulkomaankielisistä sanomaleh
distä ja suomalaisten kasvitieteilijöiden Japanin ja Itä-Aasian sam
mal- ja jäkäläkasvien tutkimuksista» Luentojen tekstit j ulkoistaan 
myöhemmin kirjana•

Symposiumissa keskusteltiin tarpeesta perustaa Suomeen tieteellinen 
seura, jonka tehtävänä olisi vastaisuudessa järjestää symposiumeja ja 
joka toimisi edustajana EAJS:ssä (European Association of Japanese 
Studies) ja Kööpenhaminassa sijaitsevassa CINA:ssa (Pohjoismainen 
Aasian-tutkimuksen instituutti)• Asioita eteenpäin viemään perustet
tiin työryhmä. Työryhmän jäseniksi valittiin Kai Nieminen (Porvoo), 
Pirjo-Riitta Kuusikko (Helsinki), Olavi K. Fält (Oulu), Ilmari Ves
terinen (Jyväskylä), Ilari Tyrni (Tampere) ja Jouko Seppänen (Espoo). 
Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa.

Suomen elokuva-arkistossa esitetään neljätoista Nagisa Oshiman elo
kuvaa. Lisäksi esitetään Kinoshita Keisuken "Poikani, poikani", Jasu- 
jiro Ozun "Tokyo Story" ja Kenji Mizoguchin "〇・Haru - naisen tie". 
Ensimmäinen elokuva on 4.12. ja viimeinen 28.2.1987. Tarkemmat tiedot 
saa SEA:n esitteestä. Esite yritetään saada postitetuksi tämän lehden 
mukana.

Helena Gray
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編集長より

この秋我々は日本の劇芸術や映画に親しむことができました。また近く興 

味深い行事が催されるでしょう。
ゆうき座の人形劇がこの秋フィンランドの国立劇場を訪れましたが、大成 

功のうちに幕を閉じました。公演は三夜ありましたが、いずれも売り切れる 

ほど大盛況でした。人形の専門家であるマルヤミ•スカルプさんはこの中で 
この公演についての自分のは験とマクベス公演の情趣とを述べています。

非ヨーロッパ言語及び文化委員会のレポートの中に紹介されていることが 

らは、ヘルシンキ大学に東アジアの言語及び文化の教授職を設ける予算を来 

年度の国家予算に計上することにまで触れられています。それにはシナ学、 

朝鮮学、日本学が含まれています。またエスポーの工科大学にも日本語の講 

師職を設けることが取り上げられています。あとはこれらの予算案が最終段 

階で承認されることを望むだけです。
初のフィンランド日本研究のシンポジウムが八月下旬ユバスキュラ大学で 

開かれました。講演は約20にものぼり、そこで扱われた項目は日本語の敬語 

の用法から建築に至るまで、また武道の発展から選挙方法について言で幅広 

くバラhティーに富んでいました。特に興味深かったものとして、学術的な 

テキストの翻訳の問題集や日本で発行されている外国語の新聞についてや、 
日本及びアジアのコケや地衣類についてのフィンランドの植物学の研究につ 

いてなどが挙げられ・ます。これらの講義のテキストは後に本として発行され 

るとのことです。

またシンポジウムではフィンランド学術協会の設立について話し合われまし 

た。それは将来においてシンポジウムを主催したり、•またE A J S （ 3 - n 
ッパ日本研究協会=European Association of Japanese Studies） やコペン 

ハーゲンにあるC I N Aに代表を送る機関です。まず、話を先に進めるた 

めに実行委員会が設立されました。メンバーは次の方々です。カイ・ニエミ 
ネン（ポルボー）,ピルヨ=リーツタ・クーシッコ（ヘルシンキ），オラヴ 

イ・K•ファルト"（オウル），イルマリ♦ヴ’エステリネン（ユバスキュラ）， 

イラリ•テユルニ（タンペレ）,ヨウコ•セッパネン（エスポー）〇この実 

行委員会の第一回の集会は'来年一月の予定です。
フィンランド映画保存所は12月から来年2月にかけて約15本の大島渚監督 

の映画を上映する予定です。それに加えて「東京物語」や「西鶴一代女」な 

ども上映,されます。この会報といっしょにこれらのパンフレットをお送りで 

きるようにしたいと思います。 ヘレナ・グレイ
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I Z U M I T A T E N O

JA PIANISMIN PISARGIVA KIRKKAUS

Muistikuva helmikuunkylmästä Helsingistä: lumisten pensaiden reunus

tamassa portaikossa Finlandia-taion edessä kaksi eri suuntiin liikeh- 

tivää ihmismassaa. Iloisina ne, joilla on lippu I Z U M I T A T E - 

NON konserttiin, synkkinä poistumassa paikatta jääneet.

Valot himmenevät salissa. Ennen kuin huomaatkaan, ovat helmeilevänä 

pisaroiva ilo ja kirkkaus Chopinin sävelten myötä läsnä. Teknistä 

loistoa, sulavaa eleganssia, ilmassa puolalaisen salongin tuoksu.

Aika etenee nopeasti tunnelmasta toiseen. Sibeliusta ja suomalaisen 

havumetsän hiljaisuus t surumielinen salaperäisyys tummien lampien 

yllä, murheen aavistus.

Sitten modernia suomalaista: Rautavaaraa, Nordgrenia, ja päätteek

si aikamme japanilaista musiikkia. Rukous ikonilampun edessä - vai 

oliko se buddhan kuva kotialttarina? Tunnelmat kietoutuvat toisiin

sa , ja aika ja paikka hämärtyvät, kansallisuus menettää merkityksen

sä. On vain musiikki, sen kahleeton rajattomuus.

Kuulija voi kotonaankin kietoutua lähes samaan tunnelmaan. Izumi Ta- 

teno on arvostettu nimi myös levytystuotannon maailmassa«Konserteis

sa kuultujen teosten lisäksi voit aistia muun muassa Palmgrenin »Eng

lundin, Janacekin ja monien japanilaisten nykysäveltajien ajatuksia. 

Silloin täilöin televisio vie katsojat suomalaisen musiikkimaailman 

pyhään paikkaan, Sibeliuksen Ainolaan, jossa Tateno tarjoaa ihaili

joilleen soivan kukkakimpun, iiriksen ja akileijan kellokukkien ke

rolla.

Mutta Izumi Tatenon musiikillinen anti ei pääty näihin maisemiin. On 

tunnettua, että hän matkustaa paljon maailmalla ja konsertoi ja le

vyttää jatkuvasti. Näin varsinkin Japanissa, jonne hän palaa joka 

vuosi. Tuskimpa kukaan toinen taiteilija on tehnyt suomalaista mu

siikkia siinä määrin tunnetuksi Japanissa ja japanilaista puoles

taan Suomessa kuin j uuri Izumi Tateno.
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Ja missäpä muualla hän on tällä hetkellä, ellei juuri Japanissa. 

Izumi Tateno matkasi synnyinseudulleen kohdatakseen siellä puoli

vuosisataisen vaelluksensa merkkipaalun.

On marraskuun kymmenennen päivän ilta. Tokiolaisessa konserttisa

lissa sykkii Olivier Messiaenin musiikki. Izumi Tateno viettää syn

tymäpäivänään myös 25-vuotistaiteilijajuhlaansa. Mutta miksi juuri 

Messiaenin kera? Tatenon maailmanlaajuinen ura alkoi kansainväli

sissä Messiaen-pianokilpailuissa Ranskassa kauan sitten» Eräs kehä 

on mennyt umpeen, mutta matka jatkuu iloksemme.

Japanilaisen kulttuurin ystävät yhtyy lämpimästi syntymäpäiväonnit- 

teluihin.

Leena Joki
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YUKIZA-MARIONETTITEATTERIN MACBETH-ESITYS KANSALLISTEATTERISSA

Mitä nousee mieleen näin kuukauden kuluttua esityksestä? Teatteriseu
rue pakkauslaatikoiden keskellä, elävän ja hurjan näköisiä nukkeja 
telineillä riippuen. Kuuluu räjähdys, ammuntaa, sakea savupilvi pöl
lähtää sisälle. Seurue lentää lattialle hujän hajan. Näytelmä alkaa.

Itse Macbeth-hahmoista oli viisi nukkeversiota. Tapahtumien myötä - 
vallanhimon myrkyttäessä mielen, murhien painaessa ja pelon kalvaes
sa -muotonsa muuttui aina kauheammaksi.

Näyttelijöitä oli lavalla kymmenisen henkeä. Vahvasti eläytyen ja eh
dottoman kurinalaisesti liikkuen he käyttivät nukkea tulkkina sil
loin kun niin sopi, - näyttelijän taas asettuessa itse esille sil
loin kun tarvittiin 1iike, tunnelataus tai ilme jota nukella ei saa
da vaihtumaan. Reagoiden joka hetki tapahtumiin kasvoillaan, varta
lollaan , pienellä eleellä, he kannustivat,lohduttivat, vihasivat. 
Samalla he äänettömästi siirsivät lavasteosia, esineistöä tai vaih
toivat nukkeja.

Tekstiä oli paljon ja kieli minulle täysin vieras, mutta kun siihen 
tottui - ja Shakespearen tarinan tunsi - kuunteli vain sen rytmiä, 
sävelkorkeutta, kiihkoa»,

Hykerryttävän nautittavaa oli katsella kolmea rähisetää noitaa - kun 
metsän kauhugalleriästä reväistyjä - siinä valtaisan pöydän ympäril
lä rähmällään, neuvottelua pitämässä. Hovilääkäri pienen akkansa 
kanssa tepastelemassa suuren näyttämön poikki oli niin hellyttävä, 
että heidät olisi syliinsä halunnut ottaa.
'•Kulkeva Birnamin metsä" - uhkaavasti lähestyvä naamio-metsä oli te
hokas.

Mestari Sessain lady Macbethin hulluuskohtaus oli järkyttävän lumoa
va® Kohtauksen loppupuolella pukunsa yhtz äkkiä vaihtuminen tulipunai
seksi oli ihme. Operointi-lankojen taidokkailla liikesarjoilla puvun 
vuoriosa todella kääntyi nurinpäin.
Perinteisestihän Lady taukoamatta pesee olematonta verta käsistään, 
mutta kyllä tämä nuken hiljainen sammuminen - hiukset hajallaan, pu
naisen silkin laskoksiin taipuminen - oli myös hyvin vertauskuvalli
nen.

Jos nyt jotain oli mistä en henkilökohtaisesti pitänyt, niin ehkä 
esimerkiksi noitien toisen kohtauksen ylisuuresta padasta ylisuurine 
muovisine liha- ja luukimpaleineen, höyryineen. Se oli niin pitkäkin 
kohtaus： Katosta turvaköysissä laskeutuvat näytteli jät.Tai se hurmaa
van hupsu villakoira. Minun mielestäni he hajottivat• Koska halusin 
keskittyä vain perustarinaan, draaman kaareen. Olen nähnyt vuosien 
varrella niin paljon nukketeatteriesityksiä. Monenlaisia tekniikoita, 
tehokeinoja ja "kikkoja". Tuntuivat ehkä jotenkin lainatavaralta täs
sä japanilaisessa, hyvin nautittavassa esityksessä.

Esitys päättyi samalla tavalla kuin alkoikin. Ympyrä sulkeutui, pala
simme taas nykypäivään. Näinhän teatteri on kulkenut kautta aikojen, 
saapunut kyliin ja kaupunkeihin, toreille ja saleihin, taisteluken
tillekin. Näin he ovat kuvanneet ihmismielen hyvät ja pahat, näyttä
neet meille minkälaisia haluaisimme olla - ja minkälaisia olemme!

Mirjami Skarp 
Nukketaiteili ja
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JIUTA-MAI , SURULLISEN SIELUN KUVAJAINEN

Kuhmon Kamarimusiikin Yllätysten yö on alkamassa. Näyttämöllä sytyte
tään kynttilöitä.» Tanssi jattaret Hide jo Kanzaki ja Sei jo Kanzaki liu
kuvat lähes näkymättömin askelin paikoilleen. Tihenevän hiljaisuuden 
katkaisee jälleen kimonon kohahdus: muusikot, sangenin (shamisen-luu- 
tun) soittaja Kiyotaka Tomiyama ja shakuhachi-lovihuilun taitaja Sei- 
ho Miyazaki ovat varjon tavoin vajonneet lattialle, Viimeisinä saapu
vat eleettomästi esiin runoilijaprofessori Makoto ooka sekä runoili
ja Kai Nieminen, jonka tehtävänä on esittää Ookan japaniksi lausumien 
runojen suomennokset〇

Esiintyj ien sisääntulo virittää yleisön siihen japanilaiseen traditi
oon ,jonka mukaan taiteilijan persoonalla ei ole merkitystä0 Hän ei 
korosta itseään ja omia tunteitaan vaan on yhtä esitettävän kanssa0 
Hän on välikappale, jonka kautta taiteen sanoin selvittämätön "jokin" 
välittyy vastaanottojaile〇

Hämmentynyt yleisö hakee apua ohjelmalehtisestä. Esitystä 
hiljaisuuden aikana joku ehtii lukea jonkin runon ja päästä 
rille maailmasta, jonka hän on kohta kohtaava;

edeltävän 
hieman pe-

"Unohdettuna, hyljättynä
olen äkkiä juureton vesiruoho, 
ajelehdin vailla toivoa: 
lakastuva krysanteemi 
kuihtuneella, kuuraisella niityllä 
silti yhä tässä maailmassa;
kukkani ei ole vielä- varissut•"

(1)

Suru on japanilaisen mentaliteetin syvin kerros〇 Professori Öokan mu
kaan kaikki taiteet lähtevät surun tasolta. Lähes jokainen jiuta-mai 
laulu kertoo lempeään kauppaavien naisten rakkaudesta feodaalikauden 
japanilaisessa yhteiskunnassa• Vanhimmat Kuhmossa esitetyistä runois
ta ovat peräisin kolmensadan vuoden takaa, osa taas edustaa nykyaikaa. 
Jiuta-mai kehittyi kauppiaiden tyttärien ja "leijuvan maailman" kurti
saanien parissa. Ensin mainituille se oli harrastus, jälkimmäisille o- 
sa työtä. Runojen kuvaamat naiset olivat myös taiteen ammattilaisia. 
Vaikka he viihdyttivät miehiä tanssien,laulaen ja soittaen, päättyi 
heidän työnsä maksetun lemmen leikkeihin. Mutta kepeäksi tarkoitetut 
tunteet saattoivat syventyä rakkaudeksi, jolloin naisten osana oli 
vääjäämätön ero, murhe ja yksinäisyys.

"Airojen ääni on lakannut kuulumasta, 
ei vie enää vene Rakastavaisten joen yli.

(2)

TYHJÄ TILA JA VIITTEELLINEN ILMAUS

Japanilaisessa tussimaalauksessa, samoin kuin runossa, kuvattavan ym
pärillä on paljon tyhjää pinta-alaa, tilaa, joka 
silmissä täyttyy. Se jokin, mitä viivat ja sanat 
on kuitenkin olemassa katsojassa itsessään〇 Täten 
täväksi, niin tässä kuin myös musiikissa, kohoaa 
sen saattaminen vastaanottajan tietoisuuteen.

oivaltavan katsojan 
eivät sinänsä kerro9 
taiteen erääksi teh- 
piilotajuisen ainek-

Selvemmin tämä piirre esiintyy 17-tavuisessa haikussa, johon japani
laisen ajattelun ydin tuntuu kiteytyneen.Japonologi Pirjo-Riitta Kuu
sikon mukaan tämän runoudenlaj in ominaispiirteitä ovat pelkistäminen, 
hienostuneisuus j a viitteellisyys. Samat piirteet toistuvat j iuta-mai 
runoudessa, joskin se tuo sanottavan myös selkeästi esiin. Tähän suo 
runojen kertova piirre mahdollisuuden.
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Runouden, samoin kuin useimpien muidenkin japanilaisten taiteiden 
taustalla on rikas uskonnonisfilosofinen aj ottelu. Syvimmin taitei
siin on vaikuttanut zenbuddhalaisuus, johon ei liity maallisten rie
mujen kieltäminen. Myös puhtaasti japanilaista alkuperää oleva shin
tolaisuus on jättänyt jälkensä taiteen eri ilmaisumuotoihin. Japani
laisille on uskonnollisen ajottelun pohjalta itsestään selvyys elä
vien ja kuolleiden yhteiselo samoin kuin usko si ihen, että ihmisen 
henki saattaa irrota ruumiista ja lähteä kostamaan petolliselle ra
kastetulle. Toisaalta runoissa, kuten j iuta-mai tanssin esikuvissa 
no- ja kabukiteatterissa, on runsaasti moraalista opetusta, jonka 
j uuret saattavat olla vaikkapa hindulaiseen karman lakiin perustu
vassa viisaudessa:

HIhminen ei erota unta todesta 
tässä murheen maailmassa 
mutta syy ja seuraus 
kiertävät loputonta kehäänsäi"

（3）

Kai Niemisen käännökset ovat oivaltavia, herkkiä ja puhuttelevia.Hän 
on sisäistänyt kaikki ne ominaisuudet, jotka japanilaisella runolla 
perinteisesti on0 Nieminen on ainoa suomalainen nykyrunoilija, joka 
kääntää suoraan alkukielestä.Kaikesta käy ilmi perusteellinen kielen 
ja kulttuurin__tuntemus ja hallinta» J iuta-mai runojen, samoin kuin 
muun muassa no-näytelmien kääntäjänä hän on tavoittanut syvälle ih
mismieleen sen kaikessa kipeydessä。

VAPAANA VIRTAAVA MUSIIKKI

Kuunnellessaan j iuta-mai musiikkia kuuli ja joutuu saman epätodellisen 
tunteen valtaan kuin monen muunkin perinteisen japanilaisen musiikin- 
laj in parissa# Musiikki virtaa vapaana, siitä on turha etsiä perussy
kettä. Muusikot soittavat kumpikin omassa rytmissään »joihin tanssijan 
rytmi ei yhdy〇 Musiikki ja tanssi eivät tunne metronomin osoittamaa 
"absoluuttista aikaa"〇 Primasta ei ole ja kukin taiteilija seuraa 
omaa intuitiivista rytmikäsitystään• Muusikot muuntelevat aikakuvioi- 
ta vaistonvaraisesti• Tuloksena on äärimmäisen hienovaraisen virtauk
sen tuntu kaikkialla musi ikissa.Vaikka musiikin rytmi on näennäisesti 
erillään runon ja tanssin sykkeestä, aiheuttaa se kuitenkin tapahtu
maa eteenpäin vieviä jännitteitä ja luo sille muotoa»

Shakuhachin monivivahteinen ääni piirtää pehmeän kaaren sangenin na- 
saalivoittoisena soivan säestyskuvion ylle。 Huilun samettiset sävyt 
katkeavat rajuihin "piiskansivalluksiin" jatkuakseen uhkaavan tauon 
jälkeen kohti korkeuksia., Tanssin huippukohdassa puupalikoiden efek
tiivinen käyttö pysäyttää lavalla olevan tapahtuman kabukiteatterin 
esityskäytännön tavoin0 Syntynyt jännite purkautuu dramaattiseen tyh
jään tilaan, hiljaisuuteen, joka on latautunut täyteen tunnetta.

VIIPYVÄ LIIKE JA NÄENNÄINEN TYYNEYS

Tanssia vastaavia sanoja on japaninkielessä varsinaisesti kaksi: ta
solla tapahtuvaa pyörimisliikettä ilmaiseva mai ja hypähtämistä tar
koittava odori 〇 Sanotaan, että j iuta-maissa liike rajoittuu pyörimi
seen vaakatasossa^Kaikenlaiset irtoami set maasta sekä äkilliset liik
keet on tarkoin eliminoitu» Sanonta on kuitenkin länsimaisen katseli
jan mielestä osittain harhaanjohtava.Liikkeissä on aistittavissa muu
takin kuin kieppuva ulottuvuus ja nopeinkin liike on viipyvän hidas。 
Tanssin pyörre lähtee tuskin havaittavasta värähdyksestä, voimistuu 
aavistuksenomaisesti ja kasvaa enemmänkin sisään kuin ulospäin. Liik
keen voima ja teho ovat äärimmilleen viedyssä intensiteetissä, jonka
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keskittyneisyyttä ei mikään järkytä.

Vaikka jiuta-mai laulut kuvaavatkin suurta tuskaa, tanssija ei ilmai
se kuohuvia tunteita vartalollaan。 Professori *Ooka selittää asian 
näin: "Hidejo Kanzakin ryhmä karsii 1iikkeistään kaikki kuvailevat 
elementit: He pyrkivät jalostamaon jokaisen vartaloniiikkeen mielen, 
sielun täydelliseksi kuvajaiseksi."

Tanssijän sisäinen voima on keskittynyt silmiin.Ne ilmaisevat mielen- 
tilon: surun syvät tunnot «Vaikka kasvot pysyvät no-naamion kaltaisina 
näennäisessä tyyneydessä, silmissä palaa taianomainen tuli. Taitavan 
valojenkäytnn ansiosta tanssijan siImät näyttävät joskus kasvavan 
1uonnot torni in mittoihin muun osan hänestä kadotessa varjoihin. Täl
löin mielenvireen herkimmätkin vivahteet tulevat voimakkaina ja pal- 
jaina esiin. Mutta tanssijan on tässäkin hallittava itsensä täydelli
sesti :vaikka silmät kostuvat, yksikään kyynel ei saa vierähtää pos
kelle .

KAKSIULOTTEISET LAVASTEET JA VARJOJEN TANSSI

Jiuta-mai tanssia esitettiin alunperin pienissä teehuoneissa, jolloin 
näyttämönä oli vain muutaman tatamin suuruinen tila. Tanssin suosion 
kasvaessa esitykset jouduttiin siirtämään yhä suurempiin tiloihin# 
jolloin ne päätyivät teattereiden lavoille. Tällöin alkuperäisen esi- 
tystilan intiimi tuntu pyrittiin säilyttämään viitteellisten lavas
teiden avulla.

Kontion koulun lava on esityksen ajaksi saatu pienin muutoksin muis
tuttamaan perinteistä japanilaista näytelmää. Lavalle on asetettu ke
vytrakenteinen, taitettava irtoseinä byobu, joka jakaa tilan siten, 
että se muistuttaa pitkittäissuuntaan avautuvaa makimono-kuvakääröä. 
Taustaelementit toimivat kynttilöiden ohessa ainoina lavasteina ja 
luovat japanilaiselle teatterille tyypillisen kaksiulotteisen pers
pektiivin vaikutelman.

Kauneuden katoaminen, puiden ja ruohojen varjot maassa ja vedessä se
kä elämän ja kuoleman ikuinen kiertokulku ovat japanilaisen taiteen 
perusaineksia.» rämä luonnonnäkemys heijastuu myös teatteriorkkiteh- 
tuurissa.Vaikka jiuta-mai esityksen lavasteista ouuttuvat teattereil
le tyypilliset liikuteltavat sivuseinät, syntyy hamyisän, tarkemmin 
määrittelemättömän tilan tuntu» Valojen himmetessä kynttilöiden teho 
moninkertaistuu ja naisten varjot tanssivat seinällä kuin tuonpuolei
set sielut. Varjojen muuttuvat muodot moninkertaistavat tanssin ku
viot , iImeen ja tehon。 Ne avaavat 1iikkeen suljetun muodon hajal
leen kaikkiin suuntiin.

RAJAKOHTA

Professori Ookan tasainen pehmeä ääni on vaiennut. On Kai Niemisen 
vuoro. Ainoan kerran koko esityksen aikana hän ilmentää runon sisäl
töä äänenvoimaa nostaen:

"Syysmyrsky repii
puista punaiset lehdet: 
niin yo kuin voi olla yo• 
Juhlitaan： Kukaan ei ole yksin, 
taivas täynnä kukkia："

(4)

Hidejo Kanzaki aloittaa huikean tanssin. Valot tummuvat tummumistaan 
ja tanssijattaren pään yläpuolella lepattaa aineettoman tuntuinen 
tyl1iharso. Juuri kun odottaisi näkevänsä mahtavan loppunousun Kan- 
1 〇



zaki tarjoaa aitojapaniloisen päätöksen: hän vajoaa maahan ja ikään
kuin pienenee pienenemistään katsojan silmissä. Valkea huntu putoaa 
hiljaa leijuen hänen ylleen kuin lumisade. Katsojalle välittyy tie
to , joka kypsyy niin yksityisessä ihmisessä kuin koko ihmiskunnassa
kin ennen kaiken katoamista:Kosko ihminen ei voi välttää kohtaloaan, 
hän voi vain elää hetkestä hetkeen. Rukouksen tavoin soivat mielessä 
Makoto Ookan sanot:

H...anna meille ajassa lahoava elämä 
anna tuhoutumisen riemu ja hurmio..,M

（5）

Runonäytteet:
1 ja 3: Teksti perustuu no-näytelmään Rautainen kelmi jalka
2: Fukushin: Kaste krysanteemilla
4: Takashi_Tsui-i: Rajakohta
5: Makoto Ooka: Kivi ja veistäjä

Runojen suomennokset: Kai Nierinen
Valokuva: Tauno Träskelin 
Teksti: Leena Joki

Julkaistu musiikkilehti RONDOssa no 7/86

Jiuta-mai kalligrafia s.7: Yoko Kobayashi
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SUZUKI-MENETELMÄN OPETTAJA KERTOO

Suzuki-menetelmä herättää nykyisin Suomessakin entistä enemmän huomi
ota. Menetelmä perustuu professori Suzukin käsitykseen, että ihmisen 
kyky kehittyy ympäristön vaikutuksesta eikä se ole pelkästään synnyn
näinen lahja.

Suzuki-menetelmästä kerrottiin viime vuoden syksyn jäsenlehdessämme. 
Suzuki-menetelmän Euroopan kokous pidettiin Suomessa maalis-huhtikuun 
vaihteessa. Järjestelyt oli hoitanut Keravan musiikkikoulu.Kokoukseen 
osallistui professori Suzuki itse ja lukuisia Suzuki-opettaj ia sekä 
Japanista että Euroopasta.

Tämän vuoden helmikuusta lähtien on Keravan musiikkikoulussa ollut 
viulunsoiton opettajana neiti Ajako Tamura.Seuraavassa on hänestä te
kemäni haastattelu.

Taniguchi: Kuinka kauan aiotte olla Suomessa?
Tamura: Tulin helmikuun 23. päivänä ja aion olla joulukuun 2〇• päi
vään asti •

Taniguchi: Mikä Teidät toi Suomeen ja mitä aiotte täällä tehdä?
Tamura: Minä tulin tänne äitiyslomalla olevan opettajan sijaiseksi• 
Aion opettaa ja kokeilla täällä professori Suzukin ideoita. Ehkä tä
mä kuulostaa kummal1isei ta, mutta vaikka Suzuki-menetelmän perusaja
tus on aina sama ja muuttumaton9 menetelmä on tarvittaessa joustava 
ja se pyrkii löytämään yhä parempia käytännön keinoja» Esimerkiksi 
harjoitellaan ääninauhan kanssa tai soitetaan pitämällä jousta vää
rin päin. Alussa tällainen voi tuntua hiukan vaikealta, mutta Suzuki- 
menetelmän opettajana pidän tällaista kokeilua tärkeänä.Uutta ei voi 
kritisoiden ennenkuin sitä on kokeiltu.

Taniguchi: Minkälaisia vaikutelmia olette saaneet suomalaisesta luon
nosta ,ruoasta ja ihmisistä?
Tamura: Alussa taivaan väri ja jäätynyt meri tekivät minuun vaikutuk- 
sen»Muutaman kuukauden Suomessa oleskelun jälkeen kiinnitin huomiota
ni hiljaisuuteen.Pidän hiljaisuudesta, mutta täällä on liian hiljais
ta. Tunnen miltei menettäväni täällä nuoruuteni.•.Mutta ihmiset ovat 
todella mukavia ja siitä olen iloinen.Silloin tällöin kävelen metsäs
sä ja ihastelen Suomen luonnon kauneutta. Suomalainen ruokakin on al
kanut maistua.Nyt osaan jo syödä perunoitakin, joista en alussa pitä
nyt . Syön suomalaista ruokaa, mutta en pidä esimerkiksi makeasta, li
han kanssa tarjottavasta/ marjahillosta (puolukkahillo Toim.huom.). 
Mustan narun näköinen kumi... näin sellaista ja se riitti (lakritsi 
Toim.huom.).Vielä yksi asia.TsernobyIin voimalaonnettomuuden jälkeen 
ihmiset täällä ottivat rauhallisesti aurinkoa» Siinä huomasin japani- 
laisten jo suomalaisten suhtautumisen eron auringon valoon.

Taniguchi: Voisitteko kertoa Suzuki-menetelmästä vielä tarkemmin. Mi
tä pidätte tärkeimpänä asiana ja minkälaisia ongelmia Keillä on ol
lut apettaessanne Suomessa?
Tamura: Lapset kasvavat kotona ja siksi musiikin opettaminenkin on 
sekä vanhempien että opettajien yhteistyötä. Ajatelkaamme harjoitus
tuntia peltona. Vanhemmat kylvävät siihen siemeniä. Siemenet tarkoit
tavat lapsia* Kun siemenet on kylvetty ei kukaan kylväjä jätä niitä 
hoitamatta, vaan antaa vettä,lannoittaa ja huolehtii auringonvalosta. 
Opettaja on neuvonantaja vanhemmille. Vanhempien rooli on hyvin tär
keä. Minun työni opettajana alkaa siitä, että välitän tämän opetuspe- 
riaatteen vanhemmille.

Suzuki-menetelmä pyrkii jokapäiväiseen, toistuvaan harjoittelemiseen 
kotona. Harjoittelu pelkästään oppitunneilla ei ole riittävä. Kou- 
12



鈴木 メソッドの先生に尋ねる

昨今、フィンランドでも鈴木メソッドが以前にも増して取り上げられて来 

ているようです。このメソッドは、「人間の能力は生まれつきではなく、環 

境によって作られてゆく」という鈴木先生の発見に始まって、具体的に楽器 
の演奏を通じて能力作りの法則を示していこうとするものです。

昨年友の会の会報でも鈴木メソッドのことを紹介しましたが、今年の三月 

から四月にかけては、ケラバの音楽学校が中心となって鈴木メソッドのヨー 
ロッパ大会がフィンランドで催され、日本やヨーロッパ各地から鈴木先生御 

本人をはじめとして多くの鈴木メソッドの先生方がフィンランドを訪れ•まし 

た〇
ちょうどこの二月から日本の鈴木メソッドのヴァイオリンの先生、田村章 

子さんが代教としてフィンランド（ケラバ）に滞在してお・り、いろいろとお 

話を伺う機会がありましたので御紹介し・ます。

谷ロ ー フィンランドにはいっからいつまでいらっしゃいますか。
田村一2月23日から5月23日迄と8月12日から12月20日迄の予定です。

谷口 一どのよう：な理由で、•また目的でこちらにいらっしゃいましたか。

田村一産休の教師の代教に来たわけですが、鈴木先生が考えられた新しい 

アイディアをフィンランドに伝え、ためしてみることも大きな目的 

のひとつです。こういうと変に聞こえるかもしれ・ませんが、鈴木メ 

ソット.の根本にあるものは一つでも、それを実行してゆく面で鈴木 

メソッドは常に流動的で、常によりよい方法を求めているのです。 

たとえばテープと合わせて練習するとか、弓をさかさまに持って練 

習する.とか、そういったことは取り入れるのに少々低抗があるかも 

しれませんが、やってみる前に自分でいい悪いを判断するのではな 

< X我々鈴木メソッドの教師としては、まずためしてみることが重 

要なことだと思います。

谷口 一・つきなみな質問ですが、自然、食べ物、人間などについてフィンラ 

ンドの印象を聞かせて下さい。
田村 —— 始めは空の色や海が凍っていたことなどが特に印象に残っています 

が数か月住んでみてあらゆる意味で静かですね。静かなのはいいの 

ですが、あまりにも静かすぎて自分の若さまでがなくなってし・まう 

ような感じがして...... 〇でも・まわりの人々はほんとうにいい人ば

かりで、そういう意味では恵まれています。たまに気晴しに外を歩 

くことがありますが、あらためてフィンランドの美しさに魅せられ 

ています。食べる物もだいぶなれてきて、始めきらいだったじゃが 

いもも食べられるようになったし、そのほかのものもなんとか食べ 

られますが、肉といっしょの甘いベリーはだめですね。それに黒い 

長いゴムみたいの、あれはみただけでもう.....〇それからひとつ

お、もしろいなあと思ったことは、ソ連の原発の事故の時でも人々が 

平気で日なたぼっこしていましたね。それほどまでに陽の光が貴重 

なのかと。価値観のちがいかな？

谷口 一鈴木メソッドについて少々詳しいことを知りたいのですが、教える 

際の重要なことやたいへんなこと、また特に外国で教える際いろい 

ろと問題になる点：などあり•ましたらお聞かせ下さい。
田村——子供は家庭で育つわけですから、教えるということは親と教師の共 

同作業なわけです。たとえばお、けいこ教室というのが畑だとすると 

そこに種を蒔くのは親の仕事です。もちろん種は子供たちですね。 

そして種を蒔いたからには誰も放っておかないでしょう。水をあげ
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lun soittotunnilla viikottain katsotaan miten kotiharjoittelu on on
nistunut 〇 Soittotunnin kestoa ei voi määritellä etukäteen kuten ta
vallisessa koulussa. Soittotunnin alkaessa kuunnellaan oppilaan vii
kon harjoituksen tulostao Jos oppilas ei ole harjoitellut ollenkaan 
kotona, tämän oppilaan soittotuntia ei pidetä。 Soittotunti oppilasta 
kohden voi olla vain kymmenen minuuttia, mutta se on paljon tuloksel
lisempaa kuin hajamielisesti soitettu kolmekymmentä minuuttia. Täl
laisen ajankäytön ymmärtäminen voi olla vaikeaa Japanin ulkopuolella. 
Japanissa tunti alkaa kenkien järjestämisellä. Sen jälkeen tervehdi
tään. Tämän jälkeen on vuorossa rauhallinen keskittyminen oppitun
tiin. Nämä asiat ovat tärkeämpiä kuin osata soittaa viulua hyvin. Su
zuki -menetelmän tarkoituksena on totaalisen ihmisen rakentaminen viu
lunsoiton kautta. Inhimillisenä ihmisenä oleminen on tärkeämpää kuin 
sorminäppäryys.

Ympäristö kasvattaa ihmistä. Esimerkiksi jos luokan lattialla on ros
ka niin toivotaan että oppilas oma-aloitteisesti poimisi sen ja heit
täisi sen roskakoriin. Vanhemmat ja muut ympärillä olevat aikuiset 
näyttävät esimerkkiä omalla käytöksellään. Opettaja Suzuki käyttää 
usein lausetta: "Ihminen on ympäristönsä lapsi", Harjoitustunnilla 
opettaja pystyy näkemään ovatko vanhemmat voineet antaa asianmukai
sen ympäristön lapselleen sillä viikolla. Luokassa opettaja ja van
hemmat yhdessä miettivät ovatko he tehneet oikein.

Taniguchi: Neiti Tamura, olitte neljän ja puolen vuoden ajan profes
sori Suzukin luona. Voisitteko kertoa elämästänne Matsumoton koulus
sa ja opettajastanne?
Tamura: Kello yhdeksältä aamuisin opettaja pitää ryhmäharjoituksen. 
Professori Suzuki pitää makeasta ja siksi harjoituksen jälkeen on 
makeistauko, jolloin syödään keksejä ja suklaata. Jotkut oppilaat 
ovat huolissaan lihomisestai Opiskelijoita on 30-4〇. Tähän lukuun 
sisältyvät myös ne ulkomaalaiset jotka ovat opettajan luona harjoit
telemassa.
Minulla ei ole sellaista tunnetta että olisin saanut vain konkreet
tista opetusta. Suzuki-opettaja on opettanut viulunsoiton taidon li
säksi myös ihmisenä olemisen taidon. Tohtorin ajatuksena on rakentaa 
oppilaista ihmisiä samalla kun hän opettaa viulun soittoa.
Opettaja Suzuki on ahkera ja hän tekee koko ajan tutkimustyötä. Kun 
opettajaoppilas katselee tällaista opettajaa, opetus ei tunnu pakol
ta vaan oppilas omaksuu opettajan maailmankatsomuksen helposti.O- 
len seurannut opettajaani ja olen huomannut ettei hän koskaan pakot
tanut ketään tekemään mitään. Sen tähden asiat jäivät mieleen paljon 
pareiiimin〇 Nyt Japanista lähdettyäni muistelen usein sellaisia asioi
ta mitä olen oppinut Matsumotossa.
Nyt minä olen viulunopettajac Haluaisin vanhempien avustuksella an
taa lapsille hyvän ympäristön oppia« Haluan antaa sellaisen ympäris
tön että lapset kasvaisivat inhimillisiksi ja että he oppisivat oma
toimisiksi eikä heille tarvitsisi tyrkyttää mitään ulkoapäin.Minusto 
tuntuu »että sekä Japanissa että Suomessa lapset ovat aivan samanlai
sia* Tärkeimpänä työnä minun tehtävässäni on antaa vanhemmille tie
toa. Ja toivon,että he ymmärtäisivät ympäristön rakentamisen tärkey
den ja omaksuisivat esittämäni asiat. "Mitä syvemmin oppilaita ra
kastaa ,sitä enemmän haluaa tehdä heidän hyväkseen"•Tämä tohtori Su
zukin lause on jäänyt sydämeeni pysyvästi.

Taniguchi: Paljon kiitoksia tästä haastattelusta:

Hiroyuki Taniguchi
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たり、肥料をあげたり、太陽にあてたり.....。そういった環境を

整えることは親の仕事なんです。そして教師はそのアドバイスをす 

る。したがって親の役割というのが非常に重要になってくるわけで 

すが、すずそういったことを親に納得してもらうことから始唾るわ 

けです。というのは鈴木メソッドはその場だけのものではなく、家 
庭での毎日の繰り返しによって習慣となり、能力となって身につく 

ことを目ざしているからです。そして週一回のレッスンは、一週間 

の家庭での成果をみるわけです。ですから普通の授業のようには時 

間の粋には左右されません。たとえば、初めちょっと聞いただけで 

その子の一週間の練習がわかってしほう。練習してきていないとき 
はレッスンにならない。また集中しての10分間とダラダラの30分で 

は、はるかに前者のほうが良いわけです。そういったことも、外国 

で理解してもらうのは難しいよ5です。

日本ですと、まず靴をそろえることから始まり、次にあいさつ、お 

ちついてレッスンに集中できるかどうかということになってくるの 

ですが、それはヴァイオリンが上手に弾けることより重要なことな 

のです。ヴ’アイオリンを通して総合的な人間造りを目ざす、すなわ 

ち指が良く回ることより、人間らしい人間であるほうがより重要な 

ことなのです。

人間の能力は環境によって培われるのですから、たとえば、教室 

にごみが落ちていれば、自発的にそれをきれいにする心が育ってほ 

しい。それには・ず、そういった環境を親なりまわりにいる者が作 

っていかなければならない。大人は子供の環境にたえず気を配る必 
要があるのです。鈴木先生は良く、 「人は環境の子なり」という言 

葉を使われるほどです。週一回のレッスンはまた、その一週間子供 

に良い環境を与えることができたかどうかをみる。すなわち先生と 

親にとっての反省の場でもあるわけです。

谷口——田村さんは松本の鈴木先生の許で四年半学ばれたわけですが、そこ 

での生活、先生の人となりなどを話していただけますか。

田村一毎朝九時から先生はグループレッスンをします。先生は甘いものが 

好きで、レッスンのあとはクッキーやチョコレートなどおかしの時 

間があります。そのため太ることを気にする学生もたま ー"に。学 

生は、鈴木先生の許に勉強に来ている外国人も含めてだいたい30人 

から40人程度です。私自身、四年半鈴木先生の許にいたわけですが 

おそわったという実感があまりありません。先生はたいへん実行力 
のある方で、自らごみを拾ったり音の研究をされたり ...... 〇そう

いう先生を見ていて、むしつけられるのではないのでよけいそうい 

ったことが心に残ります。今日本を離れてみて思うのですが、そう 

いったことが松本で学んだことだったんだなあ.....って。

ウ、’アイオリンの教師としての立場に立ってみて、いろいろな意味 
での良い環境を、親と共同で子供たちに与えてゆきたいと考えてい 

ます。フィンランドも日本も、全く子供には変わりがないというこ 

とを、今、実感として感じています。親にそのことを真に理解して 
もらうことも今の自分にとって重要な仕事だと考えています。「愛 

深ければなすこと多し」という鈴木先生の言葉もしみじみと胸に残 

ってい・ます。
谷口 ——本日はおいそがしいところたいへん貴重な封話をどうもありがとう 

ございました。
谷口ひろゆき
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PERINNEJUHLA

Kauniina elokuun lauantaina 15.8. kokoonnuimme Mustasaareen viettämään perinne- 
juhlaa. Mustasaari on helsinkiläisten seurakuntien vapaa-ajankeskus, joka on 
kuuluisa munkkirinke'eistään ja periaatteestaan: rauhassa saa olla, jos sitä ha
luaa, mutta tarvittaessa löytää kuuntelevan ystävän. Saari on vehmas ja rauhal
linen ,todellinen maalaisidylli keskellä kaupunkia ja mitä parhain retkikohde 
laosiperheille.
•Juhla alkoi kello 15 ja kello I4:n lauttaa oi i Taival lahden laiturilla odottamas
sa melkoinen joukko, jopa niin paljon, että veneen oli tultava toisen kerran ha
kemaan ensimmäisessä lähdössä rannalle jääneitä. Saaressa oli muitakin tapahtu
mia kuin yhdistyksemme perinnejuhla ja niinpä veneessä tuntunut väenpaljous hä- 
visikin nopeasti saaren vehmauteen.
Tunnelma oli kiireetön ja vapaa. Aluksi oli aikaa tutustua saareen ja vaihtaa 
kuulumisia ja ehtipä moni maistaa niitä kuuluisia munkkirinkelei täkin.
Ruokapiiriläiset valmistivat Riitta Tateishin johdolla herkullista sobaa ja tem- 
puraa. Ruuan maukkaudelle osasi antaa vielä enemmän arvoa, kun kuuli, että keit
tiössä oli jouduttu toimimaan vaikeahkoissa oloissa.
Arnajaisissa oli voittoina japanilaista tavaraa ja niistä muodostuikin 
kansainvälinen tapahtuma. Paikalla oii sattumalta useita saksalaisia, 
nokkaasti ostivat arpoja ja voittonumerot kuulutettiin sitten kolmella 
Varsinkin lapset seurasivat haltioissaa ja jännittyneinä arvontaa.

oikein 
jotka in- 
kielellä.

Suomalaisi Ile oli Japani-aiheinen tietokilpailu. Kysymykset olivat mielenkiin
toisia. Osa oii helppoja, mutta jotkut olivat hyvinkin visaisia. Vain Elsa Mä
kelä Tampereelta pystyi vastaamaan oikein kaikkiin kysymyksiin ja sai palkinnoksi 
Geisha-suklaata. Olisitteko tienneet, mikä näistä suomalaisista sukunimistä: 
Järvinen, Aho, Koivisto, Viren, kuulostaa japanilaisista oudolta tai mikä näistä 
kesän herkuista: jäätee, jääkahvi, jääspagetti, jääriisisalaatti, on keksitty 
ruokalaji. (Vastaukset sivulla 47)
Illan ohjelmassa oli myös paperintaitroa Mi sako Gustafssonin opastuksella sekä 
hiili kaivostyöläisten tanssin opettelua rouva Taniguchin johdolla. Auringon ol
lessa vielä korkealla lähetimme lyhtyveneet pitkin auringon siltaa aavalle, tuu
liselle ulapalle.

Pirkko Kuisma

夏祭り

美しい八月の土曜日、8月16日我々はムスタサーリで催された夏祭りに集 

まりました。ムスタサーリはヘルシンキの人たちの教区のレジャーセンター 

で、おいしいドーナツで有名です。またもし望むなら静寂も得られますし、 

また必要ならば話を聞いてくれる友人を見付けることもできる場所として知 

られています。島は草が生い茂った静かな所で、街の中にありながら真の田 
園風景が楽しめます。また子供たちの遠足にはもってこいの場所です。

夏祭りは午後三時に始まりました。タイバルラハティの船着場にはまさに 

一群の人たちが二時発の船を待っていました。あまりたくさんの人がいたの 

で、一度では積み切れずにもう一度船を出さなくてはならないほどでした。 
島では友の会の夏祭りの他にも多くの催物があったようです。船の中では多 

勢に感じられた人々も、島の繁みの中にあっという間に吸い込まれていって 

しまいました。
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まさに辺りにはせせこましさもなく、のびのびとしていました。祭りの始 

まる前には島を散策したり、話題を交し合ったりする時間もあり、さた有名 

なドーナツを試食してみることもできました。

リーツタ・立石さん,の指導のもとに、料理サークルの人たちはたいへんお 

いしいソバとテンプラを作ってくれました。不慣れな状況のもとで、それも 

急いで料理をしたことを考慮すれば、料理の味も一層価値あるものと言える 

でしょう。
くじ引きの賞品として日本のものがいくつか用意されていましたが、それ 

は・まさに国際色豊かな出し物となりました。というのは遇然会場にたくさん 

のドイツ人が来ており、彼らが熱心にくじを買ってくれたおかげで、当り番 

号の発表は三か国語でなされました。特に子供たちは、たいへん楽しそうに 

またちょっぴり緊張して当り番号のゆくえを見守っていました。

フィンランド人には日本に関するクイズもありました。問題はたいへん興 

味のあるもので、中には簡単なものもありましたが、一筋縄ではいかない問 

題もありました。タンペレから来たエルサ・マケラさんだけが全問正解し、 
賞品のゲイシャチョコレートをもらいました。ヤルヴィネン・アホ,コイヴ 

イスト，ヴィレンというフィンランド人の苗字の中で、どの名前が日本人に 

とって変に聞こえるか知っていましたか。また、アイスティー,アイスコー 
ヒー， アイススパゲッティ ,アイスサラダの中でどれが夏に美味しいものとし 

て考え出された料理なのか知っていましたか。
またこの日のプログラムの中には、グスタフソン美砂子さんによる折り紙 

教室や谷口夫人の指導のもとに炭坑節の踊りの講習会などもありました。ま 

だ日が高いうちに、太陽の橋が広がっている、風の吹いている外海に灯ろう

を送り出しました。 ピルツコ•クイスマ

Mi sako Gustafsson koristelemassa lyhtyvenettä.
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TIMON JA YOSHIEN HÄÄJUHLA

Huhu kertoi, että Timo Korhonen ja Yoshie Roppongi aikovat naimisiin〇 
päivänä Timon 
kutsuvieraita

Hääjuhla oli elokuun 16<» 
la0 Paikalla oli paljon 
hyvin.

vanhempien kotona Hankasalmel- 
ja juhlallisuudet onnistuivat

jäseniä. Sen takia Keiko Yoshi- 
Leo ja Pauliina Lampikoski, Markku ja Pirkko
yhdistyksemmeMorsion ja sulhanen ovat 

zaki, Juha-Petri Tyrkkö, 
Heiskanen sekä Seisuke ja Momoko Okada osallistuivat häihin. Olemme 
kiitollisia, että meillä oli mahdollisuus osallistua häihin.

Häitä edeltävänä päivänä, perjantaina, Yoshie ja Fimo vihittiin Han
kasalmen kaupungin virastossa. Heillä oli koko päivä kiireistä aikaa, 
koska heidän täytyi osallistua myös hääjuhlan valmisteluihin. Lauan- 
tainakin olisi ollut paljon tehtäviä, mutta Yoshie ja Timo eivät teh
neet mitään - he ajattelivat vain naimisiinmenoaan.

Kello neljätoista kutsuvieraat alkoivat saapua ja puoli kolmelta tu- 
1i pappi• Hän kutsui kaikki ulos pihalle ja juhla alkoi• Vaikka pari 
oli j〇 virallisesti vihitty, pappi vielä kysyi haluavatko Fimo ja Yo
shie toisensa. Vastaus oli tälläkin kertaa "tahdon*' • Seurasi sormus
ten vaihto ja hääseremonia oli ohi〇

Sen jälkeen juhla jatkui sisällä talossa. Ruokaa oli valmistettu kes
keytyksettä perjantai-illasta asti. Booliakin oli. Kaikki söivät ja 
joivat• Kun päästiin kahviin, naapurin tytär soitti pianoa. Jen jäl
keen Timon äiti, Leena, ja Jyväskylästä kotoisin oleva Aulis lauloi
vat dueton. Timon isä, Toivo, puhui. Puhe oli erittäin lämmin ja juh- 
lallinen. Yoshie on tullut yksin kaukaa Japanista Suomeen〇 Ehkä hän 
on tuntenut itsensä täällä yksinäiseksi ja epävarmaksi«, Yoshie itki 
kuunnellessaan Timon isän puhetta. Puhe vaikutti häneen niin syvästi.

Noin puoli kymmeneltä virallinen ohjelma oli ohi, Timon vanhoja ys
täviä jäi myöhään yöhön asti valvomaan Timon ja Yoshien kanssa• 
Muisteltiin vanhoja asioita ja keskusteltiin tulevaisuudesta. 
Helsingistä tulleet japanilaiset ja suomalaiset ystävät jäivät yöksi• 
Makuupaikakseen he saivat erittäin mukavan, vasta valkoiseksi maala
tun ,uuden piharakennuksen〇 Tunsimme itsemme romanttisiksi hiljaisen 
rannalla. Korhosen perheen omistama maa-alue on iso. Sen todellista 
suuruutta oli vaikea käsittää.

Juhla oli järjestetty kaukana Helsingistä ja sen takia eivät kaikki 
kutsutut voineet saapua. Mutta lähes sata vierasta oii tullut juhli- 
maan«, Juhla oli todella onnistuntu ja lämmin tilaisuus.
Me rukoilemme Timolle ja Yoshielle onnellista ja valoisaa tulevaisuut
ta*

Seisuke Okada

Yoshien kommentti:

Seisuke sanoi, että me emme lauantaina aamupäivällä tehneet mitään. 
Se ei ole totta. Kyllä me teimme monia asioita. Momoko auttoi kimo
non pukemisessa ja meikin teossa〇 Seisuke piti juhlassa hyvän pu
heen. Kiitos molemmille *

Timo ja minä haluamme kiittää kaikkia Japanilaisen kulttuurin ystä
viä ja muita ystäviämme heidän osallistumisestaan juhlaamme. Ja kii
tämme kaikista saamistamme lajoista.

Yoshie Roppongi-Korhonen
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ティモ•由江のガーデン結婚式

かねてから婚約中のティモ・コルホネン氏と六本木由江さんが、さる8月 

16日、ティモさんの実家ハンカサルミで盛大な結婚式を挙げ、多くの人々の 

祝福の中で新しい人生の第--- ージを開きました。

新郎、新婦ともに我日本文化友の会の役員ということで、友の会からも吉 
崎恵子さん、テユルッキョ・ュハ=ペトリ氏、レオ+パウリーナ•ランピコ 

スキ夫妻、マルック+ピルツコ・ヘイスカネン夫妻、岡田誠介+桃子が出席 

し^楽しくも厳粛なる一時を共に過ごさせていただき彖した。
前日に町の役所に婚姻届を提出して正式に夫婦となった二人は、当日朝か 

ら式・パーティーの準備に忙がしく追われてい唾した。と言いたいところで 
すが、おっとりとした性格の二人は何をしたらよいかがよくわからないこと 

もあって、のんびりと午前中を過ごしました。午後二時ごろから招待客が続 

々と詰めかけ、二時半に牧師さんが全員を庭に誘導していよいよ式のスター 

卜です。牧師さんの歌を交えた長一いお、話の後、生涯妻/夫を愛し続けると 

いう宣誓、結婚指輪の交換があり、無事式が終了。引き続き家の中で被露宴 

が始まりました。前夜から夜を徹して準備されたご•ちそうと甘くて強いパン 

チに舌鼓を打った後、コーヒータイムになると、まず近所の娘さんのピアノ 

演奏（プロ級）です。そしてティモさんのお母さんのレーナさんとユバスキ 

ュラ在住のアウリス氏によるデュエットが二人の結婚を祝福しました。その 
後ティモさんのお•父さんのトイボ氏が実に心温まるスピーチをしてくれまし 

た。日本から遠く離れた異国での一人ぼっちの結婚式のヒロイン、由江さん 

は、このお父さんのスピーチを聴いて感激の涙にむせんでいました。本当に 

すばらしいお父さんのスピーチでした。

だいたい午後九時半ごろにプログラムが終了しましたが、ティモさんの旧 

友たちは、夜遅くまで昔話やこれからの生活等について話がはずみました。 

ヘルシンキ方面からやって来た日本人の友人たち（一部フィンランド人）は 
コルホネン家の誇る超快適なゲスト・ハウスに宿泊させていただきました。 

真新しい白木のログ・キャビンは、湖畔の静寂の中で私たちをロマンチック 
な世界に引き入れてくれました。そして翌朝、新郎新婦白ら、私たちにブレ 

ックファースト・サービスをしてくれるブレゼントもついて。コルホネン家 

所有の土地は、そこから周囲見渡す限りだそうで、ちょっとどのくらいの広 

さか実感がわかないほどです。
以上のような感じで、二人の新しい人生のスタートたる結婚式が無事終了 

しました。ヘルシンキから遠く離れたハンカサルミで行なわれたこともあっ 

て参加できなかった人々も多かったと思いさすが、100名近くの人々に祝福 
されて、とてもすばらしい心のこもった結婚式でした。ぉ二人の今後のご活 

躍とご多幸をお祈り致します。 岡田 誠介

※六本木由江・コルホネンさんからのコメント：

岡田さんは、結婚式当日の午前中私と夫ティモは何もしまかったなんて言 

っていますが、二人とも実にいろんな仕事をこなしたのです。でも皆さんは 

信じてくれるかしら?
ところで今回の式では岡田夫妻に大変お世話になり唾した。桃子•さんには 

着物の着付け、メーキャップetcを手伝っていただき当日の私は皆さんが驚 

くほどの美女（普段もそうですが）だったそうです。また誠介さんも被露宴 

でユーモアたっぷりのスピーチをしていだだき、これも好評でした。

最後に友の会の皆さん、まだ結婚していない方は早くした方がいいですよ。 

愛する人と結婚できて幸せな私が言うのですから問違いありません。今後と 

も私たちをよろしくお願い致します。ありがとうござい•ました。
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LOMAILUA PADASJOELLA

Suomen kesä on täynnä tapahtumia. Itse vietin kesää Padasjoella, joka on noin 
4 600 asukkaan kunta Etelä-Hämeessä, Päijänteen länsirannalla. Kesällä kunnan 
asukasluku kaksinkertaistuu. Joka kesä jo usean vuoden ajan on järjestetty 
Padasjoki-viikko heinäkuun alussa, kesän kauneimpaan aikaan. Mukaan erilaisiin 
kevyempiin ja vakavampiinkin rientoihin on pyritty saamaan niin vakituiset asuk
kaat kuin kesävieraatkin.

Sahtimarkkinoilla
Padasjoki-viikko on perinteisesti avattu sahtimarkkinoilla. Sahti on vanha, 
oluen tapainen ohra- ja ruismaltaista valmistettu juoma, jonka valmistustapa 
on nykypäiviin asti säilynyt vain muutamassa eteläisen Päijänteen ympäristössä 
olevassa kunnassa. Parhaimmillaan sahti on vahva, makeahko ja täyteläinen juo
ma. Ennen valmistuksessa tarvittiin monenlaisia astioita ja tietenkin myös mel
koista taitoa. Hyvän sahdin tekeminen ei onnistunutkaan jokaiselta, vaan usein 
päädyttiin hankkimaan sahti taitavalta valmistajalta, sahtimestarilta. Suuriin 
juhliin valmistettiin kahdenlaista sahtia, naisten sahtia, joka oli makeahkoa 
ja vahvempaa, käyneempää miesten sahtia. Nykyisin sahdin valmistaminen kuulem
ma onnistuisi aivan hyvin kerrostalonkin keittiössä Mehu-Maijassa.
Maamme alkoholipolitiikka on tiukasti säädeltyä ja niinpä sahtimarkkinoillakin 
saa myydä vain juuri käymään pantua sahtia, jonka alkoholipitoisuus on noin 
2 %. Tänä vuonna markkinoita suosi kaunis sää ja väkeä olikin kirkonkylä täyn
nä. Sahtia riitti, monena vuonna se on loppunut kesken. Perinteisten markki
noiden tapaan tarjolla oli paljon muutakin ja myyjiä oli tullut ympäri Suomea.

Ystävyyttä yli rajojen
Padasjoki-viikkoa juhlisti myös Padasjoen VPK:n eli vapaaentoisen palokunnan 
60-vuotisjuhla, johon oii saapunut 90 vierasta Saksasta, Ohen ystävyyspalokun- 
nasta. Ohe on 1000 asukkaan kylä, joka nykyisin kuuluu Reinbekin kaupunki in ja 
sijaitsee 25 km:n päässä Hampurista itään. Ystävyyssuhteet oii solmittu 12 
vuotta sitten palokuntalaisten leirillä. Viime vuonna Ohen palokunta täytti 
100 vuotta ja padasjokelaiset kävivät joukolla onnittelemassa ja veivät lahjak
si hirsisaunan, joka nyt on ahkerassa käytössä. Saksalaiset lahjoittivat Pa
dasjoen VPK:lle uuden paloauton. Auto on Hampurin palokunnan entinen paloauto, 
jonka moottori ja palokalusto oii täysin uusittu ja varustettu Suomen säännös
ten mukaiseksi. Auton kunnostamiseen oii käytetty 1000 talkootyötuntia. Lah
ja on arvokas lisä Padasjoen palokalustoon. Saksassa vapaapalokuntatyö on lä
hes kansalaisvelvollisuus ja vasta yli 100 000 asukkaan kaupungissa on vakinai
nen palokunta. Meilläkin vapaaehtoinen sopimuspalokunta on usealle sadalle Pa
dasjoen kokoiselle kunnalle hyvin edullinen vaihtoehto järjestää palontorjunta. 
Kunta maksaa palokunnalle tietyn summan vuodessa ja palomiehille korvauksen 
vain hälytyksen ajalta. Kunnan varoista palontorjuntaan kuluu tällaisin järjes
telyin vai 1-2 %.
Vieraat oii majoitettu padasjokelaisiin perheisiin, mikä tietenkin lisäsi yh
teenkuuluvuuden ja ystävyyden tunnetta. Oman värikkään lisänsä ja hieman maa- 
ottelutunnelmaakin saksalaiset toivat viikon ohjelmaan kuuluneisiin soutu-, pus
si juoksu- ja rinkelinsyöntikilpailuihin.



Enni Idin kissankuvia
Enni Idin töitä oli näytteillä Arrakosken käsityöläispajassa I.-13.7. Enni on 
83-vuotias. Hän syntyi aikana, jolloin vain kova ruumiillinen työ takasi leivän 
ja ainoastaan sitä arvostettiin. Enni ehti olla naimisissa kaksi kertaa. Kum
pikaan aviomies ei oikein hyväksynyt maalaamista ja vasta yksin jäätyään, lähes 
70-vuotiaana Enni pääsi tekemään sitä, mitä oli aina halunnut, maalaamaan taulu
ja. Luomisen iloaan ja tarvettaan hän tosin oli jo purkanut aikaisemmin maalaa
malla punaisen tupansa huoneiden katot, seinät, lattiat ja huonekalut täyteen 
kukkia ja muita kuvioita. Ennin töitä oii ensi kerran näytteillä ulkomailla, 
naivistien näyttelyssä Kööpenhaminassa 1970-luvun alussa.
Enni Id maalaa kansan vanhoista tavoista, historiasta, varsinkin Nuijasodasta 
(talonpoikaiskapina 1596-97), jonka yli kolmesataa vuotta vanhat tapahtumat oli
vat vielä Ennin lapsuudessa elävää kansanperinnettä Padasjoella. Ihastusta he
rättäviä töitä ja myöskin ostajien suosiossa olevia ovat kissataulut, joista En
ni on kuuluisa ja jotka nytkin olivat näyttelyn parasta antia. Ikä alkaa jo En
niä painaa, värit ovat pehmenneet, mutta varsinkin kissatauluissa on tallella 
entinen viehätys.

Pirkko Kuisma

Enni Id: Katit 
kuvaus: Ritva Reinilä 
suunnittelu ja julkaisu: 
Lion Club Padasjoki. 
Postikorttia voi Helsin
gissä ostaa kortti kaupoista: 
Kortti-Borg (Mamor ikuja) ja 
Putinki (Hakaniemen hallin 
yläkerta).
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パダスヨキでの休暇

フィンランドの夏はたくさんの催しがあります。私自身この夏はパダスヨ 

キで過しました。そこは南ハメ地方にある人口約4千6百の地方の町で、バイ 

ヤンネ湖の西岸にあります。夏にはこの地方の人口が二倍にはねあがります。 

そこではもう数年の間、毎年七月の初めの夏の最も美しい季節にパダスヨキ 
週間が催されてき•ました。

サハティ祭り
パダスヨキ週間は恒例のサハティ祭りから幕を開けほす。サハティはビー 

ルのような、大麦やライ麦から造られるかなり強い飲み物です。これを作る 

慣例はパイヤンネ湖の南の地域にのみ残されています。最も良いサハティは 
かなり強く、そしてやや甘い芳醇な飲み物です。以前はサハティを作るのに 

たくさんの用器が必要とされましたし、もちろんかなりの技術も要求されま 

した。誰でもが上手にサハティを造れたとは限りませんので、多くの場合熟 

練した造り手やサハティの名人の所に分けてもらいに行くことになりました。 

大きな祭りには、女性用の甘いサハティと男性用の強い十分に発酵したサハ 

ティが用意されました。現在では一搬のアパートでも、台所のジュース用の 
鍋を用いても容易に造ることができると聞いています。

我が国のアルコール政策は大変厳しく規制されているため、サハティ祭り 
でもアルコール分約二バーセントの発酵しかけたサノ、ティしか売ることがで 

きません。今年の祭りは好天にも恵まれ、多勢の人で賑わいました。サハテ 

イも今までは途中でなくなってしまったことも度々ありましたが、今年は十 

分にありました。伝統的な祭りには市がつきものですが、この日もフィンラ 

ンド各地から売り手がやってきました。

国境を越えた友情
今年のパダスヨキ週間は、パダスヨキの VPKことボランティア消防隊の 

60周年記念のお、祭りにも当りました。ドイツのオーエ友情消防隊からも90A 
のお客様がありほした。
オーエは人口千人の村で、現在はラインベック市に含まれ、ハンブルグか 

ら25Km東に位置しています。友好関係は今から12年前の消防隊のキャンプ時 

に結ばれました。昨年はオーエ消防隊はloo年記念を迎え、パダスヨキの人た 

ちがお祝いにかけつけフィンランドの丸木のサウナをプレゼントしましたが 

今ではそれは彼等の大のお気に入りなそうです。
オーエの人たちはパダスヨキVPKに新しい消防自動車をプレゼントしまし 

た.。この自動車はハンブルダの消防隊が以前使用していたものですが、エン 
ジンと消火設備は新しくフィンランドの規準に合うよう改善されたものです， 

その修繕もポランティア活動で、1000時間もの時間が費されたそうです。こ 

れはパダスヨキの消火設備に加えられた価値ある贈り物と言えましょう。ド 

イッではボランティアの消火活動は、ちょうど国民の義務とでも解されてお、 

り、 また人口10万以上の都市では常設の消防隊があります。フィンラント・で 

も数百のパダスヨキくらいの大きさの町にとっては、ボランティアの消防隊 

は経費もそれほどかからず消火活動をしてくれる大変有用な存在なのです。 
地方自治体は消防隊に毎年いくらかのお金を支払いますが、消防士たちへは. 

緊急事態が起った時のみ手当が支払われます。こういった費用は地方自治体 

の予備費のほんの1〜2%にすぎ唾せん。

卜•イツからのお客様はホームスティをしましたのでもちろんのことお互い 

の親交も深まったことでしょう。また彼等は、バダスヨキ週間のプログラム 

に含はれているボート競争や袋とび競走、それにドーナツ食い競走に色どり 

を添え、また国際競技の雰囲気をかもしだしてくれました。
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エ ン イドウの猫の絵

エンニ・イドウの作品がアッラコスキの手工芸の仕事場で7月1日から13日 

までの間展示されました。エンニは83オです。彼女が生れたのは、辛い肉体 

労働だけがパンを約束し、それだけが価値があった時代でした。彼女は2回結 

婚しましたが、両方共夫は彼女に絵を描くことに賛成してくれず、結局はー 
人残され、70オになった彼女は自分がいつも求めていた絵を描くことを始め 

ました。以前は、彼女の赤い小屋の天井や壁や床、それに家具などに花やそ 
の他いろいろな絵をいっぱいに描くことによって創造の悦びや欲求を満たし 

ていました。エンニの作品が始めて外国で紹介されたのは、1970年にコペン 
ハーゲンで開かれたナイーブ展でした。

エンニ・イドウは古い習俗や歴史、特にヌイヤ戦争（農民の反乱1596- 97） 
を描いています。この三百年以上も昔の出来事が、エンニの子供の時分民間 

伝承としてパダスヨキでは•まだ生きていました。彼女の作品でたいへん魅力 

があり買い手にも人気のあるものは、猫の絵です。猫の絵によって彼女は有 

名になり、今でも展覧会の呼び物となっています。そろそろエンニにも歳の 

重みが増してきました。そのため色合いも柔らかくなってきましたが、特に 

猫の絵には以前の魅力が残っています。 

Enni Id: Katit 
Kuva: Ritva Reinilä
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MARIMEKKOILMIÖ - YLISTYSLAULU ELÄMÄLLE

Marimekon 35-vuotisjuhlanäyttelyssä (Taideteollisuusmuseo 14.5.-5.10.1986) tuli 
mieleen Ingmar Bergmanin elokuva Fanny ja Alexander. Tässä elokuvassahan kuului
sa ruotsalainen ohjaaja vyöryttää eteen elämän koko kuvan. On harmaata ja arkis
ta, josku vähän ankeaakin, mutta arjen vastapainona on sitten riemukkaita, elä
mäniloa pursuavia juhlia ja mieleenpainuvimmaksi elämykseksi jää elämän yltäkyl
läisyys. Samanlaisen vaikutelman synnytti Armi Ratian elämäntyötä, Marimekkoa, 
esittelevä näyttely. Hän halusi tuoda elämäniloa arjen keskelle.

Maailmalla Suomeen on yhdistetty kolme sanaa: sauna, sisu ja Sibelius. Neljän
neksi on tullut Marimekko. Mikä yllätys olikaan näyttelyssä huomata se, miten 
suuren panoksen kaksi japanilaista suunnittelijaa, Katsuji Wakisaka (1968-76) ja 
Fujiwo Ishimoto (1974-), ovat Marimekolle antaneet.

Näyttelyn oii suunnitellut Juhani Pallasmaa, mutta monet lavastuksista olivat 
Fujiwo Ishimoton käsialaa. Oli japanilainen puutarhakatos, joka toi mieleen elä
män juhlan. Oli juhlava, hiljentävän 'kivipuutarha1 ylellisistä kankaista, toi
sia maaiImoja tavoitteleva rukosupuu, monen tuntoja kuvaava, nykyajan koditto^ 
muutta ja juurettomuutta heijasteleva yksinäinen kulkurinsauva taustanaan har
maasävyistä Maisema-kangasta.

Heti näyttelyaulassa esiteltiin omissa vitriineissään Marimekon vaikutteet ja sen 
taiteilijoita inspiroineet asiat: luonto, yksinkertainen ja koruton talonpoikai- 
suus, eri maiden kansanperinne, japanilaisuus, kuvataiteet (Matisse) ja arkkiteh
tuuri . Marimekko ei sittenkään ole pelkästään suomalainen, vaan vaikutteet ovat 
monipuolisia ja niitä on tullut ympäri maailmaa. Esim, logo on tehty IBM：n kir
joituskoneen standardi kirjasimista. Erilaiset vaikutteet ovat synnyttäneet mo- 
ni-ilmeisen Marimeko: juhlavista ja ainutkertaisista vaatteista anonyymiin duf- 
feliin, puuvillasta silkkiin. Kankaiden ja vaatteiden rinnalle syntyi vähitelIen 
muitakin tuotteita. Marimekon tyypillisiksi oiirteiksi muodostui raita, värit, 
mittakaava eli saman kuvion käyttö suurennettuna ja pienennettynä sekä kankaiden 
nimeäminen. Näyttelyssä oli esillä myös unelmia ja toteutumattomia ideoita ku
ten idea marikylästä sekä tietenkin yritettiin raottaa ovea myös tulevaisuuteen.
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"Salvia", Satu Montanari 1986

Luonto innoittajana
Näyttelyyn liittyi luentosarja. Tiistaina 16.9. tekstiilitaiteilija Satu Monta
nari kertoi, miten luonto inspiroi hänet suunnittelemaan tämän syksyn mallistoon 
kuuluvat Hortensia-, Kapris-, Solukko-, Onnenkuoriainen- ja Tulikipinä-kankaat. 
Lähtökohtana oli hänen kävelyllään syksyisessä Roomassa näkemänsä pitsimäiseksi 
reikiytynyt mangoliän lehti. Luonto pelottaa italialaisia, joten tällaista luon
non inspiroimaa kokoelmaa hän ei voinut ajatellakaan myyvänsä italialaisille val
mistajille, jotka etsivät mallinsa usein museoista, vuosisatojen ajan hyviksi 
koetuista mallivalikoimista ja värittävät ne kullekin kaudelle valituilla väreil
lä. Italiassa ei oikeastaan tunneta tekstiilitaiteilijoita, vaan jos todella uu
sia kankaita suunnitellaan, niin tehtävä annetaan arkkitehdille. Satu Montanari 
asuu vakituisesti Italiassa ja monen vuoden poissaolon jälkeen totesi Suomen elin
tason kohonneen, mutta elämän laadun madaltuneen. Meillä ei enää välitetä maut- 
taa kodin iImettä vuodenajan mukaan kuten aikaisemmin esim, verhoja vaihtamalla. 
Elämän piristämiseksi ei usein paljoa vaadittaisi. Pari metriä kaunista kangas
ta toisi jo iloa.

Pirkko Kuisma
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マリ メ ッコ——人生への賛歌

マリメッコの35周年記念展示会（美術工芸博物館1986年5月I40-10月5日） 
を見てイングマル・ベイルマンの映画「ファン二とアレクサンダー」が私の 

心に浮んだ。この映画の中にこのスウX ーデンの偉大な監督は人生というも 

のを表しているのだろう。灰色で何の変哲もなく、時には陰うつでさえある 

のだが、そういった合間合間にはいかにも楽しい、人生の悦びがにじみ出て 

いるパーティーがあり、そういったことが忘れることのできない経験として 
人生を豊かにしてゆ,のであろう。展示中のアルミ・ラティネンの生涯の仕 

事マリメッコが、ちょうど同じような作用をもたらしてくれる。彼女は何の 

変哲もない人生に、人生の悦びをもたらそうとしたのである。
フィンランドというとすぐにサウナ，シス,シベリウスという三つの言葉が 

世界中誰にでも連想されるだろう。そして四番目の言葉としてマリメッコが 

来る。今回の展示会を見てみると、二人の日本人デザイナー、ワキサカ・力 

ッジ（1968—79）とイシモト•フジオ（1974— ）がマリメッコに与えてい

るものがいかに大きいかということを知って驚かされる。

展示会はユハニ・パッラスマが計画したのだが、多くの演出をイシモト・ 

フジオが手がけている。
会場のホールに入るとすぐに、ガラスケースの中にマリメッコg印象やマ 

リメッコの芸術家たちがインスピレーションを得たものなどが展示されてい 
る。それは、自然，単純で飾り気のない懸民性,異なった国々の民間伝承,日本 

的なもの，絵画（マティス），建築な：どがあげられる。したがってマリメッコ 

は単にフィンランドだけのものではなく、世界中のいろいろな方面のものか 

ら影響を受けている。たとえば「ロゴ」はIBMのタイプライターのスタンダ 

ードタイプから作られている。そしてこういったいろいろな影響がマリメッ 

コの多面性を作り出している。たとえばパーティー用のユニークな服から無 

名のダッフルコートまで、また木綿から絹に至るまでと多種多様である。t 
た布地や服の他にもいろいろな商品が作られている。マリメ ・ソコの代表的な 

デザインとして縞模様、色彩、そして同じ柄を拡大したり縮小したりするこ 

と、さたその作品に名前を付けることなどがあげられる。また展示会では夢 

の作品や未来の作品なども展示されていた。

またこの展示会と平行して講演会も開かれた。9月16日の講演会では、テキ 

スタイルデザイナーのサトう・モンタナリは、自然がいかに自分に霊感を与 

えたかを述べた。
今日では四季に応じて部屋の中の表情を変えることはあまりしないが、以 

前は、たとえばカーテンを替えることによってそれをしたのである。人生を 
新鮮:なものにするには、そんな：に多くのものは必要ないのだ。ほんの2・3 メ 
ートルの布があれば人生に悦びをもたらしてくれるのである。

• ピルツコ«クイスマ

※ピルツコ・クイスマさんの原稿を都合により

一部編集させていただきました。（編集部）
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JOULUPUKIN POSTIKONTTORI

Joulu lähestyy. Tänäkin vuonna tuhannet lapset eri puolilta maailmaa 
lähettävät joulupukille kirjeen. Viime vuonna joulupukin postikont
toriin, Rovaniemelle, tuli kirjeitä 91 maasta 173.033 kappaletta. Pu
helimeen j oulupukki vastasi lähes 20e 000 kertaa.

Jokaiselle kirjeen kirjoittajalle vastataan lähettämällä valmiiksi 
painettu monivärinen kirje, jossa kerrotaan suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi, saksaksi ja japaniksi Joulumaasta ja Suomesta. Joulupu
kin postikonttorin palvelut ovat osa Joulumaa-projektia ja postipal-> 
velujen merkitys sen tunnetuksi tekemisessä on hyvin suuri. Tarkoi
tuksena on rakentaa joulupukin postikonttorista matkailunähtävyys.

Työllistämisvaroilla palkatut kotitontut hoitavat postikonttoria. 
Tilapäistyöntekijoitä on noin 3〇• He ovat pääasiassa opiskelijoita. 
Joulupukin apulaisten palkkamenoista suurimman osan maksaa työvoima
ministeriö ja loput Matkailun edustämiskeskus. Kiejeissä olevat ra— 
halähetykset toimitetaan lyhentämättöminä UNICEF:n tilille0

Alla on luettelo niistä maista joista tuli eniten postia joulupukil
le» Tämä ns« kaksitoista kärjessä-1istan on tehnyt MEKO

1984 1985

Suomi 32.000 kirjettä 77.504 nousu 140%

Australia 26.336 33.128 26

Japani 27.571 31.703 15

Iso-Britania 3.797 8.643 128

USA 5.455 5.476

Puola 3.179 30115 2

Ruotsi 949 20824 198

Saksan Ltv 1.876 2.585 38

Ranska 1.242 1.504 21

Italia 1.235 1.298 5

Unkari 939 1.311 40

Hollanti 1.077

Otimme yhteyttä Rovaniemelle viime jouluna ja saimme nähtäväksi noin 
viisikymmentä Japanista joulupukille osoitettua kirjettä。 Näistä va
litsimme kymmenkunta ja lähetimme kirjoittaj ille pyynnön saada j ul
koista ne yhdistyksemme jäsenlehdessä. Saimme kolme vastausta. Seu- 
raavilla sivuilla on kolme kirjettä. Ensimmäisenä on Takeshiman per
heen kolmen lapsen kortti, toisena kolmetoistavuotiaan Hiroko Nagain 
kirje ja kolmantena Tegaman koulun kolmannen luokan oppilaan kirje.

oli paljon piirustuksia ja kuvia, 
olivat opettajan johdolla kirjoit- 

lahjatoivomuksia. Yleen- 
toivottiin pukille

Rovaniemeltä saamissamme kirjeissä 
Hyvin usein kokonaiset koululuokat 
taneet joulupukille. Harvassa kirjeessä oli 
sä kyseltiin joulupukin perheen vointia ja 
veyttä ja työn iloa.

ter-

Joulupukin osoite on: Joulupukki Napapiirin 
Suomalaislapset voivat soittaa joulupukille 
kina päivinä klo 11-20 ja jouluaattona klo 11-13.

maja 99999 Korvatunturi• 
numeroon 9693 5353 kaik-
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Yoshie, Tomoe ja Akihiro Takeshima kirjoittavat oikein kohteliaasti 
ja kiittävät saamistaan lahjoista. He ovat huolissaan joulupukin 
voinnista ja toivovat ettei hän sairastuisi flunssaan matkustaessaan 
pitkiä matkoja kylmässä talvi-ilmassa.
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Hiroko kirjoittaa j〇 toisen kerran joulupukille〇 Viime vuoden kir
jeestään hän oli oikein iloinen. Hän kertoi saamastaan vastauskir
jeestä ystävilleen. Hiroko on 15-vuotias ja on nyt peruskoulun ylä
asteen viimeisellä luokalloo Hän valmistautuu maaliskuussa pidettä
viin lukion pääsykokeisiin ja sen takia hänen pitäisi opiskella jo- 
ka päivä* Joulu on kuitenkin sellainen erikoistapaus ettei hän sil
loin opiskele,, Hiroko pitää joulusta ja joulun tunnelmasta. Joulun 
lähestyessä kaupungin katuelämä tulee värikkääksi ja kiireiseksi• 
Hänen oma toivomuksensa olisi »että jouluna mentäisiin koko perheen, 
isän, äidin ja isosiskon, kanssa elokuviin ja sen jälkeen syömään 
ravintolaan. Hiroko aikoo vaihtaa joululahjoja siskonsa kanssa.

Hiroko kertoo miten uutta vuotta vietetään Japanissa. Uuden vuoden 
juhla on vuoden tärkein juhla. Uuden vuoden aattona juuri kello 12 
yöllä kuunnellaan temppeleiden kelloja ja syödään sobaa (eräänlais
ta spaghettia). Uuden vuoden päivänä sanotaan toisille *'Akemashite 
omedetoo" eli hyvää uutta vuotta ja syödään uuden vuoden ruokia. 
Silloin käydään myös shinto-temppelissä toivomassa koko alkaneelle 
uudelle vuodelle onnea. Lapset saavat sukulaisilta rahalahjoja. Tä
mä aika vuodesta on parasta aikaa lapsille.

Eikö olekin niin,että juuri Suomi on se maa, missä joulupukki asuu? 
Hiroko sanoo ihailevansa pohjoismaita koska siellä on joulupukki j〇 
revontulia. Siellä myös asuu Tove Jansson, muumikirjailija. Hiroko 
kertoo pitävänsä Muumi-tarinoista. Erityisesti hän pitää pikku Myys
tä» Japanin televisiossa esitetään Muumi-elokuvia.

Hiroko aikoo ensi vuonnakin kirjoittaa joulupukille. Hiroko päättää 
kirjeensä: "Santa-ukki, pidä huolta itsestäsi• Toivon sinulle pal- 
jon onnea. Terveisiä porollekin.M

Hiroko Nagai

Hiroko on kiinnostunut Suomesta ja suomalaisista. Hän haluaisi kir
jeenvaihtotoverin. Hänelle voi kirjoittaa japaniksi tai englanniksi 
osoitteeseen: Hiroko Nagai, 4-16-9 Kaunan, Miyazaki 880, Japan。

Tegaman peruskoulun kolmannella luokalla on kolmekymmentäviisi oppi
lasta», He ovat kahdeksan ja yhdeksän vuoden ikäisiä. Opettaja Yukiko 
Fuj imaru on kertonut heille joulutarinoitaoYksitoista luokan oppilas
ta kirjoitti joulupukille kirjeen. Etunimi 1lään kirjoittivat Genichi, 
Makotop Seiya, Shu, Toru, Chiemi, Katzumi ja Yuri B Pelkän sukunimen 
kirjeensä loppuun panivat Masuda, Shinkai ja Ohashi0 Myös opettaja 
kirjoitti joulupukille kirjeenc Hän kirjoitti englanniksi, sillä hän 
oli hieman huolissaan siitä, ettei joulupukki ehkä ymmärrä kaikkea, 
mitä lapset kirjoittavat 〇

Viereisellä sivulla on Genichi-pojan kirje0
"Santa-san, sinä teet vuodesta toiseen työtä. Onpa raskesta： Monessa
ko kodissa sinun täytyy käydä aattopäivänä? Minun isäni on ammatil
taan puuseppä. Joulupukin ammattina on lähettää lapsille lahjoja»Jos 
unohdat antaa jollekin lapselle hänen lahj ansa »mitä silloin tapahtuu? 
Voi olla, että tänä vuonna lapset näkevät joulupukin.(Japanissa jou
lupukki tulee keskiyöllä ja jättää lahjat sukkaan.Siihen aikaan lap
se nukkuvat eivätkä näe pukkia。 「oim.huom。)。
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TERVETULOA
JAPANILAISEEN

KEITTIÖÖN

Machiko Yamada-Alho on kirjoittanut suomen kielellä "Japanilaisen 
keittokirjan"• Kustantaja on Weilin & Göös. Kirjassa on noin 170 si
vua j 〇 siinä on monivärikuvitus. Kirjan hinta on noin 
Kirja sopii hyvin vaikkapa joululahjaksi japaniloisen

140 mk.
ruoan ystävi1—

Japanilaisella keittiöllä on vahvoja yhtäläisyyksiä muihin kauko
idän maihin, ennen muuta kiinalaiseen ja korealaiseeno Yhteisistä 
lähtökohdista japaniloinen keittotaito on kehittynyt omaleimaiseksi 
ja monipuoliseksi "ruokataiteeksi", jossa ruokalaj ien kauneus, väri
en sointuvuus ja aterian eri osien sopusointu ovat yhtä tärkeitä te
kijöitä kuin maku ja ravintoarvo. Ruoka-aineista merkittävän osan 
muodostavat kala, äyriäiset j a kasvikset.

"Japanilainen keittokirja" esittelee toistasataa perinteistä japani- 
laista ruokalaj ia valmistusohjeineen. Yksityiskohtaiset, upeat väri
kuvat kertovat ruokien eri valmistusvaiheista, esillepanosta ja ko
ristelusta. Keittokirjan kaikki ateriat on kirjoittaja itse valmis
tanut .Valmiit ruoat on valokuvannut Jukka Riiheläo

Suomalaisen herkuttelijan kannalta on tärkeää, että kaikkia kirjas
sa esiintyviä ruoka-aineita on myös Suomessa saatavana, monia niistä 
esimerkiksi luontaistuotekaupoissa.

Ruoanvalmistusohjeiden lisäksi rouva Yamada-Alho kirjoittaa japani- 
laisista ruoanvalmistustavoista ja -välineistä0 Hän kertoo myös ja
panilaisen ruokakulttuurin historiasta ja kehityksestä.

Machiko Yamada-Alho on kotimaassaan opiskellut vanhaa japanilaista 
keittotaitoa. Hän on asunut Suomessa kymmenisen vuotta» Täällä hän 
on pitänyt lukuisia kukkienasettelu- ja ruokakursseja.

Hyvää ruokahalua2
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Pikkupurtavia saken kera tarjottavaksi: nori-juustoa, mätikurkkujo 
soijakastikemunia ja retikkasalaottia.



RUOKAPIIRI

Lauantaina lokakuun 18. päivänä kokoonnuimme jälleen Marttayhdistyk
sen opetuskeittiöön valmistamaan ruokaa. Tällä kerralla teimme Misa- 
ko Gustafssonin opastuksella Kiinasta kotoisin olevia gyoza-piirakei
ta.

Kuori: Täyte:
5 dl vehnäjauhoja 
vähän suolaa
2 dl kuumaa vettä

Kuoren valmistus:

300 g jauhettua sianlihaa
400 g kaalia
50 g ruohosipulia
2 rkl hienoksi hakattua purjoa
1/2 rkl raastettua inkivääriä
1 raastettu valkosipulin kynsi
3 rkl soijakastiketta
1 tl suolaa
(2 rkl seesamöljyä)

Suola ja jauhot sekoitetaan. Lisätään kuuma vesi ja s ekoitetaan 
haarukalla tasaiseksi• (Taikinaan voi lisätä yhden munan.) 
Taikina alustetaan käsin. Kulho peitetään liinalla ja annetaan 
noin 20 minuuttia.
Taikinasta pyöritetään tanko ja se jaetaan 50:een osaan. Palat

palloiksi ja pallot kaulitaan noin seitsemän sentin läpimit- 
levyiksi.

puu-

olla

toillaan 
täisiksi

muo

Täytteen valmistus:

Kaalin lehtiä keitetään suolavedessä pari minuuttia ja laitetaan sen 
jälkeen kylmään veteen. Lehdet leikataan hienoksi ja niistä puriste
taan liika vesi poiso
Ruohosipuli leikataan hienoksi.
Kaali,liha, ruohosipuli ja muut aineet laitetaan kulhoon ja sekoite
taan käsin oikein hyvin.

Piirakoiden valmistus:

Lusikallinen täytettä laitetaan keskelle piirakan pohjaa.
Piirakka suljetaan laskostamalla toinen puoli taikinalevystä toisen 
puolen päälle.
Kuumalle paistinpannulle laitetaan n.1 rkl öljyä.
Piirakoita laitetaan pannulle vierekkäin rypytyspuoli ylöspäin ja nii
tä ruskistetaan minuutin verran.
Pannulle lisätään 1/2 kupillista vettä ja kansi suljetaan heti.
Kun vesi on haihtunut piirakat ovat valmiita.

Piirakat tarjoillaan heti soijakastikkeen ja etikan kanssa. Tavalli
sesti syödään myös riisiä. Olut sopii hyvin tämän ruokalajin kanssa 
nautittavaksi.

Gyoza-ruokaa voi valmistaa tällä tavalla paistamalla, mutta sitä voi 
tehdä myös hyöryttämällä tai keittämällä. Keittämällä valmistetun 
gyoza-ruoan liemeen voi lisätä esimerkiksi sipulia ja kiinankaalia.

Sekä piirakan pohjia että valmiiksi täytettyjä piirakoita voi pakas
taa.
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料理サークル 「ギョーザ」

前回の料理サークルの参加者は子供6人、大人8人。ギョーザは純日本料理 

でなくても、これのきらいな日本人はお、リずせん。アジアはひとつというコ 

スモポリタンな立場で集合。日本ではどこの家庭でも手軽に作っていますの 

も市販の皮があるため。これを自分で作るという苦労をあえてするのも好き 
だからこそ.....〇好きだからこそー人1〇個では収らない。「一人25個か30
個よねh ..... 〇 Jと集まった細身日本女性も外見に以合わぬことをおっし

やる。
皮をのすのにビールのあきびんが最適ということで、それを理由に食後の 

ために参加者が用意して下さったビールのうち一本を喜こんで空にして使用 

させていただきました。
ごはんもお、いしくたけて、あっあつのギョーザー人30個。皆さんニンニク 

のいい香りをただよわせながら帰宅しました。

ダスタフソン•美砂子
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OPISKELLAAN JAPANIA II

1.LAUSEEN RAKENNE (II)

A. Subjekti - verbi

Watashi wo kangaeru• 私は考える。
AjotteIen、
Hikoki wa tonda• 飛行機は飛んだ。
Lentokone lentää.

B. Subjekti + objekti + verbi
Anata wa terebi 〇 miru• あ左たはテレビを見る。
Katsot televisiota.
Kare wa hon 〇 katta. 彼は本を買った。
Hän osti kirjan.

C. Subjekti + i~loppuinen adjektiivi

Zo wa okii, ぞうは大きいc
Elefantti on iso. 希右地 m・ぎユ .
Hikoki wa hayakatto. 飛仃機は速かった。
Lentokone oli nopea.

D. Subjekti + na-loppuinen adjektiivi

Rappurando wa shizuka da• ラップラン ドは静かだ。 
Lappi on hiljainen. 
Madonna wa yumei datta. 
Madonna

マドンナは有名だった。
oii kuuluisa.

Kysymystunnus on "kaM ja se on 
myksiä ja vastauksia.

A. Watashi wa kangaeru ka?
Ajattelenko?

-Hai, anata wa kangaeru.
Kyllä, ajattelet.

-lie, anata wa kangaenai .いいえ、あなたは考えない〇
Ei, et ajattele. z_

Hikoki wa tonda ka? 飛仃機は飛んだか？
Lensikö lentokone?

-Hai , hikoki wa tonda» はい、飛行機は飛んだ〇 
Kyllä, lentokone lensi B

-lie, hikoki wa tobanakatta.いいえ、飛行機は飛ばなかった〇 
Ei,lentokone ei lentänyt•

B. Anata wa terebi 〇 miru ka? あなたはテレビを見るか？
Katsotko televisiota?

-Hai, watashi wa terebi 〇 miru.
Kyllä, katson televisioita.

-lie, watashi wa terebi 〇 minai.
Ei,en katso televisiota.

Kare wa hon 〇 katta ka？ 彼は本を買ったカゝ？
Ostiko ......... ...

-Hai, kare
Kyllä,

-lie, kare
ヒi,hän ei ostanut kirjaa.

okii ka? ぞうは大きいか?

はい、ぞうは大きい。

zö wa ökikunai . いいえ、ぞうは大きくない〇

lauseen lopussa. Seuraavassa on kysy-

私は考えるか?

はい、あなたは考える。

はい、私はテレビを見る。

いいえ、私はテレビを見ない。

hän kirjan?
wa hon 〇 katta. はい、彼は本を買った〇
hän osti kirjan•
wa hon 〇 kawanakatta.いいえ、彼は本を買わなかった。

C ・ Z5 wa

-Hait zo wa okii• 

-lie,38



Hikoki wa hayakat ta ka？ 一・.飛行機は速さったか?

-Hai 9 hikoki wa hayakat ta • はい、飛行機は速かった。

-lie f hikoki wa hayakunakat ta • いいえ、飛仃機は速くなかった。

D • Rappurando wa shizuka ka？ フツフフンドは静力ゝ力ゝ?

-Hai , Rappurando wa shizuka da» はい、 ラップランドは静かだ。

-lie, Rappurando wa shizuka dewa nai • いいえ、ラツブフンドは

静かではない。

Madonna wa yume i datta ka? マドンナは有名だったか?

-Hai , kano j 〇 wa yumei datta» はい、彼女は有名だった。

-I ie t kano j 〇 wa yumei dewa nakatta, いいえ、彼女は有名では 

なかった。

2. NORMAALITYYLI JA KOHTELIAS TYYLI

Japanissa on vähintään kaksi verbin predikatiivin muotoa. Ne ovat 
normaali ja kohtelias tyyli a Kohteliaita muotoja on useita (3-4) ja 
ne ovat hyvin vaikeita japanilaisillekin. Perusmuoto on normaalia 
tyyliä ja se on myös sanakirjamuoto. Normaalimuodossa i-loppuinen 
adjektiivi voi olla predikatiivina ilman verbiä. Kohteliaisuusmuo- 
dossa tarvitaan verbiä "desu" (verbi "desuH on verbin "da" kohteli- 
aisuusmuoto•) Na-loppiiinen ädjektiivi tarvitsee "da"-verbin sekä 
normaalimuodossa että kohteliaassa muodossa. Japanin kieliopin mu
kaan näitä sanotaan adjektiivisiksi verbeiksi (keiyö-doshi).

Monissa oppikirjoissa kohtelias tyyli opetetaan ensin, mutta minun 
mielestäni on parempi oppia normaalityyli ensin. Normaalityylin a- 
vulla on helppo ymmärtää jopanin kielen rakennetta. Puhekielessä ja 
kirjakielessä käytetään molempia tyylejä yhtä paljon. Suosittelen 
normaalityylin oppimista ensin, vaikka kohtelias tyyli puhekielessä 
onkin parempi.

Esimerkkejä verbien tyyleistä:

normaal i_ kohtelias merki tvs
da desu on

aru arimasu on olemassa
kaku kakimasu kirjoittaa
yomu yomimasu lukea

kiku kikimasu kuulla/kuunnella
hanasu hanash imasu puhua
taberu tabemasu syödä
nomu nomimosu j uoda

kangaeru kongaemasu ajatella

neru nemasu nukkua
hashiru hashi rimasu j uosta
aruku aruk imasu kävellä

* Jos "su" on sanan lopussa sitä ei useinkaan äännetä., "Su" äänne
tään kuin
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3. PRONOMINIT

A. Persoonapronomini t

watashi (minä)
anota (sinä)
kare (hen - mies)
kanojo (hän - nainen)

watashi-tachi 
anata-tachi 
kare-ra
kanojo-tachi 
kanojo-ra

(me)
(te)
(he - miehet)

/
(he - naiset)

B. Demonstratiivipronominit

kore (tämä) kore-ra (nämä) kano (tämän)
sore (se) sore-ra (ne) sono (sen)
are (tuo) are-ra (nuo) ano (tuon)

koko (tässä / täällä) kochi ra (tähän)
soko (siinä / siellä) sochi ra (siihen)
asoko (tuossa / tuolla) achira (tuohon)

ko (tämmöinen)
so (semmoinen)
a (tuommoinen)

c. Interrogati ivipronominit

dare (kuka) dore (mikä)
nani / nan (mikä) dochira (kumpi)
doko (missä) naze (miksi)
i tsu (milloin) ikäni (kuinka)

D. Indefiniittipronominit

dareka (joku) ncnika (jokin)

E. Relatiivipronomineja ei ole

4. PERUSLUVUT JA LASKEMINEN

〇 zero 20 ni- ju
1 ichi 21 ni-j u-ichi
2 ni 30 san-j u
3 san •
4 shi / yon
5 go 99 kyO-ju-kyu
6 roku 100 hyaku
7 shichi / nana 101 hyoku-ich i
8 hachi e
9 kyu / ku 〇

10 ju 1.000 sen
11 ju-ichi 100000 ichi-man
12 ju-ni 100.000 j u-man

1•000.000 hyaku-man

Japanin kielen numerot ovat hyvin säännöllisiä. Jos muistatte luvut 
yhdestä kymmeneen, voitte laskea mitä vain• Luvut 11-19 ovat poikkeuk
sellisia monissa kielissä (myös suomessa), japanissa ne ovat säännöl
lisiä. Tämä säännöllisyys saattaa olla yksi syy miksi me pidämme ma
tematiikasta.

Järjestysluvut

Liite "dai" tulee luvun eteen. Esimerkiksi yksi = ichi, ensimmäinen * 
dai-ichi. Ensimmäinen tehtävä = dai-ichi no shigoto.
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Käytetään myös muotoa **numero + banme (+ no)"。 Esimerki ksi " toinen 
henkilö" = ni-banme no hitof "kolmas auto" = son-banme no j idösha.

Kuinka lasketaan?

Japanissa on liitteitä, joita laskettaessa käytetään. Esimerkiksi:

i hminen -nin paperi -mai
auto, tietokone -dai kirja -satsu
pieni eläin -hiki kirje -tsu
iso eläin -to maa -koku
kynä -hon ikä -sai
väri -shoku

Jos substantiivi on subjektina lauseessa, sen muoto on "numero + 1ii- 
te + no + substantiivi". "Ni-dai no j idosha go rojo ni aru (Kaksi au
toa on kadulla)〇 Jos substantiivi on objektina lauseessa, sen muoto 
on "substantiivi + o + numero + liite". Watashi wa hon 〇 go-satsu 
kau (Ostan viisi kirjaa).
Jos ette tiedä mitä 1iitettä olisi käytettävä, voitte käyttää liitet
tä "k o". Se ei aina ole oikea, mutta sen käyttäminen ei ole kovin 
hassua.

Viimeiseksi esittelen japanilaista alkuperää olevat lukusanat. Niitä
on vain kymmenenQ (Ichi, ni, san.•• ovot kotoisin Kiinasta•)

1 hitotsu 6 muttsu
2 futatsu 7 nanatsu
3 mi ttsu 8 yattsu
4 yottsu 9 kokonotsu
5 itsutsu 10 to

Seisuke Okada
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UUTTA YHDISTYKSEN KIRJASTOON

Yhdistyksemme on saanut lahjoituksena Japan Foundation järjestöltä 
sarjan lyhyitä kirjoituksia,jotka käsittelevät Japanin yhteiskuntaa 
ja kulttuuria. Sarjan nimi on "Orientation Seminars on Japan" ja ku
ten nimestä ilmenee, se koostuu seminaariluennoista,joita järjestön 
Japanin opintokeskus (Office for the Japanese Studies Center) on jär
jestänyt vuodesta 1981lähtien.

Julkaisut ovat 20-40 sivun pituisia ja ne sisältävät yleensä esitel
män lisäksi myös kysymyksiä ja vastauksia. Meille on lähetetty jul- 
kaisusarjän numerot 1,2,5-23. Esitelmät kattavat varsin laajan Ja
pania käsittävän alueen, mainittakoon mm. yhteiskunta, puolustus, o- 
petusjärjestelmä, talous9 kieli, lehdistö, kirjallisuus, teatterit 
tanssi ja elokuva.

Esitelmöitsijöinä ovat olleet yliopistojen professorit ja tutkijat se
kä Japanista että ulkomailta.
Tekstit ovat englanninkielisiä.

Tervetuloa kirjastoon tutustumaan näihin opuksiin!

Ronny Rönnqvist

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna 16. päivänä joulukuuta klo 18-19. 
Kirjaston osoite on Neljäs linja 18 A 2 B 00530 Helsinki 53〇 Puhelin
numero on 71 201 4.
Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi. Muistathan palauttaa lainaamasi 
kirjat ajoissa：

日本文化友の会図書館の開館日は以下の通りです。

11月25日,12月16日 午後6時一 7時
所在地:Neljäs linja 18 A 2 B, Helsinki 53
電 話：712014

※貸し出し期間はーヶ月です。期限％でに返しましょう。

SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA

T adoaki Kawatan kirjoittamaa j apanin kielen oppikirjaa on edelleen 
saatavissa. Uusi painos valmistui syyskuussa.
Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on 35 mk, muille 50 mk.

Kirjan lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet. Lukijoi
na ovat syntyperäiset japanilaiset.
Kasetti I (lukukappaleet 1-24) maksaa 40 mk ja kasetti II (lukukappa
leet 25-35) maksaa 30 mk. Yhdessä ostettaessa hinta on 60 mk.

Tiedustelut ja tilaukset: Helena Gray Kouppalantie 10 A 6 00320 Hel
sinki 32 p. 570784. 
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JAPANILAISIA LASTENKIRJOJA

Helsingin kaupungin Töölön sivukirjastossa on kolmisenkymmentä japa
nilaista lasten kuvakirjaa.

Lainattavissa on myös ranskasta japaniksi käännetty "Ympyrän ja neli
ön maailma? Suomesta japaniin on käännetty Heljä Liukkonen-Sundstrom
min kirja "Jäniksenpäikä"• Käännöksen on tehnyt Miharu Inagaki.

Kirjaston osoite on Topeliuksenkatu 6 00250 Helsinki 25. Kulkuyhtey
det kirjostoon ovat hyvät. Sinne pääsee busseilla 14,18,32,34,36,45 
ja 46. Mannerheimintieltä ja Töölöntorilta on lyhyt kävelymatka»

Kirjasto on avoinna arkisin klo 9.30-20, lauantaisin klo 9.30-15. 
Lainaustoimiston puhelinnumero on 402227〇. Lasten- ja nuorten osaston 
puhelinnumero on 4022273,

日本語版児童書が市立図書館に!

ヘルシンキ市立図書館トヨー口分館に日本語による子供向けの絵本30冊が 
入りました。

同時に「丸と四角の世界」（原作:シャルル・ペロー，日本語訳:クリス 

ティーヌ・ユエ）、「地平線のかなたまで」（原作：ヘリャ・リウッコネン 

=スンドストロム,日本語訳:稲垣美晴）の2冊も貸出し可能です。
分館の住所は、Topeliuksenkatu 6, Helsinki 25で交通の便の良い所です 

バスですと14,18,32,34,36,45,46番を利用でき、マンネルへイム通りとトヨ” 

一口広場のいずれからもすぐ近くです。

開館日は、月ー金9 : 3〇— 20 : 00， 土 9 : 3〇—15 : 00で、貸出し係の電話 
番号は402227〇,児童書コーナーは4022273です。

ARTIKKELIT

FK Pirjo-Riitta Kuusikko kirjoitti lokakuun 25〇 päivän Helsingin Sa
nomiin artikkelin "Japanin kieli on kysytty taito"»

YK-TIEDOTTEEN （2/86） teemana on "Kulttuurien oppiminen on elämän op
pimista, " Lehdessä käsitellään Euroopan ulkopuolisten kielten ja 
kulttuurien toimikunnan mietintöä ja kerrotaan Afrikasta, Lähi-Idäs- 
tä, Kiinasta, Japanista ja intialaisesta kulttuurialueesta.» 
Lehteä voi tiedustella Opetusministeriön Unesco-toimikunnalta, Rau
hankatu 4 00170 Helsinki c

TAITEILIJAELÄKE KYLLIKKI VILLALLE

Yhdistyksemme jäsen Kyllikki Villa on saanut Opetusministeriön myön
tämän ylimääräisen taiteilijaeläkkeen.

Kyllikki Villa on toiminut kääntäjänä ja kirjailijana lähes neljäkym- 
mentä vuotta. Saamastaan eläkkeestä huolimatta hän ei aio kuitenkaan 
ruvetä eläkeläiseksi v vaan hän aikoo j atkaa kirjoittamista ja kääntä
mistä edelleen.

Kyllikki Villan kirjoista voitaneen poimia muutoma "makupalat Vuonna 
1980 ilmestyi hänen käännöksensä Hisako Matsubaran kirjasta "Brokadi- 
huuma". Samppa Lahdenperän kanssa hän on kirjoittanut omakohtaisiin 
kokemuksiin perustuvan "Matkailijan Japanin"• Hän on kirjoittanut 
myös mielenkiintoisen "Tee"-kirjan.

Ensi vuoden puolella lehdessämme kerrotaan enemmän Kyllikki Villan 
taiteilijaelämästä.



SHÖGI-piiri kokoontuu 17.1.,7.2. ja 21.2.1987 klo 15.00-18.00 
Seisuke Okadan luona Itä-Pasilassa, Opastinsilta 2 B 63.
Soittakaa tulostanne etukäteen p.144270»

将棋サークルカ、らお知 らせ

例会を以下の通り開きますのでご参加下さい。

日 時¢>1987年1月17日,2月7日,21日 いずれも午後3時一 6時 

場 所功岡田 誠介宅 Opastinsilta 2 B 63 @144270 
※参加される方はあらかじめご連絡下さいc

KIELIPALLO

Suomen kielen harrastuspiiri kokoontuu Juha-Petri Tyrkön luona klo 18 
5.1 .1987 ja 9.2. Osoite on Jämeräntaival 3 B 262 02150 Espoo.Puhelin: 
4682516.
Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu 1.12. ja 26.1. Yoshie Roppon- 
gi-Korhosen luona ja 21.1.ja 16.2. Hiroyuki Taniguchin luona.
Yoshien osoite on Klaneettitie 1 B 50 (p. 5633037) ja Hiroyukin osoi
te on Kauppakartanonkatu 16 J 125 (p. 332527).

言葉のボール

フィンランド語匚＞1987年1月5日,2月9日午後6時より
ュハ・ペトリ=テユルッキョ宅 瑟4682516 
Jämeräntaival 3 B 262, 02150 Espoo

日 本 語す1986年12月1日，1987年1月26日

六本木良江・コルホネン宅 密5633037
Klaneettitie 1 B 50
1987年1月21日,2月16日

谷口ひろゆき宅卷332527
Kauppakartanonkatu 16 J 125

KALLIGRAFIA-PIIRI kokoontuu tommikuun 17. päivänä, helmikuun 14. päi
vänä ja maaliskuun 14. päivänä klo 11.30-13.30 Porthanian (Hallitus- 
katu 11-13) luentosalissa 220 (2・ kerros).
Opettajana on Yoko Kobayashi.
Tarkempia tietoja saa numerosta 746746.



Tervetuloa nukkenäyttelyyni 7.12 -18.12.86 

TAIDE-ART

Bulevardi 5

Ti-pe 11-17, la 11-15, su 12-15

Pieniä laatikoita, laatikoissa lasin takana 

nukkeja sekä palanen heidän maailmastaan.

Mirjami Skarp

J»K.Y:n jäsen
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Julkaisija
Japanilaisen kulttuurin 発行者
ystävät ry 日本文化友の会
P1 305, 00101 Helsinki 10 私書箱(PL) 305, HKI 10
7. vuosikerta, nro 4 第7年度第4号,年4回発行
Ilmestyy 4 kertaa vuodesso

編 隹 启
Päätoimittaja wfl

Helena Gray ヘレナ・グレイ

Kauppalantie 10 A 6 Kauppalantie 10 A 6
00320 Helsinki 32 Helsinki 32
p. 570784 @570 784

Toimituskunta
Pirkko Kuisma (taitto)
Hiroyuki Taniguchi (japanin ヒルツコ•クイスマ

kieli) （レイアウト）

Momoko Okada (japanin 谷口ひろゆき（日本語訳）
kielen puhtaaksikirjoitus) 岡田桃子（日本語タイブ）
Misako Gustafsson グスタフソン・美砂子（編集）

JÄSENLEHDEN AIKATAULU

No ilmestymispäivä aineiston oltava päätoimittajalla 
viimeistään

1. 15.2.1987 20.1 .1987
2 15.5. 20.4.
3 15.8. 20.7.

会 報 発行 日

号 発行日 （会員に届く日） 原稿締切日（編集部必着）
1 1987 年 2月15日 1987年1月20日
2 5月15日 4月20日
3 8月15日 7月20日
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