Juhliva JKY
Tämän vuoden

lokakuussa

tuli kuluneeksi 1

vuotta siitä,

〇

Japanin kulttuurista kiinnostuneita henkilöitä

kun joukko

päätti perustaa yhdis

tyksen ,jonka nimeksi valittiin Japanilaisen kulttuurin ystävät.

läs ,

Huo

jopa ratkaisevaa osaa esitti Japanin silloinen suurlähetti

mattavaa,

nykyinen kunniapuheenjohtajamme Tetsusaburo Hitorni.

Moni perustajajäsen toimii edelleen yhdistyksessämrne〇 Jotkut heistä o~
vat vuosikymmenen kuluessa tulleet tunnetuiksi japonologian eri aloil

la tai toimivat muuten aktiivisesti japanilaisen kulttuurin levittäji-

nä. Monet japanilaiset jäsenemme ovat vuosien varrella auliisti uhran
IIman heidän asiantuntija-

neet vapaa-aikäänsä yhdistyksemme hyväksi•

apuaan moni tempaus olisi jäänyt toteutumatta.

Osa perustajajäsenistämme ei enää ole joukossamme•

Heistä erityisellä

kiitollisuudella muistamme liian varhain poismennytta kirjailija Veik

ko Polamerta,

jonka mukaan nimetty arvokas kirjakokoelma lienee jäse»

nillemme tuttu.

Yhdistyksen

toiminnan

innostus oli suurta ja jäsenmäärä

alkuvuosina

kasvoi nopeasti nykyiselle n. 200 jäsenen tasolle.

Nuorelle yhdistyk

selle ominaisen talkoohengen voimalla on saatu paljon aikaan:
miä,

näytöksiä,

konsertteja,

esitel

teatterivierailuja ja monenlaista harras-

tuspiirien toimintaa.

Rinta rinnan
Japanin

yhdistyksemme

välisissä

lentoreitti

suhteissa

kehityksen myötä

suuri muutos•

Helsingin ja Tokion välillä

tapahtui myös Suomen ja

Vuonna 1982 avattu suora

toi Japanin ja Suomen lähem

mäksi toisiaan. Siitä lähtien suomalaisten Japani-tietous on valtavas

ti lisääntynyt〇 Vielä 70-luvulla Japani-aiheiset tapahtumat olivat ää
rimmäisen harvinaisia Helsingissä,
panin kieltä voitiin

puhumattakaan muusta Suomesta. Ja

opiskella ainoastaan

Helsingin yliopiston melko

vaatimattomissa olosuhteissa.

Kuinka suuri onkaan ero verrattuna

nykytilanteeseen.

tissa ovat korkeat valtiovierailut, monet näyttelyt,
tapahtumat,

kieltä voi

jotka tiuhaan tahtiin on toteutettu

opiskella miltei kaikissa

ovat tulvillaan
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Japani-aiheisiä

Tuoreessa muis

konsertit ja muut

80-luvulla.

Japanin

aikuisoppilaitoksissa ja lehdet

juttuja.

Samanaikaisesti

"vanhempi

友の会十周年を迎えて
日本の文化に興味がある人が集まり一つの会を作り 、それを日本文化友の会と名付けてか
ら今年の十月で満十年を迎えました。当時の在フィンランド日本国大使、現友の会名誉会
長の人見鐵三郎氏がこの会の設立に積極的に協力してくれたことは 、特筆に値することで

しょう。
友の会の創立に携わった人々は今なお多くの人が会員として留まっており 、そのうち何人
かの方はこの十年の間にいろいろな分野で日本の事物の研究家となり 、また積極的に日本
文化の流布に勤めてくれました。多くの日本人会員はボランティアで会の活動に骨身を惜

しまず協力してくれました 。彼らの専門的な助言無くして多くの行事は成功しえなかった

でしょう。

友の会の創立に携わった人の中には、今はもう友の会を去ってしまった人もいます。彼ら
の中で、余りにも早くこの世を去った作家のヴェイッコ・ポラメリ氏は感謝の念と共に深

く我々の記憶にとどめられるでしょう。彼の名前は、彼の残してくれた価値あるポラメリ
文庫の名前で会員の皆様にもお馴染みのことと思います。

友の会活動の初期の頃の人々の熱意は非常に大きなものであり 、会員数も急速に現在の2
〇〇人平均にまで延びました。また若い会員逹の力強いボランティア精神によって数多くの
講演が、コンサートが、展示会が、能などの公演が、また数多くのサークル活動が催され

てきました。
友の会の発展と時を同じくして 、フィンランドと日本との関係もまた大いに変わってきま

した。1982年に就航したフィンエアーのヘルシンキ-東京の直行便は 、日本とフィンラ
ンドとの間を一層近いものにしました。それ以来フィンランド人の日本に対する知識は跳

躍的に增加していきます。1970年代には、日本に関する催しは地方の都市は言うに及ばず
ヘルシンキでさえほとんどありませんでした。日本語学習も、ヘルシンキ大学では学ぶこ

とができましたが、今のように徹底したものではありませんでした 。
現在と比較すると何と大きな違いがあることでしょう。最近の出来事だけを拾ってみても
日本の重要な人物のフィンランド公式訪問、数多くの展示会やコンサート、その他の催し

物などが挙げられますが、これらのことは80年代になって急速に実現されたものです。日
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veljemme", Suomalais-Japanilainen Yhdistys,

Pari vuotta sitten uusi,

tutkimuksen seura,

on lisännyt toimintaansa.

Japaniakin harrastava

yhdistys,

Itä-Aasian

näki päivänvalon.

Kaikki tämä ei ole voinut olla

vaikuttamatta

jäseniimme ja yhdistyk

semme toimintaan», Vai tava Japani-tarjonta luonnollisesti kilpailee jä
senten mielenkiinnosta,

kun talkoohenki yhdistyksen vanhetessa samalla

heikkenee 〇
Kehitys antaa myös aihetta kysyä yhdistyksemme tarkoitusta uudessa ti
lanteessa .Missä toimintamme painopisteen tulisi olla seuraavalla kym
menvuotiskaudella? Pitäisikö sen olla kulttuurin tunnetuksi tekemises

sä vai ystävyysseuratoiminnassa?
siko tässä itsekritiikin aihetta?

Missä tällä hetkellä seisomme - oli
Joka tapauksessa Japanilaisen kult

tuurin ystävät on juuri sellainen yhdistys,millaiseksi jäsenet sen te

kevät t ei enempää eikä vähempää.

Toivokaamme siist että jäsenet otta

vat kantaa tulemalla aktiivisesti mukaan yhdistyksemme toimintaan.Vain
siten voimme säilyttää elinkykyisen yhdistyksen myös seuraavalla

vuo

sikymmenellä. Japanilaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen Suomessa on

liian arvokas asia jätettäväksi pelkästään kaupallisten intressipiiri
en tehtäväksi

〇

Ronny Rönnqvist

本語はほとんどの成人学校でも学ぶことができますし、新聞にも毎日のように日本に関係
のある記事が掲載されています。同時に我々の「お兄さん」に当たるフィン・日協会の活

動もより活発になってきています。また二年ほど前に日本にも関係のある新しい会「東ア
ジア研究会」が創立されました。

これらのすべての会は、我々の会員にまた会の活動に全く無関係ではありえません 。こう
言った日本に関する多くのことは会員の興味の対象の選択に当然競争をもたらすでしょう
し、友の会もマンネリ化してくればボランティア精神も薄れてくるでしょう 。
こういった新しい状況における友の会の意義を考え直すのに、今が最も良い時期ではない

でしょうか。来たるべき十年間はどういったことに重点を置いてゆくべきでしょうか ？
日本文化を流布して行くことにでしょうか?

また会員同志の友好にでしょうか?

また

友の会は現在どういった状況にあるのか一という自己を見つめる問いかけがなされてい
るでしょうか?

何はともあれ現在の友の会はまさにちょうど良くその辺りのところがな

されていると言えるでしょう。今後も会員がより積極的に会の活動を推進していくことを
望む限りです。そして我々にできることは次の十年の間もまた、育成して行く友の会を維

持することだけです。フィンランドでのに本文化の流布は、商業主義にのみ片寄らないか
ぎりは非常に価値あることと言えましょう。
ロニ・リョンクヴィスト

Kymmenen vuotta sitten...
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry perustettiin 21.10.1978. Seuraaval-

la viikolla yhdistyksestä kerrottiin

Helsingin Sanomien

kulttuurisi

vulla "Huutoja ja kuiskauksia" -palstalla.

十年前は
日本文化友の会は1978年10月21日創立されました。その一週間後、友の会のことがヘルシ

ンギン・サノマット紙の文化欄に掲載されました。

Nippofiilit
nousevat
Kimonoissa toisilleen kumartelevat, teeseremonioita harras
tavat ja harakirejä tekevät ja
panilaiset hallitsevat monen
mielikuvaa Japanin kulttuuris
ta. Eksoottinen kirsikka kim
meltää silmissä ja kulku käy
päin mäntyä.
Kuiskaaja on mielissään voi
dessaan kertoa, että aivan äs
kettäin on perustettu nippofiilinen seura — alustavana nimenään Japanin kulttuurin ystä
vät
jonka päämääränä on
tehdä japanilaista kulttuuria
tunnetuksi Suomessa ja kurkis
taa myös kulttuurieksotiikan
tuolle puolen.
Perustamistilaisuus oli 21.10.
Japanin lähettilään residens
sissä, missä hyväksyttiin seural
le säännöt ja keskusteltiin tule
van toiminnan linjoista. Lähet
tiläs on alusta alkaen ollut tuke
massa seuran perustamishan
ketta.
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Seura
pyrkii kokoamaan
kulttuurin eri aloja edustavia ja
harrastavia henkilöitä, joita yh
distää kiinnostus Japaniin. Toi
minta perustuisi pääosaltaan
jäsenten aktiivisuuteen, jäsen
ten omiin selontekoihin ja kes
kusteluun niiden pohjalta, ja
ovathan
juonessa
mukana
myös tunnetut japanologimme
Veikko Polameri ja Kai Niemi
nen. Seuran puheenjohtajana
toimii Kai Nieminen.
Veikko Polameri, johtokun
nan jäsen, saapunee Turusta
alustamaan seuran ensimmäi
seen teemailtaan.
Kun mukana on myös japani
laisia, seura on kaksikielinen:
suomea ja japania viljellään
rinnakkain. Yhteyksiä etsitään
myös japanilaiseen sisarseuraan, joka toimisi vastaavien
periaatteiden mukaan Japanis
sa. Perustamistilaisuudessa oli
myös puhetta Suomessa asu
vien japanilaisten lasten kerhon
luomisesta. Oman kirjaston
avaaminen kuuluu sekin seuran
tavoitteisiin.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pi
detään lauantaina tammikuun 28. päivänä 1989.

Lähemmät tiedot ilmoitetaan erikseen lähetettävässä välitiedotteessä.

OSOITTEENMUUTOKSET sihteerille osoitteeseen:
kulttuurin ystävät ry, P1 305,

00101

Japanilaisen

Helsinki 10.

年度総会
日本文化友の会では定例総会を1月28日に開催します。場所、時間などにつきましては追っ
てお知らせします。

住所・変更をした方は
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry, Pl 305
00101Helsinki10まで連絡 して下さい。
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No-näytelmä Oulussa

MINÄ JÄÄTYNYT MYRSKY -nimisend

Oulun kaupunginteatte

kokonaisuutena

rissa esitetään näytäntakaudella 1988-89 kolme pienoisnäytelmää,

ta yksi on japanilainen no-näytelmä KUMASAKA.

Muut esitykseen sisälty

KUVAN KUVAUS ja Euripideen

vät näytelmät ovat Heiner Mullerin

jois

ALKES

TIS. Ohjaus on Anette Arlanderin. Ensi-i1 ta oli 29.9.
Heiner Muller on

itäsaksalainen

näytelmän lisäksi
perinnön jatkajana,

kirjailija,

proosaa ja runoja.

Bertol Brechtin

mutta on kehittänyt oman kirjoitustavan:

mät ovat koilaasinkaltäisiä tekstejä,
ria j a nykypäivä.

joka on kirjoittanut 30

Muller aloitti

näytel

joissa yhdistyvät myytit,

histo

Näytelmät ALKESTIS ja KUMASAKA on otettu suomenkie

lisen kantaesityksen lähtökohdaksi,

koska Möller on näytelmässään KU

VAN KUVAUS suoraan viitannut näihin teksteihin.

Euripides eli noin 480-406 e.Kr.
taneet eivätkä pitäneet häntä

sena.

Aikalaiset eivät Euripidestä

Aiskhyloksen eivätkä

arvos

Sofokleen vertai

Nykyihmistä hänen draamansa kuitenkin puhuttelevat j a häntä pi

detään näistä

1 kolmesta suuresta' moderneimpana.

ALKESTIS,

versioiden pohjalta on suomentanut Vesa Tapio Valo,

jonka eri

esitettiin ensim

mäisen kerran Kreikassa yli 2400 vuotta sitten. Näytelmän juoni on ly
hyesti seuraava: Alkestis,Tessalonian kuninkaan Admentoksen nuori vai
mo ,

suostuu kuolemaan miehensä sijasta pelastaakseen tämän hengen. He

rakles noutaa hänet kuitenkin takaisin Manalasta.
KUMASAKA on no-näytelmä 1400-luvulta ja sen on luultavasti

kirjoitta

nut joko Miyumasu tai Konparu Zenchiku. Näytelmän tapahtumat liittyvät

Japanin historian sisällissotien kauteen,

Tairan ja Minamoton klaanien

väliseen sotaan ja sen taistelujen kuuluisimman sankarin, Yoshitsunen,

nuoruuteen. Kumasaka-niminen pahantekijä hyökkäsi Yoshitsunen kimppuun

ja sai käydyssä taistelussa surmansa.
laa tanssien ja laulaen

Näytelmässä Kumasakan haamu pa

kertomaan tästä taistelusta.

tuaan haamu saa rauhan sieluunsa.

Tarinan kerrot

Näytelmän on japanista

suomentanut

Kai Nieminen.

Joulukuun ja ensi kevään näytäntöjä voi tiedustella Oulun
kaupungin
teatterista , puh, 981-223322.
Lippujen ennakkovaraus ja -myynti (myös
postiennakolla) on Oulun kaupungin
Tiedotuskeskuksessav
Torikatu 1 〇,
puh. 981-241285
tai
981-24129〇•
Tiedotuskeskus on avoinna ma-pe klo
10-17.30 ja la klo 9-12.3〇•
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オッールでの能公う演
オウル市立劇場では’'MINÄ

JÄÄTYNYT

MYRSKY"と名付けられた公演

が1988年から1989年にかけて小劇場で催されますが、その内の一っとしてカイ•ニエミネ
ン訳の「熊坂」を取り上げます。そのほかには東ドイツのミューラー作の’'KUVAN
KUVAUS"と古代ギリシャの悲劇作家、エウリピデスの"ALKESTIS"が含ま

れています。これらの演劇は9月29日から始まっています。

年末から年始にかけてのこれらの公演については直接オウル市立劇場にお問い合わせくだ
さい（8 981-223 322） 〇チケットの予約および（郵便による）販売は、オウル市のイン

フォ メーションまで。（Torikatu 10.8 981-241 285 , 981-241 290 .平日は10:00 17:00、どようびは 9 ：〇〇 -12:30）
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Suomen laulu kiirii Japaniin
SUOMI NO UTA

Finlando gendai shisenshu
Kääntänyt Junichiro Okura

Kashinsha,

Tokio 1988,

Heinäkuusta lähtien

279 s.

japanilaisilla

mahdollisuus tutustua

harrastaj ilia on ollut

runouden

suomalaiseen runouteen

omalla äidinkielellään〇

Silloin nimittäin ilmestyi Japanissa Junichiro Okuran laatima ja kään

tämä suomalaisen runouden antologia, Suomi no uta,
raavien runoilijoiden runoja:

Helvi Juvonen,

Pentti Saarikoski,
Nieminen,

keapää.

Aleksis Kivi,

Eila Kivikk * aho,

johon sisältyy seuAale Tynni,

Eino Leino,

Paavo

Eeva-Li isä Manner,

Haavikko,

Sirkka Turkka, Pentti Saaritsa, Caj Westerberg, Kai

Bo Carpelan,

Lars Hulden, Claes Andersson ja Nils-Aslak Val

Tekijän monivuotinen perehtyminen Suomen kieleen,

kirjallisuu

teen ja kulttuuriin on kantanut kauniin hedelmän〇
Suomalaista runoutta on aikaisemmin

ilmestynyt

japaniksi

ainoastaan

hajakäännöksinä,joten nyt ilmestynyttä kokoelmaa voidaan hyvällä syyl

lä pitää lajinsa ensimmäisenä.

Junichiron mukaan tämän päivän japani

laista runoutta vaivaa jonkinlainen voimanpuute tai verenvähyys ja sen
vuoksi Japanissa

ikäänkuin etsitään muualta

alkuvoimaista

runoutta»

tämäntapaisen teoksen korvaavan tiettyä puu

Siksi hän uskookin juuri

tetta oman runouden kentässä〇Parissakin johtavassa japanilaisessa päi
välehdessä iImestyneet artikkelit ovat osoituksena siitä,

että kirjal

lisissa piireissä Suomi no uta on huomioitu» Se on myös saanut Japanin

kääntöj ien liiton vuosittain myöntämän käännöskulttuuri-palkinnon•

On selvää,

että tämäntapainen teos antaa ja sen on tarkoituskin antaa

kuvaa myös Suomesta maana.
värivalokuvat,

rätä tehtävää

edesauttavat

jotka niin ikään ovat kääntäjän ottamia.

muodostuu kuva maasta,

jossa kuulas ja eksoottinen

kirjan herkät
Selailijolle

luonto

hallitsee

ihmisiä eri vuodenaikoina ja luo heille erikoislaatuisiakin tapoja ku

ten saunasta lumihankeen -valokuva osoittaa»

Lähikuva pikarijäkälästä

havainnollistaa Helvi Juvosen samannimistä runoa•

Herkät luonnontunnelmat ovat perinteisen

japanilaisen

sielunmaiseman

omimpia aiueita.Mutta mitä on tapahtunut Japanin nykykirjallisuudelle?
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〇

スオミのうた、日本 響く
に

書評：スオミの詩

フィンランド現代詩選集

日本語訳:大倉純一郎
出版:花神社東京!988

279p.

日本ではこの七月に、大倉純一郎訳のフィンランド現代詩選集「スオミの詩」が出版

され、日本の読者もこれによって日本語でフィンランドの詩に親しむことができるよ
うになりました。そこにはアレクシス・キヴィ、エイノ・レイノ、アーレ・テユンニ、
ヘルヴィ・ユヴォネン、エイラ・キヴィッカホ、エーヴァ=リーサ・マンネル、パー

ヴォ・ハーヴィッコ、ベンツティ・サーリコスキ、シルッカ・トウルッカ、ペンツティ
•サーリッツァ、カイ・ヴエステルベリ、カイ・ニエミネン、ボク・カルペラン、ラ

ルス・フルデン、クラエス・アンデル、ノンおよびニルス=アスラク・ヴァルケアパー
のあわせて16人の詩人たちの作品が紹介されています。訳者の長年の努力がここに実

を結んだと言えるでしょう。

これまで日本ではフィンランドの詩はあまり知られておらず 、これが初めての紺訳詩
集とみて良いでしょうカヾ、このような詩集の日本での役割の一つとして訳者は、「渋
沢孝輔氏の批評にもあるように、最近日本では良い詩人がたくさんいるにもかかわら

ず、詩が本質を失い弱々しいものになっていってしまっているという現状にあってこ

の欠点を補うものが少しでも認められたらというところにある “」と語っています。
このように新聞の批評にも取り上げられているということからもスオミの詩が文学関
係者の間で確実な反響を呼んでいることがうかがえますが、くわえて日本では詡訳家

協会の今年度の詡訳文化賞がこの作品におくられることになったそうです。

こういった作品がフィンランドの国全体の紹介になること 、あるいはそれを目的とし
ていることも当然のことで、写真が入っているのもこのためであるとして充分に納得
のいくところです。これらの訳者の撮影した写真によってフィンランドでは自然が四
季折々に人々の生活に影響していることがわかり 、そして冬サウナから雪野原にとび

出していく習慣とカ、、ヘルヴィ•ユヴォネンの詩にでてくる杯苔とは何かが・目瞭然
となります。

繊細な自然の情緒、風情は日本的伝統の心の姿であったはずです。日本の現代文学に
おいて一体何が起こったというのでしょうか?

訳者によるとそこではヨー ロッパ同

様、自然を離れ、都会へ、人間中心の領域へと移動が起こったのだということです。
これに比べるとフィンランドの詩はいまだにおおかた田舎の風情をとどめ、自然に密

着したものであると言えるでしょう。この詩集の作品にもこのことは明らに表れてお

り、ほとんどの詩人の作品が自然と農村を舞台にしています。唯一の例外としてはク
ラエス・アンデルソンのヘルシンキを題材にした三つの長詩をあげることができるで
しょう。
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Se on Junichiron mukaan Euroopan tavoin irtaantunut luonnosta ja siir

tynyt urbaaneille,

ihmiskeskeisille alueille•

Suomalainen runous sen

sijaan on vielä valtaosaltaan maaseutuhenkistä ja luonnonläheistä«Myös

antologiaan valitut runot ilmentävät tätä seikkaa.

Melkein kaikki ru

noilijat kuvaavat luontoa ja maaseutua, ainoana poikkeuksena Claes An
dersson ,jolta on kolme pitkää Helsinki-aiheista runoa.
Runokokoelman tekeminen alkoi hahmottua
loin

Tokiossa

kolmisen vuotta sitten,

järjestettiin suomalaisen runouden

esittelytilaisuus.

Siihen osallistuivat Lars Kuiden, Pentti Saaritsa ja Aale Tynni〇
Huldenilta on kokoelmassa parikin runoa,

matkan seurauksena, Gryning i Tokio ja

jol

jotka ovat syntyneet

Lars

Japanin

Främling i landet som jag var.

Tällaisten runojen löytyminen muiden joukosta ilahduttanee japanilais
ta lukijaa.
Teoksen varsinainen "japanilaisrunoilija" on luonnollisesti Kai Niemi
nen,

jonka runontekeminen ja sinänsä heijastaa idän kulttuurin

sulat

tamista samalla kun suomalainen puolikin on selvästi olemassa. Japani

laisessa kuumassa lähteessä,

onsenissa,

istuminen on yleisinhimi11in

sesti autuaallinen kokemus. Kai Nieminen kuvaa sitä runossaan Shirahone onsen näin:

Shirahonen kuumat lähteet• Syksy. Äkkiä taivas on musta,
täynnä kirkkaita tähtiä. Etäällä vuoret tummuvat.
Linnut ovat hiljaa,

kuuluu vain puron solina;

pieni rakennettu putous tuo kuumaa maidonvalkeaa vettä tähän lampeen,

maan himmeä silmä.

joka hohtaa yössä,

Istun kaulaani myöten vedessä,

katselen vieraita tähtiä. Muutaman askeleen päässä
on majatalo,

jonka utuna nouseva höyry verhoaa

taakseen: unten kartano, ja jos sieltä joku katsoo
minua, miten tiedämme kumpi on todellinen.

Punainen vaahteranlehti leijuu eteeni kuin
perhonen,

istahtaa mustana valkealle vedelle.

Junichiro Okura on valinnut teoksen runoilijät etupäässä omien mielty

mystensä mukaan. Se ei tuottanut vaikeuksia,

mutta runojen valitsemi

nen kultakin runoilijalta oli aikaaviepää. Jokaisella runolla on kään

täjän mielessä ollut oma oikeutuksensa

tulla valituksi•

taas itse käännöstyö sujui ilman erityisiä ongelmia.
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Sen

jälkeen

この詩集の翻訳、編集は三年前に東京で開かれたフィンランドの詩の夕べから始まっ
たということです、.そこではアーレ•テユンニ、ペンツティ•サーリッツァ、ラルス
•フルデンの三人の作品が紹介されました。なかでもラルス・フルデンはこの旅の後

に日本を題材にした詩をいくつか書いていますが、この翻訳詩集にはその中の二編、
「東京での黎明」および「その地で、異邦人として」が収められています,これらを

発見した読者が喜びを感じることは間違いないでしょう,
この選集の押しも押されもせぬ「日本的詩人」は何といってもカイ・ニエミネンです
が、彼の詩には東洋の文化の咀嚼と同時に、はっきりとフィンランド独特のものが览

受けられます、,日本の温泉にひたった感じは何人にも共通な快感でありましょう。カ
イ・ニエミネンは「白骨温泉」という詩にこう炎現しています:
急に空は黒く、澄んだ星が一杯.、遠くに山々は黒ずむ。

鳥たちは静かに、小川のせせらぎが聞こえるばかり。小
さなそこに築かれた滝が、大地の仄暗い眼、夜に火照る
この池に、熱い乳白色の湯を運ぶ。わたしは首まで湯に
つかって坐り、見知らぬ星を眺める。幾歩かの処には旅
の宿、もやとなってのぼる蒸気が、後ろに幕を引く。夢
の荘園。そしてもしそこから誰かがわたしを見ていると
したら、いったいどちらが現実か、どうして知ることが

できようか?

紅葉は蝶々のように、わたしの前に舞い

出でて、白い湯に黒々と腰をおろす。
訳者は「詩人たちの選択はほとんど自動的と言っても良いほどだったが、それぞれの

作品の選択は大変時間がかかり、大変だった。しかしそれが済むと後はもう翻訳の仕
事を充分に楽むだけだった。」と語っています。
この選集の最も目的とするところは副題にもあるように現代の詩の紹介ですが 、その

背景としてアレクシス・キヴィとエイノ•レイノが紹介されています。キヴィの言葉

は日本語でどんな風に訳し出されているのでしょうか?

訳者はこのために文語調の

言葉を使っています。

詩のテクニックには常にその言葉ごとに独特のものがあり、この点、詩の翻訳には常
に勇気がいると言えます。この詩集の訳者によれば、日本語の翻訳の場合は詩の持つ
意味の上での内容を伝えることが第一となるということです。日本語ではこの言語特
有の音のシステムがあり、それによってリズムが左右されるので詩の形式を日本語に

置き換えることは不可能で、詩のリズムは必然的に異なったものになってきます。し
かし頭韻、脚韻、くり返し等の手法はある程度そのまま日本語に移し表すことができ
るということでした。

この五月には、東京で二度目のフィンランドの詩の夕べが開かれ、筆者も聴衆の一人
としてその場に参加する機会をえたのですが、热をおびた聴衆の反応から日本におい

てフィンランドの詩が多くの友をかちえているということがはっきりと肌に感じられ
ました。この夕べでは、まず選集の訳者の翻訳をもとにした劇団「円」の俳優、橋爪
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Kokoelman varsinainen tarkoitus on esitellä

kuin teoksen alaotsikkokin iImaisee.

Suomen nykyrunoutta

kuitenkin otettu mukaan kaksi varhaisemman kauden runoilijaa,
Kivi ja Eino Leino.

niin

Taustan ymmärtämiseksi on alkuun

Miten kääntyy japaniksi Kiven kieli?

Aleksis

Kääntäjä on

ratkaissut asian käyttämällä klassista japanilaista kirjakieltä.

kielestä toiseen on aina

Runon kääntäminen

rohkea uhkayritys,

sillä

runouden keinot ovat sidoksissa kieleen ja vaihtelevat näin ollen kie

lestä toiseen.

Junichiron mielestä japanin kieleen käännettäessä nou

see etusijalle

sisällön kääntäminen.

japanin kieleen.

Runomittaa on mahdoton

siirtää

Runon rytmi muodostuu väkisinkin erilaiseksi,

japanilaisen runon rytmin määrää japanilainen

sillä

Alku-

tavujärjestelmä.

sointua ,loppusointua ja toistoa voidaan jossain määrin käyttää•

Viime toukokuussa
tat

järjestettiin Tokiossa toinen suomalaisen runon il-

jonka innostunut vastaanotto antoi ymmärtää,

runolla on

Japanissa.

ystävänsä

että

suomalaisella

Tiloisuudessa Kai Nieminen ja Nils-

Aslak Valkeapää lausuivat omia runojaan suomeksi ja saameksi ja

Junichiro Okuran

nilainen näyttelijä tulkitsi ne japaniksi,

sinä tietenkin.

käännök

No-teatteri oli ääriään myöden täynnä yleisöä,

jonka

ja kirjailijoita.

Illan

joukossa oli paljon

nimekkäitä runoilijoita

ohjelma eteni huipentumasta toiseen

sä Aleksis Kiven

no-mestari Hideo Kanzen esittäes

Suomenmaa-runon nö-lausuntana ja Nils-Aslak

pään joikuessa improvisoidun vuoropuhelun
sa • Tunnelma salissa oli tiivistynyt,
pois.

japa

Valkea

shakuhachin soittajan kans

kieli- ja kulttuurirajat sulivat

Ihmisten kyky ja tarve kirjoittaa sekä lukea ja kuulla runoja on

yleisinhimillistä.
Maa kunnasten ja laaksoen,

Mi on tuo kaunoinen?
Tuo hohtees kesäpäivien,

Tuo loistees pohjan tulien,
Tää talven,

suven ihana,

Mi onpi soma maa?
Saavuttakoon Suomen laulu Japanissa mahdollisimman monta kuulijaa!

Pirjo-Riitta Kuusikko
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功氏の日本語での朗読をはさんで、カイ・ニエミネンおよびニルス=アスラク・ヴァ
ルケアバーの二人の詩人による詩の朗読が披露されました 、’会場となった鑼仙会の能
楽堂は聴衆で•杯にふくれあがり、中には皆名な詩人、文学者の顔も冬く姑られまし

た’•能の名人、覩世栄夫氏がアレクシス・キヴィの「スオミの地」を能の謡として紹
介すると、次はまたニルス=アスラク・ヴァルケアバーが北原箜山氏の尺八との即興
の掛け合いでヨイクを披露するといった貝•含で、プログラムは次から次へと密度をま
してゆきました、、能楽堂内の雰囲気は最高に盛り上がり、営語および文化の障壁は完

全に溶け去ってしまっていました、、詩を書き、読み、間くことに対する人々’の欲求と
能力はすべての境界を越えた人類共通のものであります、
あの美しき

侖罷と谷間の地は

荷»4の地ぞ？

あの夏の日のほてりの中の
あの極北の日の煌きの中の

この冬に、夏に、愛でたく
凱き地は?
スオミのうたが日本で一人でも多くの読者を得ますよう！

ビルヨ=リーツタクーシッコ

スオミの詩
フィンランド現代詩選集

大倉純一郎訳編

Suomen kieli ja minä
Nykyaän Suomessa asuva
Kazuto Matsumura
on kirjoittanut japaninkielisen suomen kielen oppikirjan. Oheisessa artikkelissa han kertoo suhteestaan Suomeen ja suomen kieleen•
Olin opiskellut suomea toista vuotta, kun ensi kerran tulin
Suomeen. Oli kesä 1977. Osallistuin Suomen kielen j a kulttuurin
kesäkurssi i n,
joka järjestett iin Lappeenrannassa.
Nyt käsitän,
millaisen "virheen" tein silloin: tulin kesä - Suomeen.
Kesä Suom i v i ehä t tää niin japanilaisia kuin muitakin ulko
maalaisia. "Lappiin matkaajalta pakenee järki päästä kohta napa
piirin jälkeen. Yleensä turisti ihastuu ens i n silm i ttömäst i. Sit
ten tulee rakkaus, j a turist iparka on loppuelämäkseen t uom i 11 u
pa 1aamaan samojen rakastettujensa luokse"
(Helsingin Samonat).
Sama koskee yhtä hyvin koko Suomea kuin Lappi a.
Suomesta puhuessani käyttäisin kuitenkin m i e 1 uumm i n sanaa
"vaimo" kuin "rakastettu". Yksi hämmästyttävimmistä kysymyksistä,
jotka suoma laiset minulle tekevät, on se , pidänkö minä Suomesta.
Olisi mielenki intoista tietää, onko kenenkään helppoa vastata ky
symykseen :"Pidätkö sinä vaimostasi?" Nykyisin minulla on tapana
vastata mo i seen kysymykseen seuraavast i: "Suora i on näet minulle
kuin vaimo. Yleensä minä pidän va imostan i, mutta hänellä on myös
sellaisia ominaisuuksia, joista en sanoisi pitäväni". *
Se, olenko minä ollut lojaali Suomea kohtaan koko ajan, on
jo toinen asia. Viime marraskuun alusta tämän vuoden huht ikuun
loppuun asti asuin Tallinnassa keräämässä materiaalia tulevaa
väitöskirjaani
varten.
Siellä minua pyydet t iin selvittelemään
suhdettani Viron kanssa. Vastasin:
"Minulle Suom i on kuin oma
vaimo, Viro taas rakastettu. Kun minä joskus tunnen itseäni kyl
lästyneeksi Suomeen, ajattelen aina V i roa. Mutta silloin kun m inä
olen Virossa, Suomi ei jätä minua rauhaan. " Onneksi tallinnalai
set näyttivät olevan hyvin tyytyvä isiä tähän seiitykseen. Muuten
tämänkertaisen Suomen 〇 1eske1 un i tarkoitus onkin ensisija i sest i
v i ron kielen tutkimus.
Minä en aloit tanut suomen opi ske1ua romantt i sest a syystä ku
ten monet japanilaiset, jotka ovat suomen k i e1een johdattaneet
sei laiset asiat kuin esim.
S i be 1i uksen musiikki,
Suomen imago
"tuhansien järvien maana" , pöhjoismainen vaaleaverikkö yms . Minä
tapasin suomen kielen aivan sattumalta.
1970-luvun alkupuoliskolla oli Tokion yliopiston kielitieteen laitoksella kielimaant iede (lähinnä kenttätyö japanin kielen
murteista) kukoistuksessaan, kunhan se oli laitoksen esimiehen
erikoisala. Kieliopilli sen tutkimuksen omaksi teemakseni vai itse
malla hakeuduin vähemm istöön.
Käytännössä tämä vaihtoehto tar
koitti niihin aikoihin lähinnä englann i n j a/1 a i japani n kielen
deskript i ivi stä
tutkimusta.
Niin
sanottujen
"erikoiskielten"
opiskelijoita oli ääri mmä i sen vähän. Niillä opi skelijoilla, joi
den seurassa minä tavallisest i olin, oli useimmiten pääaineena
englannin kieli eikä heidän kiinnostuksensa ulottunutkaan japanin
ja englannin kielen ulkopuolelle. Tämä oli eräs seikka, johon
yleistä kielitiedettä pääaineena opiskelevana minä en voinut olla
tyytyväinen.
Tokion yliopston kielitieteen laitoksella on tapana järjes
tää joka vuosi erikoiskieliä koskevia luentoja, joita pitämään
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フィンランド語と私の関係
私がフィンランドをはじめて訪れたのは19 7 7年の夏で、フィンランド語の勉強をはじめてか
ら、およそ1年半たったころである。ラッペーンランタで開かれた外国人向けのフィンランド語 •

フィンランド文化夏期講座に参加したのである 。私は、このとき決定的な「過ち」を犯したように
思う。夏のフィンランドにやってきたからである。

日本人にかぎらず、夏のフィンランドに魅入られる外国人は多い 。「ラップランドに向かう旅行
者は、北極圏を越えたとたんに理性を失う 。まずべた惚れする。ついで恋愛関係となり、哀れにも

同じ愛人のもとに生涯通い続けるという運命が待っている。」（『ヘルシンギン•サノマット』）
これはそのままフィンランド全体にあてはまることばである。
もっとも今の私にとっては 、フィンランドは「愛人」というよりも「女房」といったほうがびっ

たりする。だから、フィンランド人から「おまえはフィンランドが好きかjなどといきなり質間さ

れると、答えに悩んでしまう。「おまえは自分の女房が好きか」と質問されたようなものだからで
ある。最近は、この種の質問には、「フィンランドは自分にとって女房みたいなものだから、気に
入っている面もあれば、嫌いな面もたくさんある」と答えることにしている。

ところで、この1〇年あまりフィンランドに対し私がずっと誠実だったかというと、これはあや

しい。私は、昨年の秋から今年の春にかけての約6か月間、エストニアのタリンで生活したが、そ
のとき自分とエストニアとの「関係」をはっきりさせなければならない場面が何度かあった。私が
「フィンランドは女房、エストニアは愛人みたいなものだ。フィンランドとかかわっていてうんざ
りすると、いつもエストニアのことを考える。しカ、し、エストニアにいると、フィンランドのこと

が気になってしかたがない。Jと答えたところ、エストニア人たちはこの比喻がとても気に入った

ようだった。実をいうと、今回のフィンランド滞在の第1の目的もエストニア語の研究である。
私がフィンランド語の勉強をはじめたきっかけは 、シベリウスが好きだったとか、森と湖の国の

イメージに憧れたとかいうロマンチックなものではない。むしろ、私はフィンランド語と偶然に出
会ったというのに近い。

私が学生だった197 0年代前半の東京大学文学部の言語学科では 、主任教授の専門の言語地理

学（日本語の方言のフィールドワーク）の全盛期で、文法研究をテーマに選んだ私は:少数派に属し
ていた。文法研究を選んだ場合、英語または日本語の記述的研究となるのが当時の一般的傾向で、

いわゆる特殊言語を研究しようとする学生はほとんどいなかったように思う。私は言語学科の学生

たちとよりも、英語の文法研究を専攻する学生たちとよく交渣したが 、彼らの興味の範囲がほぼ英

語と日本語に限られている点に言語学専攻の私は不満を覚えていた 。

東京大学の言語学科では、毎年、他大学から講師を呼んで、特殊言語に聞する講義をいくつか開

くのが慣例となっていて、1 97 5年と1 9 76年には、カレワラの訳者小泉保教授が招かれて 、

フィン•ウゴル言語学およびバルト・フィン言語学に関する講義を行った 。私が、フィンランド語
に興昧を覚えたのは、このときが最初である。それも、バルト・フィン諸語は、名詞の格が多いこ
とに加えて、階程交替という特異な現象があるからという純矜に言語学的な興昧の段階で、フィン

ランドの文化や歴史に対する興昧が生れるのは、フィンランド文部省の奨学金でヘルシンキ大学に
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kutsutaan asiantuntijoita Tokion yliopiston u1kopuo1 e 11a. Vuosina
1975 ja 1976 tuli professori Tamotsu Koizumi, Kalevalan japaniksi
kääntäjä, 1uenno i maan meille suomalaisugrilaisesta j a itämeren
suoma 1 a i sest a
k i e 1i t i et eestä.
Näin sai
alkunsa k i innostuksen i
suomen kieltä kohtaan, joka oli kuitenkin tässä vaiheessa luon
t ee1 taan puht aast i kielitieteellistä : i t äme rensuomalaisissa kie
lissä on toistakymmentä s i j amuotoa j a lisäksi omaperä i nen aste
vaihtelu. Minua rupesikiinnostamaan Suomen kulttuuri j a historia
vasta sen jäIkeen, kun tulin Helsinkiin Suomen opetusministeriön
stipendiaattina
fennougristi ikkaa
op i ske1 emään
syksyllä
1978.
Helsingin yliopistossa sain opiskella suomen lisäksi myös viroa,
unkaria j a saamea, mutta kahta viimeistä kieltä en koskaan oppi nut kunnolla.
Japani in palasin kesällä 1981 j a heti syksyl1ä kirjoittau
duin Tokion yliopiston kielitieteen laitokseen. Elannon hankkimi
seksi minun oli käytävä opiskelun ohe1la ansiotyössä. Erään ystä
vä n, f ilosof in, suosituksella pääsin toki o 1 a i sen suuren preppaus
koulun englannin kielen opettajaksi. Sain y1lättävän hyvän pal
kan, mutten koskaan voinut tuntea i t seän i siihen työhön päteväk
si. Suureksi onnekseni sain kevää1lä 1983 nykyisen paikan, a 1 im
man tutki janv i ran, tutkimuslaitoksesta Inst i tut e for the Study of
Languages and Cu 11 ures of Asia and Africa, joka toimii valtiol
1i sen Tokyo Gai kokugo Da i gakun (Tokyo University of Foreign Stud
ies) kampuksessa, joka sattui 〇 ! emään noin 20 minuutin käve 1 ymat
kan päästä minun s i1loisesta vuokraasunnostani. Kun i nst ituutt im
me nimi on harmittavan pitkä, sitä kutsutaan lempinimellä AA-ken
(lue: ee- ee- ken ) eli "AA - instituutti*'.
Potentiaalisesti AA-kenin katon alle kuuluvat- kaikki ne
a ] at , mitä Euroopassa t arko i t et aan orientalistiikalla sanan le
vei mmässä merk i t yksessä, japan i n kieltä j a kulttuuria 1ukuunotta
matta. Tästä johtuu, että siellä saa harrastaa uralistiikkaakin,
vaikka suuri n osa uralilaisista kansoista asuu Uralin länsipuo
lella. Tokyo Gaikokugo Da i gaku on yhden t iedekunnan korkeakou1u:
sen ainoa tiedekunta, v i era i den kielten tiedekunta, koostuu tiet
tyyn k i e 1 een tai kieliryhmään erikoistuneista laitoksista, joita
on yhteensä 16. Siellä saa erikoistua niin eurooppalaisiin (eng
lanti , saksa, ranska, venäjä jne.) kuin aasialaisi inkin kieliin
(kiina, korea, hindi, arabia jne.). Japanin kielen 1 a i toksessa on
paljon u1komaalaisia opiskelijoita. Sen sijaan AA ken on hallin
nollisesti
k.o.
tiedekunnasta
r i i ppumaton tutkimuslaitos
eikä
sillä ole op i ske1i jo i t a.
Inst i t uut t i perustett iin 1964 , j a sen
turkkilais uralilainen osasto, johon minä kuulun, pantiin alulle
vasta 1973.0himennen huomauttaisin, että kulttuuriantropologi Ma
sao Yamaguchi, jota Hashi no. 9:ssä on esitelty Tokyo Gaikokugo
Da i gakun professoriksi, on 〇 i keast aan AA ken i n professori.
Suomen kieltä olen opettanut Japanissa kolme kertaa. Kesällä
1983 järjestettiin AA-ken i ssä 5-v i i kko i nen suomen kielen i nten
si i v ikurssi (yht.1 50 tuntia), johon osal1 istui 2 1 ihmistä . Aina
vuodest a 1974 saakka AA keni11ä on ollut tapana jä rjestää joka
kesä erikoiskielten intensiivikursseja, viime vuosina koIme kurs
sia kerrallaan: kaksi kieltä Tok iossa j a yksi Osakassa. Vuoden
1983 kurssi oli ensimmä inen AA kenissä järjestetty suomen kielen
opetus j a t ava11 aan kokonainen japanilainen fenn i st i kunt a toimi
opettaj ina. AA ken i n tutkijana minulla oli eniten tunteja;1 i säk
s i sain t ehtäväkseen i oppimateriaalin koost am i sen. H i roak i Yosh im
ura Keio-yliopistosta, joka on syksystä 1986 lähtien opi ske 11ut
valtiotiedettä Turun y1iop i stossa, on yksi parha imp i a tämän in
tensiivikurssin
opettajia. Kesäksi 1991 suunnitellaan v i ron k i e1 en intensiivikurssia, jonka toteutuminen riippuu suurelta osin
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留学した1978年の秋以降のことである.ヘルシンキ大学では、フィンランド語以外に、エスト
二ア語、ハンガリー語、ラップ語も勉強したが、ハンガリー語とラップ語はほとんどものにならな
かった。
1981年の夏に帰国し、その年の秋から東京大学に復学した私は、生活のために、友人の紹介

で東京のある大手の予備校で英語を教えることになった。この仕事は、報酬がたいへんよくて、経
済的に魅力があったが、私には向いていない仕事だった。そのことがはっきりとわかった1983

年の春に、私は幸運にも、東京外国語大学のキャンパス内にあるアジア・アフリカ言語文化研究所
（長い名祢なので「AA研］という略称が用いられる）に助手として就職することができた.
AA研が研究対象としている地域や分野は、ヨーロッパでいう「東洋学|

（Orientali

sties）にほぼ相当し、ウラル諸語研究もアルタイ諸語研究とならんで、研究所の守備範囲に

含まれる。東京外国語大学は、外国語学部のみからなる単科大学で、英語、ドイツ語、フランス語
等のヨーロッパの主要言語、および中国語、ヒンディー語、アラビア語等のアジア地域の主要言語
の専攻課程があわせて16ある。もちろん日本語学科も含まれる。一方、AA研は研究機関であっ

て、形式上は大学に付属しているが、事実上外国語学部からは独立した組!»で、学生はいない.A
A研の創立は1 9 64年だが、「トルコ•ウラル部門」が設けられたのは、1 97 3年のことだそ

うである。ちなみに、『橋』第9号で「東京外国語大学の教授」として紹介されている文化人類学
者の山口昌男氏は、厳密にいうとAA研の教授である。

私は、フィンランド語を教えたことがこれまでに 3回ある。一番最初はAA研に就嚙した198
3年の夏である。人人研は1974年以来、毎年夏休みに特殊言語の集中コース（言語研修）を開

いている。1日5畤間または6時間、合計150時間のコースで、東京で2言語、大阪で1言語と

いう割当てがこのところ定着している。AA研の言語研修の特色は、日本人の講師がネイティブ•

スピーカーの講師と組んで教えるという点にある。このフィンランド語の講習はAA研としては初
めての試みで、日本のフィンランド語研究者が総動員される形で行われた。受講者は21人だった。

私は、AA研の所員だったこともあって、持ち時間が一番多かったはか、テキストの作製を担当し

た。今、フィンランドの政治史の研究のためにトウルク大学に留学している慶応大学博士課程の吉
村博明君は、この研修の参加者の一人である。1991年の夏には、エストニア語の言語研修の開
催が計画されているが、その実現には不確定要素がないわけではない。エストニアからの言語学者
招聘というのは、はじめての試みだからである。
1986年4月から1年間、東京大学文学部の言語学科で、「フィンランド語学概洽」という週

2時間の講義を担当した。これは言語学科の講義なので厳密な意昧のフィンランド語の入門コース

ではない。聴講者は多いときで6人であった。なお、最後まで残ったのは4人で、このうちの2人
は東京大学の学生ではない。このグループとは、講義が終了したあとも私的なフィンランド語読書
会を定期的に開いた。私は昨年の夏にフィンランドに来てしまったので 、帰国する来年春までとい

う約束で、『フィンランド語は猫の言葉』の著者の稲垣美晴さんに彼らの読書会の世話を引受けて

もらっている。
1 986年の10月から1987年の6月まで、毎週火曜日の夕方1時間半、一般を対象のフィ

ンランド語コースが、『エクスアレス・フィンランド語』をテキストに、新宿の朝日カルチャーセ
ンターで開かれた。10人ほどに落着いた受講生は、最年少が2 0代前半の女性、最高齢が6 0代

後半の男性という多彩な顔ぶれであった 。このグループは、年齢のばらつきにもかかわらず、なご

やかな仲間に発展し、コース終了後も勉强会を続けている 。彼らの世話をしてくれているのは、日
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siitä,
onn i stut aanko kutsumaan V i rost a ketään Tokioon.
Toisin
kuin suoma 1 aisi11 a meiltä puuttuu moinen kokemus kokonaan.
Lukuvuonna 1986/87 Tokion y1iopi stossa 1uenno in suomen k ie 1 estä kielitieteen opiskelijoi 1le. Tämä ei ollut varsinainen suo
men kielen alkeiskurssi, vaan kuten luentojen otsikko "Johdatus
suomen kielen tutkimukseen" osoi11aa 1uontee1 taan sellainen, joka
t utust utt i kie1it iedet tä pääa ineenaan opiske1 eviä suomen kielen
rakenteeseen. Kuuntelijoita oli enintään kuusi , mutta heistä jäi
neljä 1opput unn i Ile asti. Lukuvuoden päätyttyäkin anno i n heille
tunteja pari kertaa kuussa. Paraikaa tämän ryhaän ohjaajana on
M i haru Inagak i .
Lokakuusta 1986 kesäkuuhun 1987 saakka opetin suomea t i i s
tai-iltaisin Asahi Culture Centerissä, joka on yksi tunnetuimpia
tokio1 a i s i a yksityisiä "työväenopistoja". Oppi kirjana käytin omaa
kirjaani
"Express Suomen kieli".
Osanot t aj i a oli kymmenkunta,
joista nuor i n oli 23-vuot i as sairaanhoitajatar j a vanh i n 67 vuo
t i as eläkeläismies. Epä tasaisesta koostumukestaan huolimatta ryh
mästä kehittyi mukava seura, joka tapasi usein kurssin u1kopuolellakin. Kurssin päättyessä onnistuin löytämään erään Japanissa
asuvan suomalaistytön, jonka johdol1 a ryhmä jatkaa edelleen suo
men kielen opiskelua.
"Express Suomen kieli" iImestyi huhtikuussa 1986. "Express"sarjan kustantaja, tokiolainen Hakusuisha, täytti 1986 7〇 vuotta
f i rman perustam isesta j a sarja suunn iteltiin juhlajulkaisuksi.
Paitsi suomea sarjan ens immä i seen erään kuului ! 〇 kieltä. Tokyo
Ga ikokugo Da i gakun professori Ei ichi Ch i no (slavist i ikka), joka
oli"Express"-hankkeen neuvonantajana j a itse kirjoitti "Express
Tshekin kielen", oli aikoinaan ollut minun venäjän kielen opetta
janani (1 vi ikkotunt i 1 lukuvuoden ajan! ), minkä takia hän todennä kö i sest i muisti ehdottaa minut "Suomen kielen" tekijäksi.
Sekä toimittajan että tekijän miel1yttäväks i y1Iätykseksi
"Express Suomen kieli" on mennyt hyvin kaupaksi. Sen ensimmä isen
pa i noksen pa i nomää rä oli 2000, mutta piti painattaa 1000 kappa
letta lisää jo neljän kuukauden kuluessa. Seuraava 1000 kappaleen
1i säpa i nos tehtiin tämän vuoden alussa. Niin on saatu suurin osa
ens immä i sessä painoksessa olleita paino- ym . v i rhe i tä korjatuksi
ja puutteellisuuksia parannetuksi.
"Express"-sarja on tarkoitettu niille, jotka haluavat aloit
taa v i erään kielen opiskelun omin päin. Oppikirja on pyritty
koost amaan raj o i 11 ama11a sekä sanastoa että kieliopillisia ai
neita minimi in.
"Suomen kielen" hyvä menekki johtunee lähinnä
siitä, ettei Japanissa toistaiseksi ole vastaavanlaista "lukijaystävällistä" suomen kielen alkeisoppikirjaa. Minua on i1ahduttanut eräs Tokiosta kaukana asuva lukija, joka otti yhteyttä minuun
kirjeitse j a pyysi neuvoa suomen kielen opi ske1uun 1i ittyvistä
asioista. Olen myös tavannut sellaisia, jotka m i nuun tutustues
saan t unn i st ivat o1 evänsä "Express Suomen kielen" lukijoita. Toiset ovat taas t i edust e 11eet, milloin i1mest yy kirjalle j at koa.
Keskitason opiskelijoille tarkoitettuja suomen kielen oppi kirjoja
on Japanissa ollut jokusia vuosi a kyllä 〇1 emässä, mut t a "Express
Suomen kielen" lukijoille jatkaminen toisenlaisella menetelmä 1lä
ei taida olla aivan ongelmatonta. Jään odottamaan. kunnes kustan
taja uskaltautuu j u1 ka i semaan vaikkapa "Express Suomen kieli 2 "
taikka "Express Suomen kielioppi". Toivottavast i se tapahtuu lä
hitulevaisuudessa.

Kazuto MATSUMURA
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本在住の若いフィンランド女性で、彼女も、来年の春私が帰国するまでという条件で引受けてくれ
ている.
『エクスプレス・フィンランド語』が出たのは、1986年4月のことである。出版元の白水社

がこの年創立7 0周年を迎えるとかで、「エクスプレス」シリーズは、その記念として企画され、
4月にフィンランド語を含む11言語のやさしい入門書が出された.このシリーズの企画に関与し、

自らも,チェコ語』を書いている東京外国語大字の千野栄一教授 （外国語字部、言語学）は、私の

かつてのロシア語の先生にあたり（といっても、週1時間の授業に1年間出ただけである）、この
ようないきさっから、私にお鉢がまわって来たのだと思う。

驚いたのは、『エクスプレス•フィンランド語』が予想以上に売れたことである。第1刷は20
0 0部だったが、すでに4か月後には10 0 0部が増刷された。そして、今年の1月にはさらに1

〇〇〇部が増刷されている。おかげで、最初の版にあった大量の誤植はほとんど改めることができ

た。最初の版を買っていただいた方には、たいへん申し訳ないと思っている。
『エクスプレス』は、外国語を勉强したい人が最初に手にする入門書として書かれたものなので、

語彙も少なく、扱われている文法事項も限定されている。『フィンランド語』が予想以上に多くの

読者にめぐまれたのは、これまでやさしいフィンランド語の入門書が日本になかったためと思われ
る。なによりもうれしいのは、遠くの地に住む読者から質問の手紙をもらったり、初対面の人から

「私も『エクスプレス•フィンランド語』を持っています」という「告白」をうけたりするときで

ある。他方、続編はいつ出るのかという質問を受けることも時々ある。中級ないしはそれ以上の学
習者向けの文法書などが日本で出ていないわけではないが、『エクスプレス』で勉強した人が別の

方式の勉強法で中級に進む場合には、戸惑いもあるに違いない。いずれ出版社の方で、rエクスア

レス・フィンランド語、中級編aや『エクスプレス・フィンランド語文法』を出そうという気にな
ってくれるのを期待したいが、こればっかりは何とも言えない。

松村一登
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Suomi japanilaisen silmin
"SUOMI ON NAAPURIMAA"

Michio Takano, Kenkoshinsha
Kirja on ilmestynyt tämän vuoden alussa.

Kannessa lukee myös "Matkai-

luhullun pakko-ostos*.

Michio Takano

Ja tätä kirjaa voitaneenkin sanoa

japalveluosaston osastopäällikkönä.

tosiasiassa kirjaksi,
nairin mainos

sivutoimiston matkusta-

työskentelee Finnairin Japanin

jonka on kirjoittanut Finnairin työntekijä. Fin

täyttää kolmanneksen kirjasta

lopun koostuessa

mainoksista ja herra Takanon itsensä ja hänen ystäviensä

Alaotsakkeenakin on "Metsiä,

järviä,

Suomen

esittelystä.

valkeita öitä ja ihania ystäviä** •

Finnairin käyttöoppaaksi luettavien kahden viimeisen kappaleen

**Kutsu

Suomeen" ja "Suomen matkareittiopas" lisäksi on kirjassa esitetty seu-

raavat aiheet kuuteen kappaleeseen jaettuina "Japanin ja Suomen kosketuspiste",

"Ruokakulttuuri ja maku",

1iotuotteet",

"Suomalaisen asunto",

"Suomen va-

"Suomen urheilu" ja "Suomen kulttuuri"•

Suomen historiaa,

politiikkaa,

taloutta ja puolustusarmeijaa käsitel

lään kevyesti ensimmäisessä kappaleessa» Sen jälkeiset kappaleet täyt

tyvät kirjoittajan

omista kokemuksista,

erilaisten esitteiden sisäl-

lönsiirroista yms. Kirja näyttää siis opaskirjalta vaikka ei sitä ole

kaan ,

tai näyttää

kirjoittajan elämää ja harrastuksia

esseeltä mutta ei kuitenkaan ole sellainen.

esittelevältä

Rohkenisin jopa sanoa si

tä häntä itseään ja hänen yritystään koskevia asioita ihailevaksi kir
jaksi.

Tätä kirjaa lukiessani

muutama asia kiinnitti huomiotani.

silmään pistävää on sisällön yksipuolisuus ja asioiden
vaihtelevuus.

Ensinnäkin

käsittelytason

Voidaan kirjoittaa ihan hyvin ja subjektiivisesti

itseä kiinnostavista asioista,

vain

mutta tämä kirja on asultaan tavallaan

Suomen matkaopas. Silloin lukijana hämmennyin.

Seuraavaksi

suomenkielen ääntämyksissä oli paljon

kirjoitusvirheitä.

Suluissa olevista suomenkielisistä alkuperäisteksteistäkin löytyy

mankaltaisia virheitä, esimerkiksi
(HAME).
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ピエタリ・ブラ

(Pietori Brahe),

sa

ノ、ーメ

高野道雄、研光新社

この本は今年の1月に発行された。表紙には、「海外旅行マニア必読！」と書かれている。

著者の高野氏は、フィンランド航空日本支社の旅客営業部長だ。そしてこの本はまさに、
フィンランド航空に勤める人が書いた本と言えよう。フィンランド航空の宣伝が著書の1/

3を占め、残りがフィンランドの宣伝と、そして高野氏自信とその交遊関係の紹介から成
り立っている。副題も、「森、湖、白夜、そしてすばらしい友だち一」である。

フィンランド航空の利用案内と言える終りの2章「フィンランドへの誘い」、「フィンラ
ンド旅行のコースガイド」のほかには、「日本とフィンランドの接点」、「食生活と味覚」、

「フィンランドの住まい」、「フィンランドの名産品」、「フィンランドのスポーツ」、
「フィンランドの文化」が6章に分けられて紹介されている。

全ページ数は236頁。

フィンランドの歴史、政治、経済や国防軍のことなどが、最初の章で軽く触れられている。

以後の章には、彼自信の体験談、各種のバンフレットからの移し書きといったような内容
が雑多に入っている。つまりガイドブックのようでもあり、そうでもない。彼の生活、趣
味を語るエッセイのようでもあり、そうでもない。だから敢て言えば、自己自社関係事象
自賛書とでもなるだろうか。
これを読んでいて気になる点が幾つかある。まず最初に目につくのは、内容が片寄ってい
たり扱い方にむらが多い点だ。彼が興味を持っていることだけを、主観を大いに交えて書
くこと自体はいいけれど、フィンランドのガイドブックの体裁を取っているところがある

ので、読者としては戸惑ってしまう。次には、フィンランド語の発音のまちがった表記が

多い点だ。カッコで付けられている原語の部分の間違いも見受けられる。例えば、ピエタ
リ«ブラ

(Pietori Brahe)、ハーメ(HAME)などがある。Matti

Nykänen は

ここでは、マッティ•ニュッカネンになっていた。まあこれは日本のアナウンサーが使っ
ているニッカネンよりはいいけれど。三つ目は、文体が初めと終りではずいぷん違ってい
ることだ。その上カタカナの部分が多く、それがフィンランド読みなのか、日本で外来語

として使っている英語、その他なのか良く解らない。表記の仕方がバラバラで、フィンラ
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Matti Nykänen oli

tässä kirjassa Vツティ•ニュッカネン・Tämä on kuitenkin

parempi kuin Japanin kuuluttaj ien käyttämä ニッ カネン・
Kolmanneksi kirjoitustyyli muuttuu alusta loppuun kovin paljon,

si tekstissä esiintyy runsaasti katakanoja,

vää ,

lisäk

jolloin ei oikein saa sel

onko kyseinen kohta suomalainen äännös vai Japanissa muuten käy

tettävä ulkomainen, esim, englanninkielinen äännös.
vaihtelee kovasti,
nalla,

Kirjoituskäytäntö

joskus suomalainen ääntämys esitetään vain kataka-

joskus suluissa,

joskus kaksoissuluissa,

jolloin lukija menee

sokaisin.
Muuten,

otsikosta "Suomi on naapurimaa": minkä maan naapuri se lienee?

Japanin kanssa Suomea ei voi sanoa naapuriksi,

kun välillämme on Neu

vostoliitto. Tai kun Itämeri jatkuu Atlanttiin, Atlantti Tyyneenmereen
tarkoittaako hän siis: me olemme naapurimaita meren välityksellä.
joka tapauksessa
on läheinen suhde,

lukiessani
paljon.

hän kai haluaa sanoa
kuin naapurimailla.

vahvan tunteen siitä,

että

No,

että Suomen ja Japanin välillä

Joka tapauksessa saan

kirjaa

Takano rakastaa tätä naapuria

Tämä ei näytä vain työpaikasta johtuvalta,

vaan luulen, että

hän itse on todella lumoutunut Suomesta ja halusi siksi intohimoisesti
kirjoittaa jotakin Suomesta. Siinä mielessä yhtenä samanlaisena Suomen
ystävänä luin kirjan kiinnostuneena.

Keiko Yoshizaki
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ンド語読みの名称が、畤にはただのカタカナで、時にはカッコ内、時には二重カツコ内に
入っていて、読んでいて混乱してしまう。

ところで、「フィンランドは隣国だ」という表題だが、何処の国の隣国なのだろう。日本
とは、間にソ連を挟んでいるから、隣国とはいえない。それともバルチック会海大西洋に

続いているし、大西洋は太平洋に続いているから、海を越えた隣国同志という意味だろう

か?

まあ、どちらにしても、お鄰同志のような近しい関係と言いたいのだろう。ともか

く、高野氏がこの隣人を大いに愛しているのはよくうかがわれる。これは単に仕事の都合
上からというのでもなさそうだ。彼自信が本当にフィンランドに魅せられ、ぜひフィンラ

ンドについて何かを書きたいという、情熱のようなものから出発していると思われる。そ
ういった意味では、同じようなフィンランド好きの一人として、この本を読んでいて悪い

気はしない。
吉崎恵子
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Japani, japanilaiset
ja liiketoiminta Japanissa

Helsingin yliopiston Lehden tutkimus- ja koulutuskeskus on julkaissut
kirjan "Japani,

japanilaiset ja liiketoiminta Japanissa".Kirjan teks-

tit perustuvat luentoihin,jotka pidettiin M/S Sally Albatrossilla 16.
-17.2.1987. Järjestelyissä olivat mukana myös Teknillinen korkeakoulu

Espoosta, Suomalois-Japaniloinen Kauppakamari

ja Suomen Ulkomaankaup-

paliitto.
Kirjassa ovat seuracvat kokonaisuudet:

Japanissa,

maa ja kansa,

yritystoiminta

Suomen ja Japanin välinen kauppa,1iiketoiminnan käynnis

täminen ,kulutushyödykkeet,

investointihyödykkeet ja palvelut»

Kirjoittajat ovat suomalaisia ja japanilaisia asiantuntijoita.
Timo Linnakylän, Mervi Rannan ja Jouko Seppäsen toimittamassa kirjas

sa on 204 sivua. Kirjan hinta on 100 mk. Kirjaa voi tilata osoitteel
la: Teknillinen korkeakoulu, Kielikeskus, Otakaari 1,02150 Espoo»
Tiedustelut p. 90-4512607.

26

Kuriiri
YK:n kasvatus-,

tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn

antaa tietoa taiteen,

tieteen,

kuukausijulkaisu

kulttuurihistorian ja kasvatuksen

kan

sainvälisestä maailmasta»
Lehti ilmestyy kolmellakymrnenellä kolme 11a kielellä yli neljässäkymme-

nessä maassa»

Kuriirin suomenkielisen painoksen

julkaisija on Suomen

Unesco-toimikunta ja kustantaja Valtion painatuskeskus.

Kuluvan vuoden ensimmäisen numeron aiheena oli

*'Japani tänään"•

Leh

dessä ovat seuroavat tekstit:
Masakazu Yamazaki:

Individualismin nousukausi

Kazuo Kurimetä:

Tavoitteet korkealla

Yozo Shinozaki:

Tietoyhteiskunta

Motoko Ishii:

Kuunvaloa ja lasersäteitä

Junichiro Tanizaki: Hämärän värit

Augustin Berque:

Luonto on osa japanilaista kaupunkia

Marc Boudier: Muuttuva japanilainen koti
James Kirkup:

Iso muukalainen etsii tilaa

Shigeru Kimura:

Japanilainen huipputekniikka

Michio Morishima: Kapitalismia kungfutsen hengessä

Luisa Futoransky:

Länsimainen musiikki Japanissa

Tokuyoshi Hiraoka: Kotoinen kirjallisuus vieraiden silmin
Dominique Palme: Kaksi japanilaista nykykirjailijaa
(Yutaka Haniya ja Kenj i Nakagami)

Lehden irtonumero

maksaa 12 mk•

Kestotilaus maksaa 120 mk

ja vuoden

määräaikaistilaus 130 mk.

Lehteä voi tilata ja ostaa

Valtion painatuskeskuksen myymälöistä

nankatu 44 ja Eteläesplanadi 4,

tuskeskus, Suoramyynti, P1 516,

An

Kirjalliset ti 1aukset: Valtion poina-

00101 Helsinki•

Puhelintilaukset

90-

5660370 ja 90-56601/lehtitilaukset.
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"Joulun ikkuna" japaniksi
Jouluaiheisio sotuja si saitövä kirja

"Joulun ikkuna" on käännyt ry j o-

paniksi. Kirjan on kirjoittanut Marjotta Kurenniemi

ja kuvittanut Juk

ka Lemmetty.

Japanissa joulumarkkinoi1le iImestyvän kirjan on kääntänyt Miharu Inagaki

〇

Japanilainen kustantaja on Kaiseisha.

Kirja on esitelty "MOE" -nimisen kirjallisuuslehden numerossa 12/1987,

MJoulun ikkuna"

1984.

iImestyi suomeksi Weilin+Gbbs，in kustantamana vuonna

Tällä hetke1lä suomenkie1inen painos on loppuunmyyty.

「クリスマスの窓
この12月に「クリスマスの窓」と題されたフィンランドの絵本の日本語翻訳版が偕成社よ
り刊行されます。1984年ヴェイリン・イヨース社から発行されたこの絵本は 、マルヤッタ

・クレンニ工作、ユッカ・レンメットウの絵でフィンランドの古いクリスマスの話を集め

たものです。日本語訳は稲垣美晴さんが担当しています。
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA
Tadaaki Kawatan kirjoittamasta

japanin kieIen oppikirjasta on ilmes

tynyt uusi painos. Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on 40 mk, muil
le 60 mk.

Kirjan lukukappaleista ja harjoituksista on tehty äänitteet.

I

(lukukappaleet 1-24) maksaa 40 mk ja kasetti II

35) maksaa 30 mk•

Yhdessä ostettaessa hinta on 60 mk.

Tiedustelut ja tilaukset: Helena Gray Kauppalantie 10 A 6
sinki,

Kasetti

(lukukappaleet 25-

00320 Hel

pe 90-570784.

ANTIKVAARINEN KIRJAKAUPPA "SYVÄ UNI"

Vanhojen kirjojen oston ja myynnin lisäksi
joja mm. Kiinasta,

Japanista,

"Syvä uni" tuo maahan kir

Intiasta, Kaakkois-Aasian maista ja ara

bimaista. Kirjoja on sekä käännöksinä että alkuperäisinä.
Kirjaluettelon voi tilata osoitteella: Kalevankatu 36 B, 00180 Helsin

ki 18. Puhelinnumero on 90-601124.

Kauppa on auki arkisin

klo 10.30-

18.00 jo lauantaisin klo 10.00-14.00.

古書店「SYVÄ

UN I j

古書の売買に加えて「SYVÄ

UNI」では、中国、日本、インド、東南アジア、アラ

ブ諸国の本も取り扱っています。本は歸訳物と原語のものと両方あります。扱っている本

の目録は直接注文することができます。住所はKalevankatu 36 B, 00180 Helsinki18.
電話番号は90-601124です。店の開店時間は、平日は10:30 -18:00、土曜日は10:00 14:00です。
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Made in Japan
Nykyään Japanissa asuva

entinen puheenjohtajamme

Timo Rajakangas ja

hänen vaimonsa Leena ovat saaneet tytön 22.8。 Essi Misae painoi synty
essään 3536 g ja hänen pituutensa oli 52,5 cm0

Onnittelemme *

現在日本に住んでいる前友の会会長のティモ•ラヤカンガス氏と奥さんのレーナさんの間
に8月22日に女の子が生まれました。名前はエッシ=ミサエ、体重は3536g、身長は52.5
cmでした。なにはともあれオメデトー!

！
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Vieraileva opettaja
Huhtikuussa

Suomeen tuli

viisi japanilaista opettajaa

Intership Program* in kautta.

International

Kymmenen kuukautta kestävän

vierailunsa

aikana he käyvät eriasteisissa oppilaitoksissa kertomassa Japanista ja

Japanin kulttuurista.

Opettajat asuvat

suomalaisissa perheissä joten

heillä on hyvä tilaisuus tutustua myös suomalaiseen arkielämään〇

Minäkö Shinbayashi kertoo lehdelle lähettämässään kirjeessä

käyneensä

huhtikuussa useissa yläasteen kouluissa ja lukioissa» Oppilaat näytti

vät aikuisilta〇

Japanilaiset vastaavalla tasolla

näyttävät paljon nuoremmilta.

Alussa oppilaat

olevat

koululaiset

eivät vastanneet

vie

railijan kysymyksiin, mutta yhtz äkkiä he alkoivat puhua. Yhteyden saa
minen vierailijan ja oppilaiden välillä voi olla kiinni hyvin pienistä

asioista» Mahtoikohan tässä olla kysymys suomalaisesta ujoudesta?
Minäkö pohtii kirjeessään suomalaisten ja japanilaisten eroja

yksilön

ja ryhmän välisissä suhteissa» Japanilainen oppilas tuntee olevansa oman ryhmänsä jäsen.

laisessa luokassa

Joukon etu tulee ennen hänen omaa etuaan.

Suoma

Suomalaista oppilasta

täytyy

yksikkönä on

lähestyä yksilönä.

'minä'.

Opettaja ihastelee

Esimerkiksi

arvostaa ihmisiä.

suomalaisen yhteiskunnan tapaa

vammaisista

huolehditaan Suomessa pa

remmin kuin Japanissa〇
Syyskuusta alkaen
Hän on esittänyt

opettajamme on käynyt säännöllisesti päiväkodeissa.
japanilaisia lastenlauluja,

ja opettanut paperintaittoa.
eivät saa tietoja

vaan että heillä on

kertonut vanhoja satuja

Minakon mielestä on tärkeää,

vieraista maista

pelkästään

mahdollisuus myös

Minäkö on täällä tammikuun loppuun asti•

nellä on riittänyt ihmettelemistä

että lapset

kirjojen välityksellä

henkilökohtaisiin

suhteisiin〇

Hän on viihtynyt hyvin〇

Hä

suomala isten ja japanilaisten tapo

jen eroissa ja yhtäläisyyksissä»
Minäkö Shinbayashi

ville 2
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lähettää terveisiä

japanilaisen kulttuurin

ystä

フィンランドに住んで
日本文化友の会の皆様こんにちは。私はインターナショナル・インターンシップ・プログ
ラムスという民間の国際交流団体を通して今年の4月に日本から参りました。フィンラン
ドの幼稚園から高校までのいくつかを訪問し、子供達に日本の紹介をするということが活

動の中心ですが、同時に、フィンランドの教育の仕組み、また人々の生活を学ぴ取りたい
と思っております。
4月5月はいくつかの学校を、ほんの短い間訪問いたしました。最初の印象としては、特

に中、高校生は見た感じはとても大人っぽいと思いました。問かけて返事が来るかどうか

反応が心配でしたが、ある話題でちょっとしたきっかけがつかめると、みんな心を一気に

開いてくれるのだなということにも気付かされました。これが"Ujo"というのでしょう
か。もう一つは、日本の場合自己認識というか、自分の位置づけを見る場合、まず集団が

先にあると思われます。学校生活で言うと〇〇クラスの中の自分、あるグループの中の自
分というように外の枠組みが先であると思いますが、フィンランドの人々の場合は一人び
とりを認識することがまず先にあるのではないかと思います 。特に弱い立場にあったり不
自由な点を持っていたとしても、その一人びとりが無視されずに尊重されているところに

は感心させられてしまいます。
9月から2、3の学校に定着して通うようになりますが、私の場合は幼稚園訪問を致しま

す。日本の童謡、昔話、折り紙などを中心にして紹介していきたいと思います。書物から

得られるのとは違った日本の現在の日常生活を子供達に紹介できればと思うと同時に、フィ
ンランドの人々の生活を、やはり書物から得られるのとは違った日常の様々な小さなこと

から理解したいと願っています 。来年1月までの滞在ですが、日々フィンランドと日本の

との違いに鷲いたり、似ている点を見つけて喜んだり ..... とドキドキしながら過ごさせ
ていただいています。
しんばやしみなこ
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Harrastuspiirit
KALLIGRAFIA-piiri kokoontuu

lauantaina joulukuun 1

13 Porthanian (Hallituskatu 11,Helsinki

! 〇)

〇•

päivänä klo 11-

luentosalissa

220 (toi

nen kerros)〇
Opettajana on Yoko Kobayashi•

Tarkempia tietoja saa numerosta 90-746746.

Oppilastöiden näyttely järjestetään huhtikuun lopulla Porthanian ala-

aulassa. Samalla viikolla on myös japanin kielen puhetilaisuus.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin®

Viereisellä sivulla on Ilkka Riipan kalligrafia-harjoitustyö• Kiinas

ta peräisin oleva kanji-merkki tarkoittaa jäätä.Se lausutaan japanik
si

'koori•.

習字サークル
右の習字はイルッカ・リーツパさんの作品です。習字のクラスを始めてから三年ほど立ち

ますが、最初実のところ’’これで大丈夫かな”と内心心配しておりましたが、御覧のよう
に上達し本当に頼もしいかぎりです。現在生徒は十人足らずですが 、習字の練習だけでな
く同時に日本語（特にスラング）、そして漢字の勉強にもなりますので皆様どうぞご参加

ください。
日本人の方には恐れ多く、とてもお教えすることはできませんが、今度機会がありました
ら展覧会をやりたいと考えていますので（4月頃の予定）、ぜひ遊びがてらいらして下さ
い。

小林陽子

なお次の習字サークルの集会は12月10日11時より午後1時までの予定です。場所はヘル
シンキ大学ポルタニア校舎 （Hallituskatu 11-13） , Luentosali 220（二階）。連絡は8
746 746 （小林）まで。
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Yhdistyksen

KIRJASTO

on avoinna sopimuksen mukaan•

Soittakaa Riitta Rouhiaiselle p.

712014.

Kirjaston osoite on. Neljäs linja 18 A 2 B

00530 Helsinki 53.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi• Muistathan palauttaa lainaa

masi kirjot 2

友の会図書館より

友の会図書館は、予め連絡があったときのみ開館します。リーツタ・ロウヒアイネン（な
712 014 ）までご連絡ください。住所はNeljäs linja18 A 2 B . Helsinki 53です。

貸出期間はーヶ月となっていますので 、忘れずに返却してください 。
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Kirjeenvaihtoystävä
Japanilainen

17-vuotias lukiolaistyttö

Hiromi Sato

haluaisi saada

suomalaisen opiskelijan kirjeenvaihtoystäväkseen•

Hiromi harrastaa urheilua (mm.

kirjeiden kirjoittamista,

slalomia ja koripalloa),

ruoanlaittoa,

helmitaululla laskemista ja päässälaskua.

Hän on myös kiinnostunut ulkomaalaisten elämästä ja kielistä»

Englanninkieliset kirjeet voi lähettää osoitteeseen:

Sato Hiromi

801-2 Akayu
Nanyo-shi

Yamagata-ken
999-22 JAPAN

UUTISIA

Lehden toimituskunnan jäsen Pirkko Kuisma on nykyisin Pirkko KuismaKursula.

Parhaimmat onnitte lummei

Ilmari Vesterinen on kutsuttu

vierailevaksi professoriksi

Indianan

yliopistoon USA:aan.

Yliopiston

uralilais-altailaisten

kielten ja kulttuurien osastolla

on pitkät perinteet japonologian tutkimuksessa.

Helsingin yliopiston

Itä-Aasian kielten ja kulttuurien

assistentin

virkaan on valittu Jussi Vuori.

Lukuvuonna 1988-89 hän pitää Itä-Aasian johdantokurssin.
vat keskiviikkoisin klo 10-11,

Luennot o-

yliopiston päärakennus sh 4 (3. ker

ros) ja perjantaisin klo 10-12, Fabianinkatu 24 Is 229 (2. kerros)•
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Tämän lehden tekemisessä ovat olleet mukana myös
Yoko Kobayashi,
Junichiro Okura, Harri Markkula, Ilpo Korpela ja Jukka Kuittinen•

今回の会報製作には以下の方々からの協力もいただきました。
小林洋子、イルポ・コルペラ、ユッカ・クイッティネン、ハッリ・マルックラ、大倉

純一郎.

Seuraava lehti ilmestyy helmikuun 27. päivänä. Lehteen tuleva aineis
to on oltava päätoimittajalla tammikuun 31:een päivään mennessä.

次の会報は2月27に発行されます。原稿は1月31日までに会報編集長までお送りください。
39

SISÄLLYSLUETTELO
目次

Juhliva JKY

........................................................................................................................................

2

...............................................................................................................

3

友の会十周年を迎えて

Kymmenen vuotta sitten
十年前は

・・・・................................................

6

6

..............................................................................................................................................

Vuosikokous

7

..............................................................................

7

.....................................................................................................................

Osoitteenmuutokset

7

年度総会............................................................................

..................................................................................................................

No-näytelmä Oulussa
オウルでの能公演

8
9

............................................................................................................................

Suomen laulu kiirii Japaniin
スオミのうた、日本に響く

Suomen kieli ja minä

..........................................................................................

1

11

.............................................................................................................

...............................................................................................................

〇

16

フィンランド語と私の関係................................................................................................................

17

Suomi japanilaisen silmin

22

..................................................................................................

書評「フィンランドは隣国だ」...........................................................................................................

23

■Japani,

26

japanilaiset ja liiketoiminta Japanissa"

"Unesco-Kuriiri"

.................................

27

......................................................................................................

"Joulun ikkuna" japaniksi

28

......................................................................

「クリスマスの窓 」..................................................................................................................................

Suomenkielinen japanin kielen oppikirja
Antikvaarinen kirjakauppa "Syvä uni"
SYVÄ

古書店「

Made in Japan

30

....................................................................

30

UN I ...................................................................................................................

30

..................................................................................................................................

31

Vieraileva opettaja

32

.....................

33

........................................................................................................................

フィンランドに住んで

Harrastuspiirit

.............. .. ................................................................................................ .. • • •

趣味のサークル.......................................................................................................................................

Kirjasto

.................................................................................... ・・・・・............................................

Kir jeenvaihtoystävä
Uutisia

28

................................................ ・・・・・

...........................................................

..................

・・・・

34

34
36
38

38

Kansi: Kannen iso kanj i-merkki luetaan FUYU ja se tarkoittaa talvea.
Lisäksi on teksti: Nihon bunka tomo no kai, japanilaisen kulttuurin
ystävät.
Kalligrafia: Yoko Kobayashi
Suomenkielinen teksti: Harri Markkula
ISSN 0782-7482

Yliopistopaino Helsinki 1988

