


VEDEN ÄÄNI
Lauantaina marraskuun 11・ päivänä vietettiin Temppeliaukion kirkossa 

Toru Takemitsu -iltaa. Konsertin rungon muodostivat veden inspiroima 

musiikki ja runot• Läsnä oli runsaasti yleisöä.

Ohjelmassa oli "Itinerant" huilulle, "All in Twilight" kitaralle, 

"Toward the Sea" alttohuilulle ja kitaralle, Takiguchin runo "Maan

päälliset tähdet", "Les Yeux Clos" pianolle, Tanigawan ja Takemitsun 

runo "Sadepuu", "Rain Tree Sketch" pianolle ja "Rain Tree"lyömäsoit- 

timille。

Esiintyj inä olivat Mikael Helasvuo (huilu), Jukka Savijoki (kitara), 

Naoko Shibayama (piano ja lausunta), Breath Ensemble ja Kai Nieminen 

(käännökset ja lausunta)〇

Toru Takemitsua pidetään kuuluisimpana nykyään elävistä japanilaisis

ta säveltäjistä ja yhtenä nykymusiikin suurista nimistä. Takemitsun 

tuotanto on laaja sisältäen soolo-, kamarimusiikki- ja orkesteriteok

sia sekä teoksia perinteisille japanilaisille instrumenteille.

Toru Takemitsu syntyi Tokiossa 1930. Vuonna 1948 hän meni Yasuj i Ki- 

yosen sävellysoppilaoksi, mutta oikeastaan hän on itseoppinut. 1950

hän tutustui Shuzo Takiguchiin ja 1953 Shuntaro Tanigawaan. Molemmat 

runoili jät ovat olleet merkittäviä Takemitsun tuotannossa 0

Runon "Rain Tree" (Sadepuu) Takemitsu ja Tanigawa tekivät yhdessä. He 

kirjoittivat sen Tokion Shinj ukussa elokuun 19. päivänä -81 klo 2〇• 30 

-24.00. Kumpikin kirjoitti vuorotellen runoon yhden rivin.

Sävellys "Rain Tree" kuuluu Takemitsun "Waterscape" (Vesimaisema) 

sarjaan. Teoksen partituuri sisältää kirjoitetun katkelman Konzaburo 

Ooen samannimisestä novellisarjasta:

"It has been named the "rain tree", for its abudant foliage 

continues to let fall rain drops collected from last night's 

shower until well after the following midday. Its hundreds of 

thousands of tiny leaves ... finger-1 ike ... store up moistu

re while other trees dry up at once. What an ingenoius tree, 

isn't it?"
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UUSI SUURLÄHETTILÄS

Japanin Helsingin Suurlähetystön uusi suurlähettiläs on Hisami Kuro- 

kochi. Hän on syntynyt Osakassa ja valmistunut Tokion yliopistosta 

vuonna 1958.

Suurlähettiläs Kurokochi on ensimmäinen naispuolinen Japanin suurlä

hettiläs Suomessa,

Ennen Suomeen saapumistaan suurlähettiläs Kurokochi on työskennellyt 

Kanadassa, Filippiineillä, Malesiassa ja Alankomaissa, rämän lisäksi 

hän on ollut kaksi kautta Japanin YK-edustustossa New Yorkissa。 

Tervetuloa SuomeenJ
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UUDENVUODENJUHLA

JKY:n uudenvuodenjuhlaa vietetään ravintola Kotossa (Kalevankatu 21, 

Helsinki 1 0) perjantaina tammikuun 5. päivänä klo 19。

Aterian hinta on 100 mk. Siihen sisältyy seisova pöytä ja sake. 

Sitovat ilmoittautumiset 29.12. mennessä Helena Graylle p. 90-570784 

(varmimmin tavattavissa aamupäivisin ja iltaisin klo 22:n jälkeen).



JAPANILAISEN HOVINAISEN TEKSTI INSPIROI 
SUOMALAISTA SÄVELTÄJÄÄ 

n Useimmat hyvät kirjat ovat ainakin tuhat vuotta 
vanhoja11, sanoo suomalainen säveltäjä Eero Hämeen
niemi, kun kysyn häneltä, miksi hän kiinnostui sävel
tämään japanilaisen klassikon Sei Shonagonin tekstejä.
Tämä noin vuonna 965 syntynyt keisarinna Sadakon 
hovinainen on kuvannut näkemäänsä ja elämäänsä 
hienostuneeseen sävyyn, välillä leikitellenkin. 
Suomeksi kirjaa ei ole saatavana, mutta englanniksi 
se on käännetty nimellä •'Pillow book", Tyynykirja.
"Lähes kaikissa vanhoissa kirjoissa on erityinen 
kvaliteetti, joka minua viehättää. Se ei ole niinkään 
merkityksessä kuin sävyissä. Kieli on hyvin kauniilla 
tavalla ajan patinoimaa, sanankäyttö himmeää."
"Niiden voima on kontrolloitua. Siinä ei ole mitään 
resuamista. Tämä antaa mahdollisuuden käsitellä hyvin 
suuria asioita."
" Säveltäjä etsii tekstiä, joka ei pyri valumaan 
musiikin päälle. Musiikki tarvitsee elintilaa tekstin 
rinnalla. Todella tasapainoiset musiikin ja sanan 
yhdistelmät ovat hyvin harvinaisia."
"Säveltäjän kannalta on kiintoisaa, että tavattoman 
pieneen on ladattu tavattoman monenlaisia suhteita."
"Säveltäjän työ on sitä, että hän määrittelee hetkiä, 
antaa niille kullekin oman tuoksun ja värin. Tämän hän 
tekee rakentamalla sävelistä maailman, jolla on omat 
sisäiset suhteensa ja lakinsa. Lauluissa tekstin tapa 
hahmottaa maailmaa on lähtökohtana."

Suomalaista ja buddhalaista
Eero Hämeenniemen kokemuksen mukaan Sei Shonagonin 
teksteihin sävellettyjä lauluja ymmärretään myös 
Suomessa.
Paitsi kuulaita ja mietiskeleviä tekstejä (Pilvet, 
Asioita joita ei voi verrata ja Asioita, joiden 
pitäisi olla suuria) laulusarjaan kuuluu osa, jossa 
kuvataan, miten pateeettisen näköistä on kun nainen 
nyppii kulmakarvojaan tai joku niistää nenäänsä 
puhuessaan. Suomalaisyleisö oli nauranut ääneen 
kuullessaan Tuula-Marja Tuomelan esityksen.

Niskavuoriaiheinen Loviisa-baletti on Eero Hämeennie
men sävellyksistä ehkä tunnetuin. Hän on myös kirjoit
tanut musiikkia suomalaisiin kansanrunoihin ja 150〇-
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luvulla eläneen englantilaisen Sir Philip Sidneyn 
teksteihin. Keväällä esitettiin buddhalaisiin pyhiin 
kirjoituksiin pohjautuva kuoroteos "Rakentaja”. Sen 
tekstin säveltäjä rakensi vertailemalla Dhammapadan 
erikielisiä käännöksiä.

Valikoima vaikuttaa hyvin persoonalliselta. On jotakin 
pöhjiaan myöten suomalaista, kansanrunot, Niskavuori, 
niiden lisäksi inspiroivat englantilainen Elisabethin 
aikainen aatelismies, japanilainen klassikko, buddha
laiset pyhät tekstit. Miten olet tähän tullut?
"Maailma pitää ottaa haltuun koknaan, mutta jos sen 
koettaisi nielaista kerralla, menisivät leuat sijoil
taan. Ja jos taas lähtee raatelemaan eteenpäin maa 
kerrallaan, koittaa vanhuus, ennen kuin ehtii Välime
relle."
"Tämän vuoksi yritän soveltaa menetelmää, joka perus
tuu suhteellisen pienten, toisistaan kaukana niin 
historiallisesti kuin maantieteellisestikin sijaitse
vien tukikohta-alueiden käytölle."
"Kaivautumalla syvälle muutamassa hyvin valitussa 
kohdassa voidaan luoda maailman ylle eräänlainen 
vahvojen pisteiden varaan tukeutuva ajatuskehikko, 
joka auttaa vastaan tulevien yksittäisten ilmiöiden 
ymmärtämisessä ja tulkinnassa."
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"Tätä ajattelua voi verrata tähtitieteellisiin mit
tausmenetelmiin, joissa mittaukset tehdään kiintopis
teiden avulla."
"Olen lukenut paljon itämaista klassillista kirjalli
suutta, japanilaista, kiinalaista, intialaista, ilman 
muuta eniten intialaista."
"Hindiä osaan jonkin verran. Sehän on indoeurooppalai
nen kieli, helpompi kuin ruotsi."

Ovet auki
"Meillä luetaan ruotsia ja avataan ovi viiden miljoo
nan kansasta seitsemään miljoonaan. Sitten yritetään 
lukea englantia ja epäilemättä ovet avautuvat laajem
min. Minusta pitäisi antaa mahdollisuus opiskella 
kiinaa, japania, hindiä, arabiaa. Olisi tärkeää, 
että näitä jonkin verran osattaisiin."
"Japanilaisessa kulttuurissa ihailen tavatonta tyylik
kyyden ja kauneuden tajua, tyylittelyn ja pelkistämi
sen taitoa. Tuolle kulttuurille on ominaista pelkis
tetty, selkeä linja ja tyyli, johon olisi tarpeen ja 
mahdollista syventyä."
Onko suomalaisuudella ja japanilaisuudella jokin 
selittämätön yhteinen piirre? Sen on joskus vaistoavi
naan.

"Pidättyvyys on ehkä korostunut arvo kummassakin 
maassa. Persoonallisuus sulkeutuu samalla lailla. 
Elämäntunteen puolella on tiettyjä yhteyksiä."
"Nämä kysymykset liittyvät musiikin syviin kaikuihin. 
Tämmöiset asiat kuulee heti."
"Selvä yhteys näkyy, jos tehdään vertailuja johonkin 
nopeampaan, ulospäin suuntautuneeseen. Siten esimer
kiksi suomalaista musiikkia ymmärretään Englannissa, 
mutta ei Italiassa."
Entä japanilainen musiikki?
"Tällä hetkellä on nykymusiikin piirissä suuri joukko 
japanilaisia säveltäjiä, esimerkiksi Yuasa, Takemitsu, 
todella isoja nimiä. Osa japanilaisista nykysäveltä- 
j istä käyttää perinteisiä instrumentteja."
Olen huomaavinani yhteyden siihen, että suomalaista 
nykysäveltäjää inspiroivat kansanrunot. Mies itse ei 
myönnä, ei kiellä.
Mitä sanoisit Sei Shonagonille, jos tapaisitte? 
"Pahoittelisin, että runot on sävelletty englanniksi. 
En kuitenkaan odota, että hän saisi lauluista mitään 
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irti, koska historiallinen aika on siinä mielessä 
epäsymmetrinen, että vaikka menneisyyttä onkin vai
keata ymmärtää, on tulevaisuuden käsittäminen luulta
vasti lähes mahdotonta."
•'Lisäksi Sei Shonagon tulee kulttuurista, joka on ihan 
toisella tavalla sulkeutunut ja itsessään täydellinen 
kuin meidän."
"Olen työskennellyt viisi vuotta kiinalaisen sävel- 
lysoppilaan kanssa. Jo hänen aj attelutavassaan olen 
havainnut huomattavan selvästi sen, että hänen kult
tuuritaustansa on eheämpi ja sisäänpäin suuntautuneem- 
pi kuin omamme. Ja hän on sentään suurin ponnistuksin 
hakeutunut ulkomaille."
"Luulenkin, että minun on helpompi ymmärtää Sei 
Shonagonia kuin minun häntä. Tämä onkin oikein ja 
kohtuullista."

Kirsti Suomivuori

Eero Hämeenniemi, s. vuonna 1951
Säveltäjä, Sibelius-Akatemian sävellyksen lehtori
Opintoja Amerikassa, Puolassa, Italiassa
Sävellyksiä:
Kaksi sinfoniaa
Baletti Loviisa
Dialogi pianolle ja orkesterille
Jousikvartetto
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SUOMALAINEN RUOKAKULTTUURI JAPANILAISIN SILMIN

Seuraavassa on lyhyesti tarkasteltu kahden kiotolaisen Yoko Koyashi- 

man ja Satsuki Sugimoton tutkielmaa aiheesta "Pohjoismainen ruokakult

tuuri " . Työ on vuodelta 1982 ja perustuu sekä paikan päällä tehtyihin 

havaintoihin että lähdekirjallisuuteen. Käsittelyn saavat vuorollaan 

Tanska, Norja, Islanti ja Ruotsi ja lopuksi Suomi, joka on käsitelty 

laaj immin. Tanskalaisten todetaan pitävän syömisestä ja Ruotsin koh

dalla käsitellään monet tutut ruokalaj it kuten lasimestarin silli ja 

tietenkin "sumerugosubudo" (smorgasbord), jota myös kutsutaan Japanis

sa nimellä "baikingu ryori" (vaiking ryori=viikinkiruoka).

Suomea käsittelevässä osassa luonto nähdään läheisesti elämään ja ruo

kaan liittyvänä asiana. "Meni Suomessa minne tahansa, niin siellä on> 

metsää, jopa kaupungin sisälläkin." Meistä on ihme miten Tokiossa 

moottoritiet jatkuvat läpi kaupungin• Japanilaiset päivittelevät:"Hel

singissä metsä jatkuu kaupungin keskustaan asti."

Tältä pohjalta onkin ymmärrettävää, että metsän antimet kuten sienet 

ja marjat saavat perusteellisen käsittelyn osakseen. Niiden rooli näh

dään kenties liiankin suurena• "Ruotsalaiset ja suomalaiset pitävät e- 

rityisesti sienistä. •. Sienet ovat tärkeitä myös siksi, että niitä 

saa vielä syksylläkin kun vihannekset ovat jo lopussa." Kahdeksan 

sientä esitellään lähemmin.

Marjoistä puhuttaessa kuva on suorastaan romanttinen. "Koska marjoja 

käytetään jälkiruoaksi ja koska luontoa on aina käsillä, sanotaan vie

raille joskus kesällä: * Mennään metsään kävelylle ja poimitaan sieltä 

mansikoita niityltä jälkiruoaksi.1 Näin on todellakin mahdollista syö

dä metsämansikoita, mustikoita ja vadelmia." Kuusi marjalaj ia saa pe

rusteellisen esittelyn samoin kuin mustikkakeiton valmistuso

Perusruoista mainitaan aivan oikein peruna ja tumma leipä, mutta kun 

sanotaan, että peruna nautitaan yleensä voin tai kaviaarin kera, on 

kuva kenties hieman 1iiän kultturel1i.

Kalan kohdalla selostetaan lohen graavaus, rapuja (jap. zarigani) ei 

unohdeta ja lihan kohdalla puhutaan poroista ja hirvistä. Paikoin tun

tuu kuin eläisimme luontais- tai keräilytaloudessa. "Ei ole liioitel

tua sanoa, että Suomessa eletään luonnon yhteydessä ja että ruokakult- 

tuuri on sen mukaista."

Lopuksi käsitellään juomakuittuuria, jossa todetaan, että Skandinavian 
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maissa tyypillisiä piirteitä ovat nautitun alkoholin suuri määrä sekä 

kykenemättömyys lopettaa kun juominen on aloitettu. Viimeksi mainittua 

seikkaa kutsutaan "kehittymättömäksi piirteeksi". Esitys päättyy kui

tenkin suvaitsevaiseen loppupyöristykseen: "Missä on sakea (alkoholi- 

juomia yleensä), siellä on ihmisiä, missä on ihmisiä, siellä on sakea. 

Tämä ei rajoitu vain Pohjoismaihin. Onhan sakekin luonnontuote ja sel

laisena ihmisen nautittavaksi tarkoitettu."

Pirjo-Riitta Kuusikko

Samppa Lahdenperän piirros kirjasta "Metsän marjat", Otava 1981.
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京都女子大学生2人の北欧食事文化 
レポートを読んで

題名は「北欧の食事文化に関する研究」とあり、家政学部の学生二人の製作によるレ 

ポート。彼女達二人は北欧関係の旅行書、ガイドブック、その他の料理書（うちフィン 

ランドで発行のFinlandia gastronomica以外は全て日本で発行。）を参考に、来日中だっ 

たフィンランド人二人の料理評論家と京都にあるフィンランド料理レストランのインタ 

iビューをもとにこのレポートを作ったようです。

レポートは200ページにも渡り、北欧料理文化を、デンマーク、ノルウェー、スウェ 

ーデン、フィンランド、一部アイスランドと国別こ紹介しています。特にフィンランド 

に関するページは一番多く、ベリー、きのこ、トナカイ、オオジカの特記もあり、一度 

も北欧を訪れたことのない人が読めば、フィンランドという国、かなりエキゾチックな 

国にみえてきそうです。

実際に彼女達も日本でのみの取材、製作ですからこんな内容になったのかもしれませ 

ん。例えば、日本へ行ったことのないフィンランド人が日本料理について調べあげレポ 

ートを出せば、やはり同じ様な紹介になるでしょう。あまり固い内容でなく、ちょっと 

みると、北欧うまいものガイドみたいな要素があります。

さてここで、現在フィンランドに住んでいる日本人の立場から、率直な感想を書いて 

みたいと思います。書かれた年が1982年ということで、現在は食生活の状況も少しは変 

化しているでしょう。ちょうど（彼女達の書いた、）スウェーデンの様子が今のフィンラ 

ンドにもいえそうです。つまり、料理の国際化、冷凍食品の多様化、電子レンヂの大流 

行など。しかし根本的な食べ方は変わっていないと思います。

残念だったのは、彼女達がやはり実際の北欧人の台所をみていないことです。暖房、 

かまどから発達した天火の使い方、冷凍庫の規模が大きく、普及率の高いこと、など自 

然と指摘されてくると思うからです。

デンマークやノルウェーの料理は私には余りなじみがないので何も書けないのですが. 

,.•〇フィンランドにもある料理を二つみつけました。「黄エンドウ豆と野菜のスープ 

（本文）」（デンマーク）Gul oaerter med flaeskは実にここフィンランドやスウェーデ 

ンのHernekeitto, Ärt soppa med fleski豆の色はちがっても同じものでありましょう。 

又、ノルウェーのキャベツと羊の煮込みFM i k豺は、つい先頃、偶然にも義母が話し 

ていた昔からこのあたり（Ahvenanmaa）で作っている料理（これは特に船員料理だそうで） 

と同じなのです。

スウェーデンの料理紹介の内容は現在ではフィンランドにもあるもの（Smorgasbord 
与seisovapöytäなど）です。

さて、ここで、フィンランドの項に入ります。時々スウェーデンと比べたりしながら 

読んでいきます。

主食ジャガイモに関する記載はPirjo. K.さんも指摘しているようにフィンランドの 

項ではあまり一般的（普段的）でない食べ方が紹介されています。スウェーデンのページ 

をみると、こちらの説明の方がよく、フィンランドにも共通していえる、と思います。

主食としてのジャガイモは日本での主食、米と同じ役割をしていると思います。これ
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は例えば、ジャガイモの品種がいろいろある、新ジャガに大人気、田舎へ行けば行くほ 

ど、大量のジャガイモを食べる、塩からい、味のこい魚と一諸に食べるゆでたジャガイ 

モ（味付なし）が中心、といった事柄で、「ジャガイモJを「米」におきかえれば、その 

まま日本の話になる。「ニシンの塩漬け」「オイル漬け」とスウエJデンのSmörgåsbrod 
での紹介があるが、これらのニシン類（ニシンと一口にいっても、全く、風味の違うSilli 
とSilakkaの説明がない。）には、必ずゆでジャガが添えられなければならないのです。 

この雰囲気はまさに、白い御飯とたらこ、しおから、といったものではないでしょうカ、。 

余談ではありますが、この「塩辛」にぴったり同じ雰囲気のものを私はみつけています。 

Saaristo地方で作るSilakkaの塩づけ。10月のSilakkamarkkinatで壳られているもので 

す。これはかつおを塩辛を食べているのと同じ感覚、（味が全く同じという意味ではあ 

りません。）

彼女達が「日本の刺し身に似ている」と的確に表現したKraavilohiは「生の切り身丨 

ではなくて、作り方はスウェーデンで紹介しているGravadlaxが正しいのです。言葉自 

体、スウェーデン語から来ています。これもゆでじゃがいもと共に味わうわけです。

又、前日にゆでたじゃがいもを使うPyttipannaCスウェーデン）においては、日本の「焼 

きめし」であります。（では雑炊又はおじやに相当するものはあるかというと、ちゃん 

とあります。前日のゆでじゃがとソースとローストしたりした肉を一-つのなべに入れて 

暖めてたべるというもの。名前はあるかどうか？）

Janssons flestelseはスウェーデン料理として紹介されていますが、フィンランドで 

もJansonin kiusaus tして親しまれています。ここでは塩づけのニシン（Sill）やアンチョ 

ビーとじゃがいものコンビですが、塩づけにしん（Si1akka）を使うとれっきとしたフィ 

ンランド料理Silakkalaatikkoとなります。どちらも乳製品をつなぎに使っています。 

（クリー厶、牛乳）

魚と乳製品を合わせるのも北欧ならでは。もっとも単純な料理でおいしいのが、新鮮 

な魚をゆで、ゆで汁にクリーム又は牛乳ととろみを小麦粉でつけ、ゆでじゃがいもと共 

に食べるもの。

魚とじゃがいもの話はこの位で、・...。主食のもう一方は穀物。形として、パンとお 

かゆです。彼女達は伝統的なライ麦のパンをとりあげましたが、その他の小麦、大麦、 

からす麦などいろいろ組み合わせて、様々なパンを焼いているのは北欧でも特にフィン 

ランドが抜きん出ています。日本では自然食品店でもいかねば手に入らないふすま入り、 

麦芽入り、全粒小麦粉といったパンが、こちらでは近所のスーパーで手に入るのであり 

ます。フィンランドにはましなフランスパンがないといって、パンのまずい国だと評価 

する日本人が時々いますが、お門違いとはこのこと。

おかゆとしてオートミールがあげられています。日本人のおかゆの感覚と違うのが砂 

糖やジャムをかけて食べること。又、朝食だけでなく、りっぱな昼食ともなっているこ 

と。驚いたのが、学校給食のメニューに必ずおかゆがでてきます。おかゆもちゃんとし 

た一品料理なわけです。

そして肉類。肉類にはトナカイとオオジカ（Hirvi）O くわしい紹介がありますが具体 

的な料理や料理法の紹介はなく、燻製などの加工品が保存法として書かれてあるだけで 

す。しかし、これは無理もない話で、フィンランドでもトナカイ、オオジカは日常的な 

ものでないし、料理法にしてもあまり知られていない様。トナカイの生肉が手に入る店 
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も限られています。ただ冷凍食品の棚にはうす切りのパックしたものが売られています。 

これはPoronkäristys用。（このラップランドの代表的な料理を残念ながら、彼女達は 

見逃しています。）どういうわけか、スウェーデンの肉料理の所でトナカイを「スウェ 

ーデン人がよく食べる肉Jとしていますが、私にはこれは初耳です。

フィンランド国内でトナカイはもっと食べられてもよいと思うが、まだなんとなく料 

理のバラエティがないようです。ただラップランドでは鶴光キャンペーンの一部だろう 

が、「Lappi ala carte Jというのがあります。ラップランド地方の主なホテル、レス 

トランの場所、電話その他もろもろの情報と共に、各レストランの自慢のメニューがE 
ケ国語でずらりと紹介されています。伝統的で素朴なラップランド料理の基本をくずさ 

ずに新しい形に挑戦していて、興味深い。トナカイのフィレのステーキをフランス風の 

ソースと合わせたり、きのこと一諸にパイにつめたり。そんな料理のとなりにPoron-kä 
ristysが同居しているのです。

•一般的な肉といえば、豚と牛になります。昔は大きな祭り、行事の前に屠殺され、無 

駄なく使われたものです。この時の新鮮な血とライ麦粉でパンやパンケーキを作ります。 

血入りのパンは、子供の頃、栄養があるといって無理矢理食べさせられた、などと言う 

フィンランド人がいますが、現在は珍しいパンでしょう。パン屋さんにも売っていませ 

ん。（1度か2度みかけたことがあります。）その反面血入りパンケーキは人気があり、 

インスタントの粉まで壳っています。これはフィンランドの特産かと思ったのはまちが 

いで、他の北欧諸国にもある様です。Astrid Lindgrenのエミールの話にもちゃんと出 

てきています。

そして脂身肉のおいしさ。これは田舎へ行って楽しめるフィンランドのおふくろの味。 

Läskisoosi （Flesk säs）は動物脂肪過多として攻撃の的ではありますが、フィンラン 

ド人の、おいしいものはおいしいのだと言いながら今でも時どき食べるものではないで 

しょうか。

Piimäについての説明は興味深かったです。昔、冬の間は牛の乳が出ませんので、Piimä 
に加工しておいた牛乳を冬中飲んだということどこかの本で読みましたが、現代は牛の 

乳の出は冬も夏も変わらず良いようで、牛乳がPiimä以上に飲まれています。普段、食 

事の時に何を飲むかといったら、やはり牛乳となり、日本人のみそ汁みたいなものでしょ 

うか。

野菜料理ではKesakeittoが紹介されています。北欧ー搬、実だくさんのスープがさか 

んですが、これはみそ汁の性格のものでなく、日本人の好きななべ料理に近いと思いま 

す。家庭ではスープなべごとテーブルの真中に運ばれ各自がそれぞれ自分の皿に好きな 

だけ盛って食べる（飲むとはいいませんし。）これだけでりっぱな一品料理で、あとは 

チーズとパンを添える程度。

もう一つの野菜料理としてLaatikko料理もあげるべきでした。Laatikko料理で傑作な 

のがクリスマスの時によく食べられる甘みのあるPerunalaatikkoで、あれは芋きんとん 

のフィンランド版でありましょう。

60ページほどにフィンランドの食事文化が書かれていますが、そのうちきのことべリ 

一類にはそれぞれ11ページづつ、品種や食べ方をのせています。

きのこに関しては、それほどフィンランド人が好きで、野菜のかわりをつとめる程で 

はないと思います。この点はPirjo. K・さんも指摘していますが。
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マッシュルームのサラダやスープの作り方がありましたが、これは市販のマッシュル 

ー厶でなく、森でとれた"きのこ"でないと風味が出てこないでしょう。日本で作るな 

ら山へきのこ狩りに行かなければ。きのこは塩づけで保存されますが、日本の東北地方 

も同じ方法です。違うのは塩出して、いざ料理にかかる時からです。

ベリー類については珍しさとあこがれの気持ちが裏に感じられるが、各品種について 

は的確な説明がなされています。珍味としてラップランドではクラウドベリーをデザー 

卜に出してくれます。これを食べたことのある方はご存じでしょう。果実のつぶつぶに 

分かれた中にそれぞれ種のようなものが入っています。ある時、日本からの観光客がこ 

のデザートのクラウドベリーをぶどうの種と同じように一つづつ口から種を出しながら 

食べたそうです。そばにいたフィンランド人はどんな顔をしたものやら。たとえていう 

なら莓の表面の小さなつぶつぶをとってはき出すようなものですから。

最後に食事における飲み物としてアルコール類の紹介があります。主にビールとアク 

アビット、ウォトカの説明のあと、北欧人の酒とのつきあい方を「特に飲酒量が多く飲 

みだしたらやめられない未開性」と表現しています。これほどピタリと言い当てた表現 

が他にあるだろうかと思いました。「未開性］とはかなりネガティブな表現なのですが、 

そのあと続けて、「酒のある所に人間がいて、人間のいる所に洒がある。この2つの関 

係は北欧に限っていえることではない。そして自然の産物を大いに利用して飲むことの 

できる酒というものを造り出したのも人間なのである。［と、ポシティブな文で終わっ 

ています。この両方、同時にはっきりと認識されていないのがフィンランドの今の状態 

かと思えます。

关砂rグスタフソン



PETER von BAGH
■ ■ ■■ ■■

E LAMAA 
SUUREMMAT

ELOKUVAT
Peter von Baghin vuodesta 1984 jatkunut radiosarja "Elämää suuremmat 

elokuvat" on käsite: lähes jokainen suomalainen on joskus kuunne 1lut 

tätä tutkimusmatkaa elokuvan tapahtumiin, tekovaiheisiin, henkilöhah

moihin, tekijöihin ja merkityksiin•

Kirja kokoaa sarjan viisikymmentä ensimmäistä elokuvaa. Esittelyt ei

vät ole radio-ohjelmien toisintoja. Radio-ohjelmat on tehty "1ivenäM 

ilman varsinaista käsikirjoitusta.Kirjan materiaalina on käytetty ra- 

dionauhojen lisäksi radio-ohjelmiin kerättyä esittämätöntä materiaa- 

1 ia ja vuosien varrella kerääntyneitä muistiinpanoja0

Kirjassa esitellään kolmen japanilaisen ohjaajan elokuvaa: Kurosawan 

"Rashomon - paholaisen temppeli", Kenj i Mizokuchin "Ugetsu - kalpean 

kuun tarinoita" ja Jasuj iro Ozun "Tokyo Monogatari",

Peter von Bagh kirjoittaa esipuheensa lopussa:"Huomasin pitäväni elo

kuvista ,suurin piirtein jokaisesta niistä, aina vain enemmän,tuleva

ni yhä uteliaammaksi niiden salaisuudesta jonka aloin jo tietää jää

vän selvittämättömäksi. .. Halusin kirjoittaa "elokuvistani" paljon 

lisää ja haluaisin nähdä monet niistä heti uudelleen. Jos mitään in

nostuksesta , joka on nyt mutkitellut pitkän radiosarjan kautta kir

jan sivuille, tarttuu lukijaan, kaikki on täytetty."

Otavan kustantamassa kirjassa on 625 sivua ja siinä on yli 300 valo

kuvaa. Kirjan hinta on 265 mko

Viereisen sivun kuva on elokuvasta "Rashomon - paholaisen temppeli"• 

Suomen elokuva-arkiston kokoelmat•
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JAPANILAISIA ELOKUVIA

Suomen elokuva-arkistossa esitetään ensi vuoden alussa parin viikon 

aikana intialaisia, kiinalaisia ja japanilaisia elokuvia〇

Tiistaina 30.1.klo 21.15 esitetään Juzo Itornin ohjaama vuonna 1987 

valmistunut elokuva "Marusa no onnaM (Jakten pa skattesmitarna). Uu

sintaesitys on perjantaina 2.2. klo 17.00.

Keskiviikkona 14.2. klo 19.00 esitetään Takehiro Nakaj iman ohjaama e- 

lokuva "Kyoshu" (Drömmen on Kyoto/Unelmien Kioto). Elokuva on valmis

tunut vuonna 1987. Uusintaesitys on lauantaina 17.2. klo 17.00. 

Molemmissa elokuvissa on ruotsinkieliset tekstit.

Esitykset ovat elokuvateatteri Orionissa, Eerikinkatu 15, p. 6946558. 

Pääsylippu maksaa 15 mk/näytös (alle 12-vuotiaat lapset 7.50 mk). Li

säksi on oltava kantakortti (ei alle 16-vuotiaat). Kantakortti maksaa 

40 mk j a s i ihen sisältyy yksi elokuvakäynti•

Tarkistakaa esityspäivät elokuva-arkiston ohjelmavihosta tai lehtien 

kulttuurisivuilta!
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toim.

PEKKA HAUTANIEMI

AASIAN MAITA JA HALLITSIJOITA

Suomen ylioppilaskuntien liiton kustantamassa kirjassa käsitellään 

Aasian politiikkaa ja taloutta.

Kirjoittajat ovat pohjoismaisia tutkijoita ja lehtimiehiä. Kirjan on 

toimittanut Pekka Hautaniemi.

Japania käsitellään luvuissa: "Johdanto: kehitystä, kauppaa, sopeutu

mista" (Pekka Hautaniemi), "Japani ja Läntinen Tyynimeri" (Pekka Kor

honen) , "Ihmisoikeudet Aasiassa - oikeus olla eri mieltä" (Jari Luo

to) .

Kirjassa on 163 sivua ja sen hinta on 30 mk. Kirjaa voi ostaa yliop

pilaskunnista , yliopistokirjakaupoista ja Helsingin suurimmista kir- 

j akaupoista.
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JOHN LEWIS

OPI SHIATSUA
Elämä on pelkkää energiaa. Ihmiset ovat elämän energian kanavia; nä

kyväiset ja näkymättömät voimat yhdistävät meidät toisiimme ja muuhun 

maailmankaikkeuteen. Vaikka toisinaan näyttääkin siltä, että olemme 

erillisiä, erilaisia ja ainutlaatuisia, kaikki elämä on itse asiassa 

yhtä. Tämä yhdistävä periaate on kaikkien itämaisten kulttuurien, us

kontojen f taiteiden ja parantamisjärjesteImien perusta.,

Kun energia pääsee virtaamaan vapaasti ja esteettömästi kaikilla ta

soilla, koemme olevamme terveitä, onnellisia ja vapaita; tunnemme 

parhaiden rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden unelmiemme lähene

vän toteutumistaan.

Jos energia ei pääse virtaamaan vapaasti jonkin elämässämme ja elä

mäntavassamme vallitsevan ristiriidan vuoksi, syntyy epätasapainoa, 

sairautta ja tyytymättömyyttä•

Shiatsu-hieronta tasapainoittaa ja säätelee ihmiskehon energiavirto

ja siten, että todellinen parantaminen käy mahdolliseksi. Sen avulla 

voidaan hoitaa ja ehkäistä sekä henkisiä että ruumiillisia tasapai

nottomuustiloja. Stressi ja jännitystilat laukeavat, ruumiin ja mie

len täyttää luonnollinen tasapaino, elämänhalu ja ilo.

Shiatsuhoitoa voidaan antaa kenelle tahansa kuinka usein tohonsa. Jo

kainen voi oppia antamaan sitä. Kirjassa esitellään shiatsukäsittelyn 

alkeet selkeiden valokuvien avulla. Kirjassa selostetaan myös shiat- 

sun perusteorioita ja opetetaan terveellistä asennoitumista ruokaan•

John Lewis on englantilainen shiatsuopettaja joka asuu Suomessa. Hän 

on opiskellut itämaisia terveydenhoitomenetelmiä kaksitoista vuotta 

ja on suorittanut opettajan tutkinnon Ison-Britannian Kushi-instituu

tissa. Hän on opettanut shiatsua monissa maissa。 Nykyisin hän joh

taa makrobioottista shiatsukoulua Kirkkonummella ja työskentelee Hel

singin shiatsuklinikalla.

Tammen kustantamassa kirjassa on 171 sivua ja 61 valokuvaa ja 18 piir

rosta. Kirjan on tekijän englanninkielisestä käsikirjoituksesta kään

tänyt Pekka Sauri. Kirjan hinta on 98 mk.
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HALUAN OSTAA KIRJAN：

Tämänvuotisella Japanin matkallani kuljin samoja reittejä kuin Matsuo 

Basho aikoinaan. Lupasin japanilaiselle oppaalleni (hän on JKY:n jä

sen) lahjaksi kirjat "Kapea tie pohjoiseen" ja HHarhojen maja"9

Valitettavasti molemmat kirjat on loppuunmyyty. Toisen kirjan löysin 

antikvaarisesta kirjakaupasta, mutta toista en löydä mistään.

Haluaisin ostaa Tammen kustantaman "Harhojen maja" -kirjan. Se on il

mestynyt vuonna 1984 ja sen on suomentanut Kai Nieminen,

Yhteydenotot:Helena Gray, Kauppalantie 1 〇 A 6, 00320 Helsinki, p. 90- 

5707840
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方K仃
JAPANIN MATKA

TOKIO- KIOTO-HIROSHIMA-MAISUYAMA- 
KÖCHI-OKAYAMA-NARITA

Ajotus matkasta syntyi Helsingin suomenkielisen työväenopiston japa
nin kielen opiskelijoitten ja JKY:n jäsenten Mirja Paateron,Unto Kil
pisen ja Laura Lappalaisen kesken keväällä -89» Opiston retkeilytoi- 
mikunnan jäsenenä Laura Lappalainen on toiminut "primus motorina".
Oppaana ja asiantuntijana toimii Marjatta Masuda.Marjatta-san ei var
maan enempiä esittelyjä kaipaa. Tietäen hänen työkiireensä saamme ol
la todella kiitollisia Marjatan auliista suostumuksesta luotsata mei
tä toisessa kotimaassaan ja jopa entisellä kotiseudullaan Matsuyamas- 
sa. Hänen asiantuntemuksensa ja kielitaitonsa ansiosta pystymme poik
keamaan tavanomaisista reiteistä ja jopa improvisoimaan.

Matkan hinta:14.150 mk

Kaikki muut matkat perillä JAPANISSA junalla paitsi lauttamatka si- 
sämeren yli Hiroshimasta Matsuyamaan.

Hintaan sisältyy

Ilmoittautumiset 
ja sitova ennakko 
1.000 mk 
viimeistään 31.12.

Tarkemmin:
Laura Lappalainen 
p. 90-637036 
(työ + koti)

-lento Hei sinki-Tokio-Helsinki reittikoneilla 
turistiluokassa

-Japan Rail Pass 2.luokassa ilman istumapaik- 
kavarauksia

-matkalaukkujen kuljetus erikoisbusseillo To- 
kio-Kioto ja Kioto-Narita City

-majoitus kahden hengen huoneissa 
Asia Kaikan 
Dai-Ni Tower Hotel 
New Hiroden Hotel 
Okudogo Hotel 
Tokyu Inn 

hintaan sisältyvä

Tokio
Kioto
Hiroshima
Matsuyama
Narita City 

aamiainen ja il-

17.-22.3.
22.-26.3,
26. -27.3.
27. -30.3.
30.-31.3.

- pakollinen
Iällinen Okudogo hotellissa

- bussikuljetus Tokion lentokenttä - hotel1i, 
englanninkielinen opastus

-noin neljän tunnin kaupunkikiertoajelu Toki
ossa f englanninkielinen opastus

20
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Vuosikokous
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pi

detään lauantaina 10.2,1990»

Lähemmät tiedot ilmoitetaan erikseen lähetettävässä välitiedotteessa.

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan.

Kirjastoa hoitava Riitta Rouhiainen on muuttanut samassa talossa toi

seen asuntoon. Hänen osoitteensa on nyt Suonionkatu 7 B 14。 Puhelin

numero on entinen 90-712014.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi 〇

OSOITTEENMUUTOKSET sihteerille osoitteeseen: Japanilaisen kulttuurin 

ystävät ry, P1 305, 00101 Helsinki 10«

年度総会

日本文化友の会では定例総会を2月10日に開催します。場所、時間などにつきましては迫っ 

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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Julkaisija

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry 

Pl 305, 00101 Helsinki 

1 〇, vuosikerta, numero 4

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

Päätoimittaja

Helena Gray

Kauppalantie 10 A 6 

00320 Helsinki 

p. 90-570784 

Toimituskunta

Pirkko Kuisma-Kursula 

Tamotsu Furukawa 

Mayumi Eguchi

Tämän lehden tekemisessä on ollut mukana myös Ilpo Korpela〇

Seuraava lehti ilmestyy helmikuussa.

Lehteen tuleva materiaali on oltava päätoimittajalla tammi

kuun 20:een päivään mennessä.
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