
Maaliskuun viesti

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

Maaliskuun teematempaus liittyy korkeatasoisen japanilaisen 
taiteilijaryhmän vierailuun maassamme. Tapaamme heidät, 
HOKKAIDON KULTTUURIN LÄHETTILÄÄT, Työväenopistolla, Helsingin
katu 26, perjantaina 23,3, klo 18.30. Ryhmän edustajat 
puhuvat taiteestaan, aiheinaan

"Kukkien asettelu (kado)" 
"Kalligrafia (shodo)" 
"Teeseremonia (sencha)" 
"Kimonokulttuuri"

Yo. tilaisuus on luonteeltaan esitelmätilaisuus, kun taas 
lauantaina 24.3. klo 13.00 ja 18,00 tutustutaan ryhmän 
demonstraatioesityksiin Stockmannin ravintolassa (ylin kerros). 
Tilaisuudet on tarkoitettu suurelle yleisölle ja niistä ilmoi
tetaan vielä erikseen lehdissä. Stockmannilla yleisöltä 
veloitetaan pääsymaksuna 15 mk. - Tilaisuuksien varsinaisena 
järjestäjänä on Japanilaisen Kulttuurin Ystävät.

Yhdistyksemme on ollut avustajana 11.3. Sibelius akatemiassa 
pidetyssä Izumi Tatenon konsertin järjestämisessä.

Edelleen tiedoksi 20.3. klo 19.00 Lauttasaaren yhteiskoululla 
pidettävä Charity Concert (Mami Otani soittaa pianoa) sekä 
20.3. klo 20.00 Sibelius akatemiassa kamarimusiikin konsertti 
(Smetana op. 15 - Mami Otani soittaa) ja sellosonata 
(Schostakouitsch op. 40 - Naoko Sibajama soittaa).

Jäseniä pyydetään palauttamaan täytetyt jäsenkyselylomakkeet 
joko tilaisuuksissa tai postitse sihteerille (Terella Gonneau, 

Portimopolku 5 B 19 a, 00800 Helsinki 80.)

Helmikuun yleiskokouksesta asiaa seur. kiertokirjeessä





Huhtikuun visat!

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

Tsuki hi ni sakimori nashli.

Japanilaisen sanonnan sukaan kuukausilla Ja päiville ai ole aldak- 
kaita* Yhdistyksellä on Jo Jotakin eitä silmätä taakseen (merkittävin 
tapahtuma oli viima kuussa), mutta ajan kulkuauunta via aina eteen» 
päin* välkkyvää Ja velvoittavaa tulevaisuutta kohti* 
____  ( _ 
Eräitä ongelmiakin on ilmaantunut* Ja Jäsenkunnan pitäisi olla niistä 
tietoinen. Jäsenet eivät sitä paitsi vielä ole kokoontuneet vapaan 
keskustelun Ja keskinäisen tutustumisen merkeissä* Siihen tarjoutuu 
tilaisuus ensi KU> 14*00 osoittesaaa Malminkatu
12 8* 11 kyp* Tilaisuuden yhteyteen pyritään järjestämään plantä 
napostaltavaakin.

Tässä klrjseasä seuraa mukana postisiirteloaake. Helmikuun yleis
kokouksessa määriteltiin Jäsenmaksun suuruus. Jäseniltä odotetaan 
lojaalisuutensa osoittamista teoin. Lyhyesti! 30 mk niiltä* Jotka 
ovat Jo maksaneet kertaluonteisen liittymismaksun (10 mk), 
Ja 40 m^nllltä* Jotka ovat vastikään tulleet mukaan maksamatta vielä 
mitään. Varsinainen Jäsenmaksu on siis 30 mk* Ilman sitä kuukausit
taista toimintaa on vaikea turvata. Se on Julma totuus.

Sääntöihin on Jouduttu tekemään eräitä muutoksia. Ensiksi 8 §i yhdis
tyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja* jasel- 
kumpj yhdessä sihteerin kaneea. Toiseksi 11 §: ylimääräisiä vuosi
kokouksia pidetään (•••) kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä on 2 kk 
kuluesss kirjallisesti pyytänyt Johtokunnalta. Kolmanneksi 12 §s 
6) valitaan Johtokunnan puheenjohtaja. - Muutokset ovat siis 
pelkästään muotoa koskevia. Terveisin

tiedotussihteeri 
Jan Blomstedt





JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

Oni no niobo ni kijin ga naru 
{pirusta tuloo pirun vaimo)

Viitisen vuotta Japanissa asunut, sittemmin Suomeen palannut yhdistyk *

semme jäsen Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko kirjoitti jokin aika sitten 

Helsingin Sanomiin jutun japanittaren asemasta ja roolista. Jatkaak

semme keskustelua olemme pyytäneet Hakari-Kuusikkoa palaamaan aihee

seen uudestaan yhdistyksemme tilaisuudessa, aihetta edelleen syventää 

ja - lapsen vuoden hengessä - täydentäen muotoon "Naisen ja lapsen 

asema Japanissa". Tilaisuus pidetään Helsingin yliopiston pääraken

nuksessa, Fabianinkatu 33, 3 kerros, luentosali 1 keskiviikkona 

16, toukokuuta kello 17.30-19,30.

Huhtikuun tutustumistilaisuudessa saatiin sovituksi yhdistyksemme 

jaostojen (alkajaisiksi ainakin kahdenl) ruumiillistamisesta ja 

kokoontumisesta. Kirjallisuuden_jaosto kokoontuu Jan Blomstedtin 

kotona maanantaina 21.5. klo 19.00 juttelemaan Yoshida Kenkosta 

ja miksei muustakin. Osoite: Ruusankatu 4 A 21 (6 krs). Tervetuloa 

mukaani Kiinnostuneita pyydetään kuitenkin ilmoittautumaan etukäteen 

puhelimitse (puh kotiin: 444 668).

Vastaavasti historian ja yhteiskunnan iaosto . . ,----- 11 - - kokoontuu Harri

Rothstenin luona lauantaina 19.5. klo 18.00, Osoite: Hiihtäjäntie

8 A 28, Herttoniemi. Osallistujat ilmoittavat samoin isännälle 

edeltä käsin (puh töihin: 694 1122). Illan aiheena on yhteiskunnal

lisen kehityksen päälinjat Japanissa ja Suomessa. Lisäksi keskus

tellaan tulevan toiminnan aiheenvalinnoista.

Kevätterveisin

tiedotussihteeri





Kesäkuun viesti

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

UUTISIA. - Suomessa on vastikään vieraillut japanilaisryhmä 
Akitasta, jossa on tarkoitus panna alulle Suomi-kylän, suo
malaisen lomakeskuksen, rakentaminen. Tämän hankkeen merkeissä 
ryhmä on vieraillut itse suomalaisuuden sydämessä, johtajanaan 
Akitan Suomi-seuran puheenjohtaja Kin-Ichi Kanda. - 
Japanilaisia vieraita osallistuu tänä kesänä ensi kertaa 
Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen. Tulossa ovat 
kirjailija Kobo Abe, kääntäjä ja kriitikko Isaku Yanaibara 
sekä Sakean Liittotooavollonoo aouuo kirjailija Hiooko Klotou- 
«ater (heistä Yanaibara saataneen ensi kuun alussa puhumaan 
yhdistyksemme tilaisuudessa). Japanilaisvieraiden muodollisena 
kutsujana on yhdistyksemme.

IKUKO ITO pitää 17.6 klo 1 9.3C pianokonsertin Hämeenlinnan 
Raatihuoneella (Raatihuoneenkatu 15, Hämeenlinna). Kyseessä 
on jäähyväiskonsertti. Ohjelma:

Akira Miyoshi SONATE POUR PIANO
Allegro. Andante. Presto.

EinoJuhani Rautavaara IKONIT (Opus 6)

Gabriel Faure NOCTURNE
No 5 ocus 37. No 6 opus 63.

Maurice Ravel GASPARD DE LA NUIT
Cndine. _e Gibet. Scarbo.

Nurmijärven Kivi-juhla uudistuu. Sunnuntaina S.7 lähdemme 
Nurmijärvelle, Aleksis Kiven kotiseudulle, tutustumaan 
Seitsemän veljeksen uudistettuun esitykseen, jonka on ohjannut 
Väinö Lahti. Osallistujien halukkuuden mukaan voidaan vierailla 
myös Kiven kuolinmökillä, Sibeliuksen Ainolassa ja Halosen- 
niemellä. Osallistuminen kaikkineen maksaa 25 mk, hinta on siis 
huomattavan edullinen. Kokoontuminen 8.7. klo 12.45 Helsingissä 

Aleksis Kiven patsaalla, josta lähdetään bussilla. Sitovat 
ilmoittautumiset 30.6 mennessä Junichiro Okuralle (463 816) tai 
Jan Blomstedtille (444 668).
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Myös japanilaista kulttuuritapahtumaa on tiedossa heinäkuuksi, 
kun 30-henkinen taiteilijaryhmä, johtajanaan herra Sakamoto, 
saapuu Suomeen konsertoimaan perinteisin japanilaisin soitti
min, Ryhmän pääinstrumenttina on koto. Ryhmä tulee esiinty
mään sunnuntaina 22,7 klo 15,00 joko Esplanadin lavalla (Kap
pelin edustalla) tai Kaupungintalon juhlasalissa - paikan 
suhteen on viisainta tarkistaa asia päivän lehdestä.

Elokuuksi on suunnitteilla japanilaiset perinne juhlat Vuosaa
ressa Työväenopiston kesäpaikassa. Niistä ilmoitetaan tarkem
min erikseen. Kun tapahtuman yhteyteen on ajateltu järjestet
täväksi japanilaisen tavaran (eli esineistön) näyttely, toivo
taan kaikkien niiden, joilla on japanilaisia esineitä käden 
ulottuvilla, antavan ystävällisen panoksensa näyttelyn toteut
tamiseksi käytännössä ja ottavan hyvissä ajoin yhteyttä 
Keiko Yoshizakiin (koti 583 034, työ 731 2365) tai Riitta 
Tateishiin (692 5617).

HYVÄÄ KESÄÄ
Tiedotussihteeri j.Bldt

AITO JAPANILAINEN RUOKA ILONANINTÖIA

YOKOHAMAI
I
I
I

TEHTAANKATU 21
HELSINKI

PUH. 629 449
Avoinna ark. 11.00 - 23.00
Pyh. Ja la. 12.00 - 20.00







Elokuun viesti

JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

Kesä lähestyy loppuaan, mutta - ollaan silti taivastelematta - ei se 
vielä ole ohi. Edessä on vielä kesäinen japanilaiskulturelli perin- 
nejuhlamme Vuosaaressa. Kimonot on viisainta jättää kotiin, mutta 
samuraimiekka on aina komea kupeella ja sitä paitsi avuksi makkaran 
paloittelussa, kakkaran grillauksen ohella Vuosaaressa pitäisi olla 
myös japanilaista ruokaa, virvokkeita, markkinatunnelmaa, japanilais
ta musiikkia, filmiesityksiä... Edellisessä jäsenkirjeessä mainittiin 
jo japanilaisen tavaran näyttely: juhlavieraiden toivotaan tuovan 
siihen omistamaansa silmänruokaa, koko näyttely on siis teidän vapa* - 
ehtoisuutenne varassa. Ihon iloja Vuosaaressa suo myös sauna, tuo 
suuri kulttuurien ja ystävien sulatusuuni, jota Basho ei haikuissaan 
lakannut milloinkaan ylistämästä. Saunojien on kuitenkin itse tuotava 
mukanaan saunavälineistönsä.

Tarkempi ohjelma on tämännäköinen: klo 15.00 lähtien filmiesi
tyksiä, klo 16.00 yleiskokous, klo 17.-19.00 mahdollisuus saunoa ja 
soudella, klo 19.00 suurlähettiläs Hitomin esitelmä buddhismista, 
klo 20.00 Bon-odori eli perinteinen japanilainen tanssi, minkä jäl
keen lasketaan vesille lyhtyveneitä.

Yleiskokous on siis huumorintajuisesti nivelletty juhlaan ja 
siinä käsiteltävät asiat ovat:
- kokouksen avaus, laillisuuden ja päätgsvaltaisuuden toteaminen
- uuden jäsenen valitseminen johtokunnasta eroavan Kai Niemisen 

tilalle jäljellä olevan toimikauden ajaksi
- avoimen kilpailun julistaminen jäsenille logon suunnittelemiseksi 

yhdistykselle; kilpailulautakunnan valitseminen
- mahdolliset muut esille tulevat asiat

Yleiskokouksesta huolimatta (muuten: jäsenkortit mukaani) jäse''t 
voivat vapaasti tuoda mukanaan ystäviään, joita juhlamme edes pinna, 
lisesti kiinnostaa (syvällisyyttähän emme voi jäsenkunnan ulkopuo
lelta odottaa, sillä vain meidät on vihitty Nousevan Auringon koko 
loiston näkemiseen). Siis TERVETULOA) Tilaisuus on sunnuntaina 
19.8.79 klo 15.00-21.00 Vuosaaressa Työväenopiston kesäpaikassa. 
Perille vie bussi 96 (Rautatientorin laituri 13, lähtöaikoja ovat 
14.05, 14.25, 15.25 - näitä vuoroja ollaan autoilla vastassa).
Alas jäädään Vuosaaren ostoskeskuksen pysäkkiä seuraavalla pysäkil
lä. Omin päin liikennöivät kysykööt neuvoa Keiko Yoshizakilta 
(puh 583 034).

Tiedotussihteeri J.Bldt









JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

Syksyn viesti on antanut odottaa itseään ja ohjelmassa ammottaa 
aukko syyskuun kohdalla. Suunnitelma syyskuuksi ajoi näet karille 
ja johtokunnassa on tapahtunut muutoksia. Elokuun yleiskokoukses
sa pj. Kai Nieminen erosi johtokunnasta Japanologisen tutkimus
matkansa johdosta ja.uudeksi jäseneksi, eräänlaiseksi kakkos- 
sihteeriksi, valittiin Paula Lappalainen. Veikko Polamereen liit
tyvä suru-uutinen lienee jo tullut yleiseen tietoon. Polameri 
kuoli yllättäen, järkyttävän odottamattomasti aivoverenvuotoon 
20.8.1979. Puheenjohtajan tehtäviä hoitava Junichiro Okura haluaa 
kuolemantapauksen johdosta lausua seuraavat sanat:

"Veikko Polameren nimi liittyy erottamattomasti suoma
laisen japanologian historiaan. Yhdistyksellemme hän oli 
tärkeä hahmo, hänen ajatuksensa ja aloitteensa perustui
vat aina vankkaan tietoon ja elävään kiinnostukseen. 
Muistamme hänet pitämässä yhdistyksen ensimmäistä esitel
mää, aiheena oli suomalaisen Japanin-tutkimuksen vaiheet. 
Tuorein muistomme hänestä on Polameriana-kirjaston avaa
minen Japanin suurlähetystön suojissa. Veikko Polameri 
on avannut meille tien. Muistamme hänet kaipauksella 

ja kiitollisuudella."

Johtokunta tulee toimimaan ensi vuoden yleiskokoukseen asti yhden 
henkilön vajauksella.

Yllä mainittiin vasta-avattu japanologinen kirjasto, ns. Po- 
lameriana-kokoelma, joka sijaitsee Japanin lähetystössä, Lönnrotink. 
4:ssä, 2 kerroksessa. Yhdistyksemme jäsenyys merkitsee lainaoikeut
ta. Kirjastossa voi vierailla arkipäivinä kellonaikoina 10-12 
ja 14-16. Mukana on oltava jäsenkortti ja henkilöllisyystodistus. 
Kirjoja saa pitää lainassa 2 viikkoa ja niitä voi kerralla lainata 
5 kappaletta, nämä ovat maksimirajat.

Yhdistys julistaa jäsenilleen logokilpailun. Kilpailulauta
kunta on muodostettu kolmesta jäsenestä, jotka ovat Mirjam Skarp, 
Riitta Tateishi ja Keiko Yoshizaki. Lautakunnan jäsenet eivät 

äänestä omia töitään, sikäli kuin kilpailuun itse osallistuvat.



Palkintokin on odotettavissa, jotakin arvokasta, mutta se ei sitten
kään liene tärkeintä, yhtä tärkeätä kuin mahdollisuus luovuuteen 
ja osallisuuteen, mahdollisuus painaa leimansa... Siis hyvät ihmi
set, varsinkin te piirrostaiteessa hyvät: käykäähän kynään kiinni 
- yhdistys tarvitsee logon. Värejä saa olla enintään 3, myös musta
valkoinen on sopiva. Koko 10 cm x 10 cm. Logoehdotelmat vastaan
ottaa allekirjoittanut (Jan Blomstedt, Ruusank. 4 A 21, 00250 
Hki 25). Kilpailuaika päättyy 15.11.79.

Ja osallistumisen tullessa puheeksi, mainittakoon tämäkin: 
ne, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen lehden avustamisesta 
japanilaista kulttuuria (ja miksei suomalaistakin) käsittelevällä 
kirjoituksella, voivat ottaa yhteyttä suoraan päätoimittajaan 
Jan Blomstedtiin, puh. 444 668.

Lopuksi syksyn toimintaan, LOKAKUUN TILAISUUTEEN: Yliopistossa 
Porthania I;ssä (hallituskatu 11-13) näemme kaksi elokuvaa 
19.10, klo 16-20.00. Toisen Suomesta: A Touch of Finland, ja 
toisen Japanista: An Asset from the Past. Tapaamisiin

Tiedotussihteeri J.Bldt






