


友の会会員 の皆様へ

再び一年が過ぎ去り、新しい年1987年に目を向けてみよう。友の会の年度 

総会は1987年1月24日に開かれ、この総会において、9年目を迎える友の会 

を導くべき新役員が選ばれた。
フィンランドと日本との関係においては、今年はたいへんすばらしいスタ 
ートを切ったと言えよう。一月の厳寒の中、中曽根総理大臣がフィンラン 

ドを訪れたが、このことは両国間における特筆すべき画期的出来事である。 
そして、1985年の皇太子御夫妻のフィンランド御訪問、それに昨年のコイ 

ウィスト大統領の答礼の日本訪問などを考え合わせると、日本とフィンラ 

ンドとの相互の影響は正に活発になってきていると言うことができよう。 
このため日本ではかってないほどフィンランドのことが至る所で目につく 

ように:なった。さらに加えてこの秋日本では大々的にスカンジナウィア・ 

トウディが催され、フィンランドももちろんこれに参加する。両国間の文 

化交流もこれらのことがらの恩恵に欲することを切に望む。——しかし文 
化交流は往々にして経済的な事柄の影にかくされがちである。

友の会の活動は今迄と同様の路線を歩むことに:なるだろう。今年の大きな 
行事についてはまだ未定だが、今年の終り頃演奏家か演劇の団体が来フィ 

ンする可能性もわずかながらある。しかし:ながら恒例の催しものは可能な 

限り続けてゆきたいと思う。
ここで再び会員の皆様に：お願いしたい。——もし友の会の活動について新 

しいアイディアをお持ちの方、また友の会のいろいろ：な行事に積極的に参 
加してくれる意志のある方また時間のある方は、ぜひ役員会まで知らせて 

いただきたい。結局は友の会においてどのような活動がなされるか、また 
どれほど活発に運営されるかということは会員一人ひとりにかかっている 

と思う。
また会報の内容及び装丁が改善されてきていることに気が付かれたことと 

思う。しかしこういったことはたいへんお金がかかることであり、ここに 

使うことのできるお金は皆様から集められた会費と広告費だけである。だ 
が会費を値上げすることは望ましいことでは：ないので、できることならよ 

リ多く広告をとるか他のスポンサーを見付けたいものである。もし会報の 

読者で、たとえば広告をとるといったようなことが可能 ：な方は、会報事務 

局'まで御連絡いただければ幸いである。この重要な情報の媒体も、将来会 

員すべての利益に応じて着実に発展させてゆきたいものである。

最後に、先日私が日本に旅行した際友の会の名誉会長でもある人見前大使 

御夫妻と山口前大使御夫妻に東京でお会いする機会があり、会員の皆様に 
くれぐれもよろしくとの託けを賜ったので、この場を借りてお伝いしたい。

会長 ロニ•リョンクヴ’イスト
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ARVOISAT JKY:laiset

Jälleen on yksi toimintakausi takanamme ja katseet suuntautuvat vuo
teen 1987. Vuosikokous pidettiin 24.1.ja tässä kokouksessa valittu 
uusi johtokunta ryhtyy nyt luotsaamaan yhdistystä sen yhdeksännen toi
mintakauden taipaleelle.

Suomen ja Japanin välisten suhteitten kannalta vuosi alkoi hyvissä 
merkeissä. Pääministeri Yasuhiro Nakasonen Suomen vierailusta tammi
kuun pakkaspäivinä muodostui merkittävä virstanpylväs maittemme väli
sissä suhteissa. Ottaen huomioon Japanin kruununprinssiparin Suomen 
vierailun vuonna 1985 sekä presidentti Koiviston vastavierailun Japa
niin viime vuonna, voidaan todella puhua yhä vilkastuvasta vuorovai
kutuksesta Suomen ja Japanin välillä. Nämä vierailut ovat tuoneet Suo
mea esille nimenomaon Japanissa aivan ennennäkemättömällä tavalla. Hy
väksi jatkoksi järjestetään Japanissa ensi syksynä suuri "Skandinavia 
tänään" tapahtuma, jossa Suomi tietenkin on näyttävästi mukana. Sopii 
siis toivoa, että kaikesta tästä hyötyy myös kulttuurivaihto - ala jo
ka usein jää vähemmälle taloudellisten ja poliittisten asioitten pu
ristukseen.

Mitä yhdistyksemme omaan toimintaan tulee 9 tulemme jatkamaan entisil
lä linjoilla. Suurtapahtumaa tälle vuodelle ei ole tiedossa, joskaan 
ei ole poissuljettua, että aivan vuoden loppupuolella olisi odotetta
vissa konsertti- tai teatterivieroita Japanista. Pyrimme kuitenkin jo 
vakiintuneen tavan mukaisesti järjestämään pienempimuotoisia tapahtu
mia mahdollisuuksien mukaan.

Tässä suhteessa haluaisin jälleen vedota kaikkiin jäseniin - ottakaa 
toki yhteyttä johtokuntaan jos teillä on uusia ideoita toiminnan suh
teen ja etenkin jos teillä on halua ja aikaa olio aktiivisesti muka
na erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämisessä. Loppujen lo
puksi jäsenistä itsestään riippuu minkälaisita toimintaa ja aktiivi
suutta yhdistyksessä saadaan aikaan.
Olette myös varmasti voineet todeta, että jäsenlehden tasoa on jatku
vasti pyritty parantamaan sekä sisällön että ulkoasun puolesta. Kaik
ki tämä kuitenkin maksaa ja tähän tarkoitukseen on käytettävissä ai
noastaan jäsenmaksuista kertyneet varat sekä satunnaiset mainostulot• 
Koska emme ole halunneet nostaa jäsenmaksuja, pitäisi jostain saada 
enemmän mainostuloja tai muuta sponsorointia. Mikäli jäsenlehtemme 
lukijoilla on tässä suhteessa mahdollisuuksia hankkia esimerkiksi mai
noksia lehteen, niin pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä 
jäsenlehden toimituskuntaan. Näin varmistaisimme, että tätä tärkeätä 
informaatiovälinettä myös tulevaisuudessa pystyttäisiin kehittämään 
kaikkien jäsenten etujen mukaisesti•
Lopuksi haluaisin äsken tekemäni Japanin matkan tiimoilta välittää 
tuoreet ja lämpimät terveiset kaikille JKY:Iäisille kunniapuheenjoh
tajaltamme suurlähettiläs ja rouva Hitomilta sekä suurlähettiläs ja 
rouva Yamaguchilta, jotka tapasin Tokiossa.
Hyvää jäniksenvuoden jatkoa toivottaen,

Ronny Rönnqvist 
Puheenjohtaja
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の会役員が決定し宜した

•ロニー 会長 密 595068
•由江 @5633037

©8012385 
卷142136

パウラ @8769065
リーツタ 卷 712014 

@650073
補欠役員 密 5653825
補欠役員 @795151

副会長、秘書、会計をこの中から選出します。次回の役員会で、

今年度の会費は以前と同じく 60mkで入会金も変わらず20mkと決定しました。 
会費は4月30日まで支払って下さい。会報やその他のお知らせは、会費を払 
って下さった方のみに送り唾す。

住所変更をした人は、秘書まで連絡して下さい。
Japanilaisen kulttuurin ystävät ry
PI 305^ 00101 Helsinki 10 まで。

会報の広告掲載について

1•会員がー、二行の広告を出すときは、無料。
2.いわゆる本格的な広告料は、

4分の1ページ...... 50mk
2分の1ページ...... 100mk
4分の3ページ...... 150mk
1ページ  200mk

訓しくは編集長まで問い合わせて下さい。



JOHTOKUNNAN KOKOONPANO VUODELLE 1987

Ronny Rönnqvist puheenjohtaja P. 595068

Yoshie Roppongi-Korhonen P. 5633037

Pirjo Kawata P. 8012385

Merja Tamura P. 142136

Paula Lappalainen P. 8769065

Riitta Rouhiainen P. 712014

Riitta Tateishi P. 650073

Akiko Aho varajäsen P. 5653825

Keiko Yoshizaki varajäsen P- 795151

Seuraavassa johtokunnan kokouksessa nimetään 
sihteeri ja taloudenhoitaja.

varapuheenjohtaja,

Jäsenmaksu on edelleen 60 mk. Myös liittymismaksu on entinen 
eli 20 mk.
Jäsenmaksu on maksettava 30.4« mennessä.
Jäsenlehteä ja muuta postia lähetetään vain jäsenmaksunsa 
maksaneille：

OSOITTEENMUUTOKSET sihteerille osoitteeseen: Japanilaisen 
kulttuurin ystävät ry P1 305 00101 Helsinki 1 〇»

Rivi-ilmoitukset tässä lehdessä 
Varsinaiset ilmoitushinnot ovat 

1/4 sivu 
2/4 sivu 

3/4 sivu 
4/4 sivu

ovat jäsenillemme ilmaisia, 
seuraavat;

50 mk
100 mk
1 50 mk
200 mk

Ilmoitusten ja mainosten 
neuvoja päätoimittajalta

laadinnasta

•
voit tarvitessa kysyä
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UUDENVUODENJUHLA
Juhla pidettiin torstaina tammikuun 15. päivänä ravintola "Kotossa". 
Tervetuliaispuheessaan puheenjohtaja Ronny Rönnqvist kertoi useita 
syitä siihen miksi viime vuosina pidettyjen pikkujoulujuhlien sijaan 
oli päätetty järjestää uudenvuodenjuhla ravintolassa: syksyllä ilmes
tyi suomeksi japanila inen keittokirja,tämän vuoden Hashi-lehden aihe 
on japanilainen ruokakulttuuri ja Helsinkiin on tullut Yokohaman li
säksi uusi japanilainen ravintola.
Yhdistyksen jäseniä ja vieraita ravintolaan oli saapunut parisenkym
mentä. Illan ateriaksi oli valittu "Koto Special： Ateria aloitettiin 
tofulia, soijasta tehdyllä valkealla hyytelöllä. Se oli erittäin hy
vää. Myöhemmin selvisi, että ravintola valmistaa sitä itse.
Seuraavaksi oli sashimia eli raakaa kalaa ja piparjuurta.Sen jälkeen 
oli vuorossa tempuraa, jossa oli jättiläiskatkarapuja, mustekalaa ja 
erilaisia vihanneksia. Tämän jälkeen tarjottiin yakinikua (viipaloi
tua häränlihaa ja vihanneksia), riisiä ja misokeittoa. Jälkiruoaksi 
oli vielä jäätelöä ja kirsikoita.
Ruoka oli todella hyvää.Ruokalaj it oli valmistettu hyvin huolella ja 
ne oli aseteltu kulhoihin ja lautasille kauniisti. Ruoka-astiat on 
tuotettu suoraan Japanista. Pieniä soijakannuja myöten kaikki astiat 
sopivat hyvin yhteen.
Onnellinen sattuma oli, että Hashin päätoimittajalla Pirjo-Riitta 
Kuusikolla oli mukanaan tulevan lehden artikkeleita. Saimme ruokai
lun lomassa kuulla esimerkiksi mitä tofu on ja miten sitä valmiste
taan. Tempuraa syödessämme Piki luki myös otteita Samppa Lahdenperän 
ja Kyllikki Villan kirjoittamasta "Matkailijan Japani"-kirjasta.

Syödessä ja vierustoverien kanssa keskustellessa ilta kului rattoi
sasti • Aterian jälkeen pelattiin Trivial Pursuit-peliä.Helena Walden, 
Tuulikki Ilvonen, Junichiro Okura ja Arto Malmberg olivat pelilaudan 
ääressä ja loput läsnäolijoista muodostivat neljä taustajoukkuetta« 
Tuulikki Ilvonen joukkoineen sai eniten pisteitä ja he voittivat pe
lin. Palkintona oli "yllätyspalkintoja"•
Ravintola "Koto" sijaitsee Fredrikinkadun ja Kalevankadun kulmassa, 
Kalevankatu 21:ssä. Ikkunassa on japanilaiseen tapaan muovimalleja 
listalla olevista ruuista.

Ravintola ei ole kovin iso.mutta se on viihtyisä. Ruokasalin lisäksi 
siinä on baarityyppinen ruokailutila ja erillinen kabinetti. Osan si
sustuksesta omistajat ovat tehneet itse.

"Koton" omistajina ovat Sho ja Kaisu Sasaki ja Keijo ja Sumiko Mikka
nen. Heillä kaikilla on kokemusta ravintola-alalta. Sho on ollut kok・ 
kina ja Sumiko on ollut Japanissa työssä veljensä omistamassa ravin
tolassa.

Sekä suomalaiset että japanilaiset ovat löytäneet "Koto"-ravintolan. 
Suomalainen asiakas on oppinut syömään japanilaista ruokaa: sashimi, 
sukiyaki ja tempura maistuvat hyvin. Raaka kalakaan ei enää tuota 
vaikeuksia. Japanilainen asiakas on mieltynyt ravintolan erikoisuu
teen, sushiin.

Ravintola on auki arkisin klo 11.00-22,00. Lounasaika on klo 11.00- 
15.00。 Lauantaisin ja sunnuntaisin ravintola on auki klo 13.00-22.00. 
P. 64608〇.

"Koto" tarkoittaa vanhaa pääkaupunkia ja se kirjoitetaan japaniksi： 
古都• Helena Gray
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新年会 

友の会の新年会は、1月15日（木）レストラン「古都」において催され志し 
た。会長のロニ・リョンクウ’イスト氏は冒頭の挨拶の中で、なぜ恒例のクリ 

スマス会を取り止めてこのような形の新年会を催すことになったのかという 

いくつかの理由を述べました。その理由としてフィン語による日本料理の本 
が昨秋出版されたということ、そして友の会の年鑑「橋」の今年のテーマと 

して日本の料理文化を取りあげたこと、さらにはヘルシンキに新しい日本料 

理レストランが誕生したことなどが挙げられ唾した。

当日友の会の会員とお、客様が20名程集凑りました。この日のメニューに選ば 
れたのは「古都スペシャル」でした。このコースメニューの初めに出てきた 

のは豆腐でした。これはたいへん美味しかったのですが、あとで聞いたこと 
によると、このレストランで作られたものなそうです。

次はさしみ、続いててんぷら、最後は焼き肉とごはんとみそ汁でした。さら 

にデザートとしてさくらんぽとアイスクリームが付き咬した。
食事はたいへんおいしく、それぞれのものが丹精込めて作られ、たいへんき 

れいな器に盛られていました。食器類も日本から直接もってきたそうです。 

日本の食器は、ちいさな醤油差しさえもすべて調和がとれていました。

幸いなことに「橋」の編集長のピキ•クーシッコさんは次号のための記事を 

持参してきており、食事の合間に、たとえば豆腐とはなにか、はたてん花ら 
を食べているとき、ピキさんはサンパ•ラハデンペラ氏とキュリッキ・ウ' イ 

ツランさんが著した「旅行者のための日本」のてんふらに関する一節を読ん 

でくれました。
:おいしいものを食べながら、また人々と話を交しながら楽しいひとときを過 

しました。食事の後はテレビでお染みのトうリウI＜イアル ブルスイットグ丁 
ムを楽しみました。まずヘレナ•ウ"＜アルデンさん、トウーリッキ・イルヴォ 

ネンさん、大倉純一郎氏、アルト・アルムベリ氏の四人に出てきてもらい次 

にこの四人がキャプテンになって全員が四つのチームにわかれました。結局 
トウーリッキ・イルヴォネンさんのチームが最高得点を得て、勝利を手にし 

tした。彼らには豪華な賞品が手渡されました。
レストラン「古都」はフレドウリンカトウのカレヴァンカトラの角にあり、 

住所はカレヴ・アンカトう21です。店のウィンドーには日本で:おなじみの料理 

のサンプルが陳列してあります。

レストランはそれほど大きくありませんが、たいへん落ち着いた雰囲気の店 

です。店内には普通のテーブルとイスの他に小さなカウンターもあり、また 
キャビネットもあります。内装も部分的にはオーナー自ら手掛けたそうです。 

古都のオーナーは左々木章、カイス夫妻それにケイヨ・ミッカネン、澄子夫 

妻です。彼らは共にレストランで仕事をした経験をもっています。章氏はコ 

ックですしまた澄子さんは日本で兄弟が経営しているレストランを手伝って 

いたことがあります。
レストラン古都は日本人にもフィンランド人にも良く利用されています。フ 

インランドの人たちも日本料理に慣れ親しむことでしょう。刺身、すきやき、 

てんぷら:などはたいへん美味しく、生魚もそれほど抵抗なく食べられるよう 

になり唾した。日本人にも古都特製のすしは人気があり底す。

開店時間は次の通りです。
平日:11：〇〇〜22 : 00 ランチサービス 11:〇〇〜15 : 00
土曜•休日:13 ： 00~22 : 00 
@646080

ヘレナ・ダレイ
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harjoittelu japanissa

Olin vuonna 1985 harjoittelemassa kahden kuukauden ajan osakalaises
sa Matsushita Electric Industrial Co.9 Ltd-nimisessä yhtiössä ja sa
in tilaisuuden kokea hiukan japanilaista arkipäivää.Koska harjoitte
lu tapahtui heinä- ja elokuussa, sain tietää millaisia olivat ulko
maillakin kuuluisat japanin kuuma kesä ja työntekijöiden lyhyt kesä
loma» Koska harjoittelu oli IAESTE:n (The International Accociation 
for the Exchange of Students for Technical Experience) teknillisten 
alojen opiskelijoille tarkoitettu, olin hyvin iloinen kun pääsin Ja
paniin harjoittelijaksi vaikka opiskelinkin pääaineena tähtitiedet
tä Helsingin yliopistossa»
Minusta tuntuu, että eräs hyvä tapa oppia ymmärtämään vieraiden mai
den elintapoja ja ihmisten ajattelutapaa, on elää tavallisen ihmi
sen elämää mahdollisuuksien mukaan vaikka vähänkin aikaa kyseisessä 
maassa» Minäkin opin nopeasti tuntemaan miten japanilainen arkielä
mä eroaa suomalaisesta»

Olin saanut Japanin IAESTE:1ta ohjeen tulla Japaniin saavuttuani 
heidän toimistoonsa käymään ja niinpä meninkin ensimmäisenä iltana 
mukaan heidän kokoontumiseensa ja sain Osakan IAESTE:n yhteyshenki
lön puhelinnumeron ja hyviä neuvojae Tämä yhteyshenkilö tulikin sit
ten minua vastaan Osakan Shinkansen-asemalle ja kuljetti tulevan 
harjoittelupaikan toimistoon asti, joten mitään ongelmia ei ehtinyt 
syntyä.

Opiskelin ensimmäisen viikon Matsushitan Overseas Training Centeris
sä yhdessä kuuden muun ulkomaalaisen harjoittelijan ja useiden Mat- 
sushitan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevien ulkomaalaisten 
kanssa»Opiskelimme Japanin historiaa, kieltä ja yhteiskuntarekennet- 
ta sekä Matsushitan liikeperiaatteita ynnä muuta yhtiöön liittyvää. 
Sen lisäksi teimme kiertoajelun Kiotoon, jolioin ylimääräisinä "op
paina" meillä oli mukanamme paikallisia Matsushitasso työskenteleviä 
ihmisiä, jotka olivat tulleet omana vapaapäivänään mukaamme» Osal
listuimme myös kuukausittaiseen juhlaan, jossa kunkin kansallisuu
den edustajat oli velvoitettu esittelemään omaa kulttuuriaan»

Toisella viikolla alkoi varsinainen harjoittelu Matsushitan keskus- 
tutkimuslaitoksen tietokonesovellutusten osastolla» Sain tutustua 
muun muassa minulle uuteen tietokonekieleen, CAD:iin (Computer Aided 
Design) ja tietysti japanilaiseen tutkimus- ja kehityslaitoksen 
toimintaan. Joskus minua harmitti pitkät työpäivät tietokoneen kans
sa ,kun laitoksen ulkopuolella olisi ollut valtavasti ainoalaatuis
ta nähtävää ja koettavaa. Mutta soinhan sen tilalle jotain hyvin ai
noalaatuista, sain kokea japanilaisen tavan tehdä työtä»

Jokainen aamu alkoi aamuvoimistelulla ja sen jälkeen kaikki lauloi
vat yhdessä yhtiön laulun kovaäänisistä tulevan musiikin ohjaamina. 
Tämän jälkeen joku työntekijöistä luki yhtiön perusperiaatteet, jot
ka kaikki toistivat kuorossa. Sitten seurasi vielä pieni aamupuhe, 
jonka kaikki vuorotellen pitivät. Kun kuunteli näitä puheita, huoma
si kuinka vapaasti japanilaiset kykenivät ilmaisemaan itseään julki- 
sesti• Siinä suhteessa suomalaisilla on vielä paljon oppimista»

Harjoittelun kestäessä ymmärsin vähitellen mihin Japanin taloudelli
nen kehittyminen on perustunut »Varmasti ahkeruus t kyky toimia tehok
kaasti yhteistyössä muiden kanssa ja yleisesti ottaen korkea koulu
tus ovat vaikuttaneet Japanin hämmästyttävään kehittymiseen.

Harjoittelun aikana asuin Matsushitan asuntolassa, joka oli tarkoi
tettu naimattomille miestyöntekijoille. Vaikka asukkaat olivat iäl
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tään kahdenkymmenen kahden ja kolmenkymmenen väliltä, asuntolassa 
noudatettiin tiukkoja sääntöjä muun muassa kotiintuloajän ja nais- 
vieraiden vierailujen suhteen, jotka Suomessa katsottaisiin kunkin 
yksityisasiaksi• Ehkä Japanin suuri väestötiheys pakottaa yhteisen 
edun nimessä suurempaan sääntöjen ja rajoitusten noudattamiseen 
kuin harvemmin asutuissa maissa. Ulkomaalaiselle paluu lapsuuden tai 
armeijan rajoitusmaailmaan oli joskus vaikeaa«

Kaikesta huolimatta päällimmäiseksi vaikutelmaksi jäi japanilaisten 
erinomainen kohteliaisuus ja ystävällisyys ulkomaalaisia kohtaan. 
Niin työtoverit kuin asuntolan ihmisetkin järjestivät meille ulko
maalaisille harjottelijoille juhlia ja lähtivät oppaaksemme läh
tiessämme illalla katsomaan perinteisiä japanilaisia juhlia. Sen li
säksi Japanin IAESTE oli järjestänyt meitä varten paljon ohjelmaa: 
tervetuliais- ja läksiäsijuhlat, keskustelutilaisuuksia, tutustumi
nen Osakan yliopistoon, yhteinen kesälomamatka vuoristoon ja niin 
edelleen. Näistä kaikista tilaisuuksista jäi hienoja muistoja.

On selvää, että elämä tai harjoittelu vieraassa maassa ei ole aina 
pelkkää juhlaa, mutta Japanissa harjoittelulla oli niin paljon hyviä 
puolia, että harjoittelusta muodostui kokonaisuutena erittäin posi
tiivinen kokemus. Voi vain toivoa, että myös japanilaisilla opiske
lijoilla olisi vastavuoroisesti mahdollisuus tulla Suomeen harjoit
telemaan. Samalla he ehkä voisivat oppia ymmärtämään suomalaista e- 
lämää ja ajattelutapaa«

Kalastaja-alus Osakan lahdessa. Puupiirros vuodelta 1835•
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KANSAINVALISYYSKASVATUSTA KOTONASI

Kansainvälisyyden voit kokea myös kotonasi. AFS-vaihto-oppilas per
heessä tuo uuden kulttuurin, uuden maailman kotiisi elävästi.

MEISTÄKÖ ISÄNTÄPERHE?

Ulkomaalainen vaihto-oppilas rikastuttaa koko perheen elämää. Kaikki 
perheenjäsenet pääsevät osallisiksi vaihto-oppilaan mukanaan tuomisto 
uusista näkemyksistä ja tavoista.Nykyään nuoriltakin edellytetään en
tistä enemmän kansainvälisyyden tuntemista. Mikä onkaan vaihto-oppi
lasta parempi tapa tutustuttaa lapset ja nuoret jo heidän omassa ko
dissaan kansainvälisyyteen. Tarkoitus on, että vaihto-oppilas on per
heen j äsen, ei vieras ja että hän osallistuu perheen arkielämään ja 
jokapäiväisiin touhuihin.

TAVALLISIA SUOMALAISIA PERHEITÄ

AFS etsii isäntäperheiksi aivan tavallisia suomalaisia perheitä. Aja
tuksesta kiinnostuneiden perheiden ei tule aristella isäntäperheiksi 
tarjoutumista siksi, että kotia pidetään liian pienenä, elämäntapoja 
liian vaatimattomina tai kielitaitoa liian heikkona. Vaihto-oppilas
han tulee tutustumaan meidän suomalaisten tapaan elää, meidän kult
tuuriimme. Färkeintä on, että perheellä on aito halu hyväksyä kotiin 
tuleva vaihto-oppilas tasaveroiseksi perheenjäseneksi.Varsinkin alus
sa vaihto-oppilas tarvitsee paljon apua käytännön asioissa ja hän 
tarvitsee myös runsaasti perheen tukea vaativassa sopeutumisessaan 
uuteen ympäristöön.

ERIPITUISIA ISÄNNYYKSIÄ

AFS:n kautta Suomeen tulee nuoria sekä kahdeksi kesäkuukaudeksi että 
koko lukuvuodeksi. Heti juhannuksen jälkeen saapuvat nuoret ovat pää" 
asiassa Yhdysvalloista. Koko lukuvuodeksi tulevat nuoret ovat hyvin 
kansainvälinen joukko - Yhdysvaltain lisäksi tulee nuoria Australiasi 
ta, Brasiliasta, Kanadasta, Perusta, Ranskasta» Saksan Liittotasaval
lasta, Islannista, Italiasta, Japanista, Hollannista ja Sveitsistä. 
AFS pyrkii huolellisella valinnalla ja perheisiin tutustumalla löytä
mään kunkin perheen elämäntapaan ja harrastuksiin mahdollisimman hy
vin sopeutuvan vaihto-oppilaan.

MIKÄ ON AFS?

AFS International/Intercultural Programs on kansainvälinen, poliitti
sesti sitoutumaton nuorisovaihtojärjestö, joka toimii tällä hetkellä 
73 maassa. Suomessa AFS on harjoittanut vaihto-oppilastoimintaa lähes 
40 vuotta. AFS-toiminta kaikkialla maailmassa pohjautuu osaksi vapaa
ehtoistyöhön. Jäsenet ovat entisiä vaihto-oppilaita, itse vuoden ul
komailla asuneita,jotka haluavat käyttää kokemustaan nuorempien vaih
to-oppi lassukupol vien hyväksi.

AFS pitää hyvin tärkeänä, että me suomalaiset osoitamme kuulua vie
raanvaraisuuttamme ja tarjoamme ulkomaalaisille nuorille mahdollisuu
den tutustua suomalaisuuteen. Olemmehan varsin innokkaita lähettämään 
nuoremme ulkomaille vaihto->oppilaiksi•
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Tällä hetkellä Suomessa on kaksi japanilaista vaihto-oppilasta: Hiro- 
mi, 17-vuotias tyttö Toriden kaupungista, on Muoniossa ja Takayoshi, 
17-vuotias poika Funabashista Tokion läheltä, on Oulussa.

Lukuvuodeksi 1987-88 Suomeen tulee noin 55 teini-ikäistä nuorta, hei
dän joukossaan on myös kaksi japanilaista. Nuoret saapuvat Suomeen e- 
lokuun lopulla ja he palaavat kotimaahansa seuraavan vuoden heinä
kuussa.

MASATOSHI ANDO on tammikuussa 17- 
vuotta täyttänyt tokiolaispoika. 
Perheessä on isän ja äidin lisäksi 
20-vuotias Mariko ja 14-vuotias 
Mayumi.
Masatoshi harrastaa hölkkäämistä 
ja uimista ja hän on kiinnostunut 
ajankohtaisista tapahtumista.

TOMOKO ONISHI on 18-vuotias tyttö 
Kobesta. Tomokolla on kaksi veljeä, 
19-vuotias Toshimitsu ja 18-vuotias 
Kenji.
Tomoko soittaa pianoa ja trumpettia, 
pelaa baseballia ja kutoo.

Jos sinä, JKY:Iäinen, olet kiinnostunut ottamaan vaihto-oppilaan per
heeseesi niin lisätietoja ja ilmoittautumiskaavakkeita saat AFS:n toi
mistosta. Osoite: Iso Roobertinkatu 3-5 E 58 00120 Helsinki, puhelin
90-643306. Toimisto on avoinna ma-pe klo 8.30-16.3〇.
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"JAPANIN MATKA PINTAA SYVEMMÄLLE"

Tampereen Suomi-Japani yhdistys ry järjestää matkan Japaniin 10.4.- 
22.4.1987.Matkalle voivat osallistua muutkin kuin Suomi-Japani yhdis
tysten jäsenet.

"TIETOISKU NOUSEVAN AURINGON MAAHAN"

Nyt sinulla on loistava tilaisuus ottaa selkoa todellisesta Japanista. 
Tällä matkalla tutustutaan pintaa syvemmälle japanilaiseen kulttuu
riin ja elämänmuotoon niin miljoonakaupungeissa kuin turistireittien 
ulottumattomissa. Kaksiviikkoisen matkan kohteina ovat Tokio, Kioto, 
Osaka ja Nogoya. Nagoyassa on mahdollisuus vierailla maailman suurim
piin kuuluvassa Toyotan autotehtaassa.

Matkan hinta on 12.500 mk.

Hintaan sisältyy:
-lennot Finnairin koneella Helsinki-Tokio-Helsinki
- ensimmäisen luokan majoitus ilman aterioita Tokiossa, 

Nagoyassa ja Osakassa
-Kiotossa majoittuminen ja ateriat japanilaistyylises

sä hotellissa, ryokanissa
-kuljetukset "Hikari"-pikajunalla Tokio-Nagoya-Osaka
-suomen kieltä hallitsevan ja Japanin olosuhteet tun

tevan oppaan palvelut

AIKATAULU：

Pe 10.4. lähtö klo 19.20 Heisinki-Vantaan lentoasemalta
La 11.4. saapuminen Tokioon klo 14.55

majoittuminen Tokion Ginza Dai-ichi hotelliin
Su 12.4. tutustuminen Tokioon

majoitus sama kuin edellä
Ma 13.4. "Hikari"-pikajunalla Tokiosta Nagoyaan

sään suosiessa kuuluisa Fuji-vuori näkyy hyvin
Nagoyassa majoitus kaupungin laadukkaimmassa hotellissa

Ti 14.4. tutustuminen Toyotan tehtaisiin sekä mahdollisesti vie
railu japanilaisessa perheessä

Ke 15.4. "Hikari"-pikajunalla Nagoyasta Kiotoon 

majoittuminen ryokanissa (japanilainen kylpy, paikalli

sen ruoan ja saken nauttiminen, yöpyminen tatamilla)

To 16.4. kiertomatka Kiotossa - tuhansien buddhalais-temppelien 
kaupungissa 
majoitus sama kuin edellä

Pe 17.4. viivytään Kiotossa
ohjelma on vapaa, yhteisruokailu ryokanissa

majoitus kuten edellä

La 18.4. sama ohjelma kuin 17.4.
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Kaikki kellonajat ovat paikallisia.

Su 19.4. "Hikari"-pikajuna11a Kiotosta Osakaan 
majoittuminen ensimmäisen luokan hotellissa

Ma 20.4. kiertomatka Osakassa 
majoittuminen sama kuin edellä

Ti 21.4. lentäen Osakasta Tokioon 
majoitus ensimmäisen luokan hote11issa

Ke 22.4. lähtö Tokiosta Suomeen klo 10.00
saapuminen Helsinki-Vantaon lentoasemalle klo 16.50

MUITA TIETOJA!
Lämpötila Japanissa huhtikuussa on 
vaatetta on kuitenkin syytä ottaa

noin 10°C - 25*C, mutta lämmintä 
mukaan. Myös sadevarusteita on hy

vä olla mukana.
Kirsikan kukkimisaika on huhtikuussa ja se kestää noin 
Japanin valuutta on jeni. Yksi jeni on noin 0.030 mk. 
Hintataso on suunnilleen sama kuin Suomessa.

viikkoa.

Hotelliaamiainen maksaa noin 50 mk・

TIEDUSTELUT：
Lisätietoja matkasta antavat Jukka Tuomisto p. 931-491390 (koti) ja 
Tiina Järvinen, Tampereen AREA, p. 931-35100.
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Japani radioaalloilla

Seuraavan kerran kun kaukokaipuu ( tai koti-ikävä ) iskee, avaa 
radio. Jos radiosssasi on lyhytaaltoalueet ( SW ) voit kuunnella 
esimerkiksi seuraavia lähetyksiä.

Kello Lähettäjä Kieli Taajuudet (kHz) Kuuluvuus
00:00-01:00 NHK Japani 9645 2
01:00-02:00 NHK Englanti 9645 2
09:00-10:00 NHK Englanti 15230 3
10:00-10:30 NHK Japani 15230 3
13:00-13:50 Deutsche Japani 9560, 9670 3

Welle 11865 4
17:00-18:00 NHK Englanti 17780 1
18:00-19:00 NHK Japani 17780 〇

Ylläolevassa taulukossa kellonajat tarkoittavat suomenaikaa, NHK
on Nippon Hoosoo Kyookai ( Japanin YLE ) , Deutsche Welle on 
saksalainen ulkomaanpalveluasema joten sen ohjelmat käsittelevät 
asioita lähinnä Länsi-Saksan ja Euroopan näkökulmasta. Kuuluvuus 
on kirjoittajan käsitys aseman tyypillisestä kuuluvuudesta 
asteikolla 〇- 5 , missä 〇 ei kuulu , ja 5 kuuluu kuin 
paikallisasema. Asemien kuuluvuus saattaa vaihdella päivittäin 
suuresti. Lähetystaajuuksia vaihdetaan toisinaan.

Uutiset ovat keskeinen osa ohjelmantarjontaa molemmilla asemilla. 
Niinpä lähetykset yleensä alkavat ja päättyvät uutisiin. NHKn 
lähetyksissä ovat vallalla asiaohjelmat, joissa joku ( sensei?) 
esittää vankan näkemyksensä asioista. Osansa lähetyksistä saavat 
kuitenkin myös ohjelmat joissa käsitellään asioita kevyemmin.

Deutsche Welle noudattaa tyypillistä ulkomaanpalveluaseman kaavaa, 
ja sitä kuunteleekin mielellään. Aseman japaniakin on mielestäni 
helpompaa ymmärtää kuin NHKn japania.

NHK lähettää myös japaninkielen oppitunteja, ainakin tiistaisin ja 
torstaisin englanninkielisten lähetysten loppupuolella. Torstain 
lähetys on tarkoitettu pitemmälle ehtineille.

Ylläolevien lähetysten pitäisi kuulua suhteellisen vaatimattomalla 
radiolla. Itselläni on vain SONYn paremmanpuoleinen matkaradio,ja 
antennina parvekkeelle vedettyä johtoa. Mitään HiFi-tasoa ei 
kuitenkaan saavuteta minkäänlaisilla laitteilla.

Jos lähetykset kuuluvat huonosti tai eivät ollenkaan ja sinulla on 
antennina vain radion oma piiska-antenni, kiinnitä antenniin tai 
radiossa mahdollisesti olevaan antenniliitäntään johtoa 
antenniksi. Johdon olisi oltava ulkona, ja mieluiten suoraksi 
vedettynä. Kaikki yllämainitut lähetykset tulevat etelästä, joten 
antennin olisi oltava talon eteläpuolella. Mitä pitempi johto, 
sitä parempi, mutta jo 5m voi tehdä suuren parannuksen. Sopivassa 
paikassa asuvat voivat tehdä parempiakin antenneja, mutta jätän ne 
tässä käsittelemättä.

Radioasemat ovat yleensä kiitollisia saamastaan palautteesta, ja 
niitä voi pyytää lähettämään esimerkiksi ohjelmatietoa. Jos haluaa 
jotain suurempaa, kuten esimerkiksi NHKn japanin opetusmateriaalia 
on syytä liittää mukaan IRC kuponkeja, joita saa postista.

Karri Hartonen
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JAPANIN KULTTUURIHISTORIAn kurssi pidetään Helsingin yliopistossa ke
vätlukukaudella 1 987.
Luennot ovat tiistaisin klo 12-14, Mariankatu 11,luentosalissa 1,ja 
perjantaisin klo 13-15 Hallintorakennuksessa (Hallituskatu 8), semi, 
naarihuoneessa 23.
Luennoitsijana on FK Pirjo-Riitta Kuusikko, puh• 90-745756.

Muutkin kuin yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssiin.

OHJELMA:

27.1. Japanin kansan esihistoriasta 
Jomon» Yayoi ja Kotun-kaudet

30.1• Japanin synty: myyttiä ja historiaa
3*2. Kamin-palvontakultti
6.2. Kiinalaisuuden tulo Japaniin

10.2» Kungfutselaisuus
13*2. Buddhalaisuus

Kirjoitustaidon omaksuminen ja kehitys
NARA-KAUSI (710-794)

Poliittiset tapahtumat
17.2. Yhteiskunnalliset olot

Taiteet
20.2. Kirjallisuus (tanka-runous)

HEIAN-KAUSI (794-1185)
Poliittiset tapahtumat ja yhteiskunnalliset olot

24.2. Heian-kyo, nykyinen Kioto
27.2. Uskonto
3.3. Kirjallisuus (Genji monogatari)
6.3. Taide

10.3. KAMAKURA-KAUSI (1185-1333)
Sotilashallinnon perustaminen, feodalismin kosvu

13.3. Uskonto (zen) ja taide
17.3. Kirjallisuus

MUROMACHI-KAUSI (1333-1568)
Täydellistä feodalismia, Ashikaga-shogunit

20.3. Uskonto ja taide, japanilaisen esteettisen perinteen 
kiteytyminen Higashiyama-kaudella

24e3. Kirjallisuus, no-teatteri
27.3. Totaalista sodankäyntiä sengoku-kaudelle (1467-1568) 

Ensimmäiset länsimaiset kontaktit
MOMOYAMA-KAUSI (1568-1600)

Värikästä elämää ja suurellista taidetta feodaalilinnoisso
31.3. EDO-KAUSI (1600-1868)

Politiikka, hallinto, talous
3.4. Samurai-kulttuuri - chonin-kulttuuri
7.4. Kirjallisuus, henkiset virtaukset,loppuajan taloudellinen 

umpikuja
10.4. Siirtymäkausi ja Meiji-uudistus

MEIJI-KAUSI (1868-1912)
Japanin avautuminen ja modernisoituminen

14.4. Meiji-kauden kirjallisuus
TAISHÖ-KAUSI (1912-1926)

Levottomuutta ja liberqlismia
24.4. SHOWA-KAUSI (1926- )

Patriotismia 30-luvulla, Tyynen meren sota, täydellinen 
antautuminen

28.4. Sodan jälkeinen Japani
5.5. Kuulustelu
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METSO - TAMPEREEN UUSI PÄÄKIRJASTO

Tamperelaiset ovat innolla ot
taneet vastaan uuden kaupungin
kirjastonsa, joka tällä hetkel
lä on Suomen kuuluisin ja eni
ten keskustelua herättävä ra
kennus. Kahdeksan ensimmäisen 
aukioloviikon aikana on käynte
jä rekisteröity 280 000 ( Tam
pereella on asukkaita 170 000 ) 
ja joka viikko on iImottautunut 
lähes 400 uutta lainaajaa. Vii
kossa kirjastossa vierailee 
40-50 opastettua ryhmää. Tätä 
vauhtia hyllyt ammottavat kohta 
tyhjinä ja kirjastonjohtaja 
Tuula Martikainen toivookin, et
tä käyttäjät ymmärtävät, ettei
vät kokoelmat ole uudistuneet 
uuden kirjastorakennuksen veroi- 
sesti ・

Ihminen -luonto

Rakennus on kaunis. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. 
Arkkitehtikilpailun voittaneen työn nimenä oli 'Soidinmenot', joka nyt on muun
tunut metsoksi. Kirjastoon mennessään kaupunkilaiset sanovatkin menevänsä met
soon. Rakennus symbolisoi ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuutta. Idea ei hahmo
tu alhaalta kadun tasolta. Ilmakuvasta, ylhäältä nähtynä rakennus on kuin met
son siiveniskut hangella. Kosmisen ulottuvuuden rakennukseen tuo kupoli, raken
ne ja aihe, jota aikaisemminkin on käytetty kirjastorakennuksissa. Esim. Hel
singin yliopiston pääkirjastossa (1840), jota pidetään arkkitehti C.L. Engelin 
kauneimpana luomuksena, on kupoli. Nyt rakennettu kupoli eroaa aikaisemmin ra
kennetuista siten, että sitä on kallistettu ja sen kaltevuuskulma on sama kuin 
maan akselin kaltevuuskulma kiertoradan suhteen.

Lemmikinsinistä - vanamonpunaista

Kupoli on sisältä maalattu siniseksi ja sen ai le kävijä tulee astuessaan pää
ovesta sisään, tilaan, joka ei tunnu suurelta ja josta on helppo suunnistaa ha
luamalleen osastolle. Tätä kävijät ovat pitäneet hyvänä ratkaisuna: ensivaiku
telmalla kirjasto ei tunnu suurelta. Sisääntuloaulasta avautuu kolme osastoa: 
lasten osasto, aikuisten osasto ja käsikirjaosasto. Lasten osastolla on hylly
jen päällä Pietilöiden suunnittelemia eläinhahmoja. Aikuisten osaston mukava 
nojatuoli on tälle osastolle pienennetty lasten kokoon. Yleensäkin lasten toi
veita on haluttu kuunnella osastoa suunniteltaessa. Lapsia varten on myös nuk- 
keteatteritila, jonka rakennusnormien vaatiman vesipisteen ympäri Ile on tehty 
pieni kaapisto ja tiskipöytä, joka saa lapset ihastuneina huokaamaan:'Voi, kun
pa saisi tiskata!' Käsikirjaosastolla on monta rauhallista lukusoppea ja luku- 
sai i, joka on kirjaston kauneimpia tiloja.
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Kirjasto - monitahoinen kide

Rakennus on kolmikerroksinen ja päätilat ovat toisessa kerroksessa. Pohjaker
roksessa on luentosaleja ja tiloja, jotka on vuokrattu työväenopistolle ja Tam
pereen kamerakerhoiIle. Tähän kerrokseen tulee myös luonnontieteellinen museo, 
joka avataan ensi vuonna. Kolmannessa kerroksessa on viihtyisä kahvila, josta 
on tullut suosittu kohtaamispaikka, musiikkiosasto sekä virkailijoiden työtilo
ja. Kaunis näkymä aukeaa kirjastonjohtajan huoneeseen kuuluvalta sisäparvek- 
keelta yli toisen kerroksen hyllyrivien. Tässä ylimmässä kerroksessa on myös 
konserttisali, jonka akustiikka on muunneltavissa käännettävin paneeliseinin 
(arkkitehti Alpo Halme) sen mukaan onko kuulijoita paljon vai vähän ja käyte
täänkö salia puheen vaiko musiikin esittämiseen.

Tamperelaiset ovat syystä ylpeitä tästä kauniista ja hyvinsuunnitellusta raken
nuksesta, johon sekä virkailijat että käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Pirkko Kuisma

黒らいちょう——タンペレの新しい図書館

タンペレの人たちは、目下のところフィンランドで一番有名な、また最も 
話題にのぽっている新しい図書館を心から歓迎しています。最初の八週間で 

図書館の登録者はなんと28万人にのぼり（タンペレの人口は17万人）、毎週 
400人くらいの新しい借り手が登録してゆきます。tた図書館には週に40〜 
50組のガイド付きの団体見学者が訪れ唾す。この割でいくと図書館の棚が空 
になってしまいそうです。図書館長のトウーラ・マルティカイネンさんは、 

図書館の建物は新しいけれどその中の図書は新しく揃えたものではないこと 

を利用者の人たちに理解してほしいと述べています。

人間—自然

建物はたいへん美しいものです。建築家のライリとレイマのビエティラ夫 

妻が設計したものです。設計コンクールで優勝したときの作品名は「結婚の 

踊り」でしたが、今では黒らいちょうに変わってしまい落した。町の人たち 

は図書館に行くのに、黒らいちょうに行こうと言っているくらいです。この 

建物は人間と自然との調和を象徴していほす。この構想は道路の高さの所か 

らは認・めることができません。高い所から見るとこの建物は、ちょうど黒ら 

いちょうが羽を広げたようなデザインになっています。あるテレビのインタ 
ヴ・ユーでレイマ・ピエトウラはこのように話してました。広大な規模の建物 

は以前も図書館の建物に使用されたことのあるドームを取り入れています。 

たとえばC.L•エンゲルが設計したたいへん美しい建物であるヘルシンキ大学 

の図書館にもドームがありほす。しかしこの図書館のドームは以前のものと 
は異なって、傾いており、その傾斜角は地球の軌道に対する地球の軸の角度 

になっているそうです。
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ドームは内側が青く塗られており、利用者は入口からまずそこに入ってき 
ます。その場所は、それほど大きく感じられず、簡単に行きたい所を見つけ 

出せるように左っています。そのように初めの印象では図書館自体それほど 

大きく感じられません。ロピーからは子供のための部分、大人のための部分 

図書を調べたり、閲覧したりする部分の三つの部門に行くことが出きます。 

子供部では本棚の上にピエティラ夫妻がデザインした動物の形をしたものが 

のっています。また大人用の部屋にあるすわりごこちの良い肘掛け椅子をち 

ようど子供のサイズに合わせたような椅子がおいてあります。また、子供の 
ために人形劇の場所もあります。建築規準によってそこには水道が引かれて 

いなければならず、そのまわりには小さな戸棚や調理台までついています。
「ここで皿洗いをしたいなア」と子供たちはため息交じりで言うことでしょ 

う。閲覧室は静かに読書できるたくさんの区切られた机や、読書室左どもあ 
りこの図書館の中でも美しい所です。

図書館一多面的なクリスタル

この建物は三階建てで、主になる階は二階です。一階は講義室や、成人学 
校やタンペレ写真クラブに貸している部分があります。またこの階には自然 

科学博物館ができますが、開館は来年の予定です。三階には居ごこちの良い 

カフェがあり、そこから待ち合わせにはもってこいの場所、そして音楽部門 

職員のための部屋へと続きます。図書館長の部屋のあるあたりのバルコニー 

からは二階の書棚が見渡され、たいへん良い眺めです。またこの階にはコン 

サートホールがあり、パネルの壁（建築家アルポ・ハルメ）を動かすことに 

よって音響を加滅することができます。すなわち、観客の多少によって、t 

た講演に使うのか音楽会に使うのかによって調節できるわけです。タンペレ 

の人たちはこの美しいそしてすばらしい建物を誇りとし、利用者もまた職員 

も大いに満足していることでしょう。 ピルツコ•クイスマ
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KIVIÄ PUULAUDALLA (ELI PELI NIMELTÄ GO)

Kello kymmenen illalla, krouvi Puotinharjussa, yhdessä pöydässä kaksi 
miestä pelaa lautapeliä. Vaalean puulaudan päällä on litteitä mustia 
ja valkoisia kiviä epäsäännöllisissä ryhmissä ja riveissä.Kuviot hoh
tavat himmeässä valossa. Joku kävelee ohi ja pysähtyy:

■ Mikäs peli toi on? Näyttää aika jännältä. 
-Se on go.

Päivällä kirjastossa nuori mies on lainaamassa kasan kirjoja. Kirjas
tonhoitaja osoittaa hänen takinrintomustaan ja kysyy:

-Mikäs merkki tuo on?
-Se on go.
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Go on 4.000 vuotta vanha strategisesti ja taktisesti erittäin vaikea 
lautapeli. Se on alunperin lähtöisin Kiinasta mutta tämän vuosituhan
nen aikana se on noussut Japanissa kansallispelin asemaan•Nykyään go
to pelataan kaikkialla maailmassa ja sen suosio lisääntyy koko ajan.

Gon säännöt ovat sangen yksinkertaiset ja helpot oppiat mutta pelin 
taktisten kuvioiden ja strategisten arvojen hallitseminen tarjoaa 
älylle loputtoman haasteen. Gon teoriaa - taktiikkaa ja strategiaa - 
on kehitetty jo tuhansia vuosia eikä täydellisyyden saavuttaminen ole 
vielä lähelläkään.

Kiviryhmien "eläminen ja kuoleminen" on hyvä esimerkki gon perusteis
ta. Se on sinänsä yksinkertainen, mutta siitä voidaan tehdä ongelmia, 
joiden taso vaihtelee helposta lähes mahdottomaan. Alapuolella on pa
ri helppoa tehtävää; voiko musta elää?

Kuvassa 1 mustan ryhmä on täysin kuollutt kuvassa 2 se elää, jas mus
ta pääsee pelaamaan pisteeseen A.Samaten valkea voi tappaa mustan pe
laamalla samaan pisteeseen.

Go on lähtökohdiltaan vain yksi monista peleistä, mutta niin kuin gon 
yksinkertaisista säännöistä kasvaa äärettömän monimutkainen strate
gisten ja taktisten kuvioiden labyrintti, myös itse peli on kasvanut 
perinteen ja ajatustapojen ilmentymäksi• Go-laudalla on analysoitu 
Kiinan vailankumouksellisten sissitaktiikkaa; gon pelitermit soveltu
vat hyvin myös yhteiskunnan ja yksilön tilojen ja liikkeiden kuvaami
seen. Parisataa vuotta sitten go oli pakollinen oppiaine Japanin so
tilasakatemiassa.

Gota voi pelata monella tavalla: hitaasti tai agressiivisesti, tasa
painoisesti tai häilyvasti.Pelitäpä heijastaa pelaajien luonteen mus
tiin ja valkoisiin kiviin. Käyttäytyminen pelilaudan ääressä kertoo 
käyttäytymisestä muuallakin. Go on monelle pelaajalleen ammatti ja 
elämän tarkoitus, toisille taas harrastus ja älyllinen leikki.

Harrastuksenakaan go ei aina ole vähäinen.Tarina kertoo miehestä, jo
ka kirosi sen päivän jolloin hän oppi tuntemaan gon - sen jälkeen hä
nen aikansa ei oikein riittänyt mihinkään muuhun...
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Suomessa goto pelataan lähinnä Helsingin Go-kerhossa. Tällä hetkellä 
kerhossa on neljä dan-luokan pelaajaa ja kymmenkunta kyu-tason pelaa
jaa.Kerhon peli-illat pidetään säännöllisesti Itäkeskuksen monitoimi
talossa* Turunlinnantie 1:

tiistaisin klo 18.00-21.30 ja 
torstaisin klo 20.00-21.30

Gon säännöt ja alkeet voi opetella vaikkapa kirjoista "Pelien kirja" 
tai "Maailman pelit ja leikit". Kaoru Iwamoton "Go for Beginners" on 
hyvä oppikirja aloitteleville gon pelaajille. Go-kirjoja on julkaistu 
englanniksi jo melkoinen määrä.Kirjoista ja pelilaudoista saa tarkem
paa tietoa go-kerhostaB

Vesa Laatikainen

Tämä merkki on "go".
Kalligrafia: Yoko Kobayashi
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HARRASTUSPIIRIT
RUOKAPIIRI kokoontuu lauantaina maaliskuun 21• päivänä klo 15-18.
Valmistamme Misako Gustafssonin johdolla MAZEGOHAN-riisiruokaa, pais
tettua kalaa soijakastikkeella ja GOMA AE eli vihanneksia sesamkastik- 
keessa.

Aikaisemman tavan mukaan jaamme ruoka-aineista koituvat kulut osanot- 
tajien kesken. Keittiön vuokran maksaa JKY.

Paikkana on Martta-yhdistyksen opetuskeittiö Uudenmaankatu 24 3. ker
ros,» Perille pääsee raitiovaunuilla 3 B, 3 T ja 10 sekä bussilla 14.

Ilmoittautumiset etukäteen Misako Gustafssonille mieluimmin iltapäivi
sin klo 13:n jälkeen p« 67672〇•

Tervetuloa kaikki ruoanlaitosta kiinnostuneet：

KALLIGRAFIA-piiri kokoontuu lauantaina maaliskuun 14. päivänä ja huh
tikuun 11.päivänä klo 11.30-13.30 Porthanian (Hallituskatu 11-13) 
luentosalissa 220 (2. kerros)• 
Opettajana on Yoko Kobayashi. 
Tarkempia tietoja saa numerosta 746746.

SHOGI-piiri kokoontuu maaliskuun 14. ja 28. päivinä sekä huhtikuun [1. 
päivänä klo 15.00-18.00 Seisuke Okadan luona Ita-Pasilassa, Opastin- 
silta 2 B 63.
Soittakaa tulostanne etukäteen p•14427〇»

Shogi-piirillä on käytettävissään tietokone. Tervetuloa kokeilemaan： 
JKY:n kirjastossa on kolmisenkymmentä shögi-peliä käsittelevää kirjaa.

IKEBANA-piiri kokoontuu Porintie 5:ssä kuukauden 1• sunnuntaina klo 
17.00-20.00.
Japanilaista sivellinmaalausta hiilellä ja kasvisperäisillä vesivä
reillä voi opetella NIHONGA-piirissä Porintie 5:ssä kuukauden 3. sun
nuntaina klo 17.00-20.00.
Nihonga—piiriin ja kukkienasettelupiiriin ilmottaudutaan etukäteen 
Ravi Gunnelille p. 555304.

Yhdistyksellä on mahdollisuus vuokrata Porintie 5:ssä (G-porras,puis
ton puolelta sisään) olevaa kerhohuonetta. Huoneeseen tulee vesi ja 
siinä on keittomahdollisuus.
Porintie on Munkkivuoressa»Katso tarkempi sijainti Helsingin puhelin
luettelon kartasta no 24.
Munkkivuoreen pääsee busseilla 18 (Kruunuhaka—Komppi—Munkkivuori)*36 
(Simonkenttä-Pajamäki) ja 52 (Toukola-Oulunkylä-Munkkiniemi)•
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趣味の情報

サークル活動だより

料理サークルは3月21日（土）午後3時から6時にグスタフソン美砂子先生の 

指導により、まぜ御飯、魚のフライ、ごまあえを作ります。

これ宜で通り材料費は参加者の人数割り、会場費は友の会が持ちます。

会場はマルツタ・ウフディストウス3階 の 料理 教室（Uudenmaankatu 24） で
市電3B、3T^10又はバス14番が便利です。

参加申し込み、問い合わせはダスタフソン美砂子さん（卷67672〇）まで、午 
後1時以降に電話して下さい。

書道サークルは3月14日（土）と4月11日（土）の午前11時30分から1時30分 

にポルタニア（Halliituskatu 11- 13） 220号室（2階）で練習します。

先生は小林陽子さんで、詳細は彼女（卷746746）に問い合わせて下さい。

将棋サークル

将棋サークルでは今年度より日本製コンピューターによる対戦が可能になり 

ました。コンピューター相手に実力を試みてみたい人はぜひどうぞ。又友の 

会の図書館に将棋サークルより書籍を約30冊寄附しました。自由に借りて読 

んで下さい。

例会は以下の通りです。

3月14日、3月28日、4月11日 岡田誠介宅 務144270
いずれも午後3時より。参加希望者はあらかじめご連絡下さい。

生花サークルはPorintie 5で毎月第1日曜日午後5時〜7時に集まっています。 

日本画サークルも同所で毎月第3日曜日に水墨画を練習しています。

生花サークル、日本画サークルに参加したい人は、あらかじめラビ・クンネ 

ル（瑟555304）まで連絡して下さい。

又友の会ではPorintie 5の娯楽室（Gの門を庭から入る）を借りています。 

他のサークルもこの会場を使えますので、ラビ・グンネル・まで連絡して下さ 
い。Porintieは Munkkivuoriにあり電話帳P・24に 詳しい 地図 が あります。 

バスなら18ヽ36、52番が便利です。
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KIELIPALLO

Japanin kielen harrastuspiiri kokoontuu torstaisin Hiroyuki Tanigu- 
chin luona 12.3., 2.4., 30.4. ja 14.5。

Yoshie-Roppongi-Korhosen luona piiri kokoontuu maanantaina 23.3. ja 
25.5.
Hiroyukin osoite on Kauppakartanonkatu 16 J 125 00930 Helsinki 93
(p. 332527) ja Yoshien osoite on Kalaneettitie 1 B 50 00420 Helsinki 
42 (p. 5633037).

Suomen kielen harrastuspiiri kokoontuu Juha-Petri Tyrkön luona lauan
taina 11.4. ja 25.4. Osoite on Jämeräntaival 7 B 264 02150 Espoo 15
(Po 4682808).
Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ennakkoilmoittautumista ei tar
vitse tehdä.

Juha-Petri Tyrkkö / Keiko Yoshizaki
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言葉のボール

日 本 語互3月12日、4月2日、4月30日、5月14日

谷口ひろゆき宅 瑟332527

3月23日、5月25日
六本木コル ホネン由江宅 @ 5633037

フィンランド語匚＞4月11日、4月25日 
ュハ・ペトリ=トウルッキョ宅 @ 4682808

※開始時刻はいずれも午後6時からで、予約なしで突然押しかけて行っても 
OKです。

スウェーデン語こ＞3月28日、5月9日 

ヨスタ・グスタフソン宅 瑟676720 
Haahkatie 14 B 28 00200 HKI

※どちらも土曜日、午後3時からです。参加希望者はあらかじめご連絡下さい。

RUOTSIN KIELEN HARRASTUSPIIRI kokoontuu maaliskuun 28. päivänä 
ja toukokuun 9. päivänä klo 15.0〇• Osoite: Haahkatie 14 B 28 00200 
Helsinki 20 (Lauttasaari)•

Ennakkoilmoittautumiset Gösta Gustafssonille p. 67672〇•

Yhdistyksen KIRJASTO on keväällä auki 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 lainaamasi 
kirjati

図書館から

友の会図書館は今春、特に開館日を設定せず、予約により利用していただく 
ことになり咬した。リーツタ・ロウヒアイネン卷712014まで連絡して下さ 

い。貸出期間は1ヶ月です。忘れずに返しぎしょう。

TARVITSETKO KIRJOITUSKONETTA?
ADLER-merkkinen kirjoituskone on lainattavissa. Tiedustelut: Ravi Gun
nel p. 555304.

タイプライターを貸します

アドラー （ADLER）のフィンランド語用タイプライターが必要な方は、ラビ・ 

グンネル ©555304まで連絡して下さい。無料で借りられます。
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KULTTUURIVINKKEJÄ

Uudella Steinerkoululla järjestetään sunnuntaina maaliskuun 29. päivä
nä "KANSAT KOHTAAVAT" -tapahtuma.

Klo 12-14 on kansainvälinen kansanmusiikkitapahtuma»

Klo 14-17 on avoinna eri ulkomaalaisyhdistysten basaari. Myytävänä on 
muun muassa pääsiäiseen liittyviä tavaroita ja ruokia sekä arpoja» 
JKY:llä on oma pöytä.

Tapahtumapaikka on Ruskeasuolla, Paraistentie 3：ssa. Perille pääsee 
kaikilla Mannerheimintietä kulkevilla busseilla ja raitiovaunulla 1 〇, 

Pois jäädään Tilkan sairaalan pysäkillä. Pysäkiltä on lyhyt kävelymat
ka koululle.

ARTIKKELIT

Japanilaisesta uudenvuodenjuhlasta on kirjoitettu KOTILIEDEN numeros
sa 24 (19.12.1986) otsikolla "Vuoden iloisimmat juhlat Intiassa ja Ja
panissa". Japania käsittelevä teksti perustuu suurlähettiläs ja rouva 
Shotaro Takahashin haastatteluun.

Postipankin asiakaslehti OMA MARKKA 1/1987 kertoo ainuista artikkelis
saan "Katoava karhukansa AINUT". Teksti perustuu omakohtaisiin koke
muksiin. Lähteenä on käytetty myös Ilmari Vesterisen kirjoittamaa kir- 
jaa "Japanin kansankulttuuri".

JAPANILAISIA ASTIOITA MYYTÄVÄNÄ：

Maastamuuton takia myydään japanilaisia astioita. 
Jonkinverran on myös suomalaisia huonekaluja.

Lähemmät tiedot saa rouva Ishiokalta p. 4521514 (japaniksi 
ja englanniksi)•
Osoite s Lahnatie 7 B 10 02170 Espoo (Haukilahti)•
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文化情机

世界の人々が集まります!

スタイナー・スクールでは来たる3月29日に「世界の人々の集い」を催しま 
す。12時〜2時に国際音楽コンサート、2時〜5時に国際団体によるバザール 

を行ないます。出し物は例えばイースターにちなんだ品物や食物などで、 

友の会も出店します。
会場 は Ruskeasuo の Paraistentie 3です〇マンネルへイム通りを通る 

すべてのバスか市電1〇番に乗りTilkka病院前で降りると、そこから学校ま 

ではすぐです。

日本の食器売ります

普段用からちょっとした来客用まで数多くあります。（セットの小皿、中皿 
小鉢、茶碗...... ）その他フィンランドの家具類もあります。お値段は御

相談に応じます。お電話下さい。

石岡 @4521514 （日本語、英語） Lahnatie 7B 10
02170 Espoo 17 （Haukilahti）
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"KUULTOKUVIA"

Karjalaissyntyinen brysseliläinen Anneli Nukarinen (s. -36) on Ateneu
min kasvatteja, Kaj Franckin ja Mikko Vuorisen oppilaita. Hän on pitä
nyt lukuisia näyttelyitä nykyisessä kotikaupungissaan sekä Pariisissa, 
New Yorkissa, Tokiossa ja Helsingissä. Akvarelleja ja tushipiirroksia 
on usein seurannut runo työn takana - nyt se on ensikertaa - vieressä! 
Sukunimi on nyttemmin jäänyt pois ihmisten totuttua kutsumaan häntä 
"pelkäksi onneliksi".

"Kuultokuvia" -kirjassa on 17 runoa ja piirrosta.
(Ilmoitus)
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