


Kymmenluvun vaihtuessa
Taakse jäänyt kymmenluku oli yhdistyksemme kannelta monessa suhtees

sa mielenkiintoinen. Sen alussa syntyi varsinainen Japani-boomi, jol

loin meidänkin vhdistyksellämme meni lujaa. S i tten vauhti hidastui, 

tasaantui ja kauden loopupuoliskolla onkin tahti ollut rauhallisempi.

Yhdistyksen toimintaa on viime vuosina keskitetty toisaalta jäsenleh- 

teen ja Hashi-lehteen, jotka tavoittavat yhdistyksemme koko jäsenkun- 

nan asuinpaikasta ri ippumatta, toisaalta taas "varmoihin** taoahtumi in, 

kuten "Veden ääni" -konsertteihin ja jaoanilaisiin taiteilijavierai- 

luihin. Koska useimmat tila isuudet ovat oileet julkisia, mahdollisim- 

man suuri yleisö on saanut tutustua jaoani1 öiseen kulttuuriin. Se on

kin selvästi yksi yhdistyksemme pöätarkoituksista〇 

Pienimuotoisemmat, vain yhdistyksemme jäsenille tarkoitetut tapahtu

mat ovat sen sijaan valitettavasti olleet vähenemään päin. Harrastus- 

oiiritoiminta on tietenkin pyörinyt, mutta tavoittaa loppujen loouk- 

si sihteellisen pienen osan jäsenistöä. Toiminnan laajuus riippuu jä- 

senten aktiivisuudesta, Vuosikokouksissa on nimenomaan toivottu jäse- 

nistölle lisää toimintamuotoja, mutta vetaj istä on pulaa〇

Viime vuoden toiminnan päätapahtumia olivat Jiutamai-tanssivieroilu 

sekä "Veden ääni" -konserttisarjan Takemitsu-ilta. Molemmat saavutti

vat suuren yleisömenestyksen.

Täksi vuodeksi on suunnittei1la muun muassa myyjäiset sekä tunnetun 

jananilaisen HSqaku-ryhmän vierailu syksyllä, Tarjoila olisi muita

kin vierailuja, mutta yhdistyksemme resurssit eivät nykyisellään va

litettavasti riittäne useampien suurten tapahtumien järjestämiseen. 
Näihin aikoihin vuosikokous on jälleen ollut päättämässä yhdistyksen 

asioista sekä valitsemassa uuden johtokunnan. Tarkemmat tiedot ovat 

lahden muilla sivuilla. Uusi haaste on nyt yhdistyksemme tulevaisuu

den turvaaminen 1990-luvulla. Toivottavasti kiinnostuneita löytyy mo

nitahoisen toiminnan ylläpitamiseksi seuraavallakin kymmentaipaleellac

Haluaisin vielä lopuksi lämpimästi kiittää kaikkia niitä jäseniä jot

ka j ohtokunnassa. yhd i s t vk semme lehtien toimi taksissa j a eri työryh

missä ovat 1980-luvulla tehneet arvokasta työtä yhdistyksemme hyväk- 

si sekä japanilaisen kulttuurin tekemiseksi Suomessa tunnetuksi•

Ronny Rönnqvist 
puheenjohtaja
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新しい時代の初めに

新しい年が明け、とうとう1990年代に入りました。

振り返りますと、このio年間は「友の会iにとっていろいろな面で興味深いものでした。 

1980年代の初めに、本格的な日本ブームが起こり、それに乗じて、友の会の活動も目ま 

ぐるしくなりましたが、その後はだいぶ落ちつき、1980年代の終わり頃にはほとんど静 

かになりました。

過去数年間友の会の活動は、一方では全国的に発行される会報と「橋Iに、もう一方で 

は「水の音Iや日本人芸術家の訪問という伝統的な行事に絞られてきました。後者は、ご 

く一般の人々を対象としており、結果としては、かなり多勢の人達が日本の文化に接す 

ることができました。これが、友の会の活動の意味するところなのです。

しかし、友の会会昌を対象とした催しは、残念ながら減りつつあります。趣味のサー 

クルは活動してはいますが、最終的には、会昌のごく少数が参加するにすぎません。ー 

方、この種のサークルは、参加する人々の積極性によります。総会では、特にーセ会昌 

がもっと積極的になるよう期待していたのですが、実際にはリーダー役をつとめる人が 

見つからないのです。

昨年の友の会による主な催しは、「地唄舞Iの招待と、「水の音Iシリーズにおける武満 

徹氏の演奏会で、両者とも観衆はかなりの数にのぼりました。

今年の計画では、バザーと著名な邦楽団の演奏会を秋に予定しています。友の会として 

は、他にもまだ多くの芸術家を招待したいところなのですが、残念ながら現在の運営状 

況では不可能と思われます。

この会報が発行される晴には、もうすでに総会が開かれていることでしょう。友の会 

の問題と、新しい運営委昌会を決定するにあたって、多数の会昌の方々が集まってくだ 

さるよう願っております。決定事項については、会報の他のページにくわしく書いてあ 

ることでしょう。

今、私達の前には新しい桃戦があります。それは、1990年代において「友の会の未来 

を守ることIです。次の新しい時代の間に、友の会の多面的活動を続けていくために、 

積極的な人々が現れるよう願っております。

最後に、運営委昌会、編集委昌会や諸仕事に携わった方々で、1980年代を通じて友の会 

の向上の為に貴重な仕事をしてくださり、フィンランドにおける日本の文イ匕を一般に広 

く紹介してくださった会昌の方々に心から感謝いたします。

ロニー・リョンクヴィスト 

日本文化友の会会長
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Uudenvuodenjuhla
Japanilaisen kulttuurin ystävien uudenvuodenjuhlaa vietettiin ravin

tola Kotossa tammikuun 5. päivänä. Läsnä oli toistakymmentä yhdistyk

semme jäsentä.

Seisovasta pöydästä löytyi monia herkkuja: chirashizushia, yakitori- 

vartaito, keitettyjä vihanneksia, kalaa ja harusame-salaattia.

Ruokailun ja saken lomassa keskusteltiin yhdistyksen tulevista tapah
tumista ja muisteltiin menneitä. 

Ilta oii oikein onnistunut•

Valokuvat: Pirjo-Riitta Kuusikko ja Gunnel Ravi•

Pirjo-Riitta Kuusikko ja Kerstin Rönnqvist, 
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Vasemmalta oikealle: Kerstin ja Ronny Rönnqvist, Mirja Paatero ja Lau

ra Lappalainen

Kirsti Suomivuori ja Naoko Shibayama. Edessä Tomoko Saito-Soinisalo.
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Murasaki Shikibu
GENJIN TARINA 4 
Luumupuun oksa

Japanin kirjallisuuden arvostetuimman teoksen 
suomennostyö jatkuu

Genjin torina on Japanin kirjallisuuden arvostetuin teos« Siitä on 

nyt suomennettu neljä osaa. Tätä ennen ovat ilmestyneet "Kirsikankuk
kajuhla** ,"Tuuli männyissä" ja "Pilviverho"•

"Luumupuun oksa" -nide sisältää myös suomentaja Kai Niemisen laajan 
selitysosan, jossa hän kertoo Genjin tarinan tapahtumien taustoista 

ja Heian-kauden （794-1185） elämästä ja yhteiskunnallisesta käytännös

tä Japanissa.

Genjin tarina syntyi lähes tahattomasti keisarinnan kamarirouva Mu

rasaki Shikubun kertomuksista, joita hän kirjoitteli lähinnä toisten 

hovinaisten ratoksi• Keskushenkilönä kertomuksissa on loistavan kau» 

nis, loistavan lahjakas "sädehtiva Genji", itse tarinan kirjoittaja 

sijoitti tuntemonso tuhatluvun Kiotoon, ylimystön ja hovin maailmaan» 

Syntyi jotain uutta: kuvitteellista kertomakirjallisuutta* Kamarirou

va itse sijoittui maailmankirjallisuuteen»

Genjin tarina on synnyttänyt vuosisatojen mittaan huomattavan määrän 
tutkivaa kirjallisuutta（ ja tulkinta- ja tutkimustyö jatkuu yhä.

Tässä neljännessä osassa Genji kohoaa lähes keisarin veroiseksi mah- 

timieheksi ja paljastaa Tamakazuran syntyperän»

Laahuksenvyöttäjäisjuhlassaan Tamakazura tapaa ensi kerran To no Chu- 
jon, joka ei ole tiennyt olevansa tytön isä. Miehet kiusaavat Tomaka- 

zuraa rakkaudentunnustuksilla, kaikkien yllätykseksi tämä valitsee 

Higekuron. Genjikin on valintaan tyytymätön, mutta järjestää heille 

silti juhlalliset häät,

Genji lähestyy nyt neljättäkymmenettä ikävuottaan ja koko hovi keisa- 
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rista alkaen on ryhtynyt valmiste!emään hanen kunniakseen suuria iuh- 

1 ios Genjille myönnetään uusi arvo ja hänen vaurautensa vain lisään

tyy.

Otavan kustantamassa kirjassa on 200 sivua. Kirja maksaa 160 mk.

KIRJALLISUUSPIIRI

Kai Nieminen on lupautunut kertomaan suomentamastoon Genjin tarinas
ta yhdi stvksemme kiriallisuucniiri scä.

Kirjaa oii tarkoitus käsitellä tänä keväänä, mutta Kain työkiireitten 

takia tilaisuus: pidetään vasta syksvllä., 

Tarkemmat tiedot iImoitetaan svksyn jäsenlehdessä.
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Samppa Lahdenperä • Kyllikki Villa

Nyt uudistettu ja ajanmukaistettu painos

"Matkailijan Japani" ilmestyi vuonna 1983. Tästä kirjasta julkaistaan 
nyt uudistettu ja ajanmukaistettu painos.

Kirja on perusteeninen matkaopas ja käsikirja, joka sisältää Japanin 

matkaajan tarvitsemat tiedot mitä moninaisimmilta elämän alueilta 

ruoasta, ilmastosta ja nähtävyyksistä maan historiaan, kulttuuriin ja 

e1inkeinoe1ämaön• Asiatietojen lisäksi kirja sisältää runsaasti teki

jöiden omakohtaisia kokemuksia Japanista sekä matkailijalle hyödyl

listä japanin kielen sanastoa.

Samppa Lahdenperä ja Kyllikki Villa ovat molemmat olleet Japanissa. 

Samppa on asunut, työskennellyt ja opiskellut Japanissa yhteensä pari 

vuotta. Kyllikki on ollut siellä turistina kolme kertaa, yhteensä 
kolmisen kuukautta.

Otavan kustantamassa kirjassa on 350 sivua. Kirjan hinta on 145 mk.
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from Helsinki
to Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka, Okinawa 

Sapporo, Seoul-Korea
R/T 45-days, 3-months,1-year open, 0/W
Tourist, Business, First Class

Fly Aeroflot!
Experienced Trans-Siberian Express

from Helsinki Mon, Thu, Sat
from Tokyo daily

R/T 3-months, 1-year open, 0/W
Fly and see Glasnost and Perestroika !!

Information and Booking

TN JAIVkN
att: Mr. Nishikawa



Tulevia tapahtumia
KAMARIMUSIIKkTKONSERTTI

Jopanin Helsingin Suurlähetystö ja Kansal1is-Osake-Ponkki järjestävät 

Yoshiko Aroin konsertin perjantoina maaliskuun 23・ päivänö klo 19.30 

Espoon Kulttuurikeskuksessa, Kaupinkal1iontie 10.

Konserttipaikalle pääsee Helsingin linja-autoasemalta busseilla 1OOz, 

104z,105z ja 109z. Autot lähtevät laitureista 52 ja 53. Tapiolassa 

jäädään pois Stockmannin pysäkillä. Kulttuurikeskus on Tapiola Garden 

-hotel Iin ja keskustornin takana (puhelinluettelon karttalehti no 13).

LIFNTO JAPANIN MODERNISTA KIRJALLISUUDESTA

Japanin Helsingin Suurlähetystö ?a Helsingin yliopiston Aasian ja Af

rikan kielten ja kulttuurien laitos järjestävät luentotilaisuuden kes

kiviikkona maaliskuun 28. päivänä klo 18 yliopiston pienessä juhla

salissa* Fabioninkotu 33, 4. kerros.

Kai Nieminen kertoo Junichiro Tanizakista»

PIANOKONSERTTI

Naoko Shibayama soittaa torstaina toukokuun 10. päivänö klo 19.30 As- 

toria-salissa. Iso Roobertinkatu 14.

Ohjelmistossa on Debussyn, Sotien, Kervisen ja Yashiron sävellyksiä. 

Liput Lippupalvelusta ja ovelta»
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Monen vuoden touon jälkeen yhdistyksemme järjestää myyjäiset. Ne pi

detään syksyllä, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Myyjäisten suunnittelukokous on lauantaina 10.3. klo 14 Helena Grayn

luona» Kauppalantie 10 A 6, 

Perille pääsee busseilla 32 

turi 49) ja 63 (Postitalo)• 

Ilmoita tulostasi etukäteen

00320 Helsinki (Etelä-Haaga). 

(Simonkenttä), 40 (Linja-autoasema, lai- 

Pois jäädään Haagan paloaseman pysäkillä. 

p・ 90-570784.

Teetarjoilu. Tervetuloa!



Tänä vuonna japanin kielen opiskelijoille tarkoitettu puhetilaisuus 

pidetään keskiviikkona huhtikuun 4・ päivänä klo 17-19 Helsingin yli

opiston päärakennuksen luentosalissa XIII （sisään Senaatintorin puo
lelta） •

Tilaisuuteen voivat yliopiston opiskelijoiden lisäksi osallistua 
muutkin japanin kielestä kiinnostuneet•

Ennakkoilmoittautumiset ! 〇•3. mennessä Helsinain yliopiston japanin 
kielen lehtori Yoshimi Horille p. 90-1913290 tai 90-630377.

Aikaisempien vuosien tapaan tilaisuuden jälkeen juodaan yhdessä tee
tä.

Puhetilaisuuden yhteydessä on pieni KALLIGRAFIA-NÄYTTELY. Esillä on 
oppilaiden harjoitustöitä.

第九回日本語でスピーチをする会開催のお知らせ

今年もni木語でスピ チをする会iを 關きます・

II木語を勉強している学生が、II木話でスビーチをし、そ＜0後で、みんなでお茶を飲みな 

がら、気軽に壮木語とフィンランド藉で話します。

日木語を勉強している方で、えビチをしてみたい方がいましたら、 必ず、 3月1°日 

までに、堀までご連絡ください.

「1時:4 JI 4 H （側El）午後5畤から7時

場所:ヘルシンキ大学

尚、詳細は塘誉子美まで.（31913290または630 377） 
どうぞ 圖きに/話しに いらしてください•

|書道展」

r日木語でスピーチをする会i捌催の4J14日、同じヘルシンキ大学の会場で,書道サ 

ークルjで練習している人の作品を展示します.ささやかな書道展ではありますが、日頃 

の練習の成果をどうぞ》»覧ください-
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Kalligrafia-piiri
Kailigrafia-piiri kokoontuu lauantaina 17.3. ja 21.4. klo 11-13 

Porthanian (Hallituskatu 11-13) luentosalissa 220 (toinen kerros),

Opettajana on Yoko Kobayashi•

Tarkempia tietoja saa numerosta 90-746746.

JAPANIA OULUN JA TAMPFREEN YLIOPISTOISSA

Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus järjestää "Japani ja joponi- 

laisuus" -kurssin 1,-2.3.

Joponin tuntemusta työssään tarvitseville tarkoitetulla kurssilla 

luodaan tiedollisia ja asenteellisia valmiuksia Japanin yhteiskunta- 

e1ämän, talouden, historian ja kulttuurin, ymmärtämisen; helpotetaan 

kanssakäymistä japanilaisten kanssa; autetaan ymmärtämään Japanin me

nestyksen ja nykyisen aseman keskeisiä tekijöitä.

IImoittautumiset ja tiedustelut: suunnittelija Jukka Nykyri ja kurs- 
sisihteeri Leena Paloniemi, Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 

Hallituskatu 13-17, 90100 Oulu, p. 981-221522.

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen asumisen ja ympä

ristön tutkimuksen osastossa on meneillään Japanin tutkimuksen semi

naari.

Seminaarissa tutustutaan japanilaista yhteiskuntaa koskevaan tutki

mukseen, Seminaari on alkanut 1.2 ja se päättyy 3.5. Seminaari pi

detään torstaisin klo 10-12 yliopiston päärakennuksessa rh A 1♦ 

Ohjelmassa on muun muassa;

5.4. Japanin naiskvsymys, Mutsuko Takahashi, kulttuuriattashea, Ja

panin Helsingin Suuriähety^tö

26.4. Japanin naiskysymys, Yoshimi Hori, iaponin kielen lehtori, Hel

singin yliopisto

Tiedustelut: Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, p. 932- 

156111.
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LUENNOITSTJOITA TARVITAAN：

Lehden toimitukselta kysytään usein luennoitsijoita erilaisiin Japa

nia käsitteleviin tilaisuuksiin ja luentosarjoihin. Yhdistyksen pos- 
t ilokeroon tulee myös samantapaisiä kyselyjä.

Tiedusteluja on tullut muun muassa japanin kielessä, ruoanlaitostav 

kukkien asettel tjsta ja musiikista. Opettaj ia on tarvittu sekö lyhyt

aikaisiin että pitempiaikaisiin tehtäviin.

Aiomme tehdä listan ni istä yhdistykse^ime jäsenistä jotka ovat haluk- 

kai ta kertomaan Japanilta ja japanilaisesta kulttuurista,

IImoita haluamasi tiedot:Helena Gray9 Kauppalanti* ! 〇 A 6» 00320 Hel

sinki • Tiedustelut p. 90-570784.

Yhdistys ei millään tavalla puutu esimerkiksi luentopalkkioihin. Ne 

ovat täysin jäsenen ja häneen yhteyttä ottaneen henkilön välisiä asi

oita.

Luennoitsijoiksi halutaan sekä japanilaisia että suomalaisia japani

laisen kulttuurin ystäviä!

HASHI-LEHTI

Monien yhteensattumien takia uusi Hashi-lehti ei ilmesty tänä keväänä. 

Seuraava lehti on kaksoisnumero.

Lehteen toivotaan artikkeleita. Kaikki aiheet ovat tervetulleita!

Tiedustelut: Tuija Seppänen. Jokitie 8 H 8,19430 Pertunmca, d. 956- 
71551.
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THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

julistaa haettavaksi apurahoja Japanin kansaa, yhtei skuntaa, kulttuu

ria ,taloutta ja teknologiaa koskevia opintoja ja tutkimuksia varten.

Säätiön tehtävänä on lisätä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Pohjois

maiden, tässä tapauksessa erityisesti Suomen ja Japanin välillä. Osa 

apurahoista myönnetään matkastipendeinä. Hakemuksia voivat jättää se

kä yksityiset henkilöt että organisaatiot ja laitokset* Vapaamuotoi

sista hakemuksista tulee iImetä projektin matkan tai tutkimuksen tar

koitus perusteluineen, hakijan taustatiedot ja ansiot, mahdolliset 

suosittelijat ja anottu rahamäärä kustannuserittelyineen.

Lisätietoja antavat ministeri Gunnar Korhonen, p. 90-8187096 tai 90- 

409515 tai 90-8187002 (sihteeri) ja professori Erik Allardt, p. 90- 

775821 〇•

Hakemukset on lähetettävä The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundatio- 

nille osoitteella ministeri Gunnar Korhonen, Finnair, Töölönkatu 4t 

3. kerros, 00100 Helsinki maaliskuun 1990 loppuun mennessä.

Apurahan saajan tulee aikanaan jättää säätiölle selvitys apurahan 

käytöstä ja toimintansa tuloksista.

Yhdistyksen KIRJASTO on avoinna sopimuksen mukaan. 

Kirjastoa hoitaa Riitta Rouhiainen.

Kirjaston osoite on Suonionkatu 7 B 14, 00530 Helsinki• Puhelinnumero 

on 90-71 72014.

Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi.

ARTIKKELI

"Tietopalvelu1* -lehdessä 8/1989 Helsingin kauppakorkeakoulun kirjas

tonhoitaja Kyllikki Ruokonen kertoo Japanin kirjastoista otsikolla 

"Japanin kirjastoihin tutustumassa"•
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Go-peli 10 vuotta Suomessa
Kesällä 1989 tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä kun aktiivinen ja viral
linen gon pelaaminen Suomessa alkoi. Elokuussa 1979 nimittäin perus
tettiin maamme ensimmäinen ja toistaiseksi vieläkin ainoa rekisteröi
ty go-pelaajille omistautunut yhdistys Helsingin Go-kerho ry.
Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon» Tuona aikana Suomi on liittynyt gon 
kansainvälisiin järjestöihin niin Euroopan Go-liittoon kuin Kansain» 
väliseen Go-liittoon. Yhden vuosikymmenen aikana peliin on Helsingin 
go-kerhon ja muidenkin go-ryhmien kautta tutustunut suuri joukko suo
malaisia, vaikkakin ryhmd. joka pelin on omakseen ottanut ja sitä ak
tiivisesti harrastaa on vielä suhteellisen pieni.Go on kuitenkin Suo
messa jäädäkseen ja tulevaisuuteen voi suhtautua luottavaisesti•
Kuluneet kymmenen vuotta ovat edelleen merkinneet SM-kisoja vuodesta 
1981 lähtien, lukuisia muita kilpailuja ja turnauksia, kesäleirejä, 
julkisia esittelytilaisuuksia, lehtiartikkeleita, radio-ohjelmia, am
mattilaisten vierailuja niin Japanista kuin Kiinasta, lukuisia ulko
maalaisia vieraita ja kirjekontakteja ympäri maailmaa*
Vuodesta 1982 lähtien on osallistuttu vuosittain yleensä Japanissa 
järjestettäviin amatöörien MM-kilpailuihin, eri Euroopan maissa jär
jestettyihin Euroopan mestaruuskilpciluihin useana vuonna ja Pohjois
maisiin mestaruuskilpailuihin säännöllisesti. Erityisesti mennyt vuo
si 1989 oli vilkkaan kansainvälisen toiminnan vuosi* joten seuraavas- 
sa siitä vähän tarkemmin*
Vuoden 1988-89 vaihteessa vieraili ryhmä kerhomme pelaajia Petros
koissa paikallisen go-kerhon vieraana. Vaikka yhteyksiä Neuvostoliit
toon ja erityisesti Petroskoihin olikin ollut jo aivan 80-luvun alus
ta lähtien saatiin matka toteutettua vasta nyt*
Petroskoissa on useita vahvoja pelaajia, joten yhteyksien solmiminen 
sinne oli erittäin arvokasta* Pääsiäisenä Helsingissä pidettyihin a- 
voimiin Pöhjoismaisiin mestaruuskilpailuihin saimmekin vastavuoroi
sesti mukaan kolme paikallista dan-pelaajaa*
PM>kisat pidettiin 24.-26.3. ja ne olivat ensimmäiset kansainväliset 
Suomessa järjestetyt go-kisat* Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 46 
seitsemästä eri maasta (Suomesta 18, Ruotsista 18, Tanskasta 4v Neu- 
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vostoliitosta mainitut kolme ja yksi pelaaja Italiasta, Hollannista 

ja Länsi-Saksasta kustakin）•

Koko turnauksen voittajaksi selviytyi Viktor Bugdanov （6 dan）, kun 

taas pohjoismaiden mestaruuden voitti toisen kerran peräkkäin Suomen 
Vesa Laatikainen （5 dan）•

Yhdennettoista amatöörien MM-kisat pidettiin 23.-26.5. Nagoyassa» 

Suomea edusti kisoissa vuoden 1988 maamme mestari Vesa Laatikainen* 

Osallistujia oli 38 yksi kustakin Kansainvälisen Go-liiton jäsenmaas

ta. Voitto meni go-pelin syntymämaahan Kiinaan jo kahdeksannen kerran. 

Kaksi kertaa voittaja on löytynyt Japanista ja kerran on Hong Kongin 

edustaja saanut itselleen MM-tittelin. Vesa Laatikaisen sijoitus oli 
2〇•

Euroopan Go~kongressiin ja EM-kisoihin osallistui Suomesta kymmenkun
ta pelaajaa.Pitopaikkana heinä-elokuun vaihteessa oli Jugoslovian Nis・ 

Lokakuussa kävi pieni ryhmä pelaajiamme toistamiseen ystävyysvierai

lulla Petroskoissa ja lopuksi mainittakoon 16. Lontoon Avoin Go Kong» 

ressi 29.12.1989 -1.1.1990» joissa myös Suomesta oli edustus.

Myös kansainvälinen go-toiminta on vuoden 1989 aikana ollut vilkasta. 
Kesäkuun 10.-11.päivä järjestettiin vuotuinen Helsingin Go-kerhon 

ensimmäisen ja edesmenneen puheenjohtaja Jaakko Munkin muistoturnaus• 

Lapinjärvellä pidettiin harjoitusleiri 8.-9.7. tulevia EM-kisoja sil

mälläpitäen.

SM-kisat järjestettiin tänä vuonna kahdessa osassa. Tampereen go-ker

ho organisoi kcrsintakisat 23.-24.9. Tampereella ja finaalipelit pi

dettiin Helsingissä 27.-29.1 〇» Suomen mestaruuden voitti Matti Siivo

la （4 dan） voitettuaan Vesa Laatikaisen tiukassa loppuottelussa 2-1• 
Näin Matti Siivola tulee edustamaan Suomea vuoden 1990 MM-kisoissa 

Hiroshimassa Japanissa.

Muuten kerho on ylläpitänyt normaalia pelikerhotoimintaa kaksi kertaa 

viikossa lyhyttä kesätaukoa lukuunottamatta. Peli-illat ovat tiistai

na ja sunnuntaina, riistoina pelataan klo 18-21 Itäkeskuksen nuoriso- 
1 9



talossat Turunlinnantie 1 ja sunnuntaina ravintola Pam-Pamissa Halli

tuskadulla,

Suomeen on nyt saatu ensimmäinen suomenkielinen go-pelin alkeisoppi

kirja "Go - jumalten peli". Helsingin Go-kerho julkaisee myös omaa 

kerholehteä, "Senteä"; sitä on saatavilla kerhosta. Edelleen kerho 

välittää pelivälineitä gosta kiinnostuneille,

Vuosi 1990 tulee olemaan vähintään yhtä vilkas kuin mennyt vuosi•Tär

kein tapahtuma on iIman muuta Helsingissa 9.-11.6. pidettävä Helsinki 

Grand Prix -kisa, joka kuuluu yhtenä osakilpailuna Euroopan Grond 

Prix -turnaukseen. Turnauksen voittoja pääsee osallistumaan Japanissa 

järjestettävään Fujitsu-cupiin, johon osallistuvat maailman parhaat 

pelaajat ammattilaiset mukaanlukien»

Keijo Alho

Kontaktihenkilöt:

Matti Siivola
Rautakai1iontie 4 E 77 

01360 Vantaa 

p. 908744283

Veikko Lähdesmäki 

Sudenkntu 7614 

33530 Tampere 

p. 931-534265

Matias Roto 

P1 20 D 

07800 Lapinjärvi 

p, 915-60155

Keijo Alho 
Ilmarinkatu 1 〇 B 24 

00100 Helsinki 

p. 90-441175

Oliver Nebelung 
Stålarminkatu 14-16 as 23 

2081 〇 Turku 

p. 921-359806

つ。



MATTI SIIVOLA • LAL Rl PAATERO

GO
JUMALTEN PELI

Go on 4000 vuotta vanha kiinalainen lautapeli• Gon säännöt ja perus
ideat oppii helposti »mutta sen strategia ja taktiikka ovat vivahteik- 

kuudeltaan ja vaikeudeltaan ylivertaisia muihin lautapeleihin verrat

tuna.

"GO - Jumalten peli" on ensimmäinen suomenkielinen go-kirja. Kirja on 

tarkoitettu kaikille pelistä kiinnostuneille ja etenkin vasta-alka
jille. Kirja sisältöä satoja pelitilannekuvia ja havainnollisia esi- 

merkkejä.

Kirjan tekijät ovat Suomen huippupelaajia. Matti Siivola, 4 dan, on 

nelinkertainen Suomen mestari• Lauri Paatero, 2 danv on kaksinkertai

nen Suomen mestari ja hänellä on myös 12. sija gon nuorten maailman

mestaruuskilpailuissa 1 985.

Like Oy;n kustantamassa kirjassa on 104 sivua ja se maksaa 57 mk. 

Kirjaa voi ostoa hyvinvarustetuista kirjakaupoista.
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Hideo etsii kotia Suomesta 

Riitta Tateishi 

p. 90-6988073 



J・K, Minuun voi ottaa yhteyttä jos joku yhdi ^tvk^pmme jäsen haluaa 

tulla tutustumaan tyynil1iseen jononi1aisenn v(jori stokylään. Kylä 

sijaitsee laholla Komoron kaupunk ia. Mctkc Tokion Uenon asemoi ta 

kaupunkiin kestää pori tuntia.

Puhelinnumeroni sao lehden toimituksesta•

läksiätsjuhla JA MYYJÄISET

3-4.3. kotonaan läksiäisjuhlon ja myyjöi- 

jo klo 10- 

tavaraa sekä äskettäin 

mikrouuni ja leipäkone

hankittuja kodin- 

sekä tv- •»〇 multi- 

kasetteja 0

Riitta Tateishi jarjestää 

set. Iauantaia voi tulla 

Myvnnissä on japanilaista 

konei♦・〇. Myvtövönä on mm.

videolai te, jo1Ia voi kotselIn myös japanilaisia 

Riitan osoi te on Humalniementie 7 D 27, 00840 Helsinki (Laajasalo, 

Ylinレylä)・ Herttoniemen metroasemalta lähtevä* bussit no 85 jo 88, 

Pysäkki on aivon talon vieressä. Tervetuloo!
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JAPANIN KIELTÄ JA KULTTUURIN ROVALA-OPISTOSSA

Japonin kielen ja kulttuurin opintolinja alkaa 3。9,1990 ja se kestää 

toukokuun puoleenväliin 1991»Linjan kasto on 32 opintoviikkoa (n.850 

tuntia)r

Linja soveltuu kaikiIle japanin kielestä ja kulttuurista kiinnostu

neille seka kaupan ja matkailun aloilla toimivi1lee

Oointolinjän tavoitteena on opettaa puhumaan ja kirjoittamaan japa

nia» I isäksi tutustutaan Jaoanin kulttuuriin, historiaan ja maantie

toon ・

Kurssin sisältö: japanin kieli (n.600 t), englannin kieli (64 t)»Ja

panin historia (n.50 t), maantieto (24 t), japanilainen tapakulttuu

ri (32 t), kirjallisuus (24 t),teatteri, musiikki, uskonnot, matkai- 

1u ja kukkienasettelu.

Pääsyvaatimuksena on vähintäön 18 vuoden ikä. Kohtalainen englannin 

kielen taito on suotovoa, koska osa oppimateriaalista on englannin- 

kieli?tä®

Kurssin hinta on 1.452 mk kuukaudessa (täysihoito)• Hinta on 868 mk/ 

kk, mikäli opoilas ei asu asuntolassa<

I i snti etoja; Rovala-opi sto, Jokkntie 26, 96100 Rovaniemi, 

Puhelinnumero on 960-21734.

Lauantaisin suljettu

Su 13-18
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SUOMENKIELINEN JAPANIN KIELEN OPPIKIRJA



URHEILUPÄIVÄ

Japanilaisen lauantaikoulun urheilupäivää vietetään tänä vuonna tou

kokuun 26. päivänä tai kesäkuun 2. päivänä.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan seuraavassa jäsenlehdessö.

JAPANIN MATKA

Edellisessä lehdessä ilmoitettu Japanin matka 16.-31.3.1990 joudut

tiin .peruuttamaan koska osanottojia ei ollut tarpeeksi• Vielä olisi 

tarvittu neljä Japania rakastavaa, rohkeaa sydäntä.

Matka toteutetaan maaliskuun lopulla 1991• Matkasta ilmoitetaan lä

hemmin syksyn jäsenlehdessä.
Lisätietoja saa Laura Lappalaiselta* p. 90-637036.

ILOINEN PERHETAPAHTUMA

Toimituksen jäsen Pirkko Kuisma-Kursula sai tytön 23.1• OnnittelemmeJ 

Pirkko on nyt äitiyslomalla eikä toistaiseksi osallistu lehden toimi

tustyöhön.

26



フィンラソド

Julkaisi jo 

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry 

Pl 305. 00101 Helsinki 

11. vuosikerta, numero 1

Ilmestyy neljä k ertao vuodessa 

Päätoimi ttoje

Helena Gray

Kounpalantie 10 A 6 

00320 Helsinki 

d. 90-570784
Toimituskunta

Pirkko koisnno—kursulo

Tomotsu Furukowo

Mavumi Eouchi

Tämän lehden tekemisessä on ollut mukana mvös Jukka Kuittinen.
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