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NIPPON CLUB NEWS
JOHTOKUNNAN ILMOITUKSIA Helsinki 21.1.1980

Tammikuun Johtokunnan kokoukseen osallistuivat kaikki johtokunnan 
jäsenet. Seuraavassa lyhyesti. käsitell.yistä asioista. Jos kysymyk

siä tai epäselvyyksiä ilmaantuu, kysykää johtokunnan jäseniltä.

1. Entiseltä rahastonhoitajalta, Ichikiltä on saapunut selvitys vuo
den 1979 rahainkäytöstä, minkä johtokunta on hyväksynyt. Selvitys 
on nähtävänä sivulla 4.

2. Yhdistyksen varsinainen jäsenkokous pidetään 16.2.1980 Ravintola 
Yokohamassa.

3. Johtokunta on hyväksynyt 15 uutta jäsentä Nippon Clubiin. Uusi jä- 
senlista tarkistetaan ja lähetetään jäsenille.

4. Helsingin Yliopiston Aasia-Afrikka osasto järjesti japanin kielen 
puhekilpailun aiheesta 'Japani'. Tätä kilpailua päätti Nippon 
Clubin johtokunta tukea. Kilpailusta enemmän sivulla 8.

5. Julkaisuun tulevista ilmoituksista on päätetty seuraavaa:
koko sivun mainos maksaa 100 mk 
puolen sivun kokoinen mainos maksaa 50 mk 
pienin mahdollinen mainoksen koko on 1/8 sivua 
ilmoitusosastoon tulevat jäsenten ilmoitukset ovat ilmaisia.

6. Johtokunta on tehnyt suunnitelman vuoden 1980 rahainkäytöstä ja 
ohjelmasta, joka on seuraavanlainen (muutokset varsin mahdollisia): 
helmikuussa jäsenkokous ravintola Yokohamassa,
maaliskuussa Koroilammen lumiretki, 
huhtikuussa keilailutapahtuma, 
toukokuussa myyjäiset ja juhla, Evankelisluterilaisen yhdistykset 

kanssa järjestetään mahdollisesti juhla 80 vuotta kes
täneen Japanin lähetystyön kunniaksi, 

kesäkuussa viikonlopun kestävä telttailu jollakin kesämökillä, 
heinäkuu ja elokuu ovat lomakuukausia (ei ohjelmaa), 
syyskuussa marjaretki, 
lokakuun tapahtumasta ei ole vielä syntynyt päätöstä, 
marraskuussa on johtokunnan vaali ynnä jotain muuta, 
joulukuussa on jälleen Boonenkai-juhla (pikkujoulu). 
Huhtikuun jälkeiset tapahtumat ovat vielä epävarmoja, ja 
ta odottaakin tukea ja ideoita ohjelmaan liittyen.

7. Edellisessä julkaisussa kerrotusta kirjasta keskusteltiin
kunnan kokouksessa, ja kannattajia ja vastustajia oli yhtä paljoni ■** 
Asiasta päätettiin, että kirjaa haluavat tekevät sen itsenäiseftti^l"! 

mutta Nippon Club! avustaa asiassa mahdollisimman paljon. ”SQ-ö 
Kirjaa varten lähetetty aineisto käytetään joko kirjaa tai tätä 
julkaisua varten tekijän valinnan mukaisesti.

johtol^jn- 

<0
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Nippon Club Tilikertomus vuodelta 1979

Tulot

Liittymis - ja jäsenmaksut .......................... ................ 
Lahjoitukset .......................................................................  
Myyjäiset tulot .................................................................  
Jäännös vuodelta 1978 .....................................................

2.090,00
7.175,00
3.135,00
4.820,49

11^222x42

Menot

Ilmoituskulut ................................................................... 1.124,90
Postimerkkejä .... 460,20
Kirjekuoria ja
paperitarv............... 227,00
Kopionti ................. 437,70

1.124,90
Toimintakulut ............................................................... 9.111,78
Saunaretki....................2.060,90
Discoilta................... 1.820,00
Veneretki..................^1.660,80
Sieniretki................. 1.390,33
Pikkujoulu................. 2.179,75

9.111,78

Lahjoitukset........................................................................ 2.040,-
Hankintakulut...................................................................... 530,65
Muut........................................................................................ 1.135,69

Jäännös vuodelle 1980

13.943,02

3.277,47

.sinki 15.1.1980
17x220x42,

nippon club ry
Tilinpäätös on laadittu kirjanpidon yleisten periaatteiden mukai 
ti. Helsinki, tammikuun 30. pnä 1980.

Kenji Ichiki

Näillä Nurmijärven Linja Oy n busseilla pääset Helsingista Korpi- 
lammelle ja takaisin_____________

HELSINGISTA (Hnja autoaaaman 
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FRAN HELSINGFORS (buMtattomn. 
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5- '5

KLAUKKALASTA (n. 10 min myoham- 
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•uaoimatka kaotää n. 40 min. Suoarossn varar ca 40 min.
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forest lake hotel

02970 Espoo 97 90-8584 31 telex: 12-1094 korpi st
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PÄIVÄ KOKO PERHEELLE LUMISESSA METSÄSSÄ JA SAUNASSA

Nippon Club järjestää maaliskuun 8. päivänä (lauantai) perhepäivän 

hotelli Korpilammella, joka sijaitsee 22 km Helsingistä. Siellä aje
taan hevosen reellä tai poron pulkalla, saunotaan j® uidaan.
Ohjelma on seuraava:

maaliskuun 8. päivänä (la) 
10:15 kokoontuminen Iinja-autoasiman laiturille 43 
12:00-14:00 sauna ja uinti 
12:30-13:30 hevosella tai porolla ajelu metsässä niille, jotka 

eivät halua käydä saunassa
14:00 eteenpäin kevyen aterian tarjoilu (nakkeja ja perunasa

laattia) meille varatussa kabinetissa, jossa myös 
leikitään ja lauletaan lasten kanssa.

Aikuisilta peritään 15 mk, lapset pääsevät ilmaiseksi, juomat hotellis
sa sekä bussimatkat on lisäksi maksettava itse.
Mitään varsinaista paluuaikataulua ei ole, kukin saa päättää paluuajan 
itse.
Ilmoittautumiset: johtokunnan jäsenille (nimet ja puhelinnumerot edel
lisessä Nippon Clubin julkaisussa).

«c«<
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Nagai Yoshino
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Nippon Clubin tunnuskilpailun tulokset:
Suurlähettiläs Hitomin järjestämässä uuden vuoden juhlassa äänestet
tiin uudesta tunnuksesta. Ehdotuksia kilpailuun tuli 17 ja äänestyksessä 
annettuja ääniä oli 37. Äänestyslipukkeet avasi suurlähettiläs Hitomi. 
Äänestyksessä tunnusehdotukset olivat esillä luonnollisesti nimettömi
nä.
Voittanut tunnus sai kahdeksan (8) ääntä ja tekijäksi paljastui Yoshio 
Nagai, joka on suunnitellut myös tämän julkaisun kansikuvan.
Toiseksi kilpailussa sijoittui viime vuotisen johtokunnan valitsema 
1 vanha' tunnus.
Nippon Clubin johtokunta kiittää kaikkia osallistujia.

Sivulla 5 olevaan kuvaan liittyen:
Iloinen Yoshio saa onnittelut kunniapuheenjohtaja suurlähettiläs Hito- 
milta, joka lahjoitti hänelle ison pullon Johnnie Walkeria (Black 
Label!!). Mutta kun kaverit joivat kaiken whiskyn, niin Yoshion hymy 
hyytyi.

Upea kuvateos 
JAPANISTA

Gibbon—Smart

JAPANI 
unohtumattomina 
kuvina
Nyt Suomessa!
Kansainvälinen valokuva
kirja. Loistavia värivalo
kuvia Japanista. Näkö
kulma japanilaiseen yh
teiskuntaan ja ihmiseen. 
Hieno lahjakirja.
64 s., sid.
Ovh. 65,— KIRJAT
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UUTISIA

Japanin kielen puhekilpailu järjestettiin 2.2.1980 Porthaniassa. Käy
tännön järjestelyistä huolehtinut hra Kawata kertoi kilpailusta seu- 
raavaa:
Puheet olivat korkeatasoisia sisällöltään ja kilien ääntäminen odotettua 
parempaa. Kaikki esitykset katsottiinkin tasavertaisiksi, ja näin ollen 
kaikki osallistujat palkittiin. Palkintona oli japanin kielen sanakir
ja.
Tällainen kilpailu on tarkoitus järjestää vuosittain. Jos Nippon Clubin 
jäsenissä on japanin kielen taitoisia suomalaisia, jotka ovat kiinnos
tuneita kilpailusta, niin ottakaapa osaa ensi vuonna! Puheen saa lukea 
myös suoraan paperista ja aiheen pitää olla Japaniin liittyvä. Tarkem
pia tietoja saa hra Kawatalta.
Tämän vuoden kilpailijat ja aiheet olivat seuraavat:
1. Pirkko Kuisma: Mielipiteeni Japanista
2. Mirja Äikää-Petterson:Japanin kielestä
3. Pirjo-Riitta Hakari-Kuusikko: Suomalaisten ja japanilaisten yhtäläi

syyksiä
4. Liisa Nuppola: Japanin alkuperäiskansasta, ainuista
5. Timo Rajakangas: Vastakohtien ja muutosten maa, Japani
6. Riitta Tateishi: Tuntemuksiani Japanissa.
Kilpailun järjesti Helsingin Yliopiston Aasia-Afrikka osasto ja Suomen 
kulttuurinystävät ry. Kilpailua tukivat myös Japanin Helsingin suurlä
hetystö, Nippon kooryukikin ja Nippon Club.

Japanin kielen koulu lapsille on vireillä. Hanketta todentava toimikun
ta on toiminut aktiivisesti ja lähettänyt Suomen sisäasiainministeriöl
le anomuksen koulun perustamiseksi ja Japanin ulkoministeriölle ano
muksen rahallisen tuen saamiseksi.
Japanin suurlähetystössä on 16.2.80 klo 14.30 koulutoimikunnan ja kou
luun tulevien lasten vanhempien viimeinen kokous ennen koulun alkamis
ta. Koulu alkaa 1.3.80. Luokat ovat seuraavat: 
luokka A: 4-5 vuotiaat lapset 
luokka B: 6-9 vuotiaat lapset 
luokka C: 10-15 vuotiaat lapset.
Koulussa opetettavat aineet:

japanin kieli
- tarvittaessa muita kouluaineita japanin kielellä.
Koulun ilmoittautumismaksu on 50 mk ja opetusmaksu 30 mk/kk oppilasta 
kohden.
Opetus tapahtuu lauantaisin (joka viikko) klo 12-14. Opetuspaikka on 
Snellmanin ala-aste, Punavuorenkatu 8-10.
Tarkempia tietoja antavat Kawata (puh. 880628) ja Fukuda (puh. 425769).
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LASTENKERHO TOIMII
Nippon Clubin Kodomo no Kai eli Lastenkerho kokoontui ensi kerran 
19.11.1978. Kutsut lähetettiin kaikille Japanin Suurlähetystön 
kirjoissa oleville lapsiperheille. Kokoontumisia on ehtinyt olla 
12 kertaa. Pari kertaa on oltu mukana Nippon Clubin suuremmissa 
tapahtumissa, ma. Korpilammen retkellä. Kahdesti suurlähettiläs 
Hitomi on kutsunut kerhon kotiinsa vierailulle. Kerhossa on ollut 
mukana 10-20 lasta 0-16 ikävuoteen ja heidän vanhempiaan saman ver
ran.
Alkukevään ohjelmassa on suunnitteilla seuraavaa:

10.2. sunnuntaina retki Mustasaareen ulkoilemaan
26.2. tiistaina vierailukutsu Louhikon päiväkotiin Pihlajamäkeen 
9.3. sunnuntaina Hinamatsuri eli nukke juhla.

Tarkemmat tiedot ovat lastenkerholaisille lähetettävissä tiedotekir- 

jeissä. Tietoja saa myös allamainituilta kerhon yhdyshenkilöiltä. 

Lastenkerhon yhtenä päämääränä on toimia Helsingissä ja sen ympä
ristössä asuvien japanilaisten ja suomalais-japanilaisten perheit- 
ten kohtauspaikkana. Sinne ovat tervetulleita myös suomalaiset, 
vaikka emme ymmärrettävästi voi ilmoitella toiminnasta kovin laa
jasti. Kerho haluaa olla myös yhdyssiteenä japanilaisen ja suoma
laisen lastenkulttuurin välillä ja tutustuttaa kummankin maan las
ten elämään ja leikkeihin.
Toivomme, että tulevaisuudessa saisimme yhä enemmän lasten vanhem
mat ja muutkin Nippon Clubilaiset mukaan toiminnan suunnitteluun! 
Tervetuloa!

Riitta Tateishi Virpi Turunen
puh. 6925 617 puh. 8732 017

KIKKOMAN SHOYU’n Saksassa sijaitseva Euroopan haarakonttori on lahjoit
tanut Nippon Clubille soija-kastiketta, jota tullaan käyttämään klubin 
järjestämissä tilaisuuksissa tarjottavan ruoan laittoon.

KIKKOMAN 
SOY SAUCE/TERIYAKI SAUCE/PLUM WINE 

KIKKOMAN SHOYU CO. LTD.
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Tumlare of Scandinavia V.starbrogad. 6 O. 2nd fl . 1620 Copenhagen V
Phone 'OI i 14 52 22 Cable TUMLARECOP Tele» l 5402 TUMLA OK 
Tuiriar. Organization Stockholm - Qalo • Helsinki • Tokyo

TOS FLIGHT NUMBER 1’9 TO JAPAN 1 Nk OKMA1 U>N
TUMLARE OF SCAND1NVIA A/S offer a Spring flight to JAPAN, as follows 
Depart Copenhagen for Tokyo 17 March (Monday) arrive Tokyo Molta 
airport 15:55 the following day.
Return on 06 April (Sunday) arrive Copenhagen ()u:UO Mon-
Cost of this flight is:

Dkr. Skr.
Adult 6.480 5.060
Children (2-12 year)3.24O 2.530
Infant (0-2 year) 650 506
1. This price includes'Danish Domestic flights, connecting flights 

from Stockholm,Gothenburg and Oslo. Also domestic flight between 
Tokyo and Osaka and ice versa.

2. This price also includes 2 nights hotel accomodation in Tokyo or 
Osaka. If you do not wish to take the hotel please call us to 
arrange an adjustment in the cost.

3. Danish Airport Taxes Included.
4. Not covered is the Narita Airport Tax of Yen. T.500.
We are happy to help arrange for you any hotels, train tickets (Shinkansen) 
or any travel arrangments you may need.
CONDITIONS
A) Time limit for application: As soon as the limited seats are alt 

reserved.
B) Cancellation time limit: I week prior to departure.
C) Cancellation fee: 30^ of air fare.
D) Full payment 2 weeks before departure date.
Deposit Adults Dkr 600 children Dkr 300
Please indicate If you need Danish Domestic or Inter-Scandinvian bookin.",s.
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Tämä vuosi on ympäristönsuo jeluvuosi. Nippon-Clubilaisetkin voivat 
omilla toimenpiteillään edistää luonnon säilymistä. Omien kulutus
tottumusten tarkkaileminen on tärkeä tapa säästää luontoa. 
Tavallisen kuluttajan kannattaa aina pitää energia mielessään, 
sillä energian säästäminen säästää rahan lisäksi luontoa.
Maailman luonnon säätiö toimii uhanalaisen luonnon suojelemiseksi 
ja varoja saadakseen myy Panda-tuotteita. Suomen luonnonsuojelu
liitto toimii luonnon puolesta levittämällä tiedotus- ja valistus- 
aineistoa ja myymällä Norppa-tuotteita.
Alunperin rajoittamattomasta luonnon yleiskäytöstä ovat perua 
nykyiset jokamiehen oikeutemme. Niiden nojalla me voimme virkistäy
tyä luonnossa: kulkea ja tilapäisesti leiriytyä, sekä kerätä tiet
tyjä luonnon tuotteita toisen omistamalla maa- ja vesialueella. 
Jokamiehen oikeuksiin liittyy aina velvollisuus säästää ja kunni
oittaa luonnon arvoja.
Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Yhdessäolon hetkinä aikuiset 
voivat kokemuksellaan ja esimerkillään lähentää lasta luontoon. 
Yhdessä voidaan tehdä retkiä ja opetella havaintojen tekemistä. 
Havainnot voi merkitä esim, luentopäiväkirjaan. Siihen lapset saa
vat kirjata näkemänsä olipa kyseessä kalamatkan saalis, kottaraisen 
puuhat pöntöllä tai sieniretken anti. Lapsia pitää rohkaista havain
nollistamaan muistiinpanonsa piirroksin, prässätyin kasvein tai va
lokuvin. Tällaisen luentopäiväkirjan pitämisestä kannattaa tehdä tapa. 
Ehkä lapsi saa siitä itselleen harrastuksen vuosiksi eteenpäin. Ehkä 
hän neuvoo sen joskus omille lapsilleen.

Pirjo Kawata

P.S. Nippon-Club voisi järjestää esim, retken luontopolulle kesällä. 
Helsingin ja Espoon seudulla on paljon valmiita luontopolkuja, 
joissa on rasteja (erilaisia tarkkailupisteitä). Mukaan voisi 
ottaa kiikarin ja eväät, vaihteeksi vaikka suomalaiset.

Sama



KELLO JA KORULIIKE IMAI
Ammattitaitoista palvelua

V Puh.6943540
Kansakoulukatu 5 

Pub-telex: 121394tltx sf imaike
O CITIZEN
karatenkova rannekello — JhrkevMn hintaan.

: Kello- ja koruliike IMAI'n puhelinnumero on 641544 51.5.1980 asti, minkä 
h jälkeen se on tässä julkaisussa olevassa ilmoituksessa mainittu numero.


