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1. johtokunNAN ILMOITUKSIA 9.2.1,3.80 HeU>X'

Seuraavassa lyhyesti helmi-maeliskuun johtokunnan kokouk
sissa käsitellyistä asioista.

j 1 . Koska Tiina Yanagida valittiin japanilaisen koulun opet
tajaksi, hän ei kiireittensä vuoksi voi jatkaa enää Nip
pon Clubin johtokunnan jäsenenä. : aikki johtokunnan jä
senet yksimielisesti valitsivat hra Eakain uudeksi johto
kunnan jäseneksi.

1 2. Johtokunta on hyväksynyt 3 uutta jäsentä l.ippon Clubiin.
3. Olemme saaneet lahjoituksia Caiei Paperi Ltd:ltä, Hitachi 

Ltd:ltä ja arubeni iuro Ltd:Itä.
4. Nippon Club Jews n:o 3 lähetetään kaikille Suomessa asu

ville japanilaisille, Nippon Clubin jäsenille ja muille 
yhdistyksille.
(Koko sivun mainos maksaa 100 mk, puoli sivua 50 mk ja 
pienin mahdollinen mainoksen koko 1/8 sivua. Ilmoitusosas
toon tulevat jäsenten ilmoitukset ovat ilmaisia.)

5. Nippon Clubin johtokunta päätti tukea 4.3.1980 . elsingin 
yliopistolla pidettävää ' oht. ax Jacobssonin ja Irof.

' Oili . äen esitelmätilaisuutta.
Johtokunta on päättänyt huhtikuun ohjelmasta, josta enemmän 

’ ’Sivulla.



Juotavaa ja syötävää on varattu paljon. Mutta kokemuksesta 
tiedämme, että ne aina loppuvat kesken, koska tällaisissa 
tilaisuuksissa kaikilla on valtava ruokahalu ja vielä parempi 
juomahalu. Siksi, jos jollakin sattuu olemaan kaapinnurkassa 
ylimääräinen pullo juotavaa tai ruokaa, ottakaa mukaan. 
Ilmoittautumiset: Fukuda, puh. 425769

Raita Hujanen, puh. 656184
Jos on" toivomuksia ohjelman suhteen, ne voi samalla ilmoittaa.
Käytettävissä on piano, stereot, filmiprojektori ja keittiö.

26.4.1980 esitetään 3 tuntia kestävä filmi Japanin Uuden 
Vuoden -vaihteen laulukilpailuista. Tilaisuus alkaa klo 16.00. 
Vapaa pääsy kaikille japanilaisille perheineen ja ystävineen. 
Esityspaikka: ks. sivu 
Filmiesityksen jälkeen klo 19 - 23.00 maksullinen tilaisuus 
samassa paikassa. Juodaan, syödään, tanssitaan ja pidetään 
muutenkin hauskaa. Jäseniltä peritään 15 mk/henkilö, ei jäsenet 
30 mk/henkilö. lanset ilmaiseksi.









6. Japanilainen koulu on aloittanut
Japanilainen lauantaikoulu on aloittanut toimintansa 
Helsingisä. Pääkaupungin alueella asuvien japanilaisten 
ja suomalais-japanilaisista avioliitoista syntyneiden 
lasten japaninkielen taitoa kohentamaan ja ylläpiimään 
tarkoitetun koulun avajaiset pidettiin 1. maaliskuuta 
Snellmanin koululla. Ilahduttavaa kiinnostusta koulua 
kohtaan osoittaa se, että avajaispäivänä ilmoitettiin 
oppilaaksi runsaat parikymmentä lasta.
Avajaistervehdyksen esittänyt Japanin Suomen suurlähettiläs 
Tetsusaburo Hitomi sanoi koulutoiminnan alkamisen olevan 
erittäin merkittävä tapahtuma Helsingin japanilaisten 
toiminnassa. Kaupungin tervehdyksen tilaisuudessa 
esitti koulutoimenjohtaja Jouko Kauranne.
Koulun johtajaopettaja Hina Yanagida painotti
puheessaan japanilaisen koulun tärkeyttä japaninkielen 
ja kulttuurin vaalijana näinä aikoina, jolloin japanilaiset *
työnsä, avioliiton solmimisen tai jonkun muun syyn vuoksi 
asuvat monessa maailman kolkassa. Etenkin japanilais-suomalaisis- 
ta avioliitoista syntyneille lapsille on japaninkielen ja 
kulttuurin omaksuminen tähdellistä, sanoi opettaja Yanagida 
puheessaan.
Japanilaisessa lauantaikoulussa toimii tällä hetkellä kolme 
luokkaa, joihin oppilaat on^jäettu siten, että luokkaan
A kuuluvat kaikki 4-8 -luokk^aiset, luokkaan B 1-3 -luokkalaiset 
ja luokkaan C 4-6 -vuotiaat lapset. Japaninkieli on tällä 
hetkellä pääasiallisena oppiaineena kaikissa opetusryhmissä.
Suhteellisen pienen oppilasmäärän vuoksiVonSiuokkia siis jou
duttu yhdistämään. Samoin on ollut pakko sijoittaa japania 
vain hieman puhuvia lapsia samaan ryhmään kieltä sujuvasti 
osaavien kanssa. Näistä ongelmista huolimatta opettaja Yanagida 
toivoo koulutyön sujuvan hyvin.

Opettaja Yanagidan lisäksi koulussa kaksi muuta vakinaista 
opettajaa, rouva Kazumi Häkkinen ja opiskelija Hiromi 
Umehara. Tilapäistä opetusapua saadaan mm. rouva Nakajimalta 
ja Chifuru Matsubaralta.

Toistaiseksi Snellmanin koulun ala-asteen suojissa toimivaa 
lauantaikoulua^lläpitää Japanilais-suomalainen kouluyhdistys, 
jonka puheenjohtajana on Tadaaki Kawata. Koulurakennus sijaitsee * 
Punavuorenkatu 8-10:ssäja koulua pidetään lauantaisin kello 
12-14.







Kävimme haastattelemassa Harubeni Euro Ltd:ssä työskentele
vää hra Hiroyuki Abea.
Era Abe kertoi, että llarubeni on huomattavan suuri yhtiö 
Japanissa. Sen kirjoissa on 2000 työntekijää. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että sen vuosittainen bruttotuotto on 
18 kertaa n.'in suuri kuin Keskon ja yhtä suuri kuin koko Suo
men bruttotuotto. Karubenilla on haarakonttoreita ympäri ■ ■ 
maailmaa. Helsingissä Marubeni aloitti toimintansa viisi 
vuotta sitten.



10. haastattelu________________
Yritämme lisätä huomen ja Japanin välistä kauppavaihtoa, ker
toi hra Abe. Helsingin toimisto toimii Suomen ja Japanin i-.aru- 
benin välisenä osto- ja myyntiagenttina. 1’innpulp on suurin 
asiakas. 90% ostoista on Finnpulpin paperia (etupäässä kir
jojen valmistukseen tarkoitettua). Loput 10% on pulp-tuotetta, 
selluloosaa - ja jonkin verran sianlihaa. Marubeni ostaa Suo
mesta paljon enemmän tavaraa kuin tuo tänne.
Suomalaisesta Potoma yhtiöstä on 10% Marubenin omistuksessa, 
40% erään sokerit valmistavan japanilaisen yhtiön omistuk
sessa. Potoma on suomalaisjohtoinen yritys.
Marubenin Helsingin toimisto on kooltaan suuri, yhteensä 6 
isoa huonetta + telex-huone, mutta henkilökuntea on vain 
kolmehenkilöä. Häistä henkilöistä kaksi on suomalaisia ja 
kolmas, haastateltavat me, : ukuokasta kotoisin oleva hra Abe, 
joka on ollut Suomessa 1v. 9 kk.
Hra Abe kertoi, että työssään hän puhuu työtovereidensa kanssa 
englantia, jolla kielellä myös yhteydenpito asiakkaisiin hoi
detaan. Toimistoaika Karubenilla on klo 9.00 -17.00 viisi 
pv/vk. Toimiston suomalaiset työntekijät pitävät lomansa ja 
vapaapäivänsä normaalisti. Taas hra Abe, joka on japanilai
sen yhtiön japanilainen työntekijä, noudattaa japanilaista 
tapaa: "Työ ensin ja leikki sitten". Kesällä hän pitää lomaa 
ehkä viikon, talvella toisen Uuden .Vuoden aikaan mikäli se 
on mahdollista. Hra Abe sanoi, että kesälomien aikaan yhtiön 
toiminta on hankalaa, koska Japanissa ei pidetä pitkiä kesä
lomia. Niinpä hänellä riittää työtä muiden ollessa lomallaan. 
Kysymykseen, mitä teette vapaa-aikoina, hra Abe vastasi: 
"Lomalla aurinkoon". Koska Suomi on hra Aben ensimmäinen ulko
mainen toimipaikka, hän matkustaisi mielellään. Se on kui
tenkin vaikeaa, koska hänellä ei ole pitkiä lomia.
Hra Aben mieliharrastukset ovat golf, I.ah Jong, Jo jne. Suo
messa hän ei voi näitä harrastaa. Työajan jälkeen hän lukee 
mielellään ja käy silloin tällöin uimassa ja saunassa.
Hra Abe asuu vaimonsa ja 7 v.ja 2 v. lapsiensa kanssa suuressa 
omakotitalossa West Endissä. Hän kertoi viihtyvänsä melko 
hyvin Suomessa. Aikomus hänellä on olla täällä edelleen neli
sen vuotta. Mitään negatiivista hänellä ei ollut kerröttavana 
suomalaisis-ta. Liikemiehet ovat rauhallisia ja luotettavia, 
naiset kauniita ja itsenäisiä, oli hänen mielipiteensä. Suomen 
kesästä hän pitää, mutta sellaiset sateet kuin oli viime kesänä 
saisivat loppua.
Helsingistä puuttuvat suurkaupunkien huvittelupaikat. 
Minne hra Abe vie vieraansa ? Nähtävyyksiä katsomaan ensin, 
hotellin saunaan, päivälliselle ja discoon.
Henkilökohtaisena mielipiteenään hra Abe sanoo, että helpom
pi on viedä Suomesta tavaraa kuin tuoda sitä tänne, koska 
Suomessa on pienet markkinat ja korkea hintataso. Suomessa 
valikoimat ovat niin suppeat, että vain tietyillä tavaroilla 
on menekkiä ulkomailla.
Kysyessämme hra Aben mielipidettä Nippon Clubista, hän sanoi, 
että on ihan mukavaa, että se on perustettu. Hän itse on 
Nippon Clubin kautta saanut tietää paljon asioita, joissa 
jokapäiväisessä elämässä olisi saattanut tulla hankaluuksia. 
Lopuksi keskustelimme hra Aben kanssa työnantaja - työntekijä 
suhteesta. Japanissa työntekijää ei yleensä irtisanota. Yh- 

I tiön konkurssi on syy, jolloin työntekijä joudutaan sanomaan 
irti. Suomessa irtisanominen käy helposti, esim, työn vähyys 
on yleinen syy. Täällä työnantajan ei tarvitse kantaa huolta 
työntekijän toimeentulosta, koska täällä on hyvät sosiaaliset 
avustukset ja mahdollisuus saada työttömyyskorvausta. 
Maailmantilastoissa Japani on 19. ja Suomi 21. kansan brutto
tuloissa henkeä kohden. Hra Abe arveli, että jos vertailu
kohteeksi otamme käytetyn työajan tuloihin nähden, Suomi olisi 
ehkä hieman korkeammalla tilastoissa kuin Japani.



Hra Emori on 38 vuotias 3a toimii Suomen Jananin suurlähetystössä 
hoitaen viisumi- ja passiasioita. \
V. Vuonna 1978 viisumeja myönnettiin 80 koi. Oleskeluluvan nituus 

vaihtelee tanauksittain. Opiskelijoille myönnetään 6-1? kuukau
den lunia. ”utta erityisesti on huomattava, että luomessa myön
netyille viisumeille on Japaniin saavuttaessa sa-tav» paikallis
ten viranomaisten hyväksyminen. On tapauksia, joissa täällä myön
nettyä viisumia ei ole Japanissa hvväksvttv.
Viisumiin merkittyä oleskelun syytä ei voi vaihtaa. Helpoimmin 
viisumeja saavat jananin kansalaisten kanssa naimisissa olevat 
naishenkilöt, lähetystyöntekijät, suurlähetystöissä työskentele
vät henkii~t sekä työmatkalla Japaniin menevät henkilöt (joita 
tosin ei ole paljon).



12. HW EMORIM HAAÖttlTEUl
K. Voiko Japaniin matkusta0 turistina ilman viisumia?
V. Periaatteessa voi kyllä.
K. Kuinka kauan voi tällöin maassa oleskella?
V. Suomen .ja Japanin välillä on sopimus, jonka perusteella turisti voi 

oleskella 3 kuukautta ilman viisumia ja anomuksesta vielä 3 kuu
kautta lis!"i riippuen oleskelun tarkoituksesta.

K. Kuinka järjestyy ,japanilaisen kanssa avioituneen suomalaisen mie
hen oleskelu Japanissa?

V. Turistina voi oleskella kuten edellä mainittiin, mutta pidempää 
oleskelulupaa anottaessa on joitakin hankaluuksia.

K. Kuinka täytyy toimia, jos halua» muutta - kansalaisuutensa)?
V. Japanilaisen miehen kanssa naimisissa olevan suomalaisen naisen 

on melko vaivatonta muuttaa kansalaisuutensa japanilaiseksi. 
Suomalaisen miehen tapauksessa se on hankalampaa.

K. Japanissa ei saa ulkomaalainen olla ansiotyössä ilman työlupaa. 
Mutta miten käy, jos on ilman työlupa' työssä ja j"ä siitä kiinni?

V. Periaate on, että tällöin karkoitetaan maasta.
K. Onko viisumien myöntämisessä ero eri kansalaisuuksien välillä?
V. Iroja on, koska eri maiden välisissä sopimuksissa on eroja.
K. Onko Japanin opetusministeriön ja kokusai kourvu kikin myöntämien 

stipendien lisäksi muita mahdollisuuksia päästä Japaniin opiske
lemaan?

V. Jotkut Japanin yliopistot myöntävät ulkomaalaisille stipendejä 
omissa laitoksissaan.

K. Minkälaisia liitteitä tarvitaan anottaessa viisumia japanilaisessa 
yrityksessä työskentelemistä varten?

V. Liitteinä on oltava mm. työnantajan todistus ja työsopimus, virka
todistus jr selvitys koulutuksesta.

K. Jos suomalainen svyllistvy Japanissa rikokseen, niin lähetetäänkö 
henkilö luomeen tuomittavaksi vei tuomitaanko l”net Japanissa?

V. Yleensä tuomitaan Japania a, mutta tapaukset käsitellään yksitel
len. '

f luo m.
Jos edellä käsitellyistä aiheista haluatte tarkempia tietoja, niin 
teidustelkan Japanin suurlähetystöstä.

KELLO JA KORULIIKE IMAI 
Ammattitaitoista palvelua 

Puh.6943540 
Kansakoulukatu 5

Pub telex: 121394tltx sf imaike



'Tukholmassa olevaa Momotarou-joukkueen kanssa suunnitteilla 
olevaa ystävyysottelua varten harjoittelemille Soft Ballia Kaisa
niemen kentällä lumen sulettua.



14. Puheenjohtajan ajatuksia
On jo huhtikuu, päivät kuluvat nopeasti ja Nippon Clubin 

. perustamisesta on jo kolmas vuosi menossa.
Ponet kysyvät, mikä on Nippon Clubin tarkoitus? Eräänä päi
vänä kysyttiin: "i itä Nippon Clubilla on annettavana jäse
nilleen?" En osannut vastata ja mietin. Kysyjälle Nippon 

' Clubin ja sen jäsenen suhde on sama kuin asiakas - ravintola 
-suhde. Ajatustapa on väärä. Nippon Club perustettiin Suo- ■ 
messa asuvia japanilaisia yhdistäväksi seuraksi. Johtokun
taan on kerätty jäsenvoima, joka tulee kaikille hyödyksi. 
Johtokunta työskentelee vapaasta tahdostaan koko seuran hy
väksi. i
Jos jonain päivänä Nippon Clubilla olisi palkattu henkilö, 
joka myisi ruokaa, hoitaisi matkatoimistoa ja lehti olisi 
maksullinen, olisi hyvä. I
Periaatteessa johtokunta työskentelee vapaa-aikana työajan [ 
jälkeen, mutta joskus työskentely häiritsee perhe-elämää ja 
työssäkäyntiä. Jos johtokunnalta vaaditaan liikaa, siltä 
menee vapaaehtoisen työn ilo. Sellainenkin ajatus, että 
Nippon Club lopetetaan on olemassa. 
Olin aikaisemmin Nippon Clubin järjestämässä tilaisuudessa ja 
tutustuin hyviin kavereihin, joilta sain tietoa, ja stressin! 
hävisi kylmässä maassa. Sen vuoksi on parempi "kehittää Nip
pon Clubia edelleen kuin lopettaa sen toiminta. 
Yksityiselämä on häiritsemätön. Kutta jos monet kokoontuvat 
yhteen, syntyy voima, joka saa paljon aikaan - base ball, seu- 
ramatkat, filmiesitys, tiedonvaihto. 
Toivoisin, että ippon Clubista tulisi hyvä yhdistys kaikille 
kohtalon yhdistämme japanilaisille, heidän perheilleen ja 
ystävilleen. 
Olen kirjoittanut tämän henkilökohtaisena ajatuksenani, vaikka 
saisinkin negatiivista palautetta ja odotan ajatuksianne pu
heenvuorostani.

Hiroshi Fukuda



Ilinä työskentelen Helsingissä olevassa Ravintola Yokohamassa. 1 
iinun suomenkieleni ei koskaan kehity, koska puhun työpaikas
sani kaverieni kanssa tietysti japania.
Kun työskentelen japanilaisen ravintolan keittiössä, tapahtuu 
paljon. Esim, kun menen kala- ja vihanneskauppaan, tapa on 
erilainen, l.inun, japanilaisen silmilläni suomalainen kala- 
kauppias ei ole kalakauppiaan tapainen eikä vihanneskauppias 
vihanneskauppiaan tapainen. iksi ei ole' Koska japanilai
sessa mielessäni minulla on kuva kalakauppiaasta. Joka aamu, 
kun olen.tilannut kalaa hermostun ja kun saan paketin, minus
ta tuntuu, että tämä on ulkomaa.
Ja aina tulee vaikeus, että japanilaisen ravintolan pitää tehdä 
japanilaista suokaa, mutta täällä .lelsintissä on hirveän vai
keata saada materiaalia. Esim, täällä saatava kurkku on vain 
lihava ja pitkä kummituskurkku. utta keittiöniehenä yritän 
aina mahdo lisic.man hyvin tyydyttää japanilaisten makua.



Japanissa on toukokuun 5» Kodomo-no-hi. Lasten kerho teo*- 

koontuu sunnuntaina 20.4 klo 15 viettämään tätä perinteistä

LASTEN PÄIVÄÄ.

Paikka on tuttu Fabianink. 52 kerhohuoneisto.

Laulamme japanilaisia lastenlauluja ja valmistamme koinoborin 

eli kalaviirin Ikeda-Sanin johdolla. Luvassa on myös ongintaa 

ja kevyt välipala.

Samaan aikaan järjestämme aikuisten voimin pienen

KIRPPUTORIN

lastenkerhon hyväksi. Pyydämme tuomaan torille tarpeettomiksi 

käyneitä lasten vaatteita, leluja yms. Tarkemmin:

Riitta Tateishi Virpi Turunen
puh. 6925 61? puh. 8732 017 





18. cooking corner
Olen Akimoto, suurlähetystön kokki.
Skandinaavinen voileipäpöytä tunnetaan japanissakin. Sehän on ns.

• kylmien ruokien seisovapöytä.
i Alkuperäiseen voileipäpöytään kuului kalaa tai lihaa öljy- tai - 
viiniet±kkakaStikkeessä”tai savustettuna, säilykkeitä talvea 
varten. Nykypäivän voileipäpöytä on kuitenkin saanut lisän rans- 
kalaistyyppisistä ruuista, joskus siihen sisältyy myös lämpimiä 
ruokia. Helsinkiläisistä voileipäpöydistä on Hotelli Hesperian 
voileipäpöytä mielestäni paras.
Suomalaisten erikoisuuksina pidetään lohikeittoa, poronliharuo- 
kia ja kalakukkoa, Jotka ovat herkullisia, mutta eivät mielestä
ni tyypillisesti suomalaisia, paremminkin ranskalaisia tai muualta tulleita.
Suomalaisia ovat mielestäni erilaiset säilyvät liharuuat viini
etikka-, öljy-, suolamarinaadissa tai savustettuna ja kalaruuat 
sinappimarinaadissa.
Meren ympäröimässä Japanissa taasen on tuorettA kalaa saatavana 
kaikkina vuodenaikoina ja siellä ovat kauniisti ja värikkäästi 
katettavat tuorekalaruokalajit kehittyneet. Kussakin maassa kehit
tyvät perinteiset ruokalajit parhaimmilleen olosuhteiden mukaan.
Suomalainen graavi lohi sopii japanilaiseen makuun. Se myöskin 
tunnetaan Japanissa. Kokeilkaapa seuraavaa reseptiä:
Ainekset» ’ Tee näin:
i1kg:n lohi Aseta s:\truunaviipaleet korkeaan tasapohjaiseen
sokeria ja suolaa ;vatiin, niiden päälle maustettu kala ja vielä
Csuhteessa 2:1) muutama sitruunaviipale sekä tilliä. Peitä astia
mustaapippuria n.30kpl ’| itsekiinnittyvällä muovikelmulla ja laita se 
valkopippuria jääkaappiin kahdeksi päiväksi. Sen jälkeen huuh-

I tilliä * do kevyesti mausteet kalasta vedellä, leikkaa .
4 sitruunaa viipaleina ’ viipaleiksi ja nauti sipuliviipaleiden ja sitruu-

nanmehukastikkeen kera
Herkullista. __/ IiTerveisin Akimoto



I

BEST CLIMATE AND LOWEST PRICE RIGHT NOW!
Now is the best time to travel to Japan or the Far East!
Our prices are lowest, and connnections from Finland are good. * 
EXAMPLES; FROM HELSINKI TO:
TOKYO. Every day except tuesday.
4600 Skr Round Trip! (About FMK 4090), 2700 Skr OW.
BANGKOK. Every Tuesday and Sunday. 2800 Skr RT.
COLOMBO. Wednesday and Sunday. 3185 Skr RT.
KUALA LUMPUR. Wednesday and Friday. 3185 Skr RT.
SINGAPORE. Thursday and Sunday. 3350 Skr RT.
JAKARTA. Thursday. 3815 Skr RT.
DEHLI. Wednesday, Friday and Sunday. 3360 Skr RT.
KARACHI. Monday and Friday. 2710 Skr RT.
HONGKONG. Tuesday and Sunday. 3985 Skr RT.
We have flights to many other places, such as: Africa, Australia, 
etc... You can also start or return to other cities, such as e.g. 
Stockholm, Copenhagen, Oslo, Frankfurt, Rome, Paris, London.
Our return conditions are attractive. We can also sell One Way.

INVITE YOUR FRIENDS AND RELATIVES TO SCANDINAVIA!
We can also sell low price flights in the opposite direction.
For example, from Japan to Helsinki. (Simple PTA-system.)

YOU CAN PAY IN FINLAND TO KANSALLIS-OSAKE-PANKKI.
You can easily pay to account No: 211-FIM-1448SE.

AT YOUR CONVENIENT SERVICE - 7 DAYS A WEEK!
Japan Guidance is a Family Company. You can call us every day 
between 10 am to 9 pm (10-21) - also Saturday and Sunday!

MSE WELCOME! John I Suoko______

Japan guidance
V

Box 6033, S-162O6 VÄLLINGBY, SWEDEN


