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Johtokunnan ilmoituksia 2
Seuraavaaaa lyhyesti huhti-toukokuun johtokunnan kokouksessa käsitellyistä 
asioista. Jos kysymyksiä tai epäselvyyksiä ilmaantuu, kysykää johtokunnan 
jäseniltä.
johtokunta on hyväksynyt seuraavaa:
Huhtikuu
1. Tapiolan Heikinkillassa pidetyn ohjelman.
2. Osallistua huhtikuussa la. 17.5. ravintola Yokohamassa pidettyyn Reiko 

Ueharan konserttiin.i(Suomen Luterilainen Evankeliumi Yhdistys kutsui.)
Toukokuu
1. ToukokuunOhjelman järjestely jätetiin Virpi Turusen ja Hisao Saton huolek

si.
2. Johtokunnan jäsen hra Emori on työpaikkaslirron vuoksi jättänyt tehtävän

sä johtokunnassa. Seuraajan etsiminen on puheenjohtajan tehtävä.
5. Suomi-Japani yhdistyksen ehdotus: Syksyllä järjestetään Japanin kulttuu

rin esitys. Puh.joht., vara puh.joht. ja rahaston hoit, tutkivat ehdotus
ta.

4. Suomessa ja muualla olevien samanlaisten yhdistysten vällistä yhteistyötä 
yritetään järjestää.

5. Lehti n:o 4 julkaistaan 25.5. 200 kpl, johon sisältyy mainostajille 10 kpl
6. Lehti n.o 4:ään on haastateltu Daiei Paperi Ltd hra Endoa.
7. Kesäkuun ohjelma: Klubin jäsen Linna lainaa kesämökkihän 14.-15.6. Vain 

jäsenet voivat osallistua. Ruokamaksu aikuiset 20,- lapset 5.-. Jos sataa 
vettä retki peruutetaan. (Ohjelman järjestää Hironobu Ikeda.) Katso tar
kemmin sivu 2.

8. Johtokunta on hyväksynyt 7 uutta jäsentä Nippon Clubiin.
9. Muutama vanha jäsen on muuttanut kotimaahan. Uusi jäsenlista, jossa on 

uusien jäsenten nimet lähetetään kaikille.
10.Syyskuun ohjelma: Hra Yoshinarille jätetiin järjestettäväksi syyskuun ur

heilutapahtuma.
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H:KI/H:F0RS — KULOSAARI/BRÄNDÖ — 
GUMBOSTRAND



5 Kesäkuu ohjelma

Nippon Club viettää Juhannusta viikkoa aikaisemmin!J!!

Nippon Clubin jäsen hra Linna antaa ystävällisesti kesämökkinsä Nippon Club
in jäsenten käytettäväksi 14.-15.6. Kalastusta, saunomista, uintia, tanssia, 
savukala maistiaiset saaressa. Pidetään hauska Juhannus.
Jos osallistutte ilmoittautukaa EHDOTTOMASTI jollekkin seuraavista:
Fukuda puh. 425769
Hujanen 656184
Yoshinari 665929
Ikeda 571407
kesäkuun 10. päivään mennessä. Jos asutte Kaukana niin postitse, 
(jos ei ilmoittaudu, ei pääse mukaan.)

Aika: La.-su. 14.-15.6. Yksi yö kaksi päivää. Jos ilma on huono retki peruu
tetaan. (voi tiedustella johtokunnan jäseniltä) Peruutuksen sattuessa viet
täkää hauska Juhannus viikon kuluttua. Hauskaa Juhannusta!
Lähtö: 14.6. klo 9.45 Lasipalatsin takana olevalta laiturilta n:o 6. Olkaa 
paikalla klo 9.50. Johtokunta hoitaa Gumbostrandiin menon. (Bussiyhtiö on 
Sipoon Liikenne Oy) Jos tulette omalla autolla (katso sivulla 2 olevaa kart
taa) olkaa 10.50 Gumbostrandin kunnan laiturilla. Sieltä jatketaan veneellä 
ja saavutaan 15 min. kuluttua Norrkulla saareen. Jos satutte myöhästymään 
klo 12.00 pikkuvene tulee hakemaan.
Jäseniltä peritään ruokarahaa aikuiset: 20,- 

lapset: 5,-
Venemaksu meno-paluu aikuiset: 10,-

lapset: 5,-
Yhteensä aikuiset: 50,-

lapset: 10,-
Saaressa rahastonhoitaja Yoshinari kerää maksut. Bussimaksu H:ki-Gumbostrand 

6,-.

Mukaan otettava: 1. Makuupussi tai oma peitto
2. Lauantain lounas
5. Veitsi, haarukka, lusikka, puikot, kuppi

Oma mielijuoma (voit ottaa runsaasti!!!)
Majoitus: Jos nukuu vierekkäin, peräkkäin, päällekkäin 50 henkeä mahtuu si
sälle. Jos teillä on teltta, ottakaa mukaan lisäksi retki-, leikki-, kalas
tus-, sukellustavaraa ym.

4. Vararuokaa jos clubin tarjoama ei maistu tai ei riitä.
Ohjelma aikataulu:~lT.K. klo-9755 tavataan ~

klo 9.45 bussin lähtö - 10.55 Gumbostrandin laituri 
10.40 veneen lähtö. Lounas (oma ruoka kotoa). Illallisen tarjoaa Nippon Club 
samoin aamiaisen ja lounaan. Lapsille on kevyttä juomaa, mutta aikuisille ei 
club! järjestä vahvojen tarjoilua.
15.6. n. klo 16.00 Gombostrandissa ohjelma loppuu.

Retki on tarkoitettu ainoastaan Nippon Clubin jäsenille. Vain perheenjäsenet 
voivat osallistua. Ne jotka ovat perheettömiä voivat ottaa mukaan tyttQ- tai 
poikaystävänsä. Kun ilmiottaudutte mainitkaa tuletteko yksin vai yhdessä. 
Jos teillä on pelastusliivit mainitkaa myös siitä ilmoittautuessanne ja ot
takaa ne mukaan.



A

Nimeni on Kazumi Häkkinen ja opetan B-luokkaa, jossa oppilaat ovat 
peruskoulun 1-3-luokkalaisia. On kulunut enemmän kuin kaksi kuukautta 
siitä kun japanilainen lauantaikoulu aloitti toimintansa (maaliskuun 
1. päivänä). Tuntuu hämmästyttävältä, miten nopeasti aika on kulunut. 
Ehkä osasyynä siihen on nopea vuodenaikojen vaihtuminen täällä Suo
messa. Jokin aika sitten oli paljon lunta ja pian sen jälkeen lesken- 
lehdet kukassaan tien vieressä, jota kuljin kouluun toivoen, että 
oppilaat olisivat taas paikalla reippaina ja opinhaluisina.

On melko raskasta ja hankalaa opettaa samaan aikaan samassa huonees-' 
sa eri-ikäisille oppilaille, onhan tämä ensimmäinen kokemukseni moi
sesta. Mutta tekemällä tällaista työtä käytännössä haluan oppia ja 
kehittää opetusmenetelmiä. Yritän myös ottaa huomioon eri oppilaiden 
erilaiset taipumukset ja valmiudet.

Tähän mennessä normaalien oppituntien lisäksi meillä oli 26. huhti
kuuta kirjallisuusharjoitusten kenraaliharjoitus vanhempain tilaisuut
ta varten ja samalla kertaa sanomalehtihaastattelu. 3. toukokuuta 
oppilaat esittivät osaamisiaan lukuisille vieraille ja vanhemmille. 
Kevään viimeinen oppitunti on 17. toukokuuta, ja sen jälkeen alkaa 
kesäloma.

Toivomme, että vanhemmilla olisi kärsivällisyyttä odottaa tuloksia, 
sillä aikaa on kerralla rajoitetusti. Kiitos!
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HAASTATTELUn vapaamuotoinen lyhennelmä
Kävimme haastattelemassa Dai hi Ltd:ssä työskentelevää hra Tetsuo 
Endoa.
Dai hi Ltd:n toiminta Suomessa alkoi vuonna 1972. Yhtiön konttori 
sijaitsee uudenmaankadulla Helsingin keskustassa, hrittäin viih
tyisissä konttoritiloissa työskentelee hra hndon kanssa yksi suoma
lainen.
hra hndo kertoi, että hänen edeltäjänsä työskentelivät suomessa 
toinen neljä, toinen kaksi ja puoli vuotta. Hra hndo on ollut yhtiön 
vastuuhenkilönä suomessa lokakuun 21 päivästä 1978 lukien, öitä ennen 
hän oli saman yhtiön palveluksessa Filippiineillä ja nong Kongissa.
Vuoden 1975 keväästä Dai Ei ntd on toiminut Finn Papp'in agenttina, 
vuosina 1977-1978 paperin vienti Suomesta oli n. 50 000 tonnia, 
vuonna 1979 n. 20 000 tonnia. Dai Ei Ltd ei itse valmista paperia, 
öen toimialaan kuuluu myös Mitsubishin valmistamien pahvilaatikoiden 
markkinointi sekä Japanissa että muissa Kauko=Idän maissa. Viime 
vuonna tämä myynti oli n. 5 milj. mk.
Työtä on paljon Helsingin toimistossa ja yleensä asiat ovat kiireel
lisiä. Hra Endo hoitaa päivittäiset yhteydenpidot Japaniin telexillä. 
Työ ja yhteydenpito asiakkaiden kanssa hoidetaan etupäässä englan
niksi, mutta hra Endon sihteeri käyttää myös suomea, ruotsia, saksaa 
ja hieman ranskaa.
Dai Ei Ltd:llä on toimintaa myös Amerikassa, Australiassa, Hong 
Kongissa, Singaporessa ja Indonesiassa. 55-vuotias hra Endo on nuo
rin Dai Ei Ltd:n ulkomailla toimivista vastuuhenkilöistä.
Hra Endo on työssä klo 9- 17. >0. Hän kertoi, että Japanissa oli n. 
tunnin työmatka, joten työhön oli lähdettävä jo ennen klo 7:ää aamul
la. Normaalin työajan jälkeen käytiin työtovereiden ja esimiesten 
kanssa "illanistujaisissa", joissa käsiteltiin työasioita. liiimpä 
työpäivät venyivät hyvinkin puoleen yöhön. Hra Endo oli sitä mieltä, 
että kyllä japanilaiset tekevät paljon työtä, mutta niin tekevät 
suomalaisetkin - joskin vain työaikana. Tämä suomalainen työaika 
sopii hyvin Endon perheelle. Jäähän nyt melkoisesti aikaa perheen 
yhdessä oloon.
Vapaa-ajanharrastuksikseen hra Endo ilmoitti tenniksen, hiihdon ja 
lukemisen. Jossain vaiheessa livahti esille, että hän myös soittaa 
kitaraa ja laulaa. Tokiosta kotoisin oleva vaimo harjoittelee kangas
puilla kutomista ja suurin ajankulu on perheen 5 v 7 kk ikäisestä 
pojasta huolehtiminen.
Endot asuvat rivitalossa Tammisalossa, kylmään ja pimeään talveen 
totuttelun jälkeen perhe viihtyy melko hyvin Suomessa.
Mitä vaikeuksia hra Endo kokee työnteossa Suomessa? No, suomalainen 
ja japanilainen ajattelutapa on erilainen. Otetaampa yksi esimerkki: 
Japanilaiset tekevät paljon työtä ja suunnittelevat miten saisivat 
’homman1 hoidetuksi heille edullisella tavalla Suomessa, lie varau
tuvat siihen, että heidät tyrmätään heti ensi kättelyssä. i:o, asiasta f 
keskustellaan ja - Okey - yllätys yllätys, pitkiä neuvotteluja ei 
tarvittukaan.
Lopuksi hra Endon kysymys haastattelijoille». Miksi niin monilla Suo
messa asuvilla japanilaissilla on viikset ja parta? Vastaus: Monet 
haluavat näyttää ikäisiltään tai sitä vanhe. miltä mieluui min kuin 

nuoremmilta. Lisäksi yksi syy voi olla kokeilunhalu. Japanissa ei 
nimittäin ole suotavaa, että esim, salary man'illa on viikset.
Raita Hujanen
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Kuinka monta ihmistä pelaa base hallissa? Näin kysyvä henkilö ei tunne 
base hallia. Kumma juttu, että siihen voi osallistua base hallia tun
tematon henkilökin.
Tule katsomaan sunnuntaisin klo 11 Kaisaniemen puistoon. Siellä näet 
hyvässä iässä olevia setiä, pallon ja kotipesän muotoisia kasvoja - 
ihan totta.
Sinne on kiva tulla lasten kanssa katsomaan peliä, ottaen vaikka eväät 
mukaan.
"Daigoro lyöpäs home run.' " 
"Isi kuolee!"
On hauskaa, vaikka näin kävisikin. Otetaanpa ystäväkin mukaan hauskan
pitoon, sillä vaikeutemme on nyt pelaajien puute.
Syksyllä voimmekin kai pelata ottelua.
Odotan sinua mukaan.

Hisao Satoa
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Eläminen Skandinaviassa

Kun asuu poissa synnyinmaastaan kieli ja ruoka säilyvät kotimaisina. 
Tietysti tällainen ajatus tuntuu konservatiiviselta. Tunnen arvoval
taisia siirtolaisia, jotka eivät välitä edellä mainituista seikoista.

14 vuotta sitten sain ensimmäisen tuntuman Skandinaviassa asumises
ta. Silloin tärkein ajatukseni oli lähtö Japanista. Se onnistuikin, 
mutta sen jälkeen takaisin paluu oli erittäin vaikeaa. Tilanteeni oli 
samantapainen kuin sadun Urashima Tarolla. Vaikka olin vain puolitois
ta vuotta Skandinaviassa se kuitenkin katkaisi japanilaisen katsonta- 
kantani. Palatessani Japaniin se tuntui minusta aivan ulkomaalta. 
Sen vuoksi lähtiessäni toisen kerran sieltä jätin koko lopputilin! 
vanhemmilleni, jotta he lähettäisivät kerran kuussa minulle japani
laisen lehden ja toisinaan myös japanolaista ruokaa.

Työtoverini antoivat lähtiäislahjaksi matkaradion, jolla pystyn kuun
telemaan japaninkielisiä lähetyksiä. Näin saan jatkuvasti tietoa äi
dinkielelläni. Mutta pelkästään kuuntelemalla japanilaisia lähetyk
siä ei voi saada aivojumppaa, vaan sitä saa keskustelemalla. Tämän 
vuoksi radion kuuntelun lisäksi kirjoitan päiväkirjaa ja otan osaa 
japanilaisten klubiin.
Kun kerron tällaista joku voi kysyä, että miksi asun ulkomailla. 

Loppujen lopuksi se on vaikeaa, mutta tämä on kohtalo, joten ei voi 
mitään.

Koska ensimmäisen kerran Skandinavian muistot olivat miellyttäviä 
palasin tänne uudestaan. Tutkiskellessani itseäni joka suunnalta huo
masin etten ole skandinavialainen, joten minun täytyy elää japanilai
sena.
Nykyisin sattuu usein öljykriisejä. Japani on luonnonvaroiltaan 

köyhä maa, jonka vuoksi siellä ollaan vaikeassa tilanteessa. Kuiten
kin jokaisella teollisuusmaalla on pakollinen tehtävänsä. Japanilla 
on, verrattuna Euroopan teollisuusmaihin, hyvin tekninen ja sopeutu
vainen kansa. Siksi Japani ensin ohittaa vaikeudet ja sitten kasvaa.

Rauhallisen ja hiljaisen Skandinavian nurkassa kuuntelen NHK:n ja 
DW:n japaninkielisiä uutisia. Luen japanilaisia kirjoja ja haistelen 
misokeiton tuoksua,jota vaimoni - hänellä on viiden vuoden kokemus 
Japanissa asumisesta - valmistaa. Juttelen:" Isoäiti meni Havajille 
ja hänen lantionsa on huonossa kunnossa hula-hula tanssin vuoksi."

Jos vain voimakas isänmaa ja energinen japanilainen seura ovat ole
massa tämä Skandinavian elämä on hauskaa.

T. Kamijo
Tiilrhnl ma
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A letter from the publisher. "Summer flies like an arrow" It's a 
new proverb.
During summer time in Finland of which one of the most comfortable 
and simple but elegant season we should have an excellent moment with 
a slight expense as well known in this country. That s a water playing 
with boats, just on a fishing and walking around the archipelago and 
peninsula, it would be faialy splendidly pleased for us, and besides 
makes our eyes open to find out how finns could enjoy their life with 
such a boring, poor and artless culture for foreigners but gorgeous life 
'Water Music' 'irWhsttlck im 1'reien, and 'Un Pimanche ä 1'ile de la 
Grande Jatte'..' end create a real human life through having such a 
nice but common leisure, 
Well now, we should remind the difficulties to have it if we had.
I suppose nothing is coming to interfere our plan, only tiny, tiny 
problem that how to buy and keep it! Where? With whom? How long? To 
whom the management belongs? And something else details. I earnestly 
hope to you, all your members and relatives, let me say it'll be 
possible done! And I also suggest you, if we have some person who has 
a plenty of idea and knowledge about them. Please, come and talk to 
take a part of organisation.
Wellcome and call Mr. H Fukuda soon.' M ASANO

KORKEATASOISEN ANTIIKIN JA TAITEEN ERIKOISLIIKE

ANTIQUE LINNA 
RATAKATU 1

Sopimuksen mukaan auki myös 
lauantaisin ja sunnuntaisin. 
Tervetuloa isotkin ryhmät.

Puh.611 121
Puh.611 714
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The most convenient and best way to invite your friends, is by 
the PTA-system. (Shortly for Prepaid Ticket Advice.)
You or your friend pay the low price flight direct to us, and we 
will send a telex-order to the head-office in Tokyo. This office 
will then issue the ticket and contact your friend.
Please notice that we can sell PTA from several other places in 
the world. Not only from Japan!
Price from May to June is 4900 Skr RT. (About 4275 FMK)

TRY OUR ROUTE STOCKHOLM-ANCHORAGE TOKYO!
It might be difficult to get seats in July-August. We have also 
flights from Stockholm via the North Pole to Japan. Try it!

YOU CAN PAY IN FINLAND TO KANSALLIS-OSAKE-PANKKI.
You can easily pay to account No: 211-FIM-I448SE.

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!

MOST WELCOME! John i Sueko_________

japaii «Jimncc BD
-

Box 6033, S-162 06 VÄLLINGBY, SWEDEN


