TILATTAVAT MATERIAALIT

JAPANI

DVD
Japani 110 –dvd
Uusi aamu, uusi armo
Viisi noin 10 minuutin pituista jaksoa
nousevan auringon maasta ja
lähetystyöstä siellä. Vuokra 8 € / viikko.
Saimme muutaman myyntikappaleen lisää.
Hinta 10 € / kpl
Ai no uta - Rakkauden laulu
Viisi laulua suomeksi ja japaniksi säestysraidan ja sanojen kera. Kuunneltavaksi ja
laulettavaksi - sopii nuorille ja aikuisille.
Hinta 10 €/ kpl
Ilo, Miki Ozawa
Cd:llä Miki Ozawa laulaa kauniita hengellisiä lauluja sekä japaniksi että suomeksi.
Hinta: Juhlatarjous 10 € / kpl.

Tiedustelut:
lahetysosasto@sley.fi
(09) 2513 9233

PIENOISNÄYTTELYT
Peruslaukut, viikkovuokra 15 € + postikulut
Kuvasuurennoksia ja esineitä, jotka kuvaavat japanilaista kotia, koulua, uskontoja ja
seurakuntaa.

Lastenlaukut, viikkovuokra 15 € + postikulut
Kuvasuurennoksia ja esineitä lasten arjesta: koti- ja kouluelämästä, pyhäkoulusta,
lastentarhasta ym.
Iso näyttelylaukku
viikkovuokra 35 € + postikulut
Japanilaisen kodin tavaraa, mm. ”kotatsu”
-pöytä ja uskonnollista esineistöä. Toimitetaan vain linja-autorahtina.

NUKKENÄYTELMÄ
TULE AIKO MUKAAN! - Nukkenäytelmä
Japanista
Lasten nukketeatteri kertoo mielenkiintoisella tavalla siitä, miten Aiko löysi tien pyhäkouluun ja sai kuulla, mikä on pääsiäisen
tärkeä sanoma.
Nukketeatteripaketti sisältää: cd-levyn, viisi
keppinukkea ja nukketeatterisermikankaan
koristeluineen. Näytelmän toteuttaminen
vaatii kolme henkilöä.
Kesto 9 minuuttia
Viikkovuokra: 15 €.

JAPANILAINEN ATERIA
Olemme suunnitelleet aterian, joka on helppo toteuttaa neljälle tai vaikkapa sadalle
hengelle. Ateria sisältää keiton (2 vaihtoehtoista reseptiä), salaatin japanilaisella
salaatinkastikkeella, riisin vihanneksilla
sekä possunlihasuikaleet – juomaksi raikasta vettä ja vihreää teetä. Järjestä vaikkapa
ystävillesi syntymäpäiväateria japanilaiseen
tapaan Sleyn Japanin-lähetyksen hyväksi
pienemmälle tai isommalle joukolle.
Tilaa ateriaan tarvittavat astiat
Astioina aterialla käytetään mukana seuraavia riisikuppeja, keittokuppeja (keitto juodaan), pieniä japanilaisia lautasia
salaatille/lihalle sekä teekuppeja. Mukana
seuraa myös teekannu sekä puikonaluset ja
kertakäyttöpuikot. Kahviasetteja tarvitsette
joko salaattia tai lihaa varten riippuen siitä,
kumpaa ruokalajia asetat mukana seuraaville pienille japanilaisille lautasille. Juomalaseja tarvitaan kullekin vettä varten.

Kaunis kattaus
Japanilaisella aterialla istutaan valmiiseen
pöytään, jossa ruoka on valmiina astioissa
kutakin syöjää varten. Ruokalajikkeita nautitaan sopivasti vuorotellen. Ruokarukouksen jälkeen juuri ennen ruokailua voidaan
sanoa ”itadakimasu”, ”nautitaan”.
Reseptit ja ainesten hankintavinkit
Reseptit sekä eksoottisempien ainesten
hankintavinkit tulevat astioiden mukana.
Astiastot ovat 25 sarjan laatikoissa, joita
voit tilata tarpeen mukaan. Viikkovuokra: 25
€ / 25 hengen astiasto, seuraavat sarjat 10
€ / kpl.

Ateriamaksut tilitetään
Sleyn japaninlähetystyölle:
tilinumero,
IBAN FI10078 82900 32070 03516,
BIIC DABAEIHH,
viesti: japanilainen ateria.

