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JOHDANTO
Lähdin vaihto-opiskelemaan Tokioon Nihon Universityyn keväällä 2014. Hakuaika oli keväällä
2013, joten reissuun oli hyvin aikaa valmistautua. Hakuprosessi itsessään on helppo, koska
opiskeltavat kurssit on jo alustavasti valittu, ja niitä tarkennetaan vasta opiskelujen alettua. Mitään
Japanin kielen tasokoetta ei tarvitse tehdä etukäteen ja viisumiksi riittää turistiviisumi. Oletettu
saapumispäivä Tokioon oli 9.1.2014. Kurssi alkoi 10.1.2014 orientaatiolla ja loppui 31.3.2014
kurssin päätösjuhlaan. Lomaa tässä välissä ei ole, joten mahdollinen Tokion ulkopuolinen seikkailu
kannattaa tehdä kurssin loputtua, jonka jälkeen jää noin viikko 90 päivän viisumista käytettäväksi ja
jonkinlainen kielitaito on tässä vaiheessa opittuna.
Itse lähdin matkaan todella heikkotasoisella japanin osaamisella. Osasin ehkä puolet hiraganoista.
Paikan päällä pärjää kyllä todistetusti ilman kielen hallintaa, mutta jos haluaa mahdollisimman
paljon vapaa-aikaa paikan päällä, kannattaa opiskella hiraganat ja katakanat ennakkoon.
Tervehdykset ja paikalliset tavat, kuten puikoilla ruokailu on myös kannattavaa opetella.
Paikallisten ihmisten englannin taito vaihtelee suuresti, mutta yleisesti se on melko heikkoa.

ASUMINEN
Yliopiston puolelta järjestetään asuminen. Olin ilmeisesti ensimmäisten joukossa, jotka
pääsivät/joutuivat

asuntolamajoitukseen. Aikaisemmat opiskelijat

olivat

huhujen mukaan

majoittuneet yksiöissä. Asumisessa ei kuitenkaan ollut mitään ongelmaa. Päinvastoin. Asuntolassa

on pakko, ja siten myös erinomainen mahdollisuus, sopeutua paikalliseen kulttuuriin. Lisäksi
asuntolassa tutustui japanilaisiin sekä esimerkiksi Kiinasta tulleisiin opiskelijoihin. Paikalliset
opiskelijatkaan eivät osaa englantia kovinkaan hyvin, joten omaa japania tulee helposti kehitettyä
myös asuntolassa.
Vuokraa jouduin maksamaan noin 20000 jeniä kuukaudessa, ja lisäksi puhelimen, internetin ja
sähkön käytöstä joutui maksamaan noin 9000 jeniä kuukaudessa. Yhteensä maksoin kolmen
kuukauden asumisesta noin 620 euroa. Asuminen on vahvasti tuettua koulun puolesta. Ilmeisesti
itse maksetaan vain 1/3 todellisesta vuokrasta.
Asuntolassa oli mahdollisuus pestä pyykkinsä ilmaiseksi ja kuivata ne alle euron maksua vastaan.
Vuokraan sisältyi kaksi ateriaa, lukuunottamatta sunnuntaita, pyhäpäiviä ja henkilökunnan lomia.
Aamiainen tarjottiin 6:30-9:00 välillä ja päivällinen/illallinen 18:30-23:00 välillä. Ateriat olivat
täyttäviä ja varsin paikallisia.
Naisten ja miesten asuntolat olivat erilliset ja sijaitsivat yhden metropysäkin päässä toisistaan.
Vastakkaisen sukupuolen vierailut olivat kielletty. Asuntolasta vastaavat henkilöt eivät puhuneet
juuri lainkaan englantia, mutta he olivat kyllä aina valmiita auttamaan ja kaikki ongelmat ratkesivat
lopulta.

KURSSIT
Kurssit koostuivat pakollisesta kielikurssista, pakollisista Japanin kulttuuria käsittelevistä Japan
Studies -kursseista ja valintaisista kielikursseista, joista valitsin keskustelukurssin.

Kielikurssi
Kielikurssi on todella intensiivinen ja haastava, jos kieltä ei ole ennen opiskellut. Ensimmäisen
kahden viikon aikana on tarkoitus oppia hallitsemaan hiraganat ja katakanat. Kurssin aikana on
pieniä testejä useita viikossa, joten jonkinverran joutuu aikaansa käyttämään näihin testeihin
lukemiseen. Kurssin lopuksi on japanin tasotesti ja kurssin loppukoe. Ilmapiiri tunneilla on rento, ja
toisinaan toiminta muistuttaa lastentarhaa.

Keskustelukurssi
Keskustelukurssi on erittäin suositeltava kurssi. Kurssilla läpikäytävät keskustelutilanteet sopivat
arkielämän tilanteisiin ja ovat hyödyllisiä. Lisäksi paikalla on useita vapaaehtoisia paikallisia
opiskelijoita, joihin tutustuminen rikastuttaa elämää melkoisesti.

Japan Studies
Japan Studies -kursseja on yhteensä kolme. Ne käsittelevat nimensä mukaisesti Japanin kulttuuria ja
Japanitietoutta. Nämä kurssit ovat rentoja, mutta eivät ehkä kaikkein mielenkiintoisimpia. Toisaalta
käsiteltävät aiheet ovat hyvin monipuolisia ja kursseista on yritetty saada jotain jokaiselle.
Kursseilla esitetään esimerkiksi Japanitietoutta tilastojen perusteella, mutta toisaalta katsellaan
myös anime-elokuvia. Kursseilla on kirjoitettava muutama lyhyt essee.
Japan Studies -kursseihin kuuluu myös kolme erilaista excursiota. Ryhmämme kävi esimerkiksi
Odawaran linnassa, Kabuki-teatterissa ja tutustumassa keskuksessa, jossa opetellaan selviytymään
maanjäristyksistä ja muista uhkaavista tilanteista. Kaikki reissut tehdään yhdessä vapaaehtoisten
opiskelijoiden kanssa, joten heihin pääsee tutustumaan myös tätä kautta.

YLEISTÄ
Eli tiivistäen yleisinä ohjeina, älä kävele ulkokengillä sisällä, opettele ennen matkaa hiraganat ja
katanakanat sekä puikoilla ruokailu. Varaa lennot aikaisin, mutta vasta kun tiedät kurssien alkamisja päättymispäivät, joten osaat optimoida 90 päivän turistiviisumin. Ota kaikki reissusta irti, ole
aktiivinen ja utelias sekä suhtaudu vaikeuksiin seikkailumielellä.
Jos on kysyttävää niin vastailen mielelläni sähköpostilla.
juha.pero@lut.fi

