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Johdanto
Halusin jo pitkään lähteä vaihto-opiskelemaan, mutta minne? Euroopassa matkustaminen on tehty
nykymaailmassa jo niin helpoksi, että päätin laittaa paperit menemään Aasian suuntaan. Minua oli
jo pitkään kiehtonut Japani kaikista Aasian maista ja täten hainkin Tokioon. Vaihtoa en kadu
hetkeäkään, sillä Tokio kuuluu tällä hetkellä top 3 kaupunkeihini Barcelonan ja Brysselin lisäksi.

Japanin valloitukseen valmistautuminen
Japaniin hakeminen käy samoin kuin muihinkin hakukohteisiin, Mobility Onlinen kautta.
Hakuprosessin lisäksi Nihon University lähettää henkilötietolomakkeen, joka tulee täyttää.
Tämänkin suurin haaste on saada otettua itsestään kuva. Asuntoa ei tarvitse itse hankkia vaan
yliopiston kautta varataan asuntolasta eli dormista huone.

Ainoat asiat mitkä jäävät siis omaksi huoleksi ovat pakkaaminen, lennot ja asuntolaan siirtyminen.
Lentoja varatessa kannattaa jo miettiä milloin haluaa takaisin, sillä kahteen suuntaan varattuna
lennot tulevat halvemmaksi kuin yhteen suuntaan erikseen ostetut lennot. Jos haluaa vastaanoton
sekä kuljetuksen omaan asuntolaan, niin kannattaa matkustaa Naritan lentokentälle.
Hanedan lentokentälle mentäessä pitää osata itse suunnistaa asuntolalle ja tämä voi olla
kohtuullisen haastavaa, sillä paikallisten englannin kielitaito ei ole vahvaa. Eli jos et ole
valmistautunut näkemään vaivaa, etkä osaa puhua japania, niin parempi varata lennot Naritan
lentokentälle.

Asuminen Japanissa
Japaniin mentäessä, ensimmäinen asia mikä tulee uutena asiana vastaan on valuutan vaihtuminen
euroista yeneiksi. Yleisesti ottaen kaikki maksut tapahtuvat käteisellä eli kannattaa varautua
nostamaan yenejä lähipankista. Japanissa itsessään käteisen nostaminen onnistuu Visa Electronilla
7-Eleven –kauppojen sekä postitoimistojen ATM:stä. Elinkustannukset jäävät melko pieniksi ellei
halua tositarkoituksella pistää rahaa palamaan.

Asunto
Asuntolan vuokra on kuukaudessa:
-

Normaalisti 70000 yeniä, mutta Nihon University maksaa siitä 50000 yenin osuuden, joka
vastaa n. 150 euroa per kk. Tähän lisäksi tulee huoneen sähkömaksu.

-

Huoneet ovat kalustettuja ja asuntolasta saa vuodevaatteet, jotka voi vaihtaa kolmesti
kuukauden aikana.

-

Huoneissa on myös internet sekä ilmastointilaite. Jos haluaa säästää sähkökustannuksissa,
kannattaa ilmastointilaite laittaa pois päältä asuntolasta lähtiessään.

-

Asuntoloissa on yhteiset suihku-, pyykinpesu- ja wc-tilat sekä ruokala.

-

Ruokalasta saa ilmaisen aamupalan sekä iltapalan.

Asuntoloissa on omat säännöt, mutta nämä eivät ole kiveen kirjoitettuja vaan vain suuntaa antavia
ohjeita. Esimerkiksi, jos aikoo olla yön yli jossain muualla, niin tulisi kirjoittaa lapulle missä käy,
mihin numeroon voi ottaa yhteyttä ja kuinka pitkään on poissa. Tämä on vain lähinnä byrokratian
takia, jolloin asuntola tiedottaa asukkaalle miten toimia, sillä asuntola sekä yliopisto ovat vastuussa
opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Yksityiseltä sektorilta asunnon vuokraaminen on hankalaa ellei ole valmis näkemään vaivaa:
-

Pitää ensinnäkin tietää minkälaisen asunnon haluaa ja mistäpäin.

-

Vuokranantajalle tulee maksaa ”lahjamaksu” kiitokseksi asumaan pääsystä (ei aina).

-

Mahdollinen vakuusmaksu sekä tietty määrä vuokrakuukausia maksettuna etukäteen.

-

Asuntovälitystoimiston välityspalkkio (ei aina).

-

Käyttömaksut (sähkölle, puhelimelle, etc.) sekä vakuutusmaksu tulipaloja varten.

Matkustus
Kouluun mennään yleensä aamujunalla, joka sattuu juuri sopivasti pahimpaan ruuhka-aikaan eli
kannattaa varautua totuttelemaan sillipurkissa matkustamiseen. (07:00 - 09:00 AM sekä 17:00 –
19:00 PM)

Junaa varten kannattaakin ostaa itselleen Commuter’s Pass 3 kuukaudeksi. Japanin junalinjat ovat
monen eri yrityksen omistuksessa, joten yleistä matkakorttia ei ole vaan kortti tulee hankkia lähtöja pääteaseman mukaisesti.

Vaikka yliopisto sijaitseekin Ichigayassa, niin pääteasemaksi on järkevämpi valita Shinjuku, joka
on Tokion keskusasema. Muutenkin suurin osa aktiviteeteistä löytyy Shinjukusta tai sen läheltä.

Syöminen ja juominen
Koulupäivät itsessään ovat 09:00 – 12:10 sekä iltapäiväkurssit, jos niitä on valinnut. Aamukurssien
jälkeen yleensä tulee käytyä syömässä lounas ulkona. Hintatasoltaan lounas on keskiarvoltaan 7
euroa.

Aamupalan ja illallisen saa asuntolan ruokalasta ilmaiseksi, mutta omalla kohdalla molemmat
alkoivat tökkimään viimeisen kuukauden aikana. Illallinen ulkona syödessä on noin 10 euroa tai
vaihtoehtoisesti voi hakea lähikaupasta valmiiksi tehdyn ruoan juomineen, joka teettää 6 – 8 euroa.

Viikonloppuisin sekä kansallisina juhlapäivinä asuntolan ruokala on kiinni, joten on syytä varautua
syömään kyseisinä päivinä ulkona sekä keksimään jotain tekemistä.

Japanilaiset tykkäävät peleistä, joten kaupunki tarjoaa monta darts- sekä biljardiravintolaa. Näissä
hintataso on noin 20 euroa per tunti, joka sisältää yhden juoman. Ei siis mitenkään erityisen
hintava, kun lasku jaetaan 3-5 ihmisen kesken.

Juopottelua ja hauskanpitoa kaivatessa kannattaa kysyä paikallisilta hyviä paikkoja, joiden
hintatasot eivät ole korkeita.

Tästä hyvä esimerkki on yakiniku –ravintola (grillataan sisällä lihaa lisukkeineen) nimeltä Gut’s
Soul, joka sijaitsee Yoyogissa:
-

Pöytä kannattaa varata etukäteen ja tähän olisi hyvä löytää japanilaisia tuttuja, jotka
kykenevät tekemään sen puolestasi.

-

Hintatasoltaan se on noin 20 euroa per henkilö.

-

Sisältää 2 tuntia niin paljon syömistä ja alkoholi- sekä virvokejuomia kuin vatsa sekä
terveys kestää.

Klubeille sekä karaokeenkin mentäessä kannattaa olla japanilainen tuttu käden ulottuvilla, jolloin
halvemman vaihtoehdon löytyminen on helpompaa. Etenkin viimeisen junan jälkeen
karaokeravintoloihin tulee erikoistarjouksia, jolloin huoneen voi varata ryhmälleen ~00:00 – 05:00
väliselle ajalle rajattomilla juomilla kohtuullisen edullisesti. Tämän jälkeen pääseekin kätevästi
aamun ensimmäiseen junaan potemaan sekavaa oloaan.
Kaupoissa paikallinen olut on Suomea kalliimpaa, mutta ulkomaalaiset oluet ovat samaa
hintaluokkaa tai jopa halvempia. Muut alkoholijuomat ovat yleisesti Suomea halvempia.

Liikunta
Tervepuolisempiin aktiviteetteihin liittyen Tokiosta löytyy puistoja, laitakaupungin nähtävyyksiä
sekä kuntosaleja:
-

Kuntosalit ovat yleisesti kalliita Tokiossa.

-

Hintataso voi vaihdella 50 eurosta 80 euroon kuukaudessa.

-

Kertakäynnit ovat yleensä 4 eurosta 14 euroon paikasta riippuen.

-

Erikoistarjouksilla halvempia, joten kannattaa tiedustella paikallisilta/etsiä netistä sopivia
tarjouksia.

Esimerkiksi itse tuli käytyä Konami Sports kuntosalilla, jossa oli erikoistarjous vuoden
kahdelle ensimmäiselle kuukaudelle ja tämäkin maksoi lokerovarauksineen noin 70 euroa.
Hinnan suuruuteen vaikutti se, että salikortti sisälsi kaikki kunto-ohjelmat, uima-altaan, salin
sekä tietyillä alueilla toimivien Konami Sports kuntosalien käytön.

Kurssit
Koulu alkaa orientaatioviikolla, jonka ensimmäisenä päivänä suoritetaan tasokoe, minkä
perusteella oppilaat sijoitetaan omille tasoluokilleen. Tämän jälkeen suoritetaan haastattelu
koordinaattorin kanssa, joka haluaa tietää mahdollisista päämääristä japanin kieltä koskien. Itse en
osannut lukea japania maahan tullessa, mutta ymmärsin puhetta jotenkuten, joten minut sijoitettiin
A-luokalle.
Orientaatioviikolla kannattaa käydä kokeilemassa kaikki iltapäiväluennot ja valita sen mukaisesti
mitkä näkee mielenkiintoisina tai kokee hyödyllisinä itselleen:
http://www.nihon-u.ac.jp/intldiv/en/intaffairs/jlsp/timetable.html

Kurssit itsessään vaativat 80% läsnäolon, joten ei kannata rasittaa itseään ottamalla kaikkia
mahdollisia kursseja, mitä on mahdollista.

Comprehensive Japanese
-

Pakollinen japanin kielikurssi kaikille JLSP opiskelijoille.

-

Opetusta ma – pe aamupäivisin klo 9.00 – 12.10 (10 minuutin tauolla).

-

Intensiivistä kieliopiskelua, jossa opetus tapahtuu sekä japaniksi että englanniksi.

-

Opiskelun lisäksi kotona kannattaa varautua sijoittamaan 1 – 3 h itseopiskeluun.

-

Kerran viikossa keskustelutunnit japanilaisten opiskelijoiden kanssa.

-

Opiskelua helpottaa seuraavaksi opeteltavien asioiden etukäteen tarkastelu.

-

Joka viikko sanakokeita auttamaan opiskelussa ja lopussa isompi koe, josta näkee kuinka
paljon on edistynyt kielen kanssa.

Elective Japanese – P1 Grammar
Itse koin eniten hyötyä opiskella kielioppia, sillä Comprehensive Japanese –kursilla pääsee
puhumaan, harjoittelemaan lukemista ja kuuntelua. Kieliopissa oppii paremmin
lauseenrakenteet ja kuinka käyttää partikkeleita. Muutenkin iltapäivien vietto Tokiossa
seikkaillen oli otollisempi vaihtoehto.

Japan Studies
-

Sisältää kolme eri kurssia, jotka ovat pakollisia JLSP opiskelijoille.

-

Valinnaiset iltapäiväkurssit ovat sijoitettu tiistaille ja torstaille, joten Japan Studies luennot
ovat maanantaina, keskiviikkona ja mahdollisesti perjantaina iltapäivällä.

-

Aiheet ovat Japanin kulttuuriin liittyviä ja osasta saa hyvän käsityksen miten eri aspektit
ovat vaikuttaneet nykyajan Japaniin.

-

Vaatii opiskelijalta kolmen lyhyen esseen (1-2 sivua) kirjoittamista.

-

Muutama luokkaretki eri kohteisiin, kuten luonnonkatastrofikeskukseen.

Hyvä tietää
Japanin kulttuurierojen takia arkinen toiminta saattaa aluksi tuntua oudolta.
Tälläisiä ovat muun muuassa:
-

Asiakkaat eivät tervehdi kassahenkilöstöä ja korkeintaan kiitetään sanomalla ”Doomo”.

-

Ihmiset ovat avuliaita ja välillä saattavat tahattomasti neuvoa väärin osaamattomuuttaan.

-

Sosiaaliset piirit ovat tärkeitä ja ryhmän ajatellaan menevän yksilön edelle:
o Kehutaan liiankin paljon toisia, josta osa on hyvin teennäistä.
o Julkisissa juottoloissa ei pidä pitää hirveää älämölyä vaan antaa muille rauha.
o Ei päde ruuhka-aikana junassa. Silloin jokainen on oma saarensa.

Viikonloppuna on myös hyvä mennä harjoittelemaan japanin kielitaitoa yöelämään, sillä
japanilaiset ottavat positiivisesti vastaan ulkomaalaiset, jotka haluavat opetella japania.
Englannillakin pärjää, mutta keskustelujen anto tulee todennäköisesti olemaan samaa tasoa
japanilaisten huonon kielitaidon takia.

