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Johdanto
Tämä matkaraportti kertoo syksyn 2017 vaihto-opiskelustani Japanissa. Vietin Tokiossa 3kk
(12.9-5.12.2017) ja opiskelin Nihon Universityn Japanese Language and Japan Studies
Program- nimisessä ohjelmassa. Ohjelman ajankohta oli 19.9-4.12. Minulla oli todella
mielenkiintoinen ja hieno syksy Tokiossa. Kolme kuukautta meni todella nopeasti.

Lähtövalmistelut
Hain Nihoniin ensimmäisenä hakutoiveenani helmikuussa 2017. Maaliskuussa 2017 sain
tietää olevani LUTin puolesta valittu kyseiseen kohteeseen. Kyseiseen kouluun oli helppo
hakea, täytin noin 4 erilaista paperia, missä perustietojen lisäksi muun muassa kysyttiin
motivaatiosta ja rahoituksen järjestelyistä. Papereiden täyttämiseen meni muistaakseni pari
tuntia. Lentoliput ostin vasta kesäkuun lopulla, kun sain kohdeyliopistosta vahvistuksen, että
minut tosiaan on valittu ohjelmaan. Ostin Finnairin suorat lennot Tokioon päivälle, jota
Nihonin yliopisto suositteli. Tämän jälkeen tein vielä joitakin järjestelyjä, esimerkiksi hain
Kelan opintotukea vaihto-opinnoille, tein matkustusilmoituksen ja päivitin Mobility
onlineen tietoja apurahaa varten. Erillistä Learning Agreementia Nihonia varten ei tarvitse.
Myöskään asuntoa ei tarvitse itse järjestää, vaan opiskelijat saavat valinnan yhteydessä
paikan asuntolasta.

Kohdeyliopisto suosittelee, että japanin aakkoset eli Hiraganat ja Katakanat olisivat hallussa
ennen opintojen alkamista. Itse en löytänyt aikaa niiden opiskeluun edeltävänä kesänä, vaan
aloitin kielikurssini Japanissa melkein nollasta. Oman kokemukseni perusteella suosittelen
opiskelemaan nämä kuitenkin etukäteen, jotta opintojen alku Japanissa ei olisi niin haastava.

Saapuminen ja asuminen
Naritan lentokentälle saavuttuani tutustuin toiseen suomalaiseen vaihto-opiskelijaan ja
yhdessä selvitimme tiemme kentältä asuntolaan. Kentällä meitä oli vastassa yliopiston
edustaja, joka auttoi meidät oikeaan bussiin. Ichinoen aseman luona, jonka lähellä
asuntolamme sijaitsi, meitä oli vastassa dormin (asuntolan) johtaja, joka näytti meille tien
dormille. Dormilla saimme pikaopastuksen (melkein kokonaan japaniksi) yleisistä
säännöistä ja esimerkiksi miten suihku ja pyykinpesukone toimivat.
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Asuntola oli kolme kerroksinen rakennus. Jokaisella asukkaalla oli käytössään oma huone,
mutta wc-tilat ja suihkut olivat yhteisessä käytössä. Huoneessa minulla oli sänky, kaappi,
pöytä ja tuoli sekä pieni parveke. Ruokailuhuoneessa oli lisäksi jääkaappi, mikro ja
vedenkeitin asukkaiden käytössä. Asuntolavuokramme sisälsi aamiaisen ja päivällisen.
Internetin käytöstä maksettiin käytön mukaan. Wifiä ei ollut, vaan kannattaa ottaa mukaan
kaapeli tai hankkia reititin. Itse ostin elektroniikkaliikkeestä n. 15 e maksavan reitittimen.
Netti ei toiminut hirveän hyvin, mutta kyllä sillä pärjäsi.

Asuntolan vuokra maksettiin yliopiston päärakennuksen toimistolla käteiselle. Vuokra oli
20 000 jeniä eli noin 150 e kuukaudessa. Tämän lisäksi maksoin asuntolalla n. 7000 jeniä
internetistä ja sähköstä. Lisäksi rahaa kului junamatkoihin. Ensimmäisen koulupäivän
jälkeen hankimme Pasmot eli matkakortit, johon ostimme 3 kuukaudelle Ichigaya-Ichinoe
eli yliopisto-asuntola välin junamatkat. Lisäksi kortille pystyi ladata rahaa muita
junamatkoja varten.

Valuuttaa ei tarvitse vaihtaa ainakaan suuria määriä ennen Japaniin tuloa, sillä 7/11
myymälöissä automaatista saa kyllä Visalla ja Master Cardeilla nostettua rahaa. Käteinen on
suosituin maksutapa ravintoloissa ja kaupoissa. Kokemukseni mukaan myös luottokortit
toimivat maksuvälineenä useimmissa marketeissa ja kaupoissa. Käteistä kannattaa kuitenkin
aina pitää mukana.

Opiskelu
Orientaatiopäivä järjestettiin yliopistolla muutama päivä saapumisen jälkeen. Päivän aikana
kerrottiin opinnoista ja tutustuttiin muihin opiskelijoihin sekä suoritettiin koe, joka määräsi
kielikurssin tason. Niiden, jotka eivät olleet aikaisemmin opiskelleet japania, ei tarvinnut
mennä kokeeseen, sillä he sijoittuivat suoraan A-tasolle.

Koulu alkoi viikko Japaniin saapumisen jälkeen. Pakollisia opintoja olivat kielikurssi (jolle,
opiskelija sijoitetaan osaamisen perusteella tasolle A-E) ja Japan Studies 1, 2 ja 3.

Kielikurssi (Comprehensive Japanese)
Opiskelin A-tason (alkeistaso) kurssilla. Tällä luokalla olivat minun lisäkseni kaksi muuta
suomalaista LUTin opiskelijaa, sekä 3 muuta opiskelijaa JLSP-ohjelmasta. Viisi opiskelijaa
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kielikurssilla olivat JLP-opiskelijoita, eli he suorittivat kielikurssin lisäksi opintoja muista
tiedekunnista, esim. Business schoolissa, eivätkä osallistuneet Japan Studies kurssille. Meitä
oli siis yhteensä 11 opiskelijaa kielikurssilla.

Kielikurssia oli joka arkiaamu klo 9-12. Opiskelu oli hyvin intensiivistä ja tunneilla piti olla
aktiivinen. Tahti oli nopea, mutta kaikkeen tähän olin varautunut jo ennen kurssin alkua.
Noin kolmena aamuna viikossa tunti alkoi sanasto- Kanji- tai kielioppikokeella. Kotitehtäviä
saimme tehtäväksi lähes päivittäin, mutta A-luokalla ne olivat yleensä 1-2 harjoitusta
tehtäväkirjasta. Kurssin loppukokeessa, mikä pidettiin muutama päivä ennen ohjelman
loppumista, kysyttiin kaikkea kurssin aikana opittua. Koe ei kuitenkaan ollut kovin vaikea,
koska siihen valmistauduttiin myös viimeisten tuntien aikana.

Tunnit olivat hyvin samanlaisia joka päivä. Tiistaisin kirjoitimme lyhyen esseen viimeisen
puolen tunnin aikana, ja keskiviikkoisin toinen periodi (klo 10.40-12.10) oli japanilaisten
vapaaehtoisten vierailema tunti, jolloin pääsimme harjoittelemaan kielitaitoamme
japanilaisopiskelijoiden avustamana.

Japan Studies 1, 2 ja 3
Japan Studies rakentui kolmesta pienemmästä kurssista, joilla tutustuimme japanilaiseen
kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin sekä kävimme Kabuki-teatterissa ja luokkaretkellä
Hakonessa. Kurssit järjestettiin maanantaisin klo 13-14.30 ja keskiviikkoisin iltapäivällä klo
klo 13-16. Opetuskielenä oli englanti.

Luentojen teemoja olivat muun muassa naisten asema työelämässä, Animen historia,
työnhaku Japanissa yms. Läpäisyvaatimuksena olivat osallistuminen luennoille, kolme
esseetä ja kuuden vierailijaluennon arviointi ja mielipide-esseet luennoista.

Valinnaiset kurssit
Valinnaisille kursseille piti hakea ensimmäisen kouluviikon aikana. Itse hain ja pääsin
valituksi Intercultural experiences II -kurssille (ns. ”cooking class”). Kurssilla tutustuttiin
japanilaiseen ruokakulttuuriin, muiden vaihtareiden ruokakulttuureihin, vierailtiin Ninbennimisessä suuressa japanilaisyrityksessä sekä kokattiin japanilainen perinneateria.
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Läpäisyvaatimuksena oli esitelmä oman maan perinneateriasta sekä pidempi esitelmä
kurssin herättämistä ajatuksista. Esitelmät piti suorittaa japaniksi.

Vapaa-aika
Arki-illoille oli monesti varattava hieman aikaa opiskelulle, läksyjen tekemiselle sekä aamun
testiin valmistautumiselle. (Toisille riitti vähempi aika, kun taas toiset opiskelivat useita
tunteja iltaisin. Tämä riippuu siitä, kuinka paljon haluaa panostaa.) Aikaa jäi kuitenkin
tutustua Tokioon perin pohjin ja tehdä kaikkea mikä kiinnosti. Vapaa-ajan käytin mm.
shoppailuun, erilaisiin kuuluisiin nähtävyyksiin, eri kaupungin osien tutkimiseen sekä
museoissa, puistoissa, karaokeissa, temppeleissä ja elokuvissa käyntiin. Myös japanilaisia
ruokia ja leivonnaisia tuli maisteltua. Juoksemassa kävin dormin läheisen Arakawa joen
varrella sekä Tokyo Imperial Palacen luona. Tekemistä riittää maailman suurimmassa
metropolissa! Liikkuminen Tokiossa on todella helppoa; junalla pääsee joka paikkaan. Itse
matkustin lisäksi lokakuussa luotijunalla Kiotoon ja Osakaan viettämään pitkää
viikonloppua.

Japaniin matkatessa kannattaa oikeasti varautua siihen, että englantia siellä ei juurikaan
puhuta.

Perusfraaseja

japaniksi

kannattaa

opetella

etukäteen.

Myös

rajumpia

luonnonilmiöitä voi osua oman matkan ajalle. Syksyn aikana saimme kahdesti varoitukset
Tokiota lähestyvästä taifuunista, ja yhden päivän ajan luennot oli peruttu taifuunin vuoksi.
Molemmat Taifuunit ohittavat lopulta Tokion, eikä vaaraa ollut.

Yhteenveto
Tokio on todella huikea kohde, suosittelen ehdottomasti. Kolme kuukautta meni nopeasti.
Hakuprosessi yliopistoon oli helppo. Jos JLSP-ohjelman aikoo valita, kannattaa kuitenkin
varautua siihen, että kielikurssin opintojen eteen on tehtävä töitä. Itse koin kieliopinnot
virkistävänä vaihteluna verrattuna normaaliopintoihini LUTissa.

