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Johdanto
Olin syksyn 2014 vaihdossa Tokiossa Nihon Universityssä. Lukukausi sijoittui ajalla 19.9. –
4.12.2014. Turistiviisumin sallimat kolme kuukautta Japanissa kuluivat aivan liian nopeasti
ja pelkästään Tokiossa olisi riittänyt nähtävää vielä pidemmäksikin aikaa. Kielten opiskelussa opetus on todella intensiivistä ja välillä rankkaa, mutta oppimista tapahtuu huimasti
lyhyessä ajassa. Japani on muutoinkin käymisen arvoinen paikka kulttuurieroineen ja maistuvine ruokineen. Tulet huomaamaan, että japanilaiset arvostavat täsmällisyyttä ja hyviä
käytöstapoja ja Tokio puolestaan tarjoaa lukuisia tapoja viettää aikaa ja tutustua maan tarjoamiin erikoisuuksiin. Suosittelen lämpimästi.

Lähtövalmistelut
Lähtövalmistelut sujuivat vaivatta. Hakupaperit tuli täyttää kuten muihinkin hakukohteisiin,
mutta esimerkiksi erillistä learning agreementtiä ei tarvita. JLSP-ohjelma sisältää tietyt ennalta määritetyt kurssit. Kun LUT:lta tuli hyväksyntä vaihdosta, tuli Nihon Universityltä jonkin
ajan päästä pyyntö lähettää Japaniin tiettyjä lomakkeita. Lopulliset hyväksymispaperit Japanista sain kesäkuun lopulla. Hyväksymiskirjeen ohessa opiskelijalle toimitetaan orientaatioviikon aikataulu sekä tieto siitä, milloin yliopisto toivoo opiskelijan saapuvan Japaniin. Viisumihakemusta ei tarvitse täyttää, sillä maahan tullessa saa automaattisesti 90 päivän viisumin. Kentälle kannattaa ottaa mukaan Nihon Universityltä saatu hyväksymiskirje, mikäli
tullissa tarvitsevat jotakin dokumentteja, missä ilmenee matkan tarkoitus. Asunnon hankkimisestakaan ei tarvinnut itse huolehtia, sillä opiskelijat sijoitettiin yliopistolta junamatkan
päässä oleviin asuntoloihin.

Japaniin saapuminen ja asuminen Tokiossa
Itse varasin lennot heti, kun sain selville, minä päivänä opiskelijoita toivotaan saapuvaksi
Japaniin. Sain melko edullisesti suorat meno-paluulennot Supersaverin kautta. Lentoja hallinnoi Finnair ja Japan Airlines.

Naritan kentällä oli vastassa JLSP-ohjelman edustaja, joka ohjeisti oppilaat asuntoloille vieviin busseihin. Eksymään ei pystynyt. Asuntoloita oli kolme, joista naisille tarkoitettu sijaitsi
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Ichinoessa. Asuntola oli erittäin pelkistetty; huoneessa oli sänky, työpöytä ja kaappi. Suihkuja wc-tilat olivat yhteiset samoin kuin ruokailutilat. Asuntola tarjosi aamiaisen ja päivällisen.
Itseni yllätti täysin se, että asuntolassa ei ollut Wifi-yhteyttä (kuten ei ollut juuri missään
muuallakaan), vaan internet toimi perinteisesti internetkaapelilla. Kannattaa siis tarkistaa,
että koneessa on kyseiselle kaapelille paikka tai varautua reitittimen kanssa matkaan, jotta
saa netin toimimaan omalla koneella. Nettiyhteys oli äärimmäisen huono. Onneksi maahan
en lähtenytkään sen takia, että saisin vain koneella surffailla.

Vuokra oli edullinen, 20 000 jeniä (n. 150 eur)/kk. Kolmen kuukauden vuokra maksettiin
yliopistolle yhdellä kertaa. Lisäksi asuntolalle tuli suorittaa joka kuukausi 10 000 jenin (n. 75
eur) maksu sähköstä, vedestä, ruuasta ja Internetistä. Asuntolalta oli yliopistolle noin 30
minuutin junamatka. Junamatkoja varten ostimme kortit (Pasmot), jotka kustansivat 11 000
jeniä (n. 80 eur) kuukaudessa.

Nihon University toivoi opiskelijoiden saapuvan Japaniin 12.9.2014. Toki lennon pystyi varaamaan muullekin päivälle, mutta sitten olisi itse pitänyt etsiä reitti asuntolalle. Saapumisen
jälkeen jäikin melkein viikko aikaa itsenäisesti tutustua Tokion nähtävyyksiin, sillä orientaatio- ja tasokoepäivä oli vasta 17.9. ja koulu alkoi virallisesti 19.9.2014. Lukukausi päättyi
4.12. ja asuntolan huone piti luovuttaa viimeistään 6.12. eli jos Japanissa halusi oleskella
pidempään, tuli majoitus hankkia muualta. Lukukaudelle osui muutamia pyhä-/lomapäiviä,
mutta pidempiä lomajaksoja ei ollut.

Debit -kortit eivät toimineet melkeinpä missään paikassa maksuvälineenä, joten maksu tuli
suorittaa luottokortilla tai käteisellä. Käteistä pystyi nostamaan postista tai 7/11 myymälöistä. Pääasiallisesti maksuvälineenä käytetään käteistä.

Kurssit
Orientaatiopäivänä suoritimme tasokokeet sekä haastattelut. Koska en ollut aiemmin opiskellut sanaakaan japania, minut sijoitettiin automaattisesti A-luokalle. Tasokoetta ei tarvinnut tehdä ja haastattelu tapahtui englannin kielellä. JLSP -ohjelman alustavaa lukujärjestystä voi katsella osoitteesta http://www.nihon-u.ac.jp/intldiv/en/intaffairs/jlsp/timetable.html
. Omat koulupäiväni alkoivat aina klo 9.00 ja päättyivät vaihdellen klo 12.10 ja 16.10 välillä.

2

Yleisesti tietoa opinto-ohjelmasta löytyy sivulta:
http://www.nihon-u.ac.jp/intldiv/en/intaffairs/jlsp.html .

Comprehensive Japanese
Tämä Japanin kielikurssi oli pakollinen kaikille JLSP opiskelijoille. Opetusta oli ma – pe aamupäivisin klo 9.00 – 12.10. Vaikka olin A-luokalla (elementery –tasolla), tapahtui opetus
melkeinpä kokonaan japanin kielellä. Tämä saattaa kuulostaa kamalalta, mutta kieltä oppi
todella tehokkaasti. Itse en tosiaan ollut opiskellut kieltä ennen Japaniin saapumistani, mutta
suosittelen lämpimästi opettelemaan vähintään hirakana – merkit ennen kurssin alkua.
Merkkien ennakkoon opettelu ei ole mitenkään pakollista, mutta oman mielenterveyden kannalta se on suositeltavaa.  Opetustahti on todella ripeä, ja aluksi joutuu tekemään todella
paljon töitä, jos ei merkkejä osaa. Tosin minäkin siitä selviydyin, joten varmasti muutkin.
Kurssilla oli melkein päivittäin joitakin pieniä sana- tai kielioppikokeita. Tämä nopeutti oppimista kovasti, sillä asiat tuli ainakin opeteltua. Kurssin lopulla oli kaksi suurempaa koetta;
kurssin oma tentti ja Japanese-Language Proficiency Test. Kurssi sisälsi myös joitakin aktiviteettejä vapaaehtoisten japanilaisten opiskelijoiden kanssa.

Japan Studies (JS1 Japanese Society and Culture, JS2 The Japanese Mind and Society,
JS3 Topics in Contemporary Japanese Society)
Japan Studies –kurssit olivat myös pakollisia JLSP opiskelijoille. Kurssien luennot sijoittuivat
yleensä vaihdellen iltapäiville klo 13.00 -16.10 välille. Kursseilla tutustuttiin japanilaiseen
kulttuuriin ja yhteiskuntaan luentojen muodossa ja lisäksi teimme muutaman opintoretken.
Syyslukukaudella kävimme mm. Hakonessa. Tenttejä ei ollut vaan kurssin suorittaakseen
hyväksytysti tuli kirjoittaa pari esseetä ja pitää lyhyt muutaman minuutin esitelmä haluamastaan Japanin kulttuuriin liittyvästä aiheesta. Läpäisyvaatimuksena oli myös kunkin kurssin
osioiden kirjallinen arviointi.
Elective Japanese – P3 Conversation

Opiskelija pystyi halutessaan valitsemaan pakollisten kurssien lisäksi seuraavia vapaavalintaisia kursseja; Kielioppi-, lukemis-, kuuntelu- tai keskustelukurssi. Itse valitsin vain keskustelukurssin ja suosittelen kurssia muillekin. Kurssi oli helppo läpäistä ja melkeinpä riitti, että
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ilmestyi paikalle. Koska en ollut aiemmin opiskellut japanin kieltä, olin ensimmäisillä tunneilla
todella pihalla, mutta lukukauden loppupuolella pystyin jo käymään pidempiä keskusteluja
muiden kanssa. Tunneilla oli mukana japanilaisia vapaaehtoisia opiskelijoita keskustelemassa kanssamme ja kurssin läpäistäkseen piti kurssin lopulla pitää pieni puhe ja suoriutua
opettajan kanssa kahden kesken käytävästä keskustelutehtävästä.

Muuta
Sanotaan, että Japani on kallis maa asua ja olla, mutta mielestäni se on hyvin pitkälti Suomen hintatasoon verrattavissa. Osa asioista on kalliimpia kuin Suomessa, osa halvempia.
Esimerkiksi ravintolassa syöminen on Japanissa erittäin edullista Suomeen verraten. Muutamalla eurolla saa jo monipuolisen aterian.

Tokion metro- ja junaverkosto on kattava ja metroilla pääsee liikkumaan kätevästi paikasta
toiseen. Luotijunilla pääsee nopeasti myös muualle Japanissa. Luotijunat tosin ovat kallis
tapa matkustaa ellei ole hankkinut itselleen esimerkiksi Japan Rail Passia. Suosittelen ottamaan kaiken irti turistiviisumista ja viipymään maassa viisumin sallimat 90 päivää. Itse reissasin Japanissa lukukauden päätyttyä. Tilasin osoitteesta http://www.japan-rail-pass.com
Japan Rail Passin, joka maksoi itsensä takaisin jo parilla luotijunalla matkustetulla junamatkalla. Muistakin osoitteista junapassin voi tilata. Rail Pass on kuitenkin tilattava ennen maahan saapumista.

Lisätietoja: senja.mentula@lut.fi
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