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Tietoa Japanin vaihtokohteista Kv- toimistosta.
Kumamoto National College Of Technologyyn g gyy
voi hakea Tietotekniikan, Automaatiotekniikan 
ja Hyvinvointitekniikan opiskelijat.j y p j
Tietoa koulusta löytyy myös internetistä.



Normaalisti  hakemus Kv- toimistoon.
Meidän tapauksessa hakuprosessi jäi välistä, p p j
koska ei ollut muita hakijoita.
Tarvittavat dokumentit vaihtokohteeseen a v ttavat doku e t t va toko teesee  
englannin kielinen CV, hakemus sekä 
valokopio voimassa olevasta passista.p p
Lisäksi muutama valokuva, paikallisia 
viranomaisia vartenviranomaisia varten.



Viisumin hakemiseen tarvitaan Certificate of 
Eligibility, jota haetaan Japanin 

lk l h k k llulkomaalaisvirastosta hakemuksella.
Prosessi kestää 1-2 kuukautta, jonka jälkeen j j
Certificate of eligibility saapuu Kv-toimistoon.
Varsinainen viisumi haetaan Japanin J p
suurlähetystöstä Helsingistä Certificate of 
eligibilityn, sekä valmiiksi täytetyn g y , y y
viisumihakemuksen kanssa.



Matka-avustus 1000 euroa, joka riittää lentojen 
maksamiseen hyvin.
Lisäksi  tukiraha, joka oli noin 80 euroa viikko.
Lisäavustuksena voi  hakea kesäopintotukea, säavustukse a vo   akea kesäop totukea, 
sekä korotettua opintolainaa. 
Omat säästöt suotaviaOmat säästöt suotavia.



Lennot varataan itse haluamaltaan 
matkatoimistolta esim.  Laatumatkat, Kilroy 

lTravels.
Kaikki lennot kannattaa ostaa samassa 
paketissa.
Hinnat vaihtelevia.
Nykyään Finnairilla suorat lennot Japaniin.



Majoittuminen koulun kampuksella 
sijaitsevassa asuntolassa ulkomaalaisten 

k l dopiskelijoiden siivessä.
Asuntolan säännöt melko tiukat.
Vuokra noin 200 €/kk sekä futon ja liinavaate 
vuokra n. 60€
Vuokraan kuuluu kolme ateriaa asuntolan 
ruokalassa  (Valinnainen) ruokalassa. (Valinnainen) 
Asuntolassa on myös mahdollista valmistaa 
itse ruokaa ulkomaalaisille opiskelijoille itse ruokaa ulkomaalaisille opiskelijoille 
tarkoitetussa keittiössä.





Huoneet noin 20m2 .
Huoneessa Internet-yhteys, työpöytä, kaappi, y y y p y pp
sänky, kuivausteline ja ilmastointi



Työ suoritetaan projektityönä.
Projektin aihe valitaan ennen lähtöä, koulun j
tarjoamista projekti vaihtoehdoista.
Projektityöskentelyä ohjaa ja valvoo alaa ojekt työske te yä o jaa ja va voo a aa 
vastaava opettaja.
Projekteja voidaan tehdä yksilötyönä tai Projekteja voidaan tehdä yksilötyönä tai 
ryhmissä.
Projektien määrä voi olla yksi iso tai useampi Projektien määrä voi olla yksi iso tai useampi 
pienempiä projekteja.



Harjoittelun päätteeksi pidetään presentaatio 
kesän aikana suoritetuista projekteista.



Kumamotossa työpäivät on maanantaista 
perjantaihin.
Projektien etenemisen mukaan voi pitää 
vapaata matkustelua varten.p
Koululta keskustaan pääsee helposti joko 
junalla tai bussilla joiden molempien pysäkit j j p py
ovat aivan koulun porttien ulkopuolella.
Ruokakaupat ovat vain parin kilometrin Ruokakaupat ovat vain parin kilometrin 
pyörämatkan päässä koululta.



Yleensä viikoittain on ulkomaalaisilla 
opiskelijoilla jotain aktiviteettia suunnitteilla.
Kumamoton suositeltavat nähtävyydet ovat 
ainakin Kumamoto Castle, tulivuori Aso sekä 
Suizenji Jojuen puutarha.
Urheilu mahdollisuudet koulun tiloissa ovat 
hyvät.
Keskustassa oleva Cybac pelikahvila on hyvä Keskustassa oleva Cybac pelikahvila on hyvä 
tapa viettää iltaa pelailemalla biljardia, dartsia 
ja laulamalla karaokeaja laulamalla karaokea.









Helpoin matkustaa Junalla.
Japanin ja varsinkin Tokion kaupungin sisäiset p j p g
joukkoliikenne välineet voivat aluksi tuntua 
hankalilta, mutta ovat loppujen lopuksi erittäin pp j p
helppoja käyttää.
Matkustamiseen kannattaakin varata jonkun j
verran aikaa sillä Japani on todella näkemisen 
arvoinen.





Hyvä hallita japanin alkeet sillä keskiverto 
englannin taso Japanissa ei ole aina kovin 
k kkorkea.
Japanissa suositaan käteiskauppaa, joten p pp j
käteistä on hyvä olla aina mukana.
Visa Electron ja Visa käyvät joissakin paikoissa.j y j p
Visa/ Visa Electronilla voi nostaa rahaa 
vaivattomasti postitoimistoista joissa on JP vaivattomasti postitoimistoista joissa on JP 
automaatti.
Japanilaista pankkitiliä ei tarvitse näin kesän Japanilaista pankkitiliä ei tarvitse näin kesän 
harjoittelussa avata.


