
Kitami

Vuoden opiskelijavaihto Japanissa



Kitamin kaupunki

Pieni kaupunki Japanin pohjoisimmalla Hokkaidon saarella
Paljon lunta talvella 

Alin lämpötila kuitenkin vain -20oC

Kesä samanlainen kuin Suomessa – Ei sadekautta niin kuin etelässä

Paljon maataloutta, laajat kaupungin rajat 

Muutamia pieniä turistinähtävyyksiä

Ihmiset ystävällisiä
Eivät kuitenkaan kovin tottuneita näkemään länsimaalaisia





Järjestelyt

Ennen matkaa
– Hakemus kuvien kanssa, CV, suosituskirje ym.
– Certificate of Elligibility vastaanottavalta koululta
– Viisumin anominen Helsingissä päivää ennen lennon 

lähtöä
– Lennot: Oulu – Helsinki – Nagoya – Sapporo –

Kitami



Japanissa
– Väliaikaisen leimasimen ostaminen, jossa nimet katakanoilla

• Käytetään allekirjoituksen sijasta
• Myöhemmin ”oikean” ostaminen, joissa sukunimet kirjoitettuna itse valituilla 

kanjilla

– Alien registration card:n hakeminen kaupungintalolta
• Todistus oleskeluoikeudesta Japanissa
• Näyttää ajokortilta



Opiskelu KITssä

• Pääasiassa japaninkieltä ja kultturia
– Perus-japania

– Työpaikka-japania

– Kulttuurienvälistä ymärrystä

– Kanjia

• Kaikki luennot japaniksi
– Kurssien läpäisy englanniksi kirjoitettavilla kotitehtävillä

– Koulussa ei ”akateemista vapautta”

• Vain muutaman kerran sai olla poissa luennoilta



Koulun kansainvälinen toimisto

Auttavainen henkilökunta
Vain yksi englantia puhuva työntekijä, ei ollu kuitenkaan iso ongelma

Kuukausittainen ”C -hour”

– Joka kerta eri teema
– Vaihto-opiskelijoiden ja kaupunkilaisten tutustumistuokio

Tutustumiskäyntejä naapuri kaupunkeihin ja nähtävyyksiin

Grillijuhlia





Festivaalit

Useita syitä juhlan viettämiseen
– Joka kaupungilla omansa 

Osallistuminen vapaaehtoista, mutta kannattavaa
Hauskoja, uusia kokemuksia, joita ei varmasti saa mistään muualta





Farmstay

Sain mahdollisuuden asua japanilaisessa perheessä kahden 
viikon ajan ja työskennellä heidän sipulitilallaan

– Näin normaalia perhe-elämää

Pieni taskuraha ja ilmainen ylläpito
– Työ kattoi kustannukset

• 8 tuntia päivässä
• Sipuleiden kerääminen erottelu koneella





Matkustelua

Kahden viikon reissu oululaisten kavereitten kanssa
– Hiroshima – Kyoto – Tokyo

• Kolme suurimmista kaupungeista, jotka matkaajan tulisi nähdä

− Kauniita näkymiä, temppeleita ja muita rakennuksia
A-pommi museo Hiroshimassa oli havahduttava kokemus
Kyoton temppeleiden ilmapiiri oli henkeä salpaava
Tokyo – Korkeita rakennuksia – liian paljon ihmisiä...

– Eteläinen Japani liian kuuma minulle
• Opin ymmärtämään ilmastoinnin tärkeyden









Shiretoko

Kansallispuisto koilis-Japanissa

Vuorien keskellä:
− Alue, jossa on viisi pientä järveä

• Harvinaista Japanissa

− Kallion kyljestä pursuava vesiputous

− Pitkä, sirpinmuotoinen hiekkaniemi









Sapporon lumifestivaalit

Joka vuosi helmikuussa

Pienet veistokset
− Jääveistokset kaupungin kaduilla

− Lumen veistokilpailu

Suuret rakennelmat
− Talon kokoisia

− Puistoissa







Japanilainen ruoka

Yksi niistä asioista jota kaipaan suuresti

Paljon uppopaistettuja- ja meriruokia
− Monipuolista ja terveellistä

Riisiä joka aterialla
− Kuin leipä suomalaiselle

Syömäpuikot ja lusikat
− Harukat vain pihviruokien kanssa



Nabe

Yakiniku



• Mahtava vuosi

• Upeita ihmisiä
– Opin paljon erilaisesta kultturista ja kielestä

Halauttaa mennä takasi – ainaki käymään!

Yhteenvetoa
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