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1 JOHDANTO  

Olen neljännen vuoden kone- ja tuotantotekniikan opiskelija. Tämä raportti ker-

too vaihto-opiskeluajastani Kumamoton kaupungissa Etelä-Japanissa 8.5-

30.8.2007.  

2 ENNEN MATKAA 

Päätin jo opinnot aloittaessani hakea joko toisena tai kolmantena vuotena ulko-

maille vaihtoon. Kohdemaaksi valitsin Japanin, koska olen ollut kiinnostunut ky-

seisen maan kulttuurista pitkän aikaa. Kävin koululla molemmat japanin kielen 

kurssit ja opiskelin kieltä itsenäisesti n. 2 vuotta ennen reissua omalla ajallani. 

Hallitsin hiraganat, katakanat, helpoimmat kanjit sekä perusjapania, joten kielel-

liset valmiuteni olivat kohtalaisen hyvät. Hankin internetistä myös perustietoja 

Japanista sekä kysyin paljon asioita eräältä aikaisempana vuonna samassa 

koulussa käyneeltä koulumme opiskelijalta.  

 

Kohdekouluksi valitsin Kumamoto National Institute of Technologyn. Valintaani 

vaikuttivat se, että olin aikaisempina vuosina tavannut paikallisia opiskelijoita 

koulullamme. Kaupungin eteläinen sijainti houkutteli myös samoin kuin kaverini 

Jukka Junellin kertomukset omasta reissusta. Jätin hakupaperit KV-toimistolle 

hyvissä ajoin marraskuussa 2006 vaikka deadline olisi ollut vasta tammikuun 

2007 lopussa. Papereihin kuului OAMK:n hakupaperi, englanninkielinen CV ja 

”Letter of Motivation”, jossa kuvailin tarkemmin miksi haluan lähteä Japaniin ja 

Kumamotoon opiskelemaan.  

 

Varsinainen paperisota alkoi kun saimme maaliskuun puolivälissä tiedon, että 

minä ja toinen opiskelija Tommi Sallinen oltiin valittu kyseiseen kouluun. KV-

toimistolla piti täyttää pari paperia joita tarvittiin Japanin päässä viisumin myön-

tämistä varten. Samoin opintotoimistolla piti käydä hoitamassa vakuutus- ja 

opintotukiasiat kuntoon. Rahallisesti matkaa tuettiin koulun 1000 euron matka-

apurahalla, harjoittelurahalla (80 euroa/viikko) sekä ulkomaan opintotuella ja 

asumislisällä (n. 440 e/kk). Koska matkaan oli aikaa enää alle kaksi kuukautta 

meidän täytyi hommata kiireellä lentoliput.  
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Hankimme Laatumatkat –nimiseltä yhtiöltä Lufthansan nuorisopassin, jolla 

saimme edestakaiset lennot välille Helsinki-Frankfurt-Osaka n. 970 eurolla. Ky-

seinen passi oli siinä mielessä hyvä, että yhtä lentoa voi vaihtaa ilmaiseksi ker-

ran ja toinen kerta kustantaa 25 euroa. Tämän lisäksi tilasimme Japanin sisäiset 

lennot välille Osaka-Fukuoka ANAn verkkokaupasta. Lentoliput kannattaa hank-

kia ajoissa, sillä mitä enemmän asia venyy sitä enemmän yleensä joutuu mak-

samaan. Japaniin ei vaadita rokotuksia mutta Japanin aivokuumeen tartuntariski 

on teoreettinen, jos pyörii paljon maaseudulla lähellä eläintiloja ja epähygieeni-

sissä tiloissa. Rokotteen voi ottaa jos siltä tuntuu ja epäilyttää, mutta itse otin 

hepatiitti A-rokotteen, koska olin muutenkin aikeissa hankkia pitkäaikaisen suo-

jan.  

 

Lentolippujen ja muiden papereiden ollessa kunnossa sovimme Japanin suurlä-

hetystön kanssa tapaamisen viisumin hakemista. Suomen kansalainen tarvitsee 

Japaniin viisumin yli 90 päivän matkalle. Enää tarvitsi saada vain Japanista lä-

hetettävä ”Certificate of Eligibility” joka todistaa sen, että meille voidaan myön-

tää opiskelijaviisumi. Tämän dokumentin saamisessa viipyi odotettua pidem-

pään joten meidän piti lykätä lähtöä kuudella päivällä. Onneksi asia saatiin hoi-

dettua KV-toimistossa kuntoon ja lennotkin saimme siirrettyä, suurkiitokset KV-

toimiston Katjalle siitä!  

 

Alun perin matkaan oli tarkoitus lähteä 1.5, joten ehdin vielä viettämään vappua 

kavereideni kanssa. Vappuviikonloppuna piti tietenkin vielä pakata reissua var-

ten. Alla lyhyt selostus mitä muun muassa pakkasin matkaan ja mitä suosittelen 

Kumamotoon otettavan mukaan: 

• lyhythihaisia paitoja ja kevyitä puuvillahousuja (caprihousut tai shortsit); 

Japanista löytyy myös hyviä ja edukkaita vaatteita mutta mikäli olet yli 

185 cm pitkä tai isovartaloinen voivat koot loppua  

• hyvät ja hengittävät kävelykengät, sandaalit, remmikengät 

• suomalaisia lääkkeitä särkyyn, allergiaan tai mahavaivoihin  

• suomalaisia tuliaisia (salmiakki, muumikarkit, lappiaiheiset tuomiset, Ma-

rimekko -servetit yms.) 

• Pakkaamisessa kannattaa käyttää tervettä järkeä ja hankkia myös tava-

raa paikan päältä ja jättää tilaa tuliaisille ☺ 
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 2.5 menin junalla Helsinkiin ja 3.5 hain sekä oman että Tommin ”Certificate of 

Eligibility”-dokumentin Vantaalta logistiikkayhtiöstä minne sovimme, että se 

saapuisi kerta se ei Ouluun asti meille ennättänyt. 4.5 menimme Japanin suur-

lähetystöön hankkimaan viisumit. Tähän tarvittiin ”Certificate of Eligibility”-

dokumentti, täytetty viisumihakulomake, kaksi passikuvaa, voimassa oleva pas-

si sekä n. 22 euroa käteistä viisumimaksua varten. Viisumin käsittelyssä kesti 

reilu tunti jonka jälkeen saimme viisumit, eikä reissuamme estäisi enää mikään. 

3 MARS MATKAAN 

Matkamme alkoi maanantaina 7.5 Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaan 

terminaalissa, jossa tapasimme Tommin kanssa klo 7 jälkeen. Viimeiset tarkis-

tukset ja lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen kautta Frankfurtin koneeseen. 

Frankfurtissa jouduimme odottelemaan 3-4 tuntia Osakaan lähtevää konetta, 

jonka aikana tutustuimme lentokenttään ja söimme kevyen välipalan. Lopulta 

pääsimme Osakaan lähtevään koneeseen ja 10½ tuntia kestävä lento saattoi 

alkaa. Lennon aikana tarjottiin lounas, välipaloja sekä aamupala. Elokuviakin 

näytettiin kolme kappaletta. Lopulta saavuimme Osakan Kansain kansainvälisel-

le kentälle n. klo 8.00 Japanin aikaa tiistaina 8.5. Kansain kentältä löysimme 

lopulta matkatavaramme ja pääsimme tullista läpi viisumeidemme kanssa hyvin. 

Ensimmäinen japanin kielen tehtävä olikin noutaa jo tilaamamme lentoliput välil-

le Osaka-Fukuoka. Liput saimmekin ANAn myyntipisteeltä sopivalla japanin ja 

englannin sekoituksella. Tunnin odotuksen jälkeen pääsimme Fukuokaan lähte-

vään koneeseen. Lento kesti reilun tunnin ja saavuimme Fukuokan lentokentäl-

le. Matkatavaroiden haun jälkeen menimme ostamaan kentän ulkopuolelta bus-

siliput Kumamotoon. Ystävälliset ohikulkijat avustivat meitä lippuautomaatin käy-

tössä kun emme aluksi ymmärtäneet sen käyttöä.  

 

Bussin kyytiin pääsimme Fukuokan kotimaan terminaalin edestä vajaan tunnin 

odottamisen jälkeen. Aurinkoinen 25 asteen lämpötila oli todella tervetullut yllä-

tys ja bussissa tulikin nukuttua jonkin verran vaikka tätä uutta ja kaunista maata 

koitin katsella ikkunoista koko ajan. Kahden tunnin ajamisen jälkeen jäimme 

pois Kumamoton keskustassa Koutsuu Centerissä, joka vastaa linja-
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autoasemaa. Olimme sopineet parin tuntemani paikallisen opiskelijan kanssa, 

että he tulisivat meitä sinne vastaan. Pääsimme oppilaiden kyydissä heti koulun 

asuntolaan, jossa muut ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat esittelivät itsensä ja 

pääsimme omiin huoneisiimme. Kävimme illalla vielä ruokalassa syömässä, lä-

heisellä supermarketilla ostoksilla, purimme laukut ja aloimme ajoissa nukku-

maan jet-lagia pois.  

 

4 ASUMINEN JA ASETTUMINEN JAPANIIN 

Asuimme koko ajan koulumme Meiwaryo -nimisessä asuntolassa, jossa asui 

yhteensä noin 150 opiskelijaa. Ulkomaalaisia opiskelijoita oli lisäksemme yh-

deksän henkilöä Intiasta, Bangladeshista, Malesiasta, Indonesiasta, Vietnamis-

ta, Laosista ja Mongoliasta. Nämä opiskelijat olivat koulun vakituisia ulkomaalai-

sia opiskelijoita, jotka olivat opiskelemassa Japanin valtion stipendiaatilla. Asun-

tolan elämä oli melkoisen ohjattua ja rutiininomaista ja toikin osaltaan mieleen 

12 kuukauden keikan kotimaan valtiollisessa Sa-Int –nimisessä täyshoitolassa 

☺ Asuntolan säännöt eivät koskeneet meitä suomalaisia kuitenkaan kokonai-

suudessaan. Asuntolan vuokra koostuu päivittäisistä aterioista (3 ateriaa/päivä; 

1000 jeniä/päivä), sähkömaksusta kulutuksen mukaan, huonevuokrasta, sekä 

yleisistä kuluista. Kuukausittainen vuokra oli itselläni n. 34 000 jeniä (n. 210 eu-

roa). Elokuun alusta lähtien vuokra pieneni huomattavasti, koska asuntola ei 

tarjonnut aterioita kesäloman takia. Kokkailimmekin sitten itse keittiössä kaikkea 

kivaa.  

 

Huoneeni varusteisiin kuului sängyn ohella vaatekaappi, vaateteline, pöytä, eril-

linen työpöytä, työtuoli sekä pieni lokerikko yksityistavaroille. Jokaisessa huo-

neessa on ilmastointilaite ja Internetyhteys. Kerroksemme varustukseen kuului 

vessat, pyykkihuone ja pieni keittiötila. Suihkutilat olivat ensimmäisessä kerrok-

sessa, jossa oli myös japanilainen saunan vastike, eli kuuma kylpy. Asuntolassa 

oli joka ilta 22.30 vahvuuslaskenta, mikä ei koskenut meitä suomalaisia. Yksi 

mielenkiintoinen piirre asuntolassa oli kello joka antoi pitkän äänimerkin keskus-

radion kautta joka päivä klo 7.00 – 23.30 välillä useita kertoja; jopa kesälomalla! 

Kaiken kaikkiaan asuntola oli kiva ja erikoinen paikka asua, ja kun on itse aktii-
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vinen niin ulkomaalaisista ja japanilaisista saa hyviä ystäviä joiden kanssa aika 

ei käy iltaisin pitkäksi. Rohkeimmat japanilaiset kävivätkin harjoittelemassa eng-

lannin kielen taitojaan kanssamme iltaisin ja kysymässä neuvoja koulutehtäviin-

sä.  

 

Koska asuimme Japanissa viisumilla meidän täytyi hankkia ulkomaalaiskortit 

kaupungin virastotalolta. Tämän hoitivat meille professorit, joten asiasta ei itse 

tarvitse murehtia. Itselläni oli ylimääräisenä ongelmana Kansain lentokentän 

tullimies, joka oli merkinnyt minulle passiin ”turistitarran” varsinaisen viisumitar-

ran sijasta. Oikea tarra piti käydä hankkimassa Kumamoton kaupungin ulko-

maalaisvirastossa, jonka jälkeen sain itsekin Japanissa asuvan ulkomaalaisen 

henkilöllisyyskortin eli ”Torokushomeishon”.  

5 KOULU JA OPISKELU  

Kumamoto National College of Technology on viisivuotinen toisen asteen teknil-

linen oppilaitos. Koulu koostuu neljästä eri koulutusohjelmasta. Pari ensimmäis-

tä viikkoa kävimme katsomassa eri opiskelijoiden laboratoriotyöskentelyä, jonka 

jälkeen valitsimme omat projektimme opettajien ehdottamien aiheiden joukosta. 

Oma opiskeluaiheeni oli ”High efficient AC-DC switched capacitor power con-

verter”. Ohjaajanani toimi professori Oota ja labrakaverinani Kazuki niminen 

opiskelija. Osallistuin heidän kanssa tutkimusryhmään jossa tutkittiin kyseistä 

aihetta. Käytännössä opiskelin asioita vanhoista raporteista, tein käytännön har-

joituksia, opiskelin piirilevysuunnittelua CAD-ohjelmistolla ja laadin englanninkie-

lisen raportin aiheesta yhteistyössä professorin ja kaverini kanssa. Viimeisenä 

tehtävänä valmistimme suunnitelmien ja piirustusten mukaisen piirilevyn ja 

asensimme tarvittavat komponentit paikalleen. Lopuksi pidimme työn tulosten 

raportointitilaisuuden muiden opettajien kanssa.  

 

Opinnot sujuivat mallikkaasti, sillä professori ja labrakaverini osasivat hyvin eng-

lantia ja yhteistyö onnistui hyvin. Töitä oli välillä vähemmän ja enemmän mutta 

töitä sain tehdä aina lähtöäni edeltävän viikon loppuun asti. Varsinaisten opiske-

lujen ohella kävin useamman kerran ulkomaalaisten opiskelijoiden japanin pe-

ruskurssilla. Muut kurssilaiset ovat opiskelleet japania jo vuoden verran intensii-



 8

visesti, joten mikäli tunneista aikoo hyötyä on hyvä osata perusjapania vaikka 

mukaan voi mennä ihan vain kuunteluoppilaaksi.  

 

Opiskelun ohella kävimme tutustumassa eri urheilukerhojen toimintaan ja urhei-

lemassa itse samalla. Osallistuimme myös Sadoo –kerhoon eli teesere-

moniakerhoon, jonka mukana kävimme jopa eräässä kilpailussa kaupungilla.  

6 RAHA-ASIAT 

Euron kurssi oli kesän aikana n. 160-164 jeniä, eli opiskelin, että 1000 jeniä on 

hieman yli 6 euroa. Nostin vähän jenejä jo Suomesta reissua varten ja nostin 

Japanissa tarpeen mukaan. Emme nähneet tilin aukaisua tarpeellisena. Japa-

nissa on olemassa ”Postal Savings” –niminen järjestelmä, jonka avulla ulkomaa-

laisella luottokortilla voi nostaa rahaa postitoimistoiden automaateista. Korteiksi 

käyvät yleiset luottokortit; myös Visa Electron ☺ Japanissa luottokortit käyvät 

isoissa kaupoissa, mutta niistä seuraa ylimääräisiä maksuja ja pienissä liikkeis-

sä käteinen on välttämättömyys. Suosittelenkin käyttämään maksuvälineenä 

käteistä.  

7 VAPAA-AIKA 

Vapaa-ajalla kävimme usein urheilemassa koulun liikuntakerhoissa ja vaihto-

opiskelijoiden kanssa iltaisin. Muuta ajanvietettä oli matkailu eri paikoissa lähellä 

ja kaukana. Kumamoton kaupungissa kävimme yleensä nettikahviloissa pelaa-

massa biljardia ja dartsia sekä pienissä pubeissa ja kuppiloissa. Teimme muu-

taman reissun kauemmas muun muassa Souliin Etelä-Koreaan, Osakaan, Kio-

toon, Hiroshimaan, Nagasakiin ja Fukuokaan. Kumamoton lähialueella vierailta-

via kohteita ovat esim. Ason tulivuori, Kikuchin koski, Otachimisakin ranta ja 

Misumin rannat.  

8 KOTIINPALUU 

Paluureittimme Suomeen oli Osakan ja Frankfurtin kautta. Lentomme oli sen 

verran aikaisin aamulla, että matkustimme Kansain lentokentälle edellisenä päi-
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vänä ja vietimme yön lentokenttähotellissa. Kuten pelkäsinkin olin lopulta ottanut 

turhaa tavaraa Japaniin ja samalla olin ostanut paljon tuliaisia, joten lähetin pos-

tin kautta Suomeen n. 13 kilon edestä tavaraa kahdessa eri paketissa. Suositte-

len tekemään tämän mieluummin, kuin maksaa ylimääräisestä painosta johtu-

vaa maksua lentoyhtiölle. Paluumatka alkoi torstaiaamuna Frankfurtiin ja olim-

me Helsinki-Vantaan lentokentällä lopulta myöhään torstai-iltana. Vaikka paluu 

kotimaahan tuntui mahtavalta jäin kaipaamaan Japanista ihmisten ystävällisyyt-

tä, luontoa, kulttuuria ja monia muita pieniä asioita. Mikäli minulle mahdollisuus 

siunaantuu, haluan ehdottomasti vierailla Japanissa vielä monta kertaa.  

 

Tarinoita reissustani voit lukea nettiblogistani osoitteessa:  

http://bakagaijin.vuodatus.net 

http://bakagaijin.vuodatus.net/
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