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2007 

Heippa, minä olen Samuli Vitikka, neljännen vuoden talotekniikan opiskelija, olin 6 

kuukautta vaihto-opiskelijana Japanissa. Opiskelupaikkani oli Kitamin Institute of 

Technology. Kitami sijaitsee Japanin pohjoisimmalla pääsaarella Hokkaidolla ja 

asukasluvultaan noin Oulun kokoinen. Menin Japaniin tekemään opinnäytetyöni, mutta 

olin myös erittäin kiinnostunut Japanin kulttuurista, historiasta, luonnosta, kielestä sekä 

kendosta. 

 

Saavuin Tokioon 1.4.2007 Naritan lentokentälle, jonka jälkeen jatkoin matkaani 

Hanedan kentälle. Matkalla sinne näin hiukan Tokiota, ilma oli jo lämmin ja 

kirsikkapuiden kukinta-aika oli alkanut. Saavuttuani Memanbetsun kentälle olin hiukan 

yllättynyt. Perillä oli sankka lumisade ja Kitamissa oli vielä erittäin paljon lunta. Tiesin 

etukäteen, että Hokkaidolla on samanlainen ilmasto kuin Suomessa, mutta siitä 

huolimatta olin kuitenkin yllättynyt lumen määrästä. 

 

Japanin kulttuuri on todella erilainen kuin Suomessa. Esimerkiksi ruoka, kirjoitustapa, 

käytöstavat, huumori, televisio-ohjelmat, yms. päivittäiset asiat ovat erilaisia. Itse 

asiassa löydän erilaisuuksia enemmän kuin samanlaisuuksia. Suurin kulttuuriero on 

kuitenkin kieli. Japanissa on täysin erilainen kirjoitustyyli kuin Suomessa, erityisesti 

kiinalaisten kirjainten oppiminen on vaikeaa. 

 

Hokkaidon luonto ja ilmasto ovat hiukan samankaltaisia kuin Suomessa. Vierailin mm. 

Shiretokon luonnonpuistossa ja Akanin kansallispuistossa, joissa näin kauniita 

vesiputouksia ja vuoristojärviä. Kaikista näistä Suomen ja Japanin eroista huolimatta, 

minusta Japani oli erittäin mukava paikka elää. Koska olen länsimaalainen, en ymmärrä 

kaikkea Japanilaisesta elämäntavasta. Siitä huolimatta olen erittäin otettu japanilaisesta 

kulttuurista ja mielestäni japanilaiset ovat kohteliain ja ystävällisin kansa mitä tiedän. 

Minulla oli myös mahdollisuus harjoitella kendoa ollessani Kitamissa. Sen ansiosta sain 

monta eri mahdollisuutta tutustua japanilaiseen kulttuuriin ja sain kokea 

unohtumattomia hetkiä ystävieni kanssa. Sain paljon uusia ystäviä Kitamin kendo-

seuran kesken ja sain heiltä myös paljon oppia kendosta. Jonain päivänä palaan takaisin 



Japaniin harjoittelemaan kendoa ystävieni kanssa. Sain myös kaksi kertaa 

mahdollisuuden osallistua kendokilpailuun, Obihiron ja Murorarin kaupungissa. Ne 

olivat hyviä kokemuksia ja vaikka hävisinkin otteluni, sain niistä paljon oppia. Sain 

myös uusia ystäviä muiden vaihto-opiskelijoiden seurasta ja jonain päivänä haluan 

vierailla heidän kotimaissa ja tavata heidät uudestaan. 

 

Pääopiskeluni Kitamissa oli opinnäytetyöni. Se ei ollut mikään helpoin työ tehtäväksi, 

sillä kaikki materiaali mitä sain kerättyä, oli japaniksi. Tekstin ymmärtämisessä minua 

auttoivat niin opettajat kuin oppilaatkin. Tein myös muutamia vierailuja paikallisiin 

yrityksiin ja rakennustyömaille, joista sain kerättyä tärkeätä tietoa koskien 

opinnäytetyötäni. Näillä vierailuilla minulle tulkkina toimi japanilainen opiskelija. 

Kiitos opettajieni ja ystävieni olen saanut kerättyä tarpeeksi tietoa jotta voin saattaa 

loppuun opinnäytetyöni. 

 

Viimeisen kuukauden käytin matkustamiseen Etelä-Japanissa. Näin Japanin 

suurkaupunkeja sekä Okinawan hiekka rantoja. Matkustaminen Japanissa oli yllättävän 

helppoa, yllätyin erityisesti liikkumisen helppoudesta Tokion metro- ja 

rautatieverkostossa. 

 

Olen erittäin onnellinen, että sain tämän mahdollisuuden mennä Japaniin, oppia 

paikallista kulttuuria ja saada uusia ystäviä. Se oli kuin unelmien täyttymys. Olen 

todella nauttinut oleskelustani Japanissa ja se on ollut parasta aikaa elämässäni. 

Suosittelenkin kaikkia, joilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille, 

tekemään näin. Olen hieman harmissani, että jouduin jättämään ystäväni taakse, mutta 

iloinen siitä, että saan taas nähdä perheeni. 

 

 



2 MATKAN SUUNNITTELU 

Minulla oli hyvin aikaa valmistautua vaihto-opiskelua varten, sillä sain tietää pääsystä 

Kitamiin jo kolmannen opiskeluvuoden alussa ja lähtö oli vasta neljännen vuoden 

lopussa. Aluksi kaikki oli tietenkin epävirallista. Kuitenkin olin varma siitä, että pääsen 

opiskelemaan Japaniin. Viralliset paperit vaihto-opiskelusta sain vasta neljännellä 

vuodella. Pitkästä valmisteluajasta oli todella paljon hyötyä matkan suunnittelua varten. 

Pitkä valmistautumisaika olikin syytä käyttää hyväksi ja aloitin säästämisen matkaa 

varten heti kun sain tietää vaihto-opiskeluun pääsystä kolmannella opiskeluvuodella. 

Sain toki avustusta muualtakin, esimerkiksi: koululta, Oulun LVI-yhdistykseltä ja vielä 

Japanin valtiolta. Kaikista näistä oli suurta apua, niin matkan aikana kuin matkan 

suunnittelussa. 

 

Koska tiesin jo entuudestaan paljon Japanista ja sen kulttuurista, minun ei tarvinnut 

opiskella paljon Japanin kulttuuria, vaan keskityinkin enemmän käytännön asioihin. 

Aloitin kielenopiskelun kolmantena vuotena ja sitä olisi ollut syystä opiskella enemmän. 

En osaa japaninkieltä vieläkään hyvin, vaikka puolenvuoden vaihto-opiskelukausi on jo 

takana. Japanissa on erikohteliaisuus tapoja sanoa sama asia, joka vaikeuttaa kielen 

ymmärtämisen. Kannattaakin opiskella kohteliaan puhetavan lisäksi myös normaalia 

puhekieltä 

 

Viisumin sain sitten kun matka olikin jo muutaman päivän päässä. Viisumi haetaan 

Japanin suurlähetystöstä Helsingistä. Jotta viisumin hakeminen onnistuu, tarvitaan 

siihen viralliset paperit opiskeluun hyväksymisestä, passi, kaksi valokuvaa ja rahaa. 

Varasin viisumin hakemiselle kaksi päivää aikaa, mikä oli ihan riittävästi, sillä asia 

hoitui yhdessä päivässä. Viisumia ei tarvita jos oleskelu Japanissa on maksimissaan 

kolme kuukautta, tämän mahdollistaa Suomen ja Japanin välinen sopimus. Jos matkan 

aikana haluaa vierailla muissakin maissa, esim. Kiinassa, on viisumi asiat syytä hoitaa 

kuntoon jo Suomessa. 

 

Rokotuksetkin hoituivat kivuttomasti, sillä niitä ei tarvita. Kaupunki- ja normaali 

elämää varten ei tarvita rokotuksia. Jos aiot elää maalaiselämää Japanissa, on tällöin 



syytä ottaa rokotus Japanin aivokuumetta vastaan. Silloin on tietenkin syytä hoitaa 

rokotukset kuntoon jos aikoo matkustaa johonkin toiseen Aasian maahan Japanin lisäksi. 

 

Rahaa vaihdoin etukäteen jo Suomessa, jotta minun ei heti tarvitsisi ajatella rahan 

nostamista saapuessani Japaniin. Rahat vaihdoin Oulun keskustassa Forexin liikkeessä. 

Lentoliput ostin Killroy Travelsin kautta. Minua suositeltiin ostamaan meno-paluu 

lentoliput jotta välttyisin mahdollisilta ongelmilta lentokentällä taikka viisumin haussa. 

 

Mahdolliset mieltä painavat asiat on hyvä selvittää etukäteen, jottei matkan aikana tule 

ikäviä yllätyksiä vastaan. Itse kyselin neuvoja jo Japanissa olleilta, opettajilta ja 

sähköpostin kautta Kitamin yliopiston kansainvälisestä toimistosta. 

 

Viimeiset viikot halusin viettää Japanissa yhdessä vaimoni kanssa. Vaimoni tuli 

kahdeksi viikoksi Japaniin jona aikana vierailimme Tokiossa, Kiotossa ja Narassa. 

Halusimme viettää ne kaksi viikkoa lomailemalla ja tietenkin katselemalla nähtävyyksiä. 

Varasimme etukäteen hotellihuoneet Tokiosta ja Kiotosta. Naraan emme varanneet 

hotellia, sillä teimme sinne vain iltapäiväreissun. Varasimme myös opastettuja 

kiertoajeluita, jotta näkisimme mahdollisimman vaivatta Tokion ja Kioton 

päänähtävyydet. 



3 MATKUSTAMINEN JAPANIIN 

Lentoaika Helsingistä Tokioon oli noin 9h 40min. Lento meni ihan hyvin, lukuun 

ottamatta pieniä mahavaivoja mitä sain lennon aikana tarjoillusta ruuasta. Paluulennolla 

en viitsinytkään enää syödä niistä muuta kuin leivät. Suosittelenkin pidättäytymään 

lämpimästä lentoruuasta. Saavuttuani Naritan kansainväliselle lentokentälle olin jo 

hieman väsynyt, sillä en saanut kunnolla nukutuksi lennon aikana. Naritan kentällä 

liikkuminen oli helppoa. Ensimmäiseksi kävin syömässä ja juomassa kupillisen kahvia. 

Tutustuttuani ravintolan ruokalistaan, päätin tilata mahdollisimman neutraalin ruuan, 

sillä lentokonesapuska aiheutti pieniä mahavaivoja. Ruoka-annos oli helppo tilata, sillä 

jokaisesta ruoka-annoksesta oli kuvat. Tilaukseni saatuani, pöytään tuotiin myös lasku. 

Lasku maksetaan kassalle, ennen kuin ravintolasta poistutaan. Syötyäni matkustin linja-

autolla Hanedan lentokentälle. Matka maksoi noin 3000 jeniä ja matkustusaika oli reilu 

tunti. Kentän voi vaihtaa junallakin, mikä itse asiassa on edullisempi. 

 

 

KUVA 1 Hanedan lentokentältä 



Saavuttuani Memanbetsun kentälle, yllätyin hieman siitä lumen määrästä mikä siellä oli. 

Tiesin jo etukäteen, että Hokkaidon ilmasto on samankaltainen kuin Pohjois-Euroopassa, 

mutta yllätyin silti kaikesta lumen määrästä mitä siellä oli. Siellä oli enemmän lunta 

kuin koko talvena oli ollut Oulussa. Tuntui hieman oudolta saapua Hokkaidolle ja 

huomata, että täällähän on edelleen täysi talvi, sillä Oulussa oli kevät alkamassa kun 

lähdin sieltä.. Memanbetsun kentälle minua vastaan oli tullut Kawai sensei ja yksi 

suomalainen vaihto-opiskelija Ville. 

 

 

KUVA 2 Kitamin keskustasta 



4 ASUNTO 

Saavuimme Memanbetsun jälkeen Kitamiin ja ennen kuin minut vietiin asunnolleni, 

haimme Kitamin koululta futonin ja makuuvaatteet. Asunnon ensivaikutelma oli hieman 

karu, sillä oli jo pimeä kun saavuimme asunnolla. Aluksi luulin, että menemme 

käymään jossain varastossa, sillä rappuset olivat kapeat ja erittäin synkän oloiset. Talo 

oli vanha japanilainen kerrostalo, jossa oli kolme makuuhuonetta, olohuone, keittiö, 

pesuhuone ja wc. 

 

 

KUVA 3 Huoneeni Kitamissa 

 

Ensivaikutelman jälkeen asunto oli kuitenkin ihan ok. Makuuhuoneissa oli tatamilattia 

ja japanilaistyyliset komerot, asunnon sisäpuoliset ovet olivat liukuovia. Asunnon 

lämmitykseen käytettiin öljyllä toimivaa kamiinaa, jota saatiin aina tankata, sillä asunto 

ei ollut kovinkaan tiivis. Asunnossa oli myös vaatteiden pesukone ja televisio. 

Käyttövesi lämmitettiin kaasulla. Jaoin kämpän toisen suomalaisen vaihto-opiskelijan 

Mikan kanssa. 



 

KUVA 4 Keittiö 

 

Asetettuani taloksi tuli muitakin suomalaisia vierailemaan ja yllätykseni Kitamissa oli 

kuusi suomalaista vaihto-opiskelijaa. Se oli ihan kiva yllätys, mutta kuten myöhemmin 

huomasin, japaninkielen opiskelun kannalta se ei ollut niin hyvä asia. Muut suomalaiset 

olivat: Pete, Ville, Mika, Matias ja Lasse. Pete ja Ville olivat olleet jo puolivuotta 

Kitamissa, muut olivat uusia vaihto-opiskelijoita. Muut kuin Mika ja minä asuivat 

koulun asuntolassa. 

 

 



5 ENSIMMÄISET TOIMET KITAMISSA 

Kitamissa oli vielä loma-aika meneillään ja koululla olikin vielä aika hiljaista kahden 

ensimmäisen viikon ajan. Meitä kuitenkin neuvottiin ja autettiin alkuun todella paljon 

koulun kautta. Saimme myös apua muilta suomalaisilta jotka olivat olleet Kitamissa jo 

pitempään. Koulun kansainvälisessä toimistossa työskentelee Kawain lisäksi, Ms. 

Aratani ja yksi muu nainen jonka nimeä en juuri nyt muista. Ms. Aratani on kuitenkin 

ainoa heistä joka puhuu englantia. Ms. Aratanista olikin paljon apua koko vaihto-

opiskelu kauden aikana. 

 

Saimme kouluta joitain astioita, mutta kävin ostamassa lisää astioita Daisosta eli 100 

jenin kaupasta. Daisossa kaikki maksaa 100 jeniä, ellei tuotteessa ole erikseen merkattu 

korkeampaa hintaa. Daisosta löytyy vähän kaikkea, astioita, työkaluja, vaatteita, 

askarteluvälineitä, ruokaa ja yms. Jos haluaa käyttää puikkoja syödessä, niin suosittelen 

ostamaan paketillisen puisia kertakäyttöpuikkoja. Ne eivät ole kalliita ja säästyypä 

turhalta tiskiltä. Niitä on myös kätevä käyttää ruuanlaitossa. Lähin kauppa on 7 eleven, 

se on pieni kauppa, joka on auki 24h päivässä. Sieltä saa nopeasti haettua jotain pientä 

purtavaa ja juotavaa, mutta on aika kallis. Lähin isompi ruokakauppa on Ralse, sieltä 

saa ostettua ruokaa jo kohtuullisilla hinnoilla. 

 



 

KUVA 5 Itse tehtyä sapuskaa 

Koska päätarkoitukseni oli insinöörityöni tekeminen, minut vietiin tapaamaan koulun 

varapuheenjohtaja Oshimaa. Hän toimi opettajanani ja auttoi minua pääsemään alkuun 

työssäni. Oshima auttoi myös yritysvierailuiden järjestämisessä. Minulle esiteltiin myös 

Civil Engineering osaston opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita, joilta sain apua 

pyytäessäni. 

 

 

KUVA 6 Vasemmalla Sherif, oikealla Oshima sensei ja minä 

 itse keskellä. Kuva on otettu Oshima sensein kotoa. 



6 TOTUTTAUTUMINEN JAPANILAISEEN ELÄMÄÄN 

Aluksi kaikki oli tietenkin uutta ja erilaista, kävinkin päivittäin kävelemässä ympäri 

Kitamia etsimässä jotain, mitä en ollut aikaisemmin nähnyt. Vaikka Kitamin 

kaupungissa ei nyt mitään suuria nähtävyyksiä ole, niin sain ensimmäiset päivät 

kulumaan tutustumalla kaupunkiin. Kitami on asukasluvultaan hieman suurempi kuin 

Oulun kaupunki, noin 130 000 asukasta. 

 

 

KUVA 7 Kitamilaisen temppelin sisäänkäynti 

 

Pinta-alaltansa se kuitenkin on suuri ja käveleminen kauemmaksi ei oikein houkuttanut. 

Tietenkin liikuin joskus linja-autollakin, mutta polkupyörällä liikkuminen oli mielestäni 

kätevin tapa. Pojat olivat ostaneet käytetyn polkupyörän sellaisesta pienestä puljusta 

joka myi käytettyä tavaraa. Itse jouduin ostamaan uuden polkupyörän, koska käytettyä 

polkupyörää ei ollut saatavilla sillä hetkellä, pyörälle tuli hintaa noin 6000 jeniä. Se oli 

ihan ok pyörä, ainakin se toimi, mitä ei voinut sanoa muutamasta polkupyörästä, mitä 

pojat olivat ostaneet. Kesällä pyörällä liikkuminen olikin ihan mukavaa ja sillä kehtasi 

käydä hieman pitemmällä katselemassa paikkoja. Kaupungilla liikkuessa huomasi, että 



ihmiset tuijottavat meitä, varsinkin pienet lapset. En kuitenkaan kokenut sitä mitenkään 

ahdistavaksi. Ihmiset Kitamissa ja yleensäkin Hokkaidolla olivat erittäin ystävällisiä ja 

kohteliaita.  

 

 

KUVA 8 Pyöräilemässä Kitamissa 

 

Japanilainen ruoka on hyvin erilaista verrattuna suomalaiseen ruokaan ja sanomattakin 

on selvää, että Japanissa syödään paljon riisiä. Japanilainen ruoka on aluksi ehkä hiukan 

mautonta, varsinkin jos on tottunut maustettuun ruokaan. Kuitenkin itse aloin pitää 

paikallisesta ruuasta. Pidin erittäin paljon yakiniku-ravintoloista, eli ravintoloista missä 

itse paistetaan tilattu liha pöydässä olevalla kaasugrillillä taikka hiilipannulla. 

Japanilaiset käyttävät paljon soijaa ruuan laitossa ja yakiniku ei ole poikkeus, lihat 

maustetaan kypsentämisen jälkeen soijakastikkeessa. 

 



 

KUVA 9 Yakiniku ravintolasta 

 

Myös kalaruuat ovat hyviä, sushi ja sashimi. Sushi ja sashimi syödään wasabilla 

maustetulla soijakastikkeen kera. Oli tietenkin ruokia mistä en tykännyt, näistä 

esimerkkinä nattoo, mitä japanilaiset syövät aamupalana. Nattoo on käsittääkseni 

mädännettyjä (maitohappokäyminen) papuja tai jotain sellaista. Ravintoloissa ja 

baareissa maksetaan yleensä vasta sitten, kun paikasta poistutaan. Tilaukset merkitään 

pöytäkohtaisesti, maksua ei kuitenkaan ole pakko suorittaa yhdellä kertaa, vaan 

jokainen voi maksaa oman osuutensa kassalla. 

 

 

KUVA 10 Osakalaisen sushi ravintolan näyteikkuna 

 

Japanilainen elämäntapaan on helppo totuttautua, tai ainakaan itselläni ei ollut ongelmia 

sen suhteen. Kannattaa muistaa aina tietyt käyttäytymiseen liittyvät kohteliaisuudet jotta 



välttyy turhilta ongelmilta. Kuitenkin jos jonkin virheen tekee, ei se länsimaalaiselle ole 

anteeksiantamatonta, esimerkiksi jos kävelet ravintolan tatamille kengät jalassa, niin 

yleensä sinut ohjataan nätisti tatamin reunalle ja pyydetään kohteliaasti poistamaan 

kengät jalasta. Kannattaa kysyä neuvoa jos on hieman epävarma. Koululla opettajia 

kannattaa kutsua senseiksi ja yleensäkin käyttäytyä kohteliaasti heitä kohtaan. Jos osaat 

puhua japania, niin puhu kohteliaalla tavalla. Kavereille ja tutuille voit puhua normaalia 

puhekieltä tai mikä on ehkä jo suositeltavaa. Kuitenkin maalaisjärjellä pärjää jo hyvin 

pitkälle ja kannattaa muistaa, että ihmisiähän me kaikki olemme ja että kaikki me 

teemme virheitä joskus. Omia kokemuksia onkin sitten mukava muistella myöhemmin. 

 

 



7 OPISKELU KITAMISSA 

Oppitunnit ovat japaniksi, paitsi englannin tunnit. Pakolliset tunnit ovat oikeastaan 

japanin kulttuuritunnit ja japaninkielen oppitunnit. Jos, vain osaa edes jotenkin 

japaninkielen alkeet, niin kannattaa osallistua suoraan japaninkielen toiselle kurssille. 

Japaninkielen opiskeluun auttaa varmasti parhaiten se, että yrität keskustella muiden 

japanilaisten kanssa japaniksi, mikä itseltä jäi alussa melko vähäiseksi. Opinkin 

ymmärtämään japania parhaiten vasta loppuajalla, milloin olin eniten tekemisissä 

japanilaisten kanssa. Tietenkin mitä ahkerammin jaksaa opiskella japaninkieltä sitä 

paremminhan sen oppii, mutta itsellä oli aina kaikkea muutakin mielessä. Koska oli 

kesä ja kaikkea uutta nähtävää ja koettavaa, niin opiskelu meinasi olla välillä hieman 

toissijainen asia. Kuitenkin sain opinnäytetyötä varten kaiken riittävän tiedon ja sain 

kirjoitettua insinöörityöni valmiiksi palattuani Suomeen. 

 

 

KUVA 11 Kitamin vaihto-opiskelijoita 



8 MATKUSTAMINEN JAPANISSA 

Kitamin koulu järjestää joitakin retkiä vaihto-opiskelijoille, mutta jos haluaa nähdä ja 

matkustaa ympäri Japania, täytyy se tehdä itse. Edullisinta matkustaminen on varmaan 

junalla. Kuitenkaan joka paikkaan ei junalla pääse, joten välillä oli matkustettava myös 

bussilla. Matkustin niin Hokkaidolla, Honsulla ja Okinawan saaristossa, eniten pidin 

Kiotosta, Chatanista, Nahasta ja Sapporosta. Muita paikkoja joissa tuli käytyä oli Tokio, 

Osaka, Shiretoko, Muroran, Obihiro, Oketo, Abashiri ja tietenkin Kitami. Siinä suurin 

piirtein paikat joissa tuli vierailtua. Hokkaidolla on paljon kansallispuistoja, joista 

pääsin käymään kahdessa, Shiretokon alueella ja Akanin alueella. 

 

 

KUVA 12 Matkalla Shiretokoon 

 

Shiretokossa kävin Mikan kanssa. Tutustuimme siellä ollessamme thaimaalaiseen Oleen, 

hänen oikea nimensä on liian pitkä ja vaikea muistettavaksi. Ole oli Sapporossa 3 

kuukautta vaihto-opiskelijana, hän oli tullut Japaniin opiskelemaan japaninkieltä. Ole on 

kotoisin Bangkokista jossa hänellä on kahvila. Shiretokon alue on ehdottomasti 

näkemisen arvoinen, jos on vain yhtään kiinnostunut luonnosta. Siellä voit nähdä 

kuuluisan Japanin karhunkin, minkä näin ehkä hieman liian läheltäkin, sillä matkaa oli 

vain noin 10 metriä. Shiretokon alueella on paljon kauniita putouksia ja paljon muutakin 

nähtävää. Majoituksesta sen verran, että alueella on paljon hotelleita, mutta kuitenkin 

jos olet repun kanssa liikenteessä, suosittelen leirintäalueita. 



 

KUVA 13 Taustalla Utoron kaupunki, Shiretokosta 

 

Shiretokosta löytyy kaksi leirintäaluetta, joista majoituimme edullisempaan. Kalliimpi 

alue on toki paremmin varusteltu, mutta meidän oli tyytyminen edullisempaan. 

Liikkumista oli rajoitettu Shiretokon alueella karhuvaaran vuoksi. Alueella on erittäin 

paljon karhuja ja suositeltavaa onkin käyttää karhukelloa, tosin minusta tuntui, että 

karhut ovat jo tottuneet niihin, eivätkä juuri arastele ihmisiä. Kannattaakin pysyä 

valvotuilla alueilla, eikä lähteä omin päin seikkailemaan vuoristopoluille tai voi tulla 

syödyksi. 

 

 

KUVA 14 Hokkaidon karhu 



Akanin puistossa kävin japanilaisen Shoutaron ja kiinalaisen Jasonin kanssa (kiinalaiset 

halusivat, että kutsuimme heitä englanninkielisillä nimillä, koska heidän oikeat nimensä 

voivat olla hieman hankalia muistaa). Teimme päivä reissun Shoutaron autolla ja 

kävimme katsomassa vuoristojärviä ja rikkivuorta ja lopuksi kävimme katsomassa 

hienon auringonlaskun korkealta näköala paikalta. 

 

 

KUVA 15 Akanin kansallispuistosta. Oikealta: minä, Shotarou  

ja Jason 

 

Sapporoon päätin lähteä ihan hetken mielijohteesta. Ystäväni Atsushi on kotoisin 

Sapporosta, ja kun hän ilmoitti minulle, että hän oli muuttanut viikonlopun suunnitelmia 

ja että hän lähteekin käymään vanhempiensa luona Sapporossa, päätin lähteä hänen 

mukaansa. Atsushi auttoi minua linja-autolippujen ostossa ja lähdimme päivällä kohti 

Sapporoa. Matkassa meni noin 6 - 8 tuntia ja kello oli 11 illalla kun saavuimme perille. 

Koska oli jo niin myöhä, Atsushi pyysi minut yöksi vanhempiensa luokse. Yleensä 

japanilaiset eivät kutsu vieraita yöksi, koska asunnot ovat pienikokoisia. Kutsua voikin 

pitää kohteliaisuutena. Aamulla sainkin kyydin lähimmälle metroasemalle, jolla 

matkustin Sapporon keskustaan asti. 

 



 

KUVA 16 Sapporon keskustasta 

 

Olin Sapporossa neljä päivää yksikseni. Yövyin silloin ensimmäistä kertaa 

kapselihotellisakin, muistaakseni hotellin nimi oli Refre. Kapselihotelli on tosi näppärä. 

Matkaan ei tarvita muuta kuin puhtaat vaihtovaatteet, hotellista löytyy kaikki muut 

kuten oleskeluasu, pesuvälineet, hammasharja, hammastahna, pyyhkeet, pesuaineet, 

ravintola, juoma-automaatit, kylpylä, vaatteiden pesumahdollisuus, parranajo tarvikkeet, 

jos tässä nyt ihan kaikkea ei muistakaan, mutta kuitenkaan sinne ei tarvitse viedä 

yhtikäs mitään. Hintakaan ei ollut paha, kun liityin kanta-asiakkaaksi tuli yölle hintaa 

2700 jeniä, jolla kapselin saa käyttöön 24 tunniksi. Jos haluaa päästä vielä halvemmalla 

voi kapselin saada käyttöön 1000 jenillä, tämä on mahdollista kun varaa kapselin klo 6 

aikaan aamulla, mutta kapseli hotellista täytyy poistua ennen kello kolmea päivällä. 

Kapselissa täytyy liikkua hotellin antamassa oloasussa ja muistaa käyttää hotellin 

sandaaleita. Monet Japanin kapselihotellit on tarkoitettu vain miehille. 

 



 

KUVA 17 Kapseli hotellista 

 

Olin Sapporossa yhteensä neljä päivää. Silloin taisi heinäkuu olla puolillaan ja lämmintä 

piisasi. Viihdyin siellä oikein hyvin yksikseni, sillä eipähän tarvinnut kinastella 

kenenkään kanssa siitä, että mihin mennään seuraavaksi. Sapporosta löytyy paljon 

nähtävää ja jos haluaa tehdä vielä ostoksiakin, niin neljä päivää ei tahdo riittää. 

 

 

KUVA 18 Kuvattu Sapporon JR-tornista 

 



Kendo seuran kanssa vierailinkin Obihirossa ja Muroranissa. Näihin kaupunkeihin en 

kerinnyt tutustua kovinkaan hyvin, matkojen tarkoituksena olikin kendokilpailu. 

 

 

KUVA 19 Läksiäisjuhla Muroranissa 

 

Viimeisen kuukauden käytin matkustamiseen Etelä-Japanissa. Ville, Mika ja Matias 

olivat lähteneet minua aikaisemmin reissuun ja otinkin heidät kiinni Osakassa. Osaka 

oli ihan mielenkiintoinen kaupunki. Osakasta löytyi paljon pieniä kauppoja samaan 

tapaan kuin Sapporosta. Kuitenkin Osakassa oli jotain mihin en ihastunut, siellä 

esimerkiksi oli aivan liian vähän puistoja. Osaka onkin melko ruma kaupunki loppujen 

lopuksi. Kävelin aamuisin kaupungilla yksin, sillä pojat tahtoivat nukkua pitkään ja 

tapasinkin heidät yleensä vasta puolenpäivän jälkeen. Ilman lämpötila oli jo aamusta 

kuuma, joten varasin aina juomapullon mukaani. Kiertelin kaupungilla ja vierailin 

paikallisissa temppeleissä. Eräänä aamuna kun olin katselemassa yhtä temppeliä, tuli 

buddhalainen pappi kyselemään minulta, että mistä olin kotoisin ja hän pyysi minut 

juomaan teetä hänen kanssaan. Se olikin ihan mielenkiintoinen kokemus, onneksi hän 

puhui hyvää englantia. 

 



 

KUVA 20 Taiyuji temppelistä, Osakasta 

 

Vierailimme Osakassa Universal -studiolla, ei mikään japanilainen nähtävyys mutta 

ihan ok paikka. Itse en olisi lähtenyt sinne jos olisin tiennyt, mikä paikka se oikein on. 

Universal -studio on nimensä mukaan Universal -elokuviin perustuva huvipuisto. 

Menimme sinne joskus kahden aikoihin ja siellä oli jo aika paljon väkeä. Meidän olisi 

pitänyt mennä sinne hyvissä ajoin aamulla, sillä aika ei riittänyt käydä joka paikassa. 

 

 

KUVA 21 Universal studionin edestä 



 

Osakan linna on erittäin vakuuttavan näköinen ulkopuolelta, mutta kun menimme sisälle, 

petyimme suuremman kerran. Osakan linna on sisältä nykyaikainen museo. Japanissa 

on paljon keskiaikaisia linnoja, mutta itselläni ei ollut mahdollisuutta vierailla, kuin 

Osakan ja Kioton linnoissa.  

 

 

KUVA 22 Osakan linna 

 

Osakan jälkeen matkustimme lentokoneella Okinawalle. Ensimmäiseksi menimme 

Nahaan, Okinawan pääkaupunkiin. Nahassa vietimme 2-3 päivää, kiertelimme 

kaupunkia ja teimme joitain ostoksia. Ostin sieltä Okinawan käärmeviinaa, sitä saa vain 

Okinawalta. Nahan uimaranta oli kuitenkin siltatyömaan takia hieman kyseenalainen 

(tai ainakin pojat näin sanoivat), joten päätimme lähteä toiseen kaupunkiin ja lähteä 

viettämään rantaelämää. 

 



 

KUVA 23 Okinawan käärmeviinaa 

 

Nahasta menimme taksilla Chatan nimiseen pienempään kaupunkiin, mistä löytyi kaksi 

pienempää uimarantaa. Itse viihdyin rannalla aina kun aurinko paistoi, mutta pojat 

karttoivat rantaa ja heitä kiinnostivat enemmän Amerikan sotilastukikohdat kuin 

rantaelämä. Voi olla, että pojat eivät oikein halunneet rannalle, koska paloivat aika 

pahasti heti ekakerralla, eli kannattaa suojata itsensä aurinkovoiteella ja kunnolla. 

 

 

KUVA 24 Chatanin uimarannalta 



Olimme Chatanissa neljä päivää. Yövyimme siellä eräässä majatalossa dormitorio 

tyyppisessä huoneessa, huoneeseen mahtui 12 henkeä. Ihmiset siellä olivat todella 

ystävällisiä. 

 

 

KUVA 25 Chatanin dormitorista 

Viimeiset kaksi viikkoa vietin Terhin kanssa Tokiossa ja Kiotossa. Olimme aluksi 

Tokiossa kaksi päivää jonka jälkeen matkustimme luotijunalla Kiotoon. Luotijuna on 

mielenkiintoinen kokemus, muistaakseni sen huippunopeus on yli 300 km/h. Vauhti 

olikin niin kova, että korvat menevät välillä lukkoon. 

 

 

KUVA 26 Tokion rautatieasemalta, luotijuna 

 

Kiotossa on paljon nähtävää, viiden päivän aikana näimme paljon vanhoja temppeleitä 

ja vanhaa Japania. Viisi päivää oli kuitenkin liian vähän aikaa niin hienossa kaupungissa. 

Kiotossa on mahdollista nähdä Geishojakin. Näimmekin useamman geishan, mutta en 



onnistunut saamaan kunnollista kuvaa. Juuri kun Geisha käveli minua vastaan ja olisin 

saanut haluamani kuvan, kamerastani loppui virta. 

 

 

KUVA 27 Geisha Kioton geishakorttelissa 

 

Vierailimme myös Kiotossa Shogunin linnassa, Niton linna ei ole mitenkään 

sotilaallinen linna, vaan Shogunin asunto Kiotossa. Linna on kuitenkin erittäin hieno ja 

nähtävän arvoinen. Kiotosta löytyy myös ostoskatuja ja pieniä kauppoja mistä voi ostaa 

matkamuistoja. 

 



 

KUVA 28 Kultainen paviljonki 

 

Tokiossa olimme yhteensä yhdeksän päivää. Tokion keskusta on erittäin kallista aluetta, 

isoja ostoskeskuksia ja muita hienoja kauppoja. Jos haluaa löytää edullisempia kauppoja, 

täytyy matkustaa kaupungin eri osiin. Tokion kaupat on keskitetty niiden tarvikkeiden 

mukaan, esim. elektroniikka löytyy yhdestä kaupunginosasta ja vaatteita toisesta ja niin 

edelleen. Tästä on se hyöty, ettei tarvitse kiertää koko kaupunkia löytääkseen 

haluamansa tuotteen. 

 

 

KUVA 29 Jostain Tokiosta 

 



Tokiossa ei ole nähtävänä vanhaa Japania niin paljon kuin Kiotossa. Tokio on 

nykyaikainen kaupunki jossa on aivan liian paljon ihmisiä. Aamulla ja päivällä ihmisten 

määrä ei niinkään vaivaa, kunhan ei vaan ole kovin väsynyt. Väsyneenä ihmispaljous 

alkaa vaivata. Tokiossa liikkuminen on kuitenkin helppoa. Kätevintä on liikkua metrolla 

ja junalla. Metroverkosto on selkeä ja sitä on helppo käyttää. Linjat ovat erivärisiä ja 

pysäkit numeroituja, joten matkustajan on helppo matkustaa, kunhan tietää minne 

haluaa mennä. Metrolla ja junalla on helppo vaihtaa kaupunginosaa nopeasti. 

 

 

KUVA 30 Tokion lahdelta 

 

Suurista kaupungeista pidin eniten Kiotosta ja Sapporosta. Kiotossa on paljon vanhaa 

Japania ja Sapporo onkin taas uudenlainen kaupunki. Tokio oli mielestäni 

mielenkiintoinen kaupunki jossa kannattaa vierailla, mutta en niin kauheasti ihastunut 

siihen. Seuraavalla kerralla kun matkustan Japaniin, haluan tutustua enemmän 

kansallispuistoihin, vanhaan Japaniin, pienempiin turistipaikkoihin ja tietenkin 

Okinawaan saaristoon. 

 

 



9 HARRASTUKSET 

Harrastukseni on Kendo eli japanilaista miekkailua. Ennen matkaa varmistin Kitamin 

yliopistolta harjoittelumahdollisuuden, jotten turhaan joutuisi kantamaan raskaita 

harjoitteluvälineitä. Noin kolme viikkoa siitä kun saavuin Kitamiin, pääsin ensimmäisen 

kerran kendoharjoituksiin. Aluksi olin hieman jännittynyt, sillä olinhan ensimmäistä 

kertaa japanilaisella harjoittelusalilla. Ensimmäisten treenien jälkeen oloni oli kuitenkin 

ihan hyvä ja minusta tuntui että minut hyväksyttäisiin heidän seuraansa. He olivat 

ystävällisiä minua kohtaan ja kieliongelmista huolimatta heistä tuli minulle ystäviä. 

Tutustuttuani kendoseuran jäseniin, he opettivat minulle kendoa. 

 

 

KUVA 31 Dojolta 

 

En koskaan tule unohtamaan heitä ja kaikkea sitä mitä heiltä sain. Sainkin kokea 

erilaista japanilaista kulttuuria kendoseuran kautta, tervetulojuhlia uusille jäsenille, 

grillijuhlia, kendokilpailuita ja muita juhlia. Osallistuin myös kahteen kendokilpailuun 

Obihiron ja Muroranin kaupungeissa. Oma menestys ei ole mainitsemisen arvoista, 

mutta opin erittäin paljon näistä kilpailuista.. Harrastustoiminnan avulla pääsee 

tutustumaan syvemmin japanilaiseen kulttuuriin. Kitamissa voi harjoitella niin 

perinteisiä japanilaisia lajeja, kuin länsimaalaisia urheilulajejakin, kuten jalkapalloa. 

 

 



10 LOPUKSI 

Minun kokemukseni Japanissa oli paljon parempi kuin uskalsin ikinä edes toivoa. Sain 

kokea todella paljon uusia ja hienoja asioita Kitamissa. Yleensä vaihto-opiskelijoille 

painotetaan kulttuurieroja ja siitä johtuvaa kulttuurishokkia. Minulle kulttuuriero ei ollut 

ongelma enkä voi sanoa kokeneeni minkäänlaista kulttuurishokkiakaan. Jos shokin koin, 

niin oli se erittäin pieni. Tietenkin siihen vaikuttivat myös suomalaiset ystävät, jotka 

olivat Kitamissa yhtä aikaa. Sillä se varmasti auttoi, että oli ystäviä joiden kanssa puhua 

suomeksi. 

 

Ollessani Japanissa, monesti muut suomalaiset vaihto-opiskelijat neuvoivat minua mitä 

ei saisi tehdä ja miten toimia japanilaisten kanssa. Tietenkin kuuntelin heitä, mutta 

maalaisjärjen käyttäminen on sallittua jopa Japanissa. Kulttuurierot ovat suuret, mutta 

ihmisiä me kaikki olemme. Suosittelenkin kaikkia tutustumaan maan kulttuuriin ja 

ihmisiin itse. Se mitä muut sanovat, perustuu heidän ennakkoluuloihin ja heidän omiin 

kokemuksiinsa, eivätkä asiat aina välttämättä ole niin. 

 

Japani vaihto-opiskelupaikkana oli ihanteellinen maa minulle ja olen todella iloinen 

siitä että tein sen. Suosittelenkin kaikkia lähtemään opiskelemaan ulkomaille, vielä kun 

on mahdollista tehdä niin. 

 

 

Oulussa, joulukuussa 2007, 

Samuli Vitikka 


