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Johdanto

Toukokuun puolessa välissä 2002 lähdin 10 viikoksi opiskelemaan japanin kieltä ja kulttuuria Japaniin, Sapporoon. Siellä minut toivotti tervetulleeksi Hokkaido Institute of  Technologyn, tai nyt jo tutummin HIT:n opettajat ja opiskelijat.

Ennen matkaa

Minulle tuli kansainvälisyyskansliasta sähköpostia huhtikuun alkupuolella 2002, että on mahdollisuus lähteä Japaniin opiskelemaan kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi. Luin postin, mutta en heti ajatellut siitä mitään. Pari päivää myöhemmin kävin kyselemässä mitä siihen Japanin hakuun tarvitsisi. Englannin kielinen CV ja kirjehakemus piti jättää piakkoin. Olin hakenut Unkariin töihin, mutta sain sieltä sitten kielteisen päätöksen samaisena päivänä kuin oli viimeinen haku Japaniin. Olin varalta tehnyt sitten kirjehakemuksen Japaniin, CV minulla oli jo valmiina. Seuraavalla viikolla sain tietää, että minut oli valittu edustamaan Suomea, Oulua ja meidän koulua Japaniin.

Olin aivan innoissani ensimmäiset pari päivää, en osannut oikein kysellä mitään, enkä tiennyt mistä aloittaisin. Tasan kuukauden päästä olisi lähtö Japaniin. Täytyi siis hankkia lentoliput, varalta viisumi ja tietenkin passi täytyi kaivaa kaapin pohjalta. Tarkistin, että mitään rokotuksia ei tarvinnut eikä mitään muutakaan erikoista. Sitten hain tietoa pitkin huhtikuuta ja toukokuun alkua Suomesta, Oulusta, meidän koulusta ja tietenkin Japanista ja Sapporosta. Juttelinpas edellisvuoden Japanin matkaajan, Raisan kanssa saaden muutamia hyviä vinkkejä ja näin valokuvia. Japanin kieltä itse en osannut ennen Japaniin menoa kuin arigato ja sayonara. Alkoi sitten tietoa hakiessa hieman jännittää lähteä miljoonakaupunkiin yksin. 

Sapporo ja ympäristö

Aluksi tietenkin jännitin isoa kaupunkia ja 1,8 miljoonaa ihmistä. Onhan Sapporo kuitenkin Hokkaidon pääkaupunki. Ja yksin Hokkaidolla on suurin piirtein saman verran ihmisiä kuin koko Suomessa. Odotin kauheita ruuhkia metroissa ja paljon väkeä joka puolella, mutta loppujen lopuksi metrot ja junat, joita oli muuten todella helppo käyttää, eivätkä olleet kovinkaan täysiä. Muutenkin liikkuminen kaupungilla oli turvallisen oloista sekä yöllä että päivällä. Tietenkin nuoren tytön yksin liikkuessa täytyy vältellä pimeitä hiljaisia katuja, mutta niinhän se on muuallakin. 

Liikkumisesta muuten ilman japanin kielen taitoa ei tule ongelmaa. Melkein kaikki varoitukset on laitettu selkein kuvamerkein ja keskustassa liikkumista helpotti huomattavasti osoitteet kadun kulmissa. Osoitteet olivat esim. North 1, West 1. Ja keskellä kaupunkia (osoitteessa North 0, West 0, South 0, East 0) oli korkea TV-torni, josta pohjois-etelä suunnassa lähti leveä katu ja itä-länsi suunnassa toinen leveä katu, Odori, missä oli keskellä nätti puisto vesisuihkuineen. Metro ja juna, kuten jo aikaisemmin kerroin, ovat helppo käyttää kunhan vain ensi kerran jännityksestä pääsee ohi. 

Kylttien mukaan oli siis helppo liikkua japanissa, mutta ihmiset eivät niinkään englantia ymmärtäneet. Olisivat kyllä innokkaina auttamassa, mutta jos ei ymmärrä niin ei ymmärrä. 

Vähän ajan päästä kun olin saapunut Sapporoon alkoi jalkapallon MM-kisat ja kaupunkiin alkoi virrata enemmän ulkomaalaisia. Joten kaupungilla alkoi näkyä jalkapallotavaroita, mainoksia ja turisteja joka suunnassa. Eräältä toiselta vaihto-oppilaalta sain tuurilla lipun erääseen otteluunkin ja tietenkin olin innoissani siitä. Sain siinä monet kateelliseksi niin Suomessa kuin Japanissakin.

Laitakaupungilla liikkuminen oli hieman vaikeampaa. Koulun alueella Teinessä en oikeastaan liikkunut, muuta kuin koulun ja Teinen juna-aseman väliä. Kerran eräs luokkakaveri opasti tien kävelemällä koululle, kun aikaisemmin olin kulkenut linja-autolla. Sapporo Guest Housen lähellä sitten käveleskelin sitten ihan omaa uteliaisuuttani ja opin tuntemaan paikat sielläkin ihan hyvin, vaikkakin se oli vaikeampaa kuin keskustassa.

Majoitus

Oleskelin pienessä 13 huoneiston hotellissa, Sapporo Guest Housessa, tai kuten japanilaiset kutsuivat paikan mukaan Tenjinyama Houseksi. Hotelli oli tarkoitettu ulkomaalaisille tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Hotelli sijaitsi pienen kukkulan, Tenjinyaman, päällä keskustasta etelään. Metroasemille ei ollut kovinkaan pitkästi ja ruokakaupat olivat ihan metroasemien vieressä. 

Asustin yhden hengen huoneessa, missä oli huone, WC ja pieni keittiö. Huoneessa oli leveä sänky, kaappi ja laatikoita, tv, videot, kassakaappi, pöytä ja tuoli sekä kirjoituspöytä. Keittiöön, joka oikeastaan oli vain reikä seinässä, kuuluin keittolevy, baarikaapin kokoinen jääkaappi, pesuallas, kuivausteline, tuuliliesi ja vedenkeitin. Astioita sai vuokrattua hotellilta. Tein jonkin verran ruokaa itse ja henkilökunta hieman ihmetteli sitä, japanissa kun nuoret ei kovin harrasta ruoan laittamista. Vessassa oli suihku, amme ja pyykkinaru. 

Muuta aluetta mitä Guest Housessa käytin oli kirjasto, tietokonehuone ja pyykinpesuhuone. Kirjastosta sai lainattua videoita ja siellä oli kivasti tietoa Japanista. Tietokone huoneessa oli yksi MAC ja kaksi PC:tä ja lisäksi tulostin ja scanneri. Tietokoneet onneksi vaihdettiin uusiin ja netissä käyntikin nopeutui hieman. Pyykkihuoneessa oli kolme pyykkikonetta ja kolme kuivausrumpua sekä silitysrautoja lautoineen, joita sai käyttää aivan vapaasti. Pesuaineet täytyi ostaa itse, mutta niitä sai helposti ostettua annospakkauksin hotellin respasta. Guest Housessa olisi saanut syödä myös maksua vastaan aamupalan tai lounaan, mutta en syönyt kertaakaan.

Suurin osa henkilökunnasta Guest Housessa osasi puhua englantia ja he kyllä auttoivat ongelmissa ja etsivät mielellään tietoa kaupungin tapahtumista. He auttoivat myös paketin lähettämisessä Suomeen. Sen pystyi lähettämään suoraan hotellilta, kuten myös postikortit. Hotelilla kyllä pidettiin huolta, välillä jopa liiaksikin asti. 

Hokkaido Institute of Technology

Koulu sijaitsi hieman kauempana keskustasta ja tietenkin hotellista juuri toiseen suuntaan kuin Sapporo Guest House. Koulussa oli n.10 eri rakennusta, mukaan lukien kirjaston ja ruokala rakennuksen, jota sanottiin HITplazaksi. Ruokaloita oli 2, jossa toisessa myytiin japanilaisia ruokia ja toisessa pastaa yms. HITplazassa oli myös pieni kauppa, mistä sai opiskelijatarvikkeita, naposteltavaa ja juomista opiskelija hinnoin. Kirjastossa en käynyt kuin pari kertaa, koska siellä oli vain ihan muutamia englanninkielisiä lehtiä. 

Koulussa minulla oli luokka, johon minut oli sijoitettu. Se oli biolääketieteen teknologian luokka, mutta tunneilla en voinut käydä, koska en ymmärtänyt mitään, vaikka minulle määrätty vastuuopettaja yritti kääntää. Aiheet olivat minulle outoja eikä opettajakaan osannut kääntää englanniksi paljoakaan. Hän kuitenkin osasi hieman enemmän englantia kuin yleensä japanilaiset. Siellä on heikko englannin taito, kuten olin kuullut jo ennen japaniin menoa. Silti se hieman yllätti, kun minun ikäiset eivät osanneet oikeastaan kuin länsimaalaiset aakkoset ja sanoa ”My name is…” ja ”I love you”. 

Luokan lisäksi minulla oli oma vakio huone, missä minulla oli oma työpöytä. Huoneessa minun lisäksi oli neljä poikaa. Meillä yhteisessä käytössä oli kaksi tietokonetta. Huoneeni pojat olivat todella mukavia, vaikkakin kommunikoinnissa oli tuon tuosta hieman ongelmia poikien huonon englannin taidon vuoksi. Eräs heistä opetti minulle aika paljon japanin kieltä. Ei oikeastaan ollenkaan kielioppia, mutta sanoja ja lauseita. Loppujen lopuksi olin erittäin ylpeä itsestäni, että opin niinkin paljon japania niin vähässä ajassa. Myös japanilaiset ihmettelivät japanin kielen taitojani viimeisinä viikkoina. 

Monet opiskelijat tulivat huoneeseeni ja sanoivat, että haluavat petrata englannin kielen taitojaan kanssani. Opettajat olivat myös kiinnostuneita Suomesta ja suomalaisista. Kyllähän siellä tuli ihan kivoja ilmeitä ja mietteitä, kun kerroin heille avantouinti harrastuksestani ja revontulista. Jos vain japanilainen sai ujoudestaan kerättyä rohkeuttaan niin he kyllä tulivat juttelemaan tai ainakin toivottamaan tervetulleeksi. Minua oikeastaan pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Japanilaisten monet säännöt eivät kosketa ulkomaalaisia suurelta osin. 

Muita vaihto-oppilaita HIT:ssa oli muutamia, jotka tapasin ihan alku metreillä, mutta loppujen lopuksi en viettänyt heidän kanssaan aikaa ollenkaan. Siellä oli kaksi poikaa Saudi-arabiasta ja yksi Nepalilainen tyttö. Jokainen heistä osasi japania ja kävivät siten tunneilla samanlain kuin japanilaisetkin. Viimeisellä viikolla tuli vielä yksi poika Vietnamista, mutta häntä en henkilökohtaisesti tavannut. 

En oikeastaan opiskellut mitään tiettyä ainetta siellä, mutta kävin muutaman kerran englannin tunneilla siellä. Ne englannin tunnit oli pääasiassa Oregoniin lähteville vaihto-oppilaille. Ainoa tehtävä mikä minulle annettiin koko koulussa, oli tehdä PowerPoint esitys Suomesta ja itsestäni. Lisäksi minulle sanottiin useaan otteeseen, että kerää japanista tietoa käymällä eri museoissa ja kiertelemällä kaupungilla. Kouluun ei ole pakko tulla. Oli hieman outoa, mutta tein kuin suositeltiin. Koululla tapasin opiskelijoita ja opettajia sekä tein origameja, japanilaista paperintaittelutaidetta. Monet tutut kävivät sitten katselemassa uusia luomuksiani vakio huoneessani. Eräs opettaja opetti minulle kolvaamistakin ihan omasta halustaan. Muuten opiskelu meni oikeastaan siihen, että opiskeli japanin kulttuuria olemalla siellä ja käymällä mahdollisimman monessa paikassa. 

Vapaa-aika

Ensimmäiset pari viikkoa oli oikeastaan tosi tylsiä, koska ei oikein osannut tehdä mitään, eikä oikein tuntenut paikkojakaan. Kävin kyllä kaupungilla, mutta kiertely jäi vähäiseksi. Tuli oleskeltua koulussa ja hotellilla suurimman osan ajasta lueskellen ja pyörien netissä. Tuli myös tavaksi katsoa videoita illalla ennen nukkumaan laittamista. Parin viikon jälkeen tapasin erään suomalaisen tytön, Ainon, josta olin kuullut jo Suomessa ja hän näytti minulle paikkoja keskustassa ja kertoi paikkoja, missä kannattaa käydä. Itseasiassa en muistanut puoliakaan seuraavana päivänä mitä hän minulle neuvoi, mutta kyllä se piristi hieman, että näki jonkun suomalaisen. 

Aino näytti minulle myös Hokkaidon Suomiseuran toimiston ja siellä eräs nainen pyysi minua ja Ainoa tulemaan käymään suomenkielen tunneilla. Menin sitten seuraavana maanantaina ja tiistaina ja keskiviikkona ja loppujen lopuksi vielä monena viikkona. Suomiseuran kautta tapasin muita suomalaisia, opin muutamia japaninkielen sanoja, sain konserttilippuja ja muutaman kerran käytiin yhdellä jossain läheisessä baarissa tai ravintolassa. Siellä tapasin Lauran, joka opiskeli japanin kieltä Englantilaisessa yliopistossa ja oli vaihto-oppilaana vuoden Sapporossa. Laura sitten pyysi minua mukaan hänen ja muutaman muun vaihto-oppilaan kanssa iltarientoihin. Käytiin japanilaisessa karaokessa, syömässä ja baareissa.

Viimeisinä parina viikkona osasin jo liikkua huoletta Sapporon keskustassa. Kävin museoissa, eläintarhassa ja monessa kauniissa puistossa välillä yksin ja välillä jonkun kaverin kanssa. Pidin suunnattomasti kävelemisestä ympäriinsä. Toyohira-joen ranta oli aivan mahtava kävellä aurinkoisena päivänä ja kerran tuli käveltyä muutama tunti hieman eksyenkin, mutta löysin kyllä omin avuin sitten takaisin hotellille. Olisin kyllä tarvittaessa voinut soittaa jostain puhelinkioskista, mutta eipä tarvinnut. 

Raha-asiat

Rahan vuoksi ei ollut mitään ongelmia, vaikka lähtiessä hieman jännittikin, kun en saanut opintolainaa varalle kovin paljoa. Lentoliput veivät suurimman osan, vaikka avustusta meidän koulusta saikin. Oulun ammattikorkea maksoi n. 1000 €, kun lentoliput maksoi vähän vajaa 1600 €. Hinta oli noussut aika reilusti edellisvuoteen verrattuna WTC-iskun takia, ja koska KLM oli joutunut lopettamaan halvemmat opiskelija lennot Helsinki Sapporo väliltä. Passia ei tarvinnut minun hankkia, mutta viisumi maksoi jonkin verran. Viisumin haun takia jouduin menemään ensin Helsinkiin ja lähteä sieltä vasta lentoreitille. Menin Pariisin ja Tokion kautta Sapporoon ja tulomatka tuli Kööpenhaminan ja Tukholman kautta Ouluun. Suora lento Helsinki Sapporo välille olisi ollut 200 € kalliimpi. 

Sapporossa sitten sain ¥3500, mikä on noin 190 mk, per päivä. Se riitti minulle oikein hyvin. Tuliaisten ja vaatteiden ostoon meni sitten hieman omaakin rahaa. Rahan sai kirjekuoressa tulopäivänä ja sitten kuun ensimmäisinä päivinä. Ja hotellin kassakaapissa sitten pystyi säilyttämään niitä. 

Loppusanat

Reissu oli mahtava kokemus, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Muistoksi sain sieltä monien hyvien kokemusten jälkeen, muutamia pieniä lahjoja uusilta tuttavilta, itse ostamia tavaroita ja 13 rullaa valokuvia. Tuli samaistuttua japanilaiseen tapaan ottaa kuvia kaikista pienestä hetkestä tai kauniista maisemasta. Minä tosin en ottanut kahta kuvaa samasta asiasta enkä teettänyt tuplakuvia. 

Kuten sanoin japanilaisille tuttaville, kirjoitan myös tähän: Vaikka en oikeastaan opiskellut varsinaisesti mitään opin joka päivä paljon uutta. Japanissa oleskelu auttaa myös varmasti tuleviin liiketapaamisiin ja muuten vaan -kohtaamisiin jonkun itämailta tulevan kanssa. 

Tulo Suomeen oli myös hieno kokemus, koska silloin näki miten tosiaan Suomi on vihreä ja puhdas. Osasi todella arvostaa Suomen luontoa. Matkalaukku minulla jäi jonnekin välille, mutta se tuli heti seuraavana päivänä kotiovelle. Ensimmäisenä iltana, vaikka olikin väsynyt, söin ruisleipää ja sen jälkeen kävin saunassa. Ja tietenkin kerroin juttuja Japanista koko ajan. 

