
Tatsuzawa Gakkan –  

japanilainen kouluttaja vahvistamaan Hanako-verkostoa 

 

“Tule omana itsenäsi ja avoimin mielin!” Näin kuuluu Hanako-verkoston tuoreimman 

yhteistyökumppanin viesti vaihtojaksoa Japanissa harkitseville opiskelijoille. 

 

Tatsuzawa Gakkan Educational Foundation on suuri ammatillinen kouluttaja Pohjois-

Japanissa Moriokan alueella. Johtaja Naotaka Tatsuzawa odottaa suurin toivein yhteistyötä 

suomalaisten kanssa. Tavoitteena on kerätä oppeja ja ajatuksia ammatillisen koulutuksen 

kehittämiseen Japanissa. 

“Arvostan ammatillista koulutusta Suomessa, ja olemme innoissamme yhteistyöstä. Saamme 

Suomesta hyvän mallin ja esimerkin.” 

 

 
Tatsuzawa Gakkan Educational Foundationin johtaja Naotaka Tatsuzawa iloitsee yhteistyöstä suomalaisten 

kanssa. Hanako-verkoston ja Tatsuzawa Gakkanin yhteistyösopimus allekirjoitettiin Hanako-verkoston 

syysseminaarin yhteydessä. 

 

Japanin ammatillinen koulutus on muutosten edessä, koska esimerkiksi sosiaalialan 

ammattilaisia on koulutettava entistä enemmän. 

“Tarvitsemme lisää ammattilaisia vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin tarpeisiin. Matkailulla 

on Japanille entistä keskeisempi merkitys, joten myös ravintola-alan sekä muiden 

palvelualojen osaajia on koulutettava lisää”, Tatsuzawa kertoo. 

 

Vastavuoroista yhteistyötä 

 

Hanako-verkoston toimijoiden ja Tatsuzawa Gakkanin yhteistyö pitää sisällään avointa 

tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä opintomatkoja puolin ja toisin. Suomesta lähtee 

Tatsuzawa Gakkanin oppilaitoksiin sekä opiskelijoita että opettajia. 

 

Kumppanuus perustuu vastavuoroisuudelle. 



“Suomalaiset voivat oppia japanilaisilta erityisesti välittämistä, vieraanvaraisuutta ja 

yhteistyötaitoja”, Tatsuzawa sanoo. 

 

Pohjoisen japanilaiset ovat Tatsuzawan mukaan hiljaisempia ja ujompia kuin eteläisempien 

osien asukkaat. Tatsuzawa toivoo, että työssäoppijoilla on hitusen kielitaitoa, mutta muuten 

vaihtojaksoon ei tarvitse erityisesti valmistautua. 

“Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi! Ei kannata jännittää vaan lähteä matkaan 

omana itsenään.” 

 

 

Iloa japanilaisille vanhuksille 

 

Siinä missä Tatsuzawa Gakkan on aloittamassa yhteistyötä Hanako-verkostossa, 

osakalaisella Ryusei Fukushikai -yhtymällä on vuosien kokemus kumppanuudesta 

suomalaisten kanssa. 

 

Johtaja Kayoko Fujimoto palaa Suomeen kerta toisensa jälkeen, koska hän kokee saavansa 

vierailuilta aina mukaansa jotakin uutta. Viemisinään hänellä on kehittämisajatuksia, joilla 

hän luotsaa hyvinvointialan konsernia eteenpäin. 

 
Ryusei Fukushikai -yhtymän johtaja Kayoko Fujimoto        Syysseminaarin ohjelma kirvoitti hymyt osallistujien 

on tehnyt suomalaisten kanssa yhteistyötä vuosia.           huulille, kun japanilainen tanssitaitelija Aki Suzuki 

Kuvassa hän osallistuu medialeikki-työpajan toimintaan.      pyysi kaikki mukaan tanssimaan. 

                                                                                                      

Yhtymän vanhainkodeissa ja päiväkodeissa on ollut Suomesta jo kymmenisen työssäoppijaa. 

Fujimotolla on heistä pelkästään hyvää sanottavaa. 

“Suomalaiset työssäoppijat ovat iloisia, aina hymyileviä. He ovat kohtaamisissa 

lämminhenkisiä ja avoimia ja saavat meidän asiakkailta aina hyvää palautetta.”  

 

Fujimoto arvostaa suomalaisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Kun työssäoppiminen 

sisältyy koulutukseen, koulunsa päättävät ovat valmiita osaajia. 

“Työntekijöiden perehdytys vie Japanissa aikaa, koska oppiminen koulussa on hyvin 

teoreettista. Suomalaisesta ammattioppilaitoksesta työelämään siirtyy valmiimpia osaajia”, 

Fujimoto kuvaa. 
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Hanako-verkoston syysseminaari 

kokosi marraskuussa 2013 Omniaan 

monikymmenpäisen joukon 

japanilaisia ja suomalaisia 

verkoston jäseniä. Syysseminaaria 

kunnioitti läsnäolollaan myös 

Suomen Japanin suurlähetystön 

edustaja Sotaro Matsuoka. 

 

 

 
   Aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman kiitti aktiivista Hanako-    

   verkostoa. Työelämän edustajat ovat verkoston toiminnassa  
   aidosti mukana, mikä tekee Hanakosta ainutlaatuisen. 

 

Teksti: Marja-Liisa Torniainen 

Kuvat: Veera Penttinen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


