SEMINAARIMATKALLA OSAKASSA 5.10. – 13.10.2014
Maanantaiaamuna Osakassa aamu oli jo valjennut, kun Finnairin kone laskeutui Kansain
lentokentälle mukanaan me matkasta hiukan väsyneet, mutta innokkaat Hanakohankkeen matkalaiset. Lentomme oli ajoissa, vaikka Phanfone- taifuuni olikin
moukaroinut maan etelä-rannikkoa aikaisemmin.
Omaan matkaseurueeseemme kuuluivat kirkkonummelaiset varhaiskasvatuksen johtaja
Raili Santavuori, päiväkodin johtajat Kirsi Kreutzman ja Mervi Rodionoff.
Kaikkiaan meitä hanakolaisia oli matkalla 16.

Mukana oli myös kullan arvoinen tulkkimme Kumiko Hiltunen, jota ilman olisimme
jääneet niin paljosta paitsi. Hän tulkkasi keskusteluitamme ja tutustutti meitä samalla
paikalliseen kulttuuriin koko matkamme ajan.
Omat odotuksemme matkalle
•

Päiväkotivierailut, joissa mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen toteutukseen
Japanissa

•

Pedagoginen tavoite; miten lapsen oppiminen mahdollistetaan, tutustuminen
oppimisympäristöihin, kasvatuskumppanuuteen

•

Mahdollisuus keskustella koulutuksen järjestäjien kanssa, esim.
lastentarhanopettaja ja lähihoitaja

•

Tarkoituksenmukaisen varhaiskasvatusverkoston luominen

•

Japanilaiseen kulttuuriin tutustuminen

Ensimmäiselle japanilaiselle lounaalle seurueemme vietiin ravintolaan, joka on tunnettu
ruokalajista nimeltään shabu shabu. Geisha-pukuiset tarjoilijat toivat pöytään
monenlaisia maistuvia herkkuja. Tarjolla oli myös ruokia, joista emme olleet aivan

varmoja mitä söimme. Huikea ruokailukokemus meille kaikille, olimmehan ensimmäistä
kertaa Japanissa. Puikoilla syöntiä olimme toki harjoitelleet jo etukäteen.

Matkan aikana nautimme monia eksoottisiakin aterioita, osa maistui herkulliselle ja
osaan täytyy vielä totutella. Mykistyimme liki jokaisella aterialla hetkeksi katsomaan
mitä tällä kertaa onkaan tarjolla.

okomonijakii

retkieväät Kiotoon

Ensimmäinen varsinainen tutustumiskohteemme oli Rva Fujimoton Ryusei Fukushikai
Groupin ylläpitämä vanhusten päivätoimintakeskus. Toiminta tapahtui rakennuksessa,
joka oli vanhan temppelin alueella. Ihailimme pihan rauhallista ilmapiiriä ja satoja vuotta
vanhaa puuta, joka sitkeästi kasvoin temppelin kupeessa. Päivätoimintaa tarjoavat tilat
olivat sisältä erittäin viihtyisät ja tyylikkäästi sisustetut. Huomiomme kiinnittyi mm
tyylikkääseen kauneudenhoitopöytään. Kauneudenhoitopalvelut ovatkin vanhusten
käytössä säännöllisesti.
Omassa keittiössä ruoka aseteltiin kauniisti lautaselle ja maistui varmasti herkulliselle.
Tunnelma oli iloinen ja henkilökunta huomioi asiakkaitaan upeasti pelaillessaan
pöytäpelejä heidän kanssaan. Hymy ei todellakaan hyytynyt näiden työntekijöiden
kasvoilta.

Iltapäivällä saavuimme Rihga Royal Osaka hotelliimme asettuaksemme huoneisiimme.
Takana oli pitkä mutta niin antoisa päivä.
Tiistaina me kirkkonummelaiset Raili Santavuori, Kirsi Kreutzman ja Mervi Rodionoff
menimme Yume Chuou Hoikuen päiväkotiin tarkoituksenamme pitää 3-vuotiaille lapsille
Work shop, Värivalotalo lelustudiona, soveltaen Kirkkonummen kunnassa käytössä olevaa
Medialeikkiä.
Aluksi Kirsi kertoi mitä Medialeikki on ja kuinka tulemme lasten kanssa toimimaan.
Muumilaakson Varaväki (siis Muumimamma, Muumipappa, Muumipeikko, Niiskuneiti,
Nuuskamuikkunen, Pikku Myy, Hemuli ja Nipsu) oli matkannut Osakaan Japaniin
mukanamme.
Work shop toteutettiin niin, että kaksi lasta leikki muumihahmoilla ja kaksi lasta vaihtoi
erilaisia värivaloja katkaisijalla muumitaloon, joka oli rakennettu paperista ja pahvista.
Lisäksi kaksi lasta kuvasi mukanamme olevilla Ipadeillä mitä leikissä tapahtui.

Kirsi ohjeisti leikkijöitä Kumikon tulkatessa ja Raili sekä Mervi auttoivat lapsia
kuvaamaan tapahtumaa

Lopuksi leikkijöille näytettiin kuvattu materiaali ja he saivat kertoa mitä leikissä
tapahtui. Ryhmän henkilökunnasta Shizuka kirjasi ylös lasten kertoman tarinan.
Kaikille lapsille näytettiin Ipadilta toisten lasten kuvaama materiaali ja lopuksi kaikki
lapset pääsivät vuorollaan leikkimään muumihahmoilla ja värivaloilla sekä kuvaamaan
Ipadilla. Lapset olivat todella innoissaan kaikesta mitä tapahtui, eikä Ipad näyttänyt

olevan heille lainkaan uusi tuttavuus, vaan melko tottuneesti he kuvasivat leikkiä ja
toisiaan, tietysti. Myös henkilökunta oli innostuneena mukana.
Meille jäi vahva usko, että he tulevat hankkimaan päiväkotiin Ipadeja lasten käyttöön.
Jätimme päiväkotiin kaksi Muumilaakson varaväki-perhettä, jotta useampi lapsi pääsee
leikkimään ja crip casen, johon Ipad kiinnitetään, näin lapsen on helpompi käyttää
laitetta.
Medialeikki tuokion jälkeen keskustelimme päiväkodin johtajan, Isuzu Otanin ja ryhmän
henkilökunnan kanssa tuokiosta.
Iltapäivällä kävimme tutustumassa Paratiis- nimiseen vanhusten hoitokotiin, joka oli
avattu vasta keväällä 2014. Koko rakennus sekä sisältä että ulkoa hohti uutuuttaan ja
oli sisustettu kauniisti ja hyvällä maulla. Suomalaisesta vanhusten huollosta oli otettu
muutakin mallia kuin nimi. Kerrokset oli nimetty suomalaisin nimin ja päivätoiminnan
salista löytyi suomalaisten toimittamat kuntoilulaitteet.

Tervetuloa kyltit olivat näyttävästi esillä ja olikin ilo käydä kättelemässä vanhuksia. He
olivat odottaneet meitä vierailulle.
Keskiviikko olikin sitten suuri päivä ja Hanako seminaarin vuoro. Hanna Autereella
Opetushallituksesta, Raili Santavuorella ja Kirsi Kreutzmanilla oli puheenvuorot
seminaarissa. Raili kertoi kirkkonummelaisesta varhaiskasvatuksesta ja Kirsi Vuorenmäen
päiväkodissa toteutettavasta Medialeikistä. Myös toisilla suomalaisilla Hanakolaisilla oli
omat puheenvuoronsa. Japanilaiset isäntämme (mm rva Fujimoto ja Naomi Yoneda )
pitivät myös omat puheenvuoronsa.
Torstaina me varhaiskasvatuksen ammattilaiset vierailimme vielä uudelleen Yume Chou
Hoikuen päiväkodissa. Nyt pääsimme tutustumaan lapsiryhmiin ja japanilaiseen tapaan

toteuttaa varhaiskasvatusta. On paljon asioita, joita teemme samalla tavalla ja
eroavaisuuksiakin löytyy. Suomessa päiväkodin lapsiryhmässä työskentelee enemmän
kasvattajia. Japanissa ryhmät ovat suuremmat ja kasvattajia on vähemmän.
Päiväkodissa annetaan leikinomaista englannin kielen opetusta kaksi kertaa viikossa.

Kaikkein positiivisimpana mieleen jäi se miten kasvattajat kohtaavat lapsen, työnilo,
positiivisuus ja hymy.

Iltapäivällä matkasimme läheiseen Naran kaupunkiin, jossa pienen sight seeing jälkeen oli
vuorossa Naragakuen Yliopisto. Yliopisto oli yksityinen ja siellä toimi oma päiväkoti,
esikoulu, koululuokat 1-12 sisältäen lukion ja yliopiston. Yliopistolla koulutettiin mm
lähihoitajia ja lastentarhanopettajia.
Pääsimme tutustumaan yliopiston päiväkotiin, jossa olikin mahtavat puitteet
varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Kirjastossa oli paljon kirjoja, iso kiipeilyseinä odotti
kiipeilijöitä ja leikkijöitä, päiväkodin pihalla oli kaksi riisipeltoa, joista lapset huolehtivat.

Perjantaina tutustuimme Osaka University of Health and Sport Sciencen koulutustiloihin.
Yliopisto on yksityinen ja sijaitsee Kumatorin kaupungissa, Osakan prefektuurissa.
Yliopisto on aloittanut toimintansa 1965. Yliopistossa on mahdollisuus opiskella monia
eri urheilulajeja ja kuulua yliopiston urheilujoukkueeseen, esim tennis, pöytätennis,
retkeily, judo jne. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti japanilaisia, koska opetuskieli on
japani, mutta on Suomestakin siellä ollut vaihto-oppilas. Yliopistolla tehdään
tutkimustyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Iltapäivällä tutustuimme Osakassa Hospitality Tourism Vocational Collegekoulutuslaitokseen, jossa tulevat mm. matkatoimistovirkailijat, lentokentän
lähtöselvitystyöntekijät, lentoemännät ja häätilaisuuksien suunnittelijat opiskelivat
ammattiinsa.
Lauantaina oli japanilaisten erityinen päivä eli liikuntapäivä, jota vietetään vuosittain
virallisesti aina lokakuun toisena maanantaina. Päivä on määräytynyt Tokyon vuoden
1964 olympialaisten avajaispäivän mukaan.

Kaikki päiväkodit ja koulut harjoittelevat ahkerasti vanhemmille ja isovanhemmille
esitettävää ohjelmaa. Näin teki myös ”meidän Yume Chuo”- päiväkodin lapset.
Kaikki päiväkodin 90 lasta osallistui ryhmittäin ohjelman esittämiseen. Ohjelmaa oli
harjoiteltu joka päivä kuukauden ajan.

Olimme tapahtuman VIP-vieraita ja meille osoitettiin hienosti paikat katoksen alta
vanhempien ja isovanhempien istuessa peittojen päällä maassa tai seisten. Tuntui niin
kovin oudolta. Kaikki seurasivat kuitenkin tarkkaavaisesti ohjelmaa ja kamerat surrasivat
tallentaen mitä upeimpia leikkejä ja urheilusuorituksia. Päiväkodin pienimmät saivat
kyllä isot suosionosoitukset konttauskilpailussa.
Viisivuotiaat Karhut esittivät upean intiaanitanssin ja ei ihme, että me katsojatkin
liikutuimme kyyneliin. Niin upea esitys oli. Myös vanhemmat esiintyivät yhdessä lastensa
kanssa. Palloja heiteltiin koriin, pikkuiset juoksivat kilpaa ja vanhemmat ”jumppasivat”
suurien pallojen kanssa.
Harjoittelu oli ollut rankkaakin, mutta varmasti myös hauskaa. Tämä tunnelma meille
vieraille välittyi.
Tämä liikuntapäivä todensi meille liikunnan merkityksen japanilaisille. Tästä meillä on
kyllä opittavaa.

Olimme päättäneet matkustaa lauantaina omin päin Kioton kaupunkiin, jonne juna
meidät iltapäivällä vei. Sanotaan, että Kioto on Japanin kaupungeista kauneimpia.
Kaupunki perustettiin vuonna 794 ja toimi runsaat tuhat vuotta maan pääkaupunkina.
Kioton sadat buddhalaistemppelit ja shintolaispyhäköt ovat maan kulttuuriaarteita ja
kaupungissa on peräti 17 UNESCOn maailmanperintölistan kohdetta.
Vierailimme Kinkaku-jin( 金閣寺 ) kultaisen paviljongin temppelialueella. Kultainen
paviljonki on rakennettu v 1397 alun perin shogun Ashikaga Yoshimitsun eläkehuvilaksi.
Hän oli shogun, joka hallitsi japania 1368 - 1394. Nykyinen rakennus on vuodelta
1955 ja sen kaksi ylintä kerrosta on päällystetty puhtaalla lehtikullalla. Paviljonki on
shariden eli siellä säilytetään Buddhan pyhäinjäännöksiä. Paviljongin alueella on kaunis
japanilainen puutarha.

Sunnuntai oli vapaapäivämme ja lähdimme tutustumaan Osakan linnaan (大阪城,
Ōsaka-jō). Linnan rakennustyöt määräsi aloitettavaksi Toyotomi Hideyoshi v 1598.
Monien vaiheiden jälkeen linna on saanut nykyisen muotonsa v 1931. Osakan linna on
yksi Japanin merkittävimmistä linnoista.
Linna teki vaikutuksen uljaudellaan ja lisän mystisyyteen toi esitys, jota pääsimme
seuraamaan. Kahden klaanin eli Toyotomin ja Tagukawan välisen sodan 400.
vuosipäivää. Esityksessä oli puheita, hienosti pukeutuneita rummuttajia, sotilaita ja
huikeita rummutusesityksiä.
Keskuudessamme linnan alueella kulki geisha-asuun pukeutuneita naisia. Asut ovat
nykypäivänä yhä suositumpia.

Siirryimme jo sunnuntai-iltana Kansain lentokentän läheisyydessä olevaan hotelliin,
koska Vongfong taifuuni oli iskenyt jo aiemmin Okinawan saarelle ja lähestyi Osakaa.
Paluulentomme muodostui matkasta Osaka-Tokyo, Tokyo- Heathrow, Lontoo ja
Heathrow, Lontoo.
Alkumatkasta tuuli keikutti konetta melko huimasti, mutta Japan airlinesin
lentoemäntä jaksoi hymyillä. Ehkä tässä ei sittenkään ole mitään pelättävää, hän on
varmasti kokenut paljon huikeampiakin lentoja.
Pääsimme onnellisesti Helsinkiin ja matkalla oli aikaa sulatella kaikkea nähtyä, kuultua ja
koettua. Osaka osoittautui niin miljoonakaupungiksi kuin asukaslukukin on eli n 3 milj
asukasta.

Japanilaisten meitä kohtaan osoittama vieraanvaraisuus, ystävällisyys, hymy ja
palveluhenkisyys tekivät meihin suuren vaikutuksen.
Olemme saaneet olla vieraina hyvin erilaisessa kulttuurissa, josta saadut kokemukset
tulevat varmasti aina kulkemaan kanssamme.

ありがとうございました arigatō gozaimashita

