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Kobe?
Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä
satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa Honshun saarella
(melko lähellä Osakaa). Kobe tunnetaan erityisen laadukkaasta lihastaan
(Kobe beef), tuhoisasta maanjäristyksestä 1995 sekä omanlaisesta
murteesta (kuulemma kuulostaa ronskilta tokiolaisten korville).

Työssäoppimisajan tukikohtana toimi Koben itäisin alue, Higashinada-ku,
jossa asuin sekä työskentelin.

Asuminen

Asunnot Japanissa ovat melko pieniä ja ahtaita
verrattuna Suomeen, oma 24-neliön yksiönikin
tuntuu valtavalta verrattuna miehen 15neliöiseen asuntoon (vuokra ~300e/kk), jossa
yhdessä asuttiin Higashinada-ku:ssa sijaitsevassa
Okamoton keskustan liepeillä ruusutarhan
edessä. Pienkerrostalo näytti sisältä lähinnä
joltain vankilalta/mielisairaalalta, rappukäytävän
ikkunoissa kalterit ja kerroksissa pitkä käytävä
joissa ovia vierivierekkäin.
15-neliöön ei tosiaan paljoa mahdu, siinä saikin
välillä miettiä missä järjestyksessa tekee mitäkin,
ja mitä ei; tuli todettua, että liikaa
sähkövempeleitä (liesi, mikro, TV, lämpöpumppu,
valot) ei voinut pitää yhtäaikaa päällä, sillä sulake
ei sitä kestänyt. Ruoanlaittaminen oli varmaan
haastavinta, kun ei tilaa eikä oikeen välineitäkään,
mutta luovuudella selvittiin :)

Työ ja kulttuuri
Työkulttuuri poikkeaa huomattavasti Suomen ja Japanin välillä, päivät
ovat Suomeen verrattuna pitkiä, mieskin työskentelee tavanomaisena
salarymaninä (niitä pukuun sonnustautuneita bisnesmiehiä, joita näkee
kadulla viipottavan) herää aamulla 5 aikoissa, lähtee töihin ja illalla kotiutuu
7-8 aikoissa, toisinaan töiden jälkeen saatetaan mennä muutamalle
izakayaan (paikallinen baari) työkavereiden/pomon kanssa. Tämä käytäntö
on hyvin tyypillinen.
Japanissa ei myöskään pääsääntöisesti kätellä tervehtiessä tai ylipäätänsä
kosketa toiseen, edes rakastavaiset eivät näytä tunteita julkisesti. Tapaan
kuuluu kumartaa, kumarruksen kesto ja syvyys riippuu henkilöiden asemasta
ja tilanteesta, työ määrittää aseman ja ikähierarkia jyllää, mikä näkyy
vanhempien ihmisten kunniottamisessa.
Ihmisiä ei myöskään puhutella etunimillä, muuta kuin hyvin läheiset ja
perheenjäsenet keskenään, vaan aina herra/rouva/neiti + sukunimi, esim.
Tanaka-san.

Työskentely

Omat päivät olivat myös niinikään kiireisiä, kuten elämäntyyli Japanissa
sattuu olemaan. Tavanomainen työaikani oli klo 10 - 18, joten vapaa-aikaa ei
juurikaan ollut, kuin viikonloppuisin, jolloin pääsääntöisesti otettiin rennosti.
Työnohella elin normaalia arkea miehen kanssa tehden kotitöitä siinä
sivussa, yksin ja yhdessä.
Työskentelin japanilaisen
tekstiilitaiteilijan Kaori Kojiman luona,
jonne matkasin 3 km vuoren rinnettä
ylös bussilla, hintaa matkalle tuli 210
yeniä eli n. 1,50e/suunta, jonka jälkeen
raahasin itseni vielä jyrkempää rinnettä
ylös työpaikalle. Työnkuvaani kuului
kangaspuiden rakentamista ja erilaisten
kudonnaisten valmistamista; kaulaliinoja,
kassikangasta, tablettia, istuintyynyjä
yms.

Työnteon lomassa keskutelimme
paljon ja vertailimme kohdemaata
Suomeen ja toisinpäin.
Kommunikoimme suurimmaksi
osaksi suomeksi, sillä hän on asunut
vuosia Suomessa ja se oli kaikkein
luontevin kieli kommunikointiin,
vaikkakin ei olisi ollut pahitteeksi
yrittää sönköttää paikallista kieltä.
Kotona miehen kanssa puolestaan
käytimme suurimmaksi osaksi
englantia, toisinaan japania,
espanjaa ja myös suomeakin.
Japanissa ei hirveästi yleensä ottaen englantia puhuta, joka on syytä pitää
mielessä mikäli maahan halajaa, siitä huolimatta ihmiset ovat suurimmaksi
osaksi ystävällisiä ja hyvin asiakaspalveluintoisia.

Kokemuksia rikkaampana
Kun lähdin Japaniin, ei hirveästi sinänsä ollut käsitystä mitä
työssäoppiminen tuo tullessaan, vähän pohdin miten tulen selviytymään
työstä, sillä tiesin, että tuleva pomoni on vaativa ja hyvin kokenut
kutomisesta ja kangaspuista. Itselläni oli kokemusta entuudesta ainoastaan
mattojen ja ryijyn kutomisesta, materiaaleista lähinnä räsystä, trikoosta ja
juutista. Otin härkää sarvista kiinni puskien eteenpäin ajatellen "kyllä tämä
tästä, yritän ainakin parhaani".
Stressaaminen osottautui loppujen lopuksi turhaksi, tulimme hyvin
juttuun keskenään ja työskentely sujui. Pääsin kokeilemaan uusia asioita ja
materiaaleja, huomasin, kuinka erilaiset materiaalit käyttäytyvät eri tavalla
kuin toiset, sain itselleni paljon uusia ideoita ja oppeja, joita varmasti tulee
hyödynnettyä tulevaisuudessa.
Kaikkein mieleenpainuvinta oli retki japanilaisen kulttuurin sydämeen,
Kiotoon, jossa pääsin tutustumaan japanilaiseen tekstiilihistoriaan ja
taitureihin.

Jälkipuintia
Matkan aikana en pahemmin kokenut minkäänlaista kulttuurishokkia,
maa oli tapoineen entuudesta varsin tuttu n. 10 vuoden opiskelulla ja
muutamalla reissulla. Lisäksi lähelläni pyöri kokoajan tuttu ja turvallinen
henkilö, joka opasti ja auttoi tarpeen tullessa. Pieniä uusia asioita tuli
vastaan, mutta mitenkään kovin mullistavaa ei tullut vastaan. Ehkä se, että
vaaleana länkkärinä erotuin katukuvasta ja joidenkin paikallisten tuijotus
häiritsi hieman, mutta siihenkin tottui. En juurikaan törmännyt muihin
ulkomaalaisiin koko reissun aikana.
Kaiken kaikkiaan oli hyvin kokemusrikas matka. Suosittelen kohdemaata,
vaikka ensikertalaiselle ja kokemattomalle voisi moni asia tulla yllätyksenä :)
Olisi hyvä tietää maan tapoja, osata perusfraaseja ja jonkun verran tunnistaa
kirjoitusmerkkejä, englantia kun ei juuri missään ole tai puhuta.

