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Opasraportti

KVK - japani (2014 - 2015)

Japanin kielen kurssitarjonta

Japanin kielen alkeiskurssi – 12 op

 (Opiskelijoita kehotetaan ilmoittautumaan molemmille kursseille.) Syyslukukausi
905042Y Japanin kielen alkeiskurssi I – 4 op 
905047Y Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1 – 2 op 

Opiskelijoita kehotetaan ilmoittautumaan molemmille kursseille.) Kevätlukukausi (
905048Y Japanin tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 2 – 2 op 
905043Y Japanin kielen alkeiskurssi II – 4 op

Japanin kielen jatkokurssi - 10 op

 Syyslukukausi
905044Y Japanin kielen jatkokurssi I – 4 op 
905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1– 2 op 

 Kevätlukukausi
905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op

Japanin kielen syventävä kurssi - 6 op

Japanin kielen syventävä kurssi koostuu sekä etäopetuksesta (tekstin ymmärtäminen - ja kirjoittaminen kurssi) että 
keskustelukurssista. 

Syys- tai kevätlukukausi 
905054Y Japanin kielen tekstin ymmärtäminen, 2 op  (itseopiskelukurssi) 
905055Y Japanin kielen tekstin kirjoittaminen, 2 op (itseopiskelukurssi) 
905053Y Japanin kielen keskustelukurssi – 2 op (ei toteudu)

Seuraavaan kurssiin osallistumismahdollisuudesta kysytään suoraan vastuuopettajalta.

905046Y Tandem Japani - Suomi 2–4 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

905049Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 2 op
905050Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 2, 1 - 3 op
905055Y: Japanin kielen (kaupallisen alan) tekstin kirjoittaminen, taso B1/B2, itseopiskelukurssi, 2 - 3 op
905054Y: Japanin kielen (kaupallisen alan) tekstin ymmärtäminen, taso B1, itseopiskelukurssi, 2 op
905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1, 5 op
905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2, 5 op
905044Y: Japanin kielen jatkokurssi 1, 5 op
905045Y: Japanin kielen jatkokurssi 2, 5 op
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905047Y: Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1, 2 op
905048Y: Japanin tavu- ja kanji- kirjaimien kurssi 2, 1 - 3 op
905046Y: Tandem - Japani - Suomi, 2 - 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

905049Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.
Asema:
Vapaaehtoinen: Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen. 
Voit myös sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) , tai vapaasti 
valittavaan sivuaineeseen Japani-opintohin.
Lähtötasovaatimus:
Japanin alkeiskurssi (12 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi alkaa syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa lukea n. 250 merkkiä sisältävää tekstiä ilman apuvälineitä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-
luentopäiväkirjan tai esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä. Opiskelija lukee ja ymmärtää internetin 
yleistä mutta yksinkertaista tekstiä (esim. ruokaohjeet, TV-ohjelmat, erilaiset lomakkeet) käyttäen tietokoneen 
japaninkielen lukuohjelmaa apunaan. 

Sisältö:
Opiskelija tutustuu n. 150 uuteen kanji-merkkiin opettajan valmistaman materiaalin ja internetin ohjelman turvin. 
Opiskelija käsittelee yhteensä yhteensä n. 250 kanji-merkkiä, joista suoritetaan väli- ja lopputentti. Opiskelija 
harjoittelee japanin kielen kirjaimistoa etäopiskeluna siten, että hän lukee opittuja kanji-merkkejä sisältävää 
japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija harjoittelee kanjien kirjoittamista täyttämällä työkirjan tehtäviä. 
Opiskelija harjoittelee lukuohjelman käyttöä niin, että hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään käytännöllistä 
japaninkielistä tekstiä internetin sivuilla. 

Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Työpanos on yhteensä 54 tuntia / 2 op ja se koostuu seuraavista osista:

itsenäinen opiskelu netissä olevilla kanjin ohjelmilla 28tuntia
tehtävien kirjoittaminen, joihin kuuluu uusien kanji-kirjaimien kirjoitus- ja lukuharjoituksia 22 tuntia
lähiopetus 4

Kohderyhmä:
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Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus 

Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japanin jatkokurssi I
Oppimateriaali:
Opiskelija saa tulostettavan materiaalin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Annettujen tehtävien palautus ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905050Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 2, 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai 
vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen 
asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja Japanin kanji-merkkien kurssi I (1op). Kurssi on tarkoitettu japanin 
jatkokurssiin II osallistujille.
Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa n. 350 japanin  merkkiä, ja kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa tekstiä. Opiskelija kanji-
osaa yhä sujuvammin ja nopeammin kirjoittaa kanji-merkkejä sisältäviä lauseita.
Sisältö:
Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 130 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai 
ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea opittuja kanji-
merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin. Opiskelija myös harjoittelee lukemista ja kirjoittamista 
itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä
Oppimateriaali:
Samat monisteet kuin syksyllä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjainmerkkien harjoitustehtävien palautus ja väli- ja 
loppukuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Lisätiedot:
Ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on mennyt umpeen, ota 
yhteyttä opettajaan.

905055Y: Japanin kielen (kaupallisen alan) tekstin kirjoittaminen, taso B1/B2, 
itseopiskelukurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin), 
vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintoihin tai Oykkk:n kielisivuaineeseen. 
Lähtötasovaatimus:
Suoritettu Japanin kielen tekstin ymmärtäminen, vaihtoehtona voi olla kiitettävästi suoritettu japanin jatkokurssi 2
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani
Ajoitus:
kevät- tai syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa eri aihepiireistä käyttäen eri kirjoitustyyliä. Hän kykenee 
kirjoittamaan japanin tekstiä käyttäen laajaa sanavarastoaan ja oman alan termejä: eri kulttuureista; omista 
työkokemuksistaan ja koulutuksistaan; omista arvoistaan ja mielipiteistään.
Sisältö:
Opiskelija kirjoittaa opettajan antamien ohjeiden mukaan eri aiheista (yhteensä 6 kirjoitustehtävää): mm. 
ilmoituksia sosiaalisessa mediassa, mielipidekirjoituksia kulttuurien välisistä eroista ja samankaltaisuudesta, CV, 
PowerPoint-esittelyn käännös/oman alan tekstin käännös, tiivistelmä tai/ja blogikirjoitus.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu ja tuutorointi (tarvittaessa 2 kertaa).
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus
Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opiskelija saa aiheeseen liittyvät tehtävät opettajalta joka toinen viikko, Japanin kielen tekstin ymmärtäminen -
kurssin materiaalit
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tehtävien palautus: yksi aihe per 2 viikkoa. Osallistuminen tuutorointiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvostellaan "hyväksytty"/"hylätty".
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905054Y: Japanin kielen (kaupallisen alan) tekstin ymmärtäminen, taso B1, 
itseopiskelukurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: japani

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin), 
vapaasti valittavaan sivuaineeseen Japani-opintoihin tai Oykkk:n kielisivuaineeseen. 
Lähtötasovaatimus:
Hyvin suoritettu (arvosanat: 4/5 tai 5/5) japanin jatkokurssi 2
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani
Ajoitus:
kevät- tai syyslukukaudella
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja ymmärtää yleisiä lyhyitä artikkeleja sekä oman alansa 
yleisluonteista tekstiä.  Opiskelija tuntee japanin kielen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet. Hän pystyy 
hyödyntämään kanji-sanakirjaa ja internetin kanji-käännöskonetta (esim. Raikaichan) japanin tekstin lukemisessa.
Sisältö:
Opiskelija aloittaa kurssia lukemisella 10 opettajan valitsemaa lyhyttä tekstiä (n. 500 kirjainta), joiden aiheet 
liittyvät japanilaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lisäksi opiskelija lukee omasta opintoaiheesta 4 lyhyttä tekstiä, 
jotka opiskelija voi itse valita.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu ja info-tapaaminen
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus
Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Materiaali annetaan sähköisenä kurssin alussa. Opiskelijan itse valitsemia tekstejä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tehtävien palautus ja loppukoe
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvostellaan "hyväksytty"/"hylätty".
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Info-tilaisuuden ajankohdasta ilmoitetaan ilmoittautuneille lukukauden alussa.
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1, 5 op

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905042Y Japanin alkeiskurssi 1 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Asema:
Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa ivuaineessa Japani-opinnot. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen 
asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija 
osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin 
liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.
Sisältö:
Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeita ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee 
tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja 
puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa 
haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, 
kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja -masu
muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: wa, ga, mo, wo, 

 jneni, de
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus 

Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Junko Sopo:  - japanin kielen alkeiskurssi (ISBN 978-951-42-9860-8), JUVENES Watashi no Nihongo Kyooshitsu
PRINT, 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905043Y Japanin alkeiskurssi 2 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija 
osaa asioida japanilaisen kanssa käyttäen perussanastoa ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät 
jokapäiväiseen elämään. Opiskelija tuottaa suullisesti helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa 
kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Opiskelija syventää tuntemustaan japanilaisista tapakulttuurista.  
Sisältö:
Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, 
opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
mm. arkipäivän tapahtumat, tavaratalossa, matkustaminen, opiskelut, harrastukset, puhelimessa. Opiskelija 
harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. Opiskelija osaa käyttää 
keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja: mm. nai-, te-, ta-muodot.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat, Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: . www.oulu.fi/kielikoulutus

Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Oppimateriaali:
Sama kurssikirja kuin syksyn alkeiskurssi I:llä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905044Y: Japanin kielen jatkokurssi 1, 5 op

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai 
vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen 
asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
Hyvin suoritettu japanin alkeiskurssi II.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija puhuu 
sujuvammin ja lukee japanin tekstiä yhä nopeammin. Opiskelija osaa kirjoittaa japanin tavu- ja kanjikirjaimia 
sisältävää tekstiä sekä käsin että tietokoneohjelmalla. 

Sisältö:
Kurssilla opiskelija kertailee kielen perusrakenteita, laajentaa kielioppitietoa ja sanastoa. Opiskelija lukee vapaasti 

merkkejä sisältävää tekstiä  turvin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin tekstin lukemista ja kuullun kanji- furiganan
ymmärtämistä hyödyntäen cd- ja internettimateriaalia. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin (arkityyli, 
kohtelias ja kunnioittava tyyli), opettelee ja harjoittelee puhumista sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. 
Kieliopissa opitaan: uusia sivulauserakenteita, -partisiipin erilaisia ilmaisuja, tentatiivi- ja potentiaalimuoto, eri te
aikamuodot, modaalisuuden ilmaisut (  jne.) täytyä, tarvita, saattaa olla

Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus 

Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opiskelija saa japanin kielen kurssimonisteet "Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu " opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, annettujen tehtävien palautus ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905045Y: Japanin kielen jatkokurssi 2, 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai 
vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen 
asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op).
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. Opiskelija selviää 
käytännön puhetilanteissa melko hyvin ja osaa ilmaista omaa mielipidettä kohtuullisesti. Lisäksi opiskelija osaa 
tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Opiskelija kykenee lukemaan jatkokurssilla opittavaa 
tekstiä ja tuottamaan luentopäiväkirjan tai lyhyen esseen käsin sekä japanin kielen tekstinkäsittelyohjelmalla.  

Sisältö:
Kurssilla opiskelija opiskelee laajempaa sanastoa aihepiireittäin. Opiskelija harjoittelee puhuttua ja kirjoitettua 
japania siten, että hän osaa kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Lisäksi opiskelija harjoittelee japanin 
tekstin lukemista ja kuullun ymmärtämistä hyödyntäen cd-materiaalia luokassa. Puhumista ja puhutun 
ymmärtämistä harjoitellaan sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä. Opiskelija lukee vapaasti merkkejä kanji-
sisältävää tekstiä  turvin. Kieliopissa opitaan: -partisiipin erilaisia ilmaisuja, passiivi- ja kausatiivimuoto, furiganan te
eri konditionaalimuodot, tyylieron käytäntö (kunnioittava- ja nöyrätyyli). 

Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat. Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: www.oulu.fi/kielikoulutus 

Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opiskelija saa opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien ja keskustelun päiväkirjan 
palautus, ja suullinen esitys.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


10

905047Y: Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905047Y Japanin tavukirjaimet - hiragana ja katakana -kurssi 1.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen 
asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssin I osallistujille.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi alkaa syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)- ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia. 
Lisäksihän lukee ja ymmärtää japanin alkeiskurssin oppikirjan tekstiä ilman litterointia.  

Sisältö:
Kontaktiopetuksella opiskelija lukee ja kirjoittaa japanin kielen tavukirjaimia (  46 kpl ja  46 kpl) hiraganat katakanat
ja tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää opetella itse kirjaimia täyttämällä työkirjan 
tehtäviä. Internetin itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla opiskelija harjoittelee sujuvaa lukemista.  

Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus 

Toteutustavat:
Self-study
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat, Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta: . www.oulu.fi/kielikoulutus

Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japanin alkeiskurssi I
Oppimateriaali:
Opiskelija saa opettajalta kanjikurssimateriaali ”Kanji-WORKBOOK”. Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus ja väli- ja loppukoe. 

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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905048Y: Japanin tavu- ja kanji- kirjaimien kurssi 2, 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905048Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1 2.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-2.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa. Kurssin voi sisällyttää OyKKK:n Kansainvälisen 
asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin tavu- ja kanji -kirjaimien kurssi 1 (2op). Kurssi on 
tarkoitettu japanin alkeiskurssiin II osallistujille.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-
merkkejä sisältävän tekstin.
Sisältö:
Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) tarkemmin ja tekee 
harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää itse harjoitella japanin kielen kirjaimistoa annettujen 
tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus 

Toteutustavat:
Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
ks. lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japanin alkeiskurssi II
Oppimateriaali:
Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus. 

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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905046Y: Tandem - Japani - Suomi, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Junko Sopo
Lisätiedot:
Tietoa  kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilla.Tandem vaihto-opiskelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/tandem

