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Opasraportti

Kielikeskuksen japanin kielen opetustarjonta 08 - 09 
(2008 - 2009)

Japanin kielen alkeiskurssi – 12 op

Japanin kielen alkeiskurssi koostuu sekä alkeiskursseista I ja II että japanin tavu- ja kanji-merkkien kursseista. 
Kurssin pituus on kaksi lukukautta siten, että alkeiskurssi I (+ tavukirjaimien kurssi) suoritetaan syksyllä ja 
alkeiskurssi II (+ kanji-merkkien kurssi) keväällä.

905042Y Japanin kielen alkeiskurssi I – 4 op 
905047Y Japanin tavukirjaimet – hiragana ja katakana –kurssi – 2 op 
905043Y Japanin kielen alkeiskurssi II – 4 op 
905048Y Japanin kanji-merkkien kurssi I – 2 op

Japanin kielen jatkokurssi 12 op

Japanin kielen jatkokurssi koostuu sekä jatkokursseista I ja II että japanin kanji-merkkien kursseista II ja III. Kurssin 
pituus on kaksi lukukautta siten, että jatkokurssi I (+ kanji-merkkien kurssi II) suoritetaan syksyllä ja jatkokurssi II (+ 
kanji-merkkien kurssi III) keväällä.

905044Y Japanin kielen jatkokurssi I – 4 op 
905049Y Japanin kanji-merkkien kurssi II – 2 op 
905045Y Japanin kielen jatkokurssi II – 4 op 
905050Y Japanin kanji-merkkien kurssi III – 2 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

905048Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 1 - 3 op
905049Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 2, 2 op
905050Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 3, 1 - 3 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
905047Y: Japanin tavukirjaimet - hiragana ja katakana -kurssi, 2 op
905046Y: Tandem - Japani - Suomi, 2 - 4 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

905048Y: Japanin kanji-merkkien kurssi 1, 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905048Y Japanin kanji-merkkien kurssi 1 2.0 op

Taitotaso:
Taitotaso: A1-A2
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssin I (4 op) ja Japanin tavukirjaimien kurssin (2 op) suorittaneille.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-
merkkejä sisältävän raportin.
Sisältö:
Kontaktiopetuksella tutustutaan japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) tarkemmin ja harjoitellaan niitä pari- ja 
ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää harjoitella itse japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja 
itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.
Toteutustavat:
Harjoitukset tehdään ryhmätyöskentelyinä (12 h) ja itsenäinen opiskelu (12 h).
Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssin II osallistujille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Japanin kielen kurssimonisteet ”Hiragana, katakana ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjainmerkkien harjoitustehtävien palautus ja väli- ja 
loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen ryhmiin järjestetään alkeiskurssin II ensimmäisellä tunnilla.

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

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
A2
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Japanin alkeiskurssi I ja II (yht. 12 op) suorittaneille.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija opiskelee japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea n. 200 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja 
pystyy kirjoittamaan lyhyen esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä.
Sisältö:
Kontaktiopetuksella harjoitellaan n. 120 uutta kanji-merkkiä ja niitä sisältävien lauseiden lukemista ja kirjoittamista 
parityönä ja ryhmätyönä. Lisäksi opiskelijan pitää harjoitella itse japanin kielen kirjaimistoa annettujen tehtävien ja 
itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.
Toteutustavat:
Harjoitukset tehdään ryhmätyöskentelyinä (10 h) ja itsenäinen opiskelu (14 h).
Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssin I osallistujille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Japanin kielen kurssimonisteet ”Jatkokurssin kanjimonisteet” opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjainmerkkien harjoitustehtävien palautus ja väli- ja 
loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen kurssille järjestetään jatkokurssi I ensimmäisellä tunnilla.

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

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
A2-B1
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Japanin jatkokurssi I ja Japanin kanji-merkkien kurssi II (6 op).
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
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Kontaktiopetuksella opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän osaa lukea n. 350 kanji-
merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen esseen käyttäen japanin kielen kirjainmerkkejä.
Sisältö:
Opiskelija tutustuu 150 uuteen kanji-merkkiin ja harjoittelee lukemista luokassa sekä itseohjautuvien 
harjoitustehtävien avulla.
Toteutustavat:
Harjoitukset tehdään ryhmätyöskentelyinä (12 h) ja itsenäinen opiskelu (12 h).
Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssin II osallistujille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Japanin kielen kurssimonisteet ”Jatkokurssin kanjimonisteet” opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjainmerkkien harjoitustehtävien palautus ja väli- ja 
loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen kurssille järjestetään jatkokurssi II ensimmäisellä tunnilla.

905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905042Y Japanin alkeiskurssi 1 5.0 op

Taitotaso:
A1
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa esitellä itsensä ja kertoa päivän tapahtumista yksinkertaisilla lauseilla. Opiskelija 
ymmärtää ja osaa käyttää yleisimpiä idiomeja.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä sekä tutustutaan tavukirjaimiin (hiraganat 46 kpl 
ja katakanat 46 kpl). Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä 
parin kanssa sekä ryhmissä.
Toteutustavat:
Luento ja harjoituksia on 48 tuntia, kaksi kokoontumista viikossa.
Kohderyhmä:
Kaikille opiskelijoille
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Japanin kielen kurssimonisteet "Watashi no Nihongo Kyooshitsu –Japanin kurssi" Yliopistopainon 
monistemyymälästä.
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
5 -1/ hylätty

905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905043Y Japanin alkeiskurssi 2 5.0 op

Taitotaso:
A1-A2
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssin I (4 op) ja Japanin tavukirjaimien kurssin (2 op) suorittaneille.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija 
osaa ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät jokapäiväisiin aiheisiin.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään japanin kieliopin alkeet ja kirjoitusjärjestelmä. Tutustutaan n. 100 japanin kanji-kirjaimeen 
(kiinanmerkkiin) ja sivulauserakenteisiin. Opiskelija laajentaa sanastoa, opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja 
harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä parin kanssa ja keskusteluryhmissä.
Toteutustavat:
Luento ja harjoituksia on 48 tuntia, kaksi kokoontumista viikossa.
Kohderyhmä:
Japanin kielen alkeiskurssilaisille
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Japanin kielen kurssimonisteet "Watashi no Nihongo Kyooshitsu –Japanin kurssi" Yliopistopainon 
monistemyymälästä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu
Arviointiasteikko:
5 -1/ hylätty

905044Y: Japanin kielen jatkokurssi 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Taitotaso:
A2
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Japanin alkeiskurssi I ja II (yht. 12 op) suorittaneille.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja käyttämään lisää sivulauserakenteita ja eri lausetyyppiä. 
Opiskelija osaa tuottaa japania suullisesti, jotta hän selviytyy yksinkertaisissa erilaisissa puhetilanteissa. 
Opiskelijan lukutaito parantuu siten, että hän pystyy lukemaan kanjeja sisältäviä lauseita kohtalaisessa tahdissa.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään japanin kieliopin perusteen loppuosat ja laajempi sanasto. Opiskelija lukee kanji-merkkejä 
sisältävää tekstiä hiragana-tavukirjaimien turvin. Opiskelija tutustuu puhutun kielen tyylieroihin, opettelee ja 
harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä sekä luokassa että pienkeskusteluryhmässä.
Toteutustavat:
Luento ja harjoituksia on 48 tuntia, kaksi kokoontumista viikossa.
Kohderyhmä:
Japanin kielen jatkokurssilaisille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Opiskelija ostaa kurssimonisteet japanin kielen kurssimonisteet "Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu –Japanin 
jatkokurssi" Yliopistopainon monistemyymälästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
5 -1/ hylätty

905045Y: Japanin kielen jatkokurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
A2-B1
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op) ja kanji-merkkien kurssi II (2 op)
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärtämään ja 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.
Sisältö:
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Kurssilla käsitellään japanin keskitason kielioppi ja laajempi sanasto. Opiskelija lukee kanji-merkkejä sisältävää 
tekstiä hiragana-tavukirjaimien turvin. Harjoitellaan puhuttua ja kirjoitettua japania siten, että opiskelija osaa 
kiinnittää huomiota olennaisiin tyylieroihin. Opiskelija opettelee ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä 
pienessä keskusteluryhmässä.
Toteutustavat:
Kontaktiopetukset: luento (30 h), keskusteluharjoituksia (8 h), kaksi kokoontumista viikossa.. Itseohjautuva työ: 
esseen ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen (10 h).
Kohderyhmä:
Japanin kielen jatkokurssilaisille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Opiskelija ostaa kurssimonisteet japanin kielen kurssimonisteet "Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu –Japanin 
jatkokurssi" Yliopistopainon monistemyymälästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
5 -1/ hylätty

905047Y: Japanin tavukirjaimet - hiragana ja katakana -kurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905047Y Japanin tavukirjaimet - hiragana ja katakana -kurssi 1.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
A1
Asema:
Vapaaehtoinen kurssi
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana (46 kpl)- ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia siten, että 
hän ymmärtää ja kirjoittaa yksinkertaisia japanin kielen lauseita.
Sisältö:
Kontaktiopetuksessa opiskellaan japanin kielen tavukirjaimet (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl) tarkemmin ja 
harjoitellaan niitä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan pitää opetella itse kirjaimia annettujen tehtävien ja 
itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.
Toteutustavat:
Harjoitukset tehdään ryhmätyöskentelyinä (10 h) ja itsenäinen opiskelu (14 h).
Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssin I osallistujille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Japani-opinnot
Oppimateriaali:
Japanin kielen kurssimonisteet ”Hiragana, katakana ja kanji” Yliopistopainon monistemyymälästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjainmerkkien harjoitustehtävien palautus ja väli- ja 
loppukuulustelu.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen ryhmiin järjestetään alkeiskurssin I ensimmäisellä tunnilla. Opiskelija, joka on opiskellut kirjaimia 
muissa oppilaitoksessa, voi osallistua suoraan hiraganan välikokeeseen (vk. 42) ja loppukuulusteluun.

905046Y: Tandem - Japani - Suomi, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op


