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Opasraportti

Languages and Communication, Japanese (2012 - 
2013)

Japanese Courses

   905040Y Elementary Course in Japanese - 10 ECTS

905042Y  Elementary Course in Japanese 1 - 4 ECTS 
905047Y  Japanese KANA and KANJI Course 1 - 1 ECTS 
905048Y  Japanese KANA and KANJI Course 2 - 1 ECTS 
905043Y  Elementary Course in Japanese 2 - 4 ECTS

905041Y Intermediate Course in Japanese - 10 ECTS

905044Y Intermediate Course in Japanese 1 - 4 ECTS 
905049Y Japanese KANJI Course 1 - 1 ECTS 
905050Y Japanese KANJI Course 2 - 1 ECTS 
905045Y Intermediate Course in Japanese 2 - 4 ECTS

 Advanced Course in Japanese - 6 ECTS

905051Y Writing Skills 1 (Distance studies) - 2 ECTS (autumn term) 
905052Y Writing Skills 2 (Distance studies) - 2 ECTS (spring term) 
905053Y Conversation Skills - 2 ECTS (not available) 
905046Y Japanese - Finnish Tandem  - 2 ECTS

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

905042Y: Elementary Course in Japanese 1, 5 op
905043Y: Elementary Course in Japanese 2, 5 op
905044Y: Intermediate Course in Japanese 1, 5 op
905045Y: Intermediate Course in Japanese 2, 5 op
905047Y: Japanese KANA and KANJI Course for Beginners 1, 2 op
905048Y: Japanese KANA and KANJI Course for Beginners 2, 1 - 3 op
905049Y: Japanese KANJI Course 1, 2 op
905050Y: Japanese KANJI Course 2, 1 - 3 op
905046Y: Tandem - Japanese - Finnish, 2 - 4 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

905042Y: Elementary Course in Japanese 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

ay905042Y Elementary Course in Japanese 1 (OPEN UNI) 5.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Status:
Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Required proficiency level:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Learning outcomes:
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.
Contents:
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: äänteeltään ha (

 jnewa), ga, mo, wo, ni, de
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Recommended or required reading:
Junko Sopo:  - japanin kielen alkeiskurssi (ISBN 978-951-42-9860-8), JUVENES Watashi no Nihongo Kyooshitsu
PRINT, 2012. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Grading:
5-1 / hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905043Y: Elementary Course in Japanese 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies
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Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

ay905043Y Elementary Course in Japanese 2 (OPEN UNI) 5.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Required proficiency level:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op).
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Learning outcomes:
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.
Contents:
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, 
postitoimistossa. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. 
Opiskelija osaa käyttää keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja: mm. -, -, -, -muodot.nai te tari ta
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Recommended or required reading:
Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Grading:
5-1 / hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905044Y: Intermediate Course in Japanese 1, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai 
vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin.
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Required proficiency level:
Japanin alkeiskurssi (10 op)
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Learning outcomes:
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.
Contents:
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
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Recommended or required reading:
Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet "Zoku Watashi no Nihongo Kyooshitsu " Yliopistopainon 
monistemyymälästä.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Grading:
5 -1/ hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905045Y: Intermediate Course in Japanese 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai 
vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin.
Required proficiency level:
Syksyllä alkanut Japanin jatkokurssi I (4 op).
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Learning outcomes:
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.
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Contents:
Kurssilla opiskelija opiskelee keskitason kielioppia ja laajempaa sanastoa. 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).
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Recommended or required reading:
Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien ja keskustelun päiväkirjan 
palautus. Lisäksi kanjikurssin lopputentin tulos vaikuttaa arviointiin.
Grading:
5 -1/ hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905047Y: Japanese KANA and KANJI Course for Beginners 1, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

ay905047Y Japanese KANA and KANJI Course for Beginners 1 (OPEN UNI) 1.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Required proficiency level:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja. Kurssi on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin I osallistujille.
ECTS Credits:
1 - 2 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi alkaa syyslukukaudella.
Learning outcomes:
Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- (46 kpl) ja katakana (46 kpl)-tavukirjaimia, ja lisäksi 
opiskelija ymmärtää vajaa 100 kanji-merkkiä.
Contents:
Kontaktiopetuksella opiskelija lukee ja kirjoittaa japanin kielen tavukirjaimia (hiraganat 46 kpl ja katakanat 46 kpl), 
tutustuu japanin kielen kanji-merkkeihin (n. 100 kpl) ja tekee harjoitustyötä pari- ja ryhmätöissä. Lisäksi opiskelijan 
pitää opetella itse kirjaimia annettujen tehtävien ja itseohjautuvien harjoitustehtävien avulla.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta on yhteensä 26 tuntia lukuvuodessa.
Recommended or required reading:
Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimoniste "  - japanin kurssi" ja sen Watashi no Nihongo Kyooshitsu
oheismateriaali " " Yliopistopainon monistemyymälästä.Hiragana, katakana, ja kanji
Assessment methods and criteria:
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Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, välitentti syksyllä ja lopputentti keväällä.
Grading:
Hyväksytty / hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Opiskelija, joka on opiskellut kirjaimia muussa oppilaitoksessa, voi osallistua suoraan hiragana ja katakanan 
välikokeeseen syyslukukauden lopulla.

905048Y: Japanese KANA and KANJI Course for Beginners 2, 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

ay905048Y Japanese KANA and KANJI Course for Beginners 2 2.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-2.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Required proficiency level:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja Japanin hiragana- ja katakana-tavumerkkien kurssi (2op). Kurssi 
on tarkoitettu japanin alkeiskurssiin II osallistujille.
ECTS Credits:
2 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Learning outcomes:
Kurssin käytyään opiskelija osaa lukea alkeiskurssilla opittavaa tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen kanji-
merkkejä sisältävän tekstin.
Contents:
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.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta on yhteensä 12 tuntia lukukaudessa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Recommended or required reading:
Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien palautus sekä väli- ja lopputentti.
Grading:
hyväksytty/hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen kurssille järjestetään alkeiskurssi II ensimmäisellä tunnilla.

905049Y: Japanese KANJI Course 1, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -
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Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin) tai 
vapaasti valittavassa sivuaineeseen Japani-opintohin.
Required proficiency level:
Japanin alkeiskurssi (10 op). Kurssi on tarkoitettu japanin jatkokurssiin I osallistujille.
ECTS Credits:
1-2 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi alkaa syyslukukaudella.
Learning outcomes:
Opiskelija osaa lukea n. 350 kanji-merkkiä sisältävää tekstiä ja pystyy kirjoittamaan lyhyen luentopäiväkirjan tai 
esseen käsin ja tietokoneohjelmalla
Contents:
Kontaktiopetuksella opiskelija tutustuu n. 200 uutta kanji-merkkiä ja kääntää niitä sisältäviä lauseita pari- tai 
ryhmätyöskentelyssä. Opiskelija voi harjoitella japanin kielen kirjaimistoa siten, että hän lukee opittuja kanji-
merkkejä sisältävää japanin tekstiä yhä sujuvammin, ja hän harjoittelee kanjien kirjoittamista kanjimateriaalia 
hyväksi käyttäen luokassa ja itseopiskelussa.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta on yhteensä 26 tuntia lukuvuodessa.
Recommended or required reading:
Opiskelija ostaa kurssilla.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, välitentti syksyllä ja lopputentti keväällä.
Grading:
5-1 / hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

905050Y: Japanese KANJI Course 2, 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Proficiency level:
A2-B1 (Common European Framework of Reference)
Status:
This course unit is elective and it may be included in Language, Cultural and Communication Studies (the KieKuVi 
module). Compulsory for students who study Japanese Studies as a minor subject.
Required proficiency level:
905042Y Elementary Course in Japanese 1, 905049Y Japanese KANJI Course I. 
This course is intended for the students who participate the 905044Y Intermediate Course in Japanese 1
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ECTS Credits:
1 credit
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Spring term
Learning outcomes:
Upon completion of the course unit the student should be able to read text containing approximately 350 different 

 characters and more fluently write a short lecture diary or essay both by hand and on the computer.kanji
Contents:
The contact teaching acquaints the student with approximately 130 new  characters. The student translates kanji
sentences containing  characters together with a partner or in small groups. Japanese characters are kanji
practised by reading texts containing  characters and by writing  in class and at home with the help of kanji kanji
course material.
Learning activities and teaching methods:
Contact teaching in total 12 hours per term and distance studies.
Recommended or required reading:
Material from the previous course I.
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation in the contact teaching, completion of all assignments, intermediate and final 
exam.
Grading:
pass / fail
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Sign-up in WebOodi. If you don't have an account or if the sign-up time has ended, please, contact the teacher of 
the course.

905046Y: Tandem - Japanese - Finnish, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Other information:
Tietoa  kielikeskuksen www-sivuilla.Tandem vaihto-opiskelusta

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=Tandem.html&v=japani

