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1. Reisi pLaneeRiMine

1.1. Kui KAuAKS MiNNA? 

Turistina peaks 2 nädalat olema piisav aeg, et saada 
osaks üüratult suurest Tōkyō melust (7-10 päeva) 
ning näha ka mõnda väiksemat linna/piirkonda 
nagu näiteks Kyoto, Nikkō või Fuji mägi. Kui on soov 
näha looduskauneid kohti põhjas või Kyūshū saarel, 
oleks vaja rohkem aega planeerida. 

1.2. MiLLAL MiNNA? 

Paljud inimesed naljatavad, et Jaapanis on kokku 
lausa 5 aastaaega - tavapärasele neljale lisaks ka 
iga-aastane vihmahooaeg. igal aastaajal on omad 
eelised ja ka miinused, kuid enamasti reisitakse kas 
kevadel, kui õitsevad kirsiõied, või sügisel, kui puud 
on värvilehtes. 

• Kevad - aprillikuine kirsiõite aeg on kindlasti 
väga kaunis ja eriline ning seda just 
seetõttu, et on jaapanlaste südameis olulisel 
kohal. Miinuseks suured turistihulgad (nii 
koolivaheajast ja riigipühadest tulenevad sise- 
kui ka ilusaid vaateid jahtivad välisturistid). 
ilmad on mahedalt soojad ja ringi liikumiseks 
on kliima ideaalne. 

• Suvi - suvi on palav (üle 30°C) ja vihmane aeg, 
mis muudab olemise kuumaks ja niiskeks. See ei 
ole kõige ideaalsem aeg reisimiseks, sest riided 
kleepuvad naha külge, päike lõõmab ja kehal 
on kuumusega raske harjuda. Jaapanlased 
külastavad sel ajal põhjasaart Hokkaidōt, 
kus kliima on oluliselt mahedam - võiks isegi 
võrrelda meie mõnusa suveilmaga. Palava 
suvekliimaga kulub marjaks toidukohtades 
pakutav tasuta vesi, külm roheline tee ja 
jäised värskendavad käterätikud. Toimub palju 
festivale, kus inimesed kannavad õhemaid 
suvekimonosid ehk yukatasid. 

• Sügis - oktoobri lõpust alates kaunistavad 
Jaapanit värvilised lehed. Kui viibida sel ajal 
Tōkyōst väljas, on võimalik mägedel näha eriti 



rikkalikku värvidemerd, mistõttu oleks hea võtta 
mõni paaripäevane reis looduskaunisse kohta 
nt. peatudes ryokanis (jaapani külalistemaja) või 
onsen-hotellis (kuumaveeallikaga spaahotell). 
Nagano piirkonnas on palju kauneid mägiseid 
vaateid, sh. Jaapani Alpid. 

• Talv - kui talisport on reisi eesmärk, on Jaapanil 
pakkuda väga kauneid ja pehme lumega 
kuurorte. Tōkyōs üldiselt ei saja, kliima on +10°C 
kandis, mis ei ole küll meie kargusega võrreldav, 
kuid siiski muutub õues turistina jalutamine 
piisavalt ebamugavaks. Jaapanlaste jaoks on 
jõulud aeg sõpradega ühiseks ajaviitmiseks ning 
uusaastal on oluline viibida perekonna keskel.

1.3. KuHu MiNNA?

See sõltub suuresti sellest, mille vastu on isiklikult 
kõige suurem huvi. Jaapanis on kõigile midagi 
pakkuda. 

• Suurlinnamelu. Suurlinnamelu nautimiseks 
ei ole Tōkyōst vaja kaugemale vaadatagi. 
Tōkyōt on kirjeldatud samamoodi nagu New 
Yorki - linn, mis kunagi ei maga. Tegu on ühe 
maailma tihedama asustusega linnaga, kus 
koos eeslinnadega elab üle 30 miljoni inimese. 
Oma suuruse tõttu on Tōkyōl mitu keskust ning 
kohapeal ringi liikudes ei pruugigi alati tajuda, 
kui suure linnaga tegelikult tegu on. Kohad, 
mida Tōkyōs kindlasti soovitame külastada, 
oleks: 

• Shibuya - palju kauplusi ja toidukohti, tuntud 
Hachiko koera kuju, suurima teedeületajate 
arvuga ristmik, ööelu, armastusehotellid, 
karaoke, purikura ja mängumaailmad.

• Odaiba - Tōkyō lahte ehitatud tehissaar, mis on 
ühendatud silmapaistva Vikerkaaresillaga ning 
kus on miniatuurne Eiffeli torn, palju ostukeskusi 
ja suur onsen (jaapani spaa).

• Harajuku - trenditeadlike noorte meka 
paljude riideid ja aksessuaare müüvate 
poodidega. Nädalavahetuseti soovitame 



külastada seal asuvat Yoyogi parki, kus 
paljud huvitavad inimesed aega veedavad, ja 
üüratut Meiji pühamut, kus lugematul arvul 
pulmatseremooniaid läbi viiakse. 

• Akihabara - tuntud ka kui elektrilinn, kus leiab 
palju elektroonika ning Jaapani popkultuuriga 
seotud poode. Lisaks looma- (kassid, jänesed ja 
öökullid) ja teemakohvikud (maids, AKB48 bänd 
ja Gundami anime). Akihabarale võrdlemisi 
lähedal asub ka templite piirkond Asakusa, nn. 
kokkade tänav Kappabashi ja Tōkyō Sky Tree 
teletorn.

• Shinjuku - maailma suurima transpordikeskusega 
linnaosa (iga päev läbib 3,6 milj inimest), kus palju 
ostukeskusi, Kabukichō meelelahutuspiirkond, 
pilvelõhkujad (tasuta vaateplatvorm), 

• Kultuur ja ajalugu. Kui sind huvitab ka Jaapani 
rikas ajalugu ja kultuur, on kasulik sammud seada 
Kyotosse ja Tōkyō lähedal asuvasse Nikkōsse 
või Kamakurasse. Kyoto kui pikaaegne endine 
pealinn annab oma hästisäilinud vanalinnaga 
edasi tõelise traditsioonilise Jaapani hõngu. 
Seal asuvad ühed Jaapani kõige tuntumad 
templid, pühamud ja kaunid aiad. Lisaks on 
linnapiiril ka mitmeid looduskauneid ja erilisi 
kohti (Fushimi inari pühamu). Kauni vaate 
saatel kehakinnituseks sobivad väga hästi Kamo 
jõe ääres olevate toidukohtade suveterrassid. 
Kyotos saab Tōkyōst ära käia ka ülikiire rongiga 
(2,5h üks suund). Nikkōs asub Tōkyōst u 
kahetunnise rongisõidu kaugusel ning sealt 
võib leida eriti pidulikud ja uhked pühamud ja 
templid. Tōkyōst tunni kaugusel asuv Kamakura 
oma templite ja üüratu suure õues istuva buda-
kujuga oli samuti kunagi Jaapani pealinn.

• Loodus. Jaapan oma kaunite mägiste vaadete, 
rohkete loodusparkide, pika ranniku ja erinevate 
kliimavöötmetega pakub mitmekesiseid 
loodusnaudinguid. Põhjas on kliima meile 
sarnane, kuid maastik mägine, looduspargid 
liigirohked ja kuumaveeallikad ootavad 
nautima, seevastu lõunas on subtroopiline 
kliima ja palmid. Tōkyō külastajal on hea 





võimalus külastada või lausa vallutada Jaapani 
sümboliks peetud vulkaanilist Fuji mäge. Heaks 
võimaluseks ühendada puhkus ja loodus on 
külastada mõnda mitmest onsen-hotellist 
(kuumaveeallikahotell), kus saab aastaringselt 
õues asuvas allikas istudes nautida kauneid 
loodusvaateid. 

SuuRLiNNAd Või VäiKELiNNAd? 
PLuSSid JA MiiNuSEd

• Suurlinnad. Suurlinna kasuks räägib sealne 
melu, tegevuste ja meelelahutuse (muuseumid, 
ostlemine, pargid, restoranid, ööklubid, baarid 
jne) rohkus ja elanike suurem julgus suhelda 
(s.h. inglise keeles)

• Väikelinnad. Kui suurlinnas võib kohata suurt 
amerikaniseerumist, siis väikelinnas saab 
kindlasti näha autentsemat ja traditsioonilisemat 
keskkonda. Siiski peab arvestama, et keeleliselt 
on raskem hakkama saada, ent jaapanlaste 
abivalmidus ja uudishimu viivad enamasti sihile 
ja kõik mured saavad lahenduse.

2. etteVaLMistuMine
• Keeleoskus. Kuigi elementaarsete sõnade 

ja väljendite oskamine on ilmselt reisides 
tavapärane, siis Jaapanis ringi rännates on 
hea taskus kanda ka vestmikku. Suurlinnades 
on metroosüsteemid kenasti ka inglise keeles 
märgitud, kuid väikelinnades on see tavaliselt 
puudu, mistõttu oleks hea end kurssi viia ka kahe 
silptähestikuga, et vajadusel kohanimesid kokku 
veerida. Hieroglüüfidest on hea teada ilmakaari 
ja numbreid. Häälduses väga suuri raskusi ei 
ole, v.a. l-täht, mis asendatakse pehme r-iga.  

• Sisetransport. Suurlinnades on vahemaad eri 
linnaosade vahel väga suured, seega tuleks 
oma käigud hästi planeerida ja külastada samas 
piirkonnas asuvaid kohti korraga. 



• Metroo - suurlinnades saab enamasti 
metroo jaamast ka ingliskeelse kaardi ning 
piletiautomaadis on ka ingliskeelne menüü. 
Osta saab ühe pileti kaupa (hind vastavalt 
vahemaale) või laadida magnetkaardile krediiti. 
Üksikpileti kasutamine on tülikas, sest ostes 
tuleb sisestada ka sihtjaam. Tōkyōs on kaks 
metroofirmat ning nende vahel ümber istudes 
ei ole piletid ristkasutatavad. Sama firma liinidel 
ümberistudes saab kasutada sama piletit 
ilma metrooalast väljumata. Pakutakse ka 
perioodikaarte (nt. 24h või 7 päeva). 

• Rongid sõidavad nii linnas kui ka linnade 
vahel. Pileteid saab soetada samamoodi nagu 
metroos. Kui on soov külastada mitmeid linnu, 
soovitame enne reisi kodumaalt soetada Japan 
Rail Pass pääse (erineva kehtivusajaga), mida 
saab kasutada ka kiirrongidel. Lisaks on olemas 
ka hooajalised eriti soodsad nn. noortepääsmed 
nimega Seishun 18 Kippu. 

• Bussis saab kasutada eellaetud kaarti või osta 
pilet sisenemisel, sisestades raha bussijuhi 
kõrval asuvasse masinasse. Väljuda soovides 
tuleb kindlasti vajutada signaalnuppu.

3. Majutus
Jaapanis on majutus üldiselt kallis ja ruumi osas 
kokkuhoidlik. Siiski on mitmeid võimalusi, mille 
vahel valida - hotellid, hostelid, jaapani stiilis 
külalistemajad ryokanid, korterid (AirBnB) jpm. Lisaks 
on olemas ka mitmeid tasuta majutusvõimalusi 
nagu Couchsurfing, Woof, Workaway. Kohalikest 
internetilehekülgedest on silmapaistev JapaniCan. 
Lisaks tasub jälgida ka eripakkumisi, mida leiab 
lehtedelt Venere, Booking, Expedia, Trivago.

Majutuse valimisel Tōkyōs tuleks jälgida aga 
kuldreeglit: kuna puudub kesklinn, ei ole niivõrd 
oluline linnaosa, kuivõrd metroojaama lähedus 
kodule. ideaalis võiks koht jääda siiski Yamanote 
rongiliini sisse (see on roheline ring ümber Tōkyō 
tuumiku). Mugavaim on Shibuya piirkond.



4. Reis
Lennud ja nende hinnad. Lennupiletite hinnad 
on enamasti 500-700€ vahel. Jälgides trip.ee, 
skyscanner.net ja momondo.com lehti ja külastades 
kaubakeskuste soodusmüüke, võib leida ka 
eripakkumisi (alates 450€ edasi-tagasi). Mugavaim 
ümberistumine oleks Vantaa lennujaam Helsinkis. 
Variant on valida ka erinev saabumis- ja lahkumislinn, 
et saada külastada mitmeid Jaapani piirkondi - nt. 
lennata Helsinkist Ōsakasse ning sealt külastada 
Kyotot, Narat, Nagoyat, Kamakurat, Yokohamat ja 
lõpetada reis Tōkyōs. 

5. KOhaLiK KuLtuuR ja iniMeseD
Kultuurilisi erinevusi leidub mitmeid, seda nii 
eestlastele kui ka üldse läänemaailmast tulnutele. 

• Jalatsite äravõtmine on tuttav ka meile, kuid 
lisaks kodule tehakse seda ka traditsioonilistes 
bambuspõrandakattega restoranides. WC kui 
ebapuhta koha külastuseks on olemas eraldi 
ainult seal kasutatavad sussid.

• Traditsioonilisemates toidukohtades ning 
külalistemajades kohtab bambuspõrandatel 
madalaid laudu, mille ümber istutakse patjade 
peal. Klassikaliseks asendiks sellisel juhul on 
seiza, mil istutakse oma kandade peal.

• Kummardamine kuulub Jaapanis igapäevase 
elu juurde - isegi müüjaga suhtlemisel 
tehakse minikummardus ehk noogutus. 
Sügavalt kummardatakse endast hierarhiliselt 
tähtsamatele inimesele (ülemus). 

• Jaapanlastel ei ole kombeks ka otsene 
keeldumine, mida peetakse ebaviisakaks. 
Seetõttu võib aegajalt jaapanlasi valesti mõista, 
sest pikk ja keerukas vastus võib endas peita 
hoopis eitust. 

• Viisakus ja teiste austamine on Jaapanis 
ühiskonna normiks. Nii näiteks peetakse 
halvaks kombeks enda tõeliste tunnete avalikult 
välja näitamist (ja seeläbi teiste inimeste 



häirimist) ehk “näo kaotamist” - nt. oma isiklike 
tunnete väljendamisega teistele inimestele 
ebamugavustunnet tekitades. Samal põhjusel 
ei ole viisakas ühistranspordis telefoniga 
rääkimine, muusika kuulamine, liigselt 
silmatorkav käitumine jms. teisi häirida võiv. 

• Järjekorrad on Jaapanis väga tavaline nähtus 
ega valmista mingeid negatiivseid emotsioone. 
uue restorani avades võib saba olla lausa 500m 
ja keegi ei trügi vahele. Ka rongile pääsemiseks 
moodustavad inimesed korrapärase järjekorra 
vastavalt perroonil olevatele tähistele.

• Metroos on tipptundidel naistele oma vagunid, 
lisaks on täiesti tavaline näha valgete kinnastega 
jaamatöötajaid reisijaid pungil täis vagunitesse 
hellalt pressimas. 

• Avalik nuuskamine on Jaapanis tabu, ent nina 
luristamisega võib julgelt tegeleda. Ühtlasi 
on ebaviisakas tänaval kõndides süüa ja juua. 
Ainukeseks erandiks on jäätis, mis suvistel 
jalutuskäikudel väga ära kulub.

• Väljas söömas käies on traditsiooniline komme, 
et vanem isik maksab. Ühtlasi jälgitakse, et 
läheduses istuvatel kaaslastel oleks kogu 
aeg klaasis jooki. Ametlikes olukordades 
on tavaliselt nooremad (nii staažilt kui ka 
vanuselt) need, kes joogi juurdevalamisega 
tegelevad. Pealetööpäevane alkoholi tarbimine 
kolleegidega on Jaapanis väga levinud ning 
seetõttu võib õhtuti väljas käies kohata 
pintsakutes inimesi ühiselt aega veetmas. NB! 
Jootraha Jaapanis ei anta - kogu teenindus 
on arvestatud nende palga sisse ning jootraha 
andmist peetakse ebaviisakaks. Teatud 
nuudliroogasid süües on ka luristamine lubatud. 

• Suitsetamine on Jaapanis väga levinud, kuid 
õnneks on ka neil tekkimas komme saata 
suitsetajad saalist välja suitsetama. Tōkyō 
keskuste tänavatel on lubatud suitsetada ainult 
eritähistusega kohtades. 

• Spaasid ja pesumajasid (onsenid ja sentod) 
külastatakse alasti, milleks eraldatakse mehed 



ja naised. Alustatakse enda pealaest jalatallani 
puhtaks küürimisest, millele järgneb mõnus 
ligunemine erinevates suurtes vannides. 
Huvitaval kombel on endiselt tätoveeringud 
keelatud, sest kuigi need on ka kohalike seas 
väga levinud, seostatakse seda siiani jaapani 
allilma ehk yakuzaga. 

• Jaapan on kuritegevust silmas pidades üks 
turvalisemaid riike. Kindlasti leidub piirkondi, 
kus tasub oma isiklikel esemetel ja öösiti ka 
joogil silm peal hoida, kuid neid on pigem vähe. 

• Riietus on tihti tagasihoidlik, kuid leidub 
ka inimesi, kes selles normidega piiratud 
ühiskonnas oma isikupära just riietusega 
väljendavad (nt. Harajuku, Shibuya piirkonna 
noored). Firmatöötajast mehed ehk salariimanid 
(inglise k salary man) käivad tööl ülikonnas 
(tihti ka palaval suvel). Naistel on dekoltee ja 
kaenlaalused kaetud ning minirõivaid leidub 
vähe. 

LiSATäHELEPANEKud:

• inimesed on väga sõbralikud ja abivalmid ja 
seda olenemata keelelisest mõistmisest.

• Prügikaste tänavatel ei ole - ainult minikaupluste 
e. konbinide (inglise k convenience store) juures 
saab prügi ära visata. Tähele tasuks panna ka 
sealset prügi sorteerimistava. 

• Joogiautomaate on Jaapanis väga palju. 
Neid võib kohata igasugustel kõrvaltänavatel. 
Müüakse seal peaasjalikult karastusjooke, 
rohelist teed ning vett. Heaks tavaks on tarbida 
jook ära automaadi juures, mitte tänaval 
kõndides.

• Lisaks suurtele kaubakeskustele on Jaapanis 
ka palju pisikesi kauplusi ja toidukohti, millest 
paljud ka perefirmad.

• Erinevalt isikutevahelisest viisakast ja vaiksest 
suhtlemisest on Jaapani kaubanduses levinud 
suur müra - kõlaritest tuleb vali heli ja tihti 
karjuvad töötajad lausa ruuporist. 



• Jaapanlaste arusaam muinsuskaitsest erineb 
meie omast - kui meie siinpool peame oluliseks 
säilitada maksimaalselt just algmaterjale jms, 
siis jaapanlaste jaoks on oluline esmavälimus 
ehk siis on templid renoveeritud sellisteks, nagu 
nad kunagi olid välimuselt. Kuulus Kinkaku-
ji on tegelikult uusehitis, sest originaal põles 
maatasa.

6. tOit
Traditsioonilisteks tooraineteks Jaapani köögis on 
riis ja miso-supp (sojaoa pastast) ning selle juurde 
käivad hooajalised toorained (kala ja köögiviljad), 
mida enamasti keedetakse, aurutatakse, 
blanšeeritakse või grillitakse ja serveeritakse eraldi 
väiksematest anumatest. Kõrvalroad koosnevad tihti 
kalast, marineeritud/soolatud või leemes keedetud 
köögiviljadest. Lisaks sisaldab tavamenüü ka soba 
(tatra) ja udon (nisu) -nuudleid. Ka paljud rahvusroad 
on omaks võetud (tempura Portugalist, rāmen Hiinast 
jpm). Meie mõistes magusat järelrooga Jaapanis 
ei sööda. Selle asemel on erinevad riisitärklisest 
ja -jahust valmistatud nätsked maiused, värsked 
puuviljad või lahja tarretis.

Tüüpiline eine koosneb Jaapanis mitmest osast 
- valge keedetud riis, miso-supp, köögiviljad, 
marineeritud/soolatud lisand ja sinna juurde kala/
liha.

Huvitavamatest toorainetest tasub proovida nattōt, 
mis on tüüpiliselt hommikusöögi osa. Tegemist on 
mädandatud sojaubadega, mis segatakse sinepi ja 
kastmetega.

Alkoholist on loomulikult hea võimalus maitsta tõelist 
ja kvaliteetset saket (riisivein), mida Eestis naljalt ei 
kohta. Lisaks kuivematele versioonidele on ka meie 
maitsemeelele sobivamaid puuviljaseid ja värskeid 
maitseid. Lisaks juuakse palju ka õlut, riisiviina 
(jpn k shōchū) ja viskit, kuid peenemad naised on 
loomulikult harjunud juba ka importveiniga.





7. VÄLjas sÖÖMine
Jaapanis võib leida väga erineva hinnatasemega 
toidukohti - Michelini tähega pärjatud kohtadest 
kuni vägagi korraliku ja kvaliteetse kiirtoiduni. Menüü 
on kahjuks tihti ainult jaapani keeles, mistõttu võiks 
enne natuke uurimistööd teha ja oma lemmikud 
välja selgitada.

• Kaitenzushi – populaarne kiirtoidu sushikoht, kus 
sushi on juba serveeritud taldrikutele ja ringleb 
spetsiaalsel konveierlindil. Eri värvi taldrikud 
tähistavad eri hinda. Kui su lemmikut parasjagu 
lindil ei ole, saab alati paluda kokal seda juurde 
teha. Maksmine on väljudes välisukse kõrval.

• Erinevad jaapani kohalikud kiirtoiduketid - nii 
palju, kui on erinevaid roogi, on Jaapanis ka 
erinevaid kiirtoidukette. Karririisi jaoks Matsuya, 
riisi-liha “don”-roa jaoks Yoshinoya, tempura 
jaoks Tenya jpm. Lisaks on lugematul arvul nn. 
nuudlibaare, kanavardakohti (yakiniku) jne.

• Seltskondlik toitumine - Jaapanis on mitmeid 
spetsiaalseid restorane, kus külastajad 
valmistavad toidu endale ise. Seltskond istub 
ümber laua, kuhu peale/sisse on asetatud 
küttekeha, peal on ventilaator ja valmistavad 
lõbusalt ja koos restoranist saadud toorainetest 
endale ise süüa. Sellised toidud on näiteks 
Jaapani BBQ e. yakiniku, ühepajatoit e. nabe 
(neist tooksin välja sukiyaki ja shabushabu).

• Tänavatoit - Tōkyō Yoyogi pargi jt. parkide juures 
võib leida ka palju tänavatoitu, mis on imehea. 
Populaarsemateks valikuteks on nn. pannkook 
e. okonomiyaki, kaheksajalapallid e. takoyaki ja 
praetud soba nuudlid spetsiaalse kastmega e. 
yakisoba.

• Lõuna komplekteined on väga levinud viis saada 
ka kallimas restoranis soodsalt einestatud, 
sest lõunahinnad jäävad enamasti samadesse 
piiridesse (700-1500 jeeni). 

• Minikauplused e. konbini on hea võimalus osta 
toitu kaasa (lisaks muule esmatarbekaubale) 



ning nende toitude kvaliteet on väga kõrge (uut 
kaupa tuleb juurde päevas mitu korda). 

• Pilvelõhkujarestoranid - saamaks osa Tōkyō 
värvilisest neoonmaailmast, on hea võimalus 
õhtustada ka pilvelõhkuja ülemise korruse 
restoranides, kust avaneb vaade üle linna. 
Kindlasti peaks lauad ette broneerima, et 
tagada endale koht akna all.

Toitudest on pikemalt juttu ka Maria Lilje ja 
Sushimoni blogis tallinnsushimon.wordpress.com.

8. OstLeMine
• 100 jeeni (u. 0.7€) poed – neist üks suurimaid 

on daiso, mis asub Harajuku ostutänaval. 
Sellistes kauplustes müüakse kõike küünelakist, 
mänguasjadest ja söögist kuni aia- ja 
kontoritarveteni. Oluline on aga see, et seal 
müüakse ka toredaid kohalikke suveniire nagu 
söögipulgad, keraamika, lehvikud jpm. 

• Kohalikud ketid - praeguseks juba ülemaailmse 
tuntusega igapäevarõivaste kett uniqlo asub 
pea igas suuremas linnas ja linnaosas ning 
pakub hea kvaliteediga ilma logota lihtsaid 
rõivaid. 

• Butiigid ja kohalik mood - selliseid kauplusi võib 
rohkelt leida Tōkyōs Shimo-Kitazawa linnaosast.

• Kirbuturud – kuulsamad Tōkyōs on Azabu Jūban 
antiigiturg, Nogi Jinja kirbuturg, Roppongi 
antiigiturg.

• Outletid - suurte ja kuulsate kaubamärkide 
(Gucci, Chloe jt) tehasemüüke tehakse näiteks 
Gotembas (1,5h Tōkyōst bussiga) ja Miusis 
(Tōkyōst 30 min).



9. MeeLeLahutus
• Purikura fotokabiin - noorte jaapanlaste seas 

on äärimiselt populaarne enda pildistamine 
spetsiaalses kabiinis. Süsteem on väga lihtne 
- astud sisse, maksad müntidega, poseerid 
ja pildistad sõpradega, astud välja, külje peal 
asuval ekraanil kaunistad (kleebid ornamente ja 
kirjutad sõnu) ja masin prindib minikleebisfotod 
välja. Kogu tegevus on kiire ja tulemus lõbus, 
kuigi kergelt nägu moonutav (silmad teeb 
suuremaks ja naha valgemaks). 

• Karaoke - Jaapanist pärit meelelahutus on 
kiiresti levinud üle kogu maailma, kuid kõige 
populaarsem on see ikka oma sünnimaal. 
Suured kuni 9-korruselised majad täis 
renditavaid laulutube kõrguvad mitmel pool 
Tōkyō kiiremates linnaosades, neist kõige 
populaarsem on kett nimega Karaoke-kan. 
Renditud tuppa sisenedes leiab eest toa keskel 
paikneva laua, selle ümber asetseva diivani ja 
suure teleri koos pultide ja konsoolidega. Lisaks 
on seinal telefon, kust saab menüü järgi toitu 
ja jooki tellida. Omaette huvitav on koridorides 
ringi luusida ja teiste tubade uste vahelt sisse 
piiluda - saate veenduda, et jaapanlased on 
üldiselt päris osavad lauljad.

• Love hotel ehk armastusehotell - Bunkamura 
piirkonnas Shibuyas asuvad temaatilised 
hotellid, kus saab tuba rentida ka tunnihinna 
alusel. Tihtipeale on need täisautomaatsed, 
kus fuajees ei olegi töötajat, vaid ainult 
ekraanid toapiltidega ja võimalus sisestada 
maksevahend. Toad on väga eriliselt kujundatud 
- kosmoselaev, punane samet, peegliruum, 
marmor jpm. 

• Toidumaailmad - suurlinnades on suuremate 
kaubamajade all toidumaailmad (inglise k food 
court), kus silmailu ja lõhnanaudinguid jagub 
pooleks päevaks. Lisaks saab siin-seal ka 
maitsta. Miks mitte osta midagi värsket ja head 
kaasa ja siirduda parki piknikule. 

• Izakaya e. kohalik nn. gastro-pubi, kus tihti 





istutakse maas tatami (bambus-)mattidel ja 
süüakse-juuakse. Jutuvada on vali ja õhku vahel 
vähe, kuid omapärane elav atmosfäär on väga 
positiivne ja põnev. 

• Mängumaailmad on põnevad nii osavõtmiseks 
kui ka inimeste jälgimiseks. uskumatu osavusega 
mängivad noored seal taiko trummimängu või 
tantsivad tantsukonsoolidel. 

• Temaatilised baarid, kohvikud ja restoranid - 
Jaapanis on lugematul arvul väga erilisi asutusi, 
kus lisaks niisama söömisele-joomisele saab 
nautida ka midagi muud põnevat. Näiteks on 
lisaks kassikohvikutele Tōkyōs ka jänese- ja 
öökullikohvikud, restoranidest saab kohtuda 
robotite ja ninjadega või einestada üldse 
vangikongis, samuti on Akihabara linnaosas maid 
e. teenijannastiilis kohvikud ja animekarakterite 
stiilis baarid.

• Koerterent - kuna enamik suurlinna elanikke 
peavad oma eluaseme rentima, siis kahjuks ei 
ole neil lepinguga lubatud omada koduloomi. 
Seetõttu on leiutatud  kohvikute kõrvalt ka 
näiteks koerterent, kus tunnihinna alusel saab 
võõra koeraga jalutamas käia. Lisaks on see 
hea viis esimest kohtingut lihtsamalt läbi viia, 
sest ühiseks teemaks on seesama koer ja ei pea 
muretsema piinlike vaikushetkede pärast. 

• Teetseremoonia - kui traditsiooniline 
teetseremoonia kestab kuni 4h, siis turistide 
jaoks on mitmete suuremate hotellide juures ka 
lühemad tutvustustseremooniad.

• Muuseumid - kogu Jaapanis on rohkelt 
väga häid suuremaid muuseume ja ajaloolisi 
majamuuseume (vanades kindlustes, lossides 
jm). Tōkyōs asuvad enamik muuseume ueno 
jaama lähistel. Kui aega palju ei ole, soovitaksin 
külastada Tōkyō Riiklikku Muusemi, kus on 
palju kunsti ja ajaloolisi esemeid erinevatest 
ajajärkudest.



10. ReLiGOOn
Jaapanis on põhiusunditeks šintoism ja budism, 
millest esimene on nö rahvusreligioon. Budism 
saabus Jaapanisse ilmselt Koreast 6. sajandil. 
Praegusel ajal ei pea enamik jaapanlasi end 
religioossetesse gruppidesse kuuluvateks, ent 
siiski järgitakse erinevate religioonide traditsioone 
vaheldumisi (vanemate mälestamine, pulmad, 
matused, sünd jpm), sinna sekka ka kristlikud 
traditsioonid - nii soovib iga jaapani pruutpaar 
saada paralleelselt šintoistliku pulmatseremooniaga 
ka kristlikku (valge printsessikleit jm sinna juurde 
kuuluv).




