
  
 
SOBETSU 
 
Japanin saaret ovat suuren merenalaisen vuoriston korkeimpia kohtia, jotka kohoavat jopa 10 680 m 
merenpinnan alapuolella olevasta Japanin haudasta ylöspäin. 70 % Japanin pinta-alasta on vuoristoa, ja 
monilla vuoristoalueilla on vulkaanisesta aktiviteetista johtuvia luonnon kuumia lähteitä. Pääosa 
Japanista on subtrooppisella ilmastovyöhykkeellä.  
 
HOKKAIDON SAARI, pohjoisin Japanin suurista saarista: 

- Sijaitsee Pohjois-Italian korkeudella, mutta ilmasto on Italiaa kylmempi. 
- Lauhkea ilmastovyöhyke, neljä vuodenaikaa. 
- Talvella helmikuun keskilämpötila on -4,6°C. 
- Kesällä elokuun keskilämpötila on +22.8°C. 
- Saaren pääelinkeinot ovat kalastus, maatalous ja teollisuus. Turistit tulevat pääasiassa muualta 

Japanista, Taiwanilta, Koreasta, Hongkongista ja Singaporesta. 
- Nelisenkymmentä tulivuorta ja mm. Japanin suurin kansallispuisto, Daisetsuzan. 
- Yli 6 miljoonaa asukasta, mikä on vain 1/20 Japanin koko väkiluvusta. Runsas 30 % Hokkaidon 

asukkaista asuu saaren pääkaupungissa Sapporossa. 
- Sapporoon on Tokiosta yli 30 lentoa päivittäin. Lento kestää noin 1,5 tuntia. Myös 

rautatieverkko, bussiyhteydet ja auton vuokraus toimivat hyvin. 
- Sapporo on Japanin viidenneksi suurin kaupunki. Sapporon alueella on mm. parikymmentä 

yliopistoa. 
 
SOBETSU 
 
Sobetsun kaupunki sijaitsee Hokkaidon saarella sisämaassa, Shikotsu-Toyan kansallispuistossa. 

- Asukasluku: noin 4 000. 
- Pinta-ala: 205 km2, josta 67 % on metsän peitossa. 
- Elinkeinoja: palvelut, matkailu, maa- ja metsätalous, kalastus. 

 
Sobetsun käyntikohteita: 

- Shikotsu-Toyan kansallispuisto ja sen päänähtävyys Toya-järvi (71 km2). 
- Toya-järven saaren metsämuseo. 
- Mt. ShowaShinzan on aktiivinen tulivuori, jonka juurella on taidemuseo ja kasvitieteellinen 

puutarha.  
- Tulivuori Mt. Usu purkautuu noin 30 vuoden välein, viimeksi maalis-huhtikuussa 2000. Katso 

tämän sivun yläosan kuvaa. 
- Jokia: Osaru (47 km) ja Sobetsu. 
- Useita kylpylöitä, sumopainimuseo ja 2000-luvulla perustettu tulivuorimuseo. 
- Tulifestivaalit elokuussa (103 000 kävijää), omenafestivaalit lokakuussa (25 000 kävijää) ja 

Yuki-gassen lumisotakisat helmikuussa (17 000 kävijää). 
 



   
 
KOULULAISVIERAILUT 
 
Sobetsun ja Kemijärven koululaisvierailuja toteutettiin vuonna 2009 jo viidettätoista kertaa. Sobetsussa 
kaikki koululaiset saavat 13-14-vuoden iässä mahdollisuuden päästä tälle matkalle. Kemijärven 
kaupungissa vierailun vastaavana järjestäjänä toimii sivistysosasto. 
 
Koululaisvierailut ovat hyvää kansainvälisyyskasvatusta. Koululaisilla on usein kulttuuriin liittyviä 
tehtäviä, joita he tekevät matkansa aikana. Koululaisvierailujen ytimenä on kotimajoitus. Kemijärvelle 
tulevat sobetsulaiset majoittuvat kemijärveläisiin isäntäperheisiin, ja Kemijärveltä Sobetsuun matkaavat 
koululaiset pääsevät asumaan sobetsulaisiin koteihin. Vieraat pitävät perhemajoituksesta, koska se antaa 
mahdollisuuden tutustua tavalliseen arkielämään, ja monet saavat perheestä ensimmäiset ulkomaalaiset 
ystävänsä. Myös isäntäperheiltä on saatu runsaasti positiivista palautetta vierailuista.  
 
Kemijärvellä kaupunkilaiset voivat osallistua koululaisvierailuihin esimerkiksi tulemalla mukaan 
perhemajoitukseen tai osallistumalla kaikille avoimeen ja yhteiseen ystävyysillanviettoon 
kulttuurikeskuksessa. 
 
Kemijärven koululaiset vierailivat Sobetsussa lokakuussa 2009, ja seuraava vierailu toteutetaan vuonna 
2011. 
 
Sobetsun koululaiset kävivät Kemijärvellä viimeksi heinä-elokuussa 2009, ja seuraava vierailu on 
todennäköisesti elokuussa 2010. 
 
 
 
 


