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Valmistelut 

 

Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla 

läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla, 

ellei satu löytämään vaimollekin työtä ja lapsille suomenkielistä koulua samasta paikasta. 

Opiskelupaikaksi valikoitui Odense Tanskassa, koska sieltä löysimme molemmille koulun. 

Toisaalta sijaintikin oli sen verran lähellä, että matkaan pystyi lähtemään omalla autolla. Voin 

kuitenkin kertoa että 1700 kilometriä plus laivamatka täyteen ahdetussa autossa kahden lapsen 

kanssa on ”elämys”, jota ei halua kokea liian usein. Totuuden nimissä nuoriso-osastolle (4v. ja 2v.) 

täytyy antaa täydet pisteet kohtalaisesta matkustuskiltteydestä. 

 

Kouluni kansainvälisyystoimisto oli järjestänyt meille täysin kalustetun asunnon keskustan 

tuntumasta mukavalta paikalta ja kaikilla herkuilla. Ainostaan hinta (yli 700e/kk) meinasi huimata 

päätä, mutta toisaalta tällaista reissua ei aivan ilmaiseksi pystykään järjestämään. Kv-toimisto oli 

myös löytänyt aivan loistavan yksityisen päivähoidon lapsillemme, joten TODELLA suuret 

kiitokset sinne Henriettelle. 

 

 

Tanska 

 

Tanskaa voisi kuvata keskieurooppalaiseksi kaupungiksi pohjoismaisella kulttuurilla. Eläminen ja 

asiointi sujuivat aivan kuin suomessakin, tosin englannin kielellä. Kaupoista sai suunnilleen samaa 

ruokaa, joiden etiketeissä oli monesti myös suomenkieliset tekstit. Tanska kuitenkin näytti täysin 

eurooppalaiselta tiilitaloineen ja kivikattoineen. Hintataso oli mielestäni suunnilleen sama kuin 

Suomessa, tosin kruunujen käyttö unohdutti ja sekoitti kätevästi Suomen hintatason. Suurin yllätys 

oli se, että Visa-kortti ei käynyt kuin harvoissa paikoissa ja missä kävikin, sen käytöstä sai maksaa 

ylimääräistä. Tanskan ilmastosta täytyy mainita sen verran, että se on todella vaihtelevaa johtuen 

Atlantin läheisyydestä. Varmaa oli vain se, että joka päivä tuuli, mutta sen lisäksi satoi vettä, paistoi 

aurinko tai oli jotain siltä väliltä. 

 



Odense 

 

Odense on Tanskan kolmanneksi suurin kaupunki 185 000 asukkaalla heti Kööpenhaminan ja 

Århusin jälkeen. Kaupungin yleisilmettä leimaa vanhat 1900-luvun alussa rakennetut 3- tai 4-

kerroksiset tiilitalot, sekä lähes yhdestä muotista tehdyt omakotitalot. Aluksi kaupunkiin meinasikin 

eksyä, koska joka suunnalla näytti samalta. Kaupungista löytyy mukavasti harrastusmahdollisuuksia 

sekä iltaelämää jokaisen makuun. Sanoisin, että Odense on sopivan pieni kaupunki, josta löytyy 

aivan kaikki tarvittava. 

 

 

Opiskelu 

 

Tanskalaista yliopistoa voisin pitää todella korkealaatuisena. Opetus oli laadukasta mutta siinä oli 

yksi iso ero suomeen verrattuna: Opiskelu oli todella itsenäistä. Tavallisesti kurssin aluksi oli 

muutama luento, jonka jälkeen valittiin ryhmätyöaihe. Tämän jälkeen töitä tehtiin ryhmissä ja 

välillä pidettiin muutama luento, joissa tarkistettiin kuinka työt sujuvat. Lopuksi oli tyypillisesti 

suullinen koe – ja homma oli paketissa. Saatavilla oli kaikki tarvittavat apuvälineet sekä opettajien 

tuki. 

 

 

Yhteenveto 

 

Matka oli todellakin käymisen arvoinen, vaikka rahaa paloikin rutkasti ja valmistuminen viivästyi. 

Taskun pohjalle jäi kuitenkin monta mukavaa kokemusta, uusia ystäviä ympäri Eurooppaa, sekä 

kohtuullinen englannin kielen taito. 



 

Kuva 1: Tyypillinen tanskalainen ”rivitalo” 

 

 
Kuva 2: Tanska on täynnä tuulivoimaloita. Tässä on edustettuna vähän vanhempi malli. 



 
Kuva 3: Odensen vanhaa kaupunkia 

 

 
Kuva 4: Olkikattoinen talo, joita oli maaseudulla melko paljon jäljellä 



 
Kuva 5: Vanhaa tanskalaista arkkitehtuuria, Riben kaupunki 

 

 
Kuva 6: Tyypillinen tanskalainen pikkukaupunki, Faaborg 



 
Kuva 7: Tanskassa on monta suurta siltaa. Tässä on Storebeltin silta, jonka ylittäminen maksoi 200 kr (n.27e) 

yhteen suuntaan. 

 

 
Kuva 8: Tanskalaisten herkkua: sokeriliemessä paistettuja perunoita, joita tuli itsekin tehtyä. Hyviä olivat! 



 
Kuva 9: H.C Anderssen, Odensen suuri mies, jonka jalanjäljet näkyivät joka puolella kaupunkia 


