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Roskilde on kuuluisa vuosittaisestamusiikkifestivaalistaan, jota on järjestetty vuodesta 1971 saakka. Roskilde on 
opiskelijakaupunki, jossa asuu n. 48 000 ihmistä. Roskildessa on historiaa kirkkojen ja vanhojen rakennusten muodossa.

Viikinki laiva museo



Matkustaminen

Minna: Osa ryhmästämme 
meni autolla ja osa meni 
lentokoneella. Lento 
Helsinki-Vantaan 
lentokentältä 
Kööpenhaminaan kesti 80 
minuuttia. Kentällä olo kesti 
kauemmin, kun itse 
lentomatka.

Kööpenhaminan lentokentältä 
(CPH) Roskildeen, 
menimme junalla. 
Vaihdoimme 
junaa Kööpenhaminan 
keskustassa. Keskustasta 
Roskildeen matka kesti noin 
puoli tuntia. Roskilden 
asemalta otimme vielä bussin, 
mutta ilman matkatavaroita, 
matkan kävelee n. 22 
minuutissa.

Leena: Aloitimme matkan päivää ennen 
muita ja pääsimme kotia 2 päivää 
muiden jälkeen. Matka tapahtui 
pakettiautolla, jossa oli kyydissä 5 henkilöä 
ja suurin osa kuvauskalustosta. Silja laivalla 
kuljettiin suomesta ruotsiin ja ruotsista 
suomeen. Tukholmassa olimme 
paluumatkalla 1 yön Queens-hotellilla 
Tukholman keskustassa. Tukholmassa 
kävelimme paljon ja suosikkini oli 
kauppahalli. Koko matka sujui hyvin.



Kuvauskohde

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 2, 4000 Roskilde

Sun Median kuvausmatka:
kuvauskohteena RoboCup-kilpailu. 
Osallistujamaat: Espanja, Norja, Suomi ja 
Tanska. Kuvauspaikkana Roskilde Tekniske
Skole.



ZBC, opiskelija-hostelli
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
(lyhenne ZBC tulee 
sanoista Zealand business college)

Huone oli muuten mukava, mutta ikkunoissa oli 
yksinkertainen lasitus ja ne vetivät.

Hostellista löytyy pesukoneet, elokuvahuone, 
biljardihuone ja baari.

ZBC Food Hall
Ruoka oli todella hyvää ja ruoassa 
käytettiin monia eri aineksia. Yksi asia, jota 
jäimme kaipaamaan Tanskasta oli kouluruoka.

Majoitus



Käytännön asioita

Ruokaostokset tehtiin pääasiassa paikallisessa Aldissa, jonne 
käveli noin viidessä minuutissa. Aldista löytyi tuotteita 
edulliseen hintaan, mutta paikalla oli vain yksi kassa ja 
jonottaminen kesti suht kauan. Circle K-bensa-asema oli Aldin
lähellä, ja sieltä sai ostaa esimerkiksi kahvia. ZBC-ruokalassa oli 
myös kahvia.

Roskilden keskusta oli 20 minuutin kävelymatkan päässä.

Pakollisen passin lisäksi, on Kelan kansainvälinen sairaskortti 
hyvä olla mukana reissulla.

Matkalle oli suositeltu käteisen ottamista mukaan. Minnalla ei 
ollut mukana käteistä, mutta hän huomasi että olisi kannattanut 
olla. Esimerkiksi illalla Kööpenhaminan bussissa olisi pitänyt olla 
käteistä. Minnan puhelimen ja netin kanssa tuli ongelmia, koska 
ilmeisesti puhelimessa oli jokin esto päällä.

Jos on lukenut koulussa ruotsia tai osaa sitä muuten, 
tanskankielen lukeminen tuntuu tutulta. Puhutusta 
tanskankielestä on hankalampi saada selvää. Englannilla pärjää 
myös; tosin kaikki tanskalaiset eivät puhu tanskaa aivan yhtä 
mielellään, kuin olisi olettanut.



Tanskan ja Suomen eroavaisuuksia

- Mielestämme tanskalaiset ovat tyylikkäitä ja enemmän ulospäinsuuntautuneita, 
kuin suomalaiset. 
- Tanskalaiset ovat myös maailman kolmanneksi pisimpiä ihmisiä; huomattavasti 
pidempiä kuin keskivertosuomalainen.
- Tanskassa on kalliimpi hintataso.
- Vaikka suomalaisia ajatellaan usein isänmaallisina, kuitenkin Tanskassa Tanskan
lippuja näkyy joka paikassa. Tanskalaiset kertoivat, että lippuja on esimerkiksi 
syntymäpäivillä ja merkkinä alennusmyynnistä.
- Suomessa vedenpaine on parempi.
- Pääkaupunkeja verratessa Kööpenhaminassa oli todella paljon enemmän ihmisiä
ja turisteja, jopa syksyllä, kun Helsingissä parhaimpana kesäpäivänä.
- Sähköpotkulautoja oli Tanskassa vähemmän, kun Suomessa, mutta polkupyöriä oli 
huomattavasti enemmän.



Kööpenhamina


