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Jaksolle 
hakeutuminen
• Päädyin Kv-jaksolle hakemalla SunMediaan. 

SunMedialla oli sovittu keikka Tanskassa. Ja 
kun olin SunMedia6 haastattelussa minulta 
kysyttiin olenko valmis lähtemään Tanskaan 
kahdeksi viikoksi, vastasin kyllä.

• Tutkin Keudan mahdollisuuksia ulkomaille 
pääsystä jo ennen Keudaan hakemista.

• Voisin sanoa, että odotukset ylittyivät, koska 
kaupunki jossa majoituttiin oli kiinnostava.

• Tiesin riittävästi mitä Tanskassa tulee 
tapahtumaan, sillä oltiin keskusteltu siitä 
ryhmässä, Iinan ja Katriinan kanssa.



Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu

• Jaksoni aikana en kohdannut muita ongelmia paitsi 
sairastuminen, mutta sekään ei ollut vakava eikä muuttanut 
toimintaani.

• Tanskassa on enemmän pyöräilijöitä joten pitää olla varovainen 
ja varma ettei kävele pyörätiellä.

• En tekisi mitään eri lailla jos lähtisin uudestaan.

• Huomasin Tanskassa, että muovin käyttö on yleisempää kuin 
suomessa, mikä ei ole hyvä asia.

• Pidin siitä, että tanskalaiset ovat ystävällisempiä.

• Mielestäni Suomessa junalla matkustaminen on halvempaa ja 
helpompaa.

• Jaksolla opin nopeampaa kameran käyttöä ja editointia.

• Paransin myös englannin taitoani ja löysin rohkeutta puhumaan 
sitä.

• Kun Tanskassa tuli käveltyä niin paljon nyt tekee mieli lähteä 
illalla lenkille.



Vapaa-aika 
ja majoitus
• Vapaa-ajalla käytiin Roskilden 

keskustassa tutustumassa paikkoihin.

• Arki-elämä oli helppoa, koska ruoat 
tarjottiin paikan päällä ja viikonloppuisin 
käytiin jossain syömässä. Ei tarvinnut itse 
laittaa ruokaa.

• Ainoa ero, minkä huomasin on se, että 
Tanskassa kuumia juomia juodaan lasista 
eikä mukista.

• Roskildessa on ilmainen galleria jossa voi 
käydä ja kiinnostavia museoita ja 
kirkkoja, (jotkut ovat ilmaisia alle 18-
vuotialle).



Matkustaminen 
korona-aikaan
Tanskassa ei ollut mitään korona 
rajoituksia eikä matkustamisessa 
ollut mitään esteitä.



Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky

• En huomannut eroa 
Suomen ja Tanskan 

koulujen hygieniassa tai 
muussa selllaisessa.

• En tarvinnut mitään 
pakollisia 

turvallisuuskortteja.

• Ennen lähtöä tilasin 
Eurooppalaisen 

sairaanhoitikortin ja 
ostin allergia- ja 

kipulääkkeitä mukaan.



Aloitekyky ja 
yrittäjyys

• En huomannut Tanskassa 
mitään suurta erikoista 
Suomeen verrattuna.

• Enkä muuttaisi mitään jos 
lähtisin uudestaan, koska 
kaikki meni tosi hyvin.
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