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Omat tiedot ja kohdetiedot

Minä olen Tiia Korhonen ja opiskelen media-alan ja kuvallisen 
ilmaisun perustutkintoa Järvenpäässä Wärtsilänkadun Keudassa.

Kv-vaihdon ajankohta: Saimme mahdollisuuden lähteä kuvaamaan 
SunMedia 6 ryhmän kanssa RoboCup nimistä kilpailua Tanskaan 
Roskildeen. Osa meistä meni lentokoneella ja osa autolla. Matkustin 
lentokoneella ja olimme lentoporukan kanssa reissussa 22.9.-
4.10.2022 välisen ajan.

Kuvasimme RoboCup kilpailua Roskilde tekniske skole nimisessä 
koulussa. https://www.rts.dk/ Pulsen 2, 4000 Roskilde, Denmark

https://www.rts.dk/ 


Omat tiedot ja kohdetiedot

Olen Pihla Puhto opiskelen Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkintoa Nurmijärven Keudassa. Projektina RoboCup kilpailun 
toinen osa.

• Kv-vaihdon ajankohta: 21.9.-5.10.2022

• Kaupunki ja maa: Roskilde, Denmark

• Roskilde tekniske skole

• https://www.rts.dk/ Pulsen 2, 4000 Roskilde, Denmark

https://www.rts.dk/ 


Roskilde kaupunkina

Roskilde on 30 kilometria Kööpenhaminasta sijaitseva kaupunki 
jonka väkiluku on noin 47 828. Kaupunki on perustettu jo ennen 
vuotta 980, joten sitä koristavat vanhat rakennukset ja kaunis miljöö 
sekä upea vanha kirkko.

Roskilde on tunnettu joka vuosi pidettävästä Roskilde festivaalista 
joka on yksi euroopan tunnetuimmista rock/pop tapahtumista.









Roskilde tekniske skole

• Roskilde tekniske skole on perustettu 1840. Se on yksi vanhimmista 
ammatillisista oppilaitoksista Tanskassa. Opiskelijoita on vuosittain noin 
2825. Koululla on sijainteja eri puolilla Roskildea. Me olimme Pulsenin
pisteellä, mutta vierailimme myös esimerkiksi media-alan tiloissa eri 
koululla. Roskilde tekniske skole on yksi kolmesta(?) paikasta jossa 
media-alaa voi edes opiskella Tanskassa ammatillisella tasolla.

• Media-alan opetus ja ammatillinen opetus ylipäätäänkin on Tanskassa 
hyvin erilaista kuin Suomessa. Jokainen opiskelija joutuu 
aluksi kokeilemaan montaa eri alaa vaikka tietäisi jo mitä haluaa tehdä. 
Tämän jälkeen koululla vietetään hyvin vähän aikaa ja suurin osa 
oppimisesta tapahtuu opiskelijan löytämällä työpaikalla.



Kävimme ET-matkalla
(ennakkotutkimus) Roskilde 
Teknisk Skole'ssa.

Kävimme läpi luokkahuoneita
ja tiloja joissa tulisimme
kuvaamaan seuraavan viikon.

Piti ottaa selvää missä on 
pistorasiat, valot, onko
huoneet kuinka äänekkäitä
ym.



Matka ja majoitus

Lentokone ryhmän matka kesti 22.9.-4.10. Ja autoryhmän matka kesti 
21.9.-5.10. Lento kesti noin 1,30h ja autoilijoiden reissu matkat kesti 
pikkasen kauemmin. :D
Kummatkin ryhmät saapuivat ZBC student hotellille 4.10. iltapäivällä, noin 
klo 18-19 aikoihin.
Majoituksessa oli suoraan sanottuna erikoinen haju vastassa, mutta siihen 
tottui. Huoneet olivat siistit ja oikeastaan sopivan kokoiset kahden viikon 
reissua varten, mutta ikkunat vetivät joten huoneessa oli todella kylmä.
Arki Roskildessa oli sujuva. Kaupat olivat lähellä, viikolla sai ruokaa 
hotellilta ja viikonloppuisin kävimme ulkona syömässä.
Asuntolamajoituksessa huoneet ovat pienehköt, joten pidemmän aikaa 
majoittuvalle vinkkinä, että sopikaa huonekaverin kanssa erilaisista 
järjestelyistä jos tarvitsette omaa aikaa.
Jos lähtisin vaihdon jälkeen uudelleen matkalle 
suunnittelisin matkabudjettini paremmin.



RoboCup

RoboCup on robotiikkakilpailu, johon osallistuu neljä eri koulua 
neljästä eri maasta. Olimme kuvaamassa kilpailun ensimmäistä osaa 
Järvenpään Keudassa. Silloin kilpailijat suunnittelivat gripperin eli 
kouran robotille, ja nyt haasteena oli robotin koodaaminen. Seuraava 
osa kilpailusta tapahtuu Espanjassa. Osa kilpailijoista oli vaihtunut 
kilpailujen välillä mutta osan ihmisistä olimme jo tavanneet 
aikaisemmin. Jakauduimme neljään eri kuvausryhmään ja 
seurasimme ryhmien työskentelyä tiiviisti. Jokainen kuvausryhmä 
editoi ryhmästään esittelyvideon, joka näytettiin viikon 
huipentavassa monikameralähetyksessä. Kilpailijat esittelivät mitä 
olivat saaneet aikaan ja asiantuntijat sekä opettajat kommentoivat.



Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Kuljimme oikeastaan pelkästään porukassa kun lähdimme joko keskustaan tai kauppaan. 
Teimme säännöksi, että kukaan ei saa kulkea yksin mihinkään muualle kun lähikauppaan. 
Käytimme paljon puhelimen kartta sovellusta. Junaliput ostimme asemalta tai DOT nimisellä 
sovelluksella.

Tanskassa pyöräillään paljon, varsinkin Kööpenhaminassa. Kävelijöiden liikennevalot kestävät 
todella vähän aikaa. Muille kyseiseen kohteeseen lähteville opiskelijoille siis vinkkinä, että 
varovaisuutta liikenteessä!

Kohdemaassa pidimme maisemista, vanhoista rakennuksista ja ihmisistä. Roskilden vanha 
arkkitehtuuri oli todella kaunista. Vanhoja taloja kaikkialla. Tanskassa esimerkiksi opiskelijoiden 
mielenterveydenhoito oli parempaa kuin suomessa

Suomalaiset voisivat oppia Tanskalaisilta olemaan vähemmän juroja

Opimme jaksolla paljon kuvaustiimissä työskentelystä, editoinnista, kuvaamisesta. Pääsimme 
työskentelemään tiiminä ihan tosissaan ja puhalsimme yhteen hiileen. Myös ryhmähenki 
vahvistui älyttömän paljon matkan aikana.

Vaihtojakso vaikutti itsevarmuuteen englannin kielen puhumisessa sekä ulkomailla 
liikkumisessa.



Vapaa-aika

Vapaa-ajalla vietimme aikaa Roskildessa tutustuen alueen historiaan 
ja nähtävyyksiin sekä vierailimme myös Kööpenhaminassa. Emme 
oikeastaan tutustuneet paikallisiin mutta ihmiset olivat todella 
mukavia

Roskildeen lähteville suosittelemme ehdottomasti Restart kahvilaa 
(halpa ja niin hyvää cappuccinoa että Tiia itki)
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