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Abivuoden syksy on hektistä aikaa! Syksyn rankan ylppärirupeaman jälkeen pimeää 
marraskuuta piristi mukavasti ekskursio Tukholmaan. Luvassa oli ruotsalaiseen 
kulttuuriin tutustumista, kielen käyttöä arkipäiväisissä tilanteissa… ja ideana oli myös 
pitää pientä lomaa tavallisesta arjesta. Matkalle lähtivät A-ruotsin abit lehtori 
Asplundin johdolla - kivana lisänä matkaseurueeseen saatiin myös tuttu ja tykätty 
sijaisope Jussi sekä pari korkeakouluopiskelijaa. Stig ombord! 
 
Laiva saapui Tukholmaan ani varhain marraskuisena torstaiaamuna. Matkakortit 
olimme ostaneet jo laivasta, joten matkanteko jatkui jouhevasti julkisilla kohti 
majapaikkaamme. Yövyimme Lilla Rådmannenissa - kiva ja siisti pikkuhotelli, hyvä 
aamupala ja ennen kaikkea loistava sijainti keskellä Vasastania, ett utmärkt val! 
 
Nautittuamme tuhdin hotelliaamupalan lähdimme tutkimaan kaupunkia. Kaupunki- 
suunnistus toteutettiin Svenska.nu:n materiaalilla. Svenska.nu on Suomessa toimiva 
ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin verkosto, joka myös sponsoroi matkaamme 
juuri turistimatkakorttien muodossa, ett stort tack för det. Tukholman kolme 
metrolinjaa tulivat tutuiksi kun kävimme eri puolilla kaupunkia suorittamassa erilaisia 
tehtäviä. Opiskelijat saivat vastata kysymyksiin sekä taltioida tuotoksiaan, jotka sitten 
julkaistiin Instagramissa. Iltaohjelmana oli omavalintainen ruotsalainen elokuva, 
johon opiskelijoiden oli määrä päivän suunnistustehtävän lomassa käydä itse 
hankkimassa liput. 
 
 

 
  



Perjantaina oli luvassa Gamla Stan -spesiaali. Vanhassa kaupungissa saimme 
nähdä Kuninkaanlinnan, maan kapeimman kadun, kauniita kirkkoja, patsaita ja 
upeita näköaloja. Tehtävänä oli löytää alueelta rakennuksia ja nähtävyyksiä, ja sitten 
vastata niihin liittyviin kysymyksiin. Opinnot eivät olleet menneet hukkaan ja 
pääsimmekin testaamaan rautaista ruotsin kielen taitoamme käytännössä. 
Verbaaliset talentimme onnistuivatkin hankkimaan itselleen privaattikierroksen 
postimuseossa eikä kanssakäymisestä paikallisen poliisin kanssakaan vältytty. 
Onnistuneen matkamme mielenkiintoisin varikkopysähdys olikin ehdottomasti Gamla 
Stan. Toisistaan kauniimmat puodit, rakennukset, hyvä ruokatarjonta ja upeat 
näköalat suorastaan kutsuvat meitä takaisin luokseen.  
 
Fotografiska, ett måste! Ennen kotiinpaluuta kävimme vielä viimeisessä kohteessa, 
nimittäin suositussa valokuvataiteen museossa Fotografiskassa, joka oli juuri 
sopivasti saatu mahtumaan tähän lyhyeen reissuun. Museon eri näyttelyt ja niiden 
kuvat tekivät suuren vaikutuksen ja kiertelyn jälkeen monet meistä suuntasivatkin 
suoraan matkamuistomyymälään haaveilemaan tuotteiden perään. 
 
Fotografiskan jälkeen koitti kotimatka. Päätimme lopuksi yllättää opettajamme 
Emmin pienellä lahjalla, kiitoksena mahtavan matkan järjestämisestä, vad glad hon 
blev! Laivaan päästyämme olomme oli tyytyväinen ja mielemme täynnä onnellisia 
muistoja, vaikkakin tunsimme uupumuksen jo asettuneen hartioille. Tämän 
kokemuksen ansiosta matkalaisilla on varmasti rohkeutta palata Tukholmaan 
jatkamaan seikkailujaan ihan omin päin. Stockholm i mitt hjärta <3 
 
 

 


