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Aapo Pajala kuuli Grennaskolanin kurssis-
ta ruotsinopettajaltaan, joka oli ollut jo use-
amman vuoden mukana projektissa ja joka 
hehkutti kurssia tunneilla. 

– Kurssi Sommarskolanissa oli aivan 
mahtava! En ollut oikeastaan koskaan aiem-
min käyttänyt ruotsia koulun ulkopuolella 
muuten kuin ravintolassa tilatessa tai 
muissa vastaavanlaisissa parin fraasin 
keskusteluissa, joten tämä oli parasta mitä 

Ruotsin kieltä, kulttuuria  
ja polkagrisoja
Menneenä kesänä Grennaskolanin Nordplugg-kurssille osallistunut Aapo Pajala suosittelee kurssia  
kaikille vähänkin kiinnostuneille.

vain saattoi pyytää kielitaidon kehittämi-
seksi. 

Viikon mittaiseen kurssiin kuului ruot-
sinkielisiä, paikallisen opettajan johdolla 
järjestettyjä, rentoja oppitunteja maanan-
taista perjantaihin viisi ja puoli tuntia 
päivässä. Tuntien pääpaino oli suullisissa 
harjoituksissa. Ne ovatkin Pajalan mukaan 
eniten harjoitusta kaipaavat osa-alueet 
itäsuomalaiselle opiskelijalle, joka ei juuri-

kaan kuule tai puhu ruotsia.
– Kurssille lähtiessä en meinannut saada 

mitään tolkkua riikinruotsista, mutta viikon 
lopulla puheesta alkoi jo saada selvää. Jo se, 
että tunnit olivat ruotsiksi, teki ihmeitä 
kuullunymmärtämiselle.

Kurssiin kuului myös paikallisten haas-
tattelemista muun muassa heidän tiedois-
taan Suomesta. 

– Ensin haastattelu ei oikein meinannut 
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tuntua luontevalta, mutta alkuun päästyä se 
oli hyvää harjoitusta aloitteellisempaan 
kielenkäyttöön. Oli myös hauska kuulla, 
mitä länsinaapurit tietävät suomalaisista 
yrityksistä ja julkkiksista, Pajala kertoo. 

Runsas vapaa-ajan ohjelma
Vätternin rannalla sijaitsevaan postikortti-
maiseen ja polkagrisin tuoksuiseen Grän-
naan tutustuttiin haastattelujen lisäksi myös 
museokäynnillä, jolla kuultiin muun muas-
sa grännalaisen Andréen epäonnistuneesta 
kuumailmapallomatkasta pohjoisnavalle 
1800-luvun lopussa. Lisäksi tehtiin retki 
Jönköpingiin, johon kuuluivat taide- ja tu-
litikkuaiheiset museokäynnit, kaupungilla 
kävelyä ja päivällinen paikallisten Nordenin 
edustajien kanssa. 

– Loppuviikosta reissasimme vielä 
Visingsön saarelle ja Torpöhön, jossa kiipeil-
tiin kiipeilypuistossa ja melottiin kanootilla. 
Lisäksi kurssien järjestäjät Grennaskolanilta 
järjestivät vielä oppituntien jälkeen parin 
tunnin mittaisen ”ohjatun vapaa-ajan”, 
joten tekeminen ei kurssilla loppunut.

Majoitus kurssin aikana järjestettiin 
Grennaskolanin asuntoloissa, joissa opiske-
lijoille oli varattu omat pienet huoneet. 
Koululle oli tullut oppilaita kielikursseille 

ympäri maailmaa, ja asuntolaan oli majoi-
tettu sekaisin kaikkia kansalaisuuksia, mikä 
teki ihmeitä tunnelmalle. 

– Asuntoloilla piti olla viimeistään 
kymmeneltä illalla, ja sen jälkeen oli vielä 
tunti aikaa ennen hiljaisuutta, joten sain 
väistämättä paljon uusia kavereita, koska 
koko viikkoa ei voinut viettää omalla 
suomalaisporukalla.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli Aapo Pajalan 
mukaan upea kokemus, jota voi lämpimästi 
suositella kaikille ruotsista vähänkään kiin-
nostuneille. Ainoa valittamisen aihe kurs-

sissa oli sen kesto. Grännassa kun olisi 
kuulemma mielellään viettänyt ainakin 
kaksi tai kolme viikkoa. z
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Kuopiolaisten Nordplugg-kurssien  
lisäksi Pohjola-Norden lähettää  
vuosittain 45 lukiolaista Grenna-
skolanin kursseille CIMO:n  
avustuksella.


