
Den andre dagen vi var der, dro vi på besøk til en skole i Pajala. Var der 08.15. Denne 
dagen var det bare 2 elever med i finskundervisningen. De hadde andre oppgaver i 
forbindelse med eksamen og avslutning før sommeren.

De bruker å ha undervisning sammen 
med andre elever gjennom 
videooverføring på TV. Elevene 
presenterte seg for hverandre, - også de 
på TV. Elevene fikk prøve en slags 
finsk rebus, hvor man skulle skrive inn 
det rette ordet for det som ble vist bilde 
av.
Vi møtte også en klasse til. Der 
presenterte elevene seg og stilte 
hverandre spørsmål. Vi fikk en quiz 
hvor det var spørsmål som dreide seg 
om Pajala. Etter det gikk eleven ut og 
spilte kubbespillet  mens de ventet på 

at det skulle bli lunsj. De svenske elevene med finsk, viste oss reglene og stilte opp 
med et forsterket lag for å gi våre en grundig innføring.

Etter lunsjen dro vi på konsert i kirka, det var 
en mann og ei dame fra Tyskland som spilte 
gitar. Så tok vi farvel med elevene og lærerne 
og dro til campingen. Elevene syklet og spilte 
fotball før det var middag. De hadde funnet 
noen riktig gode og billige fotballer i 
sportsbutikken i Pajala så disse måtte prøves.
Etter middagen dro de i bassenget, og etter de 
var ferdige der, dro noen på kino(bio) og så 
«Clash of the Titans». Vel tilbake på 
campingen spilte vi fotball en stund før vi 
spiste kvelds. 

Illustrasjon 8: Læreren her heter Pirjo. Hun er en  
energisk dame. Elevene på skjermen sitter på skole i  
Korpilombolo, ei bygd ca. 30 km fra sentrum.

Illustrasjon 9: Harald, Håvar og Odd 
Even i dyp konsterasjon over ordrebusen.  
De greide veldig mange av oppgavene selv  
uten hjelp.



Vi sto opp og spiste frokost før vi pakket samen tingene og ryddet etter oss i hyttene. 
Vi dro fra campingen ca. Klokka 10. Vi stoppet på Læstadius-museet før vi dro fra 
Pajala. 
Det var ikke åpent, men vi kikket litt rundt og tok bilde av hele gjengen uten for huset 
hvor han bodde fra 1849 – 1861. Dessverre fikk vi ikke omvisning på museet. Vi 
hadde opprinnelig en avtale, men avbestilte den etter at det på torsdag formiddag så 
ut til at vi måtte kjøre hjem over Karasjokk. (E6 nord for Skibotn blei åpnet på 
torsdag kveld. Derfor fikk vi tid til å dra til museet likevel.)

Elevene lekte litt på en lekeplass i nærheten , før vi startet klokken 12.00. I Kolari 
gjorde vi et kort besøk på Kolarin Kirja- ja 
Kemikalio KY. Her kjøpte vi inn spill og 
læremidler etter tips fra Pirjo i Pajala.
Hjemturen måtte vi legge om Skibotn, siden veien 
fra Kautokeino nå var stengt. 
Vi stoppet en snartur på en bensinstasjon i 
Mounio . Da vi kom til Karesuando, kjørte vi over 
til den svenske siden. Det var mye vann der og 
halve veien var dekket. Elevene kjøpte seg godteri. 

På den finske siden stoppet vi og spiste middag. Var i Badderen ca 21.00. 

Alt i alt var turen kjempefin. Tror både lærere og elever storkoste seg og hadde stort 
faglig utbytte av turen. Vi må takke Patrik på campingplassen, som flere ganger måtte 
låse opp hyttene etter at vi hadde smekket dem igjen med nøkkelen inne på bordet.
Vi må også takke Pertti og de andre lærerne på Sieppijärvi skole, samt rektor, Agneta, 
og Pirjo i Pajala.  Sjåføren vår,  Bård, var en hjelpsom kar med godt humør og mange 
gode historier. Han var med og gjorde turen til sammenhengende nytelse.  Vi var 
maksimalt heldige med været, varmt og masse sol. Temperaturer opp mot 25 grader. 

Illustrasjon 1: Her sitter alle elevene foran Læstadius' bolig. Fra 
venstre: Rebecca, Håvar, Odd Even, Harald, Thomas, Vivece,  
Marius, Erlend, Eero og Ingrid.


