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Tja! Katri heter jag, jag är 25 år gammal student som pluggar sitt 
fjärde år vid Uppsala universitet. Ursprungligen är jag från 
Muurame och gick gymnasiet där 2013–2016. Hur kom det sig 
att jag flyttade till Sverige? Allt började från Jyväskylä; jag läste 
historia vid Jyväskylä universitet. Jag hade studerat den bara en 
termin när det började kännas som om det var dags att byta miljö. 
Då sökte jag utbyte till Sverige. Varför just Sverige? Jo, jag 
gillade språket och har släkt i Sverige. Dessutom reste vi mycket 
i Sverige när jag var barn och jag har många goda minnen från 
den tiden.  

Jag gjorde mitt utbyte i Linköping. Staden ligger ungefär 20 mil 
sydväst om Stockholm och har lite större befolkning än 

Jyväskylä. Efter ett års utbyte åkte jag tillbaka till Finland eftersom jag hade ett sommarjobb i 
Muurame. Men jag hade redan sökt utbildning i Uppsala. Varför Uppsala? Jo, de hade ett 
program som jag var intresserad av: Språkvetarprogrammet. Mer om detta och varför man ska 
lära sig språk när vi ses via Zoom.  

Jag tänkte berätta lite om Uppsala och om mitt liv här. Uppsala ligger ungefär 8 mil norr om 
Stockholm och är känd som Sveriges äldsta studentstad. Det bästa med staden är att det finns 
något för alla: kaféer, gym, gamla byggnader, mysiga gator, shoppingcentrum (+ mindre 
affärer), restauranger men också mycket skog, motionsspår och många åkrar. Uppsala är också 
känd av sina studentnationer; det är endast Uppsala och Lund som har nationer i Sverige. 
Nationerna är nämnda efter olika svenska landskap och organiserar verksamheter för studenter. 
Många av dem har sina egna restauranger, pub, bibliotek samt andra aktiviteter.  

Förra året jobbade jag lite i två olika nationer men nu har jag lagt mer fokus på idrott istället: 
thaiboxning och brottning. Jag håller boxningspass varje måndag, alltså jag coachar i boxning. 
Utöver detta försöker jag träna boxning två gånger per vecka, brottning tre gånger per vecka 
och gymma en eller två gånger per vecka. Nästa termin tänkte jag prova grappling. I Uppsala 
finns det jättebra möjligheter för den som vill idrotta.  
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Bilderna ovan visar tre viktiga byggnader från Uppsala. Inför besöket vill jag att ni googlar och 
svarar på följande frågor: 
 

1. Vad är Carolina Rediviva? 
2. Vad är universitetshuset? 
3. Vad heter Sveriges/Uppsalas/Nordens största kyrka? 


