ESTIEM Rocking the Alps VIII 17.24.1.2016
LG Darmstadt järjesti kahdeksannen Rocking the Alps –Activity Weekin
17.24.1.2016.
Tänä
vuonna
matka
suuntautui
Silvretta
Montafonin
laskettelukeskukseen Itävallassa, aivan Sveitsin rajan tuntumassa. LG
Lappeenrannasta matkalle osallistuivat Greta, Elina, Jussi, Juuso, Lauri, Markus,
Mikko ja Saara. Darmstadtista matkustimme bussilla Sankt Gallenkirchin kylään,
jossa yövyimme viikon meille kokonaan varatussa suuressa majatalossa. Tämä
matkakertomus on kirjoitettu päiväkirjamuodossa kaikkien matkalle osallistuneiden
LG Lappeenrannan jäsenten toimesta. Kirjoitusjärjestelyn ansiosta kertomus
kuvastaa kaikkein monipuolisimmin matkan tapahtumia, mutta tekstin tyyli vaihtelee
ja se saattaa sisältää vääristynyttä tietoa.
Päivä 1
Rakas matkapäiväkirja, tänään oli hyvin mukava päivä. Gretaa lähes kosittiin. Ei
suostunut. Ei kyllä edes kosittu. Lentomme saapuivat eri aikoihin. Kaikki lennot olivat
myöhässä. Juuso, Jussi ja Lauri nauttivat useamman virvokkeen jo lentokoneessa.
Myös tytöt kuulemma maistelivat. Lentokentältä matkustimme eri keinoin paikkaan,
jossa tapasimme. Leikimme leikkejä. Menimme nukkumaan. Hyvää yötä rakas
matkapäiväkirja. Ryyppäri oli todella päissään jo kello neljä päivällä. Ryyppäri oli
upee kaveri, viikko ei olisi ollut sama ilman Ryyppäriä. Ryyppäri oli eräs
tapahtumaan osallistunut estiemeri, joka sai läpi viikon kantaneen lempinimensä jo
ensimmäisten hetkien aikana tutustuttuamme.
Päivä 2
Aurinko ei paistanut, mutta tuoretta puuterilunta oli paljon. Oho, väärä päivä. Aurinko
paistoi, mutta emme olleet laskemassa, vaan matkustimme kohti Itävaltaa.
Matkustimme bussissa monta tuntia. Kävimme lounaalla bk:ssa. Bk on burger king.
Burger King*. Mikään matka ei oikeasti ala ennen kun päästään syömään
beekooseen. Saavuimme mökille ja varastimme ysärikaupasta ostoskärryt.
Menimme illalla nukkumaan. Tytöt kävivät apres skissä eli jälkihiihdossa. Jälki
niinkuin jälkeen, ei jalanjälki. Jälkihiihto oli hauskaa. Illalla pelasimme peliä, joka oli
leikki, jossa lopulta kaikki voittivat. Leikki kesti koko illan. Painuimme pehkuihin
matkasta väsyneenä.
Päivä 3
Nyt on oikea päivä 3. Oli ensimmäinen laskupäivä, ja aika huono sää ja näkyvyys,
mutta alpit näyttivät silti huikean kauniilta. Yksi osallistujista loukkaantui vakavasti jo
ensimmäisellä laskullaan ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan loppuviikoksi.
Laskujen jälkeen söimme päivällistä mökissä. Ruoka oli pahaa, mutta Lauri tykkäsi.

Kyllä Juusollekkin maistui. Ruoka oli lientä, minne laitettiin letunsuikaleita. Nam.
Tytöt oli aika kehnoja laskijoita alkuun. Rohkeutta ei löytynyt kovaan laskemiseen ja
temppujen tekemiseen. Tänään kävimme kirjaimellisesti jälkihiihdossa sanan
oikessa merkityksessä, koska kävimme myös laskemassa. Illalla oli taas järjestettyä
ohjelmaa, kuten joka päivä. Tänään vuorossa oli ryhmäkaraokekilpailu, jonka voittaja
valittiin tuomariäänin. Tuomarit olivat hyviä ja valitsivat oikein. ABBAa laulanut ryhmä
meni ja voitti. Muut ryhmät olivat huonoja. Kaikki juhlivat ennen kilpailua, sen aikana
ja sen jälkeen. Juhlinnan päätteeksi menimme nukkumaan. Jussi juhli vain hieman ja
meni nukkumaan jo hyvin aikaisin illalla. Hyvin aikaisin.

Päivä 4
Toinen lasku päivä alkoi kivasti tai niin kivasti miten päivä nyt voi alkaakkaan kun
juha kankkunen on vahvasti läsnä. Päästyämme rinteeseen vauhti oli liian kova
juhalle ja hän taisi tipahtaa kyydistä jo ensimmäisillä metreillä. Yöllä oli satanut lunta,
joten rinteet olivat täydellisessä kunnossa ja uskon että kaikki nauttivat aamupäivän
laskuista. Keh keh ”laskuista”. Liian rankka lasku on tietenkin vaarallista, joten
löysimme tiemme nopeasti lähimpään rinneravintolaan nauttimaan perinteisistä
itävaltalaisista eväistä ja virvokkeista. Tänään illalla on ohjelmassa Regional Night,
jossa eri alueiden asukkaat tarjoavat paikallisia herkkuja. Me suomalaiset aiomme
tarjota ainakin Minttua. Huhhh, iltaohjelma eskaloitui ja siitä muodostui kilpailu, jossa
oli kaksi kilpasarjaa. Kaikki tuntuivat kilpailevan samanaikaisesti sekä juomisessa
että juottamisessa. Huomenna varmasti väsyttää. Hyvää yötä.

Päivä 5
Lauri ja Greta varasti kasvisruokaa, myös Juuso ja Jussi ottivat mutta heitä ei saa
syyttää. Lauri ja Greta olivat syyllisiä. Kasvisruokailijat saivat tarpeeksi syötävää,
joten ongelmia ei onneksi aiheutunut. Päivällä keli oli mintissä, aurinko paistoi ja fiilis
oli korkealla. Laskupäivä oli paras tähän saakka. Ryyppäri yllätti laskutaidoillaan, hän
on kuulemma myös koulunsa joukkueessa. Illalla järjestäjät järjestivät ohjelmaa, niin
kuin joka ilta, mutta tällä kertaa ohjelma vaikutti olevan erittäin raskas. Meidän oli
tarkoitus näytellä uutisia hienosti tehtyjen television kehysten läpi. Ohjelma olikin
yllättäen erittäin hauska ja kaikilla tuntui olevan hauskaa. Tottakai ryhmäläisten
huonot ideat harmitti, mutta tärkeäähän on nauttia omasta suorituksesta ja antaa
muiden tehdä mitä lystää. Kaikista takaiskuista huolimatta esitys tuntui menevän
kohtalaisen hyvin, ainakin yleisö näytti nauravan. Täl ipadil on aika hankala kirjoittaa.
Pyydän Anteeksi aiempaa ja mahdollisesti tulevaa kielenkäyttöni rakas
matkapäiväkirja, mutta tuntemuksien ilmaiseminen ilman voimasanoja voi johtaa
väärinkäsityksiin.

Päivä 6
Rakas matkapäiväkirja. Tänään oli täydellinen sää ja hyvä olokin. Rinteet olivat
hyvässä kunnossa ja käytiin myös laskemassa offareilla eli rinteiden ulkopuolella.
Tytöt pysyi jo hyvin mukana hurjassa menossa ja vauhdissa eikä ketään enään
vituttanut harmittanut odottaminen, ainoastaan ehkä huonot vitsit saattoivat ärsyttää.
Illan ohjelmassa valittiin viikon ajalta otettujen videoiden ja kuvien perusteella viikon
pari, viikon hienoin lumitaideteos ja muita hauskoja juttuja. Alumnit järjestivät
myöhemmin Flip Cup –turnauksen. Iltaa jatkettiin erilaisten juomapelien merkeissä.
Illan kohokohta oli tunteja kestänyt Slap Cupin pelaaminen. Ilta jatkui aamuun.

Päivä 7
Rakas matkapäiväkirja. Aamulla heräsimme. Kukaan ei nukkunut paljoa. Toiset jopa
vähemmän. Pakkasimme hieman yöllisissä olotiloissa. Tavaroita on unohtunut.
Aamiainen on hyvää, mutta odotamme bussia jo kolmatta tuntia. Väsyttää. Bussi
saapuu. Juuso on edelleen hauska ja naurattaa kaikkia. Hahahhah. Hyviä vitsejä.
Kiitos Juuso. Bussi on nyt pakattu ja jatkamme matkaa. Joku Palaa vielä viimeisenä
päivänä tarinoimaan, rakas matkapäiväkirja.
Päivä 8
Iltaa rakas matkapäiväkirja. Nyt kello on jo paljon ja olemme jo Frankfurtissa
lentokentällä. Kaikki lappeenrantalaiset ovat samalla lennolla ja kaikki viettivät
päivää kiertelemällä Frankfurtissa. Saksassa kaikki on suljettu sunnuntaisin, joten oli
hankala keksiä tekemistä koko päiväsi. Frankfurt on yllättävän pieni kaupunki, mutta
olisi varmasti ollut mukava, mikäli liikkeet olisivat olleet auki ja kaupungilla olisi ollut
ihmisiä. Päivä kului kuintenkin mukavasti, ja osa Lappeenrantalaisista kävi
vierailemassa 200m korkeassa pilvenpiirtäjässä. Matkamme oli kokonaisuudessaan
mahtava ja erittäin onnistunut. Mieleen jäi monia hyviä muistoja ja kokemuksia.
Lentomme lähtee pian ja lentokentältä suuntaamme kaikki taas omille teillemme,
joten tässä vaiheessa haluaisin kiittää seurastasi tällä viikolla, rakas matkapäiväkirja.

