Europe 3D Italy Matkaraportti
24.9.-30.9.2018. Olli-Eemeli Lappi
Koska jäi nuo kesän lomailut ankaran töiden tekemisen takia vähän vähemmälle, ajattelin hakea
kulttuurimatkalle Italiaan lämpöön. Kohteeksi valikoitui Eteläisen Italian Calabria,
Yliopistokaupunki Cosenza. Siellä minut vastaan otti paikallinen Local Group Calabria.
Tapahtumaan lähtiessäni katsoin osallistujalistaa, ja huomasin olevani pitkästä aikaa ESTIEMtapahtumassa tilanteessa, jossa en tuntenut osallistujista melkein ketään. Tämähän sopi
meikäläiselle, koska se loi mahdollisuuden vetää koko eventin täysin “No Regrets” -asenteella.

Saavuttuani Cozensaan päivän etuajassa aloitin seikkailun etsimällä käsiini muut ESTIEMerit,
jotta päästäisiin juomaan simaa. Jo saapumisiltana lähdimme suunnistamaan sunnuntaiseen
yöhön, tehtävänä etsiä paikallista olutta. Virallisesti tapahtuma alkoi maanantaina, jolloin päivä
meni mukavasti grillaillessa 25 asteen lämmössä olutta siemaillen. Iltamme huipentui tyypillisen
Calabrialaisen ruoan, juuston ja viinin maisteluun. Kun viinikset oli nautittu siirryimme
tanssiparkettien ääreen harjoittelemaan paikallista kansantanssia kitaramusiikin tahtiin. Tanssia
ja viiniä, tästähän minä tykkään.
Päivä 2. Tanniininen päänsärky, lääkkeenä toimii paikallinen Peroni Lager, neljä espressoa ja
voileipä. Päivämme alkoi “Intercultural Awarness” koulutuksella. Koulutuksen tarkoituksena
oli tutustua toisiemme kulttuureihin. Koulutuksen jälkeen siirryimme lounaalle, jossa ilokseni
sain huomata, että ruokajuomana yliopistolla on viiniä, eli kyllä asiat voisi olla paremmin täällä
lappeen Rannassakin. Lounaan jälkeen jatkui päivämme politiikan luennolla. Italian politiikasta
jutteleminen pienestä hiprakassa on oikeen mukavaa. Eihän Italia ole mitään ilman Pitsaa.
Iltamme jatkui pitsan valmistus kilpailulla, jonka tietenkin Master Chef OE:n tiimi voitti
suvereenisti. Ilta jatkui yöelämään, josta muistan vauhdikkaat tanssiliikkeet ja 8 prosenttisen
tanskalaisen oluen “Bear Beerin”.
Kolmas päivä alkoi Italian kansantalouden luennolla. Luennoitsija oli kuivempi kuin Jorma
Sappinen ja en ollut varma puhuiko se englantia ollenkaan. Tästä luennosta kuitenkin selvisin
avoimin silmin edellisillan jälkihumalan voimin kunnialla. Luennon jälkeen lähdimme
kaupunkikierrokselle Cosenzaan. Siellä törmäsimme useaan dinosaurukseen, ja en ollut varma
oliko ne todellisia, vai iskikö ns. “Liskojen yö”. Kaupunkikierros huipentui bussiajeluun, jonka
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vetäjä oli kova suomalaisen hevimusiikin fani, hurja mimmi. Illalla maistelimme paikallisia
liköörejä, ja söimme yhteensä kolmea erilaista spegettia. Illalla haastoimme toisiamme Beer
Bongissa, kisamenestyksestä ei puhuta.

Neljäs päivä oli päivä, jota kaikki odotti, kyseessä oli uimarantapäivä. Väittivät että vesi olisi
kylmä, mutta suomalaiselle sissille 25 asteinen vesi on kuin äidin maitoa. Aallot olivat neljä
metriä korkeammat kuin Saimaassa ja sauna puuttui. Aurinko ja olut kuitenkin lämmitti, joten
ei valittamista. Illalla pukeuduimme komeiksi miehiksi ja kauniiksi naisiksi, kun ohjelmassa oli
Fancy Night. Illan hienostuneisuuden rippeet karisivat viimeistään siinä vaiheessa, kun ruvettiin
saksalaisten kanssa juomaa votkaa, ja uimaan alasti huvilan uima-altaassa.
Päivän herätys oltiin siirretty kaksi tuntia myöhemmäksi, onneksi. Päivä viisi alkoi Italian
käsilläpuhumisen perusteilla. Koulutuksen lopuksi opit laitettiin käyttöön näyttelykilpailussa,
jossa arvioitiin draamaa, erotiikkaa, ja käsien käyttöä. Kilpailun voitti meidän joukkue upealla,
Sergio Leonen, ohjaamalla draamalla. Näytelmän käsikirjoitus meni kutakuinkin näin:
“Ajoin Fiattiani sumuisena sunnuntaipäivänä, kun hullu italialainen muija törmää kylkeeni. Vaffanculo!
Alkaa hirmuinen road rage. Paikalle tulee loppujen lopuksi naisen mies ja poliisi. Asiaa selvitellessämme
poliisi ja mies päätyvät sängyn puolelle ja me kolarin tehneet päädymme sopimaan asian luonnossa,
depet puolen näyttäessä miinusta.”
Kilpailun jälkeen siirryimme seuraavaan kilpailuun, joka oli yliopistopeli. Meidän tehtävänämme
oli suorittaa erilaisia tehtäviä yliopistolla oman kehtaamisen mukaan. Tehtävänä oli muun
muassa kahvitreffejen järjestämistä paikallisten kanssa, nännien nuolemista, kamasutraasentojen
videointia, alastomuutta julkisilla paikoilla ja paikallisten tanssitusta. Joukkueemme suoritti
kaikki tehtävät ja vei koko potin. Illalla ohjemassa oli vielä vapaaehtoista alkoholin nauttimista
festareilla tai hostellilla.
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Viimeinen päivä. Ohjelmassa rentoa puistossa dokausta ja Flanky ballin pelaamista. Kävimme
myös ajelemalla pienillä ajopeleillä, onhan Italia autourheilun luvattu maa. Koko päivän jengi
lataili voimiaan tapahtuman viimeistä koitosta varten, luvassa oli pahamaineinen International
Night. Ne joille, konsepti ei ole vielä tuttu, niin International Nightin ideahan on tutustua eri
maiden pöydän antimiin ja kulttuureihin. Dokattuamme viinat kymmenen eri kansallisuuden
pöydistä, oli luvassa hyvin tunteikkaat ja huuruiset halit ja hyvästit. Muutaman kyyneleen
pudotettuani oli aika siirtyä lepäämään ja valmistautumaan seuraavaan koitokseen Portugalissa.

Seuraavana päivänä lähti lento Arraial Activity Weekeille Lissaboniin. Tämä tapahtuma toimi
vasta maksan lämmittelynä, koska reissun suurimmat koitokset kerrotaan seuraavassa
episodissa.
Arrivederci Italia!
Näin raportoi,
Olli-Eemeli “OE” Lappi
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