Nordic Regional Coordination Meeting, Tukholma 10.-13.4.2015
Kaikki ESTIEMin alueet pitävät vuosittain kaksi alueellista koordinaatiotapaamista eli lyhennettynä
ReCoMia, joiden tarkoitus on parantaa alueen yhteistyötä ja tukea paikallisryhmien toimintaa. Tällä
kertaa viikonlopun mittainen tapahtuma järjestettiin Tukholmassa ja sinne saapui noin 30
osallistujaa, jotka edustivat kaikkia pohjoismaisia paikallisryhmiä Tamperetta ja Trondheimia
lukuun ottamatta. Lappeenrannasta meitä lähti matkaan kolme: Hanna, Einari ja Ida.
Vaikka tapahtuma alkoi vasta perjantai-iltana, aloitimme matkanteon jo aamuvarhain ehtiäksemme
edulliselle yhdeksän lennolle. Vietyämme Tukholmassa tavarat paikalliselle kiltahuoneelle meille
jäi koko päivä aikaa tutustua Ruotsin pääkaupunkiin vapaasti muiden osallistujien kanssa. Monta
ostoskassia ja kahvikuppia myöhemmin palasimme takaisin kiltahuoneelle, jossa vietimme
ensimmäisen illan rennosti pizzan ja oluen merkeissä muihin osallistujiin tutustuen.

Lauantaina hostien luona nautitun aamiaisen jälkeen suunnistimme takaisin Kungliska Tekniska
Högskulanin kampukselle, jolla varsinaiset työskentelysessiot pidettiin. Aamupäivästä aloitimme
esittelemällä jokaisen paikallisryhmän ja niiden vahvuudet, minkä jälkeen etenimme kahvi- ja
pullatarjoilun siivin ideoimaan Activity Weekejä pohjoiselle alueelle. Yksi parhaista henkeen

heränneistä ajatuksista oli esimeriksi Kaplaakin Rankan kaltainen ESTIEM Nordic Tour, joka
kierrättäisi pohjoismaisia ESTIEMereiä vuosittain ympäri 3-4 paikallisryhmää vuorovuosin
Suomessa ja Ruotsissa. Lounaan jälkeen jatkoimme vielä hetken tapahtumien suunnittelua ennen
puheen pitämistä käsittelevää koulutusta, jonka kaksi hollantilaista traineria oli meille saapunut
pitämään.
Lauantai-iltana koitti monen ehkä eniten odottama osa tapahtumaa eli ruotsalais-suomalaiset sitsit
(Ruotsissa sitning). Ilta todella oli odottamisen arvoinen, vaikka juhlimiskäytännöt naapurimaassa
aiheuttivatkin monille hämmästystä. Ruotsissa sitseillä esimerkiksi tarjoillaan kolmen ruokalajin
illallinen pöytiin sen sijaan, että kylmennyt ruoka käytäisiin hakemassa sivupöydiltä tauolla, eikä
laulujen jälkeen myöskään toastata. Tapaeroista huolimatta juhlat saatiin päätökseen loistavissa
tunnelmissa, ja ilta jatkui Östermalmilla yökerhossa.
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rekrytoimisesta ja motivoimisesta. Ryhmäkeskusteluissa jaettiin ja ideoitiin hyviä käytäntöjä avuksi
aktiivijäsenten synnyttämiseen ja lounaan jälkeen aiheesta pidettiin myös koulutus. Viimeisessä
työskentelysessiossa osallistujia valmisteltiin seuraavalla viikolla alkavaan Council meetingiin,
minkä jälkeen ohjelmassa oli pari tuntia vapaata aikaa. Viimeisen illan iltaruoka nautittiin tuttuun
tapaan paikallisella kiltahuoneella, minkä jälkeen suuntana oli keskustan BankOmat -baari.
Sunnuntai-ilta oli oikeastaan myös tapahtuman loppu, sillä maanantaina ohjelmassa oli enää
Södermalmiin ja vanhaan kaupunkiin keskittyvä vapaaehtoinen kaupunkikierros. Toisille tosin
yhden tapahtuman loppu oli toisen alku, sillä noin parinkymmenen hengen porukka Hanna mukaan
luettuna jatkoi maanantaina lautalla suoraan Riikaan Council Meetingiin.
Kaiken kaikkiaan matka oli antoisa niin paikallisryhmän kehittämisen kuin myös oman viihtymisen
kannalta. Toimivat järjestelyt, loistavat ruuat, aurinkoinen sää ja hyvä seura vaikuttivat kaikki
osaltaan tapahtuman onnistumiseen. Toivon mukaan osaa porukasta saa nähdä jatkossa ESTIEM
Nordic Toureilla kursioilemassa!

- Hanna, Ida ja Einari

