Skiing Activity Week, Saalbach 13-19.12.2014
Ensin saavuimme Frankfurtin lentokentälle, josta siirryimme bussilla Darmstadtiin. Veimme
tavarat hosteille ja sen jälkeen menimme Darmstadtin LG:n toimistolle. Siellä söimme ja
tutustuimme toisiimme leikkien ja pelien muodossa. Suuntasimme aikaisin nukkumaan sillä
lähtö kohti Saalbachia oli aikaisin aamusta. Matka kesti noin kahdeksan tuntia bussilla, mutta
kun vihdoin pääsimme perille vuokrasimme tarvittavat välineet ja siirryimme majoittumaan
rinnemökkiimme. Ensimmäisen yhteisen illan ohjelma Alpeilla ryhmäkilpailuista ja peleistä.

Ryhmäkuva, sekä taustalla Breitfussalm rinnemökkimme

Seuraavana aamuna koitti odotettu hetki – pääsimme laskemaan Saalbachin rinteitä
ensimmäistä kertaa matkallamme. Vaikka lunta ei harmiksemme ollut vielä peittämään
kaikkia rinteitä, oli laskettelu hauskaa. Tästä eteenpäin joka päivämme koostui laskettelusta,
syömisestä eri rinnekahviloissa ja illanvietosta majoituspaikallamme. Hissien sulkeuduttua,
ennen viimeistä laskua, pidimme after-ski-meininkiä rinteemme huipulla olevassa baarissa.
Baarin sulkeuduttua oli rinteillä jo täysin pimeää. Matka takaisin mökille oli kuitenkin
taitettava, sillä se sijaitsi keskellä rinnettä, eikä hissiyhteyttä suoraan mökille ollut. Tasku- ja
otsalampuista oli hyötyä, kun muutaman oluen (tai Hugon) jälkeen väistelimme rinnettä

kunnostavia ”kissoja” ja yritimme olla törmäämättä toisiimme matkalla takaisin
majoitukseen. Perillä käytössämme oli huone märkien varusteiden kuivaamiseen. Tämän
jälkeen oli hetki aikaa levähtää sekä peseytyä, minkä jälkeen tarjolla oli herkullinen, mökin
keittiössä valmistettu neljän ruokalajin päivällinen.
Yhdeksän maissa illalla oli päivittäisen iltaohjelman alkamisaika. Erilaisia iltaohjelmia olivat
mm. erilaiset joukkuekilpailut, juomapelit, sekä näiden kahden yhdistelmät. Parhaitten
mieleen jäivät International Night, sekä Voice of ESTIEM-ryhmäkilpailu, jossa tehtävänä oli
sanoittaa tapahtumalle oma kappale. International Nightin aikana jokainen osallistuja esitteli
kotipaikkakuntaansa ja sieltä tuomiaan juoma- ja ruokatuliaisia, sekä tutustui muiden
osallistujien tuomisiin. Suomalaiset kuitenkin yhdistivät pöytänsä ja voimansa (sillä meillä ei
ollut muuta kuin Minttu-viinaa ja Fazerin suklaata) ja olivatkin ylivoimaisesti suosituin
pöytäkunta muiden osallistujien keskuudessa. Yksi tapahtuman kohokohta olikin
International Night-illan aikana toteutettu öinen rinnelasku jätesäkeillä lampuin
varustautuneina, johon lähes kaikki osallistuivat.

Kuvassa me, sekä pari Aallon vahvistustamme

Viikon aikaiseksi aktiviteetiksi järjestäjät olivat keksineet hammasharja-murhaaja-leikin. Sen
ideana oli, että jokaiselle osallistujalle jaettiin uhri, jonka pystyisi käydä murhaamassa
hammasharjaa osoittamalla. Murhan piti kuitenkin tapahtua niin, että murhaaja ja uhri olivat
kahden kesken. Kukaan ei tietenkään tiennyt, kenen uhri itse oli, mutta murhalta pystyi
suojautumaan käyttämällä aurinkolaseja. Yksin, aurinkolasit silmillä ja hammasharja kädessä
vaeltelu olikin yleinen näky.

Viimeisenä iltana juhlat venyivät myöhälle aamuun, jolloin aikainen lähtö takaisin
Darmstadtiin oli hiukan rankka. Bussimatkalla oli haikeat tunnelmat, mutta olihan tämänkin
reissun joskus päätyttävä. Matkassamme olleet muutama kitaransoittotaitoinen innostuivat
onneksi soittamaan hieman ja bussiin saatiin lauleskellen positiivisempi meininki. Illalla
Darmstadtissa menimme joulumarketille, joka oli täynnä perinteisiä saksalaisia joulutuotteita.
Erityisesti pidimme tarjolla olleesta glühweinistä ja ruuasta. Vietimme vielä yhdessä
viimeisen illallisen paikallisessa ravintolassa ja tunnelmoimme yhdessä kokemuksiamme.

Upeaa oli myös kokea ryhmässämme viikon aikana syntynyt yhteishenki. Eristyksissä
ulkopuolisista olleen mökin ansiosta vietimme paljon aikaa toistemme kanssa. Kaikki osasivat
puhua sujuvaa englantia ja viikon loputtua ainakin itse jopa ajattelin englanniksi.
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