ESTIEM Skiing Activity Week XS
käytiin hiihtämässä.

Päivä 1
Aikaisimmat madot lähtivät Lappeenrannasta aamujunalla lentokentälle. Lento Helsingistä
Frankfurtiin ja sen jälkeen bussilla Darmstadtiin. Illalla tapasimme muita matkaan lähtijöitä
Ice Breaker Eveningin merkeissä. Lappeenrannan porukka istui kuitenkin suomalaiseen
tyyliin, muihin tutustumatta omassa pöydässään hiljaa ja nauttivat virvokkeista. Pitkä
matkustuspäivä väsytti, joten hostin luona yöpyminen sujui oikein mainiosti.

Päivä 2
Sunnuntaina

jouduimme

heräämään

aivan

liian

aikaisin,

sillä

bussi

lopulliseen

määränpäähän lähti jo kuuden aikaan aamulla. Bussimatka sujui hyvin vähän lepäillessä.
Alppimaisemista emme vielä päässeet nauttimaan, sillä koko matkan satoi vuoroin vettä ja
lunta. Perille päästyämme menimme vuokraamaan lasketteluvarusteita ja viemään tavaroita
Ski Depotiin. Tämän jälkeen menimme Lappeenranta porukalla syömään pestoa, ja tompalle
tämä oli liikaa. Illalla katselimme edellisvuosien videoista mallia stuntteihin ja faileihin,
lähinnä faileihin.

Tomppa lanssissa

Päivä 3 - International Night
Ensimmäinen laskupäivä alkoi huonoilla uutisilla, hissit eivät olisi auki koko päivänä huonon
sään takia. Toivo heräsi kuitenkin heti kun kuulimme, että olisi mahdollista lähteä bussilla
pidemmälle rinteisiin, missä yksi hissi olisi auki. Emme antaneet lumisateen haitata, vaan
lähdimme kaikki innolla rinteeseen, eli siis siihen yhteen ainoaan mikä oli auki. Viihdyttiin silti
hyvin.
International Nightissa pääsimme herkuttelemaan jokaisen estiemerin tuomia kotimaisia,
paikallisia antimia, kuten esimerkiksi Berliner Luftia ja Äpfel Weinia. Lisäksi veimme itse
omia klassikoitamme, kuten jallua, salmaria ja minttua, joita saksalaiset maistelivat hymyissä
suin. Salmarin kohdalla ulkomaalaiset hieman irvistelivät, mutta muutaman huikan jälkeen
alkoi sekin olemaan jo sangen suunmukaista.

Päivä 4 - Animal Night

Tiistaina

lähdimme

aamuvarhain

rinteeseen

iloisissa

krapulatunnelmissa.

Sää

oli

maanantaista poiketen hyvinkin aurinkoinen ja moni rinteistä pystyttiin avaamaan päivän
aikana, kun lumentulo oli loppunut. Laskupäivän jälkeen päädyimme rinteen alla olevaan
after ski-baariin, jossa tapasimme myös reissulla mukana olevia estiemin alumneja.
Gorillapuvussa lasketellut alumni kertoi hauskoja tarinoita edellisen illan international
night-kokemuksistaan Tomin kanssa. Kun tarinatuokio oli päättynyt ja gorillan nännejä oltiin
kosketeltu tarpeeksi, lähdimme lepäilemään majatalolle.

Illalla oli ruuan jälkeen vuorossa Animal Night, johon tuli pukeutua eläimeksi. Animal
Nightissa porukka jaettiin joukkueisiin, jotka kisailivat erilaisissa eläimiin liittyvissä
ohjelmanumeroissa, kuten tietovisassa eläinten ulosteista sekä eläinaiheisen näytelmän
esittämisessä. Oluen juomisesta sai lisäpisteitä. Näitä pisteitä oli helppo kerätä. Ohjelman
loputtua jotkut menivät untenmaille ja jotkut eivät.

Päivä 5 - Alumni Night
Keskiviikkona kävimme taas rinteissä stuntteilemassa perinteiseen tapaan ja illalla oli
ohjelmassa alumni night, eli alumnien järjestämä ilta. Teemana oli johtajuus ja tiimityö.
Teimme alkuun omat tiimityöskentely profiilit, joka hahmotti jokaisen omat vahvuudet ja
heikkoudet tiimityöskentelijänä. Sen jälkeen pelasimme hassua peliä, johon sisältyi
kyseenalaisia

rangaistuksia.

Lopuksi

selvisi,

että

kyseessä

oli

opetus

huonosta

johtajuudesta. Pelien jälkeen suomalaiset estiemerit saivat hyvän idean lähteä uimaretkelle.
Kahlasimme 100m, tuntui kilometriltä verisillä säärillä, lumihangen läpi ja kävimme
läheisessä joessa uiskentelemassa.

Päivä 6 - Sledding & Hot tub
Torstaina lasketeltiin haikein mielin viimeistä päivää. Otimme yhteiskuvat ja söimme koko
porukan

voimin

ravintolassa,

jossa

saksalaiset

söivät

helvetin

pahan

näköistä

vaniljavanukasta ja makaronimassaa. Kylläpä näytti pahalta, pahaa tekee vieläkin. Emme
uskaltaneet maistaa, mutta saksalaiset olivat ystävällisiä ja tarjosivat hajut meille ruoastaan.
Torstaina mäenlaskun jälkeen lähdimme kelkkailemaan puisilla kelkoilla. Kelkat otettiin
mukaan tuolihissiin lukuunottamatta Roosaa ja laskettiin alas pitkin laskettelurinnettä.
Kelkkailu oli oikein hupaisaa, ja muistutti mario kartia. Valitettavasti tämän mario kartin voitti
Tampereen oma Olli, eikä poika tullut tänä vuonna lappeen Rannoille. Mieltä kuitenkin
lohdutti pääsy paljuun. Illalla paljuiltiin porukalla ja heiteltiin lumipalloilla Rikun ikkunaa kun
poikapoloinen

yritti nukkua. Saksalaiset keksivät paljuiluunkin mitä ihmeellisempiä

keskieurooppalaisia sääntöjä, joista suomalaiset saivat lähinnä pelkkää hupiarvoa. Paljun
pohjassa on tulppa, jotai EI MISSÄÄN NIMESSÄ saa irroittaa, kas kun ei tullutkaan mieleen.
Toiseksi pipo piti olla paljussa päässä, tai muuten voi vaikka jäätyä kuoliaaksi. Ulkona
lämpötila kuitenkin jopa pakkasen puolella! Onneksi kukaan ei kuollut ja selvisimme elossa
seuraavaan päivään.

Päivä 7
Perjantaina pakkailtiin kapsäkit ja lähdettiin ajelemaan kohti rakasta Darmstadtia. Emme
kuitenkaan viihtyneet Darmastadtissa enää, vaan lähdimme lentokenttähotelliin Frankfurtiin
herättämään pahennusta Lappeenrannan porukalla, kun muut jäivät vielä Darmstadtiin.
Etenkin ravintolassa turreiltiiin oikein olan takaa. Rikua huijattiin taksimatkassa, sillä
taksihinnat menivät pärstäkertoimilla.

Päivä 8
Aamulla lähdimme ennen kukonlaulua jo busseilla lentokentälle, ja Rikua huijattiin jälleen
bussimaksussa. Ei elämä hymyile hänelle. Lentokentältä sitten ostimme tuliaiset ja
nousimme koneeseen kohti Helsinkiä.

