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Lauantai 11.1. 

Neljän kuukauden odotus oli viimein ohi, kun starttasimme kahdeksalta paikallisbussilla kohti 

Lappeenrannan rautatieasemaa. Junalla jatkoimme lentokentälle, jossa 10 hengen Lappeenrannan 

joukkuetta lähti vahvistamaan herrasmiesparivaljakot Oulusta sekä Tampereelta. Reilun parin tunnin 

lennon, maukkaan Lufthansan sämpylän ja muutaman virvokkeen jälkeen saavuimme Mainin rannalla 

sijaitsevalle Frankfurtin maaperälle. Seuraavana vuorossa oli pikabussi kohti Darmstadia ja paikallisen LG 

Darmstadin vieraanvaraisia hosteja. Jakauduimme nopeasti isäntiemme opiskelija-asuntoihin ja 

suuntasimme suoraan paikalliseen Olutkellariin tapaamaan muita eurooppalaisia tutalaisia. 1,7€ hintaisten 

huurteisten kahvojen jälkeen Activity Weekin järjestelyporukka esitteli paikallisen LG:n kiltahuoneen ja 

kävimme läpi muutamat tutustumisleikit metrin pituisten pizzojen voimalla. Kymmenen maissa illalla 

suuntasimme valmistautumaan kohti hostiemme opiskelja-asuntoja. 

 

Sunnuntai 12.1. 

Toinen päivä alkoi aikaisella herätyksellä, kun aloitimme linja-autolla matkan kohti Itävaltaa ja Montafonia. 

Matkan aikana tauoilla ehti hyvin tekemään kyykkyhaasteen 185 kyykkyä. Iltapäivällä saavuimme perille 

hyvissä ajoin ja aloitimme valmistelut tulevia laskettelupäiviä varten. Asettauduimme taloksi, vuokrasimme 

lasketteluvälineet ja jatkoimme toisiimme tutustumista hengailun merkeissä. Iltaohjelmassa teemana oli 

Mario Kart. Oli mukavaa tutustua uusiin ihmisiin ja kisasimme toisiamme vastaan muun muassa 

tietovisoissa ja autonrakennuskisassa ja myöskin tankkasimme tulevia laskupäiviä varten. 

 

Maanantai 13.1. 

Maanantai oli ensimmäinen laskupäivä ja kuten seuraavinakin aamuina aamupala oli 7:30-8:30. Käveltävää 

gondolihissille oli noin kilometri ja aivan sen vieressä oli suksi- ja monovarastot, jolloin varusteita ei 

tarvinnut raahata joka päivä mukanaan. Noin vartin hissikyydin jälkeen oli aika ihailla maisemia ja ottaa 

muutama kuva, joiden jälkeen otettiin ensimmäiset kosketukset rinteisiin. Ensimmäisillä laskuilla totuteltiin 

varusteisiin ja haettiin hyvää tuntumaa. Iltaohjelmana oli muun muassa ruokailua, Power Point-karaokea 

sekä erilaisia ryhmäytymispelejä. 

 

 



Tiistai 14.1. 

Toinen laskupäivä päivä lähti käyntiin kuten muutkin reissun laskupäivät: heräsimme noin seitsemän aikaan 

aamulla (osa myöhemmin), puimme laskettelutamineet niskaan ja valuimme aamupalalle syömään 

sämpylää ja jugurttia. Ensimmäiset suomalaiset olivat mäessä jo vähän kahdeksan jälkeen kun hissit 

avautuivat, ja sen jälkeen meitä alkoi ilmestyä rinteisiin tasaista tahtia. Päivä kului vauhtiennätyksiä 

mittaillen ja auringosta nauttien. Lounaalla kokoonnuttiin koko porukalla yhteen ja otettiin aivan mahtavia 

kuvia. koko jengistä.  

 

 

Rinteestä täytyi lähteä kohti majoitusta jo neljän aikaan, koska luonnon valo alkoi loppumaan eikä 

asennettuja valoja rinteessä ollut. Illalla meille oli järjestetty hauskaa ohjelmaa ESTIEM-alumnien toimesta. 

Illan ehdottomasti hauskin ohjelmanumero oli lauluesitys, jossa joukkueet ottivat mittaa toisistaan 

heittäytymiskyvyllään ja kekseliäisyydellään. 

 

Keskiviikko 15.1. 

Kolmantena päivänä rinteeseen lähdettiin taas aamuvarhain. Päivä sujui aurinkoisissa merkeissä niin kuin 

onneksi muutkin päivät ja koko porukka oli tällä kertaa siirtynyt toiselle vuorelle laskemaan. Rinteestä 

lähdettiin myös reippain mielin, sillä huhuja international nightin hauskuudesta oli kuultu pitkin reissua. 

Iltaruuan jälkeen jokaisen maan edustajat kokosivat tuomiaan herkkuja yhteiseen pöytään ja pöytien 

sisällöt ja tuotteiden kulttuurilliset merkitykset avattiin suurin puhein. Erityisesti mieleen jäi ukrainalaisten 

tapa nauttia juomaa vieraiden kanssa. Esittelyjen jälkeen maisteltiin ruokia ja juomia, sekä lauleltiin niin 

saksalaisia, suomalaisia kuin venäläisiäkin lauluja. Myöhemmin illalla käytiin myös pienellä, jo perinteeksi 

muodostuneella pulahduksella alppijoessa. 



 

 

 

 

Torstai 16.1. 

International nightin jälkeinen aamu oli aika hiljainen ja suurin osa lasketteli aika hissukseen. Kävimme 

syömässä Kappelrestaurantissa, missä oli aika päheet maisemat ja aurinko paistoi. Laskettelupäivä loppui 

aikaisemmin kuin normaalisti, koska menimme kuuden aikaa laskemaan kelkoilla. Kaikkia vähän epäilytti 

aluksi, sillä kelkkarinteet näyttivät aika jyrkiltä. Lisäksi reitin reunoilla oli vain vähän lunta, joten jos laskisi 

ulos reitiltä, se sattuisi. Menimme kelkkojen kanssa rinteeseen vanhalla hissillä, jossa suojakaari avattiin 

sivulta. Hissi oli monien mielestä kamala. Kelkkailun jälkeen söimme ja iltaohjelmassa oli paljussa oleskelua. 

Kuuden hengen paljussa oli parhaimmillaan 15 henkilöä. 

 



 

 

Perjantai 17.1. 

Perjantai oli lähtöpäivä, eli tavaroiden pakkaus ja majatalon siivous. Lähdimme noin 10 maissa ajamaan 

bussilla kohti Darmstadia. Matkaan meni noin kuusi tuntia ja tunnelma oli melko uninen. Darmstadissa oli 

muutama tunti aikaa käydä hosteilla suihkussa ja klo 21 tapasimme taas yliopistolla ja vietimme yhdessä 

viimeistä iltaa. 

 

Lauantai 18.1. 

Vietettyämme viimeistä iltaa Estiem-porukan kanssa pitkälle aamuyöhön asti, lähdimme aamubussilla 

Darmstadista kohti Frankfurtin lentokenttää. Vaikkakin tässä vaiheessa reissua kaikki olivat jo aika 

väsyneitä, jaksoimme silti tsempata ja tunnelma porukassamme oli loistava. Lentomatka sujui osalla 

nukkuen ja osalla katse kääntyneenä ja tulevaan opiskeluviikkoon. Helsinki-Vantaan kentälle saavuimme 

ajallaan ja suomalaisten ryhmämme hajaantui Tampereelle, Lappeenrantaan ja pääkaupunkiseudulle. 

Reissu oli kaikkiaan onnistunut. Tutustuimme sydämellisiin ihmisiin ympäri Euroopan, nautimme 

Montafonin lumisesta ja aurinkoisesta säästä sekä ennen kaikkea saimme upeita muistoja ja kokemuksia, 

joita muistella vielä monen vuoden päästäkin. 


