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22.3. perjantaina oli aika lähteä ensimmäiseen ESTIEM-tapahtumaani, CRC CoMiin. Tapahtumaan
ilmoittautuminen oli minulle lähes itsestäänselvyys, sillä pääsin vuodenvaihteessa osaksi ESTIEMin CRC
tiimiä (Tästä pienet kiitokset Teemulle! ). Ennen perjantain lentoa oli torstaina kuitenkin jo täytynyt
matkustaa Lappeenrannasta Tampereelle, sillä suorat lennot Tampereelta Bremeniin edestakaisin
maksoivat huimat 54 euroa Euroopan ”täsmällisimmällä ja halvimmalla” lentoyhtiöllä Ryanairilla. Lento
Bremeniin olikin noin puoli tuntia etuajassa perillä, minkä jälkeen alkoi hostin metsästys terminaalista.
Puhelinnumerokin löytyi, mutta yhteyden sai huomattavasti paremmin, kun ensin selvitti Saksan
suuntanumeron Suomesta.
Tapahtuman ajan ”hostinani” toimi kuullun mukaan ”perinteinen pohjoissaksalainen”
Björn, joka opiskeli 1. vuottaan Bremenissä. Björn asui kymmenen minuutin
raitiovaunumatkan päässä Bremenin keskustasta, eli 20 minuutin päässä lentokentältä.
Tapahtuman järjestäjät olivat hoitaneet kaikille osallistujille matkaliput joukkoliikenteeseen
koko tapahtuman ajaksi, mikä helpotti liikkumista erittäin paljon. Björn (kuvassa oikealla)
asui kolmen kämppiksen kanssa, joista tosin kahta ei näkynyt koko tapahtuman aikana.
Perjantai-iltana ohjelmassa oli BBQ-ilta yliopistolla. Tarjolla oli ”yllättäen” bratwurstia ja
perunasalaattia. Tärkeintä illassa oli tutustuminen muihin tapahtumaan osallistujiin sekä
järjestäjiin. Loppuillasta pistäydyttiin 1€ Pubissa sekä La Viva -klubilla paikallisissa
opiskelijabileissä.
Lauantaipäivä
alkoi
Bremenin
keskustasta
kaupunkikierroksella jäätävän kylmässä säässä. Suurimpia
nähtävyyksiä olivat lähinnä kirkko ja paikallinen panimo sekä
Stadtmusikanten –patsas (josta kuva myöhemmin).
”Teambuilding” oli myös tärkeä osa kaupunkikierrosta, mikä
käytännössä tarkoitti vaahtokarkkien tunkemista suuhun
kilpailuhengessä ja tämän jälkeen ESTIEM-song:in laulamista.
Turisteilla
oli
varmasti
mielenkiintoista
seurata
ESTIEMereiden toimintaa. Lisäksi käytiin lämmittelemässä
paikallisessa tee-ravintolassa, jonka listalta löytyi lähes 100
erilaista
tee
vaihtoehtoa.
Hyväksi
vaihtoehdoksi
allekirjoittaneelle valikoitui Irish malt –tee, joka sisälsi
mukavasti viskin aromeja.
Lauantain ohjelma jatkui yliopistolla lounaalla, minkä jälkeen
alkoi niin sanottu ”oikea” CoMin ohjelma, johon kuului
lauantaina uuden toolkitin suunnittelu CRC:n jäsenille
toiminnan tukemiseksi ja helpottamiseksi. Päivällisen jälkeen
luvassa oli ¼ Pub Crawl sekä tutustuminen paikalliseen klubiin, jonka asiakaskunta koostui lähinnä yli 40vuotiaista ihmisistä.

Sunnuntaina jatkettiin CRC:n rakenteen suunnittelulla, mikä ei alun perin kaikkia ryhmän jäseniä ollut
miellyttänyt. Lisäksi pohdittiin yliopistosuhteiden organisointia. Lounaan jälkeen vuorossa oli CRC
promootion miettiminen CM:ää varten, minkä jälkeen tätä suunnitelmaa alettiinkin toteuttaa. Lopputulos
on nähtävillä ainakin CM:ssä Eindhovenissa. Iltapäivän ohjelmaan kuului myös ”out of the box session”, joka
käytännössä tarkoitti rentoa keskustelua ja lennokkaiden ajatusten vaihtoa oluiden kera. Päivällinen
nautittiin yhden tapahtuman järjestäjän, Peterin luona, missä ohjelmassa oli muun muassa suositun
Looping Louie –pelin pelaamista sekä aina yhtä mukavaa laulujen laulamista. Peterin luota siirryttiin
Bremenin messukeskuksen edessä sijainneen huvipuiston (Osterwiese) pyörteisiin, missä muun muassa
koko porukalla käytiin testaamassa paikalliset törmäilyautot.

Ryhmäkuva maailmanpyörän
huvipuistoa.

juurelta

sekä

Maanantaiaamuna ohjelma jatkui jälleen yhdeksältä yliopistolla. Aamupäivällä suunniteltiin uusia
tarjouspaketteja yrityksille, mikä lopulta osoittautui erittäin hankalaksi tehtäväksi. Lisäksi käytiin läpi CRC:n
tavoitteita kuluvalle vuodelle. Lounaan jälkeen Gregor Herr liittyi seuraamme, ja piti ryhmälle loistavan
koulutuksen aiheista ”teambuilding, group performance and facilitation”. Kyseinen koulutus”sessio” oli
tapahtuman yksi parhaista asioista, ja siitä on varmasti hyötyä myös jatkossa. Illan ohjelmaan kuului
”walking cocktail” sekä rauhallinen illanvietto muutoin lähes tyhjässä Loft-baarissa.
Tiistaina luvassa oli bootcamp, jolloin tarkoituksena oli soittaa yrityksiin ja luoda uusia kontakteja. Nuno piti
myös lyhyen koulutuksen yrityksiin soittamisesta. Iltapäivällä oli vuorossa enää palautteen läpikäynti
tapahtumasta, minkä jälkeen siirryttiin keskustaan nauttimaan päivälliseksi melko tuliset currywurstit.
Loppuillasta vierailtiin vielä parissa panimoravintolassa nauttimassa niin isoja kuin myös pieniä oluita. Illan
aikana käytiin myös ikuistamassa vielä jo aiemmin mainittu Stadtmusikanten –patsas. Keskiviikkoaamuna
suuntana olikin jo lentokenttä ja lento takaisin Suomeen.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli erittäin onnistunut.
Sanonta ”Work hard, play hard.” sopi täysin tähän
tapahtumaan, sillä päiväohjelma oli vaativaa ja
mielenkiintoista. Parasta tapahtumassa oli uusiin
mahtaviin ihmisiin tutustuminen sekä mahtavan
ESTIEM-ilmapiirin kokeminen hienossa (mutta
valitettavasti jäätävän kylmässä) Bremenissä.

-Jukka Räty

