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Maanantai
Lähdimme matkaan Helsinki-Vantaan lentokentältä suuntanamme Amsterdam, josta
jouduimme ottamaan vielä myöhemmin junan kohti Eindhovenia. Eindhovenin
keskustasta matkasimme paikallisbussilla muutaman kymmenen kilometrin verran
majoituspaikkaamme, de Hoofiin. Asetuttuamme aloillemme ja purettuamme tavarat
vuorossa oli tapahtuman avaus, jonka jälkeen jakauduimme ”perheisiimme”.
Jokaiseen perheeseen kuului noin 12 henkilöä ja perheen johtaja. Ensimmäinen ilta
kuluikin mukavasti perheisiin ja uusiin ihmisiin tutustuessa ja lopulta ilta huipentui
erilaisiin rastitehtäviin, jossa perheet kilpailivat toisiaan vastaan muun muassa
kaljaviestissä ja köydenvedossa. Rastien jälkeen oli vielä mahdollisuus jatkaa iltaa
majoituspaikan luona olleessa baarissa.
Tiistai

Hyvin nukutun ensimmäisen yön jälkeen päivämme
alkoi yleiskokouksen avauksella. Kokous kesti
puoleen päivään asti, jonka jälkeen söimme lounaan
de Hoofissa. Kyseinen päivä oli Hollannin yleinen
juhlavapaa, Queensday, jolloin Hollanti juhlii
kuningatartaan.
Onneksi
meillekin
annettiin
mahdollisuus päästä nauttimaan tästä tapahtumasta,
joten puimme tavan mukaisesti oranssit vaatteet päälle
ja suuntasimme kohti Eindhovenin keskustaa.
Queensday oli viimeinen laatuaan ainakin joksikin
aikaa, sillä samana päivänä Hollanti sai itselleen
kuninkaan ja jatkossa kyseistä päivää kutsutaan
nimellä Kingsday. Kokemus oli hieno ja hollantilaiset
juhlivat uutta kuningastaan riehakkaammin kuin olisi
uskonut! Meille suomalaisille kyseinen päivä oli myös
muusta syystä erityinen, sillä tiistaina Suomessa
juhlittiin Vappua ja niin teimme myös me
Hollannissa! Teekkarilakit päässä lauloimme muiden
iloksi perinteisiä teekkarilauluja iltanuotiolla ja
saimmehan me jopa lakitettua patsaankin päivän
aikana. Erilainen, mutta onnistunut vappu!

Keskiviikko
Herätyksen jälkeen suuntasimme majoituspaikasta kohti yliopistoa, jossa vuorossa oli
yrityspäivä. Aluksi yritykset kävivät esittelemässä toimintaansa ja loppupäivästä oli
yritysten järjestämiä pienryhmä koulutuksia, joissa saimme ratkaistavaksemme
yritykseen liittyvän casen. Illalla menimme paikalliseen Spijker yökerhoon jossa oli
smack my beach up-bileet.

Torstai
Torstaiaamua alkoi yleiskokouksella, joka kesti puoleen päivään asti.
Kokouksessa oli esillä uudet project leader- ehdokkaat eri tapahtumille, kuten
TIMESille ja Innovation Days:ille sekä yleisluontoisten
asioiden käsittelyä ESTIEM toimintaan liittyen. Lounaan
jälkeen kokoonnuimme erilaisiin työryhmiin, jotka liittyivät
ESTIEM toimintaan, kuten kuinka järjestää esimerkiksi
Vision tapahtuma. Kokoustimme päivän päätteeksi, jonka
jälkeen
suuntasimme
takaisin
majapaikkaamme
ruokailemaan, sekä viettämään International Nightiä, jossa
kukin osallistuva LG oli tuonut maastaan jotain perinteistä
naposteltavaa sekä juomia. Meillä oli perinteisesti
salmiakkia, minttua sekä Fazerin sinistä.

Perjantai
Tuttuun tapaan muutaman tunnin yleiskokouksella perjantaiaamuna lähti
käyntiin, tänään oli vuorossa hieman vähemmän kokoustamista, jonka sijasta
työryhmiin oli varattu runsaasti aikaa. Aiheet olivat tuttuja ESTIEM- koulutuksia
mutta myös sponsorina toimivan Boschin järjesti työryhmän, jossa perehdyttiin
siihen, kuinka tulla hyväksi neuvottelijaksi. Osallistuin itse kyseiseen
työryhmään, joka koostui lyhyestä teoriaosuudesta, sekä kahdesta kuvitellusta
tilanteessa, joissa eriosapuolten täytyi päästä sopuun ennalta annetuista aiheista.

Työryhmien jälkeen, jälleen yleiskokousta pidetiin parintunnin verran, jonka
jälkeen bussit lähtivätkin kohti majapaikkaa. Illasta ohjelmassa oli kenties viikon
odotetuin tapahtuma Cantus. Tämä olutjuhla oli hieman sitsien tapainen, jossa
cantuksen vetäjille oli valta kertoa milloin lauletaan ja juodaan. Säännöt olivat
tiukemmat, kuin sitseillä, jos et käyttäytynyt kuten käskettiin niin lensit ulos.
Meno oli kosteaa mutta kokemus oli aivan mahtava!
Lauantai
Viimeisen varsinaisen päivän alkaminen ennen kotiin paluuta alkoi tuntua jo
kehossa itse kullakin. Kaikki olivat aamulla bussiin noustessa rättiväsyneitä ja
nukkuivat noin 30 minuutin matkan yliopistolle, jossa yleiskokousta pidettiin.
Viimeisenä päivänä valittiin seuraavan TIMES- finaalin, sekä keväällä 2014
pidettävän Council meetingin järjestäjät. Myös yksi työryhmä mahtui päivän
agendaan. Viimeisenä iltana, kuten jokaisessa tapahtumassa on tapana,
järjestettiin Gala dinner, jonne pukeuduttiin hienommin. Tarjolla oli hyvää
ruokaa ja menoa. Suomen perinteiden mukaisesti tämän hetkinen ESTIEMin
hallitus haastettiin kossuviestiin, jossa Suomen joukkue koki valitettavasti
nöyryyttävän tappion.
Sunnuntaiaamun sarastaessa oli aika lähteä kohti Lappeenrantaa, hyvin
onnistuneen reissun jälkeen. Reissu oli kokemuksena unohtumaton. Work hard,
Play hard.

