Grants Committee Meeting, Enchede 29.9.-3.10.2013
ESTIEMin Committeet kokoontuvat kahdesti vuodessa, ja Alankomaiden Enschedessä järjestetty tapahtuma
oli Grants Committeen vuoden 2013 toinen tapaaminen. Tapahtuman tarkoitus oli kouluttaa komitean
uusia jäseniä, suunnitella tulevaa toimintaa sekä luonnollisesti tehdä GC:n päätyötä eli avustaa
avustushakemusten tekemisessä. Osanottajia tapahtumassa oli 12 yhteensä 9 eri maasta. Tällä kertaa
meitä oli Lappeenrannasta tapahtumassa kaksin kappalein, Peter edustamassa vähän kokeneempaa
ESTIEM-polvea ja Ida uudempia aktiiveja.
Lappeenrannan sateen ja harmauden jätimme taaksemme
sunnuntaiaamuna 29.9., jolloin lensimme Ryanairilla suoraan Düsseldorf
Weezeen. Perillä palmupuut ja aurinkoinen sää sytyttivät heti
lomafiiliksen, ja lähdimme taittamaan matkaa bussilla Alankomaiden
puolelle. Nijmegenistä pääsimme suoraan Eindhovenista tulevien
ESTIEMereiden kyydissä Enschedeen. Ilta meni tutustuessa tapahtuman
muihin osallistujiin rennosti grillailun (ja ilmaisen oluen) merkeissä
Twenten yliopiston kampuksella. Useimmat muut osallistujat olivat
ottaneet osaa yhdistettyyn Financial CoM – Grants CoM -tapahtumaan
ja saapuneet siksi Enshedeen jo muutaman päivän aiemmin Aachenista.

Esp… siis Enschedeen menossa

Varsinaisen työnteon aloitimme maanantaina aamiaisen jälkeen. Ensimmäisen päivän ohjelma oli melko
tiukka, sillä viisi eri apurahahakemusta tuli tarkistaa ja lähettää kuun loppuun mennessä. Lyhyen johdannon
jälkeen jakauduimmekin työryhmiin, joista jokainen tarkasti yhden hakemuksista. Pian lounaan jälkeen
”jouduimme” kuitenkin lopettamaan työt ja lähtemään hauskanpitoon, sillä meille oli varattu iltapäiväksi
laitesukellusopetusta kampuksen uimahallilta. Tässä vaiheessa lienee aika mainita, että tapahtuma oli
saanut EU:lta 6000 euron avustuksen, minkä vuoksi meidän osallistujien matkoista maksettiin 70% ja
tapahtuman aikanakaan ei kärsitty rahan puutteesta…  Laitesukellus oli joka tapauksessa erittäin hauskaa,
ja urheilun päätteeksi pääsimme illastamaan kolmen ruokalajin aterialle läheiseen ravintolaan, tietenkin
ilmaiseksi. Ruuan jälkeen ohjelmassa oli vielä International Night, jossa muiden maiden
ruoka(juoma)kulttuurit tulivat perinteiseen tapaan hyvin tutuiksi.

Jälkiruokajätskiä ;)

Scuba diving completed!

Toinen päivä kului ensimmäisen tapaan pitkälti työn parissa.
Kirjoitimme ryhmissä avustushakemuksia eri tapahtumille, muiden
muassa
myös
Lappeenrantaan
suunnitellulle
Summer
Entrepreneurship Trainingille, ja tarkistimme jo kirjoitettuja
hakemuksia. Illalla kävimme jälleen ravintolassa syömässä – tällä
kertaa meksikolaista ruokaa – ja tutustuimme sitten porukalla
Enscheden kaupunkiin.
Tapahtuman viimeisenä päivänä keskityimme suunnittelemaan Grants Committeen tulevaa toimintaa.
Päivän suurin panostus oli apurahahakemuksien kirjoittamisessa ohjaavan Best Practise -dokumentin
päivittäminen ja selkeyttäminen, minkä lisäksi suunnittelimme joitain tulevia projekteja ja esimerkiksi
Grants Committeen esiintymistä seuraavassa Council Meetingissä. Lopuksi pidimme myös lyhyen arviointija palautekeskustelun, missä totesimme kaikki olevamme yhtä mieltä siitä, että kaiken hauskanpidon ja EUrahan kuluttamisen lisäksi olimme lopulta olleet myös yllättävän aikaansaavia. Onhan ESTIEMille
odotettavissa lähes 80 000 euroa lisää rahaa, jos kaikki lähettämämme hakemukset tullaan hyväksymään…

Laser attack!

Viimeistä iltaa matkasimme viettämään läheiseen Hengelon
kaupunkiin. Syötyämme (kyllä, taas kerran ravintolassa)
ohjelmassa oli yllätysnumero, joka lopulta paljastui
lasersodaksi. Katsellessa, miten melko tiiviiksi muodostunut
porukkamme yllättäen janosi toistensa verta ja juoksi
innoissaan tappamassa toisiaan, tuli taas todistetuksi että
kilteimmänkin näköisen lampaan villoissa voi piillä susi…
Taistelujen jälkeen tunnelmat olivat kuitenkin hilpeät
palatessamme
viettämään
iltaa
majapaikkaamme
kampukselle.

Tapahtuma päättyi hyvästelyihin torstain brunssilla. Kiitos Ryanairin lentoaikataulujen, meidän matkamme
ei kuitenkaan vielä päättynyt, vaan meillä oli muutama lisäpäivä aikaa katsella ympärillemme ja tutustua
Alankomaihin. Kuten lähes kaikki muutkin osallistujat, suuntasimme Enschedestä Eindhoveniin ja yövyimme
kaikki viisi Peterin ESTIEM ystävän luona. Perjantaina Ida lähti ystäviensä luokse Maastrichtiin Peterin
jäädessä viettämään aikaa Eindhoveniin, ja lauantai-iltana koittikin jo aika suunnata takaisin kohti Weezen
lentokenttää. Sunnuntai-aamuna lensimme virkistävien lentokenttäunien jälkeen takaisin Lappeenrantaan.
Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli hyvin antoisa. Saimme työskentelysessioissa paljon aikaan, minkä lisäksi
monipuolinen vapaa-ajan ohjelma ja samanhenkisiin ESTIEMereihin tutustuminen tekivät matkasta
onnistuneen. Tapahtumaan osallistuminen lisäsi myös innostusta järjestää kenties seuraava Grants
Committeen kokoontuminen Lappeenrannassa ;)

Ida Korpivaara
Peter Bebek

