Vision: Reduce. Reuse. Recycle., Ilmenau-Dresden, 14.4.-20.4.2013

Matkani Ilmenauhun alkoi aikaisin sunnuntaiaamuna, mutta perille ehdin vasta iltamyöhällä. En
luonnollisesti voinut vastustaa Ryanairin 17 euron lentotarjousta Frankfurt-Hahniin, vaikka matka Hahnista
Ilmenauhun kestää lähes seitsemän tuntia, ja niinpä vietin sunnuntain katsellen aurinkoista Saksanmaata
junan ikkunasta. Aivan koko matkaa minun ei sentään tarvinnut matkustaa yksikseni, sillä Ilmenaussa asuva,
Norjan ESTIEM-reissulta tutuksi tullut kaverini tuli minua vastaan. Vaihdettuamme pikaisesti kuulumiset
lähdin viettämään iltaa muiden 19 osallistujan kanssa, joista suurin osa tuli Portugalista ja eri puolilta
Saksaa.
Matkan varsinainen ohjelma alkoi heti maanantaiaamuna. ESTIEMin Vision-tapahtumat paneutuvat joka
vuosi erikseen päätettävään teemaan, joka tänä vuonna on Green Supply Chain. Osallistumani tapahtuma
oli 9 tapahtuman ketjussa seitsemäs, ja se painottui nimensä mukaisesti erityisesti kierrätykseen ja
uusiokäyttöön. Aiheeseen sopivasti ohjelma alkoi erään paikallisen professorin luennolla, joka antoi hyvän
yleiskuvan kierrätyksen tarpeellisuudesta ja sen uhista ja mahdollisuuksista yrityksille. Johdannon jälkeen
meille esittäytyi kaksi saksalaista yritystä, sairaalatekniikkaa valmistava B. Braun ja laakereihin keskittyvä
Schaeffler AG. Luentopainotteista päivää tasapainottivat illan karting-autoilu Erfurtissa ja International
Dinner, jossa jokainen sai esitellä mukanaan tuomiaan oman maansa herkkuja. Itse jouduin hoitamaan
Suomi-edustuksen tällä kertaa valitettavasti salmiakki-ruisleipä-linjalla, sillä käsimatkatavaroiden paino- ja
nesterajoitukset eivät antaneet paljoa valinnanvaraa. Syötyämme lähdimme jatkamaan iltaa yhteen
paikallisista opiskelijabaareista.

Luentoja ja karting-autoilua Ilmenaussa
Viikon toinen päivä käynnistyi pienen saksalaisen, Cola-juomiin keskittyvän yrityksen esityksellä. Yrityksen
tuotantofilosofia herätti paljon keskustelua: täysin ilman sopimuksia, voittoa tai edes konttoria toimiva
yritys tavoitteli voiton sijaan asiakkaiden ja jälleenmyyjien tyytyväisyyttä. Lyhyen reflektiosession ja lounaan
jälkeen oli vuorossa päivän toinen akateeminen ohjelmanumero, vierailu kierrätysterästä valmistavalle
Stahlwerk Thüringen -tehtaalle. Kolmituntisen kierroksen aikana pääsimme näkemään käytännössä niin
teräksen sulattamista, valamista kuin venyttämistäkin. Vaikka kierros oli mielenkiintoinen, olivat kaikki sen
jälkeen niin väsyneitä, että illan barbeque-illallinen oli suuresti odotettu. Maisteltuamme Itä-Saksan
erikoisherkkuja, piparminttu- ja kirsikkaviinaa, lähdimme (lähes koko muun Ilmenaun kanssa) vielä
lukuvuoden alottajaisbileisiin – saksalaiset kun aloittavat kevätlukukautensa vasta huhtikuussa.

Visionaries @ Stahlwerk Thüringen

Torstain ohjelma oli hieman aiempia päiviä
rennompi
ja
painottui
kulttuuripuoleen.
Aamupäivällä meillä oli uusiokäyttöaiheinen
työpaja, joka pidettiin yliopiston viereisessä
puistossa. Tässä vaiheessa taitaa olla aika
mainita, että Saksan kylmästä keväästä
huolimatta tapahtuman koko viikko oli erittäin
aurinkoinen ja lämmin – erityisesti torstaina
välillä pelkässä T-paidassakin tuli kuuma. Sää
olikin siis mitä loistavin myös lounaan jälkeen
ryhmissä toteutetulle kaupunkikierrokselle, jonka
aikana näimme kattavasti Dresdenin kaunista
keskustaa ja kuulimme sen historiasta. Ehdimme
tutustua
myös
Volkswagenin
prameaan
pääkonttoriin,
tanssia
hakaa
kaupungin
keskustorilla sekä rentoutua olutta juoden Elben
rannan puistossa. Illan aikana näimme kaupunkia
vielä lisää, sillä matkasimme eri hostien luona
kasvisillallisilla ympäri kaupunkia. Ilta päättyi
Musik Parkiin kaupungin keskustaan.

Keskiviikkoaamuna oli aika siirtyä tapahtuman
toiseen etappiin, Dresdeniin. Pikkubusseilla
matka taittui joutuisasti, suurimmalla osalla
kirjaimellisesti silmän räpäyksessä, ja perille
Dresdeniin ehdimme sopivasti lounaalle.
Syömisen jälkeen vierailimme Dresdenin
kaupungin
jätelaitoksella,
jossa opimme
jätteiden lajittelusta ja erityisesti erilaisista
tavoista käyttää sekajätettä. Illallisen söimme
grillaillen puistossa, minkä jälkeen lähdimme
majoittumaan hostiemme luokse ennen illan
baarikierrosta Neustadtissa.

”Opiskelua” puistossa & downtown Dresden

Matkan viimeinen päivä aloitettiin kertaus- ja palautesessiolla koko tapahtumasta, jonka jälkeen lähdimme
vierailulle Dr. Quent -keksitehtaalla tutustumaan perinteisten dresdeniläisten keksien valmistukseen (ja
makuun;)). Vierailun jälkeen meillä oli hetki aikaa valmistautua ennen illan prameaa gaalaillallista, jolla
saksalaiseen tapaan tarjoiltiin schnitzeleitä. Ravintolasta matka jatkui viimeisen illan viettoon yhdelle
Dresdenin suurimmista klubeista, jolla kaikki taisivat viihtyä pikkutunneille asti. Itse olin fiksuna tyttönä
buukannut junan Berliiniin klo 9.04, joten en ainakaan tullut nukkuneeksi liikaa. Lentoni Berliinistä
Helsinkiin lähti kuitenkin vasta lauantai-iltana, joten ehdin tutustua pikaisesti myös Saksan pääkaupunkiin.

Keksinmaistajat & Galadinner
Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli mielestäni erittäin antoisa. Akateeminen ohjelma oli hyvin järjestetty ja
monipuolinen, joten voin sanoa todella oppineeni paljon matkan luennoilla ja tehdasvierailuilla. Kun
yhtälöön lisää vielä uudet ystävät, hienot kulttuurinähtävyydet ja aurinkoisen sään, voi matkan todella
sanoa olleen ikimuistoinen.

