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Aloitin Turkin matkani kaksi päivää ennen 
virallista tapahtumaa, sillä turkkilainen 
ESTIEM-ystäväni oli kutsunut minut ja 
kaksi venäläistä ESTIEMeriä käymään 
luonaan ennen tapahtumaa. Saavuin 
Istanbuliin siis jo tiistaina 25.2., sieltä 
matkasimme aamulla lautalla Bursaan, 
kaupunkiin, josta en ollut ikinä kuullut 
mitään. Bursa on kaunis kaupunki, jossa vietimme päivän. Yöllä matkasimme bussilla Ankaraan. Kaupunkiin, 
joka OE:n mukaan on ruma kuin aasin perse, ja niin se olikin. Tämä Europe3D oli puoliksi Ankara-METU ja 
Istanbul-ITU:n järjestämä. 
 
Ensimmäisenä virallisena iltana meillä oli tutustumisleikkejä ja bissen juomista. Valitettavasti Turkissa monet 
eivät edes tienneet, mitä siideri on. Ensimmäisenä kokonaisena päivänä meillä oli jokaiseen 3D-tapahtumaan 
liittyvä Intercultural Awareness Training, jossa oli välillä hankalaa kyllä pitää silmät auki. Ruokana toimi tällä 
viikolla melkein joka kerta kebabia jonkinlaisessa muodossa. Iltapäivällä pääsimme käymään Turkin 
parlamentissa, jossa opas kertoi meille, kuinka tärkeää työtä siellä tehdään. Tämän jälkeen pääsimme 
käymään Turkin toiseksi suurimman puolueen rakennuksessa, jossa (oli kissa) ja meille pidettiin siellä 
politiikan luento, jossa pääpainona oli Turkin hallintomuodon siirtyminen presidential systemiin. Tämä oli 
mielenkiintoista ja jopa yksi puolueen parlamentaarikoista tuli vastaamaan kysymyksiimme. Illallisen jälkeen 
meillä oli ”pub crawl”, jossa kierrettiin baareja joukkueissa ja suoritettiin tehtäviä. 
 
Ankarassa olon aikana kävimme myös Anitkabirissä, joka oli hieno mausoleumi Atatürkille (Turkin tasavallan 
perustaja ja oli sen ensimmäinen presidentti) ja museossa. International Nightista on sumeat muistikuvat, 
kuten pitääkin (90 euron puhelinlaskua odotellessa). Pöytiä oli rajoitetusti, joten muodostimme Dannyn 
kanssa suosituimman maan: the Finnetherlands, ja meidän pöydässämme oli Goldstrikea ja Minttua, pöytä 
tyhjennettiin (tietysti) ensimmäisenä, yhteensä viidessä minuutissa. Seuraavana päivänä nautimme 
turkkilaisen aamiaisen ja suuntasimme nokkamme kohti Istanbulia ja illan kissateemaisia bileitä. 
 
Ensimmäinen aamu Istanbulissa tarjosi meille talousoppitunnin sekä meemin arvoisia kuvia (ks. meemikuva). 
Pääsimme myös turkkilaiseen kylpylään, jossa venäläisten kanssa 
naureskelimme hieman heidän 60-asteiselle saunalleen. Illalla oli tuttuun 
tapaan bileet. Seuraava päivä Istanbulissa oli minun viimeinen kokonainen 
päiväni Turkissa, sillä Kaplaakin vujut olivat perjantaina ja ajattelin, että 
tarvitsen yhden kokonaisen päivän toipuakseni reissusta edes hieman 
(muutama lisäpäivä ei olisi ollut pahitteeksi). Pääsimme Bosporinsalmelle 
kiertoajelulle, jolloin me vaaleimmat paloimme naamasta ihan punaiseksi. 
Päivä päättyi karaokeiltaan ja ilta päättyi jatkojen jatkoihin. Valitettavasti 
aikaisen lähtöni takia missasin yritysvierailun ja galadinnerin. 
 
Kivaa oli, kannatti käydä! 
 
Saara Mäenpää 
 


