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MATKANJOHTAJAN KIITOKSET
Ennen kuin pääsette lukemaan itse matkakertomusta, haluaisin vielä
osoittaa erityiset kiitokseni kaikille matkaa tukeneille sponsoreille. Tätä
matkaa oli tukemassa 30 eri yritystä ja yhdistystä, joiden avustuksella
saimme kerättyä yhteensä uskomattoman summan, noin 10.000 €. Teidän
tukenne on meille puutekniikan insinööriopiskelijoille tärkeä osoitus siitä,
kuinka Suomessa tällä alalla arvostetaan opiskelijoita. Teidän tukenne
ansiosta matkalle ovat voineet osallistua kaikki halukkaat opiskelijat
henkilökohtaisesta rahatilanteesta riippumatta. Ilman teidän tukeanne ei
tätä matkaa vastaavassa mittakaavassa olisi ollut mahdollista toteuttaa.
Jokainen mukaan lähtenyt yritys sai halutessaan logonsa Pinon
tiimipaitoihin, jolla varmistettiin sponsoreiden näkyvyys matkan alusta
loppuun saakka. Näin ollen matkan päällä muutkin näkivät, mitkä yritykset
ovat olleet mukana edistämässä tulevien puutekniikan insinöörien
kansainvälistymistä.
Haluaisin myös kiittää kanssamatkustajista erityisesti Henri Vauhkosta
hienosta sponsoripaitojen suunnittelusta, Henna Huttusta International
Eveningin järjestelyistä, Joni Kimosta sponsorien ja heidän logojensa
huolehtimisesta, sekä kaikkia muita mukana olleita unohtumattomasta
matkasta.

Matkanjohtaja
Petteri Salo
PINO ry
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VALMISTELUT

Vuoden 2017 Interfobin järjestäjämaaksi oli jo edellisenä vuonna valittu
Slovakia ja järjestävänä tahona toimivat Zvolenin teknillisen yliopiston
puuopiskelijat. Konferenssi pidettiin 06.11.–10.11.2017 Slovakian
Liptovský Mikulášin kaupungissa sijaitsevassa Tatralandian lomakylässä.
Matkan valmistelu alkoi jo hyvissä ajoin keväällä, ollessamme yhteydessä
järjestävään tahoon. Toteuttaminen aloitettiin elokuussa PINO ry:n
hallituksen kokouksen yhteydessä. Kokouksessa päätimme, kuka tulee
toimimaan matkanjohtajana ohjaten tulevan Interfob- ryhmän toimintaa
alusta loppuun, jakaen työtehtävät ja seuraten valmisteluja, sekä niiden
toteutumista.
Jo alusta asti tapahtumasta oli kiinnostunut 10 oppilasta, mikä oli
enemmän kuin viime vuonna matkalle osallistujia. Näistä lähtökohdista
aloimme laatia suuntaa antavaa hinta-arviota reissulle, sekä tutkimaan eri
matkustusmahdollisuuksia Slovakiaan. Puntaroimme eri
matkustusmuotoja matkailuautojen, vuokrabussin sekä lentokoneen välillä.
Osallistujamäärän kasvaessa hylkäsimme vaihtoehdon matkustaa
matkailuautoilla, joten päätös tulisi tehdä bussin ja lentokoneen välillä.
Syyskuun puolivälissä ryhmäkokomme oli kasvanut jo ennätyksellisesti 19
opiskelijan kokoiseksi. Pidimme ryhmän kesken neljä palaveria syyskuun
alusta aina viikkoon ennen lähtöä asti, näissä palavereissa kävimme läpi
tulevaan reissuun kuuluvia tapahtumia, järjestelyjen etenemistä,
käytännön järjestelyjä, sekä muita mieleen tulevia asioita ja kysymyksiä.
Kolme opiskelijaa päättivät matkustaa kohteeseen omalla autolla, mikä oli
tavaroiden kuljettamisen kannalta hyvinkin käytännöllistä.
Lokakuun alussa varasimme lennot 16 opiskelijalle Helsinki-Vantaalta
Wieniin. Lentomme saapuisi Itävaltaan sunnuntai-illalla, joten järkevän
jatkoyhteyden etsiminen Liptovský Mikulášiin ei ollut yksinkertaista 16
hengen ryhmälle. Pitkän pohdinnan jälkeen tulimme siihen tulokseen, että
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järkevin ja turvallisin vaihtoehto olisi vuokrata bussi suoraan Wienin
lentokentältä perille Liptovský Mikulášiin asti.

6
MATKAT

Lentäen
Yhteinen matkamme kohti Interfobia alkoi kaikilla, lukuun ottamatta autolla
saapuvaa kolmikkoa, Helsinki-Vantaan lentokentältä, jossa kokoonnuimme
sunnuntaina 5.11.2017 kolmelta iltapäivällä. Kaikki 16 lentomatkustajaa
pääsivät turvallisesti ja hyvissä ajoin kansainväliselle puolelle, joten meille
jäi hyvin aikaa ostaa henkilökohtaisia tuliaisia lentokentältä Slovakiaan
viemisiksi.
Odotellessamme lentokoneeseen nousemista, saivat loputkin porukasta
tiimipaitansa ja otimme ryhmäkuvan paidoissamme hymyillen iloisesti
aidon suomalaiseen tapaan, sekä Suomen, että PINO ry:n lippujen kanssa
edustaen. Jälkikäteen tuli mieleen ajatus, jos olisikin pitänyt yksi kuva
ottaa oikeasti hymyillen, mutta se pääsi matkainnostuksessa valitettavasti
unohtumaan.

Kuva: Helsinki-Vantaan lentokentällä hetki ennen koneeseen nousua.
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Kuva: Tunnelmaa juuri ennen lentoon lähtöä.
Lentomme lähti klo 17:00 kohti Wienin kansainvälistä lentokenttää, jonne
saavuimme tunnin aikaeron ansiosta jo noin puoli seitsemältä. Kentälle
saavuttuamme noudimme laukkumme ja lähdimme etsimään uloskäyntiä
ja bussikuskiamme. Hetken odottelun jälkeen näimmekin kuskimme
Marion kantavan 'ryhmä PINO' kylttiä ja pääsimme hänen johdattamanaan
bussillemme. Matka kohti Tatralandiaa oli valmis alkamaan.

Kuva: Bussimme MariJo Wienin lentokentän parkissa.
Pysähdyimme noin viisi tuntia kestäneellä bussimatkallamme kahdesti
huoltoasemille hengähtämään ja ostamaan eväitä. Muutoin reissuumme
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toi viihdykettä upeat maisemat ajaessamme iltavalaistun Bratislavan ohitse
ja myöhemmin matkallamme ohitimme myös Zvolenin kaupungin valot.
Slovakian upeista Tatra-vuorista emme pimeällä nähneet vielä
vilaustakaan.
Saavuimme Tatralandiaan noin yhden aikaan yöllä ja meitä vastassa oli
slovakialaisten kollegoidemme muodostama vastaanottokomitea. Pirteän
tervetulotoivotuslaulun jälkeen meidät ohjattiin mökkeihimme asettumaan
ja vielä hetkeksi tapaamaan muita jo paikallaolleita kollegoitamme.

Kuva: Interfob-viikon majoituksemme.

Autolla
Huolimatta siitä, että suuren joukkomme siirtäminen Lahdesta Slovakiaan
saatiin logistisesti järjestettyä aivan erinomaisen sujuvasti lentoineen ja
busseineen, oli osa porukasta edelleen sitä mieltä, että matka tulisi
suorittaa itse ajamalla. Ajatus automatkasta Slovakiaan lensi aluksi
lähinnä vitsinä allekirjoittaneen, Matiaksen, sekä Henrin ja Juuson kesken,
kunnes joskus kolmannen Interfob -palaverin aikoihin totesimme, että kyllä
me nyt lähdemme poikain kanssa roadtripille. Vielä kerran! Taustalla
nimittäin vaikutti aikaisemmat kaksi Interfobia Saksassa vuonna 2015 ja
Puolassa 2016, jonne matkattiin ensin mainittuun kahdella asuntoautolla ja
jälkimmäiseen 9 hengen minibussilla. Ja meille kolmelle, ihan kohta
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valmistuville puuinsinööreille tämä tulisi olemaan kolmas, ja vihoviimeinen
mahdollisuus osallistua opiskelijana Interfobille, joten tuntui luontevalta
ratkaisulta sulkea ympyrä niin kuin se oli aloitettukin Saksan reissulla, eli
ajamalla.
Tuumasta toimeen siis, ja äkkiä sovimme, että Henrin uudehkolla Volvolla
lähdetään reissuun. Fiksusti pakkaamalla saimme matkatavarat ja jonkin
verran yhteisiä tarpeita autoon mahtumaan, muun muassa International
eveningin tarjoilut ja muut nestemäiset eväät kulkivat mukanamme
Slovakiaan. Itse reitin suunnittelussa ei kauaa nokka tuhissut, sillä
olimmehan sahanneet Via Balticaa aikaisempien Interfobien takia jo pari
kertaa aiemmin edes takaisin, sekä allekirjoittanut suoritti roadtripin
Itävallan Salzburgiin vaihto-opiskelemaan Baltian, Puolan ja Slovakian
halki helmikuussa 2017, joten suhteellisen tutuista teistä oli kyse.
Reitti oli kutakuinkin tällainen: Lahti – Helsinki – Tallinna – Kaunas –
Krakova – Tatralandia, Slovakia. Matkaa tuli noin 1600 km per suunta.
Ensimmäinen etappi oli Lahdesta Tallinnan lauttaan perjantaina illasta.
Teimme taktisen ratkaisun yöpyä lautassa Tallinnan satamassa, josta
tuhdin aamiaisbuffetin virkistäminä pääsimme heti aikaisin lauantaiaamuna
noin seitsemän aikaan tien päälle. Ajettuamme vajaat 600 km saavuimme
jo hyvissä ajoin iltapäivästä Liettuan Kaunasiin, josta olimme varanneet
hotellihuoneen vanhasta ja hulppeasta kivipytingistä aivan Kaunasin
vanhan kaupungin laidalta. Illasta kävimme syömässä ja aistimassa
lauantai-illan tunnelmaa vanhassa kaupungissa, ja Kaunas paljastuikin
oikein mukavan oloiseksi kaupungiksi mukulakivikatuineen, tunnelmallisine
ravintoloineen ja historiallisine rakennuksineen.
Seuraavan päivän suunnitelmana oli ajaa koko Puolan halki Varsovan
kautta aina Krakovaan asti, matkaa noin 700 km. Krakova valikoitui
yhdeksi yöpymiskohteeksi, koska tunsimme sieltä jo ennestään muutaman
kaverin aikaisemmilta Interfobeilta, ja he järjestivätkin ystävällisesti meille
majoituksen opiskelija-asuntolastaan Krakovan yliopiston kampukselta.
Puolalaiset ystävämme olivat majoituksen lisäksi tehneet meille illallista, ja
mahat kylläisinä suuntasimme porukalla Krakovan keskustaan
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nähtävyyksiä katsomaan. Pienen sightseeing- kierroksen ja hienon
kellaripubin kautta suuntasimme takaisin dormille nukkumaan, sillä
seuraavana aamuna oli aikainen herätys tiedossa ja matkan viimeinen
etappi, siirtymä Slovakian puolelle itse kohteeseen, Tatralandiaan.

Kuva: Tien päällä.
Puolalaiset ystävämme valmistelivat meille vielä aamupalankin ennen
lähtöämme, joten visiitistä jäi erittäin hyvä mieli, Krakova kohteli meitä
ihastuttavan vieraanvaraisesti. Viimeinen etappi oli pituudeltaan vain noin
170km, mutta ajoajaltaan silti yli kolme tuntia, sillä tie kulki Tatra-vuorien
yli ja oli paikoin todella mutkikasta ja hidasta ajettavaa. Maisemat olivat
todella vaikuttavat, horisontissa siintävät lumihuippuiset vuoret saivat olon
tuntumaan pieneltä ja tiukat kurvit ja jonkun matkaa kestänyt
serpentiinimäinen laskeutuminen alas vuorilta sai jopa allekirjoittaneenkin
puristamaan rattia normaalia tiukemmin. Perille saavuimme hyvissä ajoin
maanantaina ja meitä oli vastassa Slovakian ystävämme ja loput Suomen
ryhmästä, jotka olivat saapuneet kohteeseen jo edellisenä iltana.
Rankasta, mutta antoisasta ajomatkasta ryytyneinä siirryimme mökkiimme
hieman levähtämään ja pian suuntasimmekin katseemme kohti tulevaa ja
tapahtumarikasta Interfob -viikkoa.
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Kuva: Autoryhmä Pärnun rannoilla: Matias, Henri ja Juuso.
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OHJELMA JA TAPAHTUMAN KULKU

Maanantai
Aamulla herättyämme upeissa vuoristomaisemissa saimme vapaasti
tutustua Tatralandian ympäristöön ja muihin paikalla oleviin opiskelijoihin.
Osa ryhmästämme lähti läheiselle mäelle katsomaan maisemia ja osa
vieraili lomakylässä sijaitsevassa vesipuistossa. Aamupäivästä myös
autoileva kolmikko saapui viimein majoituksille ja koko ryhmä oli koossa.
Ryhmänjohtajamme hoiti rekisteröitymisemme ja välitti meille viikon
ohjelman ja passit, joita tulisimme tarvitsemaan osallistuaksemme kaikkiin
viikon tapahtumiin.

Kuva: Pienryhmän visiitti Tatralandian viereiselle kukkulalle.
Illalla pidettiin virallinen, mutta lämminhenkinen aloitusseminaari, johon
kaikki 18 eri koulua 12 eri maasta olivat valmistelleet esityksen omasta
maastaan ja koulustaan. Saimme ylpeästi esitellä koulumme ja kaikki
sponsorimme, jotka olivat tukeneet tätä hienoa reissua. Ilta vierähti
nopeasti tutustuen eri kouluihin ja niiden opiskelijoihin.
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Kuva: Avajaisseminaarissa LAMK:in ja ryhmämme esittely.

Tiistai
Päivän ohjelmassa oli vierailu Zvolenin teknilliselle yliopistolle
kuuntelemaan luentoja. Lähdimme varhain aamulla linja-autoilla kohti
Zvolenia. Koululle saavuttuamme siirryimme suoraan auditorioon, jossa
meitä odottivat mielenkiintoiset presentaatiot Zvolenin yliopistosta,
Slovakian metsistä ja Zvolenin kaupungista.

Kuva: Luento Zvolenin yliopistolla.
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Ruokailimme yliopiston ruokalassa, jonka jälkeen oli vuorossa
alumniopiskelijoiden presentaatiot. Esitykset olivat laadukkaita ja
kansainvälisestikin merkittäviä. Mieleenpainuvin oli František Tóth:n
presentaatio, jossa hän kertoi kuinka oli laajentanut osaamista useisiin eri
materiaaleihin, sekä tuotteiden valmistamisen eri alueisiin.

Luentojen jälkeen pääsimme tutustumaan lähellä olevaan Zvolenin
linnaan. Linna on rakennettu Unkarilaisen kuninkaan toimesta 1300luvulla. Pääsimme linnassa näkemään puuveistosgallerian, jota ei ollut
vielä avattu muulle yleisölle. Linnassa oli esillä paljon vanhaa puutaidetta,
sekä uutta designia. Vierailun jälkeen suuntasimme keskustassa
sijaitsevaan metsä- ja puuntyöstömuseoon katselemaan vanhanaikaisia
työvälineitä ja puuesineitä. Mielenkiintoisimpana jäi mieleen moottorisahan
kehityskaari.

Kuva: Zvolenin linna.
Saavuttuamme takaisin Tatralandiaan oli aika valmistautua illan
ohjelmaan, esihistoriallisiin teemabileisiin. Koko Suomitiimi pukeutui
luolamiehiksi ja -naisiksi, näin suomalaisina rooliin eläytyminen kävi kuin
itsestään. Olimme kukin tehneet leopardi- ja tiikerikuvioisista kankaista
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omannäköisemme naamiaisasusteet. Asuun kuuluivat myös puhallettavat
luolamiehen nuijat.

Kuva: Joukko luolamiehiä ja -naisia.

Kuva: Teemabileissä saattoi törmätä myös dinosaurukseen.
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Keskiviikko
Aamupalan ja hyvin nukutun yön jälkeen jakauduimme kolmeen ryhmään
ja lähdimme kukin suunnistamaan linja-autoilla kohti aiemmin
valitsemiamme ekskursiokohteita. Kohdeyrityksiä oli kolme ja ne sijaitsivat
noin 1-3 tunnin ajomatkan päässä tukikohdastamme Tatralandiasta.
Välimatkat itsessään eivät olleet valtavia, mutta mutkikas ja kapea
vuoristotie teki siirtymisestä hidasta.

4.3.1 Decodom
Suurin osa opiskelijoista pääsi tutustumaan Decodom- nimiseen
yritykseen, joka on Slovakian suurin kalustevalmistaja. Yritys valmistaa
pääsääntöisesti pinnoitetusta lastulevystä kalusteita. Heidän tehtaansa ja
logistiikkakeskuksensa sijaitsevat Bratislavasta koilliseen. Tehtaalla
näimme monia automatisoituja linjastoja, kokoonpanolinjastoja,
pinnoitusosaston, sekä pakkaamon. Tehtaan konekanta oli hyvä ja tehdas
oli todella siisti. Tehtaan tuotannonjohtaja piti meille yli tunnin mittaisen
kierroksen tehtaalla, esitellen jokaisen tuotantovaiheen. Kierroksen jälkeen
hän vei meidät syömään tehdasalueella sijaitsevaan työntekijöiden
ruokalaan, jossa Decodom tarjosi ryhmällemme lounaan. Kierros oli
erittäin mielenkiintoinen. Kulttuurierot näkyivät tehtaalla kotimaahamme
verrattaessa, työturvallisuus ei ollut läheskään yhtä korkealla kuin meillä
Suomessa ja työvaatetus oli paljon vapaampi.
Tehdaskierroksen jälkeen hyppäsimme takaisin bussiimme ja ajoimme n.
5 km päähän Decodomin logistiikkakeskukseen, johon tehtaalta
valmistuneet tilaukset siirtyvät. Logistiikkakeskus oli uudehko ja moderni.
Samassa rakennuksessa sijaitsi myös todella suuri myymälä ja showroom,
jossa oli Decodomin valmistamilla kalusteilla sisustettuja pieniä sektoreita.
Logistiikkakeskuksessa oli arvioilta yli 20 rekkojen lastauslaituria, joka kieli
suuresta tavaran liikkuvuudesta.
Paluumatka alkoi hieman ennen neljää päivällä ja saavuimme
Tatralandiaan illalla seitsemän aikoihin.
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Kuva: Vierailu Decodomilla.

4.3.2 Lesy SR, Forest of Slovak Republic Semenoles –
Vydrovo
Toisen ekskursioryhmän matka suuntautui kohti Slovakian vuoria. Vaikka
kapeat ja mutkikkaat tiet huojuttivat opiskelijoita, olivat määränpään
maisemat ja raikas vuoristoilma kaiken sen arvoista. Ensimmäinen
kohteemme oli eräänlainen taimi- ja siementehdas. Oppaamme ei puhunut
englantia ja kääntäjäkin empi välillä, mutta ymmärsimme kuitenkin
suurimman osan.
Seurasimme oppaita sankoin joukoin ympäri tehdasta, kun meille kerrottiin
siementen myymisen koko prosessi, aina kävystä asiakkaalle asti. Kaikkea
ei valitettavasti kuullut, sillä tilat olivat ahtaat ja kuuntelijoita oli paljon. Ulos
päästyämme opas selosti kuinka taimia kohdellaan ennen kuin ne
lähetetään istutettavaksi tai myytäväksi.
Nousimme jälleen bussiin ja jatkoimme ekskursiomatkaamme.
Nälkäisimmät olivat syöneet aamupalan jo ennen ensimmäistä paikkaa,
mutta osalla aamupala toimikin alkupalana varsinaiselle lounaalle, sillä nyt
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olimme matkalla kohti toista ekskursiokohdettamme, Forestry Open Air
Museumia, jossa tarjoiltaisiin lounas.
Ruokailukatoksella oli nähtävissä muutamia puuveistoksia, joita sai ihailla
syötyään. Täytettyämme mahamme jatkui ekskursioretkemme pienen
kevyen patikoinnin merkeissä. Opas kertoi tulkin välityksellä entisaikojen
tukkilogistiikasta, sekä Slovakian metsistä eläimineen. Pääsimme
uittamaan tukkeja jokea pitkin ja näimme junaradat, joita käytettiin kesäisin
kun lumet olivat jo sulaneet ja vuorilta ei valunut riittävästi vettä tukkien
kuljettamiseen. Näimme patikkaretkellämme lisää hienoja puuveistoksia,
saimme täyttää vesipullomme virkistävällä vuoristovedellä ja näimme jopa
muutaman villisiankin.
Lopulta, kun jalkamme olivat jo puhki ja sukkamme märät, kapusimme
takaisin bussin kyytiin ja palasimme Tatralandiaan. Vaikka lopuksi vilu
meinasikin tulla, reissumme oli antoisa ja olimme tyytyväisiä
valitsemaamme kohteeseen.

Kuva: Taimet odottavat ulkona jatkotoimenpiteitä.
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4.3.3 Javorina
Kolmas ekskursiovaihtoehto, jonne lähdimme pienen ryhmän kanssa
vierailemaan, oli Javorina- niminen yritys, joka valmistaa designhuonekaluja täyspuusta. Yritys oli fyysiseltä kooltaan suhteellisen pieni,
mutta se on silti yksi alan johtavista valmistajista Keski-Euroopassa.
Esittelykierroksen meille piti Javorinan toimitusjohtaja, joka oli talon ainoa
englanninkielentaitoinen. Hän oli hyvin asiantunteva, sosiaalinen ja
vastaanottava. Ensimmäisenä saimme kuulla perustietoa yrityksestä ja
sen toiminnasta. Sen jälkeen kiersimme ulkotiloissa katsomassa
kanavakuivaamoa ja lämpökeskusta. Siirryimme sahatavaravarastotilaan,
josta lähdimme tekemään kierrosta tuotantoon. Tuotannossa saimme
seurata huonekalujen valmistumista käsityönä.

Kuva: Tuolit odottamassa pintakäsittelyä.
Kierroksen jälkeen meille tarjottiin voileipiä ja virvokkeita samalla, kun
kuuntelimme esitelmää Javorinan tuotteista.
Kiitimme ja hyvästelimme toimitusjohtajan. Ekskursiomme oli hyvin
mielenkiintoinen, mutta lyhytkestoinen, joten lähdimme ajamaan takaisin
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Tatralandiaan maisemareittiä vuoristoja pitkin. Pysähdyimme matkalla
nauttimaan lounasta ravintolassa, jossa tarjottiin paljon erilaisia paikallisia
ruoka-annoksia.

Kuva: Pirohy- annos.
Kaikkien palattua ekskursioiltaan oli hetki aikaa valmistautua illan
ohjelmaa, International Evening -tapahtumaa varten. Iltaa varten
jokaisesta koulusta saapuva ryhmä tuo oman maansa ruokia ja muita
tarjottavia muiden maisteltaviksi. Tarjolla oli siis 12 eri maan perinteisiä
herkkuja.
Suomitiimi toi paikalle tänä vuonna hernekeittoa, suklaata, lakuja,
salmiakkia, ruissipsejä, Koskenkorvaa, Salmiakkikoskenkorvaa, sekä
Jaloviinaa. Erityisesti Salmiakkikoskenkorva teki vaikutuksen moniin ja
toiset olisivat halunneet jopa ostaa sitä meiltä kotiin viemisiksi. Myös muut
antimet tekivät hyvin kauppansa. Hernekeitto maistui useille, vaikka se
epäilyttävältä monien silmiin näyttääkin. Hernekeiton sekaan lirautimme
suomalaista sinappia, kuten kuuluukin. Monet halusivat maistaa myös
pelkkää sinappia.
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Illan jälkeen tapahtumasta poistui yltäkylläisiä ihmisiä herkuteltuaan
lukuisilla tarjottavilla. Ilta jatkui omissa mökeissä ja mökkikylän ulkotiloissa
mukavasti.

Kuva: Perinteisiä suomalaisia tarjoiltavia tapahtumassa.
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Kuva: Suomi-tiimi International Evening- tapahtumassa.

Torstai
Torstaiaamu alkoi workshopeilla. Jokainen Interfobille osallistuva henkilö
oli rekisteröinnin yhteydessä jaettu ryhmiin. Ryhmiä merkattiin
esihistoriallisilla kuvilla, jotka oli painettu kunkin nimilappuun. Symboleja oli
useita erilaisia, kuten soppakulho, teltta ja tuli. Ryhmien koko oli noin 8-10
henkilöä per ryhmä ja yli kahta ryhmäläistä ei samasta maasta ollut.
Ryhmien ensimmäinen tehtävä aamulla olikin ensin löytää toisensa, joskin
viikolla oli jo ennakkotiedustelua tapahtunut.
Tämän jälkeen kaikille jaettiin pitkähihaiset Interfob- paidat, jotta omia
vaatteita säästettäisiin päivän aikana mahdollisesti syntyviltä vahingoilta.
Ryhmät ottivat ensin mittaa toisistaan viidessä eri rastimuotoisessa
tehtävässä, joiden aikana ryhmä tutustui toisiinsa ja samalla voitti
rakennustarpeita varsinaista työnäytöstä silmällä pitäen.
Tehtävien jälkeen ilmoitettiin aihe: rakentakaa esihistoriallinen auto, Kiviset
& Soraset teemaan. Makita oli toimittanut paikan päälle kattavan
valikoiman sähkötyökaluja, sekä Dolmar moottorisahoja. Järjestävän tahon
puolesta moottorisahoille oli myös oma käyttäjänsä turvallisuuden
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varmistamiseksi. Ryhmien kansainvälisyyden johdosta suunnittelu tapahtui
englanniksi, ja loput piirtäen ja viittoen. Rakennustarpeiksi oli valikoitunut
tyvitukin pätkiä ja rankoja, sekä pieni lajitelma lautatavaraa.
Rakentaminen jatkui iltapäivään saakka, ja kun tuotokset olivat valmiit,
siirryttiin ajokeilla kisailemaan. Autot rullattiin lähtöviivalle, ryhmästä yksi
jäsen hyppäsi kuljettajaksi ja muu ryhmä siirtyi auton taakse työntämään.
Kilpailut käytiin ryhmä ryhmää vastaan, joista voittaja eteni seuraavalle
kierrokselle. Lopulta voiton vei soppakulho- symbolia kantanut ryhmä,
joskin omaperäisellä taktiikalla. Ryhmä nosti ajokkinsa ilmaan ja juoksi
kulkupeli kannossa radan läpi, siten että kaksi jäsenistä ottivat ajokin
pyörät erikseen kantoon ja juoksivat perässä. Tähän voittajaryhmään
kuului kaksi suomalaista, Henri ja Juuso. Kilpailujen jälkeen olikin aika
siirtyä omiin mökkeihin valmistautumaan gaalailtaan.

Kuva: Yhden ryhmän valmistama kulkupeli.
Perinteinen gaalailta järjestettiin viimeisen yhteisen illan kunniaksi, jota
varten kaikki laittoivat parasta päälleen. Ohjelma lähti käyntiin alkupuheilla
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ja kiitoksilla, joita seurasi ruokailu. Ruokailun lomassa saimme nauttia
slovakialaisten järjestämistä esityksistä, joihin kuului erilaisia
kansantansseja ja soitantoja. Tämän lisäksi iltaan mahtui näyttävä
ilotulitus ja tietenkin afterparty.

Kuva: Ryhmämme juuri ennen gaalaillan alkamista.

Perjantai
Aamu alkoi pakkaamisella ja mökkien siivoamisella, jonka jälkeen haikeina
hyvästelimme viikon aikana saadut uudet ystävämme. Kotimatka olisi
alkamassa.

4.5.1 Lentäen
Bussimme starttasi perjantai aamupäivällä klo 11.30 Tatralandian
parkkipaikalta, kohti Wienin lentokenttää. Viimeisen illan riennot saattoivat
käydä hieman muutamien kanssamatkustajien voimille, mutta hymyssä
suin kaikki bussin kyytiin nousivat. Matka Itävaltaan taittui nopeasti, joko
nukkuen tai kertaillen viikon tapahtumia porukalla. Kentälle päästyämme
hoidettiin muodollisuudet viranomaisten kanssa ilman ongelmia ja ryhmä
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hajaantui, joko tuliaisten hankintaan tai syömään. Koneeseen
päästyämme oli tunnelma jo todella hyväntuulista ja riemuisaa, kaikki
odottivat innolla kotiin pääsyä. Suomessa lentokentällä sanottiin vielä
hyvästit kaikille ja suunnattiin nokka kohti kotia.

4.5.2 Autolla
Paluumatkan aloitimme perjantaina noin 11 aikaan, heti kun saimme
laukut ja auton pakattua. Paluumatkan reitti oli kutakuinkin sama kuin
tullessakin, mutta yöpymiset päätimme järjestää eri paikoissa. Perjantain
ensimmäinen etappi oli heti suoraan Tatralandiasta aina Varsovaan asti,
noin 500 km. Tälläkin kertaa hyödynsimme Interfobilla luotuja verkostoja ja
majoituimme Varsovalaisten ystäviemme opiskelija-asuntolan
vierashuoneessa Varsovan yliopiston kampuksella. Suihkun ja
siistiytymisen jälkeen Varsovan kaverit vaativat meitä lähtemään kanssaan
kampuksen laidalla sijainneeseen pubiin istumaan iltaa. Siinä vaihdoimme
vielä viimeiset hauskat kokemukset, kommellukset ja kuvat viikon varrelta,
ja valtaisan reissuväsymyksen turvin jo parin huurteisen jälkeen
nukkumatin pamppu kopsahti otsaan sellaisella voimalla, että petiin
päästessä ei montaa sekuntia kestänyt, kun alkoi raskas tuhina täyttää
huoneen äänimaailmaa.

Kuva: Tien päällä taas.
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Aamulla jälleen tien päälle, ja tällä kertaa kohteena Latvian Riika, matkaa
vajaat 700 km. Enää ei väsy painanut samalla tavalla, kuin edellisenä
ajopäivänä, sillä ensimmäiset kunnon unet viikkoon tekivät todella
tehtävänsä, ja matkan teko alkoi taas jopa tuntua hauskalta. Juuso otti
ensimmäisen ajovuoron, toisena allekirjoittanut, Matias ja Henri ajoivat
viimeisen siivun Riikan laitamilta varaamaamme hotelliin, Hotel Baltvillaan.
Baltvillan alakerrasta löysimme siistin ravintolan, jossa nautimme
erinomaisen illallisen herkullisen pastan ja mainioiden Bruschettojen
muodossa.
Hyvin nukutun yön jälkeen oli aika herätä aamuvarhaisella ja startata koko
9 päivän eeppisen matkan viimeinen siivu, Riikasta Lahteen Tallinnan
kautta, matkaa noin 400 km. Laivalle päästyämme alkoi jo pieni
voittajafiilis nousta pintaan, sillä kotiin pääsy oli jo todella lähellä.
Kummallisen kutkuttavalta se ajatus kotiin menemisestäkin tuntuu, kun
olet ollut 9 päivää jatkuvasti kavereiden seurassa, verkostoitunut
aktiivisesti, juhlinut, puhunut vieraita kieliä ja matkustanut siinä samalla
noin 3200 kilometriä autolla. Viimeinen sivallus, Helsingin Länsisatamasta
Lahteen tuntui kaiken tuon loputtoman ajamisen jälkeen kuin olisi
suhauttanut korttelin toiselle puolelle lähikauppaan.

Kuva: Maisemat vuoristoteillä olivat komeat.
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Näin jälkikäteen ajateltuna en ole varma, oliko tuossa automatkassa
Slovakiaan mitään järkeä, mutta joskus vain kaikkia ratkaisuja ei voi, eikä
tarvitsekaan järjellä selittää. Tuo automatka oli sellainen kokemus, että
onpahan taas yksi uskomaton tarina lisää kerrottavaksi kavereille nyt ja
jälkipolville joskus vanhana kiikkustuolissa piippua tuprutellen. Niinhän sitä
monesti sanotaan, että tärkeintä ei aina ole pelkästään se päämäärä, vaan
myös matka sitä kohti.
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