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Matkakertomus ”koejäsenen” silmin 

Sunnuntai 3.11.  

Kokoonnuimme Rauman linja-autoasemalla klo 6.15 odottamaan klo 6.30 saapuvaa Onnibussia. 

Kuskin kanssa käydyn keskustelun jälkeen myös ylipainoiset matkatavarat saatiin lastattua linja-

auton kyytiin ja matka kohti Helsinkiä voi alkaa. Tässä vaiheessa havaittiin miestappioksi jo yksi 

henkilö, joka ei ehtinyt linja-autoasemalle ajallaan paikallisen taksiyrittäjän tehtyä hänelle oharit. 

Seuraava virallinen pysäkki oli Laitilassa, jonne kyseisen henkilön tuli seurata bussin perässä 

taksilla. Anssi Siitosen ilmiömäisten puhelahjojen ansiosta hivenen hiiltynyt bussikuski suostui 

kuitenkin pysähtymään 8-tien bussipysäkille, kun taksi saavutti bussin, ja näin ryhmämme oli 

kokonainen.  

Helsinkiin saavuttuamme nautimme aamiaisen Kampissa ja siirryimme satamaan odottamaan 

laivan lähtöä.  

 

Tallinnaan päästyämme siirryimme suoraan SuperAlkoon ostamaan hieman saunajuomaa vanhan 

kaupungin Airbnb-asunnollemme.  

Käyttäessämme hyväksi Boltin alennuskoodeja tilasimme paikalle kyydin. Nähdessään 

kuormamme, kuski kieltäytyi ottamasta juomia kyytiin, todeten taksin olevan henkilökuljetukseen, 

ei viinaralliin. Tästä(kin) selvittiin puhumalla, ja kyyti järjestyi vanhaan kaupunkiin. Tässä vaiheessa 

emme vielä tienneet asunnon sijaitsevan kävelykadulla, jonne autolla ajo oli kiellettyä.  Viimeiset 

200 metriä jouduimme kantamaan ostamamme juomat asunnolle, joka sijaitsi hissittömän talon 

kuudennessa kerroksessa(yli 80 askelmaa). 



 

 

Asuntoon päästyämme ensitöiksemme laitoimme saunan päälle ja aloimme valmistautumaan 

Jennin 40v. syntymäpäiville.  

 

 

Maanantai 4.11.  

Aamusaunan jälkeen lähdimme rekkaroitumaan Radisson Blu Olümpia -hotellille. Päivän 

epistolasta jäi pääasiallisesti mieleen The Secrets of Body Language -training. Koulutusten jälkeen 

oli vuorossa lisää saunomista sekä valmistautuminen avajaisseremoniaan ja tervetuliaisjuhlaan.  

Juhlassa minut yllätti JCI jäsenmaiden määrä, joista oli saapunut edustusta paikalle. 

Mukaan ottamani Joking Hazard - peli osoittautui suureksi suosioksi ja sitä tuli pelattua paljon 

viikon aikana. 



 

Tiistai 5.11.  

Aamusaunan jälkeen siirryimme sikariklubille nauttimaan 

muutamat sikarit sekä aamupala GT:t. 

Runsaan aamiaisen  jälkeen olikin hyvä aloittaa 

”Transformation Day with Robin Sharma”. Saku Grand 

Hallilla vietetyn päivän jälkeen siirryimme asunnon kautta 

Tallink Spahan Pool & Sauna Partyyn. Tallink Spa ei 

kuitenkaan oikein vakuuttanut, kun saunasta paloi 

sulakkeet koska ”hullut Suomalaiset” yrittivät heittää 

kiukaalle löylyä.  Sauna Partyn afterpartyt vietettiin meidän 

asuntomme saunalla ja Robinin oppien mukaisesti pitäisi 

herätä aamu viideltä, niin meillä taisi mennä nukkumaan 

meno siihen asti.  

 

 

 

Keskiviikko 6.11.  

Jo perinteeksi muodostuneen aamusaunan jälkeen lähdettiin taas sivistämään itseämme. Itse 

pyrin osallistumaan erilaisiin johtajuuteen liittyviin koulutuksiin, joista mainitsemisen arvoisena 

koulutus nimeltä ”How to deal with difficult people by Jay Johnson”. Illalla vuorossa oli Global 

Village, jossa eri jäsenmaat esittelivät omien maidensa tarjontaa. Esimerkiksi meillä suomalaisilla 

oli tarjolla suklaata sekä salmaria. Runsaan juomavalikoiman takia sekä muisti- että valokuvat ovat 

jääneet vähäisiksi.  Iltaohjelman jälkeen juhlia jatkettiin asuntomme saunalla, taas.  

 



 

Torstai 7.11. 

Aamupäiväsaunan jälkeen torstaina oli vuorossa 

klo 15.15 kurssi nimeltä ”The Art of Saying NO”, 

josta olisi ollut hyötyä jo edellisenä iltana Global 

Village -ständejä kiertäessä. Illalla vuorossa oli 

Japan Night, jossa Japanin eri nuorkauppakamarit 

edustivat omilla ständeillään.  

Ständit oli nopeasti kierretty ja kaikenlaista 

pikkutavaraa ja pinssiä kerääntyi mukaan. Tämän 

jälkeen siirryimme takaisin tukikohtaan 

saunomaan.  

 

Perjantai 8.11.  

Aamusaunan jälkeen lähdimme kaupungille shoppailemaan ja hankkimaan tuliaisia. Shoppailujen 

jälkeen siirryttiin takaisin asunnolle valmistautumaan illan gaalaan. 



 Gaala, jonka piti olla viikon kohokohta, vakuutti pukuloiston ja ”masquerade”-teeman takia, 

muuten juhla oli pienoinen pettymys. Ensikertalaisen kokemus maailmankokouksen gaalasta jätti 

suuren hämmennyksen kiitospuheiden pituuden ja niiden määrän osalta. Näiden 

seremoniallisuuksien takia ruokailu voitiin aloittaa vasta noin klo 21.30. Hyvin pian ruokailun 

jälkeen poistuimme ja siirryimme jo tutuksi tulleen aktiviteetin, eli saunomisen pariin takaisin 

asunnollemme.  

 

Lauantai 9.11.  

Aamusaunan jälkeen pakattiin matkatavarat ja siivottiin asunto, jonka jälkeen kotimatka saatiin 

startattua. Pienten vastoinkäymisten kautta ehdittiin kaikki Onnibussiin ja päästiin turvallisesti 

kotiin. 

Rauman Nuorkauppakamarissa ei ole koejäseniä, vaan jäseniä koeajalla. Olen nyt ollut muutaman 

kuukauden koeajalla ja sitä ”koeaikaa” ei huomaa mistään, olen ollut enemmän kuin tervetullut 

mukaan ihan mihin vaan aktiviteettiin tai tapahtumaan. Tallinnaan oli helppo lähteä mukaan kun 

mahtava matkanjohtajamme Johanna oli järjestänyt kaiken valmiiksi, ainoastaan itse tarvitsi 

pakata ja huolehtia passista. Iso kiitos tästä ja kiitokset myös ”varjomatkalaisille” ja vieraileville 

Senaattoreille, joilta sai paljon vinkkejä tulevaisuuteen.  

Matkasta jäi käteen paljon mielenkiintoisia koulutuksia ja luentoja sekä uusia kokemuksia, 

tuttavuuksia sekä varmuus, että kamaritoiminta on juuri minun juttuni. Takaraivoon jäi myös pieni 

kiinnostuksen kipinä pyrkiä osallistumaan maailmankokoukseen uudelleen, koska tälläisiä 

mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien tuttavuuksien hankintaan harvoin tulee eteen.  

 

Tätä kertomusta kirjoittaessa ja viimeistään tämän reissun myötä Rauman nuorkauppakamari on 

profiloitunut eräänlaiseksi saunomisen suurlähettilääksi.  

 

Terveisin 

Jäsen koeajalla 

Simo(ei se märkä) Heikkilä 

 

 

 

 


