IUGF-SANOMAT
Käyttäjäkerhon 20v. juhlaseminaari Tallinnassa
Marraskuussa 2002 IUGF ry. eli Suomen Intergraphin
käyttäjäkerho juhlisti 20-vuotista olemassaoloaan
pitämällä kokouksen Tallinnassa. Matkaan lähti yhteensä
viisikymmentä käyttäjää ja Intergraphin edustajaa.
Kokoontuminen länsiterminaalissa sujui kommelluksitta
ja kaikki lähtijät saivat matkaansa käyttäjäkerhon
juhlamukin.
Runsas aamiainen nautittiin M/S Meloodian notkuvista pöydistä ja jotkut juhlistivat matkan alkamista
samppanjalla. Matka sujui leppoisasti ja nopeasti. Osa
seurasi aamupäivätansseja ja osa kävi soppailemassa
tax free-myymälässä.
Satamaan tulimme aikataulun mukaisesti ja siellä
odottikin linja-auto kuljettaakseen meidät hotellille.
Tiedustelijat lähetettiin hotellille taksilla, jolloin hotelliin
sisäänkirjautuminen sujui nopeasti ja joustavasti. Yksi
päällekkäinen varaus tosin aiheutti hieman hämminkiä
juuri suihkusta tulleelle osallistujallemme.
Hetken huokaisu ’raskaan matkan’ jälkeen ja oli aika
siirtyä kokoustiloihin virkistäytyneenä. Aloitimme
aikataulusta poiketen kahvilla ja alkuhämminkien jälkeen
pääsivät esitelmöitsijät estraadille. Onnitteluiden jälkeen
esitettiin historiaa käyttäjäkerhosta ja myös korkeatasoisia
ja mielenkiintoisia alaan liittyviä esityksiä nähtiin. Eräs
esittäjäkin piti luentonsa neljään eri kertaan eri
formaateissa, silti ei ollut havaittavissa pilkkijöitä.
Kansainvälisyyttä kokoukselle antoi muutaman
Eestiläisen osallistuminen kokoukseen.
Kaikille yhteisen pääohjelman jälkeen oli aika jakautua
alakohtaisiin ryhmiin. TUF-kokoukset jatkuivat
leppoisissa merkeissä ja rennossa ilmapiirissä vaihdettiin
ajatuksia ja tutustuttiin toisiimme.
Juhla-illalliselle ryhmä lähti hotellilta uhkarohkeasti
kävellen, vaikka Tallinna taitaa asukaslukuun nähden
suhteutettuna olla yksi maailman vaarallisimpia
kaupunkeja. Luotimme kuitenkin ryhmien kokoon,
vaikka yhdestä ryhmästä tuli kaksi erään risteyksen
kohdalla. Kaikki kuitenkin löysivät ravintola OldeHansaan.

Ruokaili alkoi käsien pesulla, paikallisen piian kaataessa
vettä kannusta. Osa taisi pyyhkiä kätensä piian hameeseen
hämärässä kynttilän valossa. Vaikka valoa ei paljon
ollut, niin tunnelma oli sitäkin tiiviimpi ja lämmin.
Ruokaa saimme hiukan aikaa odotella, mutta vihdoin
isäntämme Jukka-Pekka Luhanko mursi leivän ja pidot
alkoivat. Ruokaa tuli useassa oudossa muodossa, mutta
eikun maistamaan ja hyvää oli. Ruokailu jälkiruokineen
kesti noin 4 tuntia ja kaikki tunsivat itsensä takuulla
kylläisiksi. Täältä pienemmät ryhmät lähtivät tutustumaan
Tallinnan yöelämään.
Suurin osa osallistujista ajautui enemmin tai myöhemmin
hotellimme yökerhoon. Tässä tilassa keskustelu kävi
vilkkaana kovaa soitetusta musiikista huolimatta. Yritti
joku jopa esitellä 2D- ja 3D-demojakin. Itse kukin juhlija
uupui enemmin tai myöhemmin. Aamulla hotellin
aamiaisella nähtiin väsyneitä osallistujia. Osa oli jatkanut
keskustelujaan läpi yön ja mietti aamulla menisikö
nukkumaan vai aamiaiselle. Jotkut kävivät ulkona
haukkaamassa raitista ilmaa.
Kuten aina kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin
seurueemmekin oli aika lähteä kohti laivaa ja Helsinkiä.
Kuten kaikkiin ryhmämatkoihin kuuluu, osaa
osallistujista piti hieman etsiä, mutta kaikki kuitenkin
pääsivät onnellisesti laivaan. Laivassa nautimme
maittavan lounaan ja jatkoimme keskusteluja.
Laiva saapui satamaan etuajassa, mutta maahantulomuodollisuudet kestivät kauan ja vaativat kärsivällisyyttä.
Kiitos kaikille mukana olleille ja traditio tullee jatkumaan
viimeistään 10 vuoden kuluttua.
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