
FInner Wheel-sisaret, 

vuosi 2014 on kohta loppu ja uusi vuosi 2015 alkaa uusien haasteiden merkeissä. Ensi vuonna on sekä Convention 

Kööpenhaminassa 6-9.5.2015 että Rally Salossa 3-4.10 2015. Saamme myös jännittää, onko seuraava Inner Wheel-

maailman presidentti Suomesta. Toivokaamme parasta, jotta Pirkko Kiikka saisi tarpeeksi ääniä ja tulee valituksi tähän 

tärkeään tehtävään. 

Oma kauteni alkoi heinäkuun alusta 2014. Valmistautuminen tähän tehtävään oli alkanut 2 vuotta aikaisemmin Maija-

Leenan huomassa. Kunnon rytinällä kausi alkoikin. Eurooppa-kokous heti heinäkuun alussa Malmössä. Kaikkein 

tärkeimpänä asiana oli käydä Conventionin sääntömuutosehdotukset läpi. Ne myös käytiin kohta kohdalta läpi. 

Muutama aiheutti välillä tiukkaakin keskustelua, mutta jokaisesta päästiin lopulta hyvään yksimielisyyteen. Itse tunsin 

aluksi olevani hieman hukassa. Kaikki muut olivat hyvin perillä kaikesta ja tuntevan toisensa entuudestaan hyvin. 

Tämän järjestön perusajatusten mukaisesti minut otettiin heti mukaan. Ei tullut tunnetta, että olisin edelleen hukassa, 

olin mukana niinkuin muutkin. 

 

Kuvassa Hannele Karhunen kertoo Hanasaaren WfE5 tilaisuuden keskeiset asiat. Saimme olla ylpeitä hyvästä 

esityksestä, kelpasi olla suomalainen. 

Elokuussa oli KN:n kokous, jossa ketjut vaihdettiin. Minua jännitti taas kerran, olinhan nyt ensimmäisen kerran todella 

vastuussa kokouksen sujumisesta. 

Syyskuun alussa12-14.9.2014 oli vuorossa Pohjoimainen kokous Tanskassa. Sinne menin jo hyvillä mielin, tunsin jo 

porukan entuudestaan.  Kävimme vielä läpi Conventionin asiota ja ehdotukset Malmön pöytäkirjan mukaisesti ja 

keskustelimme ennalta lähetettyjen ehdotusten pohjalta kaikkia kiinnostavista ajankohtaisista. 

Kuvassa ovat Tanskan, Islannin, Suomen ja Ruotsin edustajia.  



Syyskuun loppuun mennessä lähetin Pirkko Kiikan hakemuksen seuraavan vuoden maailmanpresidentin äänestystä 

varten. Kaikki asiakirjat lähetettiin niin sähköisenä kuin etanapostin kautta kirjeitsekin. 

Lokakuussa oli vuorossa jokaisen piirin piirikokoukset. Olin mukana oman piirini 141 ja piirin 139 piirikokouksissa. Enää 

ei jännittänyt. Molemmissa kävin läpi molempien kokousten tärkeimmät asiat. Lokakuussa sain Hannelelta ohjeet 

Conventionin äänestyksiä varten. Päämajasta tulleet ohjeet olivat hankalat ymmärtää, jos asian kauniisti ilmaisee. 

Saimme siis ohjeet Pover Point:na Hannelen kautta. Oli kiire saada ohjeet suomennettua, jotta piirikokouksiin 

mennessä ohjeistus olisi myös netissä. Hannele ja Pirkko Kiikka tekivät ison ja nopean työn kääntäessään molemmat 

PP:t suomeksi parissa päivässä. Nettiin ne sujahtivat saman tein. 

Lokakuun lopussa sain Hannelelta viestin, että maailmanpresidentti Abha Gupta on halukas tulemaan Suomeen 

vierailulle huhtikuussa ennen Kööpenhaminan Conventiota. Marraskuun alussa sain lähetettyä korjatun kutsun, jossa 

oli oikea aikataulu Ruotsin vierailun peruunnuttua.  

Marraskuussa lähetin viestin piirien puheenjohtajille, miten ovat niin piirit kuin klubitkin rekisteröityneet. Tähän 

saadaan selvennys tammikuun kokouksessa.  

Joulukuun alku olikin jo tiukkaa sutinaa. Conventiota varten täytyi saada äänestystiedot päämajaan perille 15.12 

mennessä. Tämä vaati apua Hanneleltakin. Siitä kiitos. Kaikki saatiin sujumaan, vaikka puhelin ja sähköposti kävivät 

välillä ”kuumanakin”. 

Koko tämä ajan ovat Haarion Pirkko ja Laku hoitaneet koulutusta nettisivujen käytöstä ja kehittämisestä. Viimeksi on 

pohdittu klubien rekisteröitymistä kansainvälisillekin sivuille. Ensimmäinen puoli vuotta on ollut välillä hapuilua ja 

välillä totista kiirettä. Mielenkiintoista kuitenkin ihan kaikki. Maija-Leenalle on tullutkin soitettua monta kertaa, apua 

olen tarvinnut niin pienissä yksityiskohdissa kuin suuremmissakin ongelmissa. 

 Olen lähes joka aamu koulussa on varhain, jotta ennätän hoitaa myös IW-asioita ennen työpäivän alkua. Aamulla 

ajatus luistaa paljon paremmin kuin illalla, jolloin on usein pakko pohtia koulupäivän ongelmien ratkaisuja. Tässä 

lyhyesti kokemuksia KN:n presidenttinä ensimmäisen puolen vuoden aikana.          

Marja ja Kalevi Kyrölä            


