
 

 

Board Director-meeting 1-4.10.2019 Altrincham, Iso-Britannia 

Lupasin, että kirjoitan kokemuksestani Suomen Inner Wheelin nettisivuille. Kokemus oli tosi 

mielenkiintoinen ja opetti minulle taas lisää IW:stä ja erityisesti, miten tämän järjestön toiminta vaikuttaa 

lähes ympäri maapalloa. 

Aivan kaikkien englannin taito ei ollut aivan parasta A-luokkaa. Tämä todettiin naapurini kanssa Uudesta-

Seelannista, kun kumpikaan ei ymmärtänyt Bangladeshin edustajan sanatulvaa. Edes asia ei tullut meille, 

eikä toisella puolella istuvalle englantilaiselle Lizillekkään, selväksi. No sanoja oli kyllä paljon ja paatoksella. 

Meidät oli majoitettu Best Wishes-hotelliin, siellä oli ensimmäinen tapaaminen, jossa myös Board Director-

merkit jaettiin. 

 Tässä minun merkkini. 

Samassa hotellissa oli samaan aikaan kokoontuneena myös paikallinen Inner Wheel-klubi. Niinpä kävimme 

myös heitä tapaamassa. 

 

Seuraavana päivänä, keskiviikkona 2.10. alkoi varsinainen kokous. Kaikille oli paikat laitettu valmiiksi, joten 

ei tarvinnut miettiä, mihin itsensä asettaisi. Kokoonnuimme kävelymatkan päässä olevassa 

kaupungintalossa. IIW:n toimisto oli viereisessä rakennuksessa. 



IIW:n presidentti Phyllis Charter toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi päivän agendan. Nopeasti jokainen 

kertoi muutaman sanan itsestään. Phyllis kertoi lisäksi klubeista, joiden Charter-juhlassa hän oli jo ehtinyt 

käydä.  

Varapresidentti Bina Vyas esitteli lyhyesti kansainväliset raportit ja toivoi, että jokainen käy ne paremmin 

lukemassa IIW:n sivuilta. 

Kävimme myös läpi jokaiselle BD:lle annettujen piirittömien klubien raportteja. Varsin vaihtelevasti oli 

raportteja saatu. Minulle tulivat kaksi klubia Guayanasta sekä yksi klubi Kanadasta. Yksikään näistä klubeista 

ei vastannut. Directoryn tultua selvisi, että toinen klubi Guaynasta oli lopettanut. Tällaisia piirittömiä 

klubeja on yli 45, joten heidän saamisensa IIW:n toimintaan paremmin mukaan koettiin tärkeäksi. 

Koin, että ongelmana oli myös kielitaito. Guyanassa puhutaan joko espanjaa tai portugalia, en osaa 

kumpaakaan. Kanadan klubi on on facebookin mukaan ranskankielinen, englanninkieliseen viestiin ei ole 

vastausta tullut, ranskaa minä en osaa.  

Varapresidentti Bina esitteli ajatuksiaan seuraavaksi toimintavuodeksi. Ajatuksena on kouluttaa piirien 

henkilökuntaa. Tästä keskusteltiin todella pitkään ja runsaasti. Monia ajatuksia heiteltiin mm. koulutuksen 

mahdollisimman taloudellisista kustannuksista, tarpeellisuudesta ja netin käyttömahdollisuuksista. 

Helmikuun Executive Comiteen kokouksen jälkeen varmaan saadaan lukea nettisivuilta lisää. 

Kävimme läpi myös projekteja, joista palaute on ollut positiivista. Runsaasti keskustelua aiheutti E-klubit. 

Tällaisia klubeja on jo perustettu mm. Australiassa ja USA:ssa. Pitkien etäisyyksien maissa tämä on koettu 

hyväksi. 

Brexit aiheutti myös keskustelua. IIW on varautunut, mutta lopulta kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu ja 

milloin. Suunnitelma on kuitenkin tehty. 

 

 

Tässä on IIW Executive 2019-2020: 

Vasemmalta: Constitution Chairman Corinne Dalleur (Belgia&Luxemburg), Past President Christine Kirby 

(Australia), President Phyllis Charter (GB&I), Vice President Bina Vyas (Intia), Treasurer Elizabeth Thomas 

(GB&I). 



Monenlaisia kysymyksiä me teimme. Tässä muutama. 

• Pitääkö charter-seremonia mennä aina ohjeiden mukaan? Tiettyjen ohjeiden mukaan pitää 

mennä. Helmikuun agendassa on ohjeiden läpikäyminen. 

• Miksi editor ei ole mukana BD-meetingissä? Seuraavassa meetingissä hän on läsnä. Joka 

tapauksessa Alan on aina paikalla. Past president Cris totesi, että kaikkea ei voi laittaa 

nettiin. 

• Kaukaa tulleet pitivät Binan ehdotusta koulutuksesta ongelmana. Kuka maksaa 

kustannukset, jos koulutus on kaksi päivää ja se koskee piirien puheenjohtajaa ja sihteeriä?  

Kaikista ajatuksista ja kysymyksistä yhteenvetona 

- kasvotusten parempi, iäkkäät eivät osaa käyttää moderneja laitteita 

- E-koulutus, jos toimii, on edullinen eikä ihmisten tarvitse liikkua 

- kun voidaan näyttää, mitä kaikkea netin avulla voidaan tehdä, voivat useat innostua netistä ja netin 

käytöstä 

 

Tämä kuva on kaupungintalosta, muutama on jo lähtenyt kotia kohti.  

Aivan lopuksi keskustelimme pastBD:n tapaamisesta tehdystä muistiosta. Phyllis totesi lyhyesti, että 

tällainen tapaaminen on todella mukava, jossa voi tavata ja vaihtaa ajatuksia IW:stä ja kaikesta muustakin. 

Pitää kuitenkin muistaa, että tällaiset tapaamiset ovat vapaamuotoisia ja IIW ei ole mukana millään tavalla 

järjestämässä. Osallistujien toivoisi muistavan IIW:n säännöt ja toimia niiden mukaan. Joillekin on 

turhauttavaa, että BD:n jälkeen on ihan perusjäsen omassa klubissa. Pitäisi muistaa, että juuri se oma klubi 

ja sen toiminta on tärkeää. Vallasta pitää osata luopua. 

Päivien päätteeksi palasimme hotellille odottamaan kuljetusta. Tuleva presidentti Bina Vyas tuli samaan 

pöytään lounaalle. Juttelimme Suomen asioista ja mm. tulevasta Rallysta. Kerroin, että Suomi ei kutsunut 

Phyllis Charteria syynä vierailun kustannukset. Toki Phyllis oli jo aikaisemmin todennut, että hän ei vieraile 

niissä maissa, joissa ongelmia ei ole. 

Bina totesi painokkaasti, että monen päivän vierailut kohdemaassa ovat liian kalliita järjestäjille. Hän toivoi 

painokkaasti, että jos IIW President kutsutaan, niin vain silloin, kun on joku isompi tapahtuma, jonne 

jäsenet ja klubit ovat voineet varautua pitemmän aikaa. Hän kertoi myös, että ei ymmärrä, miksi 

majoitetaan kalliiseen hotelliin. Hän toivoi kotimajoitusta toki kustannusten vuoksi, mutta myös siksi, että 

pääsee seuraamaan ja ottamaan osaa ihan tavallisen perheen arkeen. Hänen mukaansa tarvitaan vain 

matkustuspäivä, tilaisuuspäivä(t) ja matkustuspäivä. 



Päätin laittaa myös alla olevan kuvan raporttiini. Kuva kertoo, kuinka monta IIW presidenttiä on mistäkin 

maasta/maanosasta tullut. Kuva on yksi ryhmän B kuvista.  Aiheena oli uuden sukupolven klubit sekä ajatus 

jakaa maapallo neljään osaan, jossa näkyy piirien presidenttien määrä, jäsenmäärä ja IIW:n presidentit. 

IIW:n presidentit ovat tulleet tähän asti 32 Euroopasta, 6 Intiasta, 1 Filippiineiltä, Australiasta 5, Uudesta-

Seelannista 3, Pohjois-Amerikka 1 ja Afrikka 1. 

 

 

 

Alan piti koko tapaamisen ajan pöytäkirjaa, joka laitetaan IIW:n sivuille kaikkien luettavaksi. Monta tärkeää 

asiaa tapaamisen aikana käsiteltiin, mm. seuraavaa Conventiota Jaipurissa. BD Patricia Hilton kertoi, että 

runsaasti on jo tehty töitä tilaisuuden onnistumiseksi, maaliskuun alku on myös ilman suhteen sopiva eli ei 

liian kuumaa. 

 

                                                                            

Patricia Hilton, Intia ja minä.                                                                                ”Nuorennettu” minä. 



 

Päivän päätteeksi kävellen hotellille. Tapaaminen päättyi. Jokainen lähti joko suoraan kotimaahansa tai jäi 

tapaamaan Iso-Britanniassa asuvia tai opiskelevia sukulaisiaan.  

Lämpimät IW-terveiset kaikille 

Marja Kyrölä 

Board Director 2019-2020 

 

 


