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Helmikuun vaali- ja kuukausikokoukseen osallistui 16 iw-sisarta, mikä osoittaa, että lopultakin 
uskalletaan tulla vaalikokoukseen pelotta. Onhan tulevan kauden hallituskokoonpanosta 
kohtuullista keskustella etukäteen ehdokkaiden kanssa. Tuskin kokouksessa mitään yllätyksiä tulee 
hallitusnimityksissä, sen verran sopuisa klubimme on. Muita yllätyksiä voi sitten tulla!  
 
Koska kokouksen pöytäkirja on kaikkien saatavilla, en puutu hallitusvalintaan, vaan käsittelen 
muistiossani muita asioita ja kerron lyhyesti Elina Heikkosen esittelemästä japanilaisesta 
teeseremoniasta. 
 
Presidentillä oli ilo toivottaa uudet jäsenet Viena Airikkalan ja Leena Nykäsen tervetulleiksi 
kokoukseen. Heidän lisäkseen hallitus hyväksyi myös Cristina Moborgin klubin jäseneksi. Viralli-
nen jäseneksi ottaminen ja Inner Wheel-merkin luovuttaminen tapahtuu  huhtikuun  kuukausiko-
kouksessa. 
 
Klubimme jäsenyyden edellytykset määräytyvät IIW:n sääntöjen mukaan (IIW Constitution & 

Handbook 2015). Hallituksen päätöksellä voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi naishenkilö, 

jolla on rotary- tai Inner Wheel -yhteys. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös kutsua 18 vuotta 

täyttänyt naishenkilö, jolla ei ole yhteyttä rotareihin tai Inner Wheel -jäseniin, mutta tässä tapauk-

sessa jäseneksi hyväksymiseen tarvitaan klubin jäsenistön enemmistöpäätös.  

 

Japanilaista teetaidetta ja kulttuuria Japanissa opiskellut Elina Heikkonen kertoi teetaiteen 
kehittymisestä ja valmisti mietoa vihreää matcha-teetä, jonka assistentti Päivi Rutanen meille 
tarjoili; ensin ”kunniavieraille”, mutta muillekin riitti maisteltavaa. Miedon, mutta vahvanmakuisen 
teen ohella nautittiin sokerimakeisia. Tapahtumasta löytyy kuvia verkkosivulta. 
 
Sekä teen valmistus että koko teetilaisuus etenee aina tarkoin määrättyjen muotojen mukaan. Ne 
puolestaan vaihtelevat siitä riippuen, minkä koulukunnan oppeja noudatetaan. Elina kertoi, että 
teetaide kehittyi erityisesti 1500-luvulla teemestari Sen Rikyûn toimesta. Hän kehitti karun ja vaa-
timattoman teetaiteen, jonka perinteen mukaisesti Elina valmisti teen ja käytti yksinkertaisia astioita 
ja bambuisia valmistusvälineitä.   
 
Pelkistetty teehuone ja teetilaisuuden tiukka ulkoinen etiketti antavat tilaa ihmisten väliselle lähei-
syydelle, mielenrauhalle, harmonialle ja kunnioitukselle. Olennaista on mielen puhtaus, keskittymi-
nen ja ylimääräisten ajatusten jättäminen pois, jotta voidaan varauksetta kohdata toinen ihminen 
juuri tässä hetkessä.  
 

Saimme myös tietää, että Suomestakin löytyy teehuone, jossa järjestetään teetilaisuuksia, ja teetai-

teen opettajia. Teehuone Tokuyûan on Suomenlinnassa.   
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