
     9.9.2017 Syyskirje  

Arvoisat IW Sisaret, 

Klubien Presidentit ja Jäsenet!  

 

Piirimme toimintakausi on alkanut vauhdikkaasti. Kansallisen Neuvoston kokous ja Piirin hallituksen 

kokoukset on nyt käyty. Kuluneina viikkoina piirin hallitus on ollut hyvinkin toimeliaana sähköposteineen; 

piirin hallitus on ollut ahkerasti yhteydessä sekä keskenään että myös klubien presidenttien ja sihteereiden 

kanssa. Minulla on vierähtänyt näin hetki aikaa kerätä yhteen kaikki tärkeät asiat. Tässä syyskirjeessäni otan 

esiin nyt muutamia syksyämme koskevia pääkohtia ja samalla pohdintaa tämän kautemme IW Teemasta. 

Aluksi palaan vielä Kansallisen Neuvoston edustajan äänestysvaltuutukseen IW :n kansainvälistä 

konferenssia varten, joka on Australiassa huhtikuussa 2018. Muistutan vielä, että klubien tulisi syksyn 

kokouksessaan hyväksyä KN :n puheenjohtaja Kaija Keijola. Hän on ainut henkilö, joka konferenssiin 

ylipäätään Suomesta osallistuu. Päätös valtuutuksesta tulee myös kirjata klubin hallituksen 

kokouspöytäkirjaan. Tämä asia tulee olla käsiteltynä piirikokoukseen mennessä, jolloin asia lopullisesti 

hyväksytään ja piiri omalta osaltaan antaa valtuutuksensa. Piirin sihteerimme Riitta Elfving on asiasta 

tiedottanut klubeja. 

Oulun Rallyn 14.-15.10. 2017 lopullinen ohjelma on valmistunut. Edelleen voi ilmoittautua ja lähteä 

mukaan. Oululaiset tulevat ottamaan meidät avosylin vastaan upealla ohjelmallaan. Ohjelma, 

ilmoittautumisohjeet ja osallistumismaksuvaihtoehdot ovat nettisivuillamme. 

Syksyn Piirikokouksemme on sunnuntaina 15.10.2017 klo 10-12. 

Muistattehan, että piirikokouksessa klubeilla on esityslistalla oma kohtansa. Klubeilla on näin myös 

mahdollisuus esittää klubinsa asioita piirikokouksessa.  

Jo ensi kautta ajatellen yhtenä tärkeänä asiana tulemme piirikokouksessa nostamaan esiin kysymyksen, 

keistä seuraava piirin varapuheenjohtaja, sihteeri ja viestintävastaava? Tätä toivon klubien jo alkavan 

miettiä. Toki ei valmista vastausta tarvita ihan vielä, mutta keväällä se on jo asialistallamme. Aina parempi, 

mitä aiemmin saamme ehdokkaita. Kokouksessa otamme myös tarkasteltavaksemme jo aiemmin puheena 

olleen ”virkailijoiden vuorolistan”. Pohdimme myös mahdollisuutta puheenjohtajakauden muuttamisesta 

kaksivuotiseksi. 

Kansallisen Neuvoston ja piirimme viestintävastaava Pirkko Haario pitää nettisivuistamme piirimme 

klubeille koulutuksen. Klubeista mielellään noin kaksi jäsentä mukaan, enemmänkin mahtuu. Koulutus on 

suunniteltu pidettäväksi Turussa Scandic Juliassa lauantaina 28.10.2017. Ilmoitamme lähiaikoina 

tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä klubien osallistumismaksun/jäsen. Piiri osallistuu myös omalta 

osaltaan koulutuksen kuluihin. Näin haluamme tukea nettisivujen käytön osaamista sekä lisätä varmuutta 

niiden ylläpidon jatkuvuudesta. 



Nettisivumme ovat hyvin hoidetut, helppolukuiset sisältäen paljon tietoa ajankohtaisista asioista, klubien 

omia kertomuksia upeasta toiminnastaan ym. Tämän toivon siis edelleen jatkuvan.  

Nettisivujen tulisi myös olla kunnossa, joten toimintakauden alkuun pyydänkin laittamaan klubien 

hallitusten ja jäsenmäärien osalta sivut ajan tasalle. Osa tämän onkin jo tehnyt. Lisäksi kauden 

toimintasuunnitelmanne myös pyydän laittamaan nettiin ajan tasalle, jotta voin suunnitella ja sopia 

klubivierailuni luoksenne.  

Klubien jäsenlistoja tarkastellessa tulee aina miettineeksi jäsenmääriemme vähenemistä. Meidän on 

edelleen muistettava aktiivisesti työskennellä jäsenhankinnan eteen. Yksikin uusi jäsen klubeissamme on 

voitto. Hankkimalla uusia jäseniä turvaamme toiminnan jatkuvuutta. Uudet jäsenet ovat osa 

tulevaisuuttamme, ja juuri tällä tavoin kauden teeman mukaisesti voimme olla vaikuttamassa 

tulevaisuuteemme. 

IIW presidenttimme Kapila Gupta Intiasta on asettanut kaudellemme 2017-2018 teemaksi ”Leave a lasting 

legasy”, virallinen käännös on ”Vaikuta tulevaisuuteen”. 

Kapila Gupta määriteltyään kauden teeman antaa meille vapautta toteuttaa sitä toiminnassamme. Edellä 

mainitsemani jäsenhankinta siis voisi olla yksi haasteemme edelleenkin tällä kaudella. Kapila Gupta myös 

kehottaa meitä omalla esimerkillämme tekemään toimintaamme tunnetuksi. Parhaana osoituksena 

tunnetuksi tekemisestä ovat äskettäin klubeilta saamani viime kauden projektit ja avustukset. Niissä 

lukuisat eri tahot, joihin on oltu yhteydessä, varmasti nyt tuntevat meidät ja toimintamme. Siis tällä tavoin 

varmasti edelleenkin jatkamme toimintaamme. 

Lisäksi yhtenä merkittävänä asiana haluan nostaa esiin, mitä Kapila Gupta ehdottaa: klubit voisivat laatia 

oman historiansa. Oma klubin historia kertoisi, kuinka kuluneiden vuosikymmenien aikana kaiken 

ystävyyden ja palvelemisen eteen on tehty paljon aktiivista kansallista ja kansainvälistä työtä. Mitään ei ole 

syntynyt tyhjästä. Tulevaisuuttamme varten saisimme näin näkyväksi sen, kuinka aikojen kuluessa 

klubeissamme keskinäinen ystävyys, yhteistyö ja palveleminen ovat luoneet lujan yhteenkuuluvuuden IW 

jäsenien kesken. Tämä voisi olla IW perintömme seuraaville polville. Historiamme valaisemaa perintöä 

vaalimalla sekä löytämällä tästä myös jotain uutta ajateltavaa ”askeltemme jäljet hyvinkin johdattaisivat 

meitä ja toimintaamme tulevaisuuteen”. 

Tässä siis muutamia ajatuksia tälle kaudellemme. Mutta tietenkin kaikella on aikansa ja teemme sen, minkä 

ehdimme ja pystymme yrittäen kuitenkin tehdä kaikin tavoin parhaamme. Valmiita vastauksia, kuten 

tiedämme ei ole, vain yhdessä pohtimalla kysymyksiämme, voimme ehkä löytää hyviä ratkaisuja. 

 

Toivotan teille kaikille hyvää syksyä ja aktiivista yhteistyötä IW :n hyväksi! Pikaisiin tapaamisiin 

piirikokouksessa ja klubivierailuillani 

Eve 

Eve Pylkkänen/ Piirin 141 puheenjohtaja  


