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Hyvät piirin 141 IW-sisaret 

 

Elämä on yllätyksiä täynnä! Tämä yllätys, joka tuli maailmanlaajuisen koronaviruksen muodossa, ei 

ole todellakaan toivottu asia, vaan tosi vaarallinen juttu erityisesti meille varttuneille. Katsoimme 

tarpeelliseksi pitää tämän kevään piirikokouksemme etänä eli sähköpostin välityksellä, vaikka siitä 

häviääkin tärkeimmistä tärkein elementti eli sisarten tapaaminen! Terveys edellä mennään. 

 

Yllätys oli myös oma valintani piirin varapuheenjohtajaksi kevätkokouksessa 2018 Kankaisten 

kartanossa. Osallistuin kokoukseen ei-virallisena edustajana ja olin täysin tietämätön tulevasta 

ehdotuksesta. Ehdotuksen teki klubimestari Liisa omasta Turku-Linna -klubista ja ehdotus sai 

nopean hyväksynnän. Tämä osoittaa vain, kuinka vaikeaa on saada virkailijoita eri tasoille: klubiin, 

piiriin tai kansalliseen neuvostoon! 

 

Tämän jälkeen eli syksyn 2018 piirikokouksessa Raumalla hyväksyttiin yksimielisesti piirin 

virkailijoiden klubittainen vuorottelulista. Perusteellisen valmistelutyön tähän listaan oli tehnyt 

viestintävastaava Pirkko Haario ja se oli hyväksytty piirin hallituksessa. Edistystä siis on 

tapahtunut, kunhan saadaan vielä käytännön toteutus toimimaan. Olisi kuitenkin hyvä, ettei tulisi 

vuorottelulista-ahdistusta! Tämä saattaa johtaa jopa klubit jopa harkitsemaan toiminnan 

lopettamista. Se ei tietenkään saa olla seurauksena. Mutta meidän tämän vuoden teema ”Yhdessä 

onnistumme” antaa eväitä joustavaan ja mukavaan toimintaan! 

 

Vuorottelulista ei tietenkään ole ainoa syy klubien hiipumiselle. Jäsenten määrä piirissämme on 

viimeisen tiedon mukaan 249, kun se oli vuosi sitten 251. Käyrää haluamme tietysti nostaa 

ylöspäin. Kannattaa kutsua kokouksiin ja retkiin sekä muihin klubitapaamisiin ulkopuolisia 

vierailijoita. Jos saa kutsun, se on mielestäni hieno asia. Sain aikoinani itse kutsun rotareiden 

laivaristeilyllä, kiinnostuin ja sillä tiellä ollaan! Olen varma, että vuosittaiset ohjelmat ovat 

monipuolisia ja kiinnostavia myös vielä ulkopuolella oleville sisarille. HUHUU! 

 

Hyvä, ajantasainen ja kuvia sisältävä viestintä lisää tunnettuutta henkilökohtaisten kontaktien 

ohella. Tältä osin klubit kaipaavat osaajia/opastusta nettiviestintään. Olen huomannut, että nettisivut 

tai niiden päivitys puuttuvat jossain määrin. Tämä on selvä vinkki myös jäsenhankintaan. 

Tarvitsemme uusia tuulia ja myös uusia nettitaitajia. Voisimme kyllä jakaa klubin ohjelman ja 

virkailijoiden nimet sekä kenties kuvat paperilla iäkkäämmille sisarille! Kansallisella tasolla ollaan 

rakentamassa uusia nettisivuja, joiden toivoisi olevan helposti käytettävät ja toimivat. 

 

Tämän kauden kohokohta oli ilman muuta Helsingin Rally 26.-27.10.2019 ja sen yhteydessä pidetty 

syyspiirikokous. Se sentään  pystyttiin pitämään isolla joukolla. Päivien ohjelma oli 

mielenkiintoinen ja monipuolinen. Yleisteema oli ”Iloitse ikääntymisestä”. Osallistujia oli 

kaikkiaan 130. Kansallismuseon auditorio oli kokoontumispaikkana ja pääsimme tutustumaan myös 

museon näyttelyihin. Historialliseksi nuo päivät tekee myös se, että kansallinen neuvosto piti 

kokouksen, jossa päätettiin rekisteröityä yhdistykseksi ja lähettää hakemus pantti- ja 

rekisterihallitukselle. Päätös hyväksymisestä rekisteriin on saatu vasta tämän vuoden puolella 

muutaman tarkistuskierroksen jälkeen. KN ilmoittaa asiasta piireille ja klubeille. 

 

Seuraavaksi rekisteröitymispäätös tehdään piirimme osalta (siirtyy syyspiirikokoukseen) ja sitten 



klubit omassa tahdissaan. Kolme klubiamme Pori, Salo ja Turku ovat jo rekisteröityneitä 

yhdistyksiä.  

 

Piirin puheenjohtajana tapaa kaikki klubien sisaret ja saa erinomaista palautetta toiminnasta. 

Suosittelen kullekin klubille ennakoivaa keskustelua piirin virkailijaksi lähtemisestä. Vaivannäkö 

kannattaa kyllä, eikä jouduta paniikkiin, kun valinnan hetki koittaa. Voimme olla iloisia 

yhteisöstämme! 
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