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Poikkeuksellinen toimintavuosi on loppunut. Kaikki alkoi vanhan tavan mukaan.  

Kansallinen Neuvosto kokoontui elokuussa Hämeenlinnassa Anjan luona, maittava 

lounas antoi voimia pitkän asialistan käsittelemiseen.  Paineita jäsenmaksun 

korottamiseen on olemassa, mutta vielä mennään vanhoilla summilla (13 €). Tulevalle 

kaudelle on tulossa 3 euron konventiomaksu ja mahdollinen nettisivujen uudistamiseen 

tuleva 2 euron maksu. 

Nettisivujen uudistus puhutti kokousväkeä. Järjestelmän teknisen tuen ylläpitäjää etsitään 

edelleen. Samoin uusi viestintävastaava Pirkko Haarion tilalle olisi löydyttävä jostain. 

PRH:n uudet säädökset yhteisöjen Y-tunnuksien käytöstä ja pankkien toimenpiteet 

rekisteröimättömien järjestöjen, seurojen, yhdistysten tilien haltijoiden henkilötietojen 

selvittämiseksi saivat  syksyn toimintaan todellista säpinää. KN oli toiminut kaikki vuodet  

ilman rekisteröintiä. Nyt alkoi todella pitkä prosessi joka kesti maaliskuulle saakka. Kiitos 

Pirkko Haarion, en olisi tästäkään sopasta mitenkään yksin selvinnyt.  Monet klubit ja pari 

piiriä olivat myös samassa liemessä. 

Rally järjestettiin lokakuussa Helsingissä Kansallismuseon upeissa tiloissa. Siellä 

allekirjoitettiin Kansallisen Neuvoston perustamisasiakirja, jotta rekisteröinti saatiin 

liikkeelle. Allekirjoittamiseen tarvittiin kolmen rekisteröidyn yhteisön suostumus: Piiri 142 

ry, IW Turku ry ja IW Oulu ry. 

Tammikuussa  KN:n kokouksessa asetettiin ehdokkaaksi uudeksi viestintävastaavaksi 

Annu Jauhiainen, piiri 139.  Verkkosivujen tekninen tuki löytyi Oulusta.  Neuvottelut ovat 

vielä kesken mutta Jorma Tapio tehtävään valittaneen.  Nettisivujen uudistamisesta 

puhuttiin ja uutta toimintaa oli tulossa, laivaristeily IW väelle Itämerellä, kansainvälisiä 

kokouksia jne.. 

Mutta, mutta … Kevään piirikokouksiin valmistautuminen ei sitten enää sujunutkaan 

vanhaan malliin. Jotain kamalaa on tulossa -  maailmalla leviää outo tauti Covid-19 virus 

tai korona. Kaikki toiminta pysähtyy.  Karanteeni sulki ihmiset koteihin ja  koulut, 

päiväkodit, työpaikat, kulttuurilaitokset, urheilulaitokset….ei matkustamista, rajat suljettiin. 

Miten kauan kestääkään ennen kuin tämä on ohi. 

 

Tämän toimintakertomuksen jatkeena on päivämääriä ja tapahtumia  joihin kahden 

toimintavuoden aikana KN:n edustajana ja presidenttinä olen osallistunut, voihan olla että 

kaikkia ei muista. 

Lisäksi liitteenä on pääkonttoriin lähetetty vuosittainen  raportti avustuksista ja 

lahjoituksista sekä yleistietoa (500 sanaa, ei enempää) valtakuntamme asioista. 
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 PRESSAN KALENTERI 2018-2019 ja 2019-2020 

 

27.07.18  Materiaalin haku Past presidentti Kaijan Keijolan luota Nurmijärveltä 

13.08.18  KN:n kokouksen valmistelua varapresidentti Tuija Knuutilan kanssa, Tampere 

18.08.18  Kansallinen Neuvosto, Tampere 

27.08.18  Neuvontaa kansainvälisiin tapahtumiin , Oulu M-L V-K 

29.08.18  Neuvontaa piirin puheenjohtajalle, Oulu Terttu K 

06.-09.09.18 European Meeting, Stavanger Norja, Past presidentti Kaija Keijolan kanssa 

10.10.18  Piirikokous 140, Oulu 

20.10.18  Piirikokous 139, Tampere 

04.12.18  Kuhmon lopettaneet klubin papereiden selvittelyä piirin 140 puheenjohtaja Terttu  

               Konolan kanssa 

19.01.19  Kansallinen Neuvosto, Tampere 

16.03.19  Piirikokous 139, Hämeenlinna 

23.03.19  Piirikokous 140, Raahe 

 

  2019-2020 

26.07.19 KN:n kokouksen valmistelua varapresidentti Tuija Knuutilan kanssa, Tampere 

09-10.08.19  KN:n arkiston selvitys viestintävastaava Pirkko Haarion kanssa 

17.08.19   KN:n kokous Hämeenlinna 

10.-13.09.19 European Meeting ja Nordic Meeting Münster, Saksa, Vice presidentti Tuija 

Knuutilan kanssa 

21.09.19  Piiri 140 hallitus, Raahe 

26.-27.10.19 Rally ja piirikokoukset Helsinki, Kansallismuseo 

26.11.19   Ensimmäinen tapaaminen uuden nettiyhteyksien hoitajan Jorma Tapion kanssa 

Oulussa. 

18.01.20   KN:n kokous Hämeenlinna 

04.02.20  European Meeting, puhelinkokousharjoitus ZOOM pienryhmissä, osanottajat eri 

puolilta Eurooppaa. 



09.03.2020  Kansallinen neuvosto on vihdoin ”ry” PRH:n päätöksellä.  Elokuussa 

alkanut sääntöjen ja pykälien vääntö ja tekstin muuntaminen ja korjaaminen ja uudelleen 

korjaaminen on saatu päätökseen. 

17.03.20 alkoi korona- viruksen aiheuttama karanteeni, valtioneuvoston päätöksellä                                                                                                                                                                                                                         
kaikki kokoukset ja muut yli 10 hengen tapahtumat peruutettu toistaiseksi.  

Henkilökohtaisetkin tapaamiset, neuvottelut tältä kaudelta päättyneet.  Pääkonttorissa 
Englannissa tilanne vielä tiukempi kuin meillä.  Uudet jäsenet IIW:n Boardiin on valittu, 
muuta kukaan ei tiedä vaalien tulosta.  

25.06.20 Vihdoin saatiin tieto pääkonttorista, että Marja Kyrölä jatkaa toisen kauden 
Boardin jäsenenä. 
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