
AJATUKSIA IW KAUDESTA… 
 

Kun lupauduin Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubin vara-presidentiksi, 
oli tilanteeni monin tavoin epävarma.  Olimme lähdössä seuraavaksi 
talveksi Irlantiin pojan perheen lähelle ja olimme aikeissa myydä 
talomme Tuusulassa ja muuttaa kenties paikkakuntaa täällä 
Suomessa.  Kukaan selväjärkinen ei olisi lupautunut presidentti-

ehdokkaaksi tällaisessa tilanteessa.  Oli kuitenkin tulossa klubimme 
25.juhlavuosi ja tiesin, ettei jonossa olisi ehdokkaita. Joten 

lupauduin.  Ajattelin kai, että asioilla on taipumus järjestyä. Ja kaikki 
onkin järjestynyt, ainakin jollakin tavalla. Mutta ainoastaan ihanien 
IW sisarten avustuksella. Yhdessä tehden. 
 

Leena Seppälä hoiti presidenttikautensa mallikkaasti eikä vara-
presidenttiä tarvittu kuin hallituksen kokouksiin. Niihin ja kaikkiin 
muihinkin kokouksiin pystyin osallistumaan syyskauden 2013.  

Kevätkauden osallistuin Irlannista käsin sähköpostilla ja puhelimella 
sen verran kuin tarvittiin. Ketjunvaihdossa toukokuussa olin jo 
paikalla. 
 

Työstin 5.10.2014 ollutta 25.vuotisjuhlakonserttiamme MUISTATHAN 

KAI Piiu Korhosen kanssa myös sähkö-postilla ja puhelimella 
Irlannista käsin. Liput ja ohjelmat olivat valmiita jo keväällä. 
Vauhdikas myynti alkoi vasta syksyllä piirin presidenttitapaamisessa. 
Pidimme klubin juhlakokouksen elokuussa, mutta sinne ei tullut kuin 
muutama jäsen, joten Liisa Laine-Ylijoen tarjoamia juhlamaljoja ja 

herkkuja oli yllin kyllin.  Nautimme niistä! 
 
Syyskuussa olin kutsunut vanhan ystävämme, radio- ja TV-tuottaja 
Aarno Cronvallin kertomaan kuulumisia.  Hän on toiminut TV-uransa 
jälkeen mm. Savonlinnan ooppera-juhlien tiedotuksessa.  Hänen 

kultivoitunut, rauhallinen äänensä on tuttu myös Classic radiosta. 

Tämäkään ohjelma ei oikein iskenyt jäsenistöön, vaan jouduimme 
soittelemaan ja pyytelemään ihmisiä tulemaan.  Saimme 
Gustavelundin yhden luokkahuoneen melko täydeksi ja ilta oli ihan 

onnistunut.  Käsittelimme ensimmäisen kerran klubin 
rekisteröitymistä.  Jätimme sen pöydälle, koska jäsenistö ei ollut 



vielä ehtinyt tutustua uusiin sääntöihin (jotka oli kyllä jaettu ajoissa) 
ym. epävarmuutta tuntui olevan asian tiimoilta. 

 
Lokakuussa 5.10. oli sitten MUISTATHAN KAI -konsertti, johon 
olimme myyneet lippuja melkein 300. Se oli upea saavutus meiltä 
kaikilta. Keravan klubi hoiti osuutensa hienosti. Pientä pakkomyyntiä 
harrastettiin, mutta yhtään ei hävetä eikä ole huono omatunto! Anne 

Berner osallistui tapahtumaan ja toi siihen tiettyä arvokkuutta. 
Teimme niin hyvän tuloksen, että voimme lahjoittaa Uudelle 

Lastensairaalalle 5000 euroa! Juhlistimme juhla-vuottamme myös 
kutsumalla Helena Riihikallion 1. kunniajäseneksemme ja ojensin 
hänelle tilaisuudessa Active Honoured Badge kunnia-merkin. 

 
Lokakuun kk-kokous oli 70-vuotiaassa Järvenpään Moskeijassa. 
Katsoimme PYHÄ PERINTÖ dvd:n, joka kertoo Järvenpään tataarien 
historiaa.  Samil ja Fazile Nasretdin ovat perhetuttujamme vuosien 

takaa. Mieheni Mauri on heidän kanssaan valmistanut ko. ohjelman, 
joka muuten sopisi hyvin muidenkin IW klubien ohjelmaksi. 
 
Marraskuussa kokoonnuimme Halosenniemeen, jossa 
kulttuurijohtajamme Marke Naski kertoi ajankohtaisista 

kulttuuriasioista. Niistä nousi tietysti SHG 150 v juhlavuoden 2015 
tapahtumat esille. Piiripuheenjohtaja Elsi Torn kertoi piirin 
tapahtumista, päällimmäisenä IW päivän konsertti Riihimäen 
keskuskirkossa 11.1.15. solistina mm. baritoni Tommi Hakala. 
Konsertti oli erittäin antoisa ja onnistunut. 

 
Päätimme rekisteröidä klubimme yksimielisesti nimellä Inner Wheel 
Tuusula-Hyrylä klubi. Se oli hyvä päätös kaudelle. Juhlimme joulua 
rotareiden kanssa. 

 
Syyskausi on siis onnellisesti elettyä elämää. Kevätkausi on alkanut 
ja kohta on jo ensimmäinen kokous…. Sitten lisää. 
 
 

Sirkku Kalima 
Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry:n presidentti 
 


