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Presidenttivuoteni alkoi heti heinäkuun alussa maailman presidentti Bina Vyaksen 

monipäiväisellä koulutuksella. Hän oli valmistellut 7- kohtaisen ohjelman, jota kaikkien klubien, 

piirien ja maiden tulisi käyttää ohjenuoranaan tulevana IW- vuotena. Hän oli laskenut kuinka 

paljon pitäisi perusta klubeja ja piirejä kuhunkin maahan. Lisäksi hänelle lähetettiin raportteja 

pitkin vuotta. Hän myös lähetti joka kuukausi kirjeen koko jäsenkunnalle muistuttaen näistä 

seitsemästä tavoitteesta. Zoom- palavereja oli useamman kerran vuoden aikana. 

Suomen kamaralla IW- vuosi alkoi Kansallisen Neuvoston kokouksella elokuussa kotonani 

Tampereella. Koska korona kuritti meitä edelleen, osa oli läsnä ja osa etänä. Kokouksen aluksi 

Tuula Kareinen ojensi presidentin käädyt. 

Syksyn piirikokoukset olivat suuremmaksi osaksi etänä. KN:n edustajana Nastolassa piirin 139 

kokouksessa piti olla Tuula Kareinen, mutta hän oli estynyt sairauden vuoksi. Oulussa piirin 140 

kokouksessa oli Tuula Kareinen. Eurajoen, piirin 141 kokous muuttui sähköpostikokoukseksi ja 

edustajana oli Tuija Knuutila. Piirin 142 kokous oli Hausjärvellä ja edustajana oli Raija Partanen. 

Syyskuussa piti olla European Meeting Rodoksella, mutta se peruttiin. Lokakuussa tuli kuitenkin 

tieto, että se pidettäisiin kaksipäiväisenä joulukuussa Zoomin välityksellä. Kokoukseen 

osallistuivat presidentti Tuija Knuutila ja past presidentti Tuula Kareinen. Raportti kokouksesta 

on luettavissa nettisivuillamme. 

Lokakuussa joulukorttikampanja polkaistiin nopeasti käyntiin Tuula Kareisen johdolla. Kipinä 

Films ja Ajaton Idea suunnittelivat kortin ilmaiseksi. Eräsalon Kirjapaino veloitti minimin. 

Joulukortit olivat ainoa kansallinen projekti. Sillä kerättiin rahaa Wise Nose- koronakoirille. 

Lahjoitussumma oli 7712,50€. 

Tammikuun KN:n kokous pidettiin Hämeenlinnassa rahastonhoitaja Anja Röbergin luona. 

Kokous oli jälleen hybridikokous, josta tuntuu tulleen uusi normaali. Kehityksen kohteena olevat 

nettisivut olivat tärkeä puheenaihe jo hintansakin puolesta. Sivut ovat vieneet viestintävastaava 

Annu Jauhiaiselta todella paljon aikaa ja vaivaa, sekä sivujen päivittämisessä että sopimusten 

teossa. Ensiksi valitun Jorma Tapion kanssa yhteistyö ei lähtenyt sujumaan odotetulla tavalla ja 

uusi sopimus tehtiin Diana Volkhonskaian kanssa, joka oli jo muutenkin työstänyt sivujamme. 

Sopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2021. 

Kevään piirikokoukset olivat jälleen suurimmaksi osaksi etänä. Tuija Knuutila osallistui piirin 139 

etäkokoukseen Kuopiossa. Raija Partanen osallistui piirin 140 etäkokoukseen Oulussa. Tuula 

Kareinen osallistui piirin 141 etäkokoukseen Eurajoella. Raija Partanen osallistui piiri 142 

kokoukseen Riihimäellä.  

 



Intian Jaipurin Convention huhtikuussa oli IW- vuoden kohokohta, mutta valitettavasti sekin 

etänä. Paikalle lähetettiin kuva kansallispukuisesta edustajasta ja toinen kuva Suomen lipun 

kanssa. Binalta tulleen yhteenvedon mukaan osallistujia oli 4254 ja maita 69. Suomesta 

osallistujia oli 27. Valitettavasti omalta osaltani Convention jäi torsoksi, sillä äänestäminen vei 

kaiken huomion. Äänestysnappulaa piti elvyttää joka äänestyksen jälkeen tai jopa kirjautua 

uudelleen. Virallisia äänestystuloksia saati pöytäkirjaa ei ole tullut tähän päivään mennessä, kun 

tätä kirjoitan (8.8.2021). Ahkerat sisaret ovat onneksi kirjoittaneet yhteenvetoja Conventionin 

eri tapahtumista ja Annu on myös laittanut linkkejä Conventionista nettisivuille. 

Conventionissa avattiin myös seuraavan maailman presidentin (2021- 2022) Ebe Martinesin 

teemaa: Pink first, jonka päätimme kääntää Pink first- kannusta nuoria. Seuraava Convention on 

vuonna 2024 ja paikka IW:n 100- vuotisjuhlan kunniaksi Manchester. 
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