Meenutusi külaskäigust LC Suomi-Finland hooaja avaüritusele!
Septembrikuu eelviimasel reedel pakkis meie lõbus seltskond spordikotid, kogunes LC1 klubiõe Mirjam Marastu
office´sis, Tartu maanteel Tallinnas, millest on peaaegu et kujunenud meie Konverentsikomitee (KK) staap.
Kogunesime, et asutada end teele reisisadamasse ja siit edasi Helsingisse. Meie lõplik sihtpukt oli aga hoopiski
Turu. Mainis siin juba mitmendat korda meie seltskonda, aga kes sinna siis kuulusid. Mirjam ise, kes 2007.a
Tallinna toimuva LCI konverentsi korraldamisega seoses toimetab KK sekretärina. Külli Talvik, kellele me
võlgneme tänu võimaluse eest võõrustada Eestis 2007.a LCI konverentsi. Siis veel Sünne Huttunen, kes LCE
liikumises osaleb Tallinna klubi LC2 kaudu ning kelle korraldada on järgmise aasta konverentsi külaliste majutus.
Ja siis veel siinkirjutaja ise, kes ma Soome sõitisin eelkõige LC Eesti asepresidendina, seega LCE valitsuse
esindajana.
Siinkohal oleks ilmselt õige aeg seletada, mis asju see meie seltskond Soome ajama sõitis. Samuti seda, mil viisil
me üleüldse Soome sattusime. Sõit ise sai aga toimuma tänu Mirjamile, kes septembris Hollandis Alkmaaris
toimunud LCI konverentsil rahvusvahelise suhtluse raames tutvus Soome LC liikmetega ning Eesti esindus kutsuti
soomalste hooaja avaüritusele – suurepärasele sügisesele laevakruiisile Turu ja Stockholmi vahel.
Ja nüüd siis sellest, mis asju me seal Turu-Stockholmi liinil ajasime ikka LCE asja, eelkõige läksime Soome
klubiõdedele tutvustama meie järgmise aasta konverentsi, sest olgu ära mainitud, et konverentskomitee suured
lootused on pandud just meie lähinaabrite, soomlaste ülisuurearvulisele osavõtule Tallinna konverentsist. Te kõik
ju olete olime kuulnud, et ootame Tallinnasse 600-700 külalist erinevatest maailmanurkadest. Et seda eesmärki
saavutada võtsimegi meie konverentskomitee juhi, Annika Sõrmuse koostatud suurepärase konveretsi tutvustava
filmi ühte kätte, kingituse põhjanaabritele teise kätte ning astusime Soome LC õdede ees nende sügiskruiisil üles
väikese ettekandega teemal Ladies Circle International aastakoosolek Tallinnas 2007. Mirjam oma sõnavõtus
mainis muuhulgas ka seda, et aastal 1990 olid just soomlased need, kes meid rahvusvahelise noorte naiste
liikumisega kokku viisid, just soomlased olid need, kes olid LC1-le nö ristiklubiks. „Teil on nüüd õige aeg tulla ja
veenduda, et laps on täiskasvanuks saanud!“ ütles Mirjam oma sõnavõtu lõpetuseks.
Nii meid endid kui ka meie konveretsituvustuse võtsid soomlased ülihästi vastu. LCSF Valitsus reserveeris 2007.
aastaks Sünne kaudu kohapeal 20 kohta konverentsi hotelli, Virusse. Soome noorte naiste organisatsiooni
piirkondlikud juhid (piirkondi on Soomes 9), lubasid võtta endale eesmärgiks igast piirkonnast Tallinnasse tuua
vähemalt 20 õde. Väike arvutus ja saame 180 Soome LC liikumise lihtliiget, lisaks 20 LC valitsuse liiget ja
piirkondikku juhti. Nagu igaüks veenduda võib, on konveretsikomitee püsitatud eesmärgist – 600 osavõtjat esimese kolmandiku osas vähemalt teoreetiliselt täitumas. Seega, nüüd võime me täiesti kindlad olla, et igaühel
meist tuleb anda oma väikene panus LC liikumise heaks, et tõestada kõigile oma väikese organisatsiooni suurust
ja tugevust nii põhjanaabritele kui kõikidele teistele LC-liikumises osalevatele maadele. Selleks meile kõigile jaksu
ja pealehakkamist!
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