Galwayn konferenssissa juhlittiin
Welcome party
Ensimmäisen mielenkiintoisen päivän päätteeksi saimme “Welcome partyn” merkeissä tutustua
irlantilaiseen makumaailmaan. Tarjolla oli taidokkaasti tehtyjä pieniä snack –paloja, paljon erilaisia ja
todella herkullisia, hyvien viinien kera. Iloiset hymyilevät tarjoilijat pujottelivat joukossamme suurien
herkkutarjottimien kera ja kysyttäessä kertoivat, mitä herkut sisälsivät.
Koska koolla oli satoja naisia monista eri maista, oli puheensorinaa ja naurunpurskahdukset vanhojen ja
uusien ystävien ja jäsenten välillä ihanan korviahuumaavia.
Illan lopuksi olisi ollut vielä kävelyretki teemalla ”Galway by night”, mutta meidän retkemme oli alkanut jo
niin aikaisin aamuyöllä että paluu majapaikkaan ja uni vei voiton.
Gaala ilta Galmont hotellissa
Työpajojen täyteinen lauantai huipentui illalla uskomattoman tyylikkääseen ”Gala dinneriin” Galmont
hotellissa Galwayn keskustassa.
Juhlaan valmistautuminen sujui sutjakasti, me 7 naista pystyimme laittautumaan talossa, jossa oli kyllä 3
vessaa, mutta vain yksi toimiva suihku. Ennen lähtöä tehtiin toki asiaankuuluvat poseeraukset ja kuvaukset
juhlalookissa yhdessä ja erikseen.
Hotellilla meidät ohjattiin ensin aulatiloihin. Odottelu siellä venyi hieman pitkäksi jostakin syystä.
Liveorkesteri ja kuoro viihdytti meitä, tosin hieman liian kovaäänisesti, mutta silti me n. 400 naista
päihitimme heidät puheensorinallamme. Lopulta pääsimme upeasti valmisteltuun ravintolasaliin. Meidät
ohjattiin pöytiin, joista jokaisella oli omat tarjoilijat. Juhlamenu oli vaikuttava ja erittäin maistuva. Oli kalaa,
lihaa, erilaisia pateita ja herkullisia gratineita. Kasvisruokavaliot oli myös huomioitu hyvin. Viinit oli valittu
huolella ruokiin sopiviksi. Jälkiruuat olivat ihana raikkaita; sitruunapiirakkaa, mansikoita minttukastikkeella,
samppanjasorbettia jne.
Ruokailun jälkeen alkoi musiikillinen anti. Ikinä en ole nähnyt tanssilattian täyttyvän niin nopeasti,
naisenergia, ilo, riemu vapautui täysillä. Musiikkia oli laidasta laitaan kaikille jotakin. Iltapukujen helmat
hulmusivat ja välillä otettiin avuksi jopa valkoisia serviettejä, joita kaikki heiluttelivat musiikin tahtiin. Taisi
olla ”Those were the days my friend…” –biisi, joka sai riemun repeämään.
Kaikki mukava loppuu aikanaan, niin tämäkin ilta, oli aika palata ruotuun ja palata ”kotiin”. Toki siellä vielä
parannettiin maailmaa pienen viinitilkan verran, eikä sen jälkeen tarvinnut paljoa unta houkutella.
Farewell party
Päivät Galwayssa menivät nopeasti. Viimeisenä, kirsikkana kakun päällä oli jäähyväisjuhla ”Farewell party”.
Tämäkään, muutoinkin hienosti sujuneen konferenssisession jälkeen, ei pettänyt odotuksia.
Juhlanviettopaikkana oli Salthill hotel Galwayssa. Matka sinne taittui taksilla merenrantaa ja saatoimme
ihailla upeita maisemia, joita emme juurikaan päivisin olleet ehtineet nähdä.

Hotellin kauniissa ravintolasalissa oli tuttu tunnelma, iloinen ja välitön. Halailua, naurua ja loputonta
puheensorinaa. Sitten alkoi ruokailu. Menu oli BBQ –tyylinen, burgereita erilaisin, omavalintaisin täyttein,
salaatteja, lohifilettä, pastaa jne. Ruuat oli aseteltu noutopöytiin, mutta ilmoitus siitä että tarjoilijat
ohjaavat ihmiset järjestyksessä, pöytäkunnittain kattausten luo, kaikui kuuroille korville. Juhlaväki
kokonaisuudessaan lähti kuin käskystä kaikki yhtä aikaa herkkujen ääreen.. Loppu hyvin, kaikki hyvin,
yhtäkään pöytää ei kaaoksessa kaatunut, hymyt eivät hyytyneet (paitsi henkilökunnalta). Kaikille riitti, sekä
ruokaa, että juomaa.
Valtavien kattokruunujen valo vaihtui syvän violetiksi ja Abban ”Dansing Queen” räjähti soimaan, pöydät
keskeltä lattiaa oli viety pois ja lattia täyttyi oitis ääriään myöten ”ihan feeliksissä” olevista ”tanssivista
kuningattarista”, siis meistä, kaikista, ympäri maailmaa tänne yhteisen asian vuoksia tulleista naisista.
Meistä, jotka kykyjemme mukaan haluamme tehdä tästä maailmasta paremman paikan tytöille ja naisille.
Kiitos että saan olla mukana tässä mahtavassa joukossa ihanaisia naisia.
Sirpa Niiniharju
BPW Tampere
P.S. Tähän meidän pienestä Suomesta tulleiden iltaan sisältyi myös tieto Suomen jääkiekon maailman
mestaruudesta. Sen verran hetkellinen ilakointimme kiinnitti muun juhlakansan huomion, että lopulta
muutama sata muutakin riemuitsi kanssamme, hyvä Suomi!

