
 

Kansainvälisen presidentin vierailu  

IIW Presidentti Abha Guptan vierailu Suomeen 17.-20.4.2015 

 

Inner Wheel Suomi-Finland iloitsi voidessaan vastaanottaa intialaisen kansainvälisen presidentin Suomeen 

kaksipäiväiselle vierailulle. 

Korkea-arvoisen vieraan ohjelma oli suunniteltu hänen omia toiveitansa myötäillen ottaen huomioon  

Suomen Inner Wheel  -jäsenten tapaamismahdollisuudet,  erilaisiin projekteihin tutustumisen sekä 

tärkeisiin, järjestömme työn  mukaisiin vierailukohteisiin tutustumiseen.  Päävastuuta presidentin 

ohjelmasta kantoivat KN presidentti Marja Kyrölän pyynnöstä PBD Pirkko Kiikka ja BD Hannele Karhunen. 

Kansallisen neuvoston puolesta päävastuussa vierailun aikana oli aikaisempi neuvoston presidentti Maija-

Leena Virta-Kangas yhdessä varapresidentti Kaija Keijolan kanssa.  

Ensimmäinen aamu Suomessa lähti reippaasti käyntiin PBD Ritva-Liisa Hovin johdatellessa presidentti 

Guptaa Helsingin ydinkeskustan historiallisiin kohteisiin.  Itsekin historian asiantuntijana presidentti Gupta 

osoitti suurta mielenkiintoa kaikkea informaatiota kohtaan. Erityisen kiinnostavia hänelle olivat 

ainutlaatuiset tiedot Suomen naisten asemasta ja siitä kehityksestä, joka oli tuonut suomalaisille naisille 

erityiset oikeudet yhteiskunnassa. Vuonna 1906 naisille annettu äänioikeus kolmantena koko maailmassa 

kiinnitti erityistä huomiota. Vierailun sattuessa eduskuntavaaliviikonloppuun  ilmeni vielä tulosten tultua, 

että nyt Suomessa eduskunnassa on jopa 83 naiskansanedustajaa. 

 

Presidentti  Abha Gupta , PBD Ritva-Liisa Hovi (oik.) ja  NCPP Maija-Leena Virta-Kangas (vas.). 

Presidentti Abha Guptan kunniaksi oli järjestetty juhlalounas Tapahtumatalo Bankiin. Kutsu tilaisuuteen oli 

välitetty koko maahan.  Presidentin ansioiden, kauden teeman ja sen tausta-ajatusten avaaminen 

toteutettiin kansainvälisten internetsivujen tietojen suomennoksella, joka sittemmin on myös omilla 

kotisivuillamme nähtävissä.  

Presidentin kunniaksi sytytettiin kolme kynttilää: yksi ystävyydelle, toinen palvelulle ja kolmas 

kansainväliselle ymmärtämykselle.  Presidentti puhui lämpimästi teemastaan ja siitä miten meidän on hyvä 



osoittaa kiitollisuutta. On myös muistettava, että maailmassa on paljon avuntarvitsijoita, joiden tilanteen 

parantamiseksi voimme ponnistella. 

Ohjelmaa sävytti suomalainen musiikki.  Pianistina toimi Richard Järnefelt, joka on tullut myös ulkomailla 

kuuluisaksi Guinnessin ennätysten kirjaan vuonna 1999 tekemänsä ennätyksen vuoksi.  Hän osaa 

ulkomuistista soittaa enemmän kappaleita kuin kukaan muu maailmassa yli 4000 kappaletta.  Tilaisuudessa 

kuulimme kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen sävellyksistä sovitetun konsertin, jonka ilmeinen 

kohokohta oli Finlandia-hymni.   

Inner Wheel Ladyja kiinnostaa muoti.  Sen kansainvälinen kieli kertoi meille kaikille suomalaisesta 

muotidesignista, jota meille esittivät huippumannekiinit Martzu Bergin luomuksia esitellen. 

Valtakunnallinen projektimme, Koulutus elämään, oli esillä toiminnanjohtaja Sami Teikon esittelemänä. 

Uusi siirrettävä koulutusyksikkö oli paikalla ja presidentti Abha Gupta osoitti suurta mielenkiintoa toimintaa 

kohtaan. Suomessa Life Education - Koulutus elämään kouluttaa lähes 25 000 lasta vuosittain 

systemaattisen koulutusohjelman mukaan. 

 Koulutus elämään –opetusohjelmaan Sami Teikon 

opastamana  tutustumassa presidentti Abha Gupta ja KNP Marja Kyrölä. 

Muotisuunnittelija Martzu Bergin 

loihtima muotinäytös huippukohdassaan. 



 

Inner Wheel –jäsenet yhteiskuvassa Juhlalounaalla Tapahtumatalo Bankissa 

  

Järjestelytoimikunnan jäsenet BD Hannele Karhunen (vas,) PBD Pirkko Kiikka ja KNVP Kaija Keijola yhdessä 

pres. Abha Guptan kanssa. 



Lauantai-illan ohjelma oli vapaamuotoinen vierailu Porvooseen. Tarkoituksena oli rentoutua ja nähdä 

erilainen kaupunki ja sielläkin kuulla Suomen historiasta. Tuomiokirkon ympäristö ja v. 1809 Porvoon 

valtiopäivien talo kiinnosti presidenttiä. Tapas-ravintola tarjosi hyvät puitteet piiripuheenjohtaja Elsi 

Tornille keskustella vielä piirin projekteista niin uuden lastensairaalan kuin tyttöjen koulutuksenkin 

näkökannalta. Esillä oli myös ”Save The Baltic Sea" projekti,  johon osallistumme. Keskustelussa tuotiin 

esille myös, että jokaisella klubilla on edellisten lisäksi omia paikallisia palvelukohteitaan. 

Porvoon v. 1809 valtiopäivien talon porrastasanteella presidentti Abha 

Gupta viileässä ja tuulisessa kevätillassa. 

 

Yhtenä presidentin teeman osa-alueista on ollut puhdas ja vihreä ympäristö. Teeman innostamana 

presidentti tutustui Tapiolan Inner Wheel klubi ry:n johdattelemana uuteen Nuuksion Haltia-luonto-

keskukseen. Kiinnostava opastus ja huikeat koko Suomen luontoa esittelevät laajakangasvideot mykistivät 

seurueen.  Eläinten selviäminen talviolosuhteissa ja jäätyneiden vesien alla, metsän äänien kuuntelu 

pimeässä huoneessa ja karhun pesässä pistäytyminen elävöittivät vierailun monipuolisuutta.  Ylpeys 

maamme ainutlaatuisesta luonnosta välittyi kaikessa keskustelussa.  Erityisen kiinnostavaa oli kuulla myös 

lasten kouluttamisesta erilaisina ryhminä sekä uusien ja innostavien opetusmetodien soveltamisesta 

nuorten tietouden lisäämiseksi. 



 

Espoon Nuuksion Haltia-luontokeskuksen käynti avasi monipuolisen maailman eläinten selviämiseen 
talviolosuhteissa. Innostava opastus avasi koko maamme luonnosta keskeiset asiat presidentti Abha 
Guptalle. 

 

Tullin huumekoiratoiminnan tukeminen on yli 20 vuoden ajan ollut tärkeä projekti piirissä 142. Suurimpana 
lahjoittajana piiri on luovuttanut yli 60 koiraa vuosien aikana. Lentotulli oli järjestänyt  sunnuntai-
iltapäivänä demonstraation vieraille, jossa entinen piiripuheenjohtaja Raija Partanen esitteli niin projektia 
kuin yhdessä koiraohjaajan kanssa Tuusula-Hyrylä klubin lahjoittaman Hyrrä-koiran toimintaa.  
Demonstraatiossa Hyrrä salamannopeasti löysi matkalaukkupinoon piilotetun luvattomia aineita sisältävän 
laukun.  Presidentti Gupta oli kiitollinen nähdessään käytännönläheisesti huumekoiraprojektin toimintaa 
ensimmäistä kertaa missään vierailukohteessaan.  

  



Lentotulli järjesti vieraille demonstraation huumekoiran toiminnasta käytännön tilanteessa. Piirin 142 
entinen puheenjohtaja Raija Partanen (oik) taustoitti projektia. Kuvassa tullin koiraohjaaja, NCPP Maija-
Leena Virta-Kangas, D142 VP Lea Asp, pres. Abha Gupta ja BD Hannele Karhunen.  

 

Sunnuntai-iltana oli jäähyväispuheiden aika.  Kotona järjestetty juhlava illallinen antoi arvoisensa päätöksen 
vierailulle. Illallisen tarjoilut oli suunniteltu intialaisen maku- ja maustemaailman myötäisesti.  Illan 
keskustelu oli vilkasta ja se käsitteli niin Suomea, kansainvälistä Inner Wheeliä kuin myös erityisesti Inner 
Wheeliä Intiassa, jonka jäsenmäärä kasvaa noin 10 % vuodessa. Nuorille jäsenille presidentti Abha Gupta 
innosti perustumaan uusia klubeja, joissa toiminta muuntautui nuoren naisten elämäntilanteeseen 
sopivaksi. Tilaisuudessa presidentti sai muistoksi Talon sydän –nimisen Kalevala-korun ja Pirkko Kiikan itse 
lyhtyaiheisesti kirjaileman lahjan. 

Maanantaiaamuna oli presidentillä aikainen herätys.  Lento seuraavaan kohteeseen nousi ilmaan Helsinki-
Vantaalta kello 8 ja päätti Suomen vierailun. 

Vierailun päätteeksi IIW:n presidentille luovutettiin 
Kalevala-koru. 

 

Teksti  BD Hannele Karhunen, kuvat Kari Asp ja Hannele Karhunen 

 

 



 

 


