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International Inner Wheel 

 

 Runsas 40 vuotta  Inner Wheelin perustamisesta 
klubien määrän lisäännyttyä maailmanlaajuisesti 
nähtiin tarpeelliseksi luoda kansainvälinen 
organisaatio. International Inner Wheel perustettiin 
1967. Sen elimet ovat hallitus, Governing Body, 
jonka  ensimmäinen virallinen kokous oli 1967 ja 
yleiskokous, Convention, joka kokoontui ensi kerran 
1970. 

 



Governing Body 

 

 Hallituksen muodostavat vaaleilla valitut jäsenet, 16 
Board Directoria sekä virkailijat : presidentti, past 
presidentti, varapresidentti, rahastonhoitaja, 
sääntökomitean puheenjohtaja, jotka kaikki ovat 
entisiä Board Directoreita ja sihteeri.  



Kansainvälinen hallitus 2012-2013 



Hallituksen jäsenten valinta 

 

 Vuosittain pidetään vaalit, joihin ehdokkaiksi 
asetetaan henkilöitä, jotka ovat toimineet 
kotimaassaan Inner Wheelin eri tehtävissä 
klubitasolta kansalliselle tasolle saakka. Lisäksi 
edellytetään sujuvaa englannin kielen 
ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen taitoa. 
Tietysti  tarvitaan  myös kiinnostusta ja innostusta 
tehtävän hoitamiseen. Board Directorit valitaan 
vuodeksi kerrallaan, enintään kahdeksi vuodeksi. 
Monissa maissa, joissa halukkaita on paljon, 
ehdokkuus on rajoitettu yhteen vuoteen.  



 

 Virkailijoista vuosittain valitaan varapresidentti, joka 
seuraavana vuonna nousee presidentiksi sekä 
rahastonhoitaja. Sihteeriä lukuun ottamatta kaikilla 
hallituksen jäsenillä on äänestettäessä yksi ääni. 
Erityisesti korostetaan, että jäsenten tulee toimia 
puolueettomasti, aina järjestön kokonaisetua, ei 
kansallisia etuja ajaen. 

 



Toista vuotta hallituksessa olevat 



Hallituksen ja Board Directorien tehtävät 

 Hallitus kokoontuu tavallisina vuosina kerran, 
yleiskokousvuonna kaksi kertaa, toinen kerta juuri 
ennen yleiskokousta. 

 Molempina vuosina kun olin hallituksessa, 
ensimmäiset kokoukset lokakuussa pidettiin 
Englannissa lähellä Manchesteria Knutsfordissa. 
Kokouspaikka Mere Court, hotelli- ja 
kongressikeskus on viehättävä maaseutuhotelli. 
Käsiteltäviä asioita oli paljon, kokouspapereita tuli jo 
ennakkoon aikamoinen määrä, joihin meidän 
edellytettiin perehtyvän hyvin.  



Mere Court hotelli- ja kongressikeskus 





 

 Kokous muistuttaa jossakin määrin yhdistysten 
vuosikokousta: raportteja  mm. kuluneesta vuodesta, 
presidenttien toimintaan liittyvistä, talousasiat, 
budjetit, jäsenmaksun määrääminen,  lisäksi YK-
tarkkailijoidemme  raportit. Kansallisten edustajien 
raportit, jotka olimme saaneet ”kotiläksyiksi”, olivat 
erittäin mielenkiintoisia. Ne kertoivat, miten 
erilaisessa ja eriarvoisessa maailmassa Inner Wheel-
klubit toimivat.  

 



 

 Kehitysmaissa klubit esim. rahoittavat koulujen 
toimintaa, jopa perustavat niitä, hankkivat 
opetusvälineitä, järjestävät terveydenhoitoa ja 
pyrkivät estämään lapsityövoiman käyttöä. 
Kehittyneissä, korkean elintason maissa, joissa 
peruspalvelut hoidetaan verovaroin, tuetaan  mm. 
huumeiden vastaista työtä, avustetaan oman maan 
vanhuksia ja vammaisia sekä annetaan apua  
kehitysmaihin. 



Kokoushuone 





Ruokasali 



 

 Kokoukset ovat kolmipäiväisiä, ne kestävät 
aamuyhdeksästä viiteen, puoli kuuteen iltapäivällä. 
Oman lisänsä vuoden 2011 kokoukseen toi kevään 
2012 Yleiskokouksen ehdotusten läpikäyminen. 
Ehdotuksista keskusteltiin ja sovittiin yhteinen kanta 
kuhunkin kysymykseen.  

 



 

 Edelleen kaikkien Board Directorien oli 
valmisteltava ennakkoon esitys annetusta aiheesta, 
jotka liittyivät klubien jäsenmäärän kasvattamiseen, 
toiminnan monipuolistamiseen, 
ns.”ikuisuusaiheisiin”.  Epäilen, että samalla myös 
testattiin meidän kielitaitoamme, koska 
yleiskokouksessa jouduimme jokainen esittelemään 
yhden ehdotuksen. 



 

 Päivät siis olivat pitkät ja asiaa täynnä. Se, että 
englantia kuuli hyvin monella aksentilla, teki omalta 
osaltaan ymmärtämisen joskus vaikeaksi. Toisen 
vuoden kokouksen asialista oli lyhyempi ja niinpä 
ehdimme käyttää yhden iltapäivän vierailuun IIW:n 
päämajaan Altrinchamiin, jossa on oma 
toimistohuoneisto, sihteeri/administrator Elaine 
Hathawayn ”valtakunta”.  

 



IIW:n toimistolta 



Presidentti Carole ja minä 



Board Directorien oma tehtävä 

 Maailmassa on maita, joissa on IW-klubeja, mutta ei 
piirejä. Jokainen meistä sai tehtäväkseen pitää 
yhteyttä tällaiseen maahan.  

 

 Minä sain Itävallan 7 klubia. Se oli mieluista, sillä 
tunsin jo kaksi IW:n jäsentä, jotka olin tavannut 
Tampereella Euroopan kansallisten edustajien 
kokouksessa.  

 



 Otin yhteyttä wieniläiseen Gertie Munroon ja 
kerroin, että olimme mieheni ja minä syyskuussa 
tulossa päiväksi Wieniin Tonavan risteilyllämme ja 
ehdotin lounastapaamista. Gertie organisoi 
epävirallisen kolmen klubin lounaan, jolloin sain 
mukavasti tietoja eri klubeista. 

 Lokakuun kokoukseen piti tehdä jo ensimmäinen 
raportti. Syksyn mittaan sain eri klubien ohjelmat, 
joista seuraavaan helmikuun raporttiin tuli runsaasti 
materiaalia. Kaikkiaan kolme raporttia oli 
kumpanakin vuonna lähetettävä päämajaan. 



 

 Maaliskuussa 2012 sain kutsun Graz Uhrtürm-
klubin Charter-juhlaan. Matkustin sinne Wienin 
kautta, jossa samaan aikaan oli maailmanpresidentti 
Catherine Refabert vierailulla. Sain myös kutsun 
kolmen wieniläisklubin presidentin kunniaksi 
järjestämään lounastilaisuuteen. Siellä tapasin 
jälleen lisää klubien jäseniä. Charter-juhla 
seuraavana päivänä Grazissa oli kaikin puolin 
arvokas.  

 



 

 Presidentti Catherine oli tietenkin kunniavieras. 
Jäsenet näyttivät kovasti nuorilta ja innostuneilta.  
Yhdessä edellisen Board Directorin Ruth Beausiren 
kanssa jaoimme jäsenmerkit. Juhlan jälkeisenä 
päivänä pidetyssä kokouksessa presidentti Catherine 
piti voimakkaan puheen ja kehotti klubeja piirin 
perustamiseen. 



Graz Uhrthurm -klubin Charter-juhla 3.3.2012 



 

 Kolme pontevaa jäsentä alkoi valmistella piirin 
perustamista. He pitivät informaatiotilaisuuksia 
piiriorganisaatiosta, taloudesta, toiminnasta. Klubit 
saivat ”sulatteluaikaa”,  jonka jälkeen heidän oli 
päätettävä liittymisestä piiriin.  

 



 Useimmat klubit olivat heti myönteisellä kannalla, 
jokunen epäröi ja yksi kieltäytyi kokonaan. Otin 
sitten yhteyttä Constitution Chairman Normaan, 
joka totesi, ettei yksikään klubi voi jäädä pois. No se 
sitten johti monien ko.klubin jäsenten eroon ja 
lopulta klubin lopettamiseen. Myötämieliset klubin 
jäsenet liittyivät toiseen klubiin.  

 Helmikuussa 2013 piiri 192 virallisesti perustettiin ja 
kolme valmisteluaktivistia valittiin avaintehtäviin: 
Ceja Gregor-Hu puheenjohtajaksi, Gabriella Schrümf 
varapuheenjohtajaksi ja Gertie Munro sihteeriksi. 





 

 Kun oma kauteni hallituksessa jo päättyi, 
järjestettiin syyskuussa 2013 Salzburgissa piirin 192 
Charter-juhla kaikin tavoin arvokkaasti ja hienosti. 
Hannele Karhunen ja minä olemme kutsuvieraina. 
Minäkin sain kiitokset, kukkasen ja lahjan, vaikka 
osuuteni piirin syntyyn oli hyvin vähäinen. 

 



Kiitoksien aika! Puhujana puheenjohtaja Ceja 
Gregor-Hu, kolmas oikealta varapuheenjohtaja 

Gabriele Schrümpf, äärimmäisenä vasemmalla 
piirin sihteeri Gertie Munro.  



Yleiskokous eli Convention 

 

 Jos kansainvälinen hallitus on toimeenpaneva, niin 
yleiskokous on lakia säätävä elin. Siellä päätetään 
Inner Wheelin säännöistä eli Constitutionista. 

 Yleiskokous pidetään joka kolmas vuosi. Se on suuri, 
keskimäärin noin 2000 osanottajaa käsittävä 
kansainvälinen tapaaminen. Vuoden 2012  
järjestyksessä 15. yleiskokous kokoontui 
Istanbulissa, Turkissa. 

 



Istanbulin yleiskokous, Convention 2012 

Kongressikeskus 



 Yleiskokousten ohjelmissa on perinteisesti näyttävät 
avajaiset ja päättäjäiset, erilaisia seminaareja ja 
tärkeimpinä business sessionit, joissa käydään läpi 
sääntömuutosehdotukset. Muita käsiteltäviä asioita 
ovat erilaiset raportit, hyväntekeväisyyskohteesta  
päättäminen ja seuraavan Conventionin paikan 
julkistaminen.  

 Tiiviiden kokouspäivien ohella on iltaohjelmaa 
viirien vaihtoineen, Hospitality eveningeineen ja 
gaalaillallisineen.  Kolme kokouspäivää ovat 
virallisille kokousedustajille todella työntäyteiset. 

 



Board Directorit lavalle saapuneina 



Yleiskuva avajaisista 



Presidentti Catherine Refabert sytyttää IW-liekin 



 Miten päätökset yleiskokouksessa syntyvät?  Hyvissä 
ajoin on jokaiseen maahan ja klubiin lähetetty 
vihkonen, johon on koottu kaikki kokousta varten 
tehdyt ehdotukset, niin klubien lähettämät kuin 
Hallituksenkin tekemät. Niihin oletetaan 
klubilaisten perehtyneen ja virallisten edustajien 
saaneen äänestysohjeet. 

 Ensin ehdotuksen tekijäklubin tai Hallituksen 
edustaja lukee ehdotuksen, johon 
kannatuspuheenvuoron esittää toinen edustaja. Sen 
jälkeen alkaa yleinen keskustelu, jossa 
puheenvuoron pituus on kaksi minuuttia. Ja siitä 
pidetään tarkkaan huoli! 

 



 Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, alkaa 
äänestys. Etukäteen viralliset edustajat ovat saaneet 
lippuvihkon, joihin on merkitty äänimäärä. Ennen 
äänestystä ilmoitetaan, minkä värinen lippunen 
tarvitaan, mikä numero siihen laitetaan, ja 
ruudukkoon kirjoitetaan äänimäärä joko puolesta tai 
vastaan. Sen jälkeen kerätään äänestyslipukkeet 
riveittäin koreihin kuin kolehti konsanaan. Salin 
sivuilla istuvat ääntenlaskijat aloittavat työnsä. 
Kokous jatkuu ja laskemisen valmistuttua tulos 
julkistetaan. 

 



 Näyttämön edessä molemmin puolin 
puhujakorokkeet, joista ehdotusten esittely- ja 
kannatuspuheenvuorot esitettiin 

 



Äänestyslipukevihko 
ja ääntenlaskenta. 



Äänestystuloksen julkistaminen. 



 Tästä menettelystä on paljon keskusteltu. Sitä 
pidetään hitaana ja vanhanaikaisena, mutta 
sähköisen tai modernimman kehittäminen on 
vaikeaa.  Syynä on se, että edustajilla on niin kovin 
erilainen äänimäärä. Klubin edustajalla on yksi ääni, 
kuten on myös kansainvälisen hallituksen jäsenillä, 
heillä myös pakko äänestää yhdenmukaisesti. Klubit 
voivat valtuuttaa kansallisen edustajan käyttämään 
äänivaltaansa, jolloin yhdellä edustajalla voi olla 
enintään 75 ääntä.  

 Toistaiseksi ei muutosta ole näköpiirissä. 

 



 Sääntömuutokset ovat usein aika vähäisiä, mutta 
toisinaan hyvinkin perustavanlaatuisia. Istanbulissa 
merkittävin oli muutos jäsenperusteissa. Niitä 
yksinkertaistettiin kolmeen: yhteys Rotareihn, 
yhteys Inner Wheeliin ja kolmantena 
kutsumismenettely ilman edellä mainittuja 
yhteyksiä. Asia oli ollut pitkään esillä ja äänestyksen 
tulos yli 2690 puolesta, 257 vastaan osoitti, että aika 
oli kypsä. Tulos saikin aikaan raikuvat aplodit. Viime 
keväänä Kööpenhaminassa ehdotettiin Board 
Directorien määrän vähentämistä kymmeneen. 
Ehdotus ei vielä mennyt läpi. 

 



Kansainvälinen hallitus 2011-2012 Istanbulissa juhlaeleganssissaan 



 

 Kaiken kaikkiaan kaudet kansainvälisen hallituksen 
jäsenenä olivat hyvin mielenkiintoisia 
näköalapaikkoja hienoon järjestöömme ja sen 
monipuoliseen työhön. Tapasin paljon fiksuja 
jäseniämme, monien kanssa on pidetty yhteyttä 
sähköpostitse. Eikä varmaan vähäisintä ole se, että 
englannin kielen käyttöni parantui, luullakseni aika 
tavalla. 

 




