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Valmistautuminen Conventioon oli alkanut jo marraskuun lopussa, kun sain pyynnön IIW:n 

maailmanpresidentiltä Abha Guptalta tulla pitämään puhe Conventiossa. Pakko oli tuumia pari päivää. 

Lupauduin kuitenkin, olihan pyyntö todella imarteleva ja pienelle Suomelle tärkeä. Puheen tai esitelmän 

aiheesta ei vielä kerrottu mitään. Luulin siis saavani itse päättää aiheesta. 

Helmikuun alussa sain aiheen: Vision 2024 "MAKING CLUBS AND DISTRICTS EFFECTIVE & VIBRANT ". Miten 

klubien ja piirien toimintaa saadaan tehokkaammaksi ja elävämmäksi? Tämä oli tuttu aihe, koska asiasta 

keskustellaan niin klubeissa kuin piirienkin tasolla jatkuvasti. Aikaa oli 4 minuuttia, siihen siis piti tiivistää 

ajatukset. Onneksi sain tietää, että kuvamateriaalia voi käyttää. 

Nettisivulla onkin sekä esitys, että Pover Point esityksestäni. www.innerwheel.fi 

Matka Kööpenhaminan alkoi keskiviikkonan 6.5 Helsingistä ja samana päivänä alkaen klo 14 alkoi ”Vision 

2024”.   

Esitelmöitsijöitä oli yhteensä 12 eri maista, Intia oli eniten edustettuna. 

 Omassa esitelmäryhmässäni, joka oli ensimmäisenä, oli edustajat Italiasta, Suomesta, Australiasta ja 

Intiasta. Esityksen pitäminen oli toki myös jännittävää, vaikka oli valmistautunut hyvin. Kaikki, niin teksti 

kuin PP, oli pitänyt lähettää etukäteen. Lopulta latasin oman PP:ni muistitikulta, ei se sittenkään ollut 

valmiina kuten ohjeissa oli. Pakko on myöntää, olo oli hyvin helpottunut, kun oma osuuteni oli heti ohi. 

 

Seuraavana päivänä oli ensimmäisenä upeat avajaiset. Oli sykähdyttävää  nähdä lippujen saapuminen ja 

IIW:n presidentin tervehdys. Isolla screenillä vuoronperään esiteltiin kaikkien osallistujamaiden liput ja 

delegaatiot. Suomesta meitä oli 11. 

http://www.innerwheel.fi/


 

Abha Gupta esitteli kaikki Boardin jäsenet sekä muut hallinnon edustajat. Näin nimi sai henkilön. 

Kulttuuriesitysten jälkeen oli mielenkiintoisia puhujia, joista eniten jäi mieleen Lene Espersenin tarina 

omasta taustastaan ja työstään politiikassa myös ministerin tehtävässä. 

Kun aamulla saavuttiin hotelli Tivolin aulaan, vedettiin punaista mattoa katetusta ulkotilasta aina juhlatilan 

takaseinään asti. Iltapäivällä selvisi miksi. Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa Prinsessa Benedicte saapui ja 

kastoi uuden Inner Wheel-ruusun. Ruusu on kauniisti kerrottu, vaaleanpunainen ja monivuotinen, joten se 

voidaan istuttaa ruusupenkkiin. Ohjeesta luin, että leikataan vasta maan sulattua, joten sen pitäisi pärjätä 

Suomessakin. Näitä ruusuja kuitenkin voi saada vasta syksyllä, vielä eivät olleet myynnissä. 

Tervehdyksen toi myös Intiasta IIW:n past president Minna Kapur (noin 90-vuotias). 

   

Avajaisissa oli Intiasta naisten esittämä perinteinen tanssi ja Tanskasta saimme tavata itsensä Hans 

Christian Andersenin sekä hänen satujoukkonsa.  

Avajaisten jälkeen alkoi äänestäminen kaikista sääntömuutosehdotuksista ja –lisäyksistä.   

Jokainen äänestykseen oikeutettu sai kuittausta vastaan äänestyslipukkeet, joihin sitten merkittiin sääntö- 

tai lisäyksen numero ja äänien määrä puolesta tai vastaan. 



Yhteenvetoa äänestysten tuloksista: 

Ehdotus 1. Past IIW president ei voi olla enää ehdokkaana Inner Wheel Governing Bodyyn. 

Ehdotus  ja lisäys 2. Rahastonhoitajalla pitää olla riittävät tietotekniikan- ja kirjanpitotaidot tehtävän 

hoitamiseen. 

Ehdotus ja lisäykset 3. BD:n määrä pysyy edelleen 16 ehdotetun 10 sijasta. Ehdotuksessa esitettiin myös, 

että 10 BD:n paikasta kahdelle suurimmalle maalle varataan 2 paikkaa. Loput 8 menevät äänestyksen 

mukaan. Tämä olisi merkinnyt, että pienet maat, kuten esim. Pohjoismaat, olisivat menettäneet paikan 

BD:ssä. Emme olisi pärjänneet enää äänestyksessä. Tämä ehdotus kumottiin vielä tällä kertaa ( puolesta 

1875, vastaan 1995). 

BD:lla on edelleen jokaisella 1 ääni, samoin BD:n määrän alentaminen 12 ei saanut tarpeeksi kannatusta. 

Ehdotus 4. BD:t äänestetään edelleen joka vuosi. 

Endotus 11. Tämä ehdotus oli tärkeä pienille maille. Hyväksyttiin, että 10 naista voi jo perustaa uuden IW-

klubin. 

Endotus 12. Jäsenä voi kuulua vain yhteen IW-klubiin. Tämä ei ole ongelmana oikeastaan muualla kuin 

isoissa IW-maissa, joissa jäsenyys on myös tapa nousta yhteiskunnan portaita ylöspäin. 

Ehdotus 18. Tämä ehdotus hylättiin. Jäsen voi siirtyä klubista toiseen, mutta ei siirtyä uuteen tehtävään 

ennen kuin on ollut vuoden jäsenenä uudessa klubissa. Tämä on ollut suuri ongelma erityisesti  Intiassa. 

Muut äänestyksessä olleet ehdotukset ja lisäykset eivät vaikuta Suomen Inner Wheelin toimintaan. 

Intialaisia oli Conventiossa yhteensä lähes 300. Intia on myös suurin maa järjestössämme, siellä on jo n. 

26 000 jäsentä ja joka vuosi tulee n. 1600 uutta jäsentä. Intia olisi halunnut itselleen BD:sta varmasti yhden 

paikan ja Saksalle tai Iso-Britannialle toisen, riippuen kummalla on enemmän jäseniä kesäkuun lopussa.  

Intia halusi myös DB:n määrän pudotettavaksi 10. Tällä kertaa Intia ei voittanut, mutta ehkä jo seuraavalla 

kerralla. 

Torstaina 7.5 äänestysrupeaman jälkeen oli tutustumiskohteet vuorossa. Minut oli ”arvottu” tutustumaan 

Kööpenhaminan turkisosuuskuntaan www.kopenhagenfur.com.  Osuuskunnassa hoidettiin lähinnä 

minkkien luokittelu ja lajittelu sekä kauppa.  Kaupankäynti oli perinteistä huutokauppaa 2 kertaa vuodessa. 

Minkinnahkoja oli nähtävissä satoja tuhansia ja rahaa osuuskunnan kautta kulki 28 milj. dollaria, ei siis 

mitään ”nappikauppaa”. 

http://www.kopenhagenfur.com/


 

 

Yläkuvassa meitä oli lähes 800 IW-ladyä kuuntelemassa mielenkiintoista tarinaa osuuskunnan syntymästä 

aina nykypäivään asti. Videossa näimme, kuinka kansainvälistä ostajaa huutokauppatilaisuudessa on. Alla 

on kuva ”minkinnahkakuutioista”, joihin nahat lajitellaan mm. sukupuolen, värin ja koon mukaan. 

Työntekijöitä on n. 350, osa työskentelee sesonkikausina, työtä on kolmessa vuorossa. 

Lopuksi Convention oli työntäyteinen, mutta samalla mielenkiintoinen kokemus. Aamusta iltaan olin 

kokouspaikalla yhdessä Maija-Leena Virta-Kankaan kanssa. Koko ajan oli tapahtumaa ja tietoa IW:n 

toiminnasta sai valtavasti lisää. Samalla tutustuin uusiin ihmisiin ympäri maapalloa.  

IIW:n presidentti Abha Gupta piti puheenjohtajana erittäin hyvin ohjat käsissään. Aikataulu ja ajankäyttö 

piti ehdotuksia ja lisäyksiä esiteltäessä ja puheenvuoroja pidettäessä. Jos puheenvuoro oli liian pitkä, 

mikrofonin ääni katkaistiin. 

Tanskan IW:n Solveig Bisgaard piti Conventionin aikataulusta tarkasti huolta. Aikataulussa pysyminen on 

erittäin tärkeää 2700 naisen kokouksessa, jossa tavataan tuttuja.  



Conventionin päätteeksi kerrottiin seuraavan Conventionin paikka. Se on Melbourne, Australia kolmen 

vuoden kuluttua 2018. Alla on linkit, joista voi käydä seuraamassa ja tutustumassa Melbourneen ja 

Coventionin valmisteluun. 

 http://innerwheelaustralia.org.au/main/index.asp 

http://www.innerwheel.dk/userfiles/file/2014-15/Invitation_IWA_Convention-2018.pdf 

 

Lisää voi lukea www.internationalinnerwheel.org  ja IIW:n facebook-sivuilta. Molemmista löytyvät niin 

Vision 2024 esitykset kuin valtaisa kuvamateriaalikin ja paljon muuta. 

 

Marja Kyrölä 

Suomen KN:n presidentti 2014-2016 
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