
 

 

European Meeting ja Nordic Meeting 10.-13.9.2019, 

Münster, Saksa  

Maanantaina 9. syyskuuta  

Tampereelta lähdimme Paunun bussilla, yhdeksän euron lipuilla, Tuijan kanssa 

Helsinkiin, josta Lufthansan koneilla Frankfurtin kautta kauniiseen vanhaan 

luostarikaupunkiin Münsteriin, eteläiseen Saksaan, lähelle Hollannin rajaa.  

Kassit huoneeseen ja illalliselle naapurirakennukseen. Koska aika on rahaa niin 

pohjoismaiset naiset kokoontuivat samaan pöytään ja siinä ruokailun lomassa 

pidettiin Nordig Meeting. Norjalaisten toivomuksesta tämä kokous järjestettiin ja 

keskustelun aiheena oli Nordic -kokouksien tulevaisuus. Päätettiin että 

tulevaisuudessa Nordic Meeting tullaan järjestämään Eurooppa-kokouksien 

yhteydessä samassa paikassa kustannuksien vähentämiseksi. Ensi vuonna siis 

Kreikassa.  

Norjalaiset haluavat selvittää myös onko Nordic Rallylla tulevaisuutta. He 

suunnittelevat NR:a vuodelle 2022, jossain kaupungissa Etelä- tai Länsi-Norjassa. 

Eurooppa Rallyyn Rotterdamissa oli lähdössä yksi norjalainen ja Tanskasta 28 

jäsentä. Ruotsalaisia ja suomalaisia ei tiettävästi osallistunut. Kaikkien 

skandimaiden jäsenten mielipide pitää selvittää, halutaanko Nordic Rallyjen 

jatkuvan?  

 
 



 

 

Tiistaina 10. syyskuuta  

44 inneriläistä 17 maasta aloitti kokouksen heti kello yhdeksän. Täsmällisiä ovat 

nämä saksalaiset. Alkutervehdysten ja käytännön ohjeiden jälkeen siirryttiin 

asialistan aiheisiin.  

Pikaisesti käytiin läpi Stavangerissa käsitellyt asiat. Eurooppalaisten IW maiden 

esittelyssä tuli selkeästi läpi yhteinen huoli jäsenmäärien kehittyminen ja/tai 

väheneminen. Uusia klubeja on perustettu vain muutama, mutta vähennystä on 

useita kymmeniä.  

Hallitustyöstä olisi tehtävä houkuttelevaa. Kuinka, miten saada osallistujia 

klubikokouksiin, tehtävien jakoa, miten kehitellä ja elävöittää toimintaa. Ystävyyttä 

ja aitoa välittämistä toisista. Nettikokouksia, yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, 

näkyvyyttä toimintaan...  Erityisesti painotettiin: PRESIDENTTI EI OLE KLUBI ja 

KLUBI EI OLE PRESIDENTTI. Jokainen jäsen on tärkeä.  

Yhteistyössä Rotarien kanssa on suuria eroja eri kulttuureissa. Intiassa yhteistyötä 

on enemmänkin mutta Euroopassa on monimutkaisempaa. Joissakin maissa ei 

oikeastaan ollenkaan. Parhaiten yhteistyö sujuu, jos Rotary-kuvernööri on nainen 

itävaltalaisen Gabriele Schrümpffin mukaan.  

Bulgariassa klubit ovat panostaneet lasten lukutaidon kehittämiseen 

oppimateriaalia hankkimalla. Lukutaidon kehittymistä on seurattu ja siirtymistä 

tasolta toiselle on palkittu. Toinen merkittävä kohderyhmä heillä on Eurooppaan 

pyrkivät pakolaiset, erityisesti naisten ja lasten olosuhteet. Myös Turkin ja Pohjois-

Kyproksen jäsenillä on näitä avustuskohteita.  

Monen tunnin istumisen jälkeen osallistuimme opastettuun kaupunkikierrokseen, 

joka päättyi vanhaan ”Altes Gasthaus Lewe” ravintolaan. Yli 400 vuotta vanha 

kestikievari oli erittäin viihtyisä paikka nauttia illallista.  

Keskiviikkona 11. syyskuuta  

Reippaasti heti kello 8.30 uusi IIW:n päätoimittaja/editori Kerstin kertoi 

tiedottamisen suunnitelmista tulevalle kaudelle. Tarkoituksena on julkaista netissä 

neljä kertaa vuodessa ”newspaper”. Jälleen kerran pyysi osallistuvia maita 

lähettämään kuvia ja juttuja lehtiin. Ajantasaisia tietoja jäsenten, klubien ja piirien 

määrästä hän kaipaili myös.  

Keskustelua oli myös termin ”International Inner Wheel” -käytöstä. Sitä ei saa 

käyttää tilaisuuksissa, jonka järjestäjänä on klubi, piiri tai kansallinen neuvosto. 

Vain IIW:n omissa tapahtumissa esim. konventio. Jäsenten käyntikorteissa on 
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Torstaina 13. syyskuuta  

Seuraavana aamuna kotiin Münchenin kautta mutkitellen. Osa kokousväestä 

jatkoi suoraan viikonlopuksi Eurooppa Rallyyn, Rotterdamiin. Matkaahan sinne oli 

vain 250 km.  

       

Kiitos ja näkemisiin Rodoksella!  



 

 

Jaipurin konvention ehdotukset:  

Määräaikaan mennessä oli ehdotuksia tullut 14 kpl. Suurimmassa osassa oli 
kuitenkin useita alakohtia. IIW oli lähettänyt 5 ehdotusta ja muita ehdotuksia oli 
tullut 9.Yleisiä aloitteita oli tullut 3. Monessa oli pieniä sanamuotojen hiomisia, 
mutta osa ehdotuksia oli täysin uusia ja sisälsivät konkreettisia muutosesityksiä  

IIW:n ehdotuksissa oli esim. sähköisen äänestyksen käyttöönotto 
postiäänestyksen sijaan. Tämä koskisi Governing Bodyn virkailijoita, Board 
Directoreita ja Editoria. Syynä muutokseen olisi äänestystulosten nopeus, 
tarkkuus, turvallisuus, edullisuus ja tehokkuus verrattuna postiäänestykseen.  

Muut ehdotukset, joita eri maat olivat lähettäneet, nousi esiin esim. Hollannin 
ehdottama ja Tanskan kannattama ehdotus, jossa past presidentti, presidentti, 
varapresidentti, rahastonhoitaja ja Constitutionin puhemies eivät saisi olla 
samasta maasta tai Kansallisesta Neuvostosta. Näistä maista ei myöskään saisi 
nimittää ehdokasta tämän viiden vuoden periodin aikana.  

Norja haluaisi muutoksia Constitutionin 5b-kohtaan. Siinä sanotaan, että jos 
jotakin ehdotusta on kahdessa peräkkäisessa Conventionissa ehdotettu ja hylätty, 
sitä ei voisi vielä seuraavassa Conventionissa esittää. Norja haluaisi poistaa 
edellisen osion ja on sitä mieltä, että monet ehdotukset ovat edellä aikaansa ja on 
epäreilua pysäyttää ehdotus ja antaa taas kuuden vuoden kulua.  

Belgian ja Luxemburgin ehdotuksessa esitetään muutoksia jäsenyyteen. 
Säännöissä sanotaan, että seuraavanlaisia 18-vuotta täyttäneitä a) naisia, joilla 
sidonnaisuus nykyiseen tai entiseen IW jäseneen, b) naisia, joilla sidonnaisuus 
nykyiseen tai entiseen Rotary-jäseneen, c) naisia, jotka on kutsuttu liittymään 
edellyttäen, että enemmistö kannattaa, voidaan kutsua jäseniksi.  

He ovat sitä mieltä, että jaottelu kolmeen kategoriaan on syrjintää ja tilalle pitäisi 
laittaa, että jokainen nainen, joka on 18-vuotta täyttänyt ja enemmistön 
hyväksymä, voidaan kutsua jäseneksi.  

Yleisissä ehdotuksissa Uusi Seelanti on esittänyt, että annettaisiin International 
Governing Bodylle mandaatti miettiä prosessia, jolla valittaisiin ja vahvistettaisiin 
International Inner Wheelille uusi nimi. Se julkistettaisiin vuoden 2024 
Conventionissa ja sillä huomioitaisiin Inner Wheelin 100- vuotisjuhlaa.  

Uuden Seelannin mukaan nimenmuutos antaisi IIW:lle mahdollisuuden siirtyä 
seuraavalle vuosisadalle. Se voisi myös sitouttaa ja rohkaista nuoria naisia 
liittymään maailman johtavaan naisjärjestöön.  

Tässä muutamia esimerkkejä Jaipuriin tulevista esityksistä ja aloitteista.  


