
                                                                            

 

European Meeting Bristol 3-5.9.2015 

Euroopan Inner Wheel-maiden edustajat kokoontuivat tänä vuonna kauniissa Bristolin kaupungissa Iso-

Britanniassa www.bristol.uk 

 

Ensimmäinen kokouspäivä alkoi, kun saimme tiiviin ja mielenkiintoisen tietoiskun Bristollin pormestarilta 

Clare Champion-Smithiltä. tehtävä on seremoiniallinen, mutta vaatii hoitajaltaan sitoutumista yhdeksi 

vuodeksi. http://www.innerwheel.co.uk/ 

http://www.bristol.uk/
http://www.innerwheel.co.uk/


 

IIW:n presidentti Charlotte de Vos kertoi, että European meeting-ajatus tuli todelliseksi, kun Intian 

määräyshalukkuus alkoi tulla enemmän esille. Samalla sovittiin, että kokoontumiset ovat vapaamuotoisia. 

 

 

 

Ruotsin past Board Director Christine Berggren kertoi meille projektistaan Zimbabween. Hän oli tähän 

mennessä jo saanut varoja, jotta hankitaan nuorelle vuohi. Vuohen hinta on 22 €. Suomen edustajat 

annoimme rahat yhteen vuoheen.  

 http://herzimbabwe.co.zw/2015/07/the-inner-wheel-women-in-service/ 

Charlotte de Vos alustuksessaan korosti yhteistyön tärkeyttä aivan kaikkien kanssa. Hän myös korosti, että 

Inner Wheel on nimenomaan kansainvälinen palvelujärjestö. www.internationalinnerwheel.org 

 

Phyllis Charter (vas.), Clare Champion-Smith (kesk.), 
Christine Berggren(oik.)

http://www.internationalinnerwheel.org/


Kööpenhaminan Conventionista kertoi Lene Kruger Schade, järjestelyt sujuivat hyvin ja päätösjuhla kertoi 

todellisesta yhteenkuuluvaisuudesta ympäri Inner Wheel-maailman. 

www.iiwconvention2015.com/  

Äänestys puhutti kuitenkin, pitääkö käyttää näin paljon aikaa lisäysten ja ehdotusten kanssa.  

 

Maapallolla on nyt 103 Inner Wheel –maata. Joissakin maissa jäseniä ja klubeja on runsaasti, mutta on 

myös yhden, kahden klubin maita. Kaikki ovat yhtä tärkeitä.  Tärkeänä pidettiin myös IIW:n raporttien 

käsittelyä KN:n kokouksissa. www.internationalinnerwheel.org 

 

Gertie Munro kertoi Tsekin ensimmäisen IW-klubin perustamisesta. 

http://www.internationalinnerwheel.org/iw-club-morava.html 

 

Board Director Nelly Bratoeva kertoi Europea-klubeista. Keskustelua käytiin ja erilaisia ajatuksia 

pohdiskeltiin. Monelle asia oli uusi ja kiinnostusta selvittää asia kunnolla, oli monen puheenaiheen tärkein 

sisältö. 

 

Yhdistyneitten Kansakunnan eri toimipisteissä ovat IIW:n edustajat, joilla on oikeus osallistua kokouksiin. 

http://www.internationalinnerwheel.org/representatives-at-the-un.html 

 

Koska kaikki Euroopan maat, Ranskaa ja Islantia lukuun ottamatta, olivat paikalla, todella paljon mietittiin 

jäsenmäärän vähenemistä ja vanhenemista. 

 

 Erilaisia ideoita esiteltiin: 

- Kahden, kolmen klubin yhteinen hanke, joilla voi esim. tehdä pienet herkkupussit sairaille lapsille. 

Näin saa hanke julkisuutta mm. lehti- ja radiojuttuja, herättää kiinnostusta ja klubiin voi tulla uusia 

jäseniä. 

- Open Forum, jolloin voi klubi kertoa toiminnastaan yleisölle.  Tällaisia on esim. Belgiassa järjestetty. 

http://www.internationalinnerwheel.org/
http://www.internationalinnerwheel.org/iw-club-morava.html
http://www.internationalinnerwheel.org/representatives-at-the-un.html


- mm. Kreikassa eri naisjärjestöt kokoontuvat yhteisiin tilaisuuksiin yhdistäen voimiaan 

- Gertie Munro Itävallasta oli tehnyt vuoden töitä kohta kohdalta ja näin oli perustettu ensimmäinen 

Inner Wheel-klubi Tsekin tasavaltaan. Hän kertoi, että innostus oli ollut tosi suuri ja jäseniä oli ollut 

helppo saada. Yhteinen päämäärä innosti. Hän kertoi, että vastaperustetun klubin ensimmäinen 

yhteinen avustuskohde on tukea vammaisurheilijaa Rion paraolympialaisiin 2016. 

 

 

 

Kuvassa on kokouksen osallistujia. Ahkerasti kuuntelimme toistemme mielipiteitä. 

Marja Kyrölä 

Inner Wheel Suomi presidentti 2014-2016  



 

 

 


