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Nordig Meeting tänä vuonna oli täynnä epävarmuutta ja jopa jännitystäkin. Suomi pysähtyi 

mielenilmauksen takia, mm. bussit, junat ja raitiovaunut eivät liikkuneet. Lentokentälläkin oli klo 11-13 

työnseisaus. 

Sähköpostiliikenne Suomen ja Islannin välillä oli vilkasta. Torstaina 17.9 saatoin kuitenkin ilmoittaa, että 

olemme sittenkin tulossa, mutta saapumisaikataulu on yhä avoin. Lentokentältä lähetin viimeisen viestin; 

”Tulemme ajoissa, kone lähtee”. 

 

Huikealta näytti Islannin rannikko lentokoneen ikkunasta. Ikkunasta näkyi niin edellisen talven 

tulivuorenpurkauksen synnyttämä uusi järvi kuin jäätikkövirratkin. Alue on asumiskelvoton, mutta lampaita 

voi rinteillä nähdä. 

 

Meitä oltiin vastassa lentokentällä. Matkalla katsottiin Islannin karttaa. Tiheimmin asutulla alueella näkyy 

teitäkin runsaasti. Koko Islannissa on n. 320 000 asukasta, joista maahanmuuttotaustaisia on n. 20%. 

Kuulimme myös, että islantilaisia käy työssä Norjassa öljynporauslautoilla. He ovat 2 viikkoa työssä ja viikon 

kotilomalla.  



Ensimmäisenä iltana tutustuimme vanhaan islantilaiseen rakkaustarinaan ja perinneasumiseen (museo). 

 

 

 

19.9.2015 alkoi Nordig Meeting. Kuvassa osallistujia Islannista, Kaija Suomesta, Kerstin Ruotsista, Lena 

Tanskasta, Kristjana ja Jana Islannista, Soffia pöytäkirjanpitäjänä Islannista, Britt-Johanne Norjasta ja 

edustaja Islannista sekä Helene Norjasta. 

Aluksi luettiin Tanskan kokouksen pöytäkirja. Todettiin ISO:n tehtävän olevan hoitaa yhteyksiä 

ystävyysklubeihin. Tehtäviin kuuluu myös kertoa päämajaan, mitä klubi tekee 10.1. 



Avustuskohteista kertoi joka maan edustaja. 

Tanskalla on edelleen projektina Grönlannin lapset vielä 2 vuotta. Tanska avustaa myös Thaimaassa 

osallistumalla sairaalakustannuksiin. 

Islanti on avustanut oman maan pelastustiimiä sekä Nepalia. 

Ruotsin projekti huumekoirat, heillä on 58 koiraa koulutettu ja 23 koiraa on palveluksessa.  

Heillä on myös Happier Future  3:n vuoden projekti. 

 

Suomi on avustanut Malawia, ja jatkaa ”Koulutus elämään”-säätiön avustamista. Myös yli 40 huumekoiraa 

on kustannettu Tullille. 

Norjalla on edelleen Fistula-projekti, jossa autetaan nuoria naisia Etiopiassa, projekti kestänyt jo  6-7 

vuotta. Klubeilla on omat projektinsa. 

 

 

Kööpenhaminan Convention keskusteltiin myös. Äänestysmenetelmän todettiin olevan vanhanaikaisen. 

Esimerkiksi Bulgaria, Romania ym. haluavat perustaa paljon klubeja, jotta saa ääniä äänestyksiin.  

Pohdittiin, voiko NM esittää jonkin ehdotuksen, jolla äänestysmenetelmää voitaisiin kehittää. Ehdotukset 

pitää lähettää syyskuun loppuun mennessä 2016. Mietimme myös, pitäisikö IIW:n presidentin tehtävän olla 

2-vuotinen. Sovimme, että tästä keskustellaan seuraavalla kerralla. 

Islannissakin pohdittiin, miten saa uusia jäseniä. Tämä ajatus esitettiin, jos kutsut uuden jäsenen niin kutsu 

myös hänen ystävänsä. 

Islannissa suhde rotareihin on tärkeä. Joulupäivällinen on yhdessä rotareiden kanssa. 

Sovimme myös, että jos löytyy joku yhteinen hyvä projekti, sitä voidaan tukea. 

 



 

Nordig Meeting päättyi yhteiseen päivälliseen. Alla on matkan varrelta Blue lagoonille pari kuvaa. 

 

Tässä manner eroaa, tumma on laavatuhkaa. 

 

Höyryn ja mudan sekoitusta tulee suoraan syvältä maan sisältä. Lämpöä on 100 astetta. Laava on erittäin 

liukasta kävellä. 



Kun otin kuvia, tuuli oli kovaa, etunojassa sai kävellä, jotta pääsi eteenpäin. Samalla myös satoi, joten 

hiusten laitto oli mennyt aivan hukkaan. Kampaus muistuttikin lähinnä peikkojen perustyyliä. Seuraavalla 

pysähdyksellä saikin sitten kuivatella vaatteiden lisäksi myös hiukset ja silmälasit. 

Seuraava Nordig Meeting on Suomen vastuulla. Aikataulu on kuitenkin vielä avoin. 

 

Marja Kyrölä 

 


