
IIW:N Presidentti Erna Fandalin puheet Lahden Rallyssä  

 
 
Puhe 29.10.2005 

 

Kiitän kutsusta saapua Lahden Rallyyn.  Olen aikaisemmin ollut pohjoismaisissa 

Ralleissa Helsingissä ja Turussa, mutta Lahdessa tämä on ensimmäinen kerta, joten 

tämä vierailu ilahdutti minua kovasti. 

 

Kansainvälisen Inner Wheelin työvaliokunta lähettää lämpimät tervehdykset ja toivoo 

miellyttävää Rallya. 

Inner Wheel on yli 80 vuotta vanha, huomattava ikä, jos ajattelee ihmisen ikää, mutta 

organisaatioksi kuitenkin varsin nuori. 

 

Vaikka organisaation on nuori on Inner Wheel muuttunut yhteiskunnan mukana 

jokaisessa maassa.  On sanonta, että jollet muutu ajan mukana et pysy ajanmenossa 

mukana.  Kuitenkin, me täällä Pohjolassa emme aina hyväksy tai ole samaa mieltä 

maapallon toiselta puolelta olevien kanssa – tässä meidän kansainvälinen 

ymmärtämyksemme joutuu joskus koetukselle. 

 ajan mukana et pysy ajanmenossa mukana.  Kuitenkin, me täällä Pohjolassa emme 

aina hyväksy tai ole samaa mieltä maapallon toiselta puolelta olevien kanssa – tässä 

meidän kansainvälinen ymmärtämyksemme joutuu joskus koetukselle. 

 

Inner Wheelin päämäärät ovat olleet samat nämä reilut 80 vuotta.  Päämääriämme ei 

pitäisi vain mainita juhlapuheissa – niillä pitäisi olla todellinen  tarkoituksensa meille 

jokaiselle. 

 

Ystävyys ja henkilökohtainen palvelu ovat tärkeitä meille, mutta kaikkein tärkein 

päämääristämme on kansainvälinen ymmärtämys.  Kansainvälinen ymmärtämys on 

ehdottomuus, jos toivomme maailmaan rauhaa.  Jos emme tunne maiden kulttuuri ja 

aineellista taustaa emme voi ymmärtää ihmisten reaktioita eri asioihin.  Apumme ja 

palvelumme muille on tultava sydämistä. 

 

Käyttäkäämme tukiverkkoamme ja auttakaamme yhdessä niitä, jotka eivät ole niin 

onnekkaita kuin me – oppikaamme toisiltamme. 

 

 
Pthe 30.q0.2005 

-Inner Wheel –(tukiverkko ja valtamerellinen mahdollisuuksia0auttaa niitä, jodka 

eivät olå yhtä onnekKaita kuin(me. 

�Kansainvälisejä organhsaationa meillä on mahdollisuuksia, jotia koen 

felvollisuudeksemme käyttää.  Konsultoiva asemamme Ecococissa antaa meille 

joitakin näistä mahdollksuuksista, mut4a oo kuitenkin rajoitujsia, esim. se ettemme 



voi äänestää.  Meidä. täytyy keskittyä$niihin mahdollisuuksiin jotka meille on 

anne4tu, e2ityise{ti vaikuttaa kun se on m`hdollista. 

Miljoonat ihmiset kerjäävät apua.  He tarvitsevat kaikkea sitä, mikä on meillä 

itsestäänselvyys, kuten vettä, ruokaa, vaatteita ja taloja.  En usko, että edes pystymme 

käsittämään maailmanlaajuiset tarpeet, jotka valitettavasti vielä kasvavat päivittäin. 

 

Tosiasia on, että joka vuosi avuntarvitsijoita on enemmän kuin auttajia.  Väkiluvun 

räjähdysmäinen kasvu ryöstäytyy käsistä- etenkin juuri niissä maissa missä apua 

eniten tarvitaan. Jos tätä asiaa ei saada maailmanlaajuisesti järjestykseen, niin kaikki 

yrityksemme kaikilla tasoilla ovat hedelmättömiä. 

Kansainvälisenä järjestönä meillä on fantastinen mahdollisuus tarjota apua 

tarvitseville ja myös vaikuttaa huono-onnisempiin kanssa sisariimme, jotta he 

tekisivät vaihtoehtoisia sosiaalisia päätöksiä, esim koskien perheen lapsilukua.  

Informaatio ja tieto hygieniasta ja ravitsemuksesta ovat tärkeitä alueita kohdistaa 

yrityksiämme auttaa.  Tämä on haaste, jota emme voi sivuuttaa. 

 

Se apu, mitä Inner Wheel antaa, suoraan ongelma-alueille, ei saa suuria otsikoita, 

mutta tämä apu on tärkeää.  Joka puolella maailmaa, missä apua tarvitaan, Inner 

Wheel lahjoittaa ruokaa, koulu-lounaita, koulupukuja ja muita vaatteita.  Voisin 

jatkaa loputtomiin listaten erilaisia Inner Wheelin projekteja. 

 

Meidän pitäisi tuntea enemmän ylpeyttä järjestöstämme, koska sen merkitys monille 

ihmisille on äärettömän suuri. 

 

Kun joku katastrofi iskee, menee suurin apu infrastruktuuriin, sairaaloihin, kouluihin, 

kuljetukseen, jotka kaikki ovat tärkeitä.  Kuitenkin, joka päiväiset tarpeet kuten 

puhdas vesi, ruoka, maito, vaipat, liinavaatteet, vaatteet jne eivät saa niin paljon 

painoarvoa, mutta tässä Inner Wheelillä on suuri merkitys.  Toki voimme myös 

rahoituksella tukea, jos sitä tarvitaan. 

 

Meidän ei pidä unohtaa, että juuri nuo pienet asiat ovat äärettömän tärkeitä. 

Ollessani IIW:n varapresidentti olin Inner WheelinYK:N edustajien koordinaattori.  

IW:llä on kaksi edustajaa New Yorkissa, Genevessä ja Wienissä. 

Kartutin syvyyttä tietoihini niistä alueista joihin Inner Wheel on todella sitoutunut: 

Ihmisoikeudet naisille. 

Lasten kasvatus ja mahdollisuudet 

Vanhusten elinolosuhteet ja turvallisuus vanhalla iällä 

Huumeet.  Mitä voisimme tehdä, että tällainen liikenne loppuisi? 

HIV/AIDS-jotka ovat vaikeuttaneet naisten ja tyttöjen tilannetta erityisesti Afrikassa 

ja Lounais-Aasiassa.  Aidsin leviäminen on maailmanlaajuinen ongelma, se koskee 

meitä kaikkia. 

 

YK:n vuonna 2003 julkaiseman raportin mukaan 5 miljoonaa ihmistä kärsii aidsista.  



Maailmanlaajuisesti niitä, jotka elävät HIVin kanssa oli vuonna 2001 35 milj ja 2003 

38 eiljoonaa. Yli 20 milj. éhmistä on kuollut siitä lähtien kun ensimmäinen AIDS 

tapaus havaittiin 1981.  Täià on pelottavaa.  Kuitenkin – monin verroin enemmän$on 

niitä , jotkq kärsivät nälästä0tai aliravitsemuksesta. 

Edusdqjillamme YÏ:ssa on paljon tärke¤tä työtä tehtävänä. Naiset ja(tytöt- 

jotka enimmäkseen vastaaöat lapsmsta- givàt saa mahdollisuutta opiskeluun, tämä 

va)kuttaa taas siihen, etTà emme voi odottaa yhteiskunnan missä he elävät 

kehittyvän.  He tarvitsmvet apuamme ja tukeamme *a meillä kaikilla on vastuu siitä 

mihin suuntaan kehitämme maailmaa. 

 

Väkiluvun räjähdysmäinen kasvu on suurempi ongelma, maailman asukasluku kasvaa 

250.000 joka päivä.  Tämä on pelottava ajatus, kun tiedämme, että vesi ja ruuan 

saanti eivät lisäänny samaa tahtia. 

Tämä ongelma on vielä avoin ja ratkaisematta.  Paljon puhutaan, mutta tulokset ovat 

vähäisiä. 

 

Tämän päivän hektisessä yhteiskunnassa on Inner Wheelillä kuten muillakin 

organisaatioilla ongelmia uusien jäsenten värväämisessä.  Inner Wheelille Euroopassa 

on yht'ys Ro4areihin tullQt ongelmaksi, m)ksi$on näin?? Emmekö /le uarpeeksi 

informoifeet votentiaalisia jäseniämme, miksi tämä side0on klemassa ja luultavasti 

tulee olemaan monia vuosia eteenpäin. 

MEmme ole eurooppalainej orgaNis!atio, olemme kansainvälinen namsven 

organisaatio ja Meillä mn melko lailla muita áspektejq, j/idmn k`nssa teemme 

töitä,`kuin rotardilla. 

 

Se toshasia,e ttä Rotary nauttii suuresta määrästä èyvää 4ahtoa jiiss¤ 

maailmankolkissa missä itsenäinen naisorganisaation olisi pelkkää ut• piaa, on ollut 

tärkeä syy siihen ,että nyt meillä on Inner Wheel!klubeja sellaisissa maissa missä alun 

qerkn tämä olisi ollut mahdotonta. 

 

Auttava käsi näil



e maillg oli{i ollut mahdoôonta, joLlgi meillä olisi ollut IW-klubeja siellä.  Sri 

Lankan(tsunami on hyvä esimerkki siitä, kuinka kauas me ulotumme kun tällainen 

katas4rofi iskee.  Pääpavoite on että kykenemme antaman suoraa apua kwn tällainen 

olne|tïmuus tapahtuu. Akuutuh apu, joka helposti u.ohdetaan, Inner wheml on tehnyt 

tällaisissa asioissa loistavaa työtä.  YK:. 60 vuoddn aikana naiset ovat tehneet hienoa 

työtä.  M 

Uskokaa siihen mitä tdette. 

Uskokaa, että se!mitä teet|u on jol|ekulle tärkeæä. 

Uskokaa, että se mitä teette, v/i pelastaa jonkun. 

UskokEa, että teidän tuëenne tarkoit|aa jotain jonlekulle. 

Uskok`a, että teidän apunne tavoittaa ne, jotka eniten sitä tasvitsevat. 

Uskokaa Inner Wheelhmn. 

 


