
Raportti Stavangerin Eurooppa kokouksesta 2018 

Hyvissä ajoin keväällä tehty matkustussuunnitelma muuttui useampaan kertaan ennen 
matkalle lähtöä. SAS muutti lentojen aikoja ja välilaskupaikkoja, mutta lopulta 
Kööpenhaminan kautta Kaijan kanssa mentiin ja kaatosateessa Stavangeriin päädyttiin.  
Kaunis Euroopan öljypääkaupunki levittäytyy Gandsin vuonon rannalle ja lukuisille saarille. 

 

Ystävälliset norjalaiset emäntämme  Liv Elin, Helene ja Sissel olivat meitä vastassa ja 
saimme materiaalikassit tulevaa kokousta varten. Clarion Hotellin Welcome -tilaisuuteen 
osallistui torstai-iltana 37 edustajaa ja 18 seuralaista (Outerwheel) 16 maasta. Ystävyyttä  
ja rentoa yhdessäoloa oli havaittavissa. 

 

Perjantaina heti aamusta ryhdyttiin työhön. Kokouksen pöytäkirja englanniksi on netissä 
(IWF > Toiminta > Kokoukset ja tapahtumat). Kaupungin edustajan pikaisen tervehdyksen 
jälkeen Lene Schade palautti mieliin Aalborgin kokouksessa käsiteltyjä asioita.  

 



Presiana Ilieva kertoi lapsuudestaan ja nuoren naisen elämästä rotary / innerwheel 
perheessä Bulgariassa. Niin pienestä kuin muistaa hän on ollut mukana kokouksissa, 
kertoi nykyinen interactor (nuori rotary) ja mahdollinen tuleva inneriläinen.  

Toisena nuorena luennoitsijana oli samanlaisen lapsuuden  kokenut Gyri Sembsmoen 
Norjasta. ”Koti oli oltava kunnossa ja lapset istuivat siivosti ruokapöydässä – joka viikko oli 
aina joku rotary tai inneri kylässä. Ei se ollut aina hauskaa silloin, mutta ehkä minustakin 
sitten aikanaan inneri tulee”. 

Yhteistä huolta oli jäsenmäärien säilyttämisestä, vanhojen klubien lakkauttamisesta ja  
uusien klubien perustamisesta. Mm. Ruotsissa on viiden vuoden aikana jäsenmäärä 
vähentynyt noin 6000 henkeä. Englanti / Irlanti alueella noin 20 klubia lopettaa joka vuosi.  
Vuoden teema – toteuta muutos – sen ajankohtaisuus on todellinen. Muutosta tarvitaan… 

 



Eurooppa -klubien nimien käyttö on sekavaa ja harhaanjohtavaa. Etelä-Euroopasta 
alkanut European -nimen käyttö pyritään saamaan järjestykseen. Ei IW:n yhteisössä voi 
olla klubeja, joiden nimessä ei ole Inner Wheel selkeästi näkyvissä.  Esim. Patra European 
– mikä se on??  Pitää olla vaikkapa näin: Inner Wheel Club of Patra (European), jos klubi 
ehdottomasti haluaa Euroopan näkyviin.  On olemassa täsmälleen samanlaisia paikan-
nimiä eri mantereilla, joten erottelu on paikallaan, koska piirien numerointi ei useimmille 
sano yhtään mitään. 

Edustus YK:n alaisissa järjestöissä UNICEF jne on alusta alkaen hoidettu helpoimmalla ja 
halvimmalla tavalla. Wien, Geneve ja New York -kokouksien akreditoidut jäsenemme 
asuvat lähellä kokouspaikkaa, joten heidän osallistumisensa kustannukset on saatu 
pidettyä mahdollisimman pieninä. Nyt kuitenkin muutamat eurooppalaiset klubit haluaisivat 
saada omat edustajansa näihin tehtäviin. Pääkonttorimme nykyisen Boardin kanssa miettii 
menettelytapoja tulevien edustajien valitsemiseksi näihin tehtäviin. 

Sosiaalinen projekti, menneet ja tuleva puhuttivat. Yhteinen kanta oli, että me emme kerää 
varoja ”suurille järjestöille”, jotka unohtavat meidät saman tein rahat saatuaan. Monia 
vaihtoehtoja esitettiin mutta yhtä ainoaa hyvää ei vielä tullut esiin. Skandinaavien esittämät 
kohteet eivät saaneet suurempaa kannatusta. Esim. Ranskan  edustaja sanoi, että heillä 
on omasta takaa niin paljon etnisiä ryhmiä, etteivät he voi ryhtyä kampanjoimaan 
afrikkalaisia kohteita. Niin merkittäviä kuin ne olisivatkin. Kulttuurit kohtaavat kolisten ja 
sitä järjestömme ei kaipaa. Kuitenkin ennen ensi syksyn Eurooppa -kokousta Münsterissä 
Saksassa jotain pitäisi ajatella ja aikaansaada.  

Voisiko se olla kielitaidottomiin maahanmuuttaja- / pakolaisnaisiin suuntautuvaa koulutusta 
tai terveydenhuoltoa. Heille, joilla ei ole mahdollisuutta eikä ole paikkaa koskaan palata. 
Heidän kotouttamisensa – uuden elämän alku. Se olisi uskonnosta, politiikasta, kulttuurista 
riippumatta globaalia toimintaa??? Naiselta naiselle. 

Näitä siellä pohdittiin. MIETIPÄ SINÄKIN. 

 



 

 

 


