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Hyvät Inner Wheel ystävät, arvoisat rotarit, hyvät läsnäolijat,
Hyvää Inner Wheel päivää 10.1.2016
Kaikkialla maailmassa vietetään erityistä Inner Wheel päivää 10.1.
Ensimmäiseksi haluankin viedä ajatuksemme niihin innovatiivisiin ja lähimmäisistä välittäviin Inner
Wheel jäseniin, jotka ovat luoneet arvopohjamme, toimintamallimme ja uskoneet ystävyyden kantavan yli kansallisuuksien, puoluerajojen, uskontojen ja erilaisten kulttuurien, eri maiden ja eri
maanosien.
Kun 30 vuotta sitten piirimme perustettiin, sen syntyyn tarvittiin neuvokas, yritteliäs, aktiivinen ja
oman maamme etua ajatteleva joukko Inner Wheel jäseniä. Saataisiinhan piirin perustamisella
kansainvälisillä estradeilla lisää vaikutus- mahdollisuuksia. Ahkeran yhteydenpidon, klubikohtaisten kontaktien ja tiedon jaon kautta maahamme syntyi 2 piiriä, joista toinen myöhemmin jakautua
kolmeen.
Piirimme näkyvin symboli, lippumme, vihittiin käyttöön tässä samassa kirkossa vuonna 1990. Vihkimispuheessaan teologian lisensiaatti Matti Ojala kiteytti lipun symboloivan eteenpäin rientämistä. Inner Wheelin merkki taas kuvastaa jatkuvuutta, yhä uudistuvaa mahdollisuutta palvella. Ojalan
sanojen mukaan tieto on tarkoitettu avartamaan ihmiselämää, lähentämään meitä toinen toisiimme ja voimistamaan yhteisöllisyyttä. Tieto on myös lähtökohta aitoon ystävyyteen ja palvelemiseen.
Toimintavuosinaan Piiri on toteuttanut monin eri tavoin palvelun ja lähentymisen vaatimuksia.
Olemme vuosittain päättäneet piirikokouksissa niistä projekteista, joihin panostamme yhteisesti.
Tässä mainitsen vain joitakin niistä, jotka ovat menneiltä vuosilta ehkä jo unohtuneitakin projekteja. Apua ovat saaneet Medi Heli, SOS lapsikylät, suomensukuisten kansojen tutkimuksen tukeminen, Itämeren fosforipäästöjen vähentäminen, Bolivian tyttöjen koulutus, Lepralastenkoti Jaavalla,
Terveyskeskus Ugandassa, kerättiinpä adressi lasten aseman parantamiseksi ja luovutettiin silloiselle sosiaali- ja terveysministeri Tarja Haloselle, jotta enemmän resursseja osoitettaisiin sosiaalija koulutustyöhön. Lastensairaalaa olemme tukeneet menneinä vuosina muutoinkin kuin suurponnistuksemme avulla. Tämä suurin työsarkamme oli konsertti Uuden Lastensairaalan hyväksi.
Piirimme on pitänyt huolta jäsenten viihtyvyydestä ja mielenterveydestä järjestämällä jo usean
vuoden ajan useimmiten kevätretken johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen. Näillä matkoilla
olemme voineet vahvistaa jäsenten välisiä suhteita, solmia uusia ystävyyksiä ja löytää ideoita
oman klubimme toimintaan.
Eri muotoisissa Inner Wheel piirin tilaisuuksissa olemme saaneet kuulla erittäin korkeatasoisia esityksiä mm. puolustusministeri Elisabeth Rehnin esityksen armeijamme tilasta. Hänen mukaansa
suurin pelkojen luoja on tietämättömyys faktoista. Hän painottikin tiedottamisen tarpeellisuutta.
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Tiedottamiseen ja tietojen jakamiseen piirin kautta on keskitytty erityisesti niissä kahdessa kansainvälisessä tapahtumassa, joista ensimmäinen oli Tuusulassa piirin järjestämä Women for Europe konferenssi piirikokouksen yhteydessä. Se sai jatkoa ympäristöasioista keskustelevan ja tiedottavan Women for Europe 5 konferenssin muodossa Hanasaaressa 2014. Alan johtavat asiantuntijat
valottivat meille maapallon tilaa ja mitä voimme energiataloudessa järkevästi tehdä.
Professori Terttu Arajärvi kävi kertomassa meille Lastensairaalan haasteista ja tilanteesta jo ennen
kuin tilat virallisesti katsottiin käyttökelvottomiksi ja tämä tapahtui 90 luvun alussa. Eduskunnan
puhemies Riitta Uosukainen on myös yksi merkittävistä yhteiskunnan vaikuttajista, joka on tukenut Inner Wheeliä sanoin ja teoin. Onhan meillä ollut ilo nimittää huumekoira hänen ja Topinkin
mukaan.
Huumekoiraprojektimme kautta olemme lahjoittaneet yli 50 koiraa tullille. Olemme tehneet kiinteää yhteistyötä Tullin Huumekoirakoulun kanssa ja kauttamme on tieto tästäkin työstä levinnyt
laajalle. Vuonna 1989 kerroin raportissani, että Ruotsissa Inner Wheel on lahjoittanut tullille huumekoiria. Tämän idean nappasi välittömästi Anja Toivanen, jonka johdolla yhteys tulliin ja yhteistyö tullin kanssa syntyi. Toivasen perheen nimikkokoirat Iia, Erkki ja Anja ovat pieni kunnianosoitus
siitä työstä, jota Anja Toivanen järjestössämme teki. Nyt myös vaatimaton puurtaja, Sirkka Helavaara on saanut oman nimikkokoiran ja sitä kautta voimme arvostaa hänen sitkeää työtään eri
projektiemme hyväksi. Nämä kaksi Grand Old ladya, jo edesmennyttä edustavat täysin erilaisia
Inner Wheel aatteen toteuttajia, mutta me kaikki saamme monin tavoin nojata heidän luomaansa
arvomaailmaan ja toimintamalliin klubeissa.
Kaikkein eniten olemme puurtaneet Koulutus Elämään säätiön kautta lasten ja nuorten hyväksi
viidentoista vuoden ajan. Säätiö syntyi yhteistyössä rotarien kanssa ja minut siihen johdatti Laila
Blässar. Kansainvälisesti tunnustettu säätiömuotoinen koulutus- ja kasvatustoiminta tavoittaa
maassamme pitkäkestoisen ohjelman avulla jo yli 28 000 lasta vuosittain. Sen ydin on liikkuva oppimisympäristö, jossa elämyksellinen opetus tukee lapsen kehitystä ja antaa heille eväitä elämään
kulloisenkin ikätason huomioon ottavalla tavalla. Ohjelma keskittyy terveellisiin elämäntapoihin,
ravintoon, kehon tuntemukseen ja fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon. Se tähtää alkoholittomaan ja huumeettomaan elämäntapaan. Opetuksen hoitaa erityiskoulutettu opettaja siihen
räätälöidyssä tilassa. Viimeksi Inner Wheel oli esillä tämän projektin kautta Italiassa Inner Wheelin
ja Torinon yliopiston järjestämässä tilaisuudessa, jossa pohdittiin maailman ruokavarojen riittävyyttä ja uusia keinoja ravintotalouden hoitamiseksi tasapainoisella tavalla.
Meillä on siis ollut 30 merkittävää ja vaikuttavaa yksilöllistä Piirin puheenjohtajaa. Jokainen, ei siis
heistä, vaan meistä, on ollut valmis tarttumaan edessä oleviin haasteisiin parhaan kykynsä mukaan
ja luomaan kestäviä rakenteita yhteiseksi hyväksi. Olemme pitäneet johtotähtenä niitä arvoja, joiden varaan Margaret Golding järjestömme perusti. Vaalimme ystävyyttä. Ja vaikka piirin tehtäviin
ei kansainvälisellä tasolla ajatellen kuulukaan avustustoiminta, katsomme useasti sen olevan järkevä tapa palvella kulloisessakin tilanteessa niin yksilöjä kuin yhteiskuntaa.
Järjestö on näiden kolmenkymmenen vuoden kuluessa laajentunut. Kun piiri perustettiin, meitä oli
72 maassa, nyt Inner Wheel maita on 106. Jäsenmäärä pohjoismaissa on puoliintunut, paitsi meillä
Suomessa se on suunnilleen ennallaan. Kasvua tapahtuukin ns. kehittyvissä maissa, kuten Intiassa,
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Romaniassa, Turkissa, Bulgariassa, vain joitakin mainitakseni. Jäseneksi voimme hyväksyä yhä laajenevan piirin henkilöitä, emme ole rotarilähtöisiä samalla tavoin kuin ennen.
Kaivaessani hupenevaa, siivottua Inner Wheel arkistoani löysin vielä yhden mielenkiintoisen suunnitelman, jonka kansallinen edustaja Rauni Pokkinen oli tehnyt piirien yhteistyön tiivistämiseksi.
Hänen tekstinsä mukaan:
Inner Wheelin Kansallisen Neuvoston tulee valtakunnallisella tasolla tukea piirien ja klubien toimintaa, Tuoda yhteisiä ratkaisumalleja piireille ja klubeille tehtävien hoitamiseksi ja rutiinien sujumiseksi. Kansallisen neuvoston tehtäviin tulee kuulua kansainväliset yhteydet, pohjoismaiset
yhteydet, jäsenluettelo ja sen kehittäminen, koulutusohjelman koordinointi, uusien klubien perustaminen, maan laajuisten projektien suunnittelu ja toteutus, tiedotus ja pr toiminta, oppaat ja tiedotteet ja valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen sekä yhteydet muihin järjestöihin. Siis likipitäen kaikki asiat, joita järjestömme elävöittämiseksi tarvitaan.
Teidän kanssanne haluan muistaa erästä erityistä henkilöä, joka on merkinnyt paljon minun Inner
Wheel jäsenyyteni kehittymisessä. Hänen siunaustilaisuudessaan pappi käytti sanontaa: Anna Herlinillä oli erittäin kehittynyt sosiaalinen omatunto. Tämä lausuma on pysynyt mielessäni ja ehkä
saanut minut ponnistelemaan vielä vähän enemmän valitsemieni projektien hyväksi. Pohjoismaisen rallin aikana Anna Herlinin puutarhaan istutettiin Inner Wheel ruusu. Tulevana kesänä meillä
kaikilla on mahdollisuus istuttaa oma Inner Wheel ruusumme. Ruusut kastoi Inner Wheel forevernimisiksi Tanskan prinsessa Benedikte ja vaikka hän käytti kastevetenä shamppanjaa, tulee ruusu
toimeen myös vesikastelulla. Esitteen löysittekin jo tuoliltanne.
Yhteiskuntamme on muutosten pyörteessä ja sen kohtaamat haasteet ovat niin suuria, että pelkästään valtion ja kuntien toimenpiteillä niihin ei pystytä vastaamaan. Meille tärkeitä perusarvoja
on kaikin tavoin pyrittävä voimistamaan ja tukemaan. Monet nyt eteen tulevista asioista vaativat
nopeaa toimintaa. Ympärillämme on ihmisiä, joiden inhimillistä hätää voimme lievittää, niitä, jotka
ovat heikompia kuin toiset, niitä joille voimme tehdä pieniä palveluksia ja joita voimme kutsua
ystävyyden piiriimme. Kaikilla meillä on vastuu Inner Wheelin jatkuvuudesta.
Toivon näkeväni Inner Wheelin edustajan satavuotisen Suomen itsenäisyyspäivän vastaanotolla
osoituksena siitä, että me kolmannen sektorin aktiivisina toimijoina olemme arvostettuja valtakunnallisesti.
Kiitän lämpimästi kaikkia teitä Inner Wheel jäseniä työstänne, ponnisteluistanne, vilpittömästä
ystävyydestä ja ymmärryksestä. Toivotan hyvää ja menestyksekästä vuotta 2016 mahdollisesti
erityisen Inner Wheelin Suomi sata vuotta projektin parissa. Olkaamme ylpeitä ja onnellisia Inner
Wheel jäsenyydestä.
Ja nauttikaamme konsertista.
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