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KYNTTILÄSEREMONIA
Olemme kokoontuneet viettämään kansainvälistä iltaa, joka on jokavuotinen perinne
kansainvälisen liike- ja virkanaisten liiton toiminnassa.
Kansainvälinen liittomme on yksi vaikutusvaltaisimpia järjestöjä maailmassa.
Vaikka me jäsenet puhumme eri kieliä ja elämme erilaisissa kulttuuriympäristöissä,
meidän päämäärämme ja tavoitteemme ovat yhteiset.
85 vuotta sitten kansainvälisen liiton perustajapuheenjohtaja, tohtori Lena Madesin
Phillips suunnitteli tämän kynttiläseremonian, jonka aikana muistelemme
kansainvälisen liittomme historiaa ja kertaamme liiton päämääriä ja
toimintatavoitteita.
Yhdysvaltain liiton jäsenet tekivät hyväntahdon matkoja Eurooppaan kannustaen
eurooppalaisia naisia perustamaan omia ryhmiä.
Vuonna 1930 Yhdysvaltain liitto kutsui 16 maan naiset koolle Geneveen, missä pitkään
hellitty unelma kansainvälisen liiton perustamisesta toteutui.
Kynttilät symbolisoivat eri maiden naisten tavoitteita ja pyrkimyksiä. Niiden liekit
valaisevat tietä kaikille, jotka työskentelevät edistyksen ja rauhan puolesta.
1. Keskellä oleva kynttilä edustaa vanhinta liike- ja virkanaisten ryhmittymää,
Yhdysvaltoja ( s y t y t ä U S A : n k y n t t i l ä )
2. Seuraava kynttilä edustaa kansainvälistä liittoa
( s y t y t ä kv. liiton k y n t t i l ä ).
Sen lämmössä ja lempeässä valossa kokoontuvat liike- ja virkanaiset eri puolilla
maailmaa päämääränään seuraavat asiat:
Pyrimme saavuttamaan korkean tason liike-elämässä ja virkauralla.
Rohkaisemme ja kannustamme naisia ymmärtämään ja hyväksymään vastuunsa
yhteiskunnassa, paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Kannustamme naisia ja tyttöjä hankkimaan mahdollisimman hyvän koulutuksen ja
käyttämään ammattitaitoaan ja kykyjään itsensä ja lähimmäistensä hyväksi.
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Tavoitteenamme on saavuttaa eri maiden naisille tasa-arvoiset mahdollisuudet
työskennellä maansa talouselämässä, yhteiskunnallisilla aloilla ja politiikassa, sekä
pyrimme poistamaan kaikenlaisen syrjinnän.
Pyrimme edistämään ystävyyttä, yhteistyötä ja keskinäistä ymmärtämystä eri maiden
liike- ja virkanaisten kesken.
3. Nyt s y t y t ä m m e m u u t k y n t t i l ä t ja muistelemme niitä liittomme
jäseniä, jotka ympäri maailmaa juhlivat samalla tavoin.
Kuten me sytytämme kynttilät heille, samoin he sytyttävät kynttilänsä meitä ajatellen.
Kolmas kynttilä sytytetään kansainvälisen liiton perustajamaille.
ENGLANTI, ITALIA, ITÄVALTA, KANADA, RANSKA, YHDYSVALLAT.
4. kynttilä sytytetään kansallisille liitoille. Niitä on seuraavissa maissa:
ALANKOMAAT, ARGENTIINA, AUSTRALIA, BAHRAIN, BANGLADESH, BELGIA,
BRASILIA, CHILE, ECUADOR, EGYPTI, ESPANJA, IRLANTI, JAPANI, JORDANIA,
KOREA, KYPROS, MEKSIKO, NEPAL, NIGERIA, PAKISTAN, PUOLA, RUOTSI, SAKSA,
SINGAPORE, SUDAN, SUOMI, SVEITSI, TAIWAN, THAIMAA, TURKKI, UUSI-SEELANTI,
VIRO.
5. kynttilä sytytetään jäsenyhdistyksille. Niitä on seuraavissa maissa:
AASIASSA:
FILIPPIINIT, HONGKONG, INTIA, ISRAEL, JEMEN, KUWAIT, LIBANON, MALESIA,
MONGOLIA, PALESTIINA, SRI LANKA, YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT.
AFRIKASSA:
BENIN, BURKINA FASO, ETELÄ-AFRIKKA, ETELÄ-SUDAN, ETIOPIA, KAMERUN, KENIA,
MADAGASKAR, MAROKKO, NORSUNLUURANNIKKO, SENEGAL, TUNISIA JA UGANDA.
EUROOPASSA:
BULGARIA, ISLANTI, KREIKKA, KROATIA, LATVIA, LIETTUA, MALTA, MOLDOVA, NORJA,
ROMANIA, SLOVAKIA, TSEKKI, UKRAINA, UNKARI, VENÄJÄ.
VÄLI-AMERIKASSA:
BARBADOS, BERMUDA, CAYMANSAARET, COSTA RICA, DOMINICA, DOMINIKAANINEN
TASAVALTA, HAITI, JAMAIKA, PANAMA, SAINT KITTS JA NEVIS.
ETELÄ-AMERIKASSA:
BOLIVIA, PERU.
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OSEANIASSA:
AMERIKAN SAMOA, PAPUA-UUSI-GUINEA.
Kansainvälinen liitto on voimakas ja vaikutusvaltainen maailmanlaajuinen järjestö, joka on
työllään vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen ja lainsäädäntöön monissa maissa.
Se on laajentanut näkemystämme ja taitojamme, lisännyt oikeuksiamme sekä parantanut
mahdollisuuksiamme auttaa toisiamme ja myötävaikuttaa yhteiskuntamme kehitykseen.
Edustajanamme Yhdistyneissä Kansakunnissa kansainvälinen liitto huolehtii siitä, että
saamme äänemme siellä kuuluviin.
Kansainvälisellä liitolla on neuvoa antava asema mm.
ECOSOCISSA, UNESCOSSA, UNICEFISSA, ILOSSA sekä terveysjärjestö WHO:ssa.
Kansainvälinen liitto toimii läheisessä yhteistyössä YK:n ihmisoikeuksien komission ja
naisen asemaa tutkivan komission kanssa sekä EUROOPAN NEUVOSTON ja muiden
etujärjestöjen kanssa.
Kynttiläseremoniamme lähestyy loppuaan.
6. S y t y t ä m m e n y t v i i m e i s e n, k y n t t i l ä n,
tulevaisuuden kynttilän
Sen syttyessä haluamme lujittaa päätöstämme kulkea eteenpäin uskoen, rohkeina ja
innostuneina, jotta saavuttaisimme yhteisen päämäärämme:
paikan yhteiskunnan taloudellisilla, yhteiskunnallisilla ja poliittisilla aloilla, oikeutta ja
tasa-arvoisuutta kaikille ja ”kauan kaivatun rauhan koko ihmiskunnalle.”

********
Kynttilöidenseremoniassa käytetään seremonian järjestäjän mukaan kynttilöitä joko tarkalleen se määrä, joka ohjeissa
sanotaan tai yksi kynttilä Yhdysvalloille ja yksi kansainväliselle liitolle sekä jokaiselle jäsenmaaryhmälle, yksi kansainvälisen
liiton perustajamaille, yksi kansallisille liitoille, yksi jäsenyhdistyksille eri maanosissa, yksi tulevaisuudelle, eli yhteensä 6
kynttilää.
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KANSAINVÄLINEN RUKOUS
Varjele meitä, Jumala, pikkumaisuudelta.
Anna meidän olla suuria ajatuksissa, sanoissa,
teoissa.
Anna meidän nähdä hyvää toisissamme ja
jättää oman edun tavoittelu.
Auta meitä luopumaan teeskentelystä ja auta
meitä kohtaamaan toinen toisemme
ennakkoluuloitta ja ilman itsekeskeisyyttä.
Älkäämme kiirehtikö arvioissamme, olkaamme
aina anteliaita.
Auta meitä harkitsemaan asioita, auta
kasvamaan rauhallisuuteen, vakavuuteen,
ystävällisyyteen.
Opeta meitä toteuttamaan parhaat aikeemme,
vilpittömästi ja pelkäämättä.
Salli meidän ymmärtää, että erot syntyvät pienistä asioista;
että suurissa asioissa olemme yhtä.
Auta meitä koskettamaan ja tuntemaan kaikkien sydämet,
ja auta meitä olemaan ystävällisiä ja vilpittömiä.
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