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Jäsenstrategian tavoite 

Jäsenstrategian tavoite on tukea piirin klubien toimintaa. Kauden teema on Leave a Lasting Legacy, suom. Vaikuta 

tulevaisuuteen. Tavoitteemme mahdollistaa yhteisesti sitoutunut jäsenistö, sen määrä, toiminnan suuntaaminen ja 

työmme arvostaminen. 

Järjestön toiminnan lähtökohdat ovat YK:n päätöslauselmien mukaisia seuraavasti:  Important themes as : Human 

Rights, Rights of the Children, conditions of Woman, the family, the Elderly and Drugs 

http://www.internationalinnerwheel.org/representatives-at-the-un.html 

Piirimme linjaus on ollut tukea ja varmistaa lasten ja nuorten tulevaisuutta Tullin huumekoiraprojektin ja Koulutus 

elämään säätiön työn kautta. 

Yksi tavoite on, että Suomen Inner Wheelin jäsenmäärä nousee takaisin yli 1000 jäsenen lukumäärään ja että klubien 

toiminta saa tarvittavaa apua elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Jos jäsenmäärä on pysyvästi alle 1000 

jäsentä, luokitellaan maamme Inner Wheel -järjestössä ns. pienten maiden luokkaan. 

Järjestön ja piirin kirkas toimintatavoite ja saadut tulokset ovat paras kannustin kiinnostua jäsenyydestä. 

Toimenpiteet 

Jäsenten tyytyväisyyttä ylläpidetään ottamalla huomioon jäsenten toivomuksia parhaalla mahdollisella tavalla. 

Yhteisen tarinan löytäminen toiminnan taakse: Inner Wheelillä ylpeys hienoista projekteistamme, YK:n tavoitteista, 

vapaaehtoisuudesta, kansainvälisyydestä. Toimiminen raportointikohteidemme suunnassa luo yhtenäisyyttä. 

Klubeja kannustetaan toimimaan aktiivisesti jäsenhankinnassa. Tärkeintä, että klubi toimii haluamallaan tavalla 

innostavasti ja välittää toiminnastaan kiinnostavaa imagoa. Rotary-klubeissa vierailut ovat jäsenhankinnassa 

merkittäviä, samoin kuin toiminnastamme kiinnostuneiden uusien mahdollisten jäsenten informoiminen. Edellisen 

vuoden piiripuheenjohtajan tehtäviä on tukea jäsenhankintaa. Yhteisellä järjestön esittelyn perusmateriaalilla 

tuemme klubien vierailukäyntejä eri sidosryhmissämme ja luomme ammattimaisen vaikutelman viestinnästä.  

Viestintä  

IIW:n nettisivuilla (http://www.internationalinnerwheel.org/logos.html) on viralliset viestintään suunnitellut yhteiset 

aineistot. Ne ovat meille käytössä kaikkea viestintää varten. 

Klubien toiminnan tueksi tiedonvälitys tapahtuu nettisivujen, kansallisen neuvoston ja piirin viestinnän välityksellä. 

Jotta viestien määrä ei kasvaisi kohtuuttoman suureksi ja kuormittaisi sihteerejä ja jäseniä, tehdään viestinnästä 

suunnitelma, joka jäsentää piiristä tulevaa tiedonmäärä.  
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Viestin alkuun suositetaan kirjoittamaan tiivistelmä sisällöstä, mikä helpottaa viestin nopeaa lukemista. 

Kirjautumisohjeet jäsensivustoille ovat: 

 www.innerwheel.fi  Inner Wheel Suomi www.d142.innerwheel.fi 

 Piirin 142 omat sivut www.innerwheelinternational.org Kansainvälinen Inner Wheel 

Hyvät käytänteet 

Klubien presidenttejä on pyydetty esittämään hyviä käytänteitä yhteisessä kauden aloittamiskokouksessa torstaina 

24.8.2017. Hyvät käytänteet on liitetty jäsenstrategiaamme kaikkien toiminnan helpottamiseksi. Uusi myönteisiä 

käytäntöjä lisätään strategian päivityksissä. 

Aikaisempien piiripuheenjohtajien lounastilaisuus 

Piirissä toimineiden puheenjohtajien yhteistyö tukee piirin toimintaa ja klubeja. Vuosittainen lounastapaaminen 

järjestetään kauden alussa. Piirin virkailijat kertovat piirin toiminnasta ja kansallisista ja kansainvälisistä asioista 

lounaan aikana. Ajankohta v.  2017 oli 14.9.2017. 

Hyvä käytänne Australiasta 

Jäsenhankintaa ajatellen hyvistä käytänteistä poimitaan menettelytavat, jotka ovat tuottaneet tulosta ja 

monistetaan. Kansainväliseltä foorumilta on tullut uutena ehdotuksena vapaamuotoisten ja hauskojen tilaisuuksien 

järjestämistä, jonne kutsutaan rotarien puolisoita ja jäsenten ystäviä ilman, että heille annetaan heti Inner Wheel -

informaatiota. Tutustumisen jälkeen kiinnostus ystäväpiirin ja järjestön toimintaan voi herätä. Aktiivitoimijaksi 

suostuminen vie käytännössä usein muutamia vuosia. 

Klubien ehdotukset hyviksi käytänteiksi 

Riihimäki-Hausjärvi: Meillä jäsenhankinnassa on henkilökohtainen kohtaaminen 

osoittautunut toimivaksi tavaksi - eli face to face. 

Kallio-Berghäll: Ystävälle suunnattu kirje, jolla kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. 

Tapiola: Toiminnan yhteinen suunnittelu, jäsenistöä kiinnostavat aiheet esillä kokouksissa, hallituksen tekemä hyvä 

valmistelutyö 

Nurmijärvi: Jäsenistön yhteiset tasavuosia täyttäneiden syntymäpäiväjuhlakokous hattuineen ja korkkareineen.  


