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Inner Wheel –toiminnan  tavoite -  strategian näkökulma 

Inner Wheel –toimintaa on Suomessa ollut yli 60 vuoden ajan. Toiminta saa voimansa ystävyydestä, jaetuista 

arvoista ja saavutuksista. (Peruskirja/Constitution 2018:1. To promote true friendship.2. To encourage the ideals of 

personal service.3. To foster international understanding.) Vuosittain vaihtuvat kansainväliset teemat lisäävät sävyjä 

toimintaan. 

 Kauden 2019-20 teema on Together we can – Yhdessä onnistumme!  

Järjestön toiminnan lähtökohdat ovat YK:n päätöslauselmien mukaisia: “ Human Rights, Rights of the Children, 

Conditions of Woman, the Family, the Elderly and Drugs”  Melbournen yleiskokouksessa hyväksytty yhteinen projekti 

tähtää naisten ja lasten hyvinvoinnin varmistamiseen koko maailmassa. 

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

Piirimme omalta osaltaan varmistaa lasten, nuorten, naisten ja perheiden tulevaisuutta tukemalla Koulutus elämään 

säätiön työtä ja Wise Nose -hajuerottelukoirien tutkimushanketta. 

Tavoitteemme on myös Suomen Inner Wheelin jäsenmäärä nouseminen takaisin yli 1000 jäseneen. Lisäksi klubeja 

tuetaan elinvoimaisuuden jatkumiseksi.  Jos Suomen IW-jäsenmäärä on pysyvästi alle 1000 jäsentä, maamme 

luokitellaan  ns. pienten maiden luokkaan. 

Järjestön ja piirin selkeät toiminnan tavoitteet ja konkreettiset tulokset ovat kannustimia uusien jäsenten 

hankinnassa. 

Toimenpiteet 

Tärkeitä piirin toiminnan päämääriä ovat jäsenten tyytyväisyys, aktiivisuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Piirin 

tehtävänä on kirkastaa sitä, mihin Inner Wheel –toimintaa tarvitaan. 

Kahden viime kauden ajan käynnissä on ollut uusien jäsenien kutsumisen kampanja. Parhaat klubit on palkittu 

keväällä tuloksen perusteella. Keväällä 2018 palkittiin Kallio-Berghäll Inner Wheel klubi (määrä) ja Tapiolan klubi 

(prosentti) sekä keväällä 2019 Nurmijärven klubi (määrä). Palkitsemista on päätetty jatkaa kaudella 2019-20. 

Piirin tiedotusmateriaalia uudistetaan klubien tarpeiden  mukaan. Siirrymme myös kirjallista aineistoa täydentävään 

digitaaliseen materiaaliin ja yhteydenpitoon sähköisin välinein. 
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Viestintä  

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

aineistot. Ne ovat meille käytössä kaikkea viestintää varten. Sivustolla on myös meitä koskevat graafiset ohjeet 

selkeästi esitettyinä. 

Klubien toimintaa varten tiedonvälitys toteutuu nettisivujen, kansallisen neuvoston ja piirin viestinnällä. 

Kirjautumisohjeet jäsensivustoille ovat: 

www.innerwheel.fi www.d142.innerwheel.fi www.internationalinnerwheel.org 

Inner Wheel Suomi Piirin 142 omat sivut Kansainvälinen Inner Wheel 

Klubin presidentillä toimintaa helpottamaan suositellaan painattamaan Inner Wheel -käyntikortti. Suunnitteluohje 

IIW:n sivulla www.internationalinnerwheel.org/for-members/logos-and-branding. 

Hyvät käytänteet    

Strategian päivityksissä lisätään uusia ideoita/toimintaa tukevia ratkaisuja toiminnan suunnittelua varten kaikille 

kiinnostuneille avuksi: 

Aikaisempien piirin puheenjohtajien lounastilaisuus 

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

järjestetään kauden alussa mielellään syyskuun aikana. Piirin virkailijat kertovat piirin toiminnasta ja kansallisista ja 

kansainvälisistä ajankohtaisista aiheista lounaan aikana.  

Uusien klubien perustaminen 

Inner Wheel -järjestö laajenee jatkuvasti. Tällä hetkellä näkyy jo 108 000 jäsenen ja noin 4000 klubin lukumäärän 

saavuttaminen. Uusia klubeja perustetaan eri puolelle maailmaa. Suomessa Inner Wheel -työlle on suuri tarve ja 

laajentumispotentiaali on todellinen. Ohjeet klubin perustamiseen löytyvät mm. kansainvälisiltä Inner Wheel –

sivuilta ja tarvittaaessa lisätietoja antaa piirin hallitus. Uusi klubi voi aloittaa toimintansa 10 jäsenellä, mutta hieman 

suurempaa lukumäärää pidetään parempana jatkuvuuden varmistamiseksi. Vastuuhenkilöitä ovat past presidentit 

(erityisesti uudet jäsenet), piirin past puheenjohtaja (uusien klubien perustaminen yhdessä klubien kanssa), mutta 

jokaisen Inner Wheel –jäsenen toivotaan vaikuttavan järjestön elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen 

aktiivisesti.. 

Hyvä käytänne Australiasta 

Uusien klubin jäsenten kutsumiseksi hyvistä toiminnan käytänteistä poimitaan menettelytavat, jotka ovat tuottaneet 

tulosta ja ne monistetaan. Kansainväliseltä foorumilta on tullut uutena ehdotuksena vapaamuotoisten ja hauskojen 

http://www.innerwheel.fi/
http://www.d142.innerwheel.fi/
http://www.internationalinnerwheel.org/
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tilaisuuksien järjestämistä, jonne kutsutaan rotarien puolisoita ja jäsenten ystäviä ilman, että heille annetaan heti 

informaatiota Inner Wheel’istä. Tutustumisen jälkeen kiinnostus ystäväpiirin ja järjestön toimintaan voi herätä. 

Klubin aktiivitoimijaksi suostuminen vie käytännössä usein muutamia toimintakausi, vaikka uusia jäseniä suositellaan 

saamaan nopeasti mukaan hallitus- ja projektityöskentelyyn. 

Hyvä käytänne Kreikasta 

Kreikkalainen saari Syros järjesti Women for Europe 9 –konferenssin huhtikuussa 2019 saaren pienessä 

pääkaupungissa. Osallistujalle tuli tunne, että koko kaupungin väki oli joko Inner Wheelissä tai sponsoroimassa 

tapahtumaa. Siellä tuli tunne, että oman elinympäristön hyvinvointi oli kaikille tärkeää ja jäsenen roolissa pystyttiin 

vaikuttamaan siihen. Siis meillekin klubeja lisää ajatuksella: vaikutamme paikkakuntamme hyvinvointiin – olemme 

aktiivisia toimijoita paikkakunnalla ja Inner Wheelissä. 

Klubien ehdotukset hyviksi käytänteiksi 

Riihimäki-Hausjärvi: Meillä jäsenhankinnassa on henkilökohtainen kohtaaminen osoittautunut toimivaksi tavaksi - eli 

kasvokkain. Ystävien Ketju –hyväntekeväisyyskonserttiin kutsumme ystävämme, jotka edelleen kutsuvat ystäviään, 

näin saamme ystävien ketjun ja  toiminnastamme kiinnostuneita mukaan. 

Kallio-Berghäll: Ystävälle suunnattu kirje, jolla kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan tilaisuuksiin ja jäseniksi. 

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

valmistelutyö. Yhteinen ja perinteinen joulujuhla rinnakkaisten Rotary-klubien kanssa vuosittain. Hyväksi on havaittu 

kutsua äskettäin työelämästä poisjääneitä jäseniksi, koska vapaa-ajan lisääntyminen mahdollistaa toimintaan 

osallistumisen. 

Nurmijärvi: Jäsenistön yhteiset tasavuosia täyttäneiden syntymäpäiväjuhlakokous hattuineen ja ”korkkareineen”. 

Konsertin järjestäminen palvelee niin projektivarojen keräämistä kuin toiminnastamme tiedottamista. 

Türi: Presidentin tukena kaudella ovat kaikki jäsenet. Kuukausikokousten ohjelmasta vastaa aina 2-3 jäsenen ryhmä. 

Näin kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti omalla roolillaan kauden toteuttamiseen. 

Eira-Kluuvi: Klubin perinteenä on tutustua johonkin Itämeren alueen kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävään 

kaupunkiin (avec-matka). Matkoja on pidetty hyvin onnistuneina ja niistä on tehty jälkeenpäin edustavat kuvakirjat.  

Yhteiset matkat parantavat yhteishenkeä ja innostavat kauden uusiin haasteisiin.  

Tuusula: Ystäville ja toiminnastamme kiinnostuneille esite, joka on päivitetty tämän hetken tiedoilla kiinnostavasti. 

 


