
  

                                                                                                                

 

 

Inner Wheel piiri 142 ry 

 

 

 Toimintaideoita koulutuksista   15.9. ja 14.10.2020    

 

Aineellinen palvelu/auttaminen taloudellisesti    

Tapahtuma/toiminta avattuna 

konsertit varataan esiintyjät ja paikka, tuotto 
hyväntekeväisyyteen 

teatterit  varataan koko tai osa näytöstä, sovitaan 
ryhmähinta ja sen erotus myyntihinnasta 
lahjoitetaan 

Ystävienketju: konsertti ja 
mannekiiniesitys 

ystävä kutsuu mukaan ystävän;  
lipun hinnassa mukana tarjoilu ja 
lisäksi pika-arpajaiset 

äitienpäivätilaisuus ohjelmaa, mahdollisesti lounas 
mahdollisesti retki 

ilmastoystävällinen 
ruokatapahtuma 

lähiruoka, kotimainen kala, vilja 

tanssit  tanssiopettajan ohjaus, sinkkutanssit nuorille  
lipputulot lahjoituksiin 

myyjäiset varataan tila, rahastetaan myyntipöydät, 
valmistellaan oma myyntipöytä, kahvio ja 
arpajaiset (tuottoa vähentävät mainoskulut) 

huutokauppa myytävät klubilaisten kierrätystavaraa 

kirpputori myytävät klubilaisten kierrätystavaraa 

IW henkinen tuotemyynti joulukortit IW tietoutta ja koronakoira 
 joulukalenteri 
 kuvakalenteri koko vuodelle IW tietoutta 

 ruusukortteja, adresseja ym 

ruusuprojekti taimimyynti 
IW tapahtuma yhdistettynä messuihin tai muihin foorumeihin 



    

Aineeton palvelu 

Toiminta avattuna 
joululahjakeräys valmiita paketteja, joissa saajan ikä merkittynä 

asiointipalvelu oman kunnan sosiaalitoimi tietää kohteet 
kirkkokyyti  senioreille tai muille huonosti liikkuville 
palvelutalojen asukkaiden 
avustaminen 

kartoitetaan toiveet ja tarpeet ja toimitaan 
niiden mukaan 

kotiseutukävely/ -kävelyt  
Tyttöjen talo maahanmuuttajatyttöjen/naisten tukeminen 

Naisten päivä  

maahanmuuttajatyö  

        

Lasten ja nuorten terveiden elämäntapojen tukeminen paikallisesti. Stipendejä eri 

perustein esim. selviytyjäoppilaille, kehitysvammaisille   

 

Klubin sisarten oma jaksaminen 

Tapahtuma avattuna 

Kuukausikokousten teemat terveysaiheita unohtamatta liikuntaa 

 sisarten esitelmiä omaan toimintaan liittyen 
 kotipaikkakunnan historiaa 

 ruonoilta 

 lauluilta 

 kirjailijan teosesittely 

 digiloikka; opetellaan laitteiden käyttöä 

kulttuurivierailut  ystävien ja sisarten kanssa 
konsertit, teatterit, museot, näyttelyt 

retkiä opastettuna oman kunnan kohteisiin 
 oman kunnan toimijoihin/palveluihin 

 linturetki 
 sieniretki opastettuna 
 yritysvierailut 

 klubivierailut naapuriin 

soittorinki sisarten keskeinen toistensa muistaminen 

yhteistyö paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa 
irti arjesta hattujuhla 



 naamiaiset 

 puurojuhla 
 juhlat tasavuosia täyttäville 

striimatut esitykset nyt korona-aikana; jaetaan jäsenille 

perinteet Kolmen kynttilän sytyttäminen kokouksen 
alussa IW – perusajatuksille: palvelu, aito 
ystävyys ja kansainvälinen yhteisymmärrys 
 
uuden sisaren ottaminen jäsenyyteen tietyin 
traditioin 
ohjelmassa toistuvat tavat esimerkiksi matkat 

projektien yhteisvalmistelu vastuuta jaetaan  

 

Inner Wheelin tunnettuus / jäsenhankinta 

Toiminta avattuna 

markkinointi avoin tapahtuma esimerkiksi palvelukoirien ja 
hajuerottelikoirien näytös 

 face to face puhuminen toiminnasta 

 kohdistetut kirjeet 
 lehtijutut  
 osallistuminen kunnan yhdistysten yhteisiin 

hankkeisiin 
 lukupiiri, johon kutsutaan ystäviä 
näkyvä palvelu esimerkiksi kynttilöiden sytyttäminen 

sankarihaudoille 6.12 ja 24.12. (Myös 
palamisesta huolehtiminen uudelleen 
sytyttämällä) 

esite hyviä malleja on jo eri klubeilla 

  

 


