Tampereen Suomalainen Klubi ry

Opas uuden jäsenen kummille

Klubin toiminta-ajatus
Klubin toiminta-ajatuksena on vaalia ja edistää suomen kieltä, kulttuuria ja suomalaista elämäntapaa. Klubi toimii suomalaiskansallisen, isänmaallisen perinteen siirtämiseksi tuleville
polville.
Klubi ravintoloineen tarjoaa jäsenilleen paikan ja mahdollisuuden kehittävään keskinäiseen
kanssakäymiseen sekä monipuolisiin harrastuksiin ja miellyttävään yhdessäoloon.
Miksi jäseneksi?
Suomalainen Klubi on yhteisö, johon liitytään sen arvopohjan ja sen tarjoaman toiminnan ja
mahdollisuuksien vuoksi. Klubia haluaa olla aktiivinen pirkanmaalainen vaikuttaja, kansallisen ajattelun suunnannäyttäjä ja uusien tulevaisuuden näköalojen esittäjä. Toimintaamme
ohjaavia arvoja ovat isänmaallisuus, suomalaisuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja välittäminen, avoimuus sekä yhteistyö eri näkemysten ja osapuolten kesken.
Kuka voi hakea jäseneksi?
Sääntöjen 3 §:n mukaan: ”Klubin varsinaiseksi jäseneksi voi yksimielinen johtokunta hyväksyä
kirjallisen hakemuksen ja jäsentyöryhmän lausunnon perusteella isänmaalliseksi tunnetun oikeistomielisen maailmankatsomuksen omaavan, hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy Klubin tarkoituksen ja jota kaksi Klubin jäsentä suosittelee.”
Jäsenhakemuksen täyttäminen ja toimittaminen
Klubin jäsenhakemuslomakkeen saa nettisivuilta tai Klubiravintolasta. Hakemuksessa tulee
olla kaksi suosittelijaa, joista toinen toimii uuden jäsenen kummina. Hakemuksen voi jättää
Klubin kolmannen kerroksen postilaatikkoon.
Jäsentyöryhmä valmistelee, johtokunta hyväksyy uudet jäsenet
Vuosikokouksen valitsema jäsentyöryhmä käsittelee kaikki jäsenhakemukset ja antaa lausuntonsa hakijasta johtokunnalle. Jäsenlautakunta käsittelee jäsenhakemuksia noin kerran kuukaudessa (kesä-, heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta).
Johtokunta hyväksyy uudet jäsenet. Klubin sihteeri ilmoittaa jäsenyyspäätöksen uudelle jäsenelle ja kutsuu hänet viimeistään päätöstä seuraavaan kuukausikokoukseen.
Uusien jäsenten esittäytyminen Klubin kuukausikokouksessa
Uudet valitut jäsenet ilmoitetaan klubikokouksessa heti valintaa seuraavassa kokouksessa.
Toimintaan mukaan pääsemisen kannalta olisi suotavaa, että uusi jäsen tulee esittäytymään
johonkin valintaa lähinnä seuraavaan kuukausikokoukseen. Kuukausikokouksessa järjestetään erityinen hetki jolloin kokouksessa läsnä olevat uudet jäsenet voivat lyhyesti esittäytyä
läsnä oleville klubin jäsenille.
Kaksi kertaa vuodessa järjestetään lisäksi erityisiä uusien jäsenten iltoja.

Kummin tehtävät
Tärkeintä kummin tehtävässä on esittää jäseneksi henkilöä, joka on valmis sitoutumaan Tampereen Suomalaisen Klubin toiminta-ajatukseen ja noudattamaan arvojamme.
Jäseneksi hyväksymisen jälkeen kummin velvoitteena on
 huolehtia siitä, että uusi jäsen tulee esittäytymään kuukausikokouksessa mahdollisimman pian ja antaa ohjeet sen sisällöstä (max 2-3 min esittely)
 jäsenmerkin uusi jäsen saa esittelyn yhteydessä
 innostaa ja kannustaa uutta jäsentä osallistumaan Klubin tilaisuuksiin ja hänelle sopivien kerhojen toimintaan
 varmistaa, että uusi jäsen saa heti alusta alkaen tarvittavat tiedot klubin toiminnasta ja
tuntee klubin kotisivut
 lisätä jäsenen saamaa informaatiota klubin tapahtumista ja tilaisuuksista
 auttaa uutta jäsentä, varsinkin alkuvaiheessa, sopeutumaan toimintaamme esittelemällä hänet muille jäsenille ja esittelemällä hänelle klubin johtotehtävissä olevat henkilöt
 kannustaa uutta jäsentä aktiivisuuteen oman alansa tietojen saattamisessa Klubin jäsenistön tietoon, esim. esitelmöimällä itse, tuomalla Klubille asiantuntijoita puhumaan
tms.
 seurata hänen osallistumisaktiivisuuttaan
 varmistaa, että jäsenen yhteys- yms tiedoissa tapahtuvat muutokset päivitetään jäsenluetteloon
 ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin jäsenen erottamiseksi Klubista.

